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A honfoglalás kori ékszerek közül az öntött, áttört, 
többnyire bronzból, ritkábban aranyozott ezüstb l 
készült hajfonatkorongok a legismertebb leletek közé 
tartoznak. E tárgytípus különösen nagy érdekl dést 
kelt  darabjai azok a példányok, amelyek életfa el tt 
álló mitikus állatalakot vagy lovas  gurát ábrázolnak. 
Fodor István összegy jtötte az e körbe sorolható 
darabokat (FODOR 1980, 195). Több, mint három 

évtizeddel ezel tt végzett anyaggy jtését azonban 
kiegészíthetjük részint néhány általa  gyelmen 
kívül hagyott példánnyal (Gálospetri, Kunpeszér), 
részint pedig az azóta eltelt id ben napvilágra került 
leletekkel. Az alapos értékeléshez elengedhetetlenné 
vált a rendelkezésre álló leletanyag katalógusának 
összeállítása, melyet az alábbiakban ismertetek.
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KATALÓGUS

1. Békéscsaba-Erzsébethely, Báthory u. 82. (Békés m.) 
(RÉVÉSZ 1997, 169–195; 1. kép 1–2). 1963-ban vályoggödör 
kitermelése során dúltak fel a munkások egy 20–25 
éves korában eltemetett n  (magányos?) sírját. A leletek 
közül az alábbiakat mentették meg: egy- és kéttagú apró 
üveggyöngyök, 2 db tömör bronz fülesgomb, lekerekített 
vég  bronz pántkarperec, egyedi típusú, félkör átmetszet , 
levélidomban végz d  bronz karperec, vaskés vagy -ár 
töredékei, lócsontok, rozettás és övveret alakú, bronz 
lószerszámveretek, körte alakú kengyelpár, hevedercsat. 
A bronzból öntött hajfonatkorong pár egyik darabja az 
ötkarikás változathoz sorolható. A most tárgyalt témánk 
szempontjából érdekes párja pálcásan kialakított, kör alakú 
keretbe komponált életfa elé állított állatalakot ábrázol. Átm.: 
4,9 cm. MNM, Budapest ltsz. 89.3.1.A.b. 

2. Dunamocs (Mo a, Sl) ((BÁLINT 1970, 35. 1. kép; TO ÍK 
1987, Abb. 24. 1–2; 1. kép 3). A lel hely a falu északnyugati 
részén lév , Laposok nev  d l ben van, ahol a helyi 
szövetkezet 1960-ban homokbányát nyitott, s nagyszámú sírt 
megsemmisített. Az öntött, áttört bronz hajfonatkorongokat, 
valamint egy kerek átmetszet , elhegyesed  vég  nyitott 
bronz karperecet Kaczab Béla helyi plebános mentette 
meg. Mindkét korong jobbra néz  mitikus állatalakot és az 
állat hátából kinöv  palmettacsokrot ábrázol. A motívumok 
kidolgozottak, bordákkal tagoltak. rzési helyük jelenleg 
ismeretlen.

3. Eger-Szépasszonyvölgy (Heves m.) (RÉVÉSZ 2008, 
109–123; 1. kép 4). A hajdan kb. 100–120 síros temet nek 
hozzávet leg 70 sírját tárták fel, melyek a 10. század els  
két harmadára keltezhet k. A sz l telepítés során feldúlt 
sírok egyikéb l el került öntött, áttört, ezüstözött bronz 
hajfonatkorong életfa el tt álló mitikus állatalakot ábrázol, 
felülete plasztikusan díszített, az állat testét és a palmetták 
leveleit bemélyített mez k tagolják. Az állatalak homloka és 
fara feletti részen látható kopásnyomok a feler sítés helyét 
jelzik. Átm.: 5 cm. Dobó István Vármúzeum, Eger ltsz.: 
54.25.1. 

4. Gálospetri-Malomoldal (Petreu, Ro) A sír (CHIDIO AN 
1965, 238–239; 1. kép 5–6). Építkezés során, 1942-ben feldúlt 
négysíros temet töredékb l szerény leletanyag került el . Az 
„A” sírban agyagedény, pödrött vég  bronz pántkarperec és 4 
db fülesgomb volt. Az öntött, áttört korongpár két tagja eltér  
mintájú. Az egyik elvont, szinte teljesen elnövényesedett 
állatalakot ábrázol, míg a másik a jól ismert életfával 
kombinált állatalakot jeleníti meg, teljesen leegyszer sített 
formában, a részletek kidolgozása nélkül. Átm.: 4,6 cm. 
Körösök Vidéke Múzeum, Nagyvárad ltsz. 1166.  

5. Gy r-Malomszéki d l  (Gy r-Moson-Sopron m.) 
(RÉVÉSZ 2010, 20–21; 2. kép 1). A bronzból öntött, áttört 
ún. életfa el tt álló állatalakot ábrázoló hajfonatkorong 
részleteit nem dolgozták ki, a  gura pálcikaszer . A tárgy 
felszíni szórvány leletként került el  2008-ban Gy r déli 
határában. A lel hely a 82-es és 83-as út által alkotott 
háromszög területén, a Nádorvárosi köztemet t l délre, a 
CNC Rapid Kft. telephelyét l nyugatra húzódó, ÉNy–DK-i 
irányú dombvonulaton található. A szántóként hasznosított, 
még beépítetlen terület egyéb szórvány leletei (kisszíjvég, 
csüng s ruhadísz alsó tagja, övveret) egy gazdag, érintetlen, 
honfoglalás kori temet re utalnak, melynek feltárása nagy 
nyeresége lehetne a térség kutatása számára. Erre anyagiak 
hiányában mindeddig nem kerülhetett sor. A leleteket Sz ke 
Tamás gy ri lakos találta, és Istvánovits Eszter (Jósa András 
Múzeum) közvetítésével juttatta el a Magyar Nemzeti 
Múzeumba. Átm.: 4,5 cm. MNM ltsz. nélkül.

6. Gyulafehérvár-Ment állomás (Alba Iulia, Ro) 
(CIUGUDEAN–DRAGOT  2002, 14, 71–72. kép; 2. kép 
2–3). A közöletlen temet  1981/15. sírjából került el  a 
sematikus, pálcikaszer  kiképzés , öntött bronz, áttört 
hajfonatkorongpár, melyek egyike jobbra, a másika balra 
néz , mitikus állatalakot ábrázol. Átm.: 4,3 cm. Muzeul 
Na ional al Unirii din Alba Iulia. 

7. Kalocsa környéke (Bács-Kiskun m.) (HORVÁTH 1996, 
315; 2. kép 4). Kalocsa vagy Kecel környéki, pontosabban 
meg nem határozható lel helyr l került el  a lapos, áttört, 
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stilizált állatalakot ábrázoló bronz hajfonatkorong. A balra 
néz , lép  helyzetben ábrázolt állatalak vállából inda n  
ki, amely a keret mentén szétterül  növényi motívumhoz 
csatlakozik. Az állat teste haránt irányú rovátkolással és a 
növényi motívumhoz hasonlóan kontúrvonalakkal díszített. 
Hátoldala teljesen sima. Átm.: 5,1 cm. Viski Károly Múzeum, 
Kalocsa ltsz. 64.6.35.1.

8. Kistokaj-Gerenda d l  24. sír (Borsod-Abaúj-Zempén 
m.) (K. VÉGH 1993, 55–56, 11. kép; 2. kép 6–7). A temet nek 
1950–1972 között 7 sírját mentették meg, de a temetkezések 
legalább fele elpusztult. Ékszerek, ruhadíszek f ként a 
n i sírokból láttak napvilágot, a fér  akat kevés fegyver és 
lószerszám jellemzi. A leletanyag a 10. századra jellemz , 
de hiányoznak abból a század utolsó harmadában fellép , 
új ékszertípusok. A hajfonatkorongpár egyik darabja a jobb 
felkarcsont és a bordák között, a másik a bal kulcscsont és a 
koponya között feküdt. Alattuk b rmaradványokat  gyeltek 
meg, körülöttük pedig gyöngyszemek feküdtek, melyek 
hajdan a korongok függeszt  szíját díszíthették. A sírban 
ezen kívül még a ruházatot díszít  préselt, kerek rozetták, 
gömbsorcsüng s fülbevalók, gyöngyök, kaurik, füles 
gombok, sodrott, hurkos-kampós vég  karperecpár került el . 
A bronzból öntött, áttört korongpár felületén ónozás nyomai 
 gyelhet k meg. A két korong egymással szembe forduló, 

ún. életfa el tt álló mitikus állatalakot ábrázol. A minta nem 
plasztikus, mindkét korong lapos öntvény. Az állatalakok 
testét és a növény leveleit hajdan ívelt vonalakkal tagolták, de 
az er sen kopott tárgyakon mindez már alig vehet  ki. Átm.: 
5,1 cm. Herman Ottó Múzeum, Miskolc ltsz. 71.20.34. 

9. Kunpeszér (Bács-Kiskun m.) (HORVÁTH 1996a, 337; 2. 
kép 5). A hajfonatkorong az 1950-es években került el  egy 
sz l telepítés során megbolygatott sírból, kísér  leletei nem 
ismertek. Az 1984-ben végzett hitelesít  ásatás nem vezetett 
eredményre. Az áttört, lapos, balra néz , stilizált állatalakot 
és ún. életfát ábrázoló korong megformálása és díszítése 
nagyon hasonló a Kalocsa környékér l el került darabhoz, 
a különbség abban áll, hogy a kunpeszéri példányon az 
állatalak testét díszít , sraffozott mez  keskenyebb. Átm.: 5,2 
cm. Katona József Múzeum, Kecskemét ltsz. 74.15.1. 

10. Mándok-Tetenke (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) (JÓSA 
1897, 361–363; RÉVÉSZ 1996, 158–159; 3. kép 1). 1896-ban 
sz l telepítés során legalább két sír került el , erre utal két 
különböz  oldalpálcás zabla töredéke. Megmentettek ezeken 
kívül még 60 db bronz, rozettás lószerszámveretet, egy bronz 
övveret alakú veretet és egy öntött, áttört hajfonatkorongpárt. 
A korongpár hátoldala teljesen lapos, elüls  oldala enyhén 
domborodik. A stilizált állatalak hátán, a végletekig 
leegyszer sített  gura látható, melyr l még az sem dönthet  
el, hogy embert vagy növényt ábrázol. A korongokról az 
állatalak fejénél, hátsó lábánál és farkánál nem, vagy csak 
részben távolították el az öntésnél visszamaradt varratokat. A 
leletek egy része (így az egyik korong is) ma Kassán, a többi 
Nyíregyházán található. Átm.: 4,7 cm. Jósa András Múzeum, 
Nyíregyháza ltsz. 63.594.1., Kelet-szlovákiai Múzeum, 
Kassa ltsz. 4930.  

11. Nagyszentmiklós-Bukovapuszta 2. halom 
(Sânnicolau Mare, Ro) (KISLÉGHI 2010, 67–69; 3. kép 3–4). 
A Nagyszentmiklós és Óbeseny  között, az Aranka partján, 
a nagyteremiai uradalom Bukova nev  pusztáján emelked  
halmok egyikén (2. sz. halom) végzett ásatást 1904-ben 

Kisléghy Nagy Gyula, s ennek során találta a sekély, 25 cm-
es mélységben fekv  csontvázat (KISLÉGHY 1904, 417–421). 
A váz koponyáján kerek, középen áttört, bronz fejfed díszek 
voltak, a sírban találtak még gömbsorcsüng s fülbevalót, 
rozettás lószerszámvereteket, gyöngyöket, fülesgombot, 
vasárat. Az öntött, áttört ún. életfa el tt álló, jobbra néz  
mitikus állatalakot ábrázoló korong egyszer , pálcikás 
kivitel , a részletek kidolgozása nélkül. Párja a feltárás során 
eltört, azóta elveszett. A két korong feltehet leg azonos 
mintázatú volt, legalábbis a rendkívül gondos tárgyleírást 
készít  Kisléghi Nagy Gyula nem említi, hogy a két példány 
között eltérés lenne. Átm.: 4,7 cm. 

12. Nyíracsád-Szentirmay föld (Hajdú-Bihar m.) 
(MESTERHÁZY 1996, 244–245; 3. kép 5–6). Sz l telepítés során 
felforgatott sírokból került el  1936-ban a két hajfonatkorong; 
kengyelek, zabla, nyílcsúcsok tegezvasalások, líra alakú 
csat, csüng s veretek, pajzs alakú veretek társaságában. 
A korongok fehérfémb l öntöttek, áttörtek, mindkett n 
balra néz , mitikus állatalak látható az állat hátából kinöv  
életfával. Az állatalakok combjait csepp alakban bemélyített 
motívumokkal hangsúlyozta ki alkotójuk. Átm.: 4,8 cm. Déri 
Múzeum, Debrecen ltsz. 77.157.1–2.  

13. Rakamaz-F  utca (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 
(CSALLÁNY 1959, 284; 3. kép 2). A sírt a község belterületén 
találta egy helyi lakos, a leletek közül egy áttört bronz korong, 
egy ezüst lemezes korong töredéke, gyöngyök, spirális 
csüng k és egy ezüst pántkarperec került a múzeumba. A 
rendkívül leegyszer sített korong tökéletes párhuzama a 
mándoki korongpárnak. Átm.: 4,7 cm. Jósa András Múzeum, 
Nyíregyháza ltsz. 64.886.2. 

14. Szentistván (Borsod-Abaúj-Zemlén m.) (4. kép 1–2). 
Szabó József miskolci m gy jt  révén került a Herman 
Ottó Múzeumba két öntött, áttört, bronz hajfonatkorong. 
Lel körülményeikr l annyit tudunk, hogy Szentistván 
község terültén, a mai temet ben, sírásás közben találták 
azokat az 1980-as években. A korongpár egyik tagja balra 
néz  mitikus állatalakot és a hátából kinöv  palmetta-csokrot 
ábrázol, sematikus, pálcikaszer  kidolgozásban. Átm.: 4,6 
cm. A másik példány egy, a 10. századi Kárpát-medencében 
rendkívül ritka lovas csüng : jobbra néz  sematikus 
lovas  gurát jelenít meg. A lovas alak feje felett, a korong 
szegélyéhez egy kerek függeszt  fül csatlakozik, a koronggal 
egybe öntve. Átm.: 3,7 cm, a függeszt vel együtt ma.: 4,65 
cm. Herman Ottó Múzeum, Miskolc ltsz. nélkül.

15. Tiszaeszlár-Bashalom II. 12. sír (Szabolcs-Szatmár-
Bereg m.) (DIENES 1968, 187–190; 5. kép). Gazdag temet  
egyetlen sort alkotó 13 sírját tárta fel 1947-ben Rohács József, 
illetve 1958-ban Dienes István. A méltóságjelvényekkel és 
fegyverekkel jól felszerelt fér  ak és gazdagon felékszerezett 
n k temetkezései a 10. század 1. felében kerülhettek a földbe. 
A 12. sírban nyugvó n t lovával és lószerszámával temették 
el. Ruházatát 20 db aranyozott ezüst, rombusz alakú ingnyak 
veret ékesítette, jobb csuklóján bizánci aranyozott ezüst pánt 
karperecet viselt. Térdéhez összetört agyagedényt állítottak. 
Dienes e sírban  gyelte meg el ször a hajfonatkorongok 
viseleti módját. A korongpár függeszt  szíját gyöngyök, 
egy-egy kagylókorong és tehénfejet formázó, aranyozott 
ezüstveretek ékesítették. A korongpár egyik darabja a jobb 
vállon, a másik a mellkas bal oldalán feküdt. Mindkett t 
ezüstb l öntötték, balra néz  mitikus állatalakot és hátából 
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A KORONGOK TIPOLÓGIAI CSOPORTJAI

kinöv  leveles ágat ábrázolnak. Finoman megformált 
felületüket kiemelked  bordák keretezik, az általuk 
közrefogott felületeket aranyozták. A korongok hátlapját 
bronz lemezek alkotják. Átm.: 5 cm. Magyar Nemzeti 
Múzeum, Budapest ltsz. 60.17.5–6.A.

16. Vörs-Majori d l  208. sír (Somogy m.) (4. kép 3–4). 
A közöletlen, 1999-ben Költ  László által feltárt 370 síros, 
10–11. századi temet r l és a hajfonatkorongpárt tartalmazó 
sírról csak rövid ásatási jelentést tett közzé az ásató (KÖLT  
2003, 238–239, színes kép a hátsó borítón). A stilizált, ún. 
mitikus állatalakot és életfát ábrázoló korongpár mindkét 
darabja balra néz  lényt ábrázol. A korongpár egyik darabja 
kidolgozottabb, az állatalak testét sraffozott mez  ékesíti, a 
másik sematikus, lapos öntvény. Mindkett  felületét ónozták. 
Átmér jük ismeretlen. Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár ltsz. 
nélkül.

17. Ismeretlen lel hely (MESTERHÁZY 1996a, 395; 4. kép 
5). Öntött, áttört bronz hajfonatkorong. Jobbra néz  mitikus 

állatalakot ábrázol, melynek hátából háromlevel  palmetta-
csokor n  ki, hasa alatt ugyanilyen palmetta-csokor látható. A 
mintázat felületét vésett vonalakkal díszítették. Átm.: 4,4 cm. 
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest ltsz. 61.18.A.

18. Ismeretlen lel hely (MESTERHÁZY 1996a 396; 4. kép 6). 
Öntött bronz hajfonatkorong, a jobbra néz  mitikus állatalak 
hasa alatt és háta felett háromlevel  palmetta ábrázolásával. 
Az ábrázolás teljesen elvont, az állatalak feje és fara szinte 
azonosan van kialakítva. Átm.: 4,6 cm. Magyar Nemzeti 
Múzeum, Budapest ltsz. 61.19.A. 

19. Ismeretlen lel hely (FODOR 1980, 191, 1. ábra; 4. 
kép 7). Az áttört, öntött bronz hajfonatkorong sematikusan 
kidolgozott, jobbra néz  mitikus állatalakot és növényi 
motívumokat ábrázol. Mivel tökéletes párhuzamai a Kárpát-
medencéb l ismertek, nagy valószín séggel e tárgy is innen 
került el , s jutott Naudmann m keresked  révén a svájci 
múzeumba. Átm.: 4,5 cm. Musée Archéologie et d’histoire, 
Lausanne ltsz. 6553.  

Mint a lel helyek felsorolásából kit nik, az életfa 
el tt álló mitikus állatalakot ábrázoló öntött, áttört 
hajfonatkorongok szinte az egész Kárpát-medencében 
felt nnek: legnagyobb számban Észak- és Kelet-
Magyarországon, de ismerünk kett t a Duna–Tisza 
közér l és egyet-egyet a Kisalföld északi és déli 
részér l is (6. kép 1). Korábban a Dunántúlon volt 
felt n  a hiányuk, e helyzeten azonban a vörsi és a 
gy ri leletek el kerülése változtatott. 

E tárgytípust a megformálás kidolgozottsága 
alapján három nagyobb csoportba oszthatjuk.

I. CSOPORT

I.a) A legmívesebb,  noman megmunkált példá-
nyoknak kétség kívül a tiszaeszlár-bashalmi leleteket 
tarthatjuk, amelyek két másik jellemz jük tekintetében 
is eltérnek a többi korongtól: egyedül ezek készültek 
aranyozott ezüstb l, s csak ezek rendelkeznek 
hátlappal. Az állatalakok testét er teljes bordával 
keretezte alkotójuk, s a bordák által határolt felület 
középs  mezeje er teljesen kidomborodik. Ezzel 
a megoldással hangsúlyozta ki a nyak, valamint a 
combok felületét is. A bashalmi korongokon kívül a 
dunamocsi korongpáron t nik még fel ez a megoldás.

I.b) Ugyanez a megformálás jellemzi a Kalocsa 
környéki, kunpeszéri, egri és az egyik vörsi hajfonat-
korongot is. Az állatalak testét azonban ezeken 
vízszintes vonalkázással ékesítették.

I.c) A nyíracsádi, kistokaji és a másik vörsi korong 
e csoport legegyszer bb kialakítású darabjai. Az 
el z eket jellemz  plasztikus megformálás ezek 

esetében már csaknem elt nik. A nyak és a combok 
csepp alakú kiemelése ugyan még megvan, az állat teste 
azonban már teljesen lapos, hiányoznak a kontúrokat 
jelz  bordák is.

A fenti csoport, illetve a három alcsoport leletei 
nem alkotnak területileg elkülöníthet  egységeket, 
eloszlásuk a korabeli magyar szállásterületen 
egyenletes, talán a Kalocsa–Nyíracsád vonaltól délre 
es  területen tapasztalható hiányuk  gyelemre méltó. 
A különböz  stílusjegyekkel jellemezhet  m helyek 
termékei nem koncentrálódnak egy-egy földrajzilag 
jól körülhatárolható régióra. Az ide sorolható leletek 
mérete csekély mértékben tér el egymástól, átmér jük 
4,8–5,2 cm között váltakozik.

II. CSOPORT

II.a) A Magyar Nemzeti Múzeum egyik ismeretlen 
lel hely  hajfonatkorongja átmenetet képez az 
el z  csoport mívesen megformált darabjai és 
a leegyszer sített változat között. Ezen még 
meg  gyelhet  az állatalak marja felett és a hasa alatt 
a kidolgozott háromlevel  palmetta, s az állat testét 
díszít  vízszintes vonalkázás. Hiányoznak viszont a 
testrészeket hangsúlyozó csepp alakú mez k.

II.b) A korongok többsége azonban teljesen 
sematikus, mind az állatalak, mind a növény részletei 
kidolgozatlanok, pálcikaszer ek, elnagyoltak. Ide 
sorolhatók a békéscsabai, bukovapusztai, gálospetri, 
gy ri, gyulafehérvári és szentistváni leletek, valamint 
két ismeretlen lel hely  példány is (Magyar Nemzeti 
Múzeum, Musée Archéologie et d’histoire, Lausanne). 
A jelek szerint az egyszer bb kidolgozású, kevéssé 
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míves változatok f ként az Alföld keleti és déli sávjában 
lakó népesség körében voltak kedveltek, bár egy-egy 
példányuk felbukkan a Kisalföldön és a Bükkalján is. 
Éppen ez utóbbi leletek  gyelmeztetnek bennünket 
arra, hogy a jelenleg ismert csekély adatbázis alapján 
messzemen  következtetéseket aligha vonhatunk le. E 
korongok valamivel kisebbek az el z eknél, átmér jük 
4,4–4,9 cm között váltakozik. 

 
III. CSOPORT

Feltehet leg e körbe tartoznak a Mándok-Tetenkén és 
Rakamaz-F  utcán talált hajfonat-korongok is, mint e 

típus egyszer , szinte már puritán kialakítású darabjai. 
Megformálásuk már oly mértékben leegyszer sített, 
hogy csak az állatalak ismerhet  fel, amelynek 
hátából már nem is háromágú, távolról palmetta-
csokorra emlékeztet  alakzat n  ki, hanem egy amorf, 
meghatározhatatlan nyúlvány. Hiányzik az állat hasa 
alól is a palmetta jelzése. Egyel re csak e két Fels -
Tisza-vidéki lel helyüket ismerjük.

A KORONGOK LELETÖSSZEFÜGGÉSEIR L

Sajnos a leleteknek csupán elenyész  része származik 
teljesen feltárt temet b l (Tiszaeszlár-Bashalom, 
Vörs-Majori-d l ). Többségük szórványként (Eger, 
Kalocsa környéke, Dunamocs, Nyíracsád, Kunpeszér, 
Gy r, Szentistván, Mándok, Rakamaz, valamint az 
ismeretlen lel hely  példányok), vagy kisebb-nagyobb 
temet töredékb l, esetleg magányos sírból látott 
napvilágot (Békéscsaba, Kistokaj, Nagyszentmikós-
Bukovapuszta, Gálospetri, Gyulafehér-vár). Így is 
jól látható azonban, hogy visel ik zömmel a korabeli 
társadalom legszélesebb rétegét alkotó, de nyilván 
egymástól eltér  gazdagságú szabadok voltak (Eger, 
Kistokaj, Vörs, Gálospetri, Gyulafehérvár). Hármat 
közülük (Békéscsaba, Nagyszentmiklós-Bukovapuszta, 
Mándok) rozettás lószerszámveretek kíséretében 
hantoltak el, hajdani tulajdonosaik feltehet en a 
törzsi-nemzetségi arisztokrácia sorába tartozhattak. 
E réteg tagjai közé sorolhatjuk a tiszaeszlár-bashalmi 
temet  12. sírjába temetett asszonyt is. Itt szeretném 
megjegyezni, hogy a tárgyalt hajfonatkorong-típusnak 
(mely ezen ékszerfajta leggyakoribb változatának 
tekinthet ), meglep  módon mindössze egyetlen sírból 
ismerjük préselt, aranyozott ezüstlemezb l alkotott 
változatát, a zempléni vezéri sírból, mely a korabeli 
társadalom egyik magas rangú vezet jét rejthette 
(BUDINSKÝ-KRI KA–FETTICH 1973, Abb. 45. 1–2). 

A fent bemutatott hajfonatkorongokat tartalmazó 
síroknak csupán alig több mint egyharmadáról 
mondható el, hogy mellékleteik hiánytalanul, vagy 
legalábbis nagyrészt múzeumba kerültek (Békéscsaba, 
Kistokaj, Tiszaeszlár-Bashalom, Nagyszentmiklós-
Bukovapuszta, Vörs, Gálospetri, Gyulafehérvár). Ezek 
egy része azonban közöletlen (Vörs, Gyulafehérvár). 
A fennmaradó 5 temetkezés leleteinek számbavétele 
után megállapíthatjuk, hogy csupán a Kistokajban 
feltárt sodrott, hurkos-kampós vég  karperecek és a 
gálospetri pödrött vég  pántkarperec sorolható azon 

tárgyak közé, amelyek nagyobb számban a 10. század 
2. felében voltak használatosak, alkalmazásuk azonban 
kimutatható a század els  harmadának a végét l. 
Mindezek alapján a jelenleg rendelkezésünkre álló 
adatok azt mutatják, hogy az életfa el tt álló mitikus 
állatalakot ábrázoló hajfonatkorongok használatát a 10. 
század els  két harmadára keltezhetjük, bár nem kizárt, 
hogy néhány darab felt nhetett még a század utolsó 
éveiben is. Az egyes példányok megmunkálásában, 
kidolgozottságában mutatkozó különbségek 
semmiképpen sem jelentenek valamiféle kronológiai 
vagy fejl dési sort, hiszen a különböz  változatok 
egy id ben, egymás mellett voltak forgalomban. E 
jelenségek inkább az eltér  hagyományok — vagy 
megrendel i ízlés — alapján dolgozó m helyekre 
hívják fel a  gyelmet.

A rendelkezésünkre álló 19 lelet közül azonos 
típusú korongpár látott napvilágot Bukovapusztáról, 
Dunamocsról, Kistokajból, Tiszaeszlár-Bashalomról, 
Nyíracsádról, Vörsr l és Gyulafehérvárról. A 7 
leletegyüttes közül viszont csak kett  olyan akad 
(Kistokaj, Gyulafehérvár), ahol az állatalakok 
egymással szembe néztek, tehát közrefogták 
visel jüket. A többiek esetében használóik nem 
ügyeltek erre a részletre, a korongpár mindkét tagjának 
 gurái egy irányba tekintettek.

Több alkalommal is azt tapasztalhatjuk, hogy a 
palmettával kombinált mitikus állatalakot ábrázoló 
hajfonatkorong párjaként egy teljesen más típusú 
korong szerepel ugyanazon leletegyüttesen belül 
(BUDINSKÝ-KRI KA–FETTICH 1973, 171–174). Békéscsa-
bán ötkarikás (1. kép 2), Gálospetrin elvont mitikus 
állatalakot ábrázoló (1. kép 6), Szentistvánban pedig 
— amennyiben a két tárgy azonos sírból származik — 
lovas  gurás csüng  társult a tárgyalt korongtípushoz 
(4. kép 1). E viszonylag ritka jelenség magyarázatát 
még nem ismerjük. Azt a feltevést, mely szerint 
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a 10. századi magyar hajadonok egy, míg a férjes 
asszonyok két varkocsba fonták a hajukat, az újabb 
ékszert házasságkötésük alkalmával kapták, s ez lenne 
az oka az eltér  megformálású vagy típusú korongok 
ugyanazon sírban való felbukkanásának (FODOR 1976, 
284–285, 34. j), régészeti adatokkal nem lehet hitelt 
érdeml en alátámasztani (RÉVÉSZ 1996a, 87–89). 

A kisszámú (5 lel helyr l ismert), ötkarikás 
hajfonatkorong egyenletesen oszlik el a Kárpát-
medencében, visel ik között a 10. századi közrend ek 
és el kel k egyaránt megtalálhatók, használatuk a 
század els  két harmadára keltezhet . 

A gálospetri korongpár elvont, mitikus állatalakot 
ábrázoló példányának párhuzamai széles körben 
ismertek a korabeli magyar szállásterületr l.1 
Lel helyeik zöme azonban az Alföld déli és keleti 
részén s r södik, ugyanott, ahol az állatalakos-
palmettás korongok egyszer  kidolgozású (II.b) 

változataié. Utóbbiakkal ellentétben viszont ezeknek 
nagyobb számban ismerjük préselt, aranyozott 
ezüstlemezb l készített, els rangú ötvösmunkának 
tekinthet  változatait.2 

A Szentistvánban talált korongpár lovas  gurát 
ábrázoló csüng jének egyetlen párhuzama ismert a 
Kárpát-medencéb l: a Sárrétudvari-Hízóföldön feltárt 
temet  83. sírjából, egy Infans I. gyermek állcsúcsa 
alatt (7. kép 1). Az ásató a temet  használatát a 10. 
század els  két harmadára helyezte. Ezen belül azonban 
a korongot tartalmazó sírt pontosabban nem tudjuk 
datálni (M. NEPPER 2002, 310, 251. t. 12). A szentistváni 
és sárrétudvari lovas csüng k mérete és kidolgozása 
olyan tökéletes egyezést mutat, hogy akár azonos 
önt mintából kikerült daraboknak is gyaníthatjuk 
azokat. E feltevést azonban csak anyagvizsgálattal 
lehetne igazolni. 

1 Aldebr -Mocsáros 13. sír, Csekej ( akajovce, Sk) 269. sír, Gyula-Téglagyár, Hencida-Szerdekhalom 1. sír, Madaras-Árvai halmok 4. sír, 
Sarkad-Peckesvár, Sárrétudvari-Hízóföld 267. sír, Soroksár, Tardoskedd (Tvrdošovce, Sk) (RÉVÉSZ 2008, 41). 

2 Aldebr -Mocsáros 20. sír, Balatonújlak-Erd -d l  15. sír, Jánosszállás-Katonapart 2. sír, Karos-Eperjesszög II/47. és III/5. sír (RÉVÉSZ 
1996a, 86–87; RÉVÉSZ 2008, 41).

3 Az észak-kaukázusi alán kultúra (3 14. század) szaltovói variánsként való értelmezését már maga Sz. A. Pletnyova is visszavonta 1981-es 
szaltovói áttekintésében (részletesen lásd TÜRK 2010, 269 270). Így a tárgyalt korongtípus szaltovói eredetér l beszélni a Pervomajszkoe-i 
alán temet  kapcsán megalapozatlan.

A KORONGOK MINTAKINCSE

Széleskör  eurázsiai kitekintéssel Fodor István 
vizsgálta a mitikus állatalakot és palmettát ábrázoló 
korongokon, s ehhez kapcsolódóan a lovas alakos 
csüng kön lév  ábrázolás eredetét, lehetséges gondolati 
hátterét (FODOR 1980, 189–219). Ehhez az apropót az 
adta, hogy 1978-ban délvidéki anyaggy jtése során, a 
verseci múzeum gy jteményében ráakadt egy korong 
alakú lapos, egyoldalas, áttört dísz  bronzöntvényre, 
melynek szabálytalan négyszög alakú függeszt  füle 
van (6. kép 2). A tárgy ábrázolásában a honfoglalás 
kori hajfonatkorongokon gyakori elvont állatalakra 
(ló) ismert rá, melynek hátából palmettára emlékeztet  
növényi minta magasodik ki (FODOR 1980, 192–196). 
Noha a korong el kerülési körülményei ismeretlenek, 
feltételesen mégis ahhoz a lel helyhez kapcsolta, 
amelyr l — ugyancsak ismeretlen id ben és módon 
— aranyozott ezüstb l készült csüng s veretek jutottak 
egy aradi tanár közvetítésével a Magyar Nemzeti 
Múzeumba. Ily módon lassanként „megszületett” egy 
gazdag n i sír(ok)at tartalmazó verseci honfoglalás kori 
temet , melynek palmettás-állatalakos korongja igen 
távoli vidékekre vezet bennünket. Megjegyzem: Fodor 
István fel  gyelt ugyan arra, hogy a verseci öntvény 
mind kidolgozása (lapos öntvény), mind formája 
(függeszt  füllel ellátott) szempontjából eltér az ismert 
honfoglalás kori leletekt l, mindennek azonban nem 

tulajdonított komoly jelent séget. Figyelmét ugyanis 
teljes mértékben lekötötte az ábrázolás hátterének 
felderítése. Elvetette Bálint Csanád azon feltevését, 
mely szerint a szaltovói korongokéhoz hasonló lovas 
alakját ismerhetjük fel e kompozíciókban (BÁLINT 1970, 
36–37). Helyette arra az eredményre jutott, mely szerint 
a versecin és a hasonló korongokon a világfa el tt álló 
táltos ló  gurája fedezhet  fel (FODOR 1980, 197). 

Az öntött bronz korongok el képeit a 8–9. századi 
Don–Donyec-vidéki szaltovói-kultúrában találta 
meg Fettich Nándor, majd az  nyomdokain haladó 
Dienes István, Bálint Csanád és Fodor István is. Fodor 
István szerint „e korongok az iráni nyelv  szarmaták 
és alánok révén terjedtek el a permi  nnugoroknál, 

smordvinoknál, a baskíriai bahmutyinói m veltség 
területén, valamint a steppevidéken egészen a Tomszk 
melletti 6–8. századi rjolkai temet ig és a minuszinszki 
medencéig.” (FODOR 1980, 210)

Egy azóta is egyedinek számító lelet már Fodor 
István anyaggy jtése idején is arra utalt, hogy voltak 
olyan korongok is a honfoglalás korában, amelyek 
kétségtelenül lovas  gurát ábrázoltak. Egy ilyen 
korong Tiszasüly-Éhhalmon került el  1968-ban, 
egy — azóta is közöletlen — lovas n i sírban, a n  
állkapcsa alatt. Ennek párhuzamát Fodor az észak-
kaukázusi Pervomajszkoje alán temet jének3 egyik 
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sírjában fedezte fel, de összefüggésbe hozta a perem 
nélküli lovas függ kkel is (FODOR 1980, 206–208). 
Mindebb l arra következtetett, hogy a verseci és a 
tiszasülyi korongok a honfoglalók legkorábbi emlékei 
közé tartoznak, melyek el képei még a 8–9. századi 
levédiai szállásokon alakultak ki (FODOR 1980, 213–
215). 

Ezt a hipotézist azonban számos nehézség terheli. 
Els ként mindjárt a fejtegetés alapját képez  tárggyal 
van probléma. A verseci szórvány bronz öntvény 
ugyanis mind formájában, mind kidolgozásában, 
teljes mértékben idegen a honfoglalás kori anyagtól. 
Funkcióját tekintve semmiképpen nem hajfonatkorong, 
keltezése pedig nem lehet 10. századi. Valójában egy 
13. századi zabla oldalát ékesít  díszkorongról van 
szó, melynek párhuzamai kit n en tanulmányozhatók 
a zsámbéki zabla és más hasonló korú és szerep  
korongok között (TÓTH 1994, 208–210; LOVAG 
1999, 98–101, Abb. 268–272). A verseci leletnek ily 
módon természetesen semmi köze nincs a honfoglaló 
magyarokhoz; ez esetben egy tipikusan a nyugat-
európai román kori kultúrkörhöz és m vészethez 
kapcsolódó alkotásról beszélhetünk. 

Ez az eset nem nélkülözi a módszertani 
tanulságokat sem. Fodor István impozáns módon 
felépített, fél Eurázsián átível  gondolatsora egy 
olyan konkrét tárgy kapcsán jutott el a honfoglalás 
kori m vészet forrásvidékének tekintett poszt-
szasszanida iráni és szogdiai m vészetig és a Kaukázus 
vidékéig (FODOR 1980, 213), amelynek mindezekhez 
kétségbevonhatatlan módon semmi köze nem volt. 
Ennek fényében bizony igen nehéz lenne  gyelmen 
kívül hagyni azon kutatási irányzat érveit, melyek a 
10. századi magyar emlékek vizsgálata kapcsán az 
egyoldalú keletpreferenciát ostorozzák (BÁLINT 2004, 
317–327, 330–338).

Újragondolásra szorul a mitikus állatalakot és 
palmettát ábrázoló korongok származásának és 
keltezésének kérdése is. Leggyakoribbak az áttört 
öntött korongok a kaukázusi alánok 8–9. századi 
hagyatékában (KOVALEVSZKAJA 1981, 83–90). A 
probléma az, hogy a Kubán-vidéken akkor élik 
virágkorukat, amikor a kialakuló szaltovói kultúrkör 
északi területeinek egyik alkotóelemeként feltételezett 
alán csoportok már régen, még a 730-as években 
bekövetkezett arab támadások miatt, északra húzódtak 
onnan. Többnyire nem is hajfonatkorongként használták 
azokat, hanem nyakba akasztott függ ként, öv, tarsoly- 
vagy lószerszámdíszként, s éppen a 9. század közepére 

már elt ntek a szaltovói kultúrkör sírjaiból. Pontosan 
akkorra tehát, amikor a magyarok feltehet leg levédiai 
hazájukban tartózkodtak, ahol Fodor István szerint 
legnagyobb valószín séggel megismerkedhettek e 
tárgytípussal.4 Id közben 2001-ben publikálta Zarina H. 
Albegova a szaltovói kamrasírokban feltárt amulettek 
— tételes adatgy jtésen nyugvó — tipológiáját, mely 
alapján egyértelm , hogy a tárgyalt típus ismeretlen a 
klasszikus szaltovói területen (ALBEGOVA 2001).

A ló és ember együttes ábrázolásának sid kig 
visszanyúló gyökerei vannak Eurázsia szerte. 
Egyáltalán nem szükségszer  tehát, hogy a magyarok 
kizárólag a szaltovói kultúrkör területén, s csakis 
az alánoktól vehették át e korongokat. Éppen Fodor 
István mutatott rá ugyanis, hogy seink samanisztikus 
hitvilágában az ugor kortól kezdve szerepet kapott 
a világfa és a ló összefonódása, melyet csak er sített 
kés bb a szkíta-szarmata törzsek, majd az onogur-
bolgárok hitvilágának hasonló eleme (FODOR 1980, 
210–212). 

Alapvet  módszertani követelmény, hogy ha 
valamely régészeti horizontba egy új, addig ismeretlen 
tárgytípust szeretnénk besorolni, akkor rendelkeznünk 
kell a tárgyalt leletnek legalább egy hiteles körülmények 
között el került és dokumentált példányával. A verseci 
értelemszer en nem ilyen. Szinte a véletlennek 
köszönhet  azonban, hogy az elmúlt évek során mégis 
kerültek el  olyan leletek, amelyek egyértelm en 
bizonyítják, hogy mind a keretbe szerkesztett, 
függeszt  füllel ellátott, mind pedig a keret nélküli 
lovas csüng k el bukkanásával számolnunk kell a 
10–11. századi leletanyagban. El bbinek szép példánya 
ismert Sárrétudvari-Hízóföldr l (7. kép 1). Id közben 
— mint fentebb már utaltam rá — a miskolci múzeum 
is gyarapodott egy érdekes hajfonatkorongpárral, 
melynek egyik tagja a klasszikus, ún. életfa el tt 
álló állat  gura sematikus változata, a másik azonban 
a sárrétudvari függeszt  füles, lovas ábrázolásos 
korong közeli párja (4. kép 1). A leleteket állítólag a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szentistván területén 
találta egy m gy jt . A lel körülmények ily módon 
nem segítenek bennünket a tárgytípus alaposabb 
értékelésében. A sárrétudvari és a szentistváni leletek 
azonban egyértelm en jelzik, hogy e kaukázusi eredet , 
de az avaroknál és a dunai bolgároknál is kimutatható 
tárgytípusnak nemcsak a felbukkanásával, de számbeli 
gyarapodásával is számolnunk kell a Kárpát-medence 
hagyatékában. Attól azonban óva intenék, hogy a 
függeszt  füles lovas  gurás korongokat — keleti 

4 A szaltovói kultúrkör kutatástörténetének és újabb értelmezésének kit n  összefoglalását lásd TÜRK 2010, 261–306. Különösen  gyelemre 
méltó a Szerz  azon meg  gyelése, mely szerint sem a 10. századi Kárpát-medencei, sem az ún. Szubotcy-horizont leletanyaga nem mu-
tat közelebbi kapcsolatokat a szaltovói kultúrkörrel, annál inkább a történeti Baskíria, valamint a Volga–Káma, illetve a Dnyeper közti 
erd vidék 9 11. századi ún. smordvin temet ivel (vö. TÜRK 2010, 283–286). Mindez alapvet en megkérd jelezi mind a magyarok hossz-
abb idej nek feltételezett tartózkodását a Kazár Kaganátus szomszédságában, mind pedig a szaltovói kultúrkör népeinek a magyarságra 
gyakorolt er teljes hatását. Korábban e kérdésr l néhány tárgytípus kapcsán RÉVÉSZ 1998, 523–532.
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párhuzamaik alapján — automatikusan besoroljuk az 
els  generáció által a korábbi hazából magával hozott 
emlékek közé. A keltezéssel kapcsolatos óvatosság 
szükségességére mindennél világosabban felhívja 
 gyelmünket egy újabb lelet.

Ha valamilyen tárgyat a keleti analógiák alapján 
szinte habozás nélkül a 10. század elejére kelteznénk, 
akkor az a hajdúszoboszló-árkoshalmi temet  151. 
sírjában talált, keretelés nélküli, öntött bronz lovas 
alakos csüng  (M. NEPPER 2002, 81, 72. tábla 5; 7 kép 
2). E tárgynak ugyanis tökéletes párhuzamai ismertek a 
Kaukázus északi oldaláról, a Kubán vidékér l (FODOR 
1980, 206–209; KOVALEVSZKAJA 1981, 83–90). Tovább 
árnyalja a képet az, hogy e lovas csüng nek mindeddig 
egyetlen magyarországi párhuzama ismert. Az állítólag 
Szentes környékén el került, ma a British Museumban 

rzött leletet (8. kép 1) szakirodalmunk a dunai 
bolgárok délalföldi 9. századi jelenlétét bizonyítani 

hivatott emblematikus tárgyként kezeli (BÓNA 1984, 
372; SZALONTAI 1996, 29; PASZTERNÁK 2000, 71–72). 

A hajdúszoboszlói és a szentesi csüng k párhuzamai 
valóban szép számban kerültek el  Bulgária területér l 
(8. kép 2–11), ezeket azonban a legújabb szakirodalom 
határozottan a 10–11. századra datálja (RASEV 2008, 
169–170, Tabl. LXXXIX–XC). Mindezt kit n en 
alátámasztják a hajdúszoboszlói csüng  kísér leletei 
(nagyméret  S-vég  karikaékszerek, elkalapált vég , 
fonott ezüst gy r ), amelyek ismeretében egyértelm , 
hogy e sír mindenképpen a 11. században került 
földbe, s feltehet leg nem is annak a legelején. Mindez 
egyben azt is jelenti, hogy a Szentes környéki lovas 
csüng t egyértelm en kiiktathatjuk a vidék 9. századi 
bolgár népességének régészeti hagyatékából, amely 
ezzel nullára redukálódott. Az említett tárgy nagy 
valószín séggel a környék valamelyik 10. vagy 11. 
századi köznépi temet jéb l kerülhetett el .

ÖSSZEFOGLALÁS

Végezetül nem kerülhetjük meg a kérdést: megfejthet -e 
számunkra az, hogy mit ábrázoltak valójában a mitikus 
állatalakot és palmettát megjelenít  hajfonatkorongok? 
E kérdésre már született határozott válasz. Fodor István 
szerint a bashalmi korongpár esetében „Nem kétséges, 
hogy az életfa és a táltos ló megjelenítése ez. A táltos e 
csodalény lovon fut fel a fels  szellemek birodalmába 
az életfa levelei-ágai közt.” (FODOR 1996, 189)

E lelet kapcsán azonban Dienes István jóval 
körültekint bben fogalmazott. Az ugyan számára sem 
volt kétséges, hogy a fém varkocskorongon életfa 
el tt ábrázolt mesés állat  gura látható (DIENES 1975, 
94–95), utóbbi mibenlétét illet en azonban óvatosan 
foglalt állást: „Sokkal inkább mesés-csodás lények 
ezek, mintsem fajtájukra nézve meghatározható állatok, 
semmiképpen sem olyan lovak (se nem táltos lovak 
vagy lovon ül  táltosok), mint amilyenek a szaltovói 
m veltség korongjain felt nnek.” (DIENES 1978, 109)

Véleményem szerint Dienes István  gyelmeztetését 
mindenképpen tanácsos megszívlelnünk. F képpen 
azért, mert a magyarság honfoglalás el tti, valamint 
10. századi epikus hagyományainak csak elenyész  
töredékei maradtak ránk. Ahhoz mindenképpen kevés, 
hogy konkrét tárgyakon megjelen , eleve nehezen 
értelmezhet  ábrázolásokat valamely mitikus elemhez 
kapcsolhassunk.5 Nem ismerjük az ábrázolt állatalak 
mibenlétét, nem tudjuk igazolni, hogy az állattal 
együtt megjelen  (mögötte álló?, hátából kinöv ?) 
növényi motívum valóban az életfát ábrázolja-e. Ebb l 
következik, hogy — mivel a szimbólum mindkét 
eleme ismeretlen — együttes jelentésüket, s f ként 
azt, hogy készít ik, visel ik számára valójában mit 
jelentettek, nem tudjuk megnyugtatóan megfejteni. 
Nagy ív  hipotézisekkel kísérletezni lehet ugyan, ezek 
érvényessége és valóságtartalma azonban, legalábbis 
egyel re, er sen megkérd jelezhet .

5 E hibát korábban magam is elkövettem, amikor a karosi II/47. sír állatalakját megkíséreltem a csodaszarvassal azonosítani, lásd RÉVÉSZ 
1996a, 86–87.

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program — Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító 
rendszer kidolgozása és m ködtetése konvergencia 
program cím  kiemelt projekt keretében zajlott. A 
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társ  nanszírozásával valósul meg.

A dunamocsi korongra vonatkozó adatokat 
Nevizánszky Gábor és Prohászka Péter szívességéb l 
ismerem, melyért fogadják köszönetemet. A 
szentistváni leletekre Pusztai Tamás (Herman Ottó 
Múzeum) hívta fel a  gyelmemet. Neki tartozom 
köszönettel ezért, valamint a publikálatlan tárgyak 
közlésének lehet ségéért.
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ALL CARVED BRAID ORNAMENT WITH A FIGURE MOUNTED ON HORSEBACK FROM THE 
CARPATHIAN BASIN FROM THE ERA OF THE CONQUEST PERIOD

One of the most well-known  nds among jewelleries 
from the Conquest period are the moulded, all carved, 
sometimes silver-plated bronze braid ornament 
portraying mythic animal  gures standing in front of 
the tree of life. István Fodor collected pieces of that type 
(Eger-Szépasszony-völgy, Nyíracsád-Szentirmay-föld, 
Kistokaj-Gerenda-d l , Békéscsaba-Erzsébethely, 
Kecel area, Dunamocs, Tiszaeszlár-Bashalom cemetery 
II, Nagyszentmiklós-Bukovapuszta, including a braid 
ornament of unknown site, probably of Hungarian 
origin, kept in the museum of Lausanne). His search for 
material can be completed with the  nds of Gálospetri, 
Kunpeszér, Gy r and Szentistván together with the 
tinned bronze pair of braid ornament found in grave 
208 at Vörs-Majori-d l .

István Fodor also examined the origin and possible 
notional background of the representation on the braid 
ornament. He rejected Csanád Bálint’s hypothesis 
which says that the  gure mounted on horseback, 
which is similar to Saltovo braid ornaments, can be 
recognized in the compositions. Instead, he came to 
the conclusion that the  gure of ’táltos’ (shaman)horse 
standing in front of the tree of life can be discovered on 
resembling braid ornaments. Nándor Fettich together 
with his followers, István Dienes, Csanád Bálint and 
István Fodor discovered its archetypes in the Saltovo 
culture of Don area of the 8–9th century. According to 
Fodor: „…by means of Sarmatians speaking Iranian 
language and Alans it was spread amongst the Permian 
Finno-Ugrians, ancient Mordvinians, in the area of 
Bahmuthino civilization in Bashkiria, also on a steppe 
area and as far as Riolka cemetery from the 6–8th 
century near Tomsk and the Minusinsk Basin.” 

However, a  nding, which has proved to be unique 
ever since, indicated that there were braid ornaments 
in the time of the Conquest period which undoubtedly 
depicted a  gure mounted on horseback. One of these 

 ndings were excavated at Tiszasüly-Éhhalom in 1968 
in a tomb under the jaw-bone of a female, who was 
buried together with a horse (it has not been announced 
yet). In parallel with this, Fodor also detected it in 
a grave in an Alan cemetery in Pervomaiskoie in 
North-Caucasus. He also brought it into connection 
with the rimless pendants with the  gure mounted 
on horseback. His conclusion is the following: braid 
ornaments of Versec and Tiszasüly are some of the 
earliest recollections of the Hungarian settlers, whose 
archetypes might have emerged in Levedia quarters in 
the 8–9th centuries.

The origin and date of the pendants with the 
 gure mounted on horseback yet have to be clari  ed. 

All carved braid ornaments are most typical in the 
bequest of Caucasian Alans from the 8–9th centuries. 
The problem is that they were at their heights in Kuban 
area when the Alan groups, supposedly being part of 
the northern part of the forming Saltovo culture, had 
already moved to the North due to the Arab attacks in 
the 730s. In most cases they were not used as braid 
ornaments but as a pendant hung in the neck, a belt, 
a bag or a tackle decoration and they had disappeared 
from the Saltovo graves by the middle of the 9th century. 
It happened at a time when the Hungarians must have 
been in Levedia.

All through Eurasia the traces of the combined 
portrayal of a horse and a man go back to the old times. 
It is not necessary to state at all that the Hungarians had 
taken over these braid ornaments exclusively in the area 
of Saltovo culture from the Alans. It was István Fodor 
who pointed out that the connection between the tree 
of life and the horse had played role in the samanistic 
beliefs of our ancestors since the Ugric period. Similar 
elements found in Scythian-Sarmatic tribes and Onogur-
Bulgarian beliefs have also supported this view.

In recent years  nds came to light which clearly 
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prove that both suspension handled braid ornament 
pendants constructed within a frame and frameless 
pendants of a  gure mounted on a horsebak may be 
expected to be discovered in the 10–11th century 
materials of  nd. A nice example of the former is from 
grave 83, below the tubercle of an Infans I excavated 
at Sárrétudvari-Hízóföld cemetery. The excavator 
believes the cemetery was used in the  rst two-thirds 
of the 10th century. The exact date of the grave with the 
braid ornament can not be stated.

Meanwhile Miskolc Museum has acquiered an 
interesting pair of braid ornament. One of them is 
the schematic version of an animal  gure standing in 
front of the classic, so-called tree of life. The other 
one more resembles the suspension handled braid 
ornament from Sárrétudvar depicting a person mounted 
on horseback. The art collector is said to have found 
the  nds in the area of Szentistván in Borsod-Abaúj-
Zemplén county. The circumstances of excavation can 
not help us evaluate this type of artifact more precisely. 
Sárrétudvar and Szentistván  nds indicate doubtedly 
that we have to take the appearance of such objects of 
Caucasian origin and the increase in their number into 
consideration in the inheritance of Carpathian Basin. I 
would warn not to rank the discs with hook depicting 
a person mounted on horseback automatically among 
the mementos of the  rst generation taken directly from 
the East.

If we could specify the date of a  nd to the beginning 
of the 10th century, it must be the cast-bronze pendant 
representing a man mounted on a horse found in grave 
151 at Hajdúszoboszló-Árkoshalom cemetery. Perfect 
parallel to this object can be drawn with an object from 
the northern part of the Caucasus, from the Kuban area. 
The problem is that based on the  nds accompanying 
Hajdúszoboszló pendant (big-sized, S-ended rings, 
hammered-ended braided silver ring) it is obvious that 
this grave went under the ground in the 11th century, 
most probably at the beginning of it.

The list of sites makes it evident that all carved 
braid ornament representing a mythic animal  gure 
standing in front of the tree of life appeared all through 

the Carpathian Basin. They are mostly in the Northern 
and Eastern part of Hungary, however, two are from 
the region between Duna and Tisza rivers, one from 
the Northern and one from the Southern part of the 
Small Plains in Hungary. Signs suggest that versions 
(Békéscsaba, Bukovapuszta, Gálospetri, Mándok and 
Rakamaz), which are of simplier composition and 
less decorated, were more popular with people living 
in the Eastern and Southern belts of the Hungarian 
Great Plains. They remarkably are missing from the 
Transdanubian area. The discovery of  nds of Vörs and 
Gy r have changed the situation.

Unfortunately, only minor part of the  nds originate 
from the uncovered cemetery, the majority of them 
came to light as sporadic  nds or were found in 
cemetery fractions with some graves. It is quite evident 
that people must have belonged to the tribal-clanish 
aristocracy. Three of them (Békéscsaba, Bukovapuszta, 
Mándok) were buried together with rosette trappings. 
Braid ornaments of Eger, Kistokaj and Vörs were 
excavated from sites of relatively moderate economic 
situation.

There are only a few graves with the above 
mentioned braid ornaments whose appendices went to 
the museum without loss. After recording the  nds we 
can come to the conclusion that the twisted, knotted-
crooked bracelet of Kistokaj and the band bracelet 
with coiled terminals of Gálospetri are among the 
objects that were mainly used in the second part of 
the 10th century and their use can be detected from the 
end of the  rst thirds of the century. All data available 
show that the use of these all carved braid ornaments 
representing a mythic animal  gure standing in front 
of the tree of life dates back to the  rst two-thirds of 
the 10th century, even though some pieces could have 
appeared in the last years of the century. The differences 
between the  nish and elaboration of the samples do 
not refer to any chronological or development order 
as the various versions were in circulation at the same 
time side by side. This occurence draws the attention 
to the workshops wich followed different traditions or 
ful  lled the taste of customers.
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1. kép / Fig. 1: 1–2: Békéscsaba-Erzsébethely; 3: Dunamocs/Mo a (Sl); 4: Eger-Szépasszonyvölgy; 5–6: Gálospetri-Malo-
moldal/Petreu (Ro)
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2. kép / Fig. 2: 1: Gy r-Malomszéki d l ; 2–3: Gyulafehérvár-Ment állomás/Alba Iulia (Ro); 4: Kalocsa vagy Kecel környéke; 
5: Kunpeszér; 6–7: Kistokaj-Gerenda d l
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3. kép / Fig. 3: 1: Mándok-Tetenke; 2: Rakamaz-F  utca; 3–4: Nagyszentmiklós-Bukovapuszta/ Sânnicolau Mare (Ro); 5–6: 
Nyíracsád-Szentirmay-föld
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4. kép / Fig. 4: 1–2: Szentistván; 3–4: Vörs-Majori d l ; 5–6: Ismeretlen lel hely, Magyar Nemzeti Múzeum; 7: Ismeretlen 
lel hely, Lausanne, Musée Archéologie et d’histoire (H. KÜHN 1938 nyomán)
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5. kép: A Tiszaeszlár-Bashalom II. temet  12. sír hajfonatkorongpárja és a függeszt  szíjának díszítményei (DIENES 1975 nyo-
mán)

Fig. 5: A Tiszaeszlár-Bashalom II. temet  12. sír hajfonatkorongpárja és a függeszt  szíjának díszítményei (DIENES 1975 nyo-
mán)
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6. kép: 1: Palmettát és mitikus állatalakot ábrázoló, áttört hajfonatkorongok lel helyei: 1: Békéscsaba-Erzsébethely; 2: 
Dunamocs; 3: Eger-Szépasszonyvölgy; 4: Gálospetri-Malomoldal; 5: Gy r-Malomszéki d l ; 6: Gyulafehérvár-
Ment állomás; 7: Kalocsa vagy Kecel környéke; 8: Kistokaj-Gerenda d l ; 9: Kunpeszér; 10: Mándok-Tetenke; 11: 
Nagyszentmiklós-Bukovapuszta; 12: Nyíracsád-Szentirmay-föld; 13: Rakamaz-F  utca; 14: Szentistván; 15: Tiszaesz-
lár-Bashalom II. temet ; 16: Vörs-Majori d l ; 2: A verseci lelet (FODOR 1980 nyomán)

Fig. 6: 1: Palmettát és mitikus állatalakot ábrázoló, áttört hajfonatkorongok lel helyei: 1: Békéscsaba-Erzsébethely; 2: 
Dunamocs; 3: Eger-Szépasszonyvölgy; 4: Gálospetri-Malomoldal; 5: Gy r-Malomszéki d l ; 6: Gyulafehérvár-
Ment állomás; 7: Kalocsa vagy Kecel környéke; 8: Kistokaj-Gerenda d l ; 9: Kunpeszér; 10: Mándok-Tetenke; 11: 
Nagyszentmiklós-Bukovapuszta; 12: Nyíracsád-Szentirmay-föld; 13: Rakamaz-F  utca; 14: Szentistván; 15: Tiszaesz-
lár-Bashalom II. temet ; 16: Vörs-Majori d l ; 2: A verseci lelet (FODOR 1980 nyomán)
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7. kép: 1: Sárrétudvari-Hízóföld 83. sír leletei (NEPPER 2002 nyomán); 2: Hajdúszoboszló-Árkoshalom 151. sír leletei (NEPPER 
2002 nyomán)

Fig. 7: 1: Sárrétudvari-Hízóföld 83. sír leletei (NEPPER 2002 nyomán); 2: Hajdúszoboszló-Árkoshalom 151. sír leletei (NEPPER 
2002 nyomán)
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8. kép: Lovas alakos csüng k. 1: Szentes környéke; 2–11: Bulgária. 2–3: Szórvány (Sumeni Történeti Múzeum); 4: Bradartsi; 
5: Chirikovets; 6–11: ÉK-Bulgária, szórvány (Nemzeti Régészeti Múzeum, Szó  a)

Fig. 8: Lovas alakos csüng k. 1: Szentes környéke; 2–11: Bulgária. 2–3: Szórvány (Sumeni Történeti Múzeum); 4: Bradartsi; 
5: Chirikovets; 6–11: ÉK-Bulgária, szórvány (Nemzeti Régészeti Múzeum, Szó  a)


