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A LELŐHELY

A geszterédi honfoglalás kori sír előkerülésének 
történetét legutóbb Dienes István összegezte a me-
gye hasonlókorú lelőhelyeit feldolgozó jelentésében, 
amelyet az 1100. évfordulóra jelentettem meg. Íme: 
„1971. október 5. (kedd) … 60. [sz. lelőhely] Gesz-
teréd. Dienes 1959. évi terepbejárása során megtudta, 
hogy Balázs János, a geszterédi nevezetes sír megtalá-
lója Újfehértó-Nagymicskén él, s így 1960-ban, majd 
1964-ben is kísérletezett azzal, hogy a lelőhelyre – 
mint a legilletékesebbet – helyszíni szemlére kivigye. 
Sajnos ez jármű hiányában mindeddig meghiúsult, 
de most elhatároztuk, hogy mindenképpen sort kerí-
tünk erre. Kerestük ezért este Balázs Jánost az egykori 
Adler-tanyán, ahol legutóbb találkoztunk vele, de ki-
derült, hogy beköltözött Újfehértóra, a Kisrétre. Utá-
namentünk, és így megtudtuk, hogy a vejénél lakik, 
Ungvári Imrééknél, Újfehértón, a Dózsa György út 
41. szám alatt. A 60 esztendős Balázs János gégerákot 
kapott, gégéjét át is metszették, ennek ellenére jó szív-
vel vállalkozott arra, hogy hétfőn reggel kijön velünk 
gépkocsival a Nyíritagba és együtt keressük fel még 
egyszer a világhírű aranyszablya lelőhelyét.

1971. október 11., hétfő. 70. [sz. lelőhely] Gesz-
teréd, Nyíri-tag (egykori Vay-tanya), Kecskelátó dűlő. 
(Vö. össze 60. lelőhely) 311-41. sz. térképlap (Bal-
kány)

Az 1927. májusában felbukkant világhírű arany-
veretes szablyát tartalmazó sírról ld. Kiss Lajos dol-
gozatát (AÉ XLII. /1928/ 228-31) és monográfiáját 
(Arch.Hung. XXIV. Bp., 1938).

Mostani helyszíni szemlénk előzményeiről a kö-
vetkezőket kell tudnunk: 1959. évi terepbejárásunk 
(szept. 15) alkalmával kinyomoztuk, hogy a lelet tu-
lajdonképpeni találója, Balázs János, egykori bojtár 
még él Újfehértón. Megtudtuk azt is, hogy a geszte-
rédi id. Takács József (aki a Zugban lakik) Kiss Lajos 
akkori ásató munkása volt. Ő is tudott volna a lelőhely 

pontos fekvéséről, de éppen nem tartózkodott Gesz-
teréden.

 1960. aug. hó 25-én ismét kiszálltunk Gesz-
terédre, hogy a lelőhelyet az új katonai térképre ráve-
zessük. Mivel id. Takács József ismét otthonától távol 
tartózkodott, a helyszínelés aug. 26-án, az akkor 73 
éves id. Aradványi György (Geszteréd, Vasvári Pál u. 
5) jelenlétében történt meg. Ő kinn lakott egykor a 
gazdaságban, a Vay-tanyán és a lelet előkerülésének 
idején gazdasági kondás volt. Szemtanúnak számított, 
így útmutatása nyomán rögzítettük a lelőhelyet 1:50 
000-es méretarányú térképvázlatunkon. Felemlítem, 
hogy Kiss Lajos vázlata és leírása alapján a terepen ak-
kor még igen jól lehetett tájékozódni, hiszen az általa 
észlelt állapotokhoz képest mindössze annyi változás 
történt, hogy a lelőhely dombját a földosztáskor kes-
keny, K-Ny-i parcellákra osztották és a sír lelőhelyét 
magában foglaló sávot tulajdonosa akáccal vetette be, 
lévén e környék megkötetlen futóhomok. Ezt a kis 
akácost új térképünk már jelzi is, s Aradványi György 
elbeszélése szerint ennek D-i szegélye táján, mégpedig 
inkább a domb Ny-i hajlatán, az akkor oly jól kivehe-
tő homokfúvásos részen – ott, ahol az akácos is ritkás 
maradt – feküdt a nevezetes sír. Még ugyanezen a na-
pon beszéltünk az akkor már 50 éves id. Balázs János-
sal is Nagymicskén, aki megerősítette mindazt, amit a 
lelőhelyre vonatkozóan Aradványitól hallottunk, s ígé-
retet tett, hogy alkalomadtán kijön velünk a helyszín-
re. Egyben előadta a részletesen a lelet megtalálásának 
körülményeit (ld. erről a „A magyar régészet regénye” 
megfelelő fejezetét.) [A geszterédi szablya. Panoráma, 
Bp. 1968. 151-156. ld. a Függelékben!]

1964. június 7-én ismét jártunk a Nyíri-tagban 
Kovács László és Pálóczi Horváth András régészhallga-
tók társaságában. Bármennyire is szerettünk volna ez 
alkalommal a helyszín azonosítását Balázs Jánossal is 
megejteni, szándékunk meghiúsult. Sikerült viszont a 
lelőhely környezetét, sőt más pontjait, majd – a faso-
ron túli – D-re eső részét fémkereső műszerrel legalább 
futtában átvizsgálni, bár ez semmiféle eredményre 
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nem vezetett. A környezet akkor még mindig érin-
tetlen, változatlan volt, éppen olyan, mint azt 1960-
ban tapasztaltuk. (A fentiekre ld. MNM Adattár XIV. 
205/1964. sz.)

Ma egyenesen Balázs Jánosért mentünk, hogy 
végre valóban vele együtt mehessünk ki a helyszínre, 
hiszen néhány napja olyan állapotban találtuk, hogy 
a legilletékesebbnek a helyszínre való kivitelére alig-
ha lesz többé alkalmunk. Annál fontosabbnak érzetük 
az új helyszínelést, mert a nyíregyházi múzeum aktái 
szerint Kiss Lajos a lelőhelyre vonatkozó távolsági ada-
tokat nem mérte le pontosabban annak idején, hanem 
1932-ben az érpataki községi jegyzővel kilépette. Az 
erről tanúskodó iratok a JAM-ban a következők:

1) XY községi jegyző v. gyakornok levele Kiss 
Lajoshoz. (ikt. sz. 28/1932).

„Éppen bejött hozzánk Goldstein László s tőle 
kérdeztem meg az alábbi adatokat. A balkányi (nem 
bökönyi) határtól a domb-lelőhely 1000 méterre van. 
A Görény felé vezető út neve: Balkányi út, ettől 800 
méterre van a lelőhely. A térképen feltüntetett erdő ma 
is megvan, területe 4,5 hold, neve: Kis-erdő, ettől a 
lelőhely 400 méterre fekszik. Annak a dűlőnek a neve, 
ahol a lelőhely van: Kecskelátó. A tanya Dégenfeld-(g-
róf )tanya, bérlője ma is Goldstein László.” (Érpatak, 
1932. aug. 9.)

2) XY községi jegyző levele Kiss Lajoshoz (ikt. 
sz. 80/1932)

„A mai nap felléptem a kért távolságokat. A lelő-
hely a balkányi határhoz 350 lépés (312 m), a balkányi 
úthoz 920 lépés (736 m), a kis erdő északi széléhez 305 
lépés (280 m), a Dégenfeld-tanyához 1050 lépés (840 
m.) Ezt a tanyát itt az öregek Nyíri-tagnak hívják. … 
A lelőhely dombja a mellette lévő völgyből lépve 35 
lépés magas. … Az én lépésem, ahogyan azon bokáig 
érő homokon lépni lehet 80 cm-t tehet ki. (Érpatak, 
1932. aug. 23.)

Kiss Lajos ceruzás megjegyzése: „1871. évi felvé-
telen az erdő rajta van. Kataszteri térképen: Vay-ta-
nya.”

Kiss Lajos végső közleményében (Arch.Hung. 
XXIV/9) valamint a nyíregyházi múzeumban lévő 
térképvázlatán, ezeket a tájékoztató jellegű adato-

kat szerepelteti. Az adatok azonban meglehetősen 
pontosak és félreérthetetlenül ugyanarra a dombra 
vonatkoznak, amelyet 1960-ban Aradványi közlése 
nyomán rögzítettünk. A helynek a megadott külön-
böző pontoktól való távolsági adatai – térképen mér-
ve – nagyjában-egészében egyeznek a Kiss Lajos-féle 
méretadatokkal. Szerencse is volt, hogy hitelesnek 
vehető korábbi térképvázlattal rendelkeztünk, mert a 
környezet a régi – a 1980-ban és 1964-ben még álta-
lunk is tapasztalt – állapothoz képest teljesen megvál-
tozott: nagy tábla nyárfa- és akácerdőt telepítettek a 
futóhomokos dűlőbe, úgyhogy a fedett terep a tájéko-
zódást igen megnehezíti. Balázs Jánosnak is inkább a 
mi útmutatásunk nyomán sikerült csak kiigazodnia a 
helyszínen, s így hiába erősítette meg korábbi helyszí-
nelésünk eredményeit, vallomása ily módon már nem 
teljes értékű. Voltaképpen nem tettünk egyebet, mint 
a lelőhelyet Balázs János kíséretében térképvázlatunk 
alapján megkerestük, s miután Balázs meghatározá-
sunkat helybenhagyta, a lelőhely-megjelölést új térké-
pünkre átvezettük.

Az újonnan telepített erdő a térképen feltüntetett 
régi Kiserdőnél kezdődik, s ennek D-i szegélye vona-
lában K felé egészen a balkányi határig, azaz a közeli 
görénytagi rétig nyúlik ki. É-felé pedig – a dűlőnek 
nevet adó kiemelkedő magaslatig – a Kecskelátóhegy 
tájáig terjed. A Nyíri-tag felől jőve az erdőbe a Kiser-
dő mellett K-felől elvezető – a térképen is látható – 
É-D-i irányú dűlőúton juthatunk be, amelynek D-i 
végénél található most az erdőnek 126. sz. É-on pedig 
a 133. sz. nyiladék jelzése. Végighaladva rajta K-nek 
kell fordulnunk azon az erdőt átszelő másik – az előb-
bire keresztirányú – dűlőúton, amely a régebbi Ny-K-i 
tengelyű akácfasor helyén húzódik itt a balkányi Gö-
rénypuszta vonalában. A saroktól mintegy 150 métert 
magunk mögött hagyva elérjük a lelőhely dombját, s 
innen 30-40 méterre É-ra még ma is kivehető – ha 
nem is olyan határozottan, mint régen, az erdő bel-
sejében, a domb Ny-i hajlatában annak a szélfúvásos 
teknőnek a helye, ahol a sírra állítólag ráleltek. Ma is 
akácos van itt, s most is észrevehetően ritkásabb e ré-
szen a még az erdő a homokfúvás miatt.

Kiss Lajos közleményében említi (Arch.Hung. 
XXIV/9-10) és térképvázlatán (u.ott 11., 2. kép) is 
szemlélteti a Nyíri-tagtól DNy-ra fekvő, egészen Gesz-
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teréd községig leérő „Nagyrétet”, amely egykor „vizek-
kel öntözött” rész volt, hiszen a környék vizei csator-
nába vezetve ma is itt folynak keresztül (a Nagyrétet 
átszelő csatornába épp a Nyíri-tag vonalában torkollik 
bele K-felől a Pete-halom mellett elvezető csatorna). 
Talán még jelentősebb a lelőhely szempontjából, hogy 
a gazdag sírhoz jóval közelebb annak K-i szomszéd-
ságában is É-D-i irányú mélyebb fekvésű rét találha-
tó, amelyen – az egykori vízfolyás emlékeként – ma 
Balkány felől érkező és É-nak tartó csatorna fut végig. 
Ugyanezen egykori vízfolyás mellett van D-re, a Bal-
kány határába eső Verébsár-dűlőben (Gaál Elek-féle 
birtok) lelőhelyünk is.1

A SZABLYA

Kiss Lajos már többször említett „monográfiá-
jában” (Arch.Hung. XIV) a következőkben írta le a 
szablyát és szerelékeit:

A SZABLYA ÉS DÍSZÍTMÉNYEI

A kevésbé hajlott vasszablya egyélű (I. t. 1-1a; X. 
t. 1-2) 61,9 cm hosszú van meg belőle három darab-
ban, de a harmadik nem folytatása a másodiknak s így 
a kettő közt ismeretlen nagyságú rész hiányzik. A ke-
nézlői honfoglalás kori temetőből kikerült négy kard-
hoz viszonyítva, melyek 83, 86,5, 87,2 cm hosszúak, 
mintegy 21-25 cm nagyságú darab hiányozhat belőle. 
Vércsatorna a rossz fenntartás miatt alig látható raj-
ta de valószínűleg megvolt. Markolatvasa, mely előre 
hajlik, jelenleg 7 cm; fával volt borítva és a faborítás-
ra húzták fel a markolatgombot és a keresztvas felett 
elhelyezett veretet. A megmaradt markolatvas közepe 
táján látható az a vasszeg (X. t. 1), amelynek segítségé-
vel volt a markolat borítása a markolatvashoz szegezve. 
Ennek a szegnek a feje arany lemezzel borított lehetett, 
amint az a markolattő borító lemezén még most is lát-
ható: IV. t. 2 = II. t. 4 (erről az aranyszegfejről részlete-

1 Tanulmányok, közlemények a honfoglalás emlékére 895-
1996. Szerk.: Németh Péter. Nyíregyháza-Szabolcs, 1996. 
339-340., 358-360.

sebben alább a leírásban). Természetesen az aranyborí-
tásos szegfej és a markolatvas közepe táján látható szeg 
összeesnek, ami a IV. t. 2 aranyveretnek a markolatvas-
ra való helyes visszahelyezését lehető teszi. A szablya 
alsó része (X. t. 2) szintén töredékes, csúcsa hiányzik. 
Mindkét oldala hajló, amiről arra lehet következtetni, 
hogy kétélű. Az egyik oldal éle azonban mai állapotá-
ban le van tompulva, ami valószínűen csak a rozsda 
következménye. A rozsdásodásba erősen belejátszanak 
a fatok rostjai is, úgy, hogy a penge végének eredeti 
alakja nem állapítható meg biztosan. A keresztvasá-
ról közelebbit nem tudunk, de valószínű, hogy rövid, 
kissé lehajló, gombban végződő keresztvasa lehetett, 
ami jellemzője volt a honfoglalás kori szablyáknak. A 
szablya megmaradt vasán semmi nyomot nem hagyott 
maga után. Hüvelye bőrrel borított fatok lehetett, a fa 
rostjai megállapíthatók a pengedarabokon.

Markolatgomb arany borítása: I. t. 2; II. t. 1; 
III. t. 1, 2, 3; IV. t. 1; V. t. 4. Kisé lapított arany bá-
doghüvely, két részből összeforrasztva, egész felületét 
beborító gazdag levélornamentumokkal, domborított 
levelekkel, az alapfelület sűrűn poncolva. Az egész 
felület palmettás díszekkel nyolc mezőre van osztva. 
A felépítés alapelve a hálóminta (kiterített rajza: III. 
t. 4). A levelek középvonalain vésett vonalkák kis 
beütött karikákban végződnek. A minta felépítése a 
kiterített rajzon jól látható. A háttér apró köröcskék-
kel poncolt. Az összes fővonalak úgy készültek, hogy 
először rákarcolták a sima aranylemezre, majd pedig 
apró pontoknak sűrű, egymás melletti beütögetésével 
elmélyítették azokat. A levélszegélyek satírozása vé-
ső-szerű eszköznek beütögetésével készült. A mintázat 
készítésénél az aranylemez alá szurkot tettek. A min-
tázat kép ebbe belenyomódott. Ennek megfelelően az 
aranylemez hátsó lapján a kép negatívja látható (III. t. 
1; V. t. 4). A nyúlvány közepén durva lyuk van ütve a 
felerősítő szeg részére. Az egyik nyúlvány le van törve: 
III. t. 1; V. t. 4. A meglévő nyúlvány közepe és a lyuk 
magasságában lévő jobb sarka annak idején letörött és 
fúvócső segélyével vörösbe játszó más minőségű arany-
nyal lett ismét összeforrasztva. A markolatgomb 5.5 
cm hosszú, szélessége fent 31 mm, középen 2.5 cm, 
alul 1.5 cm.
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A markolat tövének borító lemeze [ma: marko-
latgyűrű]: I. t. 3; II. t. 4; IV. t. 2; V. t. 5. Külső (vi-
selet közben is látható) oldala domborított levelekkel 
van díszítve, a belső részen csak kevés számú vésések 
és vonalkázások láthatók: V. t. 5. A díszesebb oldal 
technikai kivitele azonos a markolatgombéval. A le-
mez markolatnyúlványának közepén az első oldalon 
félgömbölyű, aranyozott fejű szegecsdarab, a csúcson 
kis vasszeg van beütve, a másik oldalon hiányzik a az 
aranyozott fejű szegecs, csupán a nyílása van meg, 
azonkívül a csúcsban lévő kis vasszeg. Az elő- és hát-
lemez külön-külön aranylemezből készült; e két lemez 
az érintkező helyeken átlapolva (egymásra téve) van 
egymásra forrasztva; egyik oldala letört, de az átlapolt 
forrasztott rész megállapítható. A lemez magassága 3.5 
cm, szélessége 4.6 cm. 

A kardhüvely szíjtartó füleinek lemeze [ma: 
függesztő fül]: I. t. 4-5; II. t. 2-3; IV. t. 3-4; V. t. 6-7. 
Alakjuk a szokásos háromszögforma. A kettő nem 
egystílusú, bár a díszítőmotívumuk azonos. A lapo-
sabb mintázatú (II. t. 3) az eredeti. Ennek egyik vége 
használat következtében letörött, erre a lyukat tekintet 
nélkül a mintára beljebb helyezték. A levélminta ala-
kítása alapján arra lehet gondolni, hogy a lemeznek ez 
a hiányzó csücske tervszerűen maradt el, talán valami 
rendeltetése volt ennek az alakításnak. A megkezdett 
levélnek a középső erezete még megvan, de a levél 
másik oldala, a sűrűn recézett rész már hiányzik, bár 
volna számára hely. Nem lehetetlen tehát, hogy már 
a készítésnél is így alakították ki az egyik lemezt. Úgy 
látszik a másik fül lemeze annyira megrongálódott, 
hogy azt újjal kellett pótolni (II. t. 2). Az eredeti le-
mez készítési technikája itt is olyan, mint a megelőző 
arany lemezeknél. Magassága 2.5 cm, az ép saroktól a 
középvonalig való távolság 3.3 cm, a középtől a levá-
gás széléig 2.1 cm. A lemez hátoldalán a szegezés körül 
bőrtől származó oxidációs foltok láthatók. 

A másik szíjszorító lemez teljes darab: II. t. 2, az-
zal a különbséggel, hogy levélalakok jobban ki vannak 
domborítva, a palmetta két fő levelének töve alatt egy-
egy félgömb-szerű domborítás foglal helyet: kétség-
telenül a szegfejek takarására. A díszítés rendszerébe 
ez a két „szegfej” kissé szervetlenül illeszkedik be. A 
díszítés felépítése lényegileg ennél a későbbi lemeznél 
is ugyanolyan, mint az eredetinél, csak a palmetta alsó, 

kétfelé ágazó szára rövidebb és a csücskök díszítésének 
mintázata eltérő. Hátoldalán a bőr színezése észlelhe-
tő. Ezen ép lemez magassága 2.5 cm, teljes hossza 6.1 
cm.

A két lemez aranyanyagának színe különböző. Az 
új lemez finomabb aranyból készült, mint az eredeti, 
és mint a markolatgomb. Az eredeti darabok halovány 
(nagyobb ezüsttartalmú) aranyból készültek. Hasonló 
az anyaga a markolattő borításának is (II. t. 4). A pó-
tolt lemez nyersanyagán kívül stílusbeli különbséget 
is képvisel. Úgy látszik, hogy az erősebb domborítás 
a gyakorlat folyamán fejlődött ki. A markolattő borí-
tása (II. t. 4) talán szintén pótolt darab; mintázatának 
domborítása hasonlít a pótolt lemezéhez, sőt még a 
nagy kidomborodó „szegfej” is megvan rajta. Rongá-
lódása mégis arra mutat, hogy korábban készült a pó-
tolt lemeznél. Ez a pótlemez annyira hibátlan, a rajta 
lévő szeglyukak is annyira szabályosak, szemben a töb-
bi aranyak szeglyukaival (lásd a II. t. 1-4 összeállítá-
sát), hogy az összes aranydíszítmények között ezt kell 
a legfiatalabbnak tartanunk. E pótlás után már nem 
soká lehetett használatban a szablya, viszont e pótlást 
hosszas, több évtizedes használatnak kellett megelőz-
nie. A két veret egymásra téve nem fedi egymást, telje-
sen, hanem némi eltérést mutat. 

Aranylemez töredékei: I. t. 6, VI. t. 2-5. Az öt 
darab együttes hossza 37 cm; szélességük 5 cm. A szab-
lya hüvelyének külső borításához tartoztak (XI. t. 1a). 
Erre vall a belső oldal két szélén húzódó csík, amely a 
behajlítást jelzi. A lemez belső oldalán az egykori bőr 
nyomai láthatók, tehát nyilvánvaló, hogy bőrrel be-
vont fahüvely volt a szablya tokja, melyet külső olda-
lán fényes aranylemez díszített (lásd a szablya rekonst-
rukcióját: XI. t. 1a).

Hajlított aranylemez–töredék (I. t. 9; IV. t. 15), 
mely díszítése után ítélve a szablya hüvelyének veretei 
közé tatozott és valószínűleg a hüvely szarulemezének 
(koptatópánt) darabja. Díszítése ugyanazon elemeket 
mutatja, mint a markolat és a szíjtartófülek veretei, 
azaz vésett levélalakok és a közöket kis beütött karikák 
(poncolás) töltik ki.2

2 Kiss Lajos: A geszterédi honfoglaláskori (!) sírlelet. Országos 
Magyar Történeti Múzeum, Bp., 1938. 11-13. (Archaeolo-
gia Hungarica XXIV.)
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Legutóbb a geszterédi sír tárgyaival Révész László 
(MNM) foglalkozott a honfoglalás 1100. évfordulója 
tiszteletére készült kiállítás pompás katalógusában. A 
szablyáról, illetve annak szerelékeiről készült leletleírá-
sát az alábbiakban foglaltam össze:

Szablya (1. sor 1-4, 2. sor 1.).

A vas szablya rendkívül rossz állapotban került a 
múzeumba. Keresztvasa hiányzik. Enyhén ívelt pengé-
je és az él felé hajló markolattüske azonban jelzi, hogy 
a honfoglaló magyarok által használt fegyvertípushoz 
tartozik. Aranyszerelékei arról tanúskodnak, hogy e 
fegyver közeli rokona a bécsi szablyának, amely min-
den bizonnyal fejedelmi méltóságjelvény volt. E vere-
tek a Felső-Tisza-vidék egyik jelentős ötvösműhelyé-
ben készülhettek és valószínűleg ugyanott, ahol a ra-
kamazi, tarcali, karosi szablyák díszítményeit alkották. 

A két részből álló markolatgomb (1.) díszítését 
indás keretezésű palmetta (pálmalevél alakú) csokrok 
adják. A palmetták erezete poncolt vonalból áll, szegé-
lyüket sraffozással díszítették. A markolatgomb legye-
zőszerűen kiszélesedő alsó nyúlványai közül az egyik 
hiányos, a másikon a felerősítésre szolgáló kerek lyuk 
látható. A mintázat hátterét poncolással díszítették. 
A két részből álló markolatgyűrű (2.) elülső oldalán 
szintén keretbe foglalt, háromlevelű, poncolt hátterű 
palmetta csokor figyelhető meg. Hasonló díszítésű a 
hüvely két függesztőjének (3.) háromszög alakú dísz-
borítása is. A hüvely külső oldalát végig – legalábbis 
az elülső oldalon – sima, díszítetlen aranylemez fedte. 

A szablyát hosszú időn át használhatták, hiszen a 
szerelékeken rongálódások, törésnyomok, illetve for-
rasztások láthatók, sőt az egyik függesztőfület – mely-
nek mintázata domborúbb, arany anyaga finomabb 
– utólagosan pótolták. Ez utóbbi tényből (egyik volt 
régész kollégánk) Fettich Nándor messzemenő követ-
keztetéseket vont le. Úgy vélte, hogy a honfoglalás 
kori ötvöstárgyak a síkban tartott mintázattól az egyre 
domborúbb motívumok irányába fejlődtek. Nézeteit 
az utóbbi évtizedek kutatásai nem igazolták. Az erősen 
domborított ötvöstárgyak (pl. a Szolnok-strázsahalmi 
tarsolylemez) valószínűleg egy, a felső-tiszaitól eltérő 
hagyományok alapján dolgozó műhelyre utalnak, s 
nem jeleznek időrendi különbséget. Arany, a marko-
latvég 5,6 x 3,4 cm; a markolatgyűrű 3,7 x 4,7 cm; 

függesztőfülek 6,2 x 2,5 cm; a hüvelyborítás együttes 
hossza: 37 cm. 

Palmettás lemeztöredékek (1. sor 4, a szablya-
markolat alatt) A három össze nem illeszthető töredék 
díszítését végtelenbe szőhető palmetta-háló alkotja, 
amely ornamentikájában a galgóci tarsolylemezt idé-
zi. A díszített felület erősen kidomborodik a sima sze-
gélyből. Éppen ezért e töredékek aligha lehettek tar-
solylemez darabjai, mint ahogy korábban több kutató 
is feltételezte. Valószínű, hogy a szablya hüvelyének 
torkolatveretei voltak e lemezek, amelyekhez az arany 
függesztőveretek csatlakoztak. Hasonló torkolatvere-
tek a korai ezüstszerelékes szablyában is megfigyelhe-
tők, s a rakamazi szablya révén arra is van példa, hogy 
az aranyszerelékekhez aranyozott ezüstveret (Raka-
mazon a koptató) csatlakozik. E kérdés azonban nem 
tekinthető lezártnak. Préselt ezüst, aranyozott. H: 4 x 
3,2 cm, 2,4 x 1,2 cm, 3 x 1,2 cm.3 

Ezek után nézzük meg, hogyan helyezkedett vol-
na el sírban a geszterédi szablya, ha régész tárta volna 
fel? Ennek leginkább a karosi II. temető 52. sírjának 
szablyaleírása feleltethető meg, Révész László tollából. 
Idézem: „A bal karcsontok mellett, hegyével a kopo-
nya mellett feküdt vas szablyája (82-83. tábla). H: 
87 cm, a markolat h: 14 cm. A markolat körte alakú 
poncolt és aranyozott hátterű, két félből összeillesztett 
markolatgomb díszíti. A gombos végű, ívelt, középen 
gúlával ékesített bronz ellenzőhöz ötszög alakú, pon-
colt és aranyozott hátterű, palmettás markolatgyűrű 
támaszkodik. A két félből összeillesztett markolat-
gyűrűnek csak az előlapja díszített, a hátsó egyszerű 
ezüstlemez. A markolatgomb és a markolatgyűrű közt 
az él felé hajló ívelt, karéjos szélű aranyozott hátte-
rű palmettás ezüst lemezt szereltek, melyet szélein 
ezüstszegekkel rögzítettek. A hüvely torkolatverete az 
előzőekhez hasonlóan poncolt, aranyozott hátterű és 
palmettadíszes ezüstlemez, csakúgy, mint a hozzá sze-
gecselt félkör alakú függesztő. A függesztő ívelt szegé-
lyét hátoldalán U alakban visszahajlították, s az így ka-
pott perem egy bőr betétet tartott. Ebbe szegecselték 
az öntött bronz függesztő karikát. Hasonló kiképzésű 

3 A tárgyak leírása Révész László: Geszteréd-Kecskelátó 
dűlő (A honfoglaló magyarság. Magyar Nemzeti Mú-
zeum, Bp. 1996. 77-81.) dolgozata után készült.
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volt a – csak töredékesen megmaradt – alsó függesztő 
és a hozzákapcsolódó lemezpánt is. Ez utóbbitól 2,3 
cm-re kezdődött a hüvely alsó harmadát befedő díszí-
tetlen ezüstlemez borítás. E fölé az indításnál még egy, 
ezüst és poncolt, aranyozott hátterű, palmettás pántot 
szegecseltek, a szegecseket a poncolt háttérből kiemel-
kedő 2 préselt dudor takarta. A szablya alsó függesz-
tőszíjának hosszát egy ezüst, mindkét végén palmetta-
csokorral díszített kettős csattal lehetett szabályozni, 
végét egy, az előzőhöz hasonlóan pikkelymintás ara-
nyozott bronz kisszíjvéggel zárták le, s három, szintén 
aranyozott bronz rozettás kerek verettel is díszítették. 
A felső, rövidebb függesztőszíjat egy ugyanilyen rozet-
ta, 5 aranyozott ezüst szív alakú kis veret, valamint egy 
aranyozott bronz pikkelymintás kisszíjvég ékesítette 
(78. tábla 5-17).”4

A karosi három honfoglalás kori temetőben, 
de különösen a II/52. sírban talált szablyákat Ré-
vész László ekképp értékelte: …„A karosi szablyák 
zömének hossza 82-85 cm között ingadozik, ennél 
csak a két előkelő, gazdag sírban talált fegyver hosz-
szabb: a II/11. sír szablyája 90,1 cm, a II/52. sírban 
lelt fegyver 87,0 cm. Utóbbi hegye azonban letörött, 
csakúgy, mint a III/11. sírban fekvő szablyáé, tehát 
valószínűleg ezek hossza is elérte a 90 cm-t. A pen-
gék szélessége 2,6-3,0 cm között váltakozik. A pen-
gék kivétel nélkül egyenletesen, enyhén íveltek. Vala-
mennyi végét kétélűre köszörülték, fokéllel látták el. 
Ennek hossza csak három esetben mérhető: a II/6. 
sírban 24 cm, a II/36. sírban 21,5 cm. Ennél jóval 
rövidebb volt a II/11. sír szablyájának a fokéle: 17,5 
cm, s itt határozottan megfigyelhető volt az elman is. 
E fegyver tehát mind hosszát, mind az elmant, s an-
nak hosszát tekintve is eltér a többi karosi szablyától. 
A II/52. és a III/11. sírban a hüvely ezüstlemezei a 
pengéhez rozsdásodtak, így fokélükről semmit sem 
tudunk. Valamennyi szablyán, – a két, előbb említett 
vezéri fegyveren kívül – megfigyelhető a vércsatorna, 
átlag 50,0 cm hosszúságban.

A marokvas valamennyi esetben határozottan az 
él felé hajlik. A szegecsekkel felerősített fa markolat 
lenyomatát valamennyinél, kisebb-nagyobb odarozs-

4 Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti 
adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez. Miskolc, 
1996. 26-27. (Magyarország honfoglalás kori és kora Ár-
pád-kori sírleletei 1.)

dásodott maradványait a II/11., a II/52. és a III/11. 
sírban figyeltük meg.

A csuklószíjat tartó gyűrűs fejű szegecset két szab-
lyánál figyeltünk meg. A II/52. sírból való fegyveren a 
markolatgomb nyúlványát ütötte át egy ilyen bronz-
szegecs. A II/11. sírban viszont a markolat oldalának 
alsó harmadában egy négyágú, öntött ezüstveretet 
szereltek fel, ennek közepéből nyúlt ki a gyűrűs végű 
vasszeg (19. tábla). Nem tartom elképzelhetetlennek, 
hogy a hasonló veretek megnyújtásából alakultak ki a 
markolattő borító gyűrűk is.

A karosi szablyák közül csak két szablyát szereltek 
fel markolatgyűrűvel (82., 122. tábla). Mindkettő ara-
nyozott ezüstlemezből készült, de csak az elülső olda-
lon elhelyezettek díszítettek. Kétoldali nyúlványaikat 
szegecs rögzítette, ezek formája a II/52. sírnál a mar-
kolatgomb nyúlványának tükörképe, a III/11. sírban 
viszont legyező alakú, s eltér a markolatnyúlványtól. 

A 11 karosi szablyából nyolcnak ismerjük a ke-
resztvasát. Valamennyi ívelt, csónak alakú, gömbös 
végű. Előoldaluk közepét gúla alakú kiemelkedés dí-
szíti. Közülük 7 vasból készült, a II/52. sírban lelt pél-
dányt bronzból öntötték. Ez utóbbi gömbös végén és 
gúla alakú közepén kereszt alakú árkolás, a közöttük 
lévő szárakon pedig azok alakját követő ívelt árkolás 
látható. E bronz ellenző teljesen egyedülálló a Fel-
ső-Tisza-vidék leletanyagában.

Öt karosi szablyának ismerjük a függesztőfüle-
it. Közülük mindössze egy készült vasból: a II/41. sír 
szablyáján mindjárt a keresztvas alatt helyezkedett el a 
felső függesztőfül (55. tábla 9). A II/11. sírban talált 
szablya félkör alakú függesztőfüleit bronzlemezből ké-
szítették (19. tábla). A lemezt a szegélyen négy helyen 
átfúrták, s előlapján ezüst lemezt szegecseltek hozzá, 
az utóbbinak azonban csak töredékei maradtak meg. 
A függesztőszíj befűzésére öntött bronz trapéz alakú 
veret szolgált, melyet két szegeccsel rögzítettek a füg-
gesztőfül közepéhez. A függesztőfül hossza 4,7 cm, 
magassága 2,2 cm. A fa tokhoz való hozzáillesztés-
nek a módját nem ismerjük. A hüvely torkolatveretét 
mindkét oldalon 1,7 cm, széles ezüstlemez képezte, az 
elülső oldalon lévő azonban apró darabokra törede-
zett. Az alsó függesztőfül az előzőtől 21,5 cm-re he-
lyezkedett el, és annak pontos mása. A hüvelyvég ová-
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lis átmetszetű volt, ezüstlemez borításának azonban 
csak töredékeit sikerült megmentenünk.

Az előzőnél jóval gazdagabban díszítették a II/52. 
sírban talált szablya hüvelyét (82-83. tábla). Torko-
latverete poncolt hátterű, palmettamintás aranyozott 
ezüstlemez, hossza 5,0 cm, szélessége 3,6 cm. A hüvely 
hátoldalán két, az előlap lemezéből kinyúló szalagban 
folytatódik. A hasonló anyagú és díszítésű félkör alakú 
függesztőveret szegélyét hátoldalán visszahajlították, 
s az így kapott perem egy bőrbetétet foglalt magába. 
Ehhez szegecselték az öntött bronz szíjtartóveretet. 
A függesztőveretet két végén egy-egy nyúlvánnyal, s 
azon átütött szegeccsel erősítették a torkolatverethez. 
Ugyanilyen kiképzésű és díszítésű volt a töredékes alsó 
függesztő, és a hozzákapcsolódó lemezpánt is. Az alsó 
függesztőszíjat ezüst kettős csat, három aranyozott 
bronz kerek rozetta és egy pikkelymintás kisszíjvég 
ékesítette. A felső, rövidebb függesztőszíjat két ugyan-
ilyen rozetta, öt aranyozott ezüst szív alakú kis veret 
és egy pikkelymintás kisszíjvég díszítette (78. tábla 
5-17). Az alsó függesztőtől 2,3 cm-re kezdődött a hü-
vely alsó harmadának elülső oldalát befedő díszítetlen 
ezüst lemezborítás. E fölé az indításnál még egy pal-
mettás ötszög alakú pántot szegecseltek, az elülső oldal 
szegecseit a poncolt háttérből kiemelkedő két préselt 
dudor tartotta. A szablyának külön koptatóverete 
nem volt.

A III/11. sírban talált szablya mindkét függesztő-
je félhold alakú, öntött aranyozott ezüst, háromlevelű 
palmettadísszel (122-123. tábla). A hüvelyhez öntött, 
bordázott aranyozott ezüstpánttal kapcsolódnak. A 
felső függesztő pántja alá ezüst lemezt helyeztek. A 
függesztőfülek hátoldalán 3-3 szegecs látható, ezek 
tarthatták a bőr betétet és a hozzávarrott függesztő-
szíjat. Utóbbit sérült ezüst kettős csat, s öt darab levél 
alakú aranyozott ezüst veret ékesítette (120. tábla 13-
18). A hüvely alsó harmadát ez esetben is díszítetlen 
ezüst lemez fedte. Ennek felső negyede fölé 8,0 cm 
hosszú, palmettás ezüst lemezt szereltek. Koptató ve-
rete ennek a szablyának sem volt. 

A karosi II/52. sírban lelt szablyát a bécsi szablya 
közeli rokonává avatja a függesztőfüleinek és a hozzá-
juk kapcsolódó vereteknek a kiképzése is. Eddig ismert 
díszes szablyáink függesztői nagyjából háromszög ala-

kú lemezek voltak, visszahajlított perem nélkül (Tar-
cal, Geszteréd). E perem hiányzik a kisszámú félkör 
alakú függesztők többségéről is (Tiszafüred környéke, 
Karos III/11. sír). 

A karosi markolatgyűrű jóval szélesebb a tarcali, 
geszterédi szablyákon lévőknél, s azokkal ellentétben 
nem legyezőszerűen kiszélesedő a végződése, hanem 
ötszög alakú, a bécsi szablya markolatgyűrűjének köz-
vetlen előképe. E végződés tükörképe a markolatgomb 
alsó nyúlványának. A körte alakú markolatgomb – e 
részlettől eltekintve – pontos megfelelője a tarcali, ra-
kamazi, geszterédi szablyákról ismerteknek. Hasonló 
a díszítésük is, egy apró eltéréssel: míg a karosi szere-
lékeken keresztbe szerkesztett palmettaháló látható, a 
többi szablyán e keretet egy-egy nagyméretű palmetta-
csokor tölti ki (118-119. kép).5

5 Uo. 178-184.
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ELVÉGZENDŐ MUNKÁK

1) A szablya pengéjének kikovácsolása fokéllel (el-
man-nal), vércsatornával (az eredeti darab töre-
dékes, rajz után készítendő)

2) A szablya keresztvasának kikovácsolása gömbö-
lyű végekkel, ezüstberakással (az eredeti darab 
nem került elő, rajz után készítendő)

3) A szablya fa hüvelyének kifaragása az elkészült 
pengére méretezve, könnyű, jól faragható fából, 
pl. hársfából (eredeti darab nincs, rajz sincs, a 
penge után). A hüvely szélessége az aranyleme-
zekével egyező, azaz 5 cm lenne, ha nem ven-
nénk figyelembe a ráhajtás vájatát, amit Kiss L. 
nem ad meg. Ez mindkét oldalon 0,5-05 cm 
lehetett, tehát a hüvely szélessége így 4 cm. 
Hossza 87 cm (a penge hossza) + a koptatóve-
ret fele, ugyanis a hüvely faragásánál figyelembe 
kell venni, hogy a tok végére felkerül a koptató-
veret! A penge szélességét Kiss L. nem adja meg, 
az analógiák alapján ez 2,6-3,0 cm, tehát a hü-
velyben ilyen széles vájatnak kell lennie. 

4) A szablya markolatvasának fa borítása (eredeti 
darab nincs, a markolatvas mérete után, köny-
nyű, jól faragható fából). A faborításnak iga-
zodnia kell a markolatgomb, illetve a markolat-
gyűrű méreteihez, figyelembe véve a „cápabőr” 
borítást is.

5) A szablya hüvelyének és markolatának „cápa-
bőr” borítása, amely szürke színű, pikkelyes fe-
lületű bőrt jelent. Ez a bőr a szablya markolatát 
és a fatokját teljes egészében takarja, kivéve a 
koptatóveret helyét, illetve a markolatvason a 
markolatgomb felső, zárt részét. 

6) A szablya markolatgombjának elkészítése arany-
ból (eredeti példány van, fotója van, rajza van)

7) A szablya markolatgyűrűjének elkészítése 
aranyból (a szembenézeti eredeti példány van, 
fotója van, rajza van). A markolatgyűrű hátsó 
fele hiányzik, ezt ezüstből kell elkészíteni a ka-
rosi II/52. sír példánya után (rajz van)

8) A szablya torkolatveretének elkészítése ezüstből, 
utána aranyozni. Ezek a palmettás lemeztöre-
dékek címen szerepelnek a leletleírásban. (az 
eredeti darabok fényképe van, rajz sajnos nincs, 
készítendő!)

9) A szablya torkolatveretéhez csatlakozó függesz-
tőfülek aranyból (mindkét darab megvan, fotó-
juk megvan, rajzuk megvan). A kérdés, hogyan 
csatlakoznak a szablya hüvelyéhez, mivel nincs 
visszahajló peremük?

10) A szablya koptatóverete aranyozott ezüstből (az 
eredeti darab nem került elő, a rakamazi szablya 
koptatóverete a minta) 

11) A szablya fa tokjának lemez borítása aranyle-
mezből (a hüvelyborítás eredeti darabjaiból 37 
cm hosszú darab van meg, fotója van). Kérdés, 
hogy a szablyatok mekkora részén látszódjon a 
„cápabőr” borítás? Az aranyozott ezüst torkolat-
veret és a sima aranylemez borítás ma kb. 50 
cm-t tesz ki, így a „cápabőr” borításra marad kb. 
37 cm.

12) Függesztő szíjak bőrből (rajz nincs, megnézni a 
miskolci Herman Ottó Múzeum Papszer-utcai 
kiállításán a karosi leletek kiállítását)

13) A függesztőszíjon lévő veretek. Karos II/52. sír-
jának veretei alapján úgy gondolom, hogy az 
alsó és a felső szíjat 1-1 ezüstből öntött, levél 
alakú szíjvég díszítette (Kiss: V. t. 89). A levél 
erezetét a középen futó borda, s az oldalát 6-6 le-
véltagra osztó bemélyedések idézik - írja Révész 
L. Kiss Lajos ennél hosszabb leírása: „öntött, 
hosszú levélalakú, 6-6 levéltaggal, közepén egy 
borda fut végig, mely felül csúcsban végződik, 
alul pedig a palmetta-jellegnek megfelelően ket-
tős kihajtásban kanyarodik föl. Anyaga: finom 
ezüst. Hátsó oldalon a széle felhajtott peremet 
alkot és szintén kétszekrényes öntőtechnikára 
vall, amennyiben a felső oldal domborulatai há-
tul negatívumban mutatkoznak. A hátsó olda-
lon két szegecs van felforrasztva ezüsttel a szíjra 
való rászegecselés céljából. Két példány. Mind 
a kettő egyforma méretű: magasságuk 3.8 cm, 
szélességük 1.3 cm. Ugyancsak ide tartozhat az 
ezüstből öntött veret (Kiss: V. t. 20), amelyet 
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Révész L. is függesztőszíj veretnek tart, csak 
nem a szablyához, hanem a tarsolyhoz tartozó-
nak. Levél alakú (palmetta), mindkét oldalon 
egy kunkorodó díszű bevésés van. A veret köze-
pén mandula-alakú domborított forma látható, 
és a levél szárának helyén egy kis félgömb-ala-
kú nyúlvány van kiképezve. Hátlapja követi a 
középső kidomborodott rész alakját és negatív 
képét adja annak. Ugyanitt ezenkívül két felerő-
sítésre szolgáló szegecs van. Magassága 1.9 cm, 
szélessége 1.6 cm (Kiss L. után). Révész L. így 
írja le: „Egy ezüstből öntött, szív alakú veret a 
tarsolyok függesztőszíjainak vereteire emlékez-
tet. Közepén mandula alakú, vésett dísz látha-
tó, melyet sima felületű indák kereszteznek.” 
E veretből legalább 5 darabnak kellett lennie a 
karosi minta szerint. (A tárgyakról csak a Kiss 
Lajos monográfia fényképei forognak közkézen, 
a szíjvégekről és a veretről új fotó, ill. rajz készí-
tendő). 

A függesztőszíj másik öt verete a meglévő régé-
szeti anyagból nem következtethető ki. Bizonyá-
ra ezüstből öntötték, mint a fenti öt veretet. Ta-
lán a Kiss VIII. t. 27-28. tárgyak sorolhatók ide. 
A meglévő ezüst csatok egyike lehet az, amellyel 
a szablya függesztőszíját az övhöz csatolták. A 
tárgyak alaposabb vizsgálata kell, hogy eldöntse: 
a két ezüstcsatból (egyiknek csak a karikája ma-
radt meg) melyik tartozik ide.

14) A szablyának bizonyára volt csuklószíja, ame-
lyik megakadályozta, hogy a szablya a gazdája 
kezéből kicsússzon. Miután a készülő szablya 
dísztárgy lesz, kérdés? Tegyünk-e a markolatra 
csuklószíjat?

Dr. Németh Péter

régész, muzeológus
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FÜGGELÉK

A geszterédi lelet (Szabolcs m.) 1927. május 4.-én 
került elő homokdomb nyugati oldalán; úgy látszik, 
itt is a szél lassanként lefújta a homokot, mint a bene-
pusztai leletnél, úgyhogy a csontokat s vele a mellék-
leteket az ott legelésző disznónyáj túrta ki. A tárgyak 
fekvését szakértő tehát nem láthatta, ennélfogva több 
tárgynak rendeltetése egyelőre ismeretlen. Előzetes 
publikáció: Kiss L., Újabb honfoglaláskori leletek a 
nyíregyházai Jósa-Múzeumban. AÉ, 1928. 228. sk. o. 
Miután Kiss Lajos legközelebb részletes monográfiá-
ban fogja ismertetni az egész leletet, itt csak az ösz-
szes darabokat feltüntető összképet (XLVI. tábla) és a 
tarsolylemezek körébe tartozó darabok fényképét s a 
szablyarekonstrukciót közlöm (XLVII-XLVIII. t.). A 
tárgyak leírását is mellőzöm, csupán a tarczali lelettel 
való összefüggéseket veszem most figyelembe.

A díszítőmotívum kisebb részleteiben annyi az 
egyezés, a technikai kivitel és a stílussajátosságok any-
nyira rokonok, hogy az egy műhely feltételezése indo-
kolt. A markolatgomb alakjában van némi eltérés, de a 
díszítés rendszere mindkét esetben ugyanaz. A marko-
lat tövének borítása mind alakilag, mind az ornamen-
tika tekintetében kis részletekig megegyező (XLV. t. 3 
– XLVII. t. 4). Ugyanez áll körülbelül a szablya szíjtar-
tó füleire is (XLV. t. 4 – XLVII. t. 2-3). A tarczali ezüst 
szablyavereteken a mintázat közötti háttér aranyozott, 
a geszterédi szablyavereteknél ezt a megkülönböztetést 
a háttérnek apró köröknek sűrű beütögetésével érték 
el.

Érdekes adatokat nyerünk a technikai sajátos-
ságok vizsgálatából. A szablya egyes aranyveretei a 
hosszas használat következtében megrongálódtak; a 
markolatgomb két oldalán a hosszú nyúlvány, mely-
nek vége hozzá volt szegezve a markolat anyagához, 
mindkét oldalon letörött, a XLVII. t. 1 alatt látható 
oldalon a letörött rész hozzá van forrasztva a darabhoz, 
másik oldalon ez hiányzik; a XLVII. t. 3 szíjtartó fül 
egyik nyúlványa letörött, ezért a mintázat belső szélén 
szegezték vissza az alapra (ugyanúgy a tarczali veretnél 
XLV. t. 4). A másik fül még jobban megsérülhetett, 
mert újjal (XLVII. t. 2) pótolták. Az új darab anyaga 

finomabb arany, mint a másik fülé (XLVII. t. 3) és 
a markolatgombé (XLVII. t. 1), mely utóbbiak halo-
vány aranyból készültek. A mintázat alapjában véve 
ugyanaz, csak részletekben van eltérés. A rajz tekin-
tetében a pótolt darabfejlődést nem jelent; ellenben 
stílusbeli különbség van közöttük. A XLVII. t. 1 és 
3 darabok levelei laposak, a pótolt darabon a levelek 
domborodóbbak. Hasonlóképp domborodó a XLVII. 
t. 4 markolatveret mintázata is, anyaga azonban ennek 
is halovány arany. A tarczali szablya ezüstvereteivel ha-
sonlítva össze ezeket az aranyvereteket, arra az ered-
ményre jutunk, hogy lényeges különbség nincs. Mind 
az aranyozott hátterű ezüst-, mind pedig az apró kö-
rökkel borított hátterű aranyvereteket ugyanabban a 
műhelyben készítették; a geszterédi pótolt szíjtartóve-
ret azt mutatja, hogy ez a műhely hosszabb ideig virág-
zott, amennyiben az idők folyamán megrongálódott 
vereteket képes volt újakkal pótolni. A legkisebb tech-
nikai részleteknek megfelelése kizárja azt, hogy más 
műhely munkáját lássuk a pótolt darabon. A XLVII. t. 
4 markolatveret lehet egy más alkalommal (korábban) 
készült pótlás. A XLVIII. t. rekonstrukció V. Arendt 
rekonstrukciói alapján készült.

A geszterédi leletben van három ezüstlemez tö-
redék: LXXIV. t. 2-4, melyek minden valószínűség 
szerint a tarsoly borító lemezéhez tartoznak. [NB! Ez 
a szablya torkolatverete! N.P.] A mintázat egyszerű 
szerkezetű: levelekből alkotott hálóminta, mely erősen 
kidomborodó. A levelek alsó és felső mezeje egyaránt 
satírozva van. Egyébként a technikai kivitel ugyanaz, 
mint az előbbieknél. (Fettich Nándor: A honfoglaló 
magyarság fémművessége. I-II.)
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„A VILÁGHÍRŰ GESZTERÉDI 
ARANYSZABLYA”

Geszteréd kicsiny község Szabolcs megye déli ré-
szében, homokdombok ölelik körül s zárják el a nagy-
világtól, vasúton el sem érhető. Nevét mégis az egész 
Földön megjegyezték a régészeti irodalom ismerői, 
hiszen itt került elő mindeddig legrangosabb honfog-
lalás kori leletegyüttesünk, amelynek legszebb darabja 
– egy aranyszerelékes szablya egy világhírű történeti 
emlékkel áll kapcsolatban.

A geszterédi sír előbukkanásának körülményei 
sokban hasonlóak a benepusztai leletéhez. A községtől 
északra, a Nyíritag nevű urasági majorság közelében, 
1927. május negyedikének délutánján disznókat őr-
zött Balázs János bojtárgyerek. Egy domb oldalában 
a turkáló jószágok lába alatt egyszer csak csillogni 
kezdett a föld. Itt is, ott is felragyogó sárga ékszerek, 
finomrajzú díszítmények, kisebb-nagyobb lemezek 
bukkantak elő, és egész halom zöldes réteggel bevont, 
helyenként mégis fénylő veret, azonkívül rozsdás feke-
te tárgyak sok furcsa csont között. A legényke vissza-
hőkölt, de a kíváncsiság lassan közelebb csalogatta, és 
szedegetni kezdte a különös tárgyakat. A sírt maga is 
megbontotta, egy karperecet a karcsonttal együtt hú-
zott ki a földből. Kincskereső nagyapák meséi dereng-
tek fel benne, arra gondolt, hátha aranyat talált. Egy 
nagy darab papírvékony sárga lemezt izgatottan meg 
is szaggatott. Egész délután tépelődött, miféle ember 
nyugvóhelyét háborgatta meg, s mit is kellene tennie. 
Alkonyat felé elhatározta magát, s jelentést tett Gesz-
terédi-Goldstein Lászlónak, a birtok bérlőjének, aki 
embereivel még az est leszállta előtt a helyszínre sietett. 
Felszedték a csontokat, igyekeztek mindent összegyűj-
teni, de az bizony nem volt könnyű. A disznók nagy 
területen szerte túrták az értékes tárgyakat, betapos-
ták, összerágták, ami eléjük került, egyik-másik dara-
bot a szájukból kellett kiszedni. A gyűjtőmunka nem 
is volt tökéletes. A bérlő másnap csendőrséget hívott 
ki a lelőhelyre, megérkezésük előtt azonban a tanya 
lakói kisereglettek, és összeszedtek minden lelhetőt. 
Csaknem mindenki őrzött valamit a gazdag leleltből, 
amit aztán házról házra járva Goldstein László meg-
kísérelt összegyűjteni. Háromnapi szorgoskodás után 

értesítette a nyíregyházi múzeum igazgatóját, Kiss La-
jost, a nagyhírű néprajzkutatót. Május 8-án már Kiss 
Lajos ásta fel Geszteréden a sír környékét, de két napi 
ásatás után csak néhány apró veretet és egy nagyobb 
ezüst lemezt talált. Magához vette a Geszterédi által 
összegyűjtött anyagot, de a teljesen feldúlt temetkezés 
tárgyainak a sírban való helyzetéről semmi bizonyosat 
nem sikerült megtudnia. Már a következő évben meg-
jelent Kiss Lajos tollából a lelet első, rövid ismertetése, 
majd tíz év múlva ugyanő tette közzé kis monográfiá-
ban a sír teljes anyagát.

 A nyíregyházi múzeumba került lelet igen 
gazdag ugyan, de bizonyos, hogy nem tekinthető tel-
jesnek. Több mint harminc év után jártam a helyszí-
nen, majd beszélgettem a sírt annak idején fellelő Ba-
lázs Jánossal is. Még akkor is úgy rebesgették, hogy a 
majorság lakói nem szolgáltattak be mindent, közülük 
többen tovább is tartogattak egyet-mást a sír anyagá-
ból. Emlékeztek arra, hogy egy kis szív alakú dísz a 
cséplőgép dobjába volt beverve talizmánul. Úgy lát-
szik mégsem volt védőereje az ezeréves díszecskének: 
megsemmisült maga is, amikor a cséplőgép a színnel 
együtt porig égett. A leletek szétkallódásánál is na-
gyobb veszteség azonban, hogy a sír feldúlása miatt 
máig tisztázhatatlan maradt a tárgyaknak egymáshoz 
való kapcsolata és egyes darabok rendeltetése. A lelet 
tudományos értéke így jelentősen csökkent. 

A geszterédi sír, noha érem nem volt benne, bizo-
nyosan honfoglalás kori férfi nyugvóhelye volt. Még a 
nem szakembernek is azonnal szembetűnik rokonsá-
ga a benepusztai lelettel, s más hasonló leletekkel. Ezt 
bizonyítják a lócsontok is: a szokásos módon feláldo-
zott hátaslovat itt is együtt hantolták el az emberrel. 
A futóhomokos domboldalon a sok évszázad vihara 
hordta le róla a földet, s az eredetileg mélyre temetett 
sír így jutott a felszín közelébe. A sírból való koponya 
éltes ember temetkezésére vall. A sír mellékleteiből 
mintegy százat mentettek meg. Különösen érdekes a 
finom gömbsorcsüngős arany fülbevalópár, amely férfi 
sírokban teljesen szokatlan. A nők és a férfiak éksze-
rei a honfoglaló magyaroknál határozottan elkülö-
nülnek, a legelőkelőbb férfiak azonban megjelenésük 
pompájának fokozására női ékszerfajtákat is viseltek. 
Az is feltűnő és ritka jelenség, hogy a geszterédi férfi 
ruhájának a gombjai aranyból voltak, nagyméretűek, 
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bordázattal ékítettek. Ékszerként – talán kar- vagy 
lábperecként – viselt egy arany és egy ezüst pántot, 
ezek széthajlítva, kiegyenesítve kerültek a múzeumba. 
Alighanem köntösét díszíthették az apró arany és ezüst 
lemezdarabkák. A lemeztöredékek között mintázottak 
is akadnak mégpedig három olyan darabka, amely a 
tarsolylemezek egyik jellegzetes mintaváltozatát vise-
li. A honfoglalók előkelő férfiúi a tűzszerszám és más 
apró használati tárgyak hordására szolgáló bőrtarsoly 
fedelét egyedi ötvösmunkával készült, díszes ezüstle-
mezzel borították. Ezek a gazdag képzelettel megter-
vezett, finomművű tarsolylemezek a honfoglaló ma-
gyarok művészetének legszebb emlékei. A gyakran 
alkalmazott, végtelenül tovaszőhető növényi mintát 
találjuk fel a geszterédi töredékeken, így a lelet ismer-
tetői arra gyanakodtak, hogy ezek is tarsolylemez da-
rabjai lehetnek. Úgy tűnik azonban, a lemezek hajlása 
ennek ellene mond. [Ez a három darab veret a szablya 
torkolatveretének töredékei. N.P.]

Az összeszedett halomnyi különféle nagyságú, 
mintázatú, részben aranyozott ezüst- és bronzveret, 
a többféle csat és szíjvég egyes fajtáinak rendeltetését 
csak találgatnunk lehet. Egy részük a fegyveröv szíját 
boríthatta, illetve annak díszként lecsüngő mellékszí-
jait, valamint a szablya, tegez, tarsoly függesztőszíjait. 
Az öv tartozéka lehetett az aranyberakással ékes bronz-
csat. A veretek más része bizonyosan a lószerszám 
ékítményéül szolgált, erről tanúskodik az is, hogy ló-
csontok egyes darabjai zöld rozsdával itatódtak át. A 
lószerszám maradványai a bronzkarikák és a szíjtartó 
fülekkel felszerelt karikák. Ritkaság számba megy a 
bronz pofarudas zablája, melyhez hasonló csak előkelő 
férfiak sírjában található. A nagyméretű ezüstlemez ta-
lán a nyeregkápát boríthatta. Megmaradt a kengyelpár 
és a hevedercsat is.

A geszterédi férfit fegyvereivel helyezték sírjába. 
Tegezre és a benne hordott nyílvesszőkre következtet-
hetünk a vastöredékekből, vasalásdarabkákból. Vele 
adták másvilági útjára azt a drágamívű szablyát is, 
amely a geszterédi sírt világhírűvé tette. Szemkápráz-
tató látvány lehetett ez a csaknem csupa-arany szablya 
viselője oldalán! Gazdag ötvösmunkával kidolgozott 
aranylemez burkolta a fából való, s bizonyára finom, 
vékony színes bőrrel bevont markolat végét és tövét, 
valamint a hüvelyhez csatlakozó szíjtartó füleket. Vé-

gig sima aranylemez fedte – legalábbis külső oldalán 
– a markolathoz hasonlóan bőrrel behúzott hüvelyt.

A markolat és a szíjtartó fülek arany részei leg-
szebb honfoglalás kori ötvösemlékeink közé tartoz-
nak. Mintázatuk az a jellegzetes, keleti eredetű, le-
vélcsokrokból, indákból szőtt növényi, ún. palmettás 
minta, amely a honfoglalás kori viselet és felszerelés 
tárgyain oly gazdag változatosságban található. Az öt-
vös az egyes veretek felületét az alakjukhoz alkalmaz-
kodó díszítménnyel töltötte ki, a rendelkezésre álló 
tér minden apró részletét beborítva az összefonódó, 
egymásba kapcsolódó levelek szövevényével. A mé-
retre vágott lemezdarabkára az ötvös mester rákar-
colta a megszerkesztett mintázatot, majd szuroklapra 
helyezve, a díszítmény vonalait vékonyhegyű, kicsiny 
eszközzel, poncolóvassal beütögette. A levelek töveit 
ívelt mezővel, erezetét vonallal hangsúlyozta, széleit 
sűrű apró vonalkázással árnyékolta, mintegy beszegve 
az éleket. Egyes részleteket a hátoldalról még külön 
is kidomborította. A hátteret szorosan egymás mellé 
ütögetett piciny körökkel borította, hogy a minta még 
jobban kirajzolódjék.

Fettich Nándor, a honfoglaló magyarok ötvössé-
gének kitűnő ismerője „A honfoglaló magyarság fém-
művessége” c. könyvében, a tarsolylemezek művészeti 
körével foglalkozva, elsőként vizsgálta meg tüzetesen az 
idesorolható geszterédi szablya díszítőelemeit. Szerinte 
a geszterédi szablya veretei egy műhelyben készültek 
a szintén igen gazdag tarcali sír szablyájának rokon 
mintázatú ezüst szerelékeivel. A tokaji Kopasz-hegy 
Tarcal felé eső lejtőjén, a Vinnai szőlőben 1894-ben 
előkerült sírt – sajnálatos módon – szintén nem szak-
ember bontotta ki, feldúlása után mellékleteit csak hi-
ányosan gyűjtötték össze. A sír anyaga azonban így is 
oly szokatlanul gazdag volt, hogy a helyiek mindmáig 
az Anonymusnál e tájon szerepeltetett Tarcal (Tursol) 
„kun” vitéz sírjának tartják, s emlékoszlopot is emel-
tek neki. Rangos halottra vall az is, hogy sírja mellett 
szegény szolgaemberek nyugodtak. A tarcali és a gesz-
terédi sír igen tanulságos abból a szempontból, hogy 
az emberek tudatlansága és közönye miatt milyen vi-
szontagságos még a kiemelkedő leleteink sorsa is!

Fettich Nándor figyelt fel arra is, hogy a geszte-
rédi szablyát hosszú időn át használhatták, hiszen ve-
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retein rongálódások, törésnyomok, illetve forrasztások 
láthatók, sőt az egyik erősen megsérült vagy elvesztett 
szíjtartó fület utólagosan pótolták. Ennek a darabnak 
az aranyanyaga is finomabb, élénkebb színű a többi-
nél, és a mintázat kidolgozása is más, a rajz erősebben 
domború. Mivel Fettich feltételezte, hogy a pótolt 
veret az eredetiekkel azonos műhelyben, csak későb-
bi időpontban készült, megfigyelésére egy következő 
könyvében egy egész elméletet épített. Szerinte a hon-
foglaló magyarok fémművessége a tárgyak síkban való 
megmunkálásától fejlődött a mind erősebben dom-
borodó mintázásig, s közben a végtelenül tovaszőhető 
növényi minta helyébe a központos elrendezésű díszít-
mény kerül. E feltevés alapján kísérelte meg a tarso-
lylemezeket megközelítő időrendi sorba rendezni: az 
eperjeskei, bodrogvécsi daraboktól a fejlődés csúcsá-
nak tekintett szolnoki tarsolylemezig. Ez az elmélet azt 
sugallja, hogy valamennyi ötvösmunka egyetlen mű-
hely, vagy azonos módszerekkel díszítőelvekkel dolgo-
zó műhelyek terméke. Ma azonban a leletek egyezései 
és eltérései alapján bizonyosnak tűnik, hogy voltak 
különböző, egymástól függetlenül, eltérő mintaképek 
alapján dolgozó, kivitelben, mintaszerkesztésben je-
lentős különbségeket mutató műhelyek, mesterek.

Fettich eredményeit követi a geszterédi leleteket 
ismertető monográfiájában Kiss Lajos; ő igyekezett 
megfelelni arra, hol és mikor készültek a geszterédi 
tárgyak. Abból indult ki, hogy a sír Északkelet-Ma-
gyarországon került elő, azon a vidéken, ahol legna-
gyobb számban találhatók a Vereckénél beköltöző 
magyarok legjellegzetesebb, legkorábbi emlékei. Ez 
volt az a szállásterület, ahol először megállapodtak, és 
huzamosabb ideig tartózkodtak. A geszterédi szablya, 
amely láthatóan hosszú időn át – szerinte akár több 
nemzedéken keresztül – volt használatban, betelepü-
lőkről lévén szó, még a honfoglalás előtti időkből szár-
mazhat. Kiss Lajost e kormeghatározásban érezhetően 
befolyásolták a korábbi vélemények, amelyek szerint 
a magyarság művészete az előző szállásterületen élte 
fénykorát. Legtisztábban a honszerzőknél lehet fellel-
ni, a honfoglalás után fokozatosan hanyatlik, mígnem 
teljesen elenyészik. (Dienes István: i.m. 151-156)

MELLÉKLETEK

1. A geszterédi szablya aranyszerelékei (Dienes Ö. 
István rajza, kétszeres nagyítás)

2. A geszterédi szablya a Jósa András Múzeum kiállí-
tásán (Németh Péter felvétele)

3. A geszterédi szablya ezüst (eredetileg aranyozott 
ezüst) torkolatveretei (Németh Péter felvétele)

4. A karos-eperjesszögi II. temető 52. sírjának szab-
lyája = 82-83. tábla 1:1

5. A karos-eperjesszögi II. temető 52. sírjának feltá-
ráskor rögzített leletei és a függesztőszíj veretei = 
78. tábla 5-17. 1:1

6. Csuklószíjat rögzítő szegecs a karos-eperjesszögi 
temető II/11. sírjában talált szablya markolatának 
alsó harmadában = 19. tábla 1:1

7. A karos-eperjesszögi III. temető 11. sírja szablyája 
függesztője = 122-123. tábla 1:1

8. A karos-eperjesszögi III. temető 11. sírja szablyája 
függesztőszíjának veretei = 120. tábla 13-18. 1:1

9. A tarcali szablya aranyozott ezüst szerelékei 118. 
kép. (kicsinyítés 1:0,5)

10. A rakamazi szablya aranyozott ezüst koptatója (A 
honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Szerk.: 
Fodor István. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., 
1996. után)

11. A nyíregyházi Jósa András Múzeum aranynyilván-
tartásának a geszterédi szablya anyagát tartalmazó 
része (Németh Péter s. muzeológus kézírása, fotó-
másolat)
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GESZTERÉDI ARANYSZABLYA TÁRSASÁG
Mobil: +36 (30) 943-41-00

 E-mail: info@geszterediaranyszablya.hu
Honlap: www.geszterediaranyszablya.hu


