
Lelő-hely

A Kárpát-medencébe keletről 
érkező lovas-íjász szkíták (az 
úgynevezett Vekerzug-kultúra) 
viseletének jellegzetes tárgyai 
az  úgynevezett spirálkarikák. 
A régészettudományban több név-
vel illették és illetik ma is ezt a tárgytí-
pust. Néhány példa: hajfürtgyűrű, hajgyűrű, 
hajkarika, fülbevaló, spirális függő, spirálfüggő, 
halántékkarika, de formája alapján hasz-
nálják rá a kígyó alakú függőcske és 
a kígyószerű hajkarika elnevezést 
is. A záródása alapján szögfülbe-
valónak vagy szögfejű hajkari-
kának is nevezik.

Ez a  terminológiai sokféleség jól jelzi 
a  tárgy funkciója körüli bizonytalanságot. 
Így talán nem meglepő, hogy az atlanti bronz-
kor hasonló tárgyainak feldolgozása kapcsán újab-
ban multifunkcionális tárgyakról írnak. Köztük 
hajkarikaként, de alapvetően mégis más funk-
ciójú presztízsékszerként, mégpedig orr- és 
fülkarikaként határozta meg a típust 2011-ben 
Barbara Armbruster. Én e kutató felvetését el-
fogadhatónak tartom, de csak a 30 mm-nél ki-
sebb átmérőjű szkíta spirálkarikák esetében. Az 
ennél nagyobb karikákat (pl. Szentes-Vekerzug 61. 
sír, átmérő: 52 mm; 76. sír, átmérő: 55 és 60 mm – mind-
kettő kúpos végű és ezüst) ugyanis a  hajfonatot 
összefogó karikaékszernek gondolom.

A saját ásatási praxisomban 2003-ban Bucsu 
határában az Ausztriába vezető új, 89. számú 
főút nyomvonala feltárásának egyik települési 
gödrében, az Arany-patak teraszán került elő 
egy igen rossz állapotú, bronzból készült példány, 

amelynek silány minőségű elektron-
fóliája a  felismerhetetlenségig korro-
dálódott. Csupán néhány kilométer-
re onnan, ugyancsak az  Arany-patak 

völgyében, Sé község új lakóparkjának 
leletmentő feltárása során Farkas Csilla 

kolléganőm ásatásán egy kora vaskori tele-
pülésen 2001-ben napvilágra került egy elekt-

ronfóliával bevont, bronz alapanyagú látványos 
ékszer. Az egyik végén hengeres záródású, amin szabályos 
hullámvonaldísz fut körbe. A szombathelyi Savaria Múzeum 

régi, Miske Kálmán által megalapozott gyűjtemé-
nyéből, a  velemi Szent Vid-hegyről pedig 

több hasonló darabot már néhány évtizede 
a nemzetközi kutatás is jól ismer. Ezek né-
melyikén az elektron és/vagy arany fólia-
bevonat máig megőrződött.

A szkíták a kör vagy szögletes átmet-
szetű, bronzhuzal spirálkarikákat eredeti-

leg minden esetben nemesfém (arany vagy 
elektron) fóliabevonattal láthatták el, hogy 

a bőrallergiát megakadályozzák. A korábban (pl. 
Belki, Hetény, Kustanovica, Szentes) és az utóbbi 

évtizedekben feltárt temetőkben (pl. Abony, 
Nyíregyháza, Orosháza, Túrkeve) és telepü-
léseken (Ménfőcsanak, Sé, Velem) mindegyik 
ékszer elektronlemezzel volt bevonva. (Né-
hány erősen korrodált fólia esetében azonban 

csak anyagvizsgálattal lehetséges a  bevonat 
anyagának azonosítása. Ugyanakkor a  tárgyak 

anyaga akár társadalmi következtetések levonására 
is alkalmas lehet: a  temetőkben nyugvó tehető-

sebb nők két rétegét – 1: tiszta nemesfémből, 
2: fóliabevonattal készített példányokat viselők 
– is elkülöníthetik.) A tárgyak egyik vége elkes-
kenyedik vagy szögfejben, esetleg gömbszelet-
ben, netán 3 keresztbordában végződik. Az így 

végződők eredetileg fejdíszek lehettek, ahogy 
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Szkíta testékszerek Vas megyéből
azt már a 20. század közepén Csallány Dezső és Párducz Mihály 
helyesen leírták. Joggal feltételezhetem, hogy az ékszer má-
sik végét egy kúpos tag zárta, ahogy azt a mo-
dern piercingeknél is láthatjuk. Lényegében 
ezekkel a  fel-le húzható/pattintható kúpos 
elemekkel akadályozták meg az  ékszer ki-
esését, és oldották meg ki- és betételét.

Az esetek egy részében e tárgyak te-
hát jól dokumentálhatóan a  fül ékszerei 
voltak. Az ilyen funkciójúakat spirálkarika 
alakú fülbevalónak nevezhetjük, amely-
nek sorozatait (változó huzalvastagság, 
átmérő és súly) egyúttal a füllyuk tágítására 
is alkalmazhatták. Elképzelhető azonban, hogy 
széles textil- vagy bőrszalagokra applikálva a homlokon 
és a fejtetőn is hordhatták őket. Némely temetkezé-
sek nagyvonalú dokumentálása (fotók és rajzok) 
alapján a szemöldökön viselést, de az orr-
ba, a nyelvbe vagy a köldökbe fűzést 
sem zárhatjuk ki. Elgondolkodtató 
például a  szentes-vekerzugi 
30. női, „amazon” sír ese-
te, ahol a  sírleírás alapján 
talán joggal feltételezhe-
tem, hogy egy-egy spirált 
a mellbimbóba helyezhettek 
(= mellgyűrű).

A tárgytípus elterjedési térké-
pe alapján e testékszernek már 53 
lelőhelyét ismerjük a  Kárpát-me-
dencében. Ezek alapján feltételez-

hetjük, hogy használatának divatját az európai vaskori úgy-
nevezett Hallstatt-kultúra keleti, a Dunántúlon élő előkelői is 

átvehették, avagy a beházasodó szkíta nőkkel 
kerültek e tárgyak Hallstatt régészeti környe-

zetbe, így a fent említett soproni Krautacker 
temetőjébe is.

E spirálékszer formájának jelentéstar-
talma is ősrégi. A kígyószimbolika a folya-
matos újjászületésre, a jó és a rossz harcára 
utalhat. S ne feledjük: a társadalom folya-
matos reprodukcióját a nő szülési képes-

sége, az arra való alkalmassága (egészséges, 
de szemmel sem verték) biztosítja. Az általam 

ismert Kárpát-medencei anyagban egyedülálló a séi 
és az egyik velemi fülbevaló kígyómotívummal díszített záró 

tagja. Talán megkockáztatható feltételezés, hogy e régió 
korábbi, bronzkori ötvös hagyományaiból meríthe-

tett ezek esetében a helyi mester.

Vajon csak véletlen, hogy a  ma 
használatos fültágító piercingek 

között kígyófejeseket és kí-
gyó alakúakat is találunk?

C C C

A 
velemi 

Kern István ma-
gángyűjteményének fel-

dolgozásakor szintén találtam egy 
bronz példányt, de ennek a fóliája már nem 

volt meg. A szomszédos Győr-Moson-Sopron megyé-
ben, a soproni Krautacker lakótelepének építését megelőző 
feltárássorozaton, az 1970-es évek második felében Jerem 
Erzsébet egy hamvasztásos sírból további négy elektron-

fólia bevonatos darabot, egy települési gödörből pedig 
további egy példányt emelt ki. Volt közöttük kúpos 

végződésű is. 2009–2011 között a Győr-Ménfőcsa-
nak határában 28 hektáron végzett feltárásomon 
Sándor Lajos fémkeresős munkatársam a szán-

tott rétegből négy darabot emelt ki. Volt 
közöttük szögfejű is, de olyan is, amelyen 

elektronfólia-maradványok látszottak.
1. Abony, 
2. Algyő, 
3. Bāiţa / Kérő (Románia), 
4. Belki / Bilke (Ukrajna, Kárpátalja), 
5. Békéscsaba, 
6. Bučan / Bucsány (Szlovákia), 
7. Budapest-Rákospalota, 
8. Chotin / Hetény (Szlovákia), 
9. Csanytelek, 
10. Csárdaszállás, 
11. Hatvan, 
12. Heves, 
13. Hortobágy, 
14. Hódmezővásárhely, 
15. Kesznyéten, 
16. Kunszentmárton, 
17. Kustanovica / Kustánfalva (Ukrajna, Kárpátalja), 
18. Muhi, 
19. Nevickoje (Ukrajna, Kárpátalja), 
20. Nógrádkövesd, 
21. Nyáregyháza, 
22. Nyékládháza-Mezőnyék, 
23. Nyíregyháza, 
24. Nyírmihálydi, 
25. Oros, 
26. Orosháza, 
27. Petneháza, 
28. Piliny, 
29. Preseľany nad Ipľom / Pereszlény, (Szlovákia), 
30. Sándorfalva, 
31. Sanislău / Szaniszló (Románia), 
32. Senec / Szenc (Szlovákia), 
33. Sfi ntu Gheorge / Sepsiszentgyörgy (Románia), 
34. Sopron-Krautacker, 
35. Szabadszállás, 
36. Szendrő, 
37. Szentes, 
38. Szilvásvárad, 
39. Tarcal, 
40. Tápiószele, 
41. Tiszabercel, 
42. Tiszakeszi, 
43. Tiszavasvári, 
44. Törökszentmiklós, 
45. Vámosmikola

46. Bucsu, 47. Ménfőcsanak, 48. Sé, 49. Sopron-Krautacker, 50. Velem-Szt. Vid, 54. Alsópáhok

51. Gáva, 52. Kecskemét, 53. Szirmabesenyő
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