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1.

BEVEZETÉS

1799. nyarán Nagyszentmiklóson egy parasztgazda udvarán 60-80 cm mélyről
előkerült egy zsáknyi aranykincs. A kincs 23 gazdagon díszített aranyedényből áll,
melyek összsúlya majdnem 10 kg. Az azóta eltelt több mint 200 évben eredete heves
viták tárgya, mivel a lelet nem homogén. Alapos feltevések, tudományos
következtetések születtek ugyan, de a konkrét kérdést, hogy mikor, mely nép
készítette, teljes bizonyossággal a mai napig nem sikerült megválaszolni.

2.

KÉSZÍTÉSÜK IDEJE, HELYE

2.1
A vizsgálódás területei
A témával komolyan foglalkozó több, mint 40 tudós, köztük magyarok, bolgárok,
németek, oroszok, dánok és egyéb nemzetek fiai több úton is elindultak, hogy
megtalálják a választ.
Vizsgálták
o az edények rendeltetését,
o párhuzamot vontak más nagy kultúrák formavilágával,
o kutatták az edények feliratait,
o a rajtuk szereplő jelenetek szimbolikus értelmét
o az elkészítésük és díszítésük lehetséges technikáját,
o az edények aranyának eredetét, összetételét, finomságát.
E dolgozat tárgya a két utóbbi szempont vizsgálata, tehát az elkészítés technikája,
és az alapanyag eredete.
Általánosságban elmondható, hogy az edények nagy mesterségbeli tudással,
aprólékos munkával készültek. Állatok, növények képei, fejedelmek és harcosok
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alakjai, ruhák, lószerszámok és ezer más apró részlet rajzolódik ki rajtuk. A
szerkezeti részeket egymástól díszes peremek, átbújtatott indaszárak, vagy csak a
fény-árnyékkal játszó minták választják el egymástól. Az avatott szemnek első
látásra is felfedezhető, hogy a tárgyak mintakincse, elkészítésének technikája,
formavilága annyira eltérő, hogy egész biztos az, hogy a 23 aranyedény nem egy
időben, és nem egy műhelyben készült.
Különböző kutatók azonban ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban igen eltérő
következtetésekre jutottak.
2.2
Mikor?
Azt egyikük sem vitatja, hogy a kincs egyes csoportjainak elkészülte között akár
évszázadok is eltelhettek. Abban azonban, hogy mikoriak az első és utolsó edények,
eltérnek a vélemények, időnként még egy munkásságon belül is. Ennek oka lehet pl.
újabb régészeti leletek felbukkanása, a különböző tárgyak vizsgálatánál igénybe vett
technika fejlődése és az ezekből kiinduló, újabb és újabb következtetések.
Hampel József pl., aki az edényeket az elsők között vizsgálata tudományos
szemmel, és számozta be azokat az azonosítás megkönnyítése végett, úgy vélte,
hogy a legrégebbi edények a III.- IV. században készültek. Ezt a nézetét a
későbbiekben megváltoztatta, mert időközben bebizonyosodott, hogy a kinccsel
rokon griffes-indás csoport nem hun kori, hanem késő avar kori.
A protobolgár eredet képviselői (pl. Mavrodinov) a nagyszentmiklósi kincs létrejöttét
- történeti, régészeti, nyelvészeti következtetések alapján - a IX. századra teszik.
László Gyula felvetette pl., hogy a kincs egyik része, az ún. fejedelem készlete
honfoglalás kori, tehát a X. századra keltezhető.
Bakay Kornél szerint pl. az edények legkorábbi csoportja az V. sz. végén, a VI. sz.
elején készülhetett, a második csoport a VII-VIII. században, és a harmadik
időszakban - a X. század végén - pedig már csak javításokat, módosításokat
végeztek egyik-másik edényen.
Bálint Csanád a keleti és a Kárpát-medencei fényedény-művesség alapos
vizsgálata után, valamint az avar régészeti anyaggal összehasonlítva a leletet, arra
következtet, hogy a kincs legtöbb darabja az avar ötvösművészet terméke, és egy
VII-VIII. századi avar (rész)fejedelemi család birtokában lehetett.
2.3
Hol és hogyan?
A keletkezés pontos időpontjánál jóval nagyobb jelentőséggel bír az, hogy hol,
milyen műhelyekben és milyen technikával készültek a kincs egyes darabjai, illetve
milyen kultúrában fogantak. Nem időrendi sorrendben ismertetnék néhány
álláspontot:
Nagyszentmiklós kutatása során minden azzal foglalkozó számára nyilvánvaló, hogy
a keleti ötvöstermékek forma- és ízlésvilágával valóban fennáll
bizonyos
hasonlóság.
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Bálint Csanád számba vette a szászánida, a közép-ázsiai, a korai iszlám, a T’angkori és a bizánci fémedények főbb típusait, ornamentikájának jellegzetességeit.
Vizsgálta az európai steppéről ismert fémedényeket, végül a kaukázusi
fémművességet is. Megállapította, hogy némi hasonlóság tagadhatatlanul fennáll
ugyan, de a..’ kincs edényei nemcsak nyersanyagukkal, típusaikkal, de a díszítésük
technikájában, kompozíciójában, tematikájában és sok apró elemében is eltérnek a
keletiek összességétől.’1
Az a véleménye továbbá, hogy a nagyszentmiklósi kincs részben a bizánci kultúra
hatása alatt készült, de e leletek díszítése összességében nem bizánci jellegű. Azt is
igen figyelemreméltónak találja, hogy bizonyos bizánci eredetű díszítőelemek (griff,
állatküzdelmi jelenet, körcikkelyes ornamentika) eredeti környezetükben nem
fényedényeken, hanem pl. építészeti emlékeken találhatók.
A kutatott korszakban a Kárpát-medencében készült fémedényeknek két
jellegzetessége is van, ami a nagyszentmiklósi kinccsel rokonságot jelez: az arany
használata, valamint a felfüggesztő-karika alkalmazása a csészéknél. E
jellegzetességek sem az ázsiai, sem a bizánci fémedény-művességben nem lelhetők
fel, és többek között bizonyítják, hogy létezhetett a Kárpát-medencében egy önálló
anyagi kultúrán alapuló arisztokratikus ízlés.

Felfüggesztő karikák a 9. és 10. sz. csészéken

Bálint Csanád arra a következtetésre jut, hogy a nagyszentmiklósi kincs egy olyan
világ terméke, amely semmilyen magas civilizációhoz nem tartozott, hanem azoktól
független, önálló kultúra megnyilvánulása.
Az avar sírokban talált, és nagy valószínűséggel helyi készítésű poharak, kelyhek,
füles korsók és ivókürtök, azok formája, anyaga, díszítése, előkerülésének helye,
előfordulásának gyakorisága azt bizonyítja, hogy az avaroknál a VII. sz. második
felében megindult egy önálló és egységes fémedény-művesség kialakulása. Ezen
leleteknek egyedül a nagyszentmiklósi kincsben van tipológiai megfelelője, így újabb
érvet találunk arra nézve, hogy a kincs az avarokhoz kapcsolható.

1

Bálint Cs. A Nagyszentmiklósi Kincs 345. old. 169.old.
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László Gyula a nagyszentmiklósi kincset a kelet-európai, népvándorlás-kori
kincsleletekkel és fejedelmi sírok mellékleteivel veti össze. A bócsai és kunbábonyi
avar fejedelmi sírok is azt mutatják, hogy az avar ötvösök évszázados hagyományok
alapján, és a kor technikai szintjén dolgoztak. A nagyszentmiklósi edényekhez
hasonlatos, a területen talált ’steppei fejedelmi kincseknek’ – és nyilván az
udvartartásnak is – nemzetek feletti, kozmopolita jellege van – állapítja meg. Ez a
sajátosság az edények kivitelezésében, mintakincsében is megmutatkozik.
A nagyszentmiklósi kincset szoros szálak fűzik a kései avar idők fémművességéhez,
a morva gombok díszítményeihez, és a honfoglaló magyarok poncolt-domborított
művességéhez. A legkésőbbi edények keletkezését a Stephanus rex pénzekkel való
egyezések alapján, az 1000 körüli időkre teszi. A számba jöhető népek az avarok, a
bolgárok és a magyarok. László Gyula szerint mindhárom kultúra környezetében
készültek az edények.
Bakay Kornél úgy látja, hogy a „nagyszentmiklósi kincs…legszebbjei nem a Kárpátmedencében, és nem is a Kr. sz. utáni VIII. és X. században készültek, hanem a
párthus és kusán érdekterülethez tartozó, közép-ázsiai Grékó-Baktriai királyi
ötvösműhelyek egyikében.”2 Ez a terület a Kászpi-tó keleti, délkeleti oldala, „ahol a
VII. század derekáig virágzott egy hatalmas kultúra, amikor is a hódító arabok
mindent megváltoztattak „ – írja Györffy Györgyre hivatkozva. 3 Egyetért azzal, hogy
avar fejedelmi kincsekről van szó, és az avar kagánok a kincstárukban egyes, korai
darabokat akár kétszáz esztendőn át is megőrizhettek. „Mindezt és nyilván sok más
kincset magukkal tudtak hozni eleink a Kárpát-medencébe….az avar kagánok
kincsei a magyar fejedelmek birtokába kerültek, hiszen a rovásfeliratok és más
átalakítások is bizonyosan már a IX-X. századi beavatkozásról tanúskodnak…” 4
3.

A NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS ARANYÁNAK EREDETE

3.1
Az edények anyaga
Az edények formájuk, díszítésük, rendeltetésük, készítő műhelyük és keletkezésük
ideje mellett anyaguk finomságában is eltérnek egymástól. Úgy tűnik azonban, hogy
nincs közvetlen összefüggés az arany tisztasága és a kidolgozás színvonala között.
A 2. sz. korsó pl. a kincs vitathatatlanul legszebb darabja, és majdnem a
legalacsonyabb minőségű, 18 karátos aranyból készült. Ennél már csak a rhyton
anyaga értéktelenebb, bár ez ötvöstechnikailag is viszonylag szerény kivitelű.
Általános tanulság: az arany finomsága független az ötvös munkájától, azaz a
mesterek olyan nyersanyaggal dolgoztak, ami éppen a rendelkezésükre állt.

2

Bakay Kornél: Kik vagyunk? Honnan jöttünk? 24. old.
Győrffy Gy. Tanulmányok a magyar állam eredetéről. ll6.old.
4
Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai I. rész 234. old.
3
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2. sz. korsó két nézetének grafikája és egyik részlete

3.2
Honnan került a Kárpát-medencébe az edényekhez szükséges arany?
Bizánci forrásokból pontos tudomásunk van arról, hogy évtizedeken keresztül milyen
mennyiségű arany solidusszal ’vásárolták meg’ a békét a Kárpát-medencét
megszálló avaroktól.
’Pl. 574-575-ben Baján kagán szerződést kötött Iustinusszal és évi 80.000
szolidusban állapodtak meg, ami több mint 3,5 mázsa arany, nem számítva az
’illendőség szerint járó ajándékokat’. 582-ben Baján az ’évi ajándék’ felemelését
6

követelte, és meg is kapta az évi 100 000 arany - tehát mintegy négy és fél mázsa
adót. Ezekhez járult még az egy-egy elfogott főember kiváltásáért fizetett hatalmas
összeg. 598-ban ismét emelik 20.000 solidusszal az évi adót.

II. Jusztinianosz solidusa. A bal oldali képmás Krisztust,
a jobb oldali a császárt ábrázolja

622-623 telén Hérakleiosz 200 000 solidussal vásárolta meg a békét. Az után - az
avar állam belső legyengülése következtében alig van évi adókról szóló híradás.
Ezzel szemben a 670-es évek tájáig még forogtak a Kárpát-medencében solidusok,
az e korból származó vezérsírokban még megtalálhatók.’ 5

Hérakleiosz solidusai
A fentiekből kiindulva, a legszerényebb becslések szerint is 8-10 tonnányi aranynak
kellett beáramolnia avar földre kb. 40-50 év leforgása alatt. A nagyszentmiklósi kincs
azonban még 10 kg-t sem nyom. A sok százezernyi solidusból a nagyszentmiklósi
kincsbe csupán kb. 2.000 darabot olvasztottak be. Nem nehéz elképelni, hogy milyen
óriási virágzásnak indult az ötvösség a Kárpát-medencében e nagy alapanyagmennyiség és a főurak által támasztott igény következtében.
A northumbrandi Évkönyvekben az avar uralom végéről a következő olvasható: „Az
erőskezű király, Károly, a hunok népét kemény kézzel pusztítva, leigázta, kiknek
5

László Gy. A nagyszentmiklósi kincs 13. old.
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fejedelme elmenekült, miután seregét legyőzték, vagy megsemmisítették és tőlük 15
szekér aranyat, ezüstöt, valamint gyönyörű és értékes selyemruha anyagot hoztak el,
amely szekereknek mindegyikét négy-négy ökör húzta.’
A nagyszentmiklósi kincs tehát csak egy kis ’mutató’ abból a gazdagságból, ami az
avar korban a Kárpát-medencét jellemezte.
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4.

A NAGYSZENTMIKLÓSI ARANYEDÉNYEK KÉSZÍTÉSI TECHNIKÁJA

4.1

Az ötvösök munkájáról6 - a műhely

Hagyományos ötvösműhely (Azerbajdzsán)

A kovácsműhelyhez képest az ötvösök műhelyét szinte ’mozgó’ műhelynek
nevezhetjük. Igen kevés eszközzel remek ékszereket készítenek ma is például az
azerbajdzsáni vagy a balkáni ötvösök. Természetesen bonyolultabb technikákhoz
bonyolultabb eszközök kellenek. Például a zománcozáshoz vagy az apró szemű
granulációhoz és forrasztásához. Mindenesetre feltehető, hogy voltak – különösen a
fejedelmi, vezéri udvarok közelében – állandó ötvösközpontok.
A nagyszentmiklósi kincs egyes darabjai egészen biztosan műhelyben készültek.
Egy ilyen ötvösműhely felszerelése az alábbiakból állhatott:
legalább háromféle (csatpajzsos, félgömbös és csatornás mintájú) préselőminta,
valamint legalább tíz ötvözőminta, kettő az ékrovásos szalagokhoz, négy a rovatolt
huzatokhoz, kettő a ferdén rovátkolt szalagokhoz, kettő a csat fejéhez és egy a
barázdált széles szalag számára. Természetesen szükséges volt még széles,
négyszögletes, keskeny, félalma gömbölyűségű, sima és szarvas vagy bütykös
6

László Gy. A honfoglaló magyarok – Az ötvösség, László Gy. A nagyszentmiklósi kincs c. könyvei nyomán
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üllőkre, vékony, hosszú, fent gömbölyített vagy szarv alakú kalapácsokra, sokféle
fogóra, poncolóvasakra, amelyeket a mesterek legtöbbször maguk készítettek,
olvasztókemencére és dróthúzókra is.

Avar kori bronz préselőminták rajzai
(Aradi Múzeum)

4.2

Az alkalmazott technikákról

Az ötvöstárgy díszítésének eljárásai közül kiemelném a domborítást és a préselést.
Ha egyedi munkáról van szó, akkor a mester "domborít", ha sorozatban készít el
valamit, akkor azt már "préseli". Mindkét módszer esetében lehet választani kétféle
munkamenet közül aszerint, hogy negatív mintába verik-e bele, vagy pozitív mintára
verik rá a lemezt, tehát vagy elölről, vagy hátulról dolgoznak.
Már az ókorban is alkalmazták a poncolásos módszert. Ez azt jelenti, hogy az
ötvöstárgyak felületét, pl. a motívumok közötti üres területeket, cifrázott pontokkal,
egymástól egyforma távolságban lévő, egyszerű mintával töltötték ki. A poncolóvas
rendszerint 10-12 cm hosszú, 3-6 mm vastag, melynek egyik végébe bevésték a
kívánt minta negatívját. Ezt ütik kalapáccsal egyenletesen egymás mellé a díszítendő
felületre. A poncolás mintája időről időre és kultúrák szerint is változik, így
következtetni enged az illető ötvöstárgy elkészültének helyére és idejére (lásd a 3.
alakú poncolás).
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A domborítás nyomai és különböző poncolásos minták a 2. sz. korsó egy részletén

Az edényeket vagy egy darabból készítették, ami hihetetlen mesterségbeli tudást
feltételez, vagy forrasztással, vagy más módon illesztették össze a külön-külön
kialakított darabokat. Némely nagyszentmiklósi korsón nem látszanak forrasztási
nyomok. Ha egy korsó vagy csésze több darabból készül, akkor azok a forrasztás
során az illesztésnél elszíneződnek. Őseink ismerték azt a módszert, melynek során
a forrasztási nyomok eltűnnek: többszöri pácolás kioldja a felületből a
forrasztóanyagot, s marad a színarany, és a forrasztásnak pedig semmi nyoma.
Az összeillesztésnek van egy másik módja is, amit az azerbajdzsáni ötvösök a mai
napig követnek: rézkorsóikat négy darabból szegezik össze díszes domborműves
fejű szegekkel. A nagyszentmiklósi korsók némelyikén is találunk függőleges, díszes
osztásokat, amelyek akár az egykori, részekből való összeszegezés emlékei is
lehetnek.
A kor ötvösművészeinek felkészültsége és túlfinomult igényessége legjobban a kőés üvegberakásban nyilatkozik meg. "A rekeszeket magasra készítették, hogy a
felületet fény-árnyékkal világosan tagolják. A rekesz alját ötvösszurokkal, tenax-szal
töltötték ki, hogy a vékony gránátlapocskák bele ne süllyedjenek. Hogy a tenax színe
ne tegye mocskossá a kő ragyogását, a kő alá aranylapocskákat tettek. Hogy pedig
a kis lapocskákról való fény szétszóródva verődjön vissza, a lapocskák felületét
barázdálták, irdalták, szövetlenyomatokkal apró »kristályokra« bontották, s ekként
sokszorozott fényjátékot kaptak." 7 - írja László Gyula.

7

László Gy. A nagyszentmiklósi kincs 77old.
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Üvegberakásos technika a 19. sz. szilkén

A nagyszentmiklósi edényeknél használt főbb ötvöstechnikák tehát a következők:
kalapálás, domborítás, poncolás, zománcolás, üvegberakás.

Ezek mellett azonban az is lényeges, hogy mit nem láthatunk, amit a bizánci ötvösök
igen elterjedten használtak. Ezek a következők:
•

Granuláció: apróra vágott drótdarabok izzítása faszénfészekben vagy
hamuban. Ilyenkor azok legkisebb felületüket fölvéve, gömbbé zsugorodnak.
Ezeket a kis gömböcskéket azután forrasztással rögzítik az edény felületére.

•

Filigrán: fémlemezek áttörése - igen nemes technika, megfigyelhető például a
Keszthely közelében talált kosaras fülbevalókon.

•

Niello (helytelenül nevezve "fekete zománc"): három rész ezüst, három rész
kén és egy rész réz (Plinius-recept), vagy négy rész ezüst, tapasztalat szerint
kén, két rész réz és egy rész ólom (Theophylos-recept) az alap. Ezt
összeolvasztják, porrá őrlik, majd vésetekbe, rajzok metszeteibe olvasztják
bele színezés, hangsúlyozás gyanánt. Világos alapon sötét rajzot ad ez a
módszer. Az ezüstberakás pedig éppen fordítva: alávésett rajzokba
ezüstszálakat kalapáltak és lecsiszolták azokat.

•

Tausírozás: bevésik a mintát főleg vas tárgyakon, majd ezüst vagy réz filigránt
tesznek bele, és polírozzák.
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Granuláció

4.3

Niello

Hogyan készülhetett a nagyszentmiklósi edények egyik darabja?

Ennek elképzeléséhez - László Gyulán keresztül - az azerbajdzsáni kubacsi
ötvösöknek a mai napig tartó gyakorlata 8 és a X. században élt Theophylus presbyter
tankönyve9 nyújt segítséget.
Kezdjük mindjárt az aranybádoggal. Korábban említésre került, hogy az alapanyagot
az aranypénzek (solidusok) beolvasztásából nyerték. Theophylus könyvéből erre
bizonyosságot is szerezhetünk: ha a fém mennyisége nem elég - írja- akkor ’adj
hozzá még tizenkét ezüstpénznyit’.
A solidusok beolvasztásával és az arany tisztításával nem valószínű, hogy sokat
foglalkoztak. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a nagyszentmiklósi edények
alapanyaga különböző finomságú.
Hogyan készült a bádog? ’Az olvadt anyagból kivág a mester akkorát, amely
megfelel a tervezett bádognak, és elkezdődik a kalapálás. Ezt egyszerre két-három
ember végzi. Körülülik az üllőt. A mester kiveszi fogóval az izzó darabot, és az üllőre
teszi. A bal kezében tartja a fogót, kalapáccsal pedig vezeti a segítőtársak ütéseit,
akik két kézre fogják a kalapácsukat. A mester újra meg újra felhevíti a darabot, és a
kalapálás folytatódik. Lassan-lassan az anyag a kívánt vastagságú bádoggá nyúlik. A
mester vízbe dobja a forró bádogot, és most már kisebb kalapáccsal folytatódik a
munka, immár hidegen. Ettől kezdve a mester már egyedül dolgozik.’ 10
És most csukjuk be a szemünket, és kövessük képzeletben - Theophylus utasításai
alapján - azt az eljárást, ahogyan nagy valószínűséggel a nagyszentmiklósi kincs
bármely kisebb kelyhe, kannája készülhetett:
8

E.M. Silling beszámolója a kubacsi ötvösökről
Theophylus presbyter: Schedula diversarum artium
10
László Gy. A nagyszentmiklósi kincs. 170. old.
9
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’Amikor elkezded a kikalapálást, keresd meg az (előre kiszabott lemez) központját,
jelöld meg körzővel… mikor már olyan vékony lesz, hogy kézzel meg lehet hajlítani,
csinálj körzővel köröket belül a középponttól feléig, kívül pedig a felétől a széléig, és
gömbölyű kalapáccsal kezdd el verni a körök mentén úgy, hogy mélységet kapjon.
Kívül viszont egy közepes kalapáccsal verd a gömbölyű üllő felett a körök mentén
egészen a pereméig, hogy ezáltal a kehely szűkebb legyen. Így járj el mindaddig,
amíg el nem nyeri a felhasznált ezüst mennyisége által megszabott nagyságot és
formát. Ezzel végezvén reszelővel csiszold meg mind a belsejét, mind a külső részét,
valamint körben a peremét, mígnem mindenütt egyenletes lesz.
Ha bortartó misekannát akarsz csinálni, akkor kalapáld az ezüstöt, mintha kelyhet
készítenél, de a kanna hasát tovább kell formálni és a nyakát egy hosszú, vékony
üllőn, szarv formájú kalapáccsal és középnagyságú kalapáccsal kell szűkebbre
venni. A kannát, ha formálni kezded, viasszal kell kitölteni, és egy közepes nagyságú
vaskalapáccsal könnyedén kalapálni kell, hogy a has gömbölyűségét és a nyak
formáját ügyesen és könnyen átvegye. A viasz eltávolítása után szénen ismét izzítani
kell, majd ismét fel kell tölteni viasszal, és addig kalapálni, amíg elnyeri végleges
formáját.
Ha ez megvan, és kedved tartja, erre a kannára képeket, állatokat vagy virágokat
dolgozhatsz ki kalapálással, de előbb készítsd el a tervet szurokban, viaszban és
téglaföldben…. Végy vékony poncot, és rajzold ki kis kalapáccsal, amit terveztél,
miközben a körvonalakra gyengén ráütögetsz….De vigyázz, hogy a kanna ezüstje
elég vastag legyen, ha te … cizellálással a formát megadod, át ne szakadjon…’

Cizellálás
Az edényen - a minta körvonalainak beponcolása után - elkezdődött a háttér
visszakalapálása. A szurok ilyenkor a vissza nem kalapált ábrázolások alá
tömörödött, s domborműszerűen kissé kinyomta azokat. A háttér visszakalapálását
szépen ellenőrizhetjük, ha a korsókat súrolófényben vizsgáljuk. Ilyenkor a
kalapácsnyomok kirajzolódnak. Munka közben az ötvösszurkot többször ki kellett
olvasztani, a munkadarabot izzítani, majd újra megtöltve szurokkal, a munkát
folytatni. Erre azért volt szükség, hogy a sok kalapálás miatt ne váljék merevvé az
arany vagy ezüst.
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Félig kész állapotban a korsóból mint tagolatlan domborműves folt emelkedett ki a
tervezett ábrázolás. Ezután kezdődött a részletek poncolása, és kicsiben
megismétlődött minden, amit az előbb nagyban láttunk: minden egyes vonal mentén
újabb enyhe domborulatot hozott létre az alatta tömörített, s helyet kereső
ötvösszurok, így a poncolt rajz egyre inkább dombormű-hatásúvá vált. Ha munka
közben valamit elrontott a mester, akkor a szurok kiolvasztása után a hibát görbe
formavassal belülről ki tudta javítani anélkül, hogy az nyomot hagyott volna a
felületen.
Így leírva ez a munkafolyamat nagyon egyszerűnek hangzik, de elképzelhetjük, hogy
milyen tapasztalat és gyakorlott kéz kellett pl. ahhoz, hogy a nyakgyűrű körei
pontosan osszák a felületet, hogy az utolsót ne kelljen összeszorítani, vagy
elnyújtani. Természetesen nem elméleti számításokkal dolgoztak, hanem méréssel.
A kerület bizonyos számú részre osztásához pl. zsineget tekerhettek az edény köré,
azt utána összehajtották félbe, majd ismét félbe, amíg a kellő számú osztást
megkapták. Az ötvösség mindig is a körző és a pontos számítások művészete volt,
és a nagyszentmiklósi kincs ötvösei valóban művészei voltak mesterségüknek.
László Gyula a korsók belsejét beleengedett kis villanyégővel és hosszú szárú orvosi
tükörrel alaposan átvizsgálta. Szinte végigtapogatott minden négyzetcentimétert.
Eközben előtűntek a sok-sok évszázaddal ezelőtti mesterek kalapálásának nyomai.
Szinte magunk előtt láthatjuk, hogy a sok apró, egyenletes ütés nyomán miként
alakul és terebélyesedik a korsó palástja. A díszes edényeken a díszítés kívülről
legtöbbször eltakarta a kalapácsnyomokat.

A 3-as alakú különleges poncolás
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5.

ÖSSZEFOGLALÁS

A 23 db aranyedény vizsgálatakor első pillantásra észrevehető, hogy többféle
műhelyből származnak. Ezt támasztja alá az aranyfinomságuk különbözősége is.
Valamennyi ugyanazon a módon készült (kalapálás, poncolás), némelyiküket még
üvegberakással és finoman kalapált indákkal is díszítették. Hiányoznak azonban a
bizánci és a szászánida ötvösség nagy műhelyhagyományokat igénylő technikái.
A vizsgált időszakban a bizánci, közép-ázsiai és korai iszlám fémedényművességekben, ahol némely edényformát és díszítőelemet illetően találunk
hasonlóságot, aranyat edények készítésére nem használtak. Így megállapítható,
hogy a 23 aranyedény összességében teljesen egyedülálló. Nem lehet más, mint
egy, a nagy civilizációkétól eltérő kultúra különleges, kimagasló teljesítménye.
A nagyszentmiklósi aranykincs díszítőmotívumai közül a következőknek van
kizárólagos párhuzama az egyéb avar kori leletekkel:
• a pohárkák gyöngysoros díszítése
• két korsó szalagfonatos díszítése, és az általuk közrefogott keresztmotívum
• kettős ívsor a medaillonos korsón
• egyedi poncfajta (3-as alakú)
Az imént említett tények, valamint az, hogy a nagyszentmiklósi kincs az avar
birodalom belső területéről került elő, azt mutatják, hogy a kincs a 7-8. századi
önálló, avar ötvösművészet páratlan emléke.
Feltételezhető, hogy a kincs avar részfejedelmi család tulajdona volt. Talán 1,5-2
évszázadon át tett hozzá, íratott rá valamit a mindenkori tulajdonosa. A család a
Kárpát-medence keleti vagy déli felén uralkodhatott, és esetleg módjában állhatott
kiváló képzettségű bizánci fémedény-műveseket is foglalkoztatni. Ennek lennének
nyomai a ránk maradt csodálatos nagyszentmiklósi edények.
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Irodalom
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