
TIPOLOGIA MORMINTELOR DE SECOL X CU ÎNSEMNE DE RANG 
DIN BAZINUL CARPATIC 

Stratificarea soeio-militară a societăţii maghiare, existenţa unei ierarhii militaro-politice a fost 
observată de câtiva reprezentanţi ai şcolii arheologice maghiare'. Nu a fost urmată, însă, de 
reprezentantul de marcă al arheologiei austro-ungare de la începutul secolului XX, respectiv de J. 
Hampel, cel ce a socotit că numai cazurile în care defunctii au beneficiat de Înmormântare cu cal pot 
fi socotite ca morminte maghiare. Aceasta a corespuns foarte bine ideologiei nobiliare a epocii'. 
Potrivit acestei conceptii, descălecătorii au fost numai viteji cu costume bogat Împodobite, În genul 
costumaţiei de la sfârşitul secolului'. Aceste concluzii au fost repede preluate şi de şcolile arheologice 
slavă, iar mai tarziu de cea săsească şi românească'. 

Analiza stratigrafiei sociale la maghiarii descălecători a fost introdusă de Gy. Laszlo în cartea 
sa apărută în 1 944, devenită una din lucrările de referinţă ale arheologiei maghiare'. Introducerea 
planurilor de necropolă În analiza fenomenelor socio-arheologice a creat noi posibilităti de 
"sociologizare" privind stratificarea socio-militară a descălecătorilor. 

Următoarea etapă este reprezentată de activitatea lui B. Szoke, care a împărţit societatea 
maghiară din secolul X în trei straturi, iar slratul populaliei de rând in concepţia lui este identic cu 
cultura "Bjelo-Brdo'''. Aceasta nu a Însemnat nici În concepţia lui Sziike că în Bazinul Carpatic ar fi 
existat o singură etnie În secolul X, ci concluzia mult mai importantă o reprezintă necesitatea de a 
analiza orizonturile culturale care marchează epocile, evident sub "haina" lor arheologică putându-se 
"ascunde" nenumărate etnii. Aceste rezultate au influenţat foarte mult generatiile care au activat În 
perioada următoare. Rezultatele lui Gy. Laszlo de la mijlocul veacului, şi anume existenţa marii 
familii patriarh ale şi alte presupuneri, au fost criticate de tânărul L. Revesz' care, hazându-se şi pe 
săpăturile sale de la Karos (pentru care s-a realizat şi analiza paleoserologică a defuncţilor), a 
dezvoltat În continuare teoria interesantă a lui 1. Dienesg. Revesz, cu aceste presupuneri privind 
organizarea socio-militară, se referea doar la teritoriul Tisei Superioare, neextinzând analiza În toate 
sălaşurile maghiare din secolul X. După Revcsz, cu un segment al acestei probleme sociologice, şi 
anume despre necropole le "suite lor militare", s-a ocupat cunoscutul profesor 1. Bona9• 

Aşa cum reiese din această scurtă prezentare, stratificarea socială a maghiarilor descălecători, 
de fapt a societăţii din secolul X, n-a urmărit să sublinieze caracterul etnic, ci pe acela general al 
stratificării societătii din secolul X, atât în ce-i priveşte pe noii sosiţi, cât şi pe cei cu care s-au întâlnit. 

Reconstituirea stratificării socio-militare am Încercat să o urmărim pe baza inventarului 
mormintelor, dar nu pe baza tuturor pieselor, ci numai a acelora pe care le-am considerat Însemne de 
rang, Totodată, considerăm că, prin intermediul Înmormântărilor (fiind complexe Închise), primim 
datele cele mai sigure referitoare la imaginea despre viaţă, moarte, existenţa de după moarte a 
descălecătorilor. Pa baza a 2000 de descoperiri funerare (care Înseamnă mai mult de 20.000 de 
morminte), dar şi pe baza observaţiilor etnografice, putem spune că imaginea "lumii de dincolo" a 
descălecătoriior nu era deloc una egalitaristă, ci invers, şi anume după moarte totul continuă, fiecare 
individ păstrează locul dobândit sau moştenit În viaţă. Astfel, manifestarea rangului individual in 
morminte nu poate fi explicată doar cu o imagine a stratificării sociale după moarte. 

I Nagy G., 1913.268-275. 
, Bona 1., 1996, 3. 
) Pentru aceasta cel mai bun exemplu este binecunoscuta pictură de la Feszt. Ignoranta faJă de rezultatele 

arheologiei contemporane a fost criticată de marele arheolog A. J6sa, care a imputat artistului ca in loc de annamentul 
specific secolului X, cunoscut din morminte, a inclus în desen armamentul husarilor din secolul XIX. Lit.: Revesz L., 1999. 

4 Niederle L., 1931. 
, Lâszl6 Gy., 1944. 
6 Szoke B., 1962. 
7 Reve,z L., 1984.85, 61 5-639 . 
• Diene, 1., 1986.92-114. 
9 B6na 1., 1997, 1 45 1 . 1 46 1 .  
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În cadrul analizei noastre de a stabili stratificarea socială la maghiarii descălecători a trebuit 
să ţinem seamă de două elemente ale Înrnormântării: poziţia topografică şi organizarea mormântului, 
respectiv Însemnele de rang găsite În mormânt. 

, 

Trebuie specificat foarte clar că Însemnele de rang alcătuiesc numai o parte a inventarului. In 
cele mai multe cazuri celelalte piese de inventar din mormânt doar Însoţesc rangul social simbolizat 
de Însemnele de rang, dar nu pot fi apreciate ca Însemne de rang. Astfel, În cazul unui mormânt În 
care observăm concentrarea Însemnelor de rang, nu trebuie să ne mire apariţia unei inel de buclă din 
aur. Acest obiect doar se Încadrează contextului. dar nu poate simboliza caracterul rangului 
persoanei înmormântate. ci poate fi considerat ca simbolul al bogăţiei personale. Aceasta, nu are Însă 
legătură cu rangul personal, ci cu bogăţia personală. Deci, trebuie trasată o linie despărţitoare clară 

(dacă se poate) Între Însemnele de rang şi celelalte piese de inventar ale mormântului . 
• 

Insemnele de rang nu sunt cadouri le familiei. Aceste piese au fost folosite de cel Înmormântat 
În timpul vieţii sale, ele simbolizând, atât În lupte, dar şi În ceremonii etc., statutul său socio-militar. 
Evident, familia a participat la organizarea mormântului, fiind interesată În propagarea prestigiului 
familial. Această propagandă a fost reglementată foarte clar În cazul societăţilor arhaice'o. 

Rangul socio-militar, simbolizat prin Însemne de rang, putea să se alimenteze din două 
izvoare: rangul moştenil, respectiv câştigat. 

O problemă foarte importantă o constituie descifrarea simbolului, a "calităţii", a semnificaţiei 
(adică nivelul rangului, a poziţiei) Însemnelor de rang. Totodată, la nivelul incipient al problemei se 
referă şi faptul că nu ştim sigur dacă totalitatea insemnelor de rang reprezintă un rang, sau fiecare 
insemn de rang reprezintă un oarecare rang, iar toate Însemnele de rang arată drumul individului În 
ierarhia de ranguri. Subsemnatul crede in posibilitatea celei de-a doua idei, iar demonstrarea acestei 
idei este una dintre scopurile lucrării. Pe baza acestor consideraţii absolut necesare, Începem să 
prezentăm consideraţiile noastre despre stratificarea socială În secolul X la maghiarii descălecători. 

În cazul maghiarilor, ca şi În cazul altor popoare de stepă, cu o organizare militară 
considerabilă, care necesita existenţa unei ierarhii militare stricte, aceasta fiind de fapt cheia 
succesului, ridicarea individului În ierarhia de ranguri este conferită atât de moştenirea personală, dcât 
şi de participarea la campaniile militare. Dar, aşa cum a arătat W. Pohl, important prestigiu social 
aveau şi persoanele care demonstrau calităţi În exercitarea meşteşugurilor". 

Stratificarea socială din secolul X era mult influenţată de campaniile militare occidentale şi 
bizantine. Acest fenomen social a creat condiţii pentru ca un strat socio-militar să concentreze puterea 
şi să domine situaţia politico-militară internă până cel puţin spre mijlocul veacului, dar şi să ilustreze 
prin Înm.ormântări poziţia sa socio-politică. 

In urma cantităţii uriaşe de import de metale preţioase, simbolizarea rangullli socio-militar a 
căpătat dimensiuni atât de clare În locurile funerare, incât putem Încerca reconstituirea stratificării 
socio-militare În Bazinul Carpatic pe baza inventarului mormintelor din secolul X, deoarece, cum vom 
Încerca să arătăm, se observă aproape o "legitate" În compoziţia inventarului funerar din diferite 
morminte, răspândite pe distanţe considerabile Între ele. Aceste reglementări (care existau În cadrul 
comunitâţilor secuieşti chiar şi În secolul XIX) probabil au descris clar cum, cine, ce şi câte Însemne 
de rang poate să ducă În lumea de dincolo. CUIll am amintit, această "legitate" de depunere a 

componenţei inventarului funerar putem să o Înţelegem ca pe o parte a percepţiei despre viaţa de 
dincolo de moarte care, În contradicţie cu creştinismul, nu era egalitaristă, ci considera că după 
moarte totul continuă, fiecare individ păstrând poziţia socială, politică şi rangul militar din viaţă. 

Ca şi În alte situaţii, Însemne de rang au putut fi obiectele demonstrative care erau folosite 
evident În cadrul campaniilor militare, şi anume armele, respectiv piesele decorate legate de aspectul 
războinicului (aplicile de harnaşament, centura cu aplici, genţile ornamentate cu plăci de argint). 

Însemnele de rang cunoscute din necropole reprezintă foarte clar "calitatea" socială a 
defuncţilor. Astfel, pe baza cantităţii descoperite În spaţiul sălaşurilor maghiare din secolul X, putem 
aprecia (evident relativ) şi "calitatea" lor socială. 

De exemplu, centura ornamentată cu aplici trebuia să reprezinte un rang mult mai mic decât 
sabia cu garnitură de aur, deoarece Între numărul de centuri descoperit şi săbii există diferenţe 
considerabile (183 de centuri cu aplici, respectiv 3 descoperiri de săbii cu garnitură de aur!!). Am 

10 Balin! Cs., 1976,234. 
Il Pohl W., 1988,302. 
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putea formula astfel În felul următor: cu cât un Însemn de rang apare În număr mai mic În 
descoperiri, cu atât creşte importanţa sa, respectiv calitatea sa de Însemn de rang, puterea sa 
simbolică, 

, In cadrul analizei noastre am folosit statistica Însemnelor de rang din 1996: din 144 de 
necropole cunoaştem 1 85 de centuri Cu aplici, din 83 de necropole 129 de săbii, iar din 21 de 
necropole 24 de morminte cu aplici de harnaşament, de 10 ori geantă cu aplici, de 25 de ori geantă cu 
placă12 

Scopul lucrării noastre este de a realiza o tipologie foarte strictă a mormintelor cu Însemne de 
rang, În urma cărei analize "Iegitatea" presupusă să devină clară, iar componenta mormintelor cu 
În,emne de rang să nu poată fi interpretată ca rodul Întămplării, ci ca o consecinţă a existenţei unei 
"societăţi de rang" (ranking society)1J foarte precis stratificată, respectiv a unei organizări militare la 
rândul ei eficientă, iar urmele acestei s!ratificări le regăsim În componenta inventarului funerar din 
secolul X . 

• 

Insemnele de rang . 
• 

Insemnele de rang ilustrează de cele mai multe ori realităţile sociale, tipul de societate care a 
, 

creat aceste simboluri de putere şi prestigiu. In cazul realităţilor socio-militare din secolul X este 
evident că piesele care au devenit Însemne de rang oglindesc realităţile societătii maghiare, caracterul 
formelor de prestigiu care dominau În mentalitatea membrilor societăţii din perioada respectivă. 
Dintre acestea, evident, majoritatea erau legate de prestigiul războiului, a războinicului. Stratificarea 
dinire rangurile indivizilor cu insemne de rang o putem urmări, cum am mai amintit, pe baza 
"calităţii" şi "cantităţii" acestor Însemne. 

Caracterul războinic al organizării politica-militare din secolul X este subliniat şi de utilitatea 
insemne lor de rang Întălnite În morminte, aceste obiecte fiind legate de război, de piesele recipiente 
ale războinicului, respectiv de ajutorul acestuia, calul. 

Sistematizănd insemnele de rang după funcţionalitate, obţinem următoarele categoriile: 
1. arme 

II. centura cu aplici 
III. piesele de mare valoare atârnate pe centură: geantă decorată cu plăcuţă din metal 

preţios (Pl. II, 2), geantă decorată cu aplici 
IV. aplici de harnaşament. 
Aceste ultime categorii de Însemne de rang sunt puse sub semnul Întrebării de mai mulţi 

specialişti". Mi se pare Însă că, din punctul de vedere al caracterului lor (ele sunt legate de 
echipamentul militar), dar şi din analogiile cu alte epoci (ca de exemplu epoca avară"), precum şi 
din punctul de vedere al cantităţii cunoscute din mormintele descoperite În spaţiul Bazinului 
Carpatic. pot fi interpretate ca Însemne de rang. 

1. Arme 
1. A. Săbiile simple. Prima armă care poate fi interpretată ca insemn de rang este sabia 

-

simplă, nedecorată cu plăci din metale preţioase. In cadrul acestei teme ne interesează simbolistica 
sabiei. Principala întrebare este ce tip de rang poate să simbolizeze acest tip de armă, respectiv dacă 
poate să ilustreze prestigiu social. 

La începutul epocii medievale săbiile reprezentau o valoare foarte mare, chiar şi fără decor cu 
garnitură din metal preţios. Producţia unei arme cerea 1 0- 1 5 ore16, putănd să aibă valoare importantă 
în epocă, cum menţionează şi informaţiile scriseH 

Din punctul de vedere al numărului săbiilor, necropole le pot fi Încadrate În două categorii: 
1. Necropolele cu mai multe morminte cu săbii. 
II. Necropole care conţin doar o sabie. 

12 Datele lui L. Revesz, pe care le-am completat cu datele pe care le cunosc despre nc:cropolele nc.publicate din 
Transilvania: Alba Iulia-Staţia de Salvare - neco lI, Cluj-str. Pata., Deva-Micro 1 5. 

Il Berreman G. D., 1981, 1 0  . 
.. BAIint Cs., 1991, 139-145; Sziike 8., 1 %2, 21. 
15 Szentpeteri J., 1993,49.63. 
16 BăIin\ Cs., 1 971, 9 1 .  
17 Kovâcs L, 1990, 40, nf.3. 
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-

In această parte a lucrării ne interesează simbolistica sabiei, respectiv ce fel de rang sociD-
militar putea să reprezinte acest tip de armă? 

Ca şi in cazul celorlalte insemne de rang, am incercat să sistematizez şi săbiile simple pe baza 
asocierilor cu alte insemne de rang, clasificate în rv grupel8. 

Mormintele cu această piesă in inventar se răspândesc inegal in Bazinul Carpatic: În unele 
zone observăm concentrări importante de săbii simple, din alte zone lipsesc cu desăvărşire. Aici 
trebuie să menţionăm zona Tisei Superioare, de unde cunoaştem 45 de săbii simple, care reprezintă 
34,88% din totalitatea numărului de săbii cunoscute din mormintele Bazinului Carpatic În secolul X. 
O altă zonă de concentrare este zona Clujului, respectiv necropolele cunoscute din oraşul de pe Someş 
(din str. Pata şi str. Zapolya). Astfel, de aici cunoaştem procentajul cel mai mare de săbii dintr-o 
necropolă din Bazinul Carpatic raportat la numărul de morminte cunoscute, respectiv 36,36% 
(necropola din str. Zăpolyat'). 

-

In necropolele din celelalte zone săbii apar in număr foarte mic, de cele mai multe ori o sabie 
pe necropolă. 

Mormintele având ca inventar săbii simple, pe baza insemne lor de rang asociate, se grupează 
in cinci grupe20 (vezi harta nr. il: grupa C; harta nr. III: grupa DI-D2; harta nr. IV: grupa D3). 
Morminte de acest tip sunt cunoscute atât din necropole le suitelor militare, cât şi din grupuri de 
morminte sau din necropolele populaţiei de rând (cu mai multe sute de morminte)2t. 

1. În mormintele grupei 1, pe lângă sabie mai sunt cunoscute, din categoria insemnelor de 
rang, centura decorată cu aplici, respectiv aplicile de harnaşament. Acestei grupe aparţin mormintele 
de la Cluj-str. Pata - m. 25, Lădânybene-Benepuszta, Ketp6. Această grupă corespunde cu grupa III a 
centurii decorate cu aplici. 

2. Grupei a II-a aparţin mormintele de la Bana - m. 1 şi de la Kem!zlii - neco Um. 3, 14. 
Însemne le de rang specifice sunt sabia simplă, centura decorată cu aplici şi geanta decorată cu 
plăcută· 

J. În cadrul grupei a IIl-a observăm un fenomen interesant. În mormintele acestei grupe nu 
mai apare centura decorată cu aplici ci, pe lângă sabie, este cunoscut doar geanta decoratâ cu aplici. 
Acestei grupe aparţin mormintele de la Karos - neco 1U4112, Ujfehert623 şi Bodrogszerdahely _ m. 324 

-

4. Insemnele de rang specifice grupei a IV-a sunl sabia şi centura decorată cu aplici. Acestei 
grupe aparţ'in mormintele de la Szered-Mâcsedi dombok", Nagykiiros26, Tiszaszederk6ny", 
Gâdoros28, Bihar-Somly6hegy29, FOldeakr613o, Godollo..6regyhegy31, Budaors-Tiizkiihegy32, Budapest
Pestlorinc33, Cluj_Zapolya34, Szeged-Janosszăllas31, Nagymăgocs36, R6tkozberencs37, Szabadkigy6s38 
şi Tiszaeszhir-Bashalom3 •. 

5. Grupa a V-a este cea mai săracă din punctul de vedere al insemnelor de rang, inventarul 
mormintelor constând doar din arme folosite in lupta la distanţă. Indivizii acestui grup de multe ori nu 

"GaIlE,,1999.192. 
19 Este vorba de necropola de la Cluj·str. Zâpolya (Dostoievski), care a continut Il monninte, din care În 4 

morminte a fost depusă sabia. 
2QGâllF.., 1999, 195-196 
" Gall E .. 1999, 196. 
" Revcsz L., 1996 .. 23. Tab. 55-58, 
" Jasa A., I 914b, 201-206. 
24 Erdelyi 1 .. 1961-62. 17-30, 
"Nee,Vm.11S7. Li\.: Toeik A.. 1968,40-49. 
26 Monnântul2. Li\.: Dienes 1.,1960.180-181. Tab. XXIX, 4, XXX, 1. 2-24, 25-47. 
27 Monnântul 2.l.i\.: K.Vegh K .. 1992.62-67. 
"Monnântul 2. Lit.: Fenieh N .. 1937, 102-104, 
29 Monnântul 8, Li\.: Karăcsonyi J .. 1903.410, Abb. 14-16. 
]O Bâ1 int Cs., 1991,220. 
li Supka G., 1911, 180-183. 
12 irasne Melis K., 1992, 95-t08. 
n Balint Cs., 1980,241-250. 
"Monnântul 1. Li\.: Kovaes 1.. 1942.86-91, Abb. 1-3, 1-4,7-10. 
"Monnântul 5. Li\.: Dienes 1.. 1959, 145- 158, 
"FE,K..1962, No, 722. 
17 Monnântul 2. Li\.Diencs 1., 196 1. 17 t. 
"Mormântul 1. Lit.: Bltlint Cs., 197 I b, 49-86. 
" Tiszaeszlar-Bashalom - neco Iim. I O, neco Jl/m.I, 6.8: Dienes 1.. 1957, 24-37; K,K., 1996, 188. 
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au beneficiat nici de Înmormântarea cu resturile calului'o Acest fenomen scoate În evidenţă prestigiul 
social al indivizilor sau puterea economică a celor care au putut beneficia de acest ritual'l. 

1. B. Săbii cu garnitură de metal preţios. O categorie restrânsă a Însemnelor de rang, 
demonstrând şi importanţa lor ca Însemn de rang pentru persoanele cu un statut social superior, este 
reprezentatâ de săbiile cu garnitură de metal pretios. Decorul de plăcuţe din aur sau argint a fost 
montat pe mânerul, garda şi buterola acestei arme. Piesa cea mai cunoscutâ este "sabia de la Viena" , 
Însă noi ne ocupăm În aceastâ lucrare de Însemnele de rang care au racut parte din categoria 
inventarului mormintelor, deci piesa cu pricina este nefolosibilă pentru analiză. 

o 

Deja am amintit de valoarea mare a săbiilor. [nsă piesele cu garnitură de metal reprezintă, rară 
îndoială, o valoare mult mai mare ca săbiile simple. La aceasta se adaugă faptul că săbiile/spadele din 
epoca migraţiilor reprezentau rară Îndoială Însemne de rang; fenomenul poate fi urmărit de la huni, 
gepizi până la avari". 

Săbiile cu garnitură de metal le-am Încadrat În două grupe: 
1. B. 1. Săbii cu garnitură de aur 
1. B. 2. Săbii cu garnitură de argint 

Încadrarea În două grupe nu a fost determinată doar de tipul de metal al garniturii, ci şi de 
celelalte Însemne de rang ale respectivelor monninte, de celelalte piese din inventarul mormintelor şi, 
nu În u!timul rând, de tipul şi caracterul Înmonnântărilor. 

1. B. 1. Săbii cu garnitură de aur IPI. 1. 2-4. III, 2.) 

Aceste morminte sunt izolate (Geszterc!d, Zemplin) sau reprezintâ mormântul cel mai fastuos 
din necropolele "suitelor militare" (Rakamaz - m. "A"), cu Însemne de rang alcătuite din: centură cu 
aplici foarte bogat decorată, aplici de harnaşament, plăci de geantâ, alături de alte piese de aur (inele 
digitale, inele de buclă, brăţări, inele de gleznă, butonaşe din aur etc.) (vezi harta nr. 1: grupa A.). 

În mormintele cu săbii cu garnitură de aur majoritatea inventarului este confecţionat din aur. 
Astfel, În mormântul de la Zemplin inelele de tâmplă, colanul, inelele de gleznă sunt confecţionate din 
aur". Tot din acest material sunt confecţionate şi componentele costumului funerar al defunctului 
depus în mormântul fastuos de la Gesztered: butonaşele, brăţara de tip panglică, plăcutele de pe 
caftan", precum şi plăcuţele mortuare din mormântul "A" de la Rakamaz4\. 

1. B. 2. Săbii cu garnitură de arf{int sunt cunoscute numai din necropole. Din acest punct de 
vedere, pot fi Încadrate În două tipuri: 

1. Necropolele "suitelor militare'''·: Karos· Il/m. II (PI. Il, 1),50,52; III/m. Il; Tiszasiily-m. 
147. 

2. Grupuri de morminte": Arad-Ceala· m. 1'9, Tarcal - m. 1'0 
Mormintele cu săbii cu garnitură de argint se încadrează în trei subgrupe'l: 
1. Subgrupa I. este alcătuitâ de mormintele de la Karos (11152, 1111 11) şi de la Tarcal (1). 

o 

Insemnele de rang ale acestor morminte sunt: sabia cu garnitură de argint, centura cu aplici, geanta 
decoratâ cu plăcuţă de argint, aplici de harnaşament din argint aurit (în toate cele trei morminte), iar În 
mormintele 52111 şi 111111 de la Karos mai apare şi tolba decoratâ cu aplici. 

-2. In subgrupa 1/. încadrăm mormintele 50111 de la Karos, respectiv mormântul 1 de la 
Tiszasiily. Însemnele de rang care apar În aceste morminte: sabia cu garnitură de argint, centura 
decoratâ cu aplici. 

4Q Asemenea monninte: Gâmbaş - m. 1, Cluj-str.Pata - m. 4, Blandiana B - m. Il, Csongrâd-Vendclhalom - rn. 32. 

Kâl-Legelo - 52, Tiszaderzs-Kupasor etc. 
41 Nu poate fi interpretată drept caracter etnic o manifestare a prestigiului social, a pozitiei sociale, aşa cum este 

interpretată de mulţi istorici şi arheologi. 
"Bona 1., 1993: Harhoiu R., 1998: Lăszlo Gy., 1955. 
"Budinsky·Kricka V.·fettich N., 1973, Abb. 12, 1·6. 
44 Kiss 1.., 1938, 15, 16; K-K., 1996, im. 1·2. 
45 K.K., 1996, 115: im.6 . 
.. Revesz 1..,1996 .. 102·107 . 
., Madaras 1.., 1985, 304-305 . 
.. Revesz 1.., 19% .. 102·107. 
49 DOmer E., 1970,445-465. 
'" J6sa A., 1895, 75,76. 
51 Gall E .. 1999, 200.201. 
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2 

4 

Planşa 1. 1. Portul centurii decorate cu aplici; 2. Sabia cu garnitură de aur de la Viena; 3. Garnitura de aur a 
sabiei de la Gesztered; 4. Butonul de aur al sabiei de la Rakamaz - m." A". 
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3 
L-__ __ __ __ __ __ __ __  � 4 

Planşa U. 1. Sabia cu garnitură de Ag. de la Karos - neco IIJm. 52; 2. Geantă decorată cu placuţă de la Rakamaz -

m. ,,A"; 3. Centura decorată cu aplici de la Karos - neco I1IJmormântul II; 
4. Tolba decorată cu arc de la Karos - neco lIJm. 52. 
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-
3, /11 subgrupa III. sunt Încadrate monnintele 11111 de la Karos şi monnântul I de la Arad-

Ceala, Caracteristica principală a acestor monninte este mai ales lipsa centurii cu aplici, dar şi a altor 
Însemne de rang; doar la Karos apare geanta decorată cu aplicil1, 

1. C. Tolha de arc decorată cu apUci (PL II, 4), Folosirea tolbei de săgeţi a cunoscut O 
răspândire generală în secolele VIII-X în întinse regiuni ale stepelor EurasieL Acest fenomen poate fi 
constatat într-un număr important de monninte din Bazinul Carpatic53, dar Într-un număr mai mic s-a 
constatat că tolba ar fi fost decorată cu aplici din argint aurit. Aşa cum bine a observat şi L Revesz, 
monnintele din care sunt cunoscute, inventarul acestor monninte, modul de decorare a acestor piese 
subliniază posibilitatea ca ele să fi avut rolul de a simboliza statutul socio-militar al individului. Pe 
lângă aceste observaţii pur arheologice, cunoaştem şi izvoare narative despre simbolistica decorului 
pe piesele amintite. Tot în acest sens credem că numărul mic de tolbe decorate cu aplici subliniază, o 
dată în plus, posibilitatea ca piesele decorate cu aplici să nu fi fost folosite de oricine. La aceasta se 
adaugă că aceste tolbe decorate apar în inventarul grupului de monninte cel mai fastuos din Bazinul 
Carpatic, deşi trebuie menţionat că nu sunt cunoscute din monnintele care contin sabie cu garnitură de 
aur. Aspectul foarte interesant este că monnintele cu tolbă de arc decorată cu aplici se concentrează în 
exclusivitate în necropolele din zona Tisei Superioare, 

Pe baza Însemnelor de rang cunoscute din monninte, am delimitat trei grupe: 
1. În prima grupă am Încadrat monnintele S2 din necropola II (PL II, 4) şi II din necropola III 

de la Karos". Inventarul de Însemne de rang cuprinde: sabie cu garnitură de argint, centură cu aplici, 
geantă decorată CU plăcuţă de argint, aplici de harnaşament din argint aurit. 

2. În grupa a doua am Încadrat monnântul 3 din necropola 1 de la KenezI6", respectiv 
monnintele de la Streda nad Bodrogom (Bodrogszerdahely) descoperite în 193i6 Însemne de rang 
asociate în aceste monninte sunt sabia fără garnitură de metal preţios, aplicile de centură şi geanta 
decorată cu plăcuţă de argint. 

3. Grupei a treia de monninte având ca inventar tolba de arc decorată cu aplici aparţin 
monnintele 2 şi 3 de la Eperjeskel7. Este grupul cel mai sărac, deoarece nu mai cunoaştem alături de 
piesa în discuţie decât geanta decorată cu plăcuţă de argint. -

Ce observatii se desprind? In primul rând, aceste monninte apar exclusiv În cadrul 
necropole lor denumite "cimitire ale suitelor militare"l8, În monnintele considerate "conducătoare" ale 
acestor locuri de Înmonnântare. Din monnintele singulare lipseşte cu desăvârşire acest tip de piesă. 

Dar, pe baza celorlalte însemne de rang cunoscute din aceste monninte, şi acest grup de 
indivizi era stratificat. Astfel, dacă în prima grupă apare un lot important de însemne de rang, 
constând din sabie cu garnitură de argint, centură cu aplici, geantă decorată cu plăcuţă de argint, aplici 
de harnaşament din argint aurit, În grupele unnătoare observăm o reducere simţitoare a însemne lor 
depuse. În grupa a doua sabia nu mai beneficiază de garnitură de metal preţios, în schimb este depusă 
centura decorată cu aplici şi geanta decorată cu plăcuţă de argint, iar în grupa a treia nu mai găsim 
alături de tolba decorată cu aplici de argint decât geanta decorată cu plăcuţă de argint. Fără îndoială, 
după părerea noastră, aceasta nu mai poate fi considerată ca simplă coincidenţă sau, aşa cum vom 
putea observa, asemenea "coincidenţe" apar de prea multe ori. 

II. Centura cu aplici (PI. r, 1) 
Centura a jucat un rol important În viteza de reacţie a luptătorului nomad. Partea superioară a 

corpului căIărelUlui nu putea fi Împiedicată in mişcare, astfel annele, geanta se atârn au de centură. Nu 
este de mirare că acest tip de obiect cu timpul a devenit un Însemn de rang. Funqia de însemn de rang 
a centurii cu aplici, ca simbol a prestigiului şi al rolului socio-militar, a fost demonstrată În lucrările 
anterioarel9. Chiar dacă au apărut păreri diferite În ultima perioadă, n-au reuşit să demonstreze 

. 160 contranu . 

" Revosz L., 1996a, Tab. 18, 
SJ În 1 996 L. Revesz a strâns 19 descoperiri in Bazinul Carpatic. Lit: Rcvesz L., 19%a, Tab. 93. 
'" Revesz L., 1996a, 26·28, 35-36; Tab. 78-90, 120-129. 
"J6saA., 19 1 4a, im. XIII. 

"Erdelyi L 1 96 1 -62, 17-18; Tab. 1. 
57 Mormântul 2, Lit.: Kiss L. 1 920-22. 44-45. im. 6; mormântul 3: Kiss L.. 1920-22. 45-47, im. 7-12, 
"Revosz L, 1 984-85. 615-639, 
59 U. Kohalmi K., 1 972, 182-1 94; Lăszl6 Gy" 1955, 158-185; Dienes 1., 1964, 79-80, 
60 Krist6 Gy" 1 996, 168. 
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Ca şi in cazul altor popoare ale stepei (avari de exemplu), folosirea ca insemn de rang a 
centurii decorate cu aplici este cunoscută şi la maghiarii descălecători. Aplicile, care decorau centura, 
au fost confecţionate din aur, argint, bronz. 

Functia de insemn de rang este subliniată de două observaţii: 
1. Din 20.000 de morminte cunoscute din secolele X-XI doar din 184 (sau 186) este cunoscut 

acest tip de piesă. 
2. De foarte multe ori s-a putut constata existenţa centurii simple în morminte, observate "in 

situ" la Sered-Macsedi dombok-nec.I.61, respectiv sunt cunoscute accesoriile acesteia". 
Contextul apariţiei centuri lor cu aplici subliniază realităţi interesante. Din unele necropole 

cunoaştem mai multe morminte având ca inventar centura cu aplici, ca la Karos - neco 11-111", Kenezlo 

- neco I-It', Tiszaeszlăr-Bashalom - neco I-It', Tiszavasvari-Aranykerti tAbla66, Algyo67, Homokmegy
Halom68, Nagyszentmikl6s-Puszta Bukova69, Harta-Tsz. Homokbanya'O, Szered-Măcsedi dombok7l. În 
foarte multe necropole nu apare deloc centura decorată cu aplici. 

Cantitatea aplicilor pe ce"tură este o altă problemă de discutat. Cunoaştem mai multe situaţii 
când centura a cuprins ca "panglica strălucitoare" brâul iuptâtorului, ca în mormintele de la Zemplin, 
Karos, Gesztered. În multe morminte având ca inventar centura, aceasta era împodobită doar cu câteva 
aplici. 

Lista acestor descoperiri este următoarea: 
1. Algyo - mormântul 37 cu 5 aplici pe centură". 

__ 

2. Beregovo (Beregszasz)-Kishegy - mormântul l cu 5 aplici pe centură". 
3. Cluj-Zăpolya - monnântul 1: 7 aplici de centură şi o cataramă". 
4. Deva-Micro 15 - mormântul 2? sau 3?: alături de resturile calului, a plăcilor arcului şi a 

săgeţilor au apărut câteva aplici de centură". 
5.-6. Karos-Eperjeszog - neCT. IIImonnintele 2, 61. Din mormântul 2 este cunoscută o aplică, 

iar din mormântul61 patru aplici'6. 
7. Kenezlo-Fazekasszug - necr. I1mormântul 14: o limbă de curea, respectiv o apliCă". 
8. Prsa - monnântul 103 cu 4 aplici de centură". 
9. Piispekladany-Eperjesvolgy - mormintele 56 şi 297: s-au găsit câteva aplici79• 
10. Rakamaz-Gyepifold - m.2: tolbă cu vârfuri de săgeţi, plăcuţă mortuară, inele 

distribuitoare, aplici de centură şi cataramă. amnar, zăbală de mânzi, resturile calului. Li!.: R':vesz L., 
1999,275. 

II. SăTretudvari-Hiz6fold - mormintele 84, respectiv 112: câte o aplică de centură80• 
" 

12. Sarretudvar-Orhalom ?: o aplică de argint Împreună cu alte piese de inventar funerar ca: 
tolbă, plăcile arcului, piese de harnaşament, fragmente de sabie81• 

13. Şeitin - monnântul 1: 7 aplidl. 

61 Tocik A., 1968.40-49. 
62 Karos, Kcnezl6, Timişoara-Cioreni - m. 16, Blandiana "A" - m. 2 etc. 
6J Revesz L., 19968, 107-118. 
64 J6sa A., 19148, 303-344; Fettich N., 1931, 78-119. 
"Oienes 1., 1957,24-37. 
6(i Mormântul ,,8" şi monnântul 7. Lit.: Dienes L 1972,65. 
" KUrti B., 1978-79,323-347. 
68 Nepublicat. 
69 Kisleghi N.Gy., 1904, 417-421 
70 Neg. ha. Ser. 1, No. 14, 1961, 50-60. 
7J Tocik A .. 1968.40-49. 
72 KUrti B., 1978-79, 336. 
" Lch6czky T., 1900. 398-402. 
74 Kovacs 1.. 1942. Tab. III. 5. 
7� lnfonnatii personale. 
76 Revesz L., 19968, 16,30: Tab. 5, 14: 97,13-16. 
77 J6sa A., 19140, 319-323. 
" Tocik A., 1968, 38-40. 
79 M. Nepper 1.,1994,157 . 
., M.Nepper 1., 1994. 155. 
" M. Nepper 1., 1994, 155. 
"Mărghitan L.. 1965, Fig. 2, 1-7. 
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14. Szabadkigy6s-Pâlliget - monnântul I cu o cataramă, o aplică, o limbă de curea care 
aparţineau centurii decorate cu aplici83. 

, 

15. Tiszabercel-Ujsor - inventarul monnântului 2 continea două limbi de curele, respectiv 5 1· ·84 ap ICI . 
16. Tiszaeszlăr-Bashalom - necr. II1monnântul 8: o cataramă şi o aplică". 
Parcurgând această repertoriere, am putut constata că monnintele care prezintă ca însemn de 

rang centura cu aplici, dar cu un număr mic de aplici pe centură, nu sunt şi cele mai fastuoase, ci se 
integrează în categoria monnintelor cu structura mai simplă a inventarului'6• A rămas suspect că, În 
cazul celor mai fastuoase monninte, centuri le n-au suferit nici O distrugere. Astfel, s-a conturat ideea 
că În aceste monninte au fost de fapt depuse centuri decorate cu un număr redus de aplici sau, cu alte 
cuvinte, centura nu a fost distrusă, aşa cum apreciau În totalitate cercetătorii anilor '40-'70, care 
susţineau practicarea ritualului distrugerii centurii În timpul Înmonnântării". Probabil aceste centuri 
cu aplici au fost complete, iar numărul de aplici reprezenta şi el un simbol al statutului social, al 
rangului social". Într-o Încercare s-a propus detenninarea unor grupe de monninte pe baza cantităţii 
aplicilor pe centură89• 

Argumentaţia autorului se bazează pe unnătoarele observatii: 
1. E. T6th H., prin observatiile sale despre aplicile care au fost deteriorate Înainte de a fi 

depuse În monnânt, nu face altceva decât să sublinieze argumentaţia noastră. Astfel, când centura este 
avariată În timpul ritualului, distrugătorii fac demersurile nu pentru demontarea de pe centură a 

-

aplicilor, ci pentru a avaria, a lăsa unne pe aplici. Insă, pe centuri le cu aplici cu un număr mic de 
aplici nu observăm deloc semne de deterioare a pieselor90. 

2. Numărul mic de aplici pe centură corespunde unui rang social mai puţin proeminent. 
Totodată, această constatare este sprijinită şi de ideea că În monnintele cele mai fastuoase apar 
centuri le decorate cu cele mai multe aplici. Trebuie menţionat că există şi exceptii; astfel, trebuie 
amintit monnântul 29 din necropola Il. de la Karos care nu poate fi echivalat cu inventarul 
monnintelor de conducători, dar, din punctul de vedere al numărului de aplici, îl depăşeşte pe 
"conducătorul" din monnântul 52 al acestei necropole. 

-

In unna celor prezentate putem afinna că problema fragmentării cu scop ritualic a centuri lor 
decorate cu aplici trebuie tratată cu multă grijă. Autorul acestor rânduri crede că, potrivit observaţiilor 
de mai sus, numărul mic de aplici pe o centură nu are o legătură directă cu tratamentul de deterioare a 
centurii (mai ales dacă singurul argument este numărul mic de aplici!\). 

Pe baza asocierilor cu celelalte Însemne de rang din inventar, monnintele conţinând centura 
cu aplici au fost Încadrate În zece grupe. Din punctul de vedere al inventarului, intre monnintele celor 
zece grupe observăm o stratificare importantă. 

-

1.  In grupa 1 se observă o concentrare importantă a insemnelor de rang. Pe lângă centura cu 
aplici, celelalte Însemne de rang sunt săbiile cu garnitură de aur. Acestui grup aparţin monnintele 
izolate de I� Zemplin (PI. III, 3)91 şi Gesztered 92, respectiv monnântul "A" de la Rakamaz93 

II. In cadrul celei de-a doua grupe, se remarcă la fel concentrarea importantă a insemnelor de 
-

rang. In contradicţie cu grupa anterioară, monnintele acestei grupe aparţin necropole lor "suitelor 
militare" sau constituie grupuri de monninte. Monnintele: Karos - neco Il/SO, 52; neco IIIIII (PI. Il, 

94 I }9' 3) , Tarca - m. . 

8J Balint Cs., 1971 a, 5i. 
"Kiss L., 1937,240-246. 
" Dicnes 1.. 1959, 152. 
16 Gall E., 1999, 189-214; am incadrat aceste tipuri de inventate de morminte în grupele IV-VIII ale grupului de 

morminte Cu inventar caracteriSlic de centura cu aplici. 

263. 

111 A(;est renomen a fost legat mai ales de frica revenirii mortului din viata de dincolo: Lit.: Lâszl6 Gy., 1955,262-

" Reve,z L., 1996 .. 120. 
"Găll E., 1999 (sub tipar). 
90 Cel putin pe aplicile care sunt publicate până la Ora actuală. 
" Budinsky-Kricka V.- Feuich N., 1973. 
"Kiss L., 1938. 
91 Mormântul..A". Li!.: Diene, 1.,1975. 305-306 . 
.. Revesz L.. 1996a, 25-28, 35-36, Tab. 78-90, 95-101. 
"J6saA., 1895,75-76; Hampel J., 1900,710-719. 
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e· Grupa "B"-subgrupn r 

Harta I. I. Grupa A.: 1. Zemplin (Slovacia); 2. Gesztered; 3. Rakamaz - m. "A". II. Grupa R.: 4. Karos - neco 
Ilim.50; 5. Karos - neco lIIm. 52; 6.Karos - neco III/m. 1; 7. Tarcal m. 1; 8. TiszasUly - m. ?; 9. Karos - neco 

II/m. II; 10. Arad-Ceala (România); 11-12. Epcrjcske m. 2-3 . 

>"; 

.. 

* - Gmpa "'C ""ubgrupa r. 

*' *3. 

�M _ j� 1111 
:.. 19C� �1 

•. Grupa -C·subgrup8 11. •• Grup8 "C"IIOgmpa nI. •. Grupa ··C,slIbgrup.lY. 

Harta II. Grupa c.: 1. Karos - neco II/m. 29; 2. Izsâk-Balâzspuszta; 3. Kiskunfelegyhâza-Radn6ti M.u.; 4. Bana 
- m. 1; 5. Kenezliî - n.l/m. 3; 6. Kenezliî - n. IIm. 14; 7. Cluj-str. Pata m. 25 (România); 8. Ladânybene

Benepuszta; 9. Ketp6 - m. 1. 
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III. Manifestarea celei de-a treia grupe în însemne de rang este mult mai săracă, în 
comparaţie cu primele grupe. Găsim elemente care o leagă de prima grupă. dar se observă şi 
importante deosebiri. Nu mai este cunoscută sabia cu garnitură de metal preţios, iar centura decoratii 
cuprinde mult mai puţine aplici. Însemne de rang specifice acestui grup sunt sabia simplă, geanta 
decorată cu plăcuţă şi centura decorată cu aplici. Această grupă corespunde grupei a II-a prezentată în 
amănunt la sabia simplli96• 

IV. Grupa a IV-a este caracterizată prin săbii simple şi centură cu aplici. Asemenea însemne 
de rang sunt cunoscute din mormintele de la Szered-Mâcsedi dombok97, NagykQrQs", 
Tiszaszederkeny99, Gadoros'oo, Bihar-Somly6hegy'OI, Foldeâk,02, Giido1l6-0regyhegy'OJ, Budaors
Tiizk6hegy'04 Budapest-Pestl6rinc 10', Kolozsvâr-slr. Zâpolya '06, Szeged-Jânosszallâs, 01, 

I • " 

I 

����"10 

• ·Gn:pN. D subgrupa 11. • ·-limpa O.suhgrupa !!  

Harta III. - m. 2 - m. 8; 3. Cluj-SIT - m. I 
(România); 4. Sered-Măcsedi d. - n. Iim. 1/57 (Slovacia); 5. Budapest-Pestlilrinc; 6. Buda(jrs-TUzkohegy; 7. 
Nagykoros m. 2; 8. Biharea - m. 8 (România); 9. Szeged-Jânosszâllas m. 5; 1 0. Tiszaszederkeny m. 2; I I . 
GMoros m. 2; 12. Nagymăgocs-Homokbănya; 1 3. foldeâk; 14. Gtldollo-Oreghegy; 15 .  Beregovo m. I 
(Ucraina); 16. Tiszaeszlăr-Bashalom - n. Iim. 1 0; 17. Tiszaeszlăr-Bashalom - n. II/m. 1 ;  1 8. Tiszaeszlăr
Bashalom - n. IlIm. 6; 19.  Tiszaeszhir-Bashalom - n. IlIm. 8; 20. Retkozberencs-Paromdomd - m. 2; 2 1 .  
Szabadkigy6s-Pălliget m. 1 ;  22. Sărrerudvar-Orhalom. 

96 MormÎntele: Kenezl6 . neco Um. 3, 14; Bana - m. l .  

" Nee. l/m. 1 157 . Lit.: Toeik A.. 1 968, 40-49. 
" MormântuI 2. Lit.: Dienes 1., 1 960. 
99 Mormântul 2. Lit.:VCgh K., 1971 , 79-92. 
'ilo Mormântul 2. Lit.: Fettich N., 1937. 102-104. 
10i Mormântul 8. Lit.: Karăcsonyi I., 1903. 410. Abb. 14-16. 
102 BăI in! Cs .• 1991,  220. 
IOJ Supka 0., 1 9 1 1 . 1 80-183. 
104 irăsne Melis K., 1992, 95-108. 
10> Balint Cs., 1980, 241-250. 
106 Mormântul l .  Lit.: Kovăes 1., 1 942, 86-9 1 ,  Abb. 1-3, 1 -4, 7-10. 
107 Mormântul 5. Lit.: Dienes 1., 1959, 145-158. 
JOS ' 

F.E.K. , 1962, No. 722. 
109 Re!kOzbercnes _ m. 2. Lit.: Dienes 1., 1 96 1 ,  1 7 1 ;  Szabadkigy6s - m. 1 .  Lit.: Balint Cs., 1971b, 49-86; 

Tiszaeszlăr·Bashalom - nee. IIm. 10, . nee. IIIm. 1 , 6, 8. Lit.: Dicnes 1., 1957, 24-37; K. K., 1 996, 188. 
Ilo M. Nepper l., 1994, 1 55. 
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V. Dintre însemnele de rang din grupa a V-a lipseşte sabia. Pe lângă centura decorată cu 
aplici această grupă se caracterizează prin geantă decorată cu plăcută, respectiv, în câteva ocazii, 
aplici de harnaşament. Morminte caracterizate de aceste însemne de rang sunt cunoscute la Izsak
Balâzspusztal l l ,  Szolnok-StrâzsahalomI12, Tiszaeszlăr-Bashalom 113,  Tuzser-BoszorkănyhegyI14, 
Karos - neco IIII', Kiskunfelegyhăza-Radn6ti utl\6. 

VI. Prin însemne de rang, grupa a VI-a se aseamănă mult cu grupa anterioară. Din 
mormintele aparţinând acestei grupe, şi anume de la Karos - neco 1V611 l 7, Tiszaeszlar-Bashaloml l', 
Budapest-Farkasret\l9, este cunoscută centura decorată cu aplici, pe lângă geanta decorată cu aplici. Şi 
din această grupă lipseşte sabia. 

VII. Mormintele grupei a VII-a sunt caracterizate doar prin centura decorată cu aplici, alte 
Însemne de rang nu apar În aceste morminte. Lipseşte şi sabia. Este important că armele folosite la 
distanţă (arcuri, săgeţi) apar În cadrul acestei grupe. De câteva ori se asociază cu aplici de 
harnaşament. Mormintele acestei grupe: Szentes-BorbăsfOldl2O, Nagymagocs-Măgocserl2 l ,  Deszk
Ujmajor Ambrushalomll2, Algyol23, Homokmegy-Haloml24, Kunadacs-Koztemeto125, MoMcs
Teglagyar126, Balatonszemes127, Fony6d - B128, Zsomb6-Băba diilo129, Szered-Măcsedi dombok (două 
morminte)I", Piliny-LeshegyI3t, Karos - neco II1J2, Kenezl5 - neco 1 (două morminte), Kenezl5 - neco II 
(d . )133 D M '  1 5 13• ouă mormmte , eva- 1cro . 

VIII. Din grupa a VIn-a nu mai sunt cunoscute nici arcurile reflexe. Apar doar vârfurile de 
săgeţi, alături de centuri le decorate cu aplici. Uneori apar şi aplici de harnaşament. Morminte ale . 

d I T' be d 'd13' T' l '  136 K '  lJ7 AI _ 1 3' acestei grupe sunt cunoscute e a ISza z e , Iszaesz ar , unagota , gyo , 
'kl ' k 139 K'  k C'I h '  I 'k "  1'0 B ' t  t A I L CO' ld' 14 1 Nagyszentrm os-Bu ova puszta , IS  unle egy aza- zsa I ut. , a monos or- ngya . 'o �e , 

Vors-Papkertl42, Dunaalmăs-HomokbânyaI43, Szered-Mâcsedi dombokl44, VâgvorosvărI45, N6grădsara
Tatârkal46, Prsal4J, Jâsszentandnis-Jarâstanyal48, Kenezlo - neco II (două morminte)I", Verebl o, 
Rakamaz-Gyepif6IdI51. 

I I '  H. Toth E .• 1 976. 1 4 1 - 1 84. 
"' Fenich N., 1937, 8 1 ,  T.b. LXI-LXIII. I I I  Dienes 1., 1957, 24-37. 

1 "  Monnântul 6. Lit.: Jos. A., 1 900, 21 4-224. 
' I S  Nec. lIIm.29. Lit.: Revosl L., 1 996 .. 2 1 .  Tab. 39-44. 
' 1 6  H.T6th E., 1 974, 1 12- 1 26. 
," Nec. IIim. 6 1 .  Lit.: Revesz L, 1 9960, 30-3 1 , Tab. 1 0 1 -103, 104-1,2. 
"' Dienes 1., 1957, 24-37. 
' 1 '  Dienes 1., 1 973, 177-217. 
1 20 Monnântul 15.  Lit.: Revesz L., 1 996b, 302, Abb. 13.  
1 21 

' 
FEK, 1 962, No. 72 1 .  

122 ' 
FEK, 1 962, No. 22 1 .  

l2J Monnântul 92. Lit.: KUrli R., 1 978-79, 323-347. 
'" Monnântul 3. Lit.: Rev.sl L, 1 9960, nota 555. 
'25 Reg. Fiiz., SeL I, No. 37, 1 984, 83. 
12' Kiss A., 1983, 240-24 1,  Abb. 107-1 12. 
'" K61t6 L, 1 990, 85-101. 
'" Reg. FUz . •  SeL I, No. 42, 1991, 53. 
'29 L6rinczy G.-Szalontai Cs., 296-297, Tab. XII-Xlll. 
ilO Nec.! _ m.6/S3 şi m.IS/53 ok. Lit.: Tocik A, 1 968, 42-49. 
'" Nyăry J., 1873, 16-24. 
' 32 Nee.lllm. 14, 16, 60 ok. Lit.: Revesz L., 1 9960, Tab. 23-26, 28-3 1 ,  97- 1 0 1 .  
III Nee.llm. I l ,  16; nee. /IIm. 46, 50. Lit. :  J6sa A, 1914, 303-340; Fenieh N., 193 1 ,  78- 1 14. 
1 34 MorrnântuI 2-6? Lit.: Heitel R. R., 1 994-95, 429; Infonn.ţii personale. 
'Jl Monnântul 3. Lit.: J6s. A .. 1 896, 391-394, Tab. /IL Il' Morrnântul 9. Lit.: Diene, 1., 1957, 24-37. 
lJ7 Monnântul 2. Lit.: M6r. F., 1926, 123-135. 
l J 8  Monnântul 37. Lit.: KUni B., 1 978-79, 323-347. 
' "  Monnântul 3. Lit.: Kisleghi N.Gy .. 4 1 7-42 1 .  
'" Reg.Fiiz., Ser. 1, No. 22, 1 969, 50. 
,,, Stanojev N., 1 989, 20-2 1 .  
'" K01t6 L, 1 993. 433-446. 
14J Kralovâns7.ky A, 1 980. 244-282. 
'44 Nec. IIm. 1/ 58. Lit.: Tocik A, 1 968, 42-49. 
'" Monnântul l l .  Lit.: Tocik A .. 1 968, 20. 
'" Reg. Fiiz., Ser. 1, No. 35, 1982, 50. 
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* -Grupa "E" 

I !�e , !(!tl fl:, 
. i �n �R� 111. 
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1 3 5  

I 

Harta IV. Grupa E. 1 .  Acsal6; 2.  AgcsemyO-Nagyreti domb; 3 .  Beregovo-Kishegy m. 4 (Ucraina); 4. 

Biharkeresztes-VasiItAllomils - m. 1 ;  5. Boconăd-Szilapos puszta; 6. Streda nad Bodrogom-Bâlvânyhegy - m. J 
(Slovacia); 7. Bordâny-MezOdOlil; 8. Cakajovce-Kostolne - m. 738 (Slovacia); 9-10. Csongrâd-Vendelhalom - m. 
17/din 1937, m. din 1956; I l .  Eger-Repilstet6 - m. 1 ;  12- 1 3 .  Eger-Szepasszonyvlllgy - m. "A" şi m. 18; 1 4. 
GyOngyospata-Csâk-bereg puszta; 1 5. HajdiIMszOrmeny-Erdils tanya; 1 6. Jâszjâk6halma; 17-2 1 .  Karos - n. IIm. 
2;  n. IIIm. 5, 6, 20, 36, 4 1 ;  23-24. Kâl-Legel6 - m. 2. 58; 25. Kecskemet-Madaras tanya; 26-27. Kenezlil - n. IIm. 

1 8, m. 25; 28-30. Cluj-str. ZâpolyaIDostoievski - m. 4, 6, 10; 3 1 .  Cluj-str. Pata - m. 4 (România); 32. Tărian 
(România); 33. Kiszombor - n. E; 34-35. Kisdobra - m. 2 şi o descoperire izolată; 36-37. Gâmbaş m. 1 ,  5-9 
(România); 38. Blandiana "B" - m. 1 1  (România); 39. Miskolc-RepUlilter m. I l ;  40. Napkor-Vilsârosnarnenyi iIl; 
4 1 .  Nesvady (Slovacia); 42. Zemianska Olta (Slovacia); 43. Nyiregyhâza; 44. Oroshâza-Pusztaszentomya; 45-

46. PUspakladâny m. 16, 22; 47. Răbacsanak; 48. Tiszaeszlâr-Bashalom - n. IIm. 1 1 ;  49. Sârbogârd
TemplomdUlb; 50-5 1 .  Sărospatak-Baksahomok - m. 1 ,  10 ;  52-53. Sâr,,!tudvari-Hiz6llild - m. 66, 264; 54. 

Szarvas-str.Tessedik - m. 1 ;  55. SârszentAgota; 56. Sersekszbllbs-Szonils-puszta; 57. ŞiclAu - m. 3 (România); 
58. Szob-Vendelin - m. 5 1 ;  59. Szabo\csveresmart-Szelerd - m. 4; 60. AIgy6 m. 1 8; 6 1 .  Szekesfehervâr
Demk6hegy - m. 6; 62-63. Tiszabezded - m. 4, 10; 64. Tiszavasvâri-Aranykcrti tabla - m. 1 ;  65. Tiszaderzs
Kupasor; 66. TOmllrkeny-Piacter - m. \ ;  67. Ono-str.I1ona: 68-69. Demecser-Borzsova puszta; 70. Ciorna 
(Ucraina). 

Xl.  Grupa a IX-a este caracterizată de lipsa totală a altor Însemne de rang, dar şi a armelor. 
Asemenea morminte din care cunoaştem centura decorată cu aplici f'ară alte piese de inventar au fost 
identificate la Gâva-V âsârter152, Tiszabercel-Ujsorll3, Hajdlibtisz6rmenyl54, Kunâgota "', Szarvas-

,., MormânlUl 103. Li!.: Tocik A., 1968, 38-40. 
, .. MormânlUl 1 .  Li!.: Kaposvări Gy .• 1 955, 39-4 1 .  
''' Nec. lllm. 42 şi m. 45. Li!.: Fettich N., 1931 , 93, 94, Abb. 72-74, 75-76. 
uo . 

Erdy 1.. 1858, 1 4-27. 
' "  K. K .. 1996. 163. 
' "  MormânlUl l.  Li!.: Nemesktry 1.- Kralovânszky A- Har.;âny J., 1961, 7-8. 
m MormânlU1 2. Li!.: Kiss L., 1937, 240-246. 
". Hampel 1., 1 907, 1 1 7-1 18. 
'" MonnânlU1 6. Li!.: M6ra F .• 1926, 123-135. 
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Tessedik U.156, Sajteny15', Tiszajeno-Eperjesi telep158, Homokmegy-Haloml59, Janoshalma-Kisratal60, 
Kecel-Leh6czky tanyal61, Kecel-Vădei dii16162, NagyI6k-Erdomajorl61, Sărbogard-Trinker tanyal64, 
Szekszărd-HidaspetreI6', Domsod-Sz6rhalompusztal66, D6r-Kapolna diiI6167, Neszmely
Melegeshegyl68, Szered-Măcscdi dombok 160, V agselye 170, Jasszentandnis-Jărăstanya 17 l ,  Rakamaz
Strazsa-domb172, Karosl7l, Hencida 174, Kenezl617l, Tiszakecske176, Mez6hegyes177, Harta-Tsz. 
Homokbânya178, Domaszek179 . 

• 
.-

, 

i ., 

" f -,- ' " 

t·, Grupa - f"  

Harla V, Grupa F - Grupa G, Subgrupa 1: 1 .  Tuzser-Boszorkanyhegy - m. 6; 2 ,  Szolnok-Strazsahalom; 3. 
Deszk-Ujmajor Ambrushalom; 4. Nagyrm\gocs-Magocs Ilr; 5.  Szentes-Borbasflild - m, 14; 6, AIgy6 - m, 92; 7 ,  

Homokmegy-Halom; 8,  Kunadacs-KOztemet6; 9- 1 1 . Karos - n, Il/m, 14, 60, 6 1 ;  1 2 - 1 5 ,  Kenezlo - n, IIm, I I ,  16; 
n, lI/m, 2 1 ,  25 ; 16,  Mohacs-Teglagyar; 1 7, Balatonszemes; 1 8, Zsomoo-Bâba dU16; 1 9-20, Sered - n, IIm, 6/53, 
m, 15/53 (Slovacia); 2 1 , Deva-Micro 1 5  - m ,  2-6 (România); 22, Piliny-Leshegy, 

,,. Mormântul 8, Li!.: Jankovich O.-Makkay J,- SzOke 8.M" 1 989, 447-449. 
,n Mormântul 1 .  LiL Milrghitan L., 1965, 581 -586, 
m Mormântul • .,A". Lit.: Selmeczi L., 1967, 1 66-172. 
H9 Mormântul 2. Lit.: Revesz L.. 1996a, nota 555. 
'60 Mormântul ,,A", Li!.: F.EK, 1 %2, No, 502, 
'" Mormântul 2 Li!.: Winkler p" 1 912, 322-323, 
'62 Mormântul 3, Li!.: Fettich N'O 1937, 104-107, 
161 ' 

FEK" 1962, No, 7 1 9, 
'" f:ry K., 1 967-68, 93-\32, 
'" Haugh 8., \ 02, 364-370, 
166 • 

F.EK. 1 962, No, 247, 
167 Szoke 8., 1954, 1 1 9-\36, 
16' l I ampel J' O 1 900, 550-554. 
"9 Nec, L - m, 2/53. Lir.: Tocik A .. 1 %8, 42-49. 
'" Mormântul 2 1 .  Li!.: Tocik A., 1 992, 160. 
171 Mormântul 2. Lit.: Kaposvări Gy., 1955, 39-4 1 .  
172 Mormântul 6. LiL Oiene, L, 1975, 305-306; K K, 1996, I I I .  
17l Nee. Ulm. 2, 35; nee. lII/m. 2. Li\.: Reve,z L., 1 996a, 22, 33-34, Tab. 49, 1 1 1 
'" Mormântul 3 .  \.i\.: Fettich N., 1937, 95- 1 0 1 .  
i7l Nee. Iim. 1 0  şi nee. IVm. 6/3 1 .  Li .. : J6sa A., 1 9 1 4, 310-314; Fettieh N" 193 1 ,  87-88, Fig. 61.  
176 Fenich N., 1 937, 64. 
'" Hampe\ J., 1900, 652. 
118 Monnântul l .  Lit.: Reg. Fiiz .. Ser. 1, No. 14. 1960, 50·60. 
179 Reizner 1., 1 903, 268-272. 
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X. Grupa a X-a constituie grupa aplicilor care au apărut din descoperiri izolate sau au aj uns 
În inveniarele muzeelor rară să cunoaştem măcar locurile descoperirii. Unele ar constitui piese foarte 
importante (Tomnatic, Orşova) dar, datorită caracterului descoperirii, nu pot fi folosite in analiza 
noastră. Din păcate, numărul unor asemenea descoperiri este destul de mare, ridicându-se la 72180• 

Astfel, cum a reieşit din această sistematizare pe baza insemnelor de rang, Între cei care au 
avut dreptul ca centura lor să fie decorată cu aceste simboluri de rang au existat importante diferente 
de rang. Această diferenţă este subliniată, cumva, şi de numărul aplicilor pe centură, deoarece cele 
mai bogat decor�te centuri cu aplici provin din mormintele care se remarcă prin cea mai intensă 
concentrare de insemne de rang. Este vorba de mormintele conducătorilor, denumite "cercul 
conducătorilor", din zona Tisei Superioare. Astfel, in cazul individului Înmormântat singur de la 

Zemplin, centura a fost decorată cu 1 28 de aplici, iar În cazul celui de la Gesztered (mormânt 
deranjat) sunt cunoscute 28 de aplici mari. La Rakamaz - mormântul "A" sunt cunoscute tot 28 de 
aplici, iar de la Karos - nec.II/52 au apărut 33 de asemenea decoraţii. Din mormântul cu Însemne de 
rang mai modeste de la Karos - nec.I1/29 sunt cunoscute 54 de aplici care decorau centura, semn că nu 
este sigur ca numărul de aplici pe centură să fi fost ierarhic. 

-

In cazul grupurilor cu Însemne de rang mai "sărac" putem constata ca În general numărul 
aplicilor a avut tendinţă descrâscătoare, paralel cu desereşterea numărului altor Însemne de raug. 
Aceasta atinge în cazul grupului IX. Apogeu, deoarece În mormintele acestui grup nu mai sunt 
cunoscute nici un Însemn de rang sau de statul. Totodată În cazul multor morminte începând din grupa 
a IV-a centura este decorată doar cu câteva aplicil'l. Chiar dacă nu poate fi percepută o ierarhizare de 
acest tip, este sigur Însă ca potrivit constatări lor noastre, mormintele "fastuoase" (Filrstengrab) au un 
număr important de aplici, mai mult ca mormintele cu Însemne mai putine. Astăzi, doar atăta putem 
afirma despre această problemă. 

În continuare, aş vrea să adaug câteva idei despre una din problemele cele mai interesante ale 
arheologiei epocii acestei perioade. 

Este cunoscut faptul că În 70 de morminte având În inventar sabial'2 nu apare centura Cu 
aplici. Centuri cu aplici din morminte sunt documentate de 1 1 6 ori, Însă doar de 29 de ori se asociază 
cele două Însemne de rang. La acestea se adaugă şi faptul că În multe necropole apar în morminte cele 
două însemne, dar nu se asociază. De exemplu, la Karos sunt cunoscute 8 morminte cu centură cu 
aplici, respectiv 8 morminte cu sabie, dar numai o singură dată cele două piese apar asociate. De 
celelalte ori, În morminte În care apare sabia nu este cunoscută centura cu aplici, şi invers. Doar 
mormântul cel mai bogat conţinea ambele Însemne de rang. De ce nu se intersectează aceste două 
piese in morminte? 

Argumente cronologice nu pot fi invocate, deoarece s-a demonstrat clar folosirea 
concomitentă a acestor două piese"); mai degrabă in această "enigmă" văd o reglementare traditională 

-

a stratificării sociale. In societătile nomade rangul nu putea fi doar moştenit, ci şi câştigat, deci 
depindea de calitatea individuală. De ce vorbim din nou despre această problemă? Deoarece, în 
interpretarea noastră, simbolul rangurilor era diferit: cel moştenit putea fi ilustrat cu un insemn, iar cel 
câştigat cu un alt tip de insemnl84. 

-

Inainte noastră deja Revesz L. afirma că aceste piese reprezentau Însemne pentru două 
ranguri, dar nu a dezvoltat ideeal". 

180 În studiul publicat în limba maghiara. am amintit 70 de descoperiri, dar datorita. domnişoarei Daniela Tanase, 
muzeografA la Muzeul Banatului din Timişoara, am aflat de existenţa mai multor aplici de centură, care vor fi publicate în 
perioada imediat unnătoare. Totoda� aplici de centură am identificat şi în catalogul colecţiei Pongrăczy. Pentru aceste 
infonnaţii mulţumim din toată inima. 

sus. 

1 8 1  Este interesant că această situaţie am putut·o observa in cazul grupului IV şi respectiv IX, Lista am dat-o mai 

112. În studiul publicat În limba maghiară in 1999 cunoşteam doar 68 de descoperiri funerare având inventar sabia 
fără centura decorată cu aplici. 

113 Revesl L., 19%a, 1 3  1 .  
134 Cum cunoaştem din izvoarele scrise, deja exista o conducere dinastică la maghiarii secolului X. Aceasta poate fi 

denumit! .. kin/role ranking society". in cadrul căreia atât rangul câştiga!, cât şi cel moştenit are importanţa lui. Acesta este o 
formă evoluatA a societăţii .. kinJrole sociery". Lit.: Berreman G.D .. 1981.  10. 

'" Rev." L., 1996a, 132-133, 185. 
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Harta VI. Grupa G. Subgrupa II: 1 .  Kunagota - m. 2; 2. Tiszabezdt!d - m. 3; 3. Tiszaeszlâr-Bashalom; 4. 
AIgy6 - m. 37; 5.  Sânnicolau Mare-Pusta Bukova - m. 3 (România); 6. Kiskunft!legyhăza-lzsAki ut; 7. 
Băttnonostor-Angyal L. f.; 8. VOrs-Papkert - m. 561;  9. Dunaalrnăs-Homokbănya; 10. Sered-Macsedi d. n. Um. 
1/58 (Slovacia); I l .  Cervenlk - m. I I  (Slovacia); 12. N6grădsăp-TatArka; 13.  Prla - m. 103 (Slovacia); 14. 
Jăszentandrăs-Jârăstanya - m. 1 ;  15-16. Kent!zl6 - n. Um. 10, n. IUm. 6; 17. Vereb; 18. Fony6d-B. Ălt.lsk.; 19. 
Ravazd . 

. Argumentele noastre că aceste tipuri de Însemne de rang reprezintă două ranguri se bazează 
pe cinci observaţii care implică atât rezultatele antropologiei, dar şi ale observaţiilor arheologice, 
respectiv analogia unei situaţii socio-istorice din spaţiul iranian de unde avem la dispoziţie importante 
ştiri literare privind semnificaţia în epoca sasanidă a centurii decorate cu aplici 186 .  

I .  Răspândirea chomlogică a mormintelor în care apare centura decorată cu aplici este mult 
mai generală decât a celor cu sabie. Mormintele cu săbii formează concentraţii în unele zone, iar în 
alte regiuni numărul lor este restrâns. 

il. Aşa cum am amintit, cunoaştem 34 de morminte având ca inventar centura decorată cu 
aplici, dar din care nu cunoaştem arme, deci flIră îndoială statutul lor nu era legat de război. 

m. Baza teoriei noastre o constituie constatări le antropologiei. Săpăturiie de la Karos, dar şi 
cele mai vechi de la Kem:zlo, precum şi alte săpături, au aruncat un con de lumină privind această 
teorie187. Cum am amintit, studiind rezultatele antropologice de la Karos şi Kenezlo, am observat un 
fenomen interesant. în primul rând am observat că purtătorii săbiilor sunt maturi sau senili. Amintim 
indivizii din mormintele 5, 6, 20 din necropola a il-a care sunt senili, respectiv individul din 
mormântul 4 1  (tot al acestei necmpole) care este matur, respectiv individul din mormântul 36 ale 
cărui specificităţi antropologice, chiar dacă nu le cunoaştem, se poate afirma că infant nu putea să fie. 

o 

Situaţia este aCeeaşi şi la Kenezlo, unde cei purtători de săbii au fost oameni maturi sau senili. 
Dacă analizăm invers fenomenul şi aruncăm o privire la mormintele din care sunt cunoscute 

centuri decorate cu aplici ajungem la constatări importante. Vârsta indivizilor din mormintele care au 

'16 Mesterhâzy K., 1994, 202. 
187 Aceste idei sunt ipoteze de muncă pentru cercetările viitoare, deoarece nu sunt lucruri demonstrate. 
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avut ca insemn doar centura decorată cu aplici este mult mai diversă. Astfel, În monnintele neco nJ2 şi 
3 S  al necropolei II de la Karos, respectiv din monnântul 6 al necropolei II de la Kenezlo purtătorii 
acestor centuri sunt Încă copii. Acest lucru poate fi constatat şi în cazul monnântului de la Vereb'88. 
Din aceste monninte nu sunt cunoscute anne. 

Harta Vll. * - Grupa "G" -subgrupa III. 

UI .•• 
• • • •  
• .  _ . 
• • •  

Harta VII. Grupa G. Subgrupa ill: 1 .  Gâva - m. 1 ;  2. Tiszabercel - m. 2;  3 .  HajdubOszOrmeny; 4. Kunâgota 
m. 6; 5.  Szarvas-Tessedik - m. 8; 6. Şeitin - m. 1 (România); 7. Tiszajen6 - m. ,,A"; 8. Homokmegy-Halom - m. 
2; 9. lânosbalma-Kisrâta - m. ,,A"; 10. Kecel-Leh6czky tanya - m. 2; I I .  Kecel-Vâdei dOIO - m. 3; 12. Nagyl6k
Erd6major; 1 3. Sârbogârd-Trinker tanya - m. 1 ;  14. Szekszârd-Hidaspetre; 1 5. DOmsOd-Sz6rhalompuszta; 16. 
D6r-Kapolna dOIO; 17. Neszmely-Melegeshegy; 18. Szered - n. IIm. 2/53; 19. �ara - m. 2 1  (Slovacia); 20. 
lâsszentandrâs-Jârâstanya - m. 2; 2 1 .  Rakamaz-Strâzsadomb - m. 6; 22-24. Karos - n. IlIm. 2, 35, n. liIlm. 2; 25. 
Hencida - m. 3 ;  26-27. Kenezl6 - n. IIm. 10, n. IlIm. 6; 28. Tiszakecske; 29. MezOhegyes; 30. Harta
Tsz.Homokbănya - m. 1 ;  3 1 .  Domaszek . 

• 

In cazul monnântului 14 ale necropolei II de la Karos, individul este juvenil; acesta, pe lângă 

centura decorată cu aplici, a primit arc şi săgeţi. Tot unui juvenil Îi aparţine monnântul 20 din neco II 
de la Kenezlo, unde individul a primit centura decorată cu aplici Împreună cu arcul şi săgeţi. Monnânt 

de tânăr, cu vârfuri de săgeţi alături de centura decorată cu aplici, este cunoscut de la Vereb. 

Aceste dovezi subliniază constatări le noastre: purtarea centurii decorată cu aplici nu a fost 
stabilită de vârsta vieţii, ci de rang. Acest rang putea să fi fost doar moştenit, deoarece este greu de 
crezut ca un copil să fi dobândit dreptul de a duce În monnânt aceste piese. Aceste onoruri le-a primit 
probabil ca o consecinţă a prestigiului şi rangului moştenit, ca simbol al rangului familial. 

Această ipoteză este subliniată de o altă observaţie importantă, tot de ordin antropologic. La 
Izsâk-Balăzspuszta a fost descoperit un monnânt foarte bogat din punctul de vedere al Însemnelor de 
rang. Individul În schimb a fost handicapat, deci inapt pentru orice activitate. Rangul său este 
simbolizat de centura decorată cu aplici şi de geanta decorată cu plăcuţă. Ca handicapat, acest rang nu 

"' Vezi nota 150. 
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putea să fi fost atins personal, portul centurii decorate cu aplici şi a genţii decorate cu plăcuţă a fost 
îngăduit de originea sa. Simbolistica pieselor subliniază, după părerea noastră, în cazul de faţă, rangul 
moştenit şi nu pe cele dobândite. 

IV. Analogia istorică cu spaţiul iranian oferă date importante privind natura unor însemne de 
rang. Astfel, în cadrul statului sasanid, tânărul nobil primea la 7 ani centura decorată cu aplici, 
simbolul statutului său moştenie89. Decernarea acestui în semn de rang se desfăşura în cadrul unor 
ceremonII. 

Dacă acceptăm ipoteza că centura decorată cu aplici reprezintă rangul moştenit, iar sabia 
reprezintă un statut câştigat, se impune de la sine întrebarea cum interpretăm mormintele În care sabia 
se asociază cu centura decorată cu aplici? 

Cum am amintit, cunoaştem 29 de morminte în care se asociază aceste două însemne de rang. 
A 

In primul rând, să aruncăm o privire asupra tipurilor de înmormântare din care provin. O parte 
provine din necropole ale "suitelor militare

,,'9o, ca cea de la Karos - neco II-III, Kenezlo - neco 1-11, 
Cluj-str. Zapolya, Cluj-str. Pata, Sered - neco 1, Biharea etc .. fiind în majoritatea cazurilor mormântul 
conducător al necropolei, ca m. 52/nec. II şi m. l l/nec. III de la Karos, m. 8 de la Biharea, m. 25 de la 
Cluj-str. Pata, m. l .  de la Cluj-str. Zapolya, m. 3/nec. I de la Kenezlo, m. "A" de la Rakamaz
Strazsahalom, m. l O/nec. l, respectiv m. 1, 7, 8/nec. II de la Tiszaeszlar-Bashalom. 

A doua grupă de morminte în care se asociază sabia cu centura decorată cu aplici este formată 
din necropolele "stratului de mijloc

,
,'9'. Morminte cu acest tip de inventar sunt cunoscute din 

necropolele de la Szeged-Janosszallas, Nagymagocs, Retk6zberencs, Szabadkigy6s. 
Morminte în care se asociază cele două însemne de rang provin din locuri de înmormântare 

formate din câteva morminte, care sunt cimitirele familiilor mici, aparţinând aristocraţiei nomade. 
Acestei grupe îi aparţin grupurile de morminte descoperite la Beregszasz. F6ldeăk, Gadoros, 
Nagykoros, Nagymagocs, Tarcal, Tiszaszederkeny etc. 

Mormintele izolate reprezintă a treia grupă în care cele două categorii de obiecte se asociază. 
Este vorba de descoperirile de la Ladanybene-Benepuszta (?), Gesztered, Zemplin. 

Aşa cum a reieşit din această sistematizare, indivizii care purtau cele două categorii de piese 
provin mai ales din necropolele în care indivizii înmormântaţi sunt puternic înarmaţi, astfel rolul 
militar (profesionist) al acestor comunităţi nu poate fi pus la îndoială. Şeful (şefii) acestor indivizi 
purta atât centura decorată cu aplici, cât ş i  sabia care, în cazul mormintelor de la Karos şi Rakamaz, a 
fost împodobită cu plăcuţe de argint, respectiv de aur, subliniind poziţia deosebită a celor 
înmormântaţi. Săbii decorate cu plăcuţe mai apar în cazul mormintelor izolate (în varianta de aur), 
respectiv în mormintele care provin din cimitire mici, grupuri de morminte, ca cel de la Tarcal'92 La 
aceste constatări se adaugă şi faptul că În mormintele din care este cunoscută sabia decorată cu 
plăcuţă din metale preţioase mai cunoaştem şi alte categorii de piese care pot fi interpretate ca 
însemne de rang (geanta decorată cu plăcuţă, geanta decorată cu aplici, tolba pentru arc pregătit 
decorată cu aplici). 

Deci, cine pot fi aceşti indivizi din mormintele menţionate? Având În vedere că în necropole le 
"suite lor militare" reprezintă monnintele conducătore, iar monnintele izolate sunt cele mai fastuoase 
ale perioadei, putem formula ipoteza (şi cu multă şansă de a nu greşi) ca în cazul persoanelor 
respective să se Îmbine ilustrarea rangului moştenit cu cea de rang câştiga!. Evident, acestea sunt 
ipoteze de "muncă"; demonstrarea sau critica lor revine cercetărilor viitoare. 

A 

Insemne de rang În izvoarele literare. 
1. Sabia 
Pe baza izvoarelor literare, cunoaştem câteva menţiuni care se referă la sabie ca însemn de 

rang. Astfel, amintim datele lăsate de Gardizi despre maghiarii secolului IX: 
"Maghiarii sunt oameni 

arătoşi ... Hainele lor sunt din brocart, iar armele sunt încrustate cu aur şi aginC'93. Evident, aceste 

"9 Mesterhăzy K., 1994. 202. 
i 9Q Revesz L, 1984-85. 615-639. 
191 Sz6ke 8.. 1962, 20-25. 
i92 T areal este incadrat În cadrul grupului de morminte familiale ale aristocraţiei nomade. După părererea autorului 

acestor rânduri, mai degrabă este un mormânt al unui personaj foarte important în ierarhia politica-militară din secolul X. 
care a "luaC cu el şi pe servitorii săi, deoarece din celelalte trei morminte nu este cunoscut nici un fel de inventar şi astfel 
este greu de presupus ca aceste persoane ar fi fost membrii de familie. 

i93 Martinez A.P., 1982, 162. 
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informaţii nu trebuie înţelese că se referă la toţi magbiarii, ci ele sunt valabile numai pentru elita 
conducătoare. Totodată, sunt informaţii foarte importante, deoarece aceste constatări ale scriitorului 

�rab le putem verifica cu ajutorul arheologiei, chiar dacă nu se referă la Bazinul Carpatic. 
Impodobirea armelor este astfel un obicei oriental, fiind adus de maghiari şi nu preluat. 

Un alt izvor important este Lambert din Hersfeldl94 Scriitorul german aminteşte că regina 
Anastazia, soţia regelui maghiar Andrei 1, mama lui Solomon 1, în 107 1  i-a dat cadou lui Olto de 
Nordheim sabia lui Altila, simbol al puterii, pentru ajutorul militar acordat. Tipologic, este 
Identificată cu sabia de la Viena. 

Sabia apare ca important însemn de rang şi în cazul episodului de la V ârkony. Astfel, acolo, 
Bela 1 trebuia să aleagă între coroană (simbolul regalităţii), respectiv sabie (simbolul ducatului de 
Bihor). Evenimentul s-a întâmplat în 1 063195. 

Sabia, mai târziu, a reprezentat un rang important în armata mongoIăI96• 
II. Centura decorată cu aplici. 
Informaţii importante din punct de vedere narativ avem din Imperiul Sasanid, din secolele VI

VII. Copilul provenit din familie prestigioasă primea centura decorată cu aplici la 7 ani, în cadrul unei 
ceremoniil". Nu putem exclude ca această tradiţie să se reflecte, în alt mod, în mormintele din secolul 
X,  având în vedere multiplele legături culturale şi economice ale stepelor eurasiatice. 

Concluzii 
Sinteti7.ând, mormintele din secolul X, pe baza insemnelor de rang şi a caracterului de 

inmormântare. pot fi încadrate în şase grupe, iar una dintre aceste grupe în mai multe subgrupe. 
Această sistematizare nu urmăreşte reconstituirea unei piramide sociale, o ierarhie socio-militară, ci 
doar stabileşte criterii tipologice ale mormintelor dotate cu însemne de rang. Dotarea mormintelor cu 
un anumit/anumite însemne de rang subliniază posibilitatea unei reglementări privind cantitatea şi 
"calitatea" (simbolistica) însemne lor de rang depuse în mormânt. Probabil aceste cantităţi depuse au 
fost reglementate, deoarece altfel nu putem explica faptul că în unele morminte (de exemplu 
mormântul 52 de la Karos li) au fost depuse 6 însemne de rang, iar în alte morminte (de exemplu 
mormântul 3 5  tot din necropola de la Karos li) a fost depus un singur însemn de rang. 

Alte situaţii subliniază că aceste cazuri nu sunt rodul unei simple întâmplări. Astfel, în alte 
ocazii aceleaşi Însemne de rang apar în morminte de acelaşi tip, chiar dacă sunt despărţite de sute de 
kilometri. Ca exemplu menţionăm mormântul 1/57 de la Sered 1, ale cărui însemne de rang sunt 
identice cu însemnele de rang ale mormântului I de la Cluj-str. Zapolya; sau însemnele de rang ale 
mormântului izolat de la Izsăk-Balazspuszta, care este identic din punctul de vedere al însemne lor de 
rang cu mormântul 29 de la Karos II. Toate aceste exemple ne arată că ar fi o foarte mare eroare să le 
considerăm simple coincidenţe. 

Răspândirea celor şase grupe din punct de vedere chorologic în Bazinul Carpatic nu este 
proporţională. Mormintele grupelor A şi B se concentrează în bazinul superior al Tisei şi cu bogăţia şi 
splendoarea artistică a însemnelor lor de rang nu poate concura nici o altă grupă. Mormintele 
celorlalte şase grupe apar şi în alte puncte ale Bazinul Carpatic, dar în rang probabil sau aflat la un 
nivel inferior în comparaţie cu indivizii din grupele A şi B. Ca de exemplu, defunctul din mormântul 
25 de la Cluj-str. Pata probabil a fost şeful unei suite militare, ca şi individul din mormântul 52 de la 

-

Karos-II. Insemnele de rang ale conducătorului înmormântat la Karos nu pot fi comparate cu 
însemnele de rang ale individului de la Cluj, nici din punct de vedere calitativ şi nici cantitativ. 

Mormintele celor şase grupe: 
1. Grupa A. Reprezintă o grupă aparte, atât din punctul de vedere al caracterului de 

înmormântare, cât şi din cel al însemnelor de rang. Mormintele acestei grupe sunt izolate şi singulare 
(cu excepţia celui de la Rakamaz), iar în cazul mormântului de la Zemplin s-a putut observa şi camera 
funerară. Din cauza condiţiilor de descoperire, nu avem din păcate nici o informaţie despre 
mormântul de la Gesztered. 

194 K. K., 1996, 68-70. 
195 Krist6 Gy., 1986,63. 196 Kovacs L., 1 986, nota 1 1 8. 
197 Mesterhăzy K., 1 994, 202. 
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Şi Însemnele de rang păstrează caracterul unic: sabie cu garnitură de aur, centură bogat 
decorată cu aplici, aplici de harnaşament. La fel, costumaţia defunc!ilor din această grupă se remarcă 
prin strălucirea specifică stăpânilor stepei: inelele de tâmplă, brăţările, nasturii, inelele de glezne din 
aur. Din mormântul de la Zemplin este cunoscut şi un recipient, o ceaşcă, modă care apare şi în 
mormintele princiare gepidice, avare sau hunice'9' . Provenienta ceştii din argint aurit de la Zemplin 
este Sogdiana. 

Camera funerară şi sabia cu garnitură de aur fac la rândul lor ca grupa A să devină unică. 
Astfel, sabia cu garnitură de aur este cunoscută doar în cazul mormintelor acestei grupe: Gesztered, 
Rakamaz, Zemplin. 

Din punct de vedere chorologic, mormintele grupei A sunt cunoscute fără excepţie din zona 
Tisei Superioare, În zona necropolelor "suitelor militare",99. Caracterul lor singular şi Însemnele de 
rang le despart de celelalte înmormântări din regiune, fapt care poate fi pus numai pe seama pozitiei 
lor politico-militare superioare. Din datele avute la dispoziţie reiese că situarea lor În scara superioară 
a ierarhiei politico-militare nu poate fi pusă la Îndoială. 

II. Grupa B. Poate fi despărţită de celelelalte grupe (C-G) pe baza Însemnelor de rang, dar tot 
• 

din cauza lor poate fi despărţită În trei subgrupe. Insemnele de rang caracteristice mormintelor acestei 
grupe sunt sabia decora/ă cu garnilUră de argint, respectiv /olba de arc impodobi/ă cu aplici de 
argint auri/o 

Tipurile de necropole din care sunt cunoscute aceste morminte sunt necropole le "suitelor 
militare" şi necropole le mici, care numără câteva morminte. Mormintele din subgrupa J reprezintă 
cele mai bogate morminte din necropole le "suite lor militare" . ca şi din locurile de Înmormântare cu 

• • 

cateva mormmte. 
Subgrupa 1 este constituită din mormintele 50 şi 52 din necropola II de la Karos, mormântul 

I I  din necropola III din aceeaşi localitate, respectiv mormântul I de la Tarcal şi mormântul de la 
-

Tiszasuly. [n trei ocazii acestea sunt morminte de conducători din necropo[ele "suitelor militare", iar 
mormântul I de la Tarcal aparţine unei necropole micr, familiale'oo. Documentarea necropolei de la 
Tiszasiily este atât de neclară încât nu putem declara nimic despre tipul său . 

• 

[nsemnele de rang ale acestei subgrupe sunt sabia decorată cu garnitură de argint, centura 
decorată cu aplici din argint aurit, geanta decorată cu plăcuţă, aplicile de harnaşament. Din 
mormintele acestei subgrupe sunt cunoscute ambele piese specifice grupei B :  sabia decorată cu 
garnitură de argint, respectiv tolba de arc Împodobită cu aplici de argint aurit. 

Subgrupa a II-a este constituită din mormintele de la Karos [[/ 1 1  şi mormântul de la Arad
Ceala. Mormântul de la Karos aparţine tipului de necropolă "suită militară", În timp ce mormântul de 

• 

la Arad-Ceala unui grup de morminte. Insemnul de rang specific acestei subgrupe este sabia decorată 
cu garnilUră de argint, pe baza căreia am Încadrat-o în grupa B.  

Subgrupei a II/-a aparţin mormintele 2 şi 3 de la Eperjeske. Şi această necropolă numără doar 
• 

câteva morminte. Jnsemnul de rang specific acestei subgrupe este tolba de arc Împodobi/ă cu aplici de 
argint aurit, pe baza căreia am Încadrat-o În această grupă B. 

Aşa cum am putut observa, mormintele grupei B se deosebesc din punctul de vedere al 
componenţei Însemnelor de rang şi mai ales al caracterului de Înmormântare de mormintele grupei A. 
• 

In cazul grupului B mormintele nu mai sunt izolate şi singuratice, iar Însemnele de rang nu mai au 

"calitatea" insemnelor mormintelor grupei A. Nu mai cUnoaştem sabia decorată cu garnitură de aur, 
centura decorată cu aplici din argint este mult mai sărăcăcioasă În aplici. Podoabele costumaţiei sunt 
confectionate mai ales din argint, chiar dacă apar şi piese din aur. 

Mormintele grupei B se concentrează în zOna Tisei Superioare, având şi două excepţii . Primul 
este mormântul de la Tiszasuly, din zona Tisei mijlocii, celălalt aflându-se în zona confluenţei dintre 
Mureş şi Tisa, respectiv la Arad-Ceala. 

Bogăţia şi caracterul singular în insemne de rang a zonei Tisei Superioare subliniază din nou 
importanta acestei zonei în secolul X, respectiv zona conducătorilor, a stratului conducător, probabil 

hunică). 

198 Astfel amintim monnintele priciare de la Mezaszilas (epoca avara), Apahida (epoca gepidică), Conceşti (epoca 

' "  Revesz L., 1 996a, 198-206. 
�oo După datele avute la dispoziţie nu se poate exclude ca celelalte trei persoane din mormintele fără inventar să fi 

fost ucise, sacrificate. 
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sălaşurile principelui "Idinde", a conducătorilor militari şi a suitelor militare ale acestora, participante 
În acţiunile din vestul continentului in prima parte a secolului al X-lea. Mormintele grupei B din 
această zonă probabi l  pot fi socotite ca apaf!inând unor conducători militari aflati În slujba 
principelui, având suite militare proprii20' . 

Din regiunea confluenţei Mureşului cu Tisa numeroase morminte cu insemne de rang rezervă 
posibilitatea existenţei unui centru politica-militar, dar această regiune, din punctul de vedere al 
Însemnelor de rang, ca şi a cantităţii de morminte dotate cu arme, ca să nu mai vorbim de aproape 
inexistenţa necropolelor "suitelor militare", este mult mai nesemnificativă în comparaţie cu zona Tisei 
Superioare. 

Grupa C. Chorologia mormintelor din grupa C este mult mai complexă in comparaţie cu 
grupa B. Mormintele pe care le-am incadra în această grupă sunt cunoscute nu numai din necropolele 
"suitelor militare" sau din locuri de înmormântare care număra câteva morminte. ci si ca morminte 

• 
• • 

izolate. In ceea ce priveşte însemnele de rang ale acestei grupe, ele se deosebesc profund de grupa B, 
şi chiar între morminte există deosebiri care ne·au detenninat să separăm mai multe subgrupe. 

Subgrupa 1 Mormintele de la Karos - neco IUm. 29, Izsâk-Balâzspuszta şi Kiskunfelegyhâza-
• 

Radn6ti Mikl6s il!. Ultimele două au fost izolate. Insemnele de rang cunoscute din aceste morminte 
sunt centura decorată cu aplici din argint, geanta decorată cu plăcuţă şi aplicilc de harnaşament. 
Constatăm lipsa sabiei din această subgrupă. 

În subgrupa a Il-a se Înc;trlre;t7ă mnnn inte le dr. I� RPtn{l - m . 1 ,  respectiv ffi. 3 şi 1 4  din 
• 

necropola 1 de la Kelll'zI6. Insemnele de rang specifice acestei grupe sunt centura decorată cu aplici 
din argint, sabia nedecorată, aplicile de harnaşament şi geanta decorată cu plăcuţă. 

Subgrupa a III-a este o grupă artificială, deoarece nu cunoaştem componenţa iniţială a 
mormintelor de la Ketp6, respectiv de la Ladânybene. Sabia nedecorată, centura decorată cu aplici din 
argint şi aplicile de harnaşament constituie componenţa insemne lor de rang din această subgrupă. 

Din suhgrupa a IV-a face parte doar un singur mormânt, şi anume cel de la Cluj-str. Pata · m. 
25. Din acest mormânt cunoaştem sabia nedecorată202, centura decorată cu aplici din argint, aplici de 
harnaşament şi o descoperire foarte rară, anume geanta decorată cu aplici203 

• 

Grupa C are trei deosebiri importante în comparaţie cu grupa B. [n primul rând din 
mormintele grupei C lipseşte sabia decorată cu garnitură de argint, respectiv tolba de arc împodobită 
cu aplici de argint aurit. 

a altă deosebire importantă este că mormintele nu se concentrează în regiunea Tisei 
Superioare, ci se răspândesc uniform În tot spaţiul Bazinului Carpatic. Pe baza mediului lor 
arheologic, în unii din aceşti indivizi putem vedea şefii teritoriali, care imitau în modul de 
înmonnântare şi portul de piese pe indivizii din zona Tisei Superioare. Astfel, dacă defuncţii din 
grupa B se concentrează În zona amintită, dar niciodată înmormântaţi izolat, mormintele din grupa C 
apar şi izolate, ca de exemplu mormintele de la Izsâk-Balâzspuszta, Kiskunfelegyhâza-Radn6ti Mikl6s 
It!., Ladânyben (?). Celelalte morminte apar ori în necropolele "suitelor militare", ca la Karos, Cluj
str. Pata, Kenezl6, ori în necropolele familiale ale aristocraţiei gentilice (Bana, Ketp6). 

Din punct de vedere chorologic, monnintele se răspândesc unifonn în spaţiul Bazinului 
Carpatic. Trei descoperiri se pot documenta din zona Tisei Superioare (Karos neco 1I/m.29, Ken<!z[6 
neco Vm.3 şi [ 4), una din zona sudică a Câmpiei Mici (Rana - m. 1 ), trei descoperiri din zona dintre 
Dunăre şi Tisa (Kiskunfelegyhâza-Radn6ti M. ilt., lzsâk-Balâzspuszta, Lâdânybene-Benepuszta - toate 
descoperiri izolate), o descoperire din zona Criş-Tisa (Ketp6) şi o descoperire nepublicată din păcate 
de la Cluj-str. Pata. 

Este foarte interesant că mormintele izolate din această grupă au apărut în zona dintre Dunăre 
şi Tisa: Kiskunfelegyhâza-Radn6ti M. itI., Izsâk-Balâzspuszta, Lâdânybene-Benepuszta. Pe baza 
acestui fapt, nu se poate exclude existenţa unui centru politica-militar şi în această zonă. Ceea ce 
considerăm că este important este că modelul înmormântării singulare nu este specific numai zonei 
Tisei Superioare. 

201 Analiza paleoserologică a necropoleÎ III de la Karos subliniază această constatare. 
202 După unele informalii. o sabie ar fi fost decorată cu plăcu(.ă pe mâner (analogia situaliei de la Karos). Numărul 

mormânrului nu este cunoscut, astfel nu-I putem identifica cu monnâmul 25 din oecropala amintită. 
203 Infonnatii personale. pentru care multumesc doamnei Ioana Hica şi domnului Petre lambor. 
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Un alt model de înmormântare din care sunt cunoscute mormintele acestei grupe este cel al 
necropolelor "suitelor militare". Aici se încadrează mormântul 2S de la Cluj-str. Pata, care era 

• 

probabil şeful grupului militar din necropola respectivă. In necropola alcătuită din 26 de morminte, 
care s-au organizat in trei grupuri de morminte, individul era înmomântat în grupa centrală. Amintim 
că în necropolă au fost înmormântaţi 1 9  bărbaţi, 6 femei şi un copil. Caracterul militar al acestei 
necropole este mai mult decât sigur, dar considerăm interesant şi important faptul că conducătorul 
urma modelul de înmormântare al conducătorilor din zona Tisei Superioare, dar mult mai simplu, ceea 
ce este în concordanţă cu ierarhia militară, oglindită de "calitatea" inferioară a însemne lor de rang. 
Astfel, sabia nu este decorată cu garnitură metalică, centura decorată cu aplici din argint este mai 
sărăcăcioasă, costumati. este mult mai simplă. La fel şi mediul său arheologic (ceilalţi defuncţi) este 
mult mai simplu în comparaţie cu al celor din zona Tisei Superioare. 

Grupa D. Mormintele acestei grupe sunt mult mai puţin dotate cu Însemne de rang În 
• 

comparalie cu grupele anterioare. In consecinţă, şi mormintele din punct de vedere cantitativ cunosc o 
creştere importantă. 

Pe baza însemneler de rang am Încadrat în două subgrupe: 
Subgrupa J cuprinde mormintele 8 de la Tiszabezded, respectiv Szvaljava. Din aceste 

morminte cunoaştem sabia nedecorată, respectiv geanta decorată cu plăcuţă de argint. 
Subgrupa 11. Mormintele acestei subgrupe arată deosebiri importante faţă de subgrupa I din 

punct de vedere cantitativ. Astfel, sunt cunoscute 1 9  morminte având aceste însemne de rang, din 
toate regiunile Bazinului Carpatic (vezi harta nr. IIl). Însemnele de rang specifice sunt sabia, respectiv 
centura decorată cu aplici. 

Mormintele grupei D sunt cunoscute din necropolele "suitelor militare", respectiv au făcut 
parte din necropole mici, de câteva persoane. Sunt cunoscute atât din zona Tisei Superioare 
(Beregovo, Szvaljava - m. 2, Tiszabezded - m. 8, Retkiizbcrencs-Paromdomb - m. 2, Tiszaeszlar
Bashalom - neco lJm. 1 0, Jl/m. 1, 6, 8), cât şi din alte zone ale Bazinului Carpatic. Un nucleu important 
de morminte cu asemenea însemne de rang cunoaştem din zona dintre Mureş-Criş-Tisa (Szabadkigyos 

• 

- m. 1 ,  Gâdoros - m. 2, Nagymâgocs - m. 5, Fiildeak). Insă, dacă necropolele din zona Tisei Superioare 
sunt necropolele "suitelor militare", în zona amintită tipul de necropolă este cea familială, probabil a 
aristocraţiei gentilice. Tot tipului de necropolă "familială" aparţin descoperirile funerare din zona 
Budapestei (Budapest-Pestlorinc, Budaors), ca şi mormântul 2 de la Nagykoros. 

Din zona graniţelor (indagines-gyepii), morminte cu însemne de rang din grupa D au apărut 
tot În necropole ale "suitelor militare" (Cluj-str. ZapolyalDostoievski - m. 1, Sered - neco IIm. 1 /57), 
Ca şi în zona Crişurilor, unde necropola de la Biharea, din punctul de vedere al structurii de necropolă, 
a obiceiurilor funerare, a culturii materiale, este strâns legată de necropolele din zona Tisei Superioare 
(Biharea-Somlyohegy). 

Grupa E. Cantitatea mormintelor din grupa E ilustrează foarte clar rangul şi poziţia lor în 
ierarhia politico-militară. Singurul în semn de rang al grupului E, care numără 70 de descoperiri, este 
sabia nedecorată, simplă. Chorologia mormintelor de acest tip poate fi urmărită uniform În tot spaţiul 
Bazinului Carpatic, din zona bogată a Tisei Superioare până la zona săracă în descoperiri din jurul 
Balatonului . 

• 

In ceea ce priveşte tipurile de necropole din care sunt cunoscute aceste morminte, constatăm o 
creştere cantitativă şi în acest sens. Astfel, cunoaştem morminte atât din necropolele "suitelor 
militare", cât şi din necropolele mari şi sărace ale populaţiei de rând. Sunt şi unele morminte izolate . 

• 

singuratice. In necropole le "suite lor militare" reprezintă mormintele cele mai simple, dar În 
necropolele "populaţiei de rând" uneori îl putem vedea pe şeful comunităţii din aceste locuri de 
Înmormântare. 

Chiar dacă răspândirea lor este uniformă, în unele zone formează concentrări importante. 
Asemenea concentrări remarcăm în necropolele din zona Tisei Superioare, precum şi în zona 
Csongradului şi În cimitirele din Cluj-Napoca (vezi harta IV) . 

• 

In zona Tisei Superioare aceste morminte apar în mediul mormintelor de "conducători" 
militari (în literatura maghiară "vezersir", iar în cea germană "Fiirstengrab"), fapt care din nou 
subliniază existenţa unui puternic centru politico-militar, probabil zona de reşedinţă a principelui 
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local "kiinde". Din necropolele "suitelor militare" din această regiune sunt cunoscute mai multe 
morminte cu acest tip de inventar simplu, caracteristic unui militar, războinic de rând204. 

" 

In alte zone aceste morminte apar mai ales din necropolele "populaţiei de rând", neexistând O 
concentrare ca În zona amintită205, deşi mai există alte centre unde apar concentraţii de morminte 
având ca inventar doar sabia. O zonă de asemenea concentrare este zona Clujului unde, după unele 
informaţii, au apărut 8 morminte având ca Însemn de rang doar sabia"'. 

" 

Gr'!pa F. Insemne de rang ale acestei grupe sunt centura decorată cu aplici şi geanta decorată 
cu plăcuţă. In inventarul defuncţilor apare arcul, vârfuri de săgeţi, topoare etc. Deja lipseşte sabia, atăt 
cea decorată cu garnitură de metal, cât şi cea simplă. Asemenea descoperiri cunoaştem de la Tuzser
Bos2orkânyhegy - m. 6, respectiv de la Szolnok-Strazsahalom207. Numărul prea mic de descoperiri nu 
ne Iasă posibilitatea unei interpretări de orice tip. 

Grupa G. Din punctul de vedere al Însemnelor de rang esle contrastul total al grupei E. 
Astfel, dacă În mormintele grupului E singurul in semn de rang este sabia, În cadrul grupului O insemn 
de rang este doar centura decorată cu aplici. 

Orupul O cuprinde trei subgrupe. De fapt, ar constitui o singură grupă, dar am segmentat-o pe 
baza armamentului componen!. 

Subgrupa 1 cuprinde mormintele in care, pe lângă centura decorată cu aplici, apar plăsdele de 
os ale arcului, tolba cu vârfuri de săgeţi. Sunt cunoscute morminte din mai multe tipuri de necropole: 
necropolele "suitelor mil itare'", grupuri de morminte .. prp:�Bm şi din necr0p0�e!e "populaţiei de rând'" 
cu un număr mare de morminte. 

Morminte grupului O apar de multe ori În necropolele din care sunt cunoscute şi morminte cu 
" 

inventar având sabie, dar aceste două Însemne nu se "intersectează", ci  apar in morminte diferite. In 
" 

acest sens exemple clare oferă necropolele de la Karos II, respectiv cea de la Kenezlo 1. In necropola 
de la Karos mormintele 5, 6, 35 aveau În inventar doar sabia, iar mormintele 14, 60, 6 I doar centura 
decorată cu aplici. Mormintele "conducătoare" 50 şi 52 reuneau ambele insemne. Această constatare 
se referă şi la necropola de la Kenezlo 1. 

Mormintele subgrupei se răspândesc în tot spaţiul Bazinului Carpatic, fiind cunoscute din 
zona Câmpiei Mici până in Bazinul Transilvan. O concentrare a mormintelor din această subgrupă 
observăm În zona Tisei Superioare. precum şi in zona confluenţei Mureşului cu Tisa. Din Bazinul 
Transilvan cunoaştem o singură descoperire, şi anume cea de la Deva Micro 1 5  - m. 2_6'0,? (vezi harta 
V). 

, 

Subgrupe/e Il-In Insemnul de rang al acestor subgrupe este tot centura decorată cu aplici. 
Din mormintele subgrupei II nu cunoaştem decât tolba cu vârfurile de săgeţi, iar din subgrupa III nici 
un tip de armă. Numărul aplicilor pe centură scade considerabil, de cele mai multe ori centura fiind 
decorată doar cu câteva aplid09. 

O altă observaţie importantă: considerăm că in cazul acestor morminte defunctul de multe ori 
este copil saujuvenil2l" 

Mormintele acestor subgrupe apar şi in necropole le "suite lor militare" (În aceste necropole 
sunt mai ales copii), dar cele mai multe exemple apar in necropolele populaţiei de rând, probabil ca 
conducători ai acestor comunităţi. Mormintele subgrupelor li-il! ale grupei O se răspândesc uniform 
in spaliul Bazinului Carpatic, concentrare de morminte nu putem urmări. 

204 Analiza paleoserologică de la Karos - nee. 1II a demonstrat că războinicii cu inventar simplu nu aveau legatură 
genetică cu "conducătorul" (m. I l )  echipat corespunzător ca un şef militar (vezi grupa B). Şeful avea in jurul lui pe membrii 
familiei sale, iar la capătul rândului erau inrnonnântari aceşti miliwÎ simpli. Necropole cu mai multe morminte de acest tip 
sunt cunoscute de la Karos - nee. 1-11, 5 monninte; Kenezl6 - nee. 1. 2 morminte, Sarospatak-Baksahomok 2 morminte etc. 

205 De exemplu 81andiana ;'8" - m. I l, respectiv Kăl-Legel6 - m. 52. 
206 Eu cunosc doar 6 morminte cu săbii (dOUă din necropola din str. Pata., respectiv 4 din str. ZâpolyafDostoievski). 

Însă, după informatiile transmise de domnul Petre lambor, au fost descoperite 4 monninte cu săbii. Nu trebuie Să uităm că 
regretatul R. R. Heitel a văzut 3 săbii (una decorată cu garnitură de argint! !). 

207 Descoperirile de la Szolnok-Stn,zsahalom însă au fost izolate, astfel s-ar putea ca in componenta lor să se fi aflat 
şi alte insemne de rang. 

208 Heitel R. R., 1 994-95, 429. 
209 Exceptie constituie mormântul 3 de la Tisza.bezded, deoarece centura defunctului a fost împodobită cu 59 de 

.plici. Lit.: J6sa A., 1 896, 391-394, Tab. lll. 
tlO în acest sens amintim descoperirile de la Karos - neco Il/m. 2, 14; Kenezlo - neco IUrn. 6/3 1 ;  Vereb etc. 
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Sintetizând: Mormintele grupei A sunt izolate, precum şi unele morminte din grupa C. 

Mormintele grupelor B şi C sunt cunoscute din aceleaşi tipuri de necropole (necropolele 
"suitelor militare", respectiv din necropolele mici, ale aristicraţiei gentilice), cu excepţia a trei cazuri 
din grupa C .  

, 

Incepând de la grupa E, tipurile de necropolă se modifică esenţial; pe lângă tipurile anterior 
cunoscute, morminte ale acestui grupe sunt cunoscute şi din necropole le mari, ale populaţiei de rând. 
Mormintele subgrupelor II-III ale grupei G sunt cunoscute mai ales din aceste necropole. 

Pe baza acestor constatări, putem rezuma lucrarea noastră în trei concluzii: 
A. Piesele considerate Însemne de rang se concentrează mai ales În zona Tisei Superioare, dar 

concentrări microregionaJe cunoaştem şi În alte zone (zona Clujului sau regiunea confluenţei 

Mureşului cu Tisa, de exemplu ). 
B. Depunerea după anumite cutume sau legi a diferitelor insemne de rang nu se observă 

numai in necropolele din zona Tisei Superioare, ci şi in alte necropole ale spaţiului Bazinului 
Carpatic. Fenomenul ritualic observat de Laszlo Revesz, potrivit căruia săbiile şi centurile decorate cu 

aplici nu apar in inventarul aceluiaşi mormânt, nu este specific numai necropole lor din zona Tisei 
Superioare. Situaţii când sabia şi centura decorată cu aplici apar in morminte separate in cadrul 

, 

aceleiaşi necropole sunt cunoscute şi din alte zone ale Bazinului Carpatic. In acest sens amintim 
necropole le de la Algyo, Szarvas, PUspokladany, necropole in care sabia in inventarul mormintelor nu 
se "intersectează" niciodată cu centura decorată cu aplici (Algyo-mormântul 1 8  avea În inventar sabie, 
iar mormintele 3 7  şi 92 centura decorată cu aplici; Szarvas - m. 1 conţinea sabie, iar mormântul 8 
centura decorată cu aplici; mormintele 16  şi 22 de la PUspăkladăny conţineau sabie, iar mormântul 57  
şi 297 centura decorată cu aplici). Explicaţia acestui fenomen a fost dezbătută anterior. 

C. Mormintele cele mai insemnate din punctul de vedere al insemne lor de rang aparţin 
primele trei grupe. Interesant este că, dacă în cazul primelor două grupe, cunoscute aproape exclusiv 
din zona Tisei Superioare, mormintele din grupa C apar deja în diferite puncte ale Bazinului Carpatic. 
Începând de la grupa D, mormintele cu inventarul corespunzător sunt cunoscute din toate necropolele 
orizontului funerar din secolul X. 
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RANK OENOTING OBJECTS ANO THE STRUCTURING OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF THE 
CONQUEST 

SUMMARY 

The paper reprezents a tipology of the rank-denoting objects beside the graves during the period of the 
conquest. The seven groups on the eight maps could be the corresponding of a social-political-military hierarchy. 
The mentioned tipology does not eliminate, but seems to rather support the hypothesis according to which, 
typical for the Hungarian Conquest-the inherited and the eamed rank are expressed by IWo different types of rank 
symbols: the inherited rank by a beaten belt, while the eamed one by the sabre. 


