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Bronzkorpuszok a nyíregyházi Jósa András Múzeum
gyú́jteményében

Jakab Attila

Bevezetés

A Jósa András Múzeum gyûjteményében három – ez idáig még részletesen nem elemzett –
középkori bronzkorpuszt õrzünk. A három lelõhely: Petneháza, Napkor, illetve Peceszentmárton (1.
kép). Míg az elsõ két település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fekszik, addig Peceszentmárton
az egykori Bihar vármegye területén található, s ma Sânmartin néven Romániához tartozik.

1. kép

A Jósa András
Múzeum 

korpuszainak
lelõhelye

Fig. 1

Sites of the 
crucifixes of the

Jósa András 
Museum
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A korpuszok csaknem száz éve, közel egy idõben (1900, 1902, 1909) kerültek be a Múze-
um gyûjteményébe. A hozzájuk tartozó keresztekrõl nem tudunk semmi közelebbit, egykori meglé-
tüket azonban világosan jelzik a megmaradt szegecsek, illetve szegecslyukak. Az öntött bronzkor-
puszokból kettõ részben hiányos. A petneházit és a napkorit – újraleltározásukig – mindössze két
kisméretû, és nem megfelelõ minõségû fényképen közölték (GENTON–LUX–SZENTIVÁNYI 1939. 246.
oldal képei).

A tárgyak 1964-es újraleltározásánál a két említett korpusz lelõhelyét felcserélték, és a
Megjegyzés rovatban feltüntetett számok sem egyeznek meg a régi leltárkönyvben található leltári
számokkal. A rajzok emiatt jelenhettek meg téves felirattal Németh Péter könyvében (NÉMETH

1988. 72., 82. és a borító rajza).
A leltárkönyvi méretadatok, a GENTON–LUX–SZENTIVÁNYI 1939-ben megjelent fényképek,

valamint Jósa András eredeti kéziratos kartonjának segítségével azonban kétségtelenül azonosítani
lehetett a két korpuszt.1

A Peceszentmártonban elõkerült harmadik korpuszról még nem jelent meg sem fénykép,
sem rajz. Egyetlen említése FEHÉR–ÉRY–KRALOVÁNSZKY 1962. 66. oldalán található, ahol Pece-
szentmártonból több, a nyíregyházi múzeumban õrzött honfoglalás kori tárgyat – köztük egy erek-
lyetartó mellkeresztet – említenek, valamint egy „bronz Krisztus szobrocskát”.2 A hivatkozott régi
leltári számon (V. 447.3) azonban a Tiszaeszlár–sinkahegyi mellkereszt van, míg a peceszentmár-
toni korpusz leltári száma más (V. 444.).

A fenti okok miatt szükségesnek látszik a három korpusz részletes közlése. Bemutatásuk az
alábbiakban bekerülésük sorrendjében történik.

A leletek leírása
Peceszentmárton (2–3. kép)

Leltári szám: 64.1245.1. (Régi leltári szám: V. 444.)
H: 5,9 cm Sz: 7,4 cm, V: a fejnél 1,1 cm, a köldöknél 0,9 cm, a lábnál 0,6 cm.
A megtalálás körülményeirõl mindössze annyit tudunk, hogy: „Ugyancsak õ [Vidovich

László]4 ajándékozott egy bronzból készült feszületre való Krisztus alakot, mely Pecze-Szent-Már-
tonban egy régi temetõbõl került [elõ]. Az Árpád-házi királyok, valószínûleg Szt. László idejébõl
származik.”(ALISP. JEL. 1901. 100.).

A korpuszt kétoldalas öntési eljárással készítették. Az egykori aranyozás csak nyomokban
maradt meg. Töredékes. 

A test frontális tartású, feje tojásdad, kissé elõrebiccen, s enyhén jobbra dõl. Koronája
nincs. Haja középen elválasztva, fürtjei hátrafelé simulnak. Homlokát alig érzékelhetõen jelölték.
Alatta erõteljes szemöldök. Kis, kerek szeme zárva, orra lapos, s csak kismértékben emelkedik ki
az arc síkjából. Kis, ívelt fülét plasztikusan ábrázolták. Szájának vonala nem érzékelhetõ. Bajuszát
és szakállát az öntõmintában formázták meg, és nem jelezték külön bekarcolásokkal. Nyaka rövid

1 A múzeumalapító Jósa András az általa készített kéziratos kartonokon feltüntette a múzeumba bekerült tárgyak/leletegyütte-
sek elõkerülési körülményeit, valamint rövid leírást és rajzot is mellékelt. A kartonok egy része az idõk folyamán elkalló-
dott. Nem sikerült megtalálnom a petneházi és a peceszentmártoni korpuszok kartonjait. A fennmaradt kartonok a JAM
Adattárában, Jósa András hagyatékában találhatók. 

2 Talán ez az adat vezette félre Bóna Istvánt, amikor pitykét és gyöngyöt említett a település határából (BÓNA 1986. 210.).
3 A régi leltári szám alatt a Jósa András által adott nyilvántartási számot értjük. Az 1950-es évek rendeletének megfelelõen

ugyanis a Jósa András Múzeumban a leleteket újraleltározták az országos egységes szisztéma szerint.
4 Vidovich László Jósa András barátja, Szabolcs megye fõszolgabírája volt, aki nagy érdeklõdést mutatott a régészet iránt.

Nevéhez fûzõdik többek között a bezdédi és a tuzséri honfoglalás kori temetõ Jósa Andrással közösen végzett feltárása is.
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és széles. Vállát erõteljesen kiemelték. Bal válla vastagabb. Anatómiai szempontból kissé torz a
megformázás, mivel a bal váll az „alkar közepéig húzódik”, azaz mintha nem lenne felkarja. Karjá-
nak állása egy fordítva fektetett „S” betûre hasonlít. Ívben hajló jobb karján a könyökét nem lehet
megfigyelni, s a kar vastagsága is csaknem egyenletes. Jobb felkarjának alsó felén kis kitüremkedés
látszik, amelyen sekély kis árkolás látható. Talán az anyaghibát akarták eldolgozni(?). Bal karjának
szögben megtörõ könyöke jól érzékelhetõ. Tenyere nagy, a hüvelykujj a többi ujjon fekszik. Jobb
tenyerét három milliméter átmérõjû, lapos, kerek szegecs üti át, amelyet a túloldalán elkalapáltak.

2. kép

A peceszentmártoni korpusz

Fig. 2

Crucifix from Peceszentmárton
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A bal oldali szegecs hiányzik; ennek helyén két milliméter átmérõjû kerek lyuk van. A két kar nin-
csen egy síkban egymással: a könyöktõl kezdve a bal alkar a test síkjához képest mintegy fél centi-
méternyire erõteljesen hátraívelõdik. Ezt valószínûleg valamilyen erõszakos mozdulat okozhatta,
ennek nyomait azonban nem lehet felfedezni az alkaron. A beavatkozásra utaló gyanút támasztja
alá, hogy a megmaradt szegecsnek a jobb kéz hátoldalán elkalapált vége és a kézfej között igen kicsi
– kb. fél milliméter – a távolság. Ez pedig – figyelembe véve a jobb kéz említett fél centiméternyi
hátrahajlását a test síkjától – nem teszi lehetõvé, hogy a két kezet egy síkra, azaz a keresztszárra fel
lehessen erõsíteni. Derekán középen összecsomózott öv vehetõ ki, a csomót kis, függõleges bordák
tagolják. Az öv a derék két oldalán egy-egy kis függõleges, téglalap alakú formában végzõdik, me-
lyekben a belsõ vonalak egy újabb kis téglalapot rajzolnak ki. Az öv csomója az ágyékkendõ felett
helyezkedik el. Az öv alatt a combközépig érõ ágyékkendõt függõleges árkok tagolják ráncokra. Lá-
ba terpesztett, combja a szoknyaszerû ágyékkendõ alatt a térd felé vékonyodik. Térde és lábszára
letört.

3. kép

A peceszentmártoni korpusz

Fig. 3

Crucifix from Peceszentmárton
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Petneháza (4–5. kép)

Leltári szám: 64.1246.1. (Régi leltári szám: V. 449.)
H: 11,7 cm, talapzat nélkül: 11 cm, Sz: 8,5 cm, V: a fejnél 1,4 cm, a köldöknél 1,1 cm, a

lábnál 0,6 cm.
Elõkerülési körülményeit nem ismerjük. A leltárkönyvbe csak a leletet beszolgáltató An-

gyalossy Pál nevét jegyezték fel.5 A megtalálás idejére vonatkozólag annyit tudunk, amennyi egy
1939-ben írt tanulmányban megjelent: „A nyíregyházi múzeum, amely méltán híres honfoglalás kori
leleteirõl, mindössze hat románkori keresztet, illetve keresztrõl származó Krisztus-testet õriz, a leg-
jobban mintázott 1902-ben Petneházán került ki a föld alól.” (GENTON–LUX–SZENTIVÁNYI 1939.
246.).

A korpusz kétoldalas öntéssel készült, igen vékony. A test hátoldalán a tarkónál kettõ, a
térdnél és a saroknál egy-egy kis – részben ellapított – bronztüske áll ki: az öntéskor rögzítõ szege-
csek maradványai. A fej tetejébõl egy kis darab letört; nem lehet kizárni, hogy egykor itt is volt egy
szegecs. 

Csaknem ép, mindössze a két kézfej hiányzik. A három bemutatott korpusz közül ennek
maradt meg legépebben az aranyozása, mely csaknem a test felén megfigyelhetõ, valamint egy he-
lyen a test hátoldalán is. Ez valószínûleg véletlenül került ide felületkezelés közben. 

A test frontális tartású, tojásdad feje egyenesen áll, enyhén elõrebiccen. Nem a test közép-
vonalában, hanem attól jobbra van. Koronája nincs. Hajfürtjei kétoldalt hátrafelé simulnak. Homlo-
ka szinte nem is érzékelhetõ. Szemöldöke hangsúlyozott. Apró, csukott szeme nem egyforma: a
jobb kerekded, míg a bal mandulavágású. Orra sérült, egy kis darab lepattant róla, ami nem tûnik
friss törésnek. Így is meg lehet állapítani azonban, hogy eredetileg is viszonylag lapos lehetett. Vé-
kony, keskeny szája alig érzékelhetõ. Szakállát vésett vonalakból alakították ki, de bajuszt nem le-
het megfigyelni. Rövid nyaka alatt félkörben viszonylag széles, mély árkolás húzódik. Ettõl úgy tû-
nik, mintha „gallért” viselne. Bal karja jelenleg egy centiméterrel hosszabb, mint a jobb. A jobb kar-
ját vállból kissé leengedi, majd egyenletesen vékonyodik a csuklóig. A kissé magasabban fekvõ bal
váll csaknem vízszintes, a kar a csuklóig enyhén vékonyodik. A bal alkar végénél valószínûleg
anyaghibából származó bemélyedés látható. Mindkét kézfeje letört. A felsõtesten ruházatot nem le-
het megfigyelni. A mellbimbókat és a bordákat nem ábrázolták, ellenben a mellizom vonalát két ol-
dalon egy-egy ívelt, vésett vonallal jelölték. Ezek a szegycsont alsó részén egy csúcsba futnak
össze. A bal oldali vonal a bal hónaljba, míg a jobb oldali a szegycsont magasságába fut ki. A has
kissé elõreáll; a homlok és a has síkja csaknem egy vonalban van. Oldalnézetben, úgy tûnik, mintha
kis pocakja lenne. Köldöke ovális, egyenetlen oldalú és aljú sekély kis mélyedés, amelyrõl nem le-
het egyértelmûen megállapítani, hogy a köldököt ábrázolja-e vagy anyaghiba. Derekán plasztikus,
keskeny öv, melynek közepén – ott ahol esetleg egy csomó lehetne – egy kisméretû, nagyjából há-
romszög alakú, sekély, egyenetlen felületû bemélyedés van. Ez lehet anyaghiba, vagy gondolhatunk
arra is, hogy itt egy csomó volt, amely késõbb letört(?). Az öv alatt szoknyaszerû ágyékkendõ,
amely a térd fölött ér véget. A ruházat redõzöttségét az öntõmintában megformázott, sûrûn kialakí-
tott, sekély, függõleges mélyedésekkel jelölték. Lába vékony, s nem simul egymáshoz; köztük egy
keskeny, viszonylag mély „árok” fut. Két lábfeje részben fedi egymást, s azokat anatómiai szempont-
ból helyesen ábrázolták; kiállnak ugyanis a test síkjából, s csaknem merõlegesek a lábra. A láb ék
alakban összefutó talapzaton áll. A talapzat alatt felerõsítõ lemez nyomát nem lehetett megfigyelni.

5 Angyalossy Pál megyei fõszolgabíró, Jósa András barátja, aki Vidovichhoz hasonlóan élénken érdeklõdött a régészet iránt,
s maga is gyakran adományozott leleteket a múzeumnak.



Jakab Attila

266

4. kép

A petneházi korpusz

Fig. 4

Crucifix from 
Petneháza
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5. kép

A petneházi korpusz

Fig. 5

Crucifix from Petneháza
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Napkor (6–7. kép)

Leltári száma: 64.1244.1.
(Régi leltári száma: V. 450.)

H: 9,3 cm, felerõsítõ le-
mez nélkül: 8,7 cm, Sz: 8,9 cm, V:
a fejnél 1,2 cm, a köldöknél
0,7 cm, a lábnál 0,3 cm.

Az 1964-es leltárkönyv-
ben a lelõhely megnevezése: Nap-
kor–Pócspetri. Ez azonban nyil-
vánvalóan félreértés. Az elõkerü-
lési körülményeket Jósa András
kéziratos kartonjából ismerjük.
E szerint a tárgyat Napkoron talál-
ták, pontosabban „a napkor–
pócspetri ut közelében a ‘Töti szi-
várgó’ közelében Blau Pálné bir-
tokán 1909.”. (8. kép) Ugyanitt
Jósa azt is leírja, hogy a lelõkörül-
mények ismeretlenek, de nem
csontváz mellõl került elõ. A lele-
tet Kálnay Zoltán „nyírvízszabá-
lyozási fõmérnök ur” ajándékozta
a múzeumnak 1909 május 26-án.6

A kartonon a megtalálás dátuma-
ként 1909 szerepel. Azt ma már
nem lehet kideríteni, hogy a lelet
hogyan került Kálnay Zoltánhoz,
aki ekkor már a Nyírvíz-szabályo-
zó Társulat igazgatója volt.

A korpusz teljesen ép, de
a testet rögzítõ szegecsek közül
hiányzik a bal tenyeret átütõ és a
lábfejek alatt elhelyezkedõ. A kor-
pusz kétoldalas öntési eljárással
készült; teste a hátoldal felõl üre-
ges, míg feje tömör körplasztika.

6 Kálnay Zoltán a Nyírség Vízszabá-
lyozási Társulat mérnöke volt – an-
nak megalakulásától – 1879-tõl
1908-ig. 1908–1916 között a Tár-
sulat igazgatója. Az adatot Elek
Andrásnénak, a Felsõ-Tisza-vidéki
Vízügyi Történeti Gyûjtemény ke-
zelõjének köszönöm.

6. kép

A napkori korpusz

Fig. 6

Crucifix from Napkor
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Egykor valószínûleg a teljes fron-
tális felület aranyozott lehetett,
mára azonban csak az arc bal fe-
lén, a bal alkaron, valamint szok-
nyaszerû ágyékkendõjének jobb
felén maradtak meg ennek nyo-
mai.

A frontális tartású, fel-
emelt fejû alak lapos pántkoronát
visel. Arca tojásdad, vonásai mere-
vek. Haját nem jelezték, mindösz-
sze a koronáján van három vonás:
egy középen az orr vonalánál, egy-
egy pedig a két fül fölött. A homlo-
kát szinte nem is lehet érzékelni.
Csukott szeme mandulavágású.
A bal szemén függõleges sérülés,
amely a szemöldökét is vágja.
A lapos, viszonylag széles orr vo-
nalának folytatásával képezték ki
az erõteljes szemöldököt, mely a
szem sarkán némileg túlér. A száj
rövid, keskeny vonás. A bal száj-
szél fölött ferde kis bekarcolás,
amelyet nem tarthatunk bajusz áb-
rázolásának. A szakáll jól megfi-
gyelhetõ; vonalát vékony kis be-
karcolás jelzi az állkapocs vonalán
át a két fülig. A szakáll szõrzetét
kis bekarcolások jelzik. Széles, de
alig érzékelhetõ nyaka váll nélkül
folytatódik a kinyújtott karban.
A két kar egyenlõ hosszúságú, a
tenyér felé vékonyodó. Ennek elle-
nére kissé aszimmetrikus: jobb
karja a vízszintestõl lefelé tér el, s
mintegy fél milliméterrel véko-
nyabb, mint a bal, csakúgy, mint
kinyújtott jobb tenyere, amelyik
egy milliméterrel keskenyebb,
mint a bal. A jobb tenyéren lapí-
tott, ovális szegecs. A vastagabb
bal kar vízszintes, a nagy tenyéren
három milliméter átmérõjû kerek
lyukkal. Az ujját bekarcolt vona-
lak jelölik. Amennyire meg lehet

7. kép

A napkori korpusz

Fig. 7

Crucifix from Napkor
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állapítani a két hüvelykujj a többi ujjhoz simul. A jobb csuklón szabálytalan alakú, sekély bemélye-
dések látszanak, amelyek a bal csuklónál hiányoznak. Ezeket azonban semmiképpen sem tarthatjuk
a típus többi darabjánál – mindkét csuklón jelentkezõ – markánsan jellemzõ függõleges bevágások-
nak, hanem csak anyaghibának, esetleg késõbbi sérülésnek, hiszen hasonló nyomok vannak a kor-
pusz jobb felkarján is. A jobb tenyér síkja eltér a baltól: míg az elõzõ a test síkjával párhuzamos,
addig a bal kb. 20 fokkal elõrehajlik. Ez azt jelenti, hogy a szegecsnek nem merõlegesen, hanem
ferdén kellett a kereszthez csatlakoznia. Ám a megmaradt szegecs mérete alapján túl rövid ahhoz,
hogy ezt a távolságot áthidalhassa, s egyben rögzíthesse is a kézfejet. Ezt figyelembe véve két eset
lehetséges: a bal tenyér szegecse hosszabb volt, mint a jobb, vagy pedig az eredetileg síkban lévõ
tenyeret utólag ferdítették el. Ennek némileg ellentmond, hogy az aranyozás ezen a részen viszony-
lag ép, s nem látszik feszegetés nyoma, de könnyen elképzelhetõ, hogy „letépték” a korpuszt a

8. kép

Jósa András kéziratos kartonja a napkori korpuszról

Fig. 8

Drawing by András Jósa made from the Napkor crucifix
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keresztszárról, s eközben ferdült el a tenyere. A törzs a derék felé kissé szélesedik. Bal hóna alatt a
test vonala kissé beugrik – valószínûleg öntési hiba következtében. A mellbimbót nem jelölték. A
bordát 4-4 ívelt, csúcsba futó bekarcolás jelzi. A köldököt két bekarcolással jelezték, amelyek közül
a külsõ egy körvonal, a belsõ pedig egy félkör. Vékony öve kissé kiemelkedik a test síkjából. Szok-
nyaszerû ágyékkendõje a test két oldala felé rövidül. A ráncokat bekarcolt vonalak jelölik, amelyek
közül kettõ középen két oldalról íves, míg a test két oldalán kettõ-kettõ függõleges. Szorosan össze-
zárt lába vékony, s térdben kissé megrogy. A lábfejet csak jelzésszerûen ábrázolták, alatta félköríves
kis felerõsítõ lemez nyúlik ki, amelyet egy három milliméteres kerek lyuk tör át – a szegecs helye. 

A leletek párhuzamai
Peceszentmárton

Pontos párhuzamát nem ismerem. Stílusát tekintve legközelebb áll hozzá a székesfehérvári
korpusz (FORSTER 1900. 10. ábra, SZENDREI 1901. 82. 1. ábra, LOVAG 1999. 44., 161. Abb. 70.), de
közel áll hozzá a szerecsenyi is (EBENBÖCH 1871. 110., LOVAG 1979. 13. 8. kép, LOVAG 1994. 200.
Kat. II. 17., PARADISUM PLANTAVIT 2001. 133. Kat. III. 16.). Lovag Zsuzsa az említett darabokat ma-
gyar munkának határozta meg, s korukat egységesen a XII. század második felére keltezte (LOVAG

1979. 13., LOVAG 1994. 200., LOVAG 1999. 44., 161.). Lelõhelyük alapján a Dunántúlon készülhet-
tek, mûhelyük lokalizálása a kevés adat alapján jelenleg nem lehetséges (LOVAG 1994. 200.). A típus
feltûnése a Dunától keletre nem meglepõ, hiszen kisméretû, könnyen szállítható tárgyról, bizonyos
szempontból „tömegcikkrõl” van szó.

A korpusz kéztartásával kapcsolatban érdemes megjegyeznünk, hogy a feszületek egy cso-
portjánál már nem csak Krisztust ábrázolják a keresztfán, hanem – egy egész kompozíciót ábrázol-
va – megjelenítik a keresztrõl való levételt is. Ebben az ábrázolásmódban a peceszentmártonihoz
hasonló helyzetben – fektetett „S” alakban – áll Krisztus karja, miközben hóna alá nyúlva leemelik
a keresztfáról. Ezt figyelhetjük meg például a Nürnbergben õrzött, talán Maastrichtból származó da-
rabon, amelyet a XII. század elsõ harmadára datálnak (REICH 1992. 369.). Az szinte biztos, hogy a
peceszentmártoni korpusz nem egy ilyen kompozíció részét képezte, azt azonban az alak kéztartása
alapján nem lehet kizárni, hogy a korpusz készítõje esetleg látott egy ilyen ábrázolást, s a Krisztus
figurát ennek gyengébb utánzataként formálta meg. 

Lehetséges, hogy a leírásban már említett furcsaságát – a váll erõteljes és aszimmetrikus
kiemelkedését – az magyarázza, hogy egy vállkendõ erõsen stilizált ábrázolásával állunk szemben.
Ilyen vállkendõ jól megfigyelhetõ a székesfehérvári darab esetében és különösen egy XII. század
második felére datált, Magyarországról származó korpusznál (LOVAG 1999. 35., 144. Abb. 50.).

Petneháza

A korpusz pontos analógiáját nem ismerem. Legközelebb áll hozzá a Szatmári Imre által
közölt, Békéscsaba–Fényesen talált két középkori korpusz (SZATMÁRI 2001. 376–377. 4–5. kép). A
békéscsabai korpuszok közül a kisebbik testének megformázásában hasonlít a petneházira, bár egy-
szerûbb és kevésbé részletgazdag a kidolgozása. A nagyobbiknál a petneházihoz hasonlóan jelölték
a mellkas vonalát, szoknyaszerû perizoneumát is vésett vonalakkal jelölték, s lábfeje is csaknem
merõleges a lábra. A három tárgy méreteiben is közel azonos. Eltérés egyéb részletekben mutatko-
zik: más a fej (hiányzik a szakáll, a hajviselet eltérõ stb.), mindkettõrõl hiányzik a suppedaneum,
valamint egyiken sem található a petneházi korpusz nyakán látható hornyolás, végül a kisebbik alak
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– eltérõen az általánostól – tömör öntvény. Közlõjük a leleteket tágabban a XII. századra datálta
(SZATMÁRI 2001. 371.).

A korpusz leírásánál említettem annak furcsán elõre álló hasát. Ezt esetleg kapcsolatba le-
het hozni a halott Krisztust megjelenítõ ábrázolásokkal, ahol – többek között – ez is a halál egyik
jele. Ennek talán legkorábbi emléke a kölni dóm kincstárában õrzött, ún. Gero kereszt (ORNAMEN-
TA ECCLESIE 1985. 214–215.), amely 976 elõtt készült. Itt a lebillent fej mellett az ernyedt testtartás
és az elõre álló has jelzi a halál beálltát. Elképzelhetõnek tartom, hogy korpuszunknál is ezt a fel-
fogást jelenítették meg. Ennek némileg ellentmond, hogy fejének és karjának állása nem tér el jelen-
tõsen a korábbi – élõ – Krisztus ábrázolásoktól. A kérdést csak további hasonló korpuszok felbuk-
kanása után lehet eldönteni. 

Szatmári Imre párhuzamként idézi a Petneházán elõkerült darabot is, megemlítve, hogy azt
korábban a XI. századra keltezték (SZATMÁRI 2001. 370.). Ez félreértés, hiszen az idézett helyen a
következõt olvashatjuk: „A nyíregyházi múzeum … hat románkori keresztet, illetve keresztrõl szár-
mazó Krisztus-testet õriz, a legjobban mintázott 1902-ben Petneházán került ki a föld alól. Legér-
dekesebb közöttük a nyírkarászi keresztecske, amelyet a vele talált éremlelet pontosan meghatároz.
A kisméretû ereklyetartó kereszt Krisztust még régieskedõen, ruhában ábrázolja. Mintázása a bi-
zánci mûvészet hatására vall, a XI. században készült.” (GENTON–LUX–SZENTIVÁNYI 1939. 246.). A
szerzõk tehát nem a petneházi, hanem a nyírkarászi mellkeresztet datálták a XI. századra a temetõ-
ben talált pénzek alapján (JÓSA 1892. 171.). Ez a kormeghatározás jelenleg is elfogadott (LAN-
GÓ–TÜRK 2004. 395., 430. – további irodalommal).

Napkor

A napkori leletet, az elsõként Lovag Zsuzsa által meghatározott, egyik legelterjedtebb
típusba, az ún. kalocsai feszület és köréhez tartozó korpuszok között tudjuk elhelyezni (LOVAG

1978. 183–204.). Ekkor még csak 5 darab volt ismert, míg 1994-ben a Kárpát-medencében ismertek
száma 9-re nõtt (LOVAG 1994. 198.). A típust helyi (magyarországi) mûhely termékeinek tartja.
Megformálásukban nyugati, s részben bizánci hatások mutathatóak ki, míg a keresztek kialakítása
és díszítése bizánci elõképekre megy vissza. Véleménye szerint a feszületeket a XII. század máso-
dik felében, utolsó harmadában készítették, s jó részük a tatárjárás idején került a földbe.7 Néhány
példányuk azonban valószínûleg túlélte a pusztítást, s ezáltal formakincsük is tovább élt. Tanulmá-
nyában kísérletet tett a korpuszokat elõállító mûhely lokalizálására, amelyet a kevés értékelhetõ
adat alapján a Dunántúlra, feltételesen Székesfehérvár vagy Veszprém környékére helyezett (LOVAG

1978. 188–204.).
A napkori korpusz jól beilleszthetõ a típus többi darabja közé. Legjobb párhuzama a

keszthelyi Balatoni Múzeumban található, állítólag Somogykéthelyrõl származó darab (LOVAG

1978. 192–193. 6–7. ábra, LOVAG 1994. 198. Kat. II. 14., PARADISUM PLANTAVIT 2001. 135. Kat. III.
22.), valamint a Magyar Nemzeti Múzeumban õrzött, két ismeretlen lelõhelyû, részben töredékes
példány (LOVAG 1978. 189. 4. ábra, 191. 5. ábra, 199. 10. ábra, LOVAG 1999. 139. Abb. 44a–b., 161.
Abb. 68., PARADISUM PLANTAVIT 2001. 134. Kat. III. 20., 135. Kat. III. 21.).

7 A középkori bronzmûvességrõl szóló könyvében még a XII. század elejére keltezte a típus két darabját (LOVAG 1979. 12.).



Bronzkorpuszok a nyíregyházi Jósa András Múzeum gyú́jteményében
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A településekre vonatkozó forrásadatok
Peceszentmárton8

A falu Nagyváradtól délre, mintegy 6 km-re található. A település a váradi püspök 1291–94
között készült számadásában szerepel elõször, amikor is egy idevaló embert említenek 7 köböl ga-
bonával. Papja 1332-ben, illetve 1336–37-ben évi 14 garas pápai tizedet fizetett (CSÁNKI I. 624.,
GYÖRFFY I. 669–670.).

A falu keletkezése idõpontjának megállapításához megpróbáltam a helynevet megvizsgál-
ni. Mezõ András a templomcímeket viselõ helynevek feldolgozása során több mint 1300 példát
gyûjtött össze a témával kapcsolatban (MEZÕ 1996.). A Szentmárton elnevezésre 106 adatot hoz fel,
amelyek között néhány nehezen értelmezhetõ is van (MEZÕ 1996. 152–161.). Ezek sem változtat-
nak azonban azon a tényen, hogy a szent neveket tartalmazó helynevek közül a Márton nevet viselõ
a negyedik leggyakrabban elõforduló.

A titulusokat viselõ helynevek idõrendje két okból problematikus. Egyrészt – néhány kivé-
teltõl eltekintve – a patrocínium nevét viselõ települések idõrendje meglehetõsen bizonytalan. Más-
részt a forrásokban feltûnõ, szent neveket viselõ falvak olykor csak késõbb vették fel a szent nevét,
de maga a falu jóval korábban létesült.

Magának a Szentmárton névnek elsõ hitelesnek tûnõ említése egy 1067-re keltezett, 1267-
ben átírt oklevélben maradt fenn. A Szentmárton helységnév feltûnik a váradi tüzesvas-próba jegy-
zékben is. A XIII. század második fele és a XIV. század elsõ fele az a korszak, amikor a patrocíni-
umi helynévadás tömegessé vált (MEZÕ 1996. 231–236. – további irodalommal). Mint láttuk, ekkor
tûnik fel a korpusz lelõhelyeként számon tartott Peceszentmárton is a forrásokban. 

Mindezeket figyelembe véve nem lehet kizárni – de bizonyítani sem –, hogy a település
esetleg jóval korábban létesült, s a korpusz talán e korai templom felszereléséhez tartozott. Az azo-
nosítást megnehezíti, hogy a falu középkori temploma és temetõje nem ismert és a falu területérõl
sem került elõ egyetlen középkori lelet sem. Ma is fennálló temploma az újkorban épült.9

Petneháza

A község Nyíregyházától északkeletre, mintegy 40 km-re fekszik. A települést elõször
1330-ban említik (MAKSAI 1940. 195.). Domonkos nevû papja 1332-ben 5, 1333-ban és 1334-ben
4–4 garas pápai tizedet fizet. Telepítõje a Terecsérõl való Petenye (< Péter), akit már 1329-ben em-
lítenek (MEZÕ–NÉMETH 1972. 104.).

Egyháza 1370-ben szerepel elõször a forrásokban (SZABOLCS-SZATMÁR 1987. 266.). Temp-
lomát a Szent Kereszt tiszteletére szentelték, melynek titulusa elõször 1429-ben tûnik fel (MEZÕ

2003. 182., templomának alaprajza: SZABOLCS-SZATMÁR 1987. 268.).
Határában található Bagda település, amelynek neve 1282-ben tûnik fel az idevaló Illés is-

pán nevében, akinek birtokát ugyanezen évben Mérgesddel határosnak mondják egy hamis oklevél-
ben. Neve valószínûleg a régi Bogda~Bagda személynévbõl ered a szláv eredetû Bogdánból (ME-
ZÕ–NÉMETH 1972. 104.).

A határában keresendõ egy Iklód nevû település is, melyet elõször 1371-ben említenek egy
idevaló nemes nevében (MEZÕ–NÉMETH 1972. 104.).

Nevének eredete meglehetõsen bizonytalan (MEZÕ–NÉMETH 1972. 59.).

8 A település középkori neve Szentmárton, az 1913-as Helynévtárban már Váradszentmárton néven szerepel, de Fényes Elek-
nél még a Pecze-Szent-Márton elnevezést találjuk; ennek elõtagját az itt folyó kis patakról vette (MHSZ 1998. 629.).

9 Az utóbbi adatokat Lakatos Attila nagyváradi régész szíves szóbeli közlésébõl ismerem.
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Napkor

A falu Nyíregyházától 10 km-re, keletre található. „A Kraszna vármegyében is birtokos
Napkor-Meszte nemzetség birtoka volt. A XI. században élt nemzetségõs, Necopor ‘tiszta síkon’ fek-
võ földjét, Székest (jelentése szík-tavas) erdejével együtt I. László idejében említik, amikor Meszte
Könyves Kálmán herceg, váradi püspöktõl földjeire had-, és dézsmamentességet kér.” (NÉMETH

1997. 141.). 
A település neve 1213-ban tûnik fel egy idevaló nemes nevében. A tatárjárás idején elnépte-

lenedett birtok déli felét 1271-ben a templommal együtt V. István a Balogsemjén nembéli Ubul fia
Mihálynak adományozta. Ugyanebbõl az oklevélbõl ismert, hogy a település másik felét még II.
András adományozta Ubulnak, testvérének, Egyednek a rutén hadjáratban történt haláláért. Neve is-
meretlen eredetû (MEZÕ–NÉMETH 1972. 80–81., NÉMETH 1997. 141–142.).

Mint fentebb láttuk Napkor templomát 1271-ben említik elõször. Egy 1319-ben kelt okle-
vélben bukkan fel elõször a titulusa: „vsque ad ecclesiam sancti Regis Stephani” (MEZÕ 2003. 194.).
Ettõl fogva Szent Király vagy Szent István templomként említik (SZABOLCS-SZATMÁR 1987. 130.,
erõsen átalakított templomának alaprajza: SZABOLCS-SZATMÁR 1987. 131.).

A korábban már említett Tötti-réti szivárgó nevét a falu határába olvadt Töt településrõl
nyerte. Elsõ említésekor – 1271-ben – üres és lakóitól elhagyott faluként tûnik fel. Ekkor V. István
a Balogsemjén nembeli Ubul fia Mihálynak adományozta. Az oklevélbõl az is kiderül, hogy Ubul
ezt a birtokot már II. Andrástól megkapta. A falu nevét a Napkortól délre, a Kállósemjén felé esõ
Töti-dûlõ õrzi (NÉMETH 1997. 195.).

Határában található az elõször 1395-ben említett Teszár falu, amelynek neve szláv eredetû,
jelentése ‘ács’. Neve valószínûleg az egykor itt élõ szolgálónépekkel hozható összefüggésbe
(HECKENAST 1970. 127., MEZÕ–NÉMETH 1972. 81., NÉMETH 1997 141–142.).

A Jósa András kartonján feltüntetett információk alapján a lelõhelyet megpróbáltam ponto-
sabban is meghatározni. A nyíregyházi Vízügyi Gyûjteményben sikerült találnom egy évszám nél-
küli, de biztosan a XIX. század végén – XX. század elején készített, 1:75000 méretarányú térképet,
amelyen ábrázolták a jelenleg Tötti-réti szivárgónak nevezett csatornát és Blau Pálné birtokát is.10

Az említett térképen utólag, folyóírással írták be a birtokosok/birtokok megváltozását, köz-
tük Blau Pálnéét is. A térképen nyomtatásban az eredeti birtokosokat tüntették fel. Így szerepel
a térképen Blau Pál tanyája, amelyik kiterjedt a szivárgótól keletre is, míg utóbb az özvegyéét csak
a szivárgótól nyugatra jelezték. Ezen a térképen a pócspetri úttól délre fekvõ területen nem tüntet-
ték fel a nevüket, ellentétben az alább bemutatott térképpel.

Ez egy 1870-ben készített kataszteri térkép, amelyen az említett birtok kiterjedt az úttól dél-
re is.11 A térképre utólag – ismeretlen idõpontban – berajzolták a Tötti szivárgót, ami megkönnyí-
tette a birtoktest azonosítását. A két térkép alapján meg lehetett rajzolni azt a területet, amely egykor
Blau Pálné tulajdonában volt. Ennek nagysága mintegy 110 ha volt, melynek Ny–DNy-i részére
a falu részben már ráépült (9. kép).

Nyilvánvaló, hogy a birtoktest nagysága idõnként változott, de így is kijelölte azt a terü-
letet, amelyet terepbejárással érdemes volt átvizsgálnunk. Az említett térképek birtok és csatorna
ábrázolását egybevetve az I. katonai felméréssel, valamint a terület 1:10000 méretarányú térképé-
vel, bejártuk a számba jöhetõ magaslatokat és dombhátakat, ahol esetleg egy középkori templom

10 A térkép a Felsõ-Tisza-Vidéki Vízügyi Történeti Gyûjteményben található. A térképet Elek Andrásné, a gyûjtemény kezelõ-
je bocsátotta rendelkezésemre, amiért fogadja köszönetemet!

11 Napkor I. doboz. Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal: Napkor adóközségnek felvételi elõrajza 1870. SzSzBMÖL
VI. 101. 95. 
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rejtõzhet. A terepbejárás során az egykori birtok területét átvizsgálva középkori településnyomokat
nem találtunk, mindössze két bronzkori lelõhelyet sikerült regisztráltunk.12

A Jósa András kartonján is említett szivárgó az 1:10000 katonai térképen Tötnek nevezett
határrészbõl indul, s északra kanyarodva folyik át Blau Pálné egykori birtokán. Az elpusztult falu
területe már nem esik a birtok területére, emiatt azt csak közvetve hozhatjuk összefüggésbe az itt
talált korpusszal. 

Feljebb említettem, hogy Napkor határában található az elpusztult Teszér falu is. Elsõ emlí-
tése ugyan meglehetõsen késõi, de amennyiben nevének etimológiája helyes, és valóban szolgáltató

12 A terepbejárásra elkísért Lukács József régész, Mester Andrea és Bakos János technikus, valamint Szegfû László sofõr.

9. kép

Blau Pálné birtokának kiterjedése a XIX. század utolsó harmadától a XX. század elejéig

Fig. 9

Outlines of the land owned by Mrs. Pál Blau from the last third of the 19th century to the early 20th century
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népek lakták, akkor településeink korai rétegéhez tartozik, csakúgy, mint a további tíz Taszár és a
tizenhárom Ács nevû település, amelyekre a XI–XIII. századból vannak adataink (HECKENAST

1970. 72.).13 A települést még nem sikerült lokalizálni, de a II. József-féle térképen Napkortól kelet-
re feltüntettek egy nagy kiterjedésû mocsarat, melynek neve Pesar (Tesár) (PÓK 2000. 34–35.). Az
egykori település valószínûleg a környezõ dombhátakon terülhetett el. Ez a terület azonban Blau
Pálné birtokától viszonylag messze van.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a kartonon található információk nem voltak elégsége-
sek a korpusz pontos lelõhelyének megállapításához. Középkori településre utaló nyomokat a terü-
leten nem találtunk. Ennek ellenére a leírás hitelességében nem kell kételkednünk, vélhetõleg szór-
ványlelettel van dolgunk, amely nem köthetõ objektumhoz (templomhoz, temetõhöz). A korpusz
nagy valószínûséggel egykor a napkori templom felszereléséhez tartozhatott. 

A másik két korpusz lelõhelye esetében a településrõl nem tudjuk, hogy volt-e templo-
muk.14

Összefoglalás

A fentiekben bemutattam a Jósa András Múzeumban õrzött három középkori bronzkor-
puszt. Egyik tárggyal sem került be a hozzájuk tartozó kereszt, így azok alakját nem ismerjük. A
megmaradt szegecsvégek vastagsága alapján arra lehet következtetni, hogy ezek fémbõl lehettek, s
esetleg a keresztet erõsítették föl egy faalapra. Az utóbbi lehetõséget bizonyítani nem tudom.

Az elõkerülési körülményekrõl igen kevés adat maradt fenn – a petneháziról és a pece-
szentmártoniról csak annyit tudunk, hogy a település területérõl származnak.

A korpuszok megformázásukat tekintve nem hasonlítanak egymásra. A peceszentmártoni
és a petneházi eltérõ stílusban készült, de nagyjából hasonló színvonalon mutatták be a Megváltót.
Az utóbbi a vele rokonítható békéscsabai korpuszoknál igényesebben és részletgazdagabban kidol-
gozott, míg az elõbbi a párhuzamba állítható szerecsenyi korpuszhoz képest kevésbé színvonalas,
elnagyoltabb. A napkori lelet stílusa és technikai megoldása nem különbözik jelentõsen a rokon da-
rabokétól.

A nyíregyházi múzeum korpuszai párhuzamaik alapján Magyarországon készültek, való-
színûleg a Dunántúlon, az ott feltételezett mûhelyben/mûhelyekben. A napkori esetében talán fel-
vethetõ egy dél-alföldi mûhely(központ?) megléte is. Ennek eldöntéséhez azonban még több bizo-
nyítékra lenne szükség.15 A bemutatott példányok vélhetõleg „kereskedelem” útján kerültek vidé-
künkre.

A települések – a napkorit kivéve – nevének és patrocíniumainak említése meglehetõsen
késõi. Ezeket nem lehet összhangba hozni a tárgyak régészeti-mûvészettörténeti datálásával. Ez ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy azokat el kellene vetnünk, hiszen a falvak jóval elsõ forrásos em-
lítésük elõtt már létrejöhettek.

Figyelembe véve az alakok megformálását (alapvetõen az élõ Krisztus bemutatását), és a
korábbi kormeghatározásokat, illetve ezek esetleges bizonytalanságait, a múzeumban õrzött három
korpusz közül a napkorit a XII. század második felére, míg a peceszentmártonit és a petneházit tá-
gabban, a XII. századra datálom.

13 Meg kell azonban jegyeznem, hogy jelölése alapján Heckenast csak feltételesen tette bele a helynevet az adattárába
(HECKENAST 1970. 89.).

14 Németh Péter lektori véleményében kizárta, hogy a két településnek lett volna temploma. Adatát köszönöm!
15 Ennek a lehetséges – a Körösök vidékére leszûkített – dél-alföldi mûhelynek a létezésére már Szatmári Imre is utalt (SZAT-

MÁRI 2001. 371.).
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Befejezésként még felhívom a figyelmet egy furcsaságra. A múzeum gyûjteményébe
ugyan közel 150 éve kerülnek be tárgyak, mégis oltár- és/vagy körmeneti keresztekbõl mindössze
kettõt ismerünk a mai megye területérõl, hiszen a közölt darabok a teljes megyei anyagot felölelik.
A teljesség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy tudomásunk van még egy limoges-i keresztrõl,
melynek lelõhelyeként Szabolcs megyét jelöli meg a szakirodalom (LOVAG 1979. 15., 49. 11a–b.
kép). A magángyûjteményben õrzött darab elõkerülésérõl azonban közelebbi adatunk nincs. Vissza-
térve a fent bemutatott két biztosan Szabolcs megyei példányra, mindenképpen kevésnek tûnik az
elõfordulás, amit nem magyarázhatunk csak a kutatás viszonylagos hiányával. Ennek ellentmond az
is, hogy az egyik legkorábbi írásos emlékünk, a százdi apátság alapítólevele (1067) éppen a mai me-
gye területén fekvõ Zsurkról említi annak kápolnáját. Az egyházszervezés és a templomalapítás a
területünkön már igen korán elkezdõdött. Ezt tanúsítja a szabolcsi ispánsági központban található
Szûz Mária tiszteletére szentelt egyház mellett a Nagyecsed határában lévõ Sárvármonostorának XI.
század második harmadára datált temploma is, vagy a cégényi monostor, amelyet 1146–1181 között
építettek. Ezeken a reprezentatív, elõkelõk által emelt templomokon kívül még jó néhány városban
és faluban épített korai – részben mai napig álló – Árpád-kori templomot ismerünk a megye terüle-
térõl (összefoglalóan: NÉMETH 2000. 5–12.).

Ennek kapcsán talán felvethetõ az a lehetõség, hogy a terület viszonylagos elszigeteltsége
és periférikus elhelyezkedése biztosíthatta a tatárjárástól részben megkímélt területeken a korábbi
liturgikus tárgyak további használatát, amelyek így csak jóval késõbb (fokozatosan) pusztultak el,
mint az ország más területein. Ezzel megmagyarázható lenne az is, hogy itt miért nem kerültek elõ
(a múzeum tulajdonába) a más területeken az elpusztult tárgyak pótlására elõszeretettel használt,
import limoges-i típusú tárgyak.16

Irodalom
ALISP. JEL. 1901.

[Jósa András:] Szabolcsvármegye közönségéhez 9200/1901. számu tiszteletteljes jelentése
Szabolcsvármegye alispánjának Szabolcsvármegye 1900. II. félévi közigazgatásának álla-
potáról. Nyíregyháza 1901. 100.

BÓNA 1986.
Bóna István: Daciától Erdõelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben (271–896). In: Erdély
története a kezdetektõl 1606-ig. Szerk. Makkai László – Mócsy András. Akadémiai Kiadó,
Budapest 1986. 107–234.

CSÁNKI I.
Csánki Dezsõ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. kötet. Magyar
Tudományos Akadémia, Budapest 1890.

EBENBÖCH 1871.
Ebenböch Ferenc: Románkori oltárkereszt. ArchKözl 8. 1871. 108–113.

FEHÉR–ÉRY–KRALOVÁNSZKY 1962. 
Fehér Géza – Éry Kinga – Kralovánszky Alán: A Közép-Duna-medence magyar honfogla-
lás- és kora Árpád-kori sírleletei. Leletkataszter. Szerk. Gerevich László. Régészeti Tanul-
mányok II. Akadémiai Kiadó, Budapest 1962.

16 A cikk lektorálásáért és a készítés során adott hasznos tanácsokért Lovag Zsuzsának, Kiss Etelének és Németh Péternek
tartozom köszönettel. A rajzokat Benke Zsolt, a fényképeket Boros György, a térképet Veszprémi László készítette.



Jakab Attila

278

FORSTER 1900.
Forster Gyula: Székesfehérvár koronázó temploma. In: III. Béla magyar király emlékezete.
Szerk. Forster Gyula. Budapest 1900. 1–16.

GENTON–LUX–SZENTIVÁNYI 1939. 
Genthon István – Lux Kálmán – Szentiványi Gyula: Szabolcs vármegye mûvészeti emlé-
kei. In: Szabolcs vármegye. (Szabolcs és Ung K.E.E. Vármegyék) Szerk. Dienes István.
Vármegyei szociográfiák IV. Budapest 1939. 240–249.

GYÖRFFY I.
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Budapest 19873.

HECKENAST 1970. 
Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Értekezések
a történeti tudományok körébõl. Új sorozat 53. Szerk. Varga János. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest 1970.

JÓSA 1892. 
Jósa András: A karászi sírmezõrõl. ArchÉrt XII. 1892. 171–173.

LANGÓ–TÜRK 2004. 
Langó Péter – Türk Attila: Honfoglalás-kori sírok Mindszent–Koszorús-dûlõn. (Adatok a
szíjbefûzõs bizánci csatok és a délkelet-európai kapcsolatú egyszerû mellkeresztek tipoló-
giájához.) [Landnahmezeitliche Gräber in Mindszent–Koszorús-dûlõ. (Angaben zur Typo-
logie der Trapezförmigen byzantinischen Schnallen und einfachen Brustkreuze mit südost-
europäischen Beziehungen.)] MFMÉ – StudArch X. 2004. 365–417.

LOVAG 1978.
Lovag Zsuzsa: A kalocsai román feszület és köre. [Das romanische Kruzifix von Kalocsa
und sein Kreis.] FA XIX. 1978. 183–204.

LOVAG 1979. 
Lovag Zsuzsa: A középkori bronzmûvesség emlékei Magyarországon. Corvina Kiadó, Bu-
dapest 1979.

LOVAG 1994. 
Lovag Zsuzsa: A középkori bronzmûvesség. In: Pannonia Regia. Mûvészet a Dunántúlon
1000–1541. / Kunst und Architektur in Pannonia 1000–1541. Szerk. Mikó Árpád – Takács
Imre. Budapest 1994. 190–216.

LOVAG 1999.
Zsuzsa Lovag: Mittelalterliche Bronzegegenstände des Ungarischen Nationalmuseums.
Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria Archaelogica III. Fekete Sas Kiadó, Budapest
1999.

MAKSAI 1940.
Maksai Ferenc: A középkori Szatmár megye. Település- és népiségtörténeti értekezések 4.
Stephaneum Nyomda, Budapest 1940.

MEZÕ 1996.
Mezõ András: A templomcím a magyar helységnevekben (11–15. század). Magyar Egyház-
történeti Enciklopédia Munkaközösség. METEM Könyvek 15. Budapest 1996.

MEZÕ 2003.
Mezõ András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Magyar Egyháztörténeti En-
ciklopédia Munkaközösség. METEM Könyvek 40. Budapest 2003.



Bronzkorpuszok a nyíregyházi Jósa András Múzeum gyú́jteményében
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Bronze crucifixes in the collection 
of the Jósa András Museum (Nyíregyháza)

In the Jósa András Museum of Nyíregyháza three Mediaeval bronze crucifixes are kept
from different sites: Petneháza, Napkor, Peceszentmárton. The latter comes from the territory of the
former Bihar county situated in present Romania, close to Oradea.

Crucifixes for processions and altars got into the museum a century ago, almost at the same
time. Their detailed publication has not been done yet. In the course of later inventory, sites of the
pieces from Petneháza and Napkor were mixed, that is why their drawings and photos were publi-
shed later with wrong site names. In the present study these objects could be well identified and old
mistakes could be cleared. 

We do not know much about the finding circumstances of the crucifixes. The exact sites are
unknown. Dating and accompanying finds did not get into the museum. The crucifixes were moul-
ded of bronze. Their facial surface was gilded (today only the traces of it can be observed). 

The first literary mentioning of the three settlements (sites) – with the exception of Napkor
– is rather late, they come from the 14th century. The mentionings of Mediaeval villages absorbed
by the settlements in question and later deteriorated, are also of the same age. For this reason, it is
difficult to harmonise this with the dating of these objects made on the basis of archaeological and
art historian methods. The latter is earlier than the first mentioning in diplomas. It can be explained
with the late spread of literacy.

Among the objects in question, the one from Petneháza is the easiest case. It can be classi-
fied as the most spread Hungarian type, that of the so called Kalocsa crucifix group. Zsuzsa Lovag
dated this type to the second half of the 12th century and considered it to be a characteristic Hunga-
rian work. The other two crucifixes had not got a really good analogy, but we suggest that they were
also of Hungarian origin, made in the 12th century. 

Attila JAKAB

Jósa András Museum
Nyíregyháza

H–4401 Pf. 57
e-mail: teglaegeto@freemail.hu
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