
długiego trzpienia. Groty
strzał miały różny kształt i
wielkość. Groty rozwidlo−
ne, tzw. "jaskółcze ogony",
używane były w trakcie po−
lowań na ptactwo wodne.
Strzały takie, kiedy chybi−
ły celu, dzięki rozwidlone−
mu ostrzu zatrzymywały się
na zaroślach. Mniejszych
strzał używano do polowań
na zwierzęta futerkowe, w
cennym futrze nie powsta−
wał wtedy zbyt duży otwór.
W trakcie walki używano
natomiast dużych i szero−
kich grotów w kształcie ro−
mbu. Strzały przechowywa−
no w kołczanach wykonanych
ze skóry lub z kory brzozo−
wej, niekiedy zdobiono je
szerokimi kościanymi płyt−
kami i usztywniano żelazny−
mi prętami.

Kolejnym elementem u−
zbrojenia madziarskich wo−
jowników były topory, zakoń−
czone trójkątnym ostrzem.
Najbardziej popularną bro−
nią były jednak szable.
Miały one lekko zakrzy−
wioną klingę.  Rękojeść na−
chylała się ku ostrzu, dzię−
ki czemu szabla mogła słu−
żyć jednocześnie do cięcia i
kłucia. Sposób zdobienia po−
chwy i rękojeści wskazywał
na status właściciela. W po−
łowie X wieku, kiedy to
madziarscy wojownicy brali
udział w wielu wyprawach
wojennych, przekonali się, że
szabla nie jest wystarczającą
bronią przeciwko ciężkim,
dwusiecznym mieczom. Zde−
cydowali się na swego rodza−
ju modernizację, usiłowali
zrabowane miecze przystoso−
wać do własnych potrzeb, w
ten sposób, że rękojeść na−
chylili w kierunku jednego
z ostrzy, dodali żelazny je−
lec, nachylony ku klindze.
Połączenie zalet szabli
i miecza nie przyniosło jed−
nak spodziewanych rezulta−
tów. Te dwa rodzaje broni
wymagają bowiem innej te−
chniki jazdy konno, jak ró−
wnież walczenia odmienną
techniką. Miecz więc, któ−
ry pojawił się w połowie X
wieku jako element uzbroje−
nia madziarskiego, już
w latach siedemdziesiątych
X wieku zupełnie zanika.
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Najbliższe sercu pani dy−
rektor, z wykształcenia etno−
grafowi, są zbiory strojów
z doliny karpackiej. Stano−
wią one ok. 70% wszystkich
zbiorów z tego regionu. Od
lat 30−tych ubiegłego wieku,
kiedy do muzeum trafiło
2500 strojów z doliny karpac−
kiej, zbiór strojów  podwoił
się.

Zapytana o formę finan−
sowania prac archeologicz−
nych w obecnych czasach,
Ibolya Szathman uśmiechnę−
ła się. Oficjalnie sponsorem
takich przedsięwzięć jest sa−
morząd województwa. Tak
było do połowy lat 90−tych
ubiegłego wieku. Sytuacja
zmieniła się po roku 1994,
kiedy priorytetem stała się
budowa autostrad. W związ−
ku z tym weszła nowa ustawa
dotycząca prac wykopalisko−
wych. Mówi ona o tym, że
każdy kto zaczyna jakiekol−
wiek prace budowlane i na−
trafi na jakieś znalezisko,
ma obowiązek powiadomić
archeologów, którzy muszą
zbadać teren. Mogą praco−
wać tak długo jak tego wy−
maga odkrycie, którego do−
konali. Ponadto każdy in−

Dr Ibolya Nepper Dr Ibolya Nepper Dr Ibolya Nepper Dr Ibolya Nepper Dr Ibolya Nepper jest ar−
cheologiem i jednocześnie ku−
ratorem wystawy, którą może−
my oglądać w pawilonie mu−
zealnym.

Zaczęło się od przypadko−
wych odkryć, których doko−
nywano podczas różnych prac
budowlanych. Po kilku ta−
kich znaleziskach w woje−
wództwie Hajdu−Bikar, pod
kierownictwem Ibolya Nep−
per rozpoczęto prace archeo−
logiczne na kompleksie cme−
ntarzysk w miejscowości Sar−
retudvariz, datowanym na
wiek X. Są to  cztery ne−
kropole oddalone od siebie
o kilometr. Znajdują się tam
groby ludzi, którzy jako
pierwsi przybyli na ziemie
węgierskie oraz groby
kolejnego pokolenia zamie−
szkującego te tereny. Do tej
pory prowadzone są tam prace
wykopaliskowe.

Drugie miejsce, z które−
go pochodzą przedmioty
prezentowane w muzeum
biskupińskim to cmen−
tarzysko w miejscowości
Puspokladany. Znajdują się
tam groby datowane na X i
XI wieku. W Puspoklada−
ny prace archeologiczne
już zostały zakończone.

Jak mówi pani Nepper,
90% zabytków z wystawy
odwiedziło prawie całą Euro−
pę. Jest jednak wiele przed−
miotów, których nigdy do tej
pory nie pokazano (m.in:.
przedmioty pochodzenia awa−
rskiego). Przyczyny tego są
bardzo proste: duże koszty
organizacji tak wielkiej wy−
stawy oraz mnogość ekspona−
tów, które trzeba przygoto−
wać.

Muzeum Deriego w De−
breczynie obchodzi w tym
roku jubileusz stulecia ist−
nienia. Dyrektorem jest drdrdrdrdr
Ibolya SzathmanIbolya SzathmanIbolya SzathmanIbolya SzathmanIbolya Szathman.

− Nasze muzeum jest nie
tylko największe w Debre−
czynie, ale także w całym
województwie, gdzie istnie−
je 21 takich instytucji. − mó−
wi pani Ibolya Szathman −
Posiadamy w swoich zbio−
rach eksponaty reprezentu−
jące wszystkie dziedziny ży−
cia.

Historia zbiorów należą−
cych do Muzeum w Debre−
czynie jest bardzo interesują−
ca. Znaczna część ekspona−
tów pochodzi ze spadku, któ−
ry muzeum otrzymało od bo−
gatego biznesmena Deriego
(stąd nazwa muzeum). Czło−
wiek ten w ubiegłym wieku
miał fabrykę jedwabiu
w Wiedniu. Zarobione pienią−
dze inwestował w zakup bez−
cennych zabytków pochodzą−
cych z różnych zakątków świa−
ta (Japonia, Indie, Europa)
oraz reprezentujących różne
epoki (starożytna Grecja,
Egipt). Ponieważ Derie nie
miał dzieci, wszystkie swoje
zbiory zapisał władzom mias−
ta Debreczyna. W ten sposób
powstał potężny zbiór ekspo−
natów, a Muzeum Deriego
stało się wyjątkowym w skali
całego kraju.
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westor musi przeznaczyć
0,009 procenta kosztów in−
westycji na badania archeo−
logiczne, nawet jeśli na tere−
nie budowy nic się nie znaj−
dzie.

Do Biskupina przyjechali
również LLLLLászló Rszló Rszló Rszló Rszló Révvvvvész sz sz sz sz − dy−
rektor działu archeologii
w Muzeum Narodowym
i LLLLLászló Kszló Kszló Kszló Kszló Kooooovvvvvács cs cs cs cs − wicedyrek−
tor Instytutu Archeologii Wę−
gierskiej Akademii Nauk.
Poprowadzą oni wykłady nau−
kowe podczas dni węgiers−
kich.

MACIEJ URBANOWSKI
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