
KÉPEK JEGYZÉKE 

1. A körülkerített Gradina lelőhely, illetve Dombó kolostorvár ásatási területe keletről 
nézve. 

2. Számszeríj nyílhegyek. Hadi célokat szolgáló nyílhegyek, egységesen rombusz kereszt
metszetűek, négyélűre formálva. A nyílhegyek hátsó vége kúpos köpűvé szélesedik, amely-
lyel fából faragott nyílvesszőre erősítették. A nyílhegyek hossza 7,2—8,2 cm. 

3. Szablya a XV.századból. Lapos markolat gombbal. A fekvő S alakú keresztvasnak az 
egyik szára letörött. Pengéje egyélű, de csak 55 cm hosszan, ettől lefelé kétélű 24 cm hosszú
ságban, a hegye hiányzik. 

4. Csikózabiák, csuklósan összekapcsolt két tengelyrészbőlál Inak, melyek végébe gyeplő
szárkarika kapcsolódik. Hossza 23 cm. 

5. Magyar feszítőzabla. Jellemző a XVI—XVII. századra. Kéttagú kúpos zablatengely, 
a hosszú feszítőszárú zablát azért használták, mert vele jobban lehetett a ló felett ural
kodni. Hossza 22 cm, a feszítőszár hossza 18,5 cm. 

6. Ágyú (,,Serpentinel"). Hossza 26 cm. Torokbősége 3,7 cm. Vasgolyót lőtt ki. Kovácsolt 
vasból készített kis bástyaágyú. A kolostor falához kívülről utólag hozzáépített kis szög
letes bástya lőrése előtt ástuk ki. 

7. Az ágyú rekonstrukciója. Fagerendába beágyazva, pánttal és szögekkel jól odaerősítve. 
A talpazaton forgatva lehetett megtölteni. 

8. Vasgolyók, tűzcsiholó acél és övcsatok. Együtt találtuk a vársáncban, a nyugati várfalon 
kívül. 

9. Kőből faragott kisebb-nagyobb ágyúgolyók. A vár területén mindenütt találtunk ilyent. 
10. Részlet Magyarország térképéből, 1570 után. Wolfgang Lazius térképe a Cartographia 

Hungarica I (Magyar Helikon - Cartographia kiadása, 1972. 
11. A románkori templomfal festett motívuma. Világos alapon vörösbarna színnel szabad 

kézzel, keskeny ecsettel festett három koncentrikus kör. A középső körben kereszt alak
ban festetlen maradt. Ugyanúgy az egymás mellett és felett érintkező körök között 
X kereszt, orosz András kereszt. Ez a freskó (al secco) a románkori templomban az 
északi mellékhajó falának az alsó részét díszítette. 

12. A dombói kolostor templomának alaprajza. Az ásatásokkal eddig feltárt falak: a vonala
zott rész a románkori falmaradványok, az egyszínű sötétszürke a gótikus templom falai, 
a pontokkal jelzett rész a még meg nem határozott falak. 

13. Fotó a kiásott templomról délkelet felől nézve. Előtérben a déli bejárat. 



14. Féloszlopláb, kapu bélletéhez tartozott. A felső részt háromtagú szalagfonat díszíti, az 
alsó részen indadísz. Kemény mészkő. A lábazat átmérője 96 cm, magassága 36 cm. 

15. Nyitott bronz karperec stilizált kígyófej végződéssel a IV. századból. Nagyméretű téglák
ból épített sírban egy női csontváz karján volt a karperec. Átmérője 5,6 cm. Lelőhelye 
Rakovac, Fruska gorai utca. 

16. Téglalap alakú öntött bronz övveretek griffalakkal és egy trapéz alakú bronz övcset 
(VIII. század). Lelőhelye Rakovac, az újvidék-beocsini országút mellett. 

17. Vas harci fokos (VIII. század). Ugyanabban a sírban találtuk, mint az övveretet. 
Hossza 13,7 cm. 

18. Tokos vas kopja. Rakovacon, az országút mellett, építkezés alkalmával a partoldal
ból szakadt le a csontvázas sírral együtt. Hossza 30,1 cm. 

19. Bronz S végű hajkarikák (XI. század). Lelőhelye Rakovac, Fruska gorai utca. 
20. Márványkőből faragott kereszt (XI. század). Ugyanabban a sírban találtuk, mint a haj

karikákat. Hossza 26,5 cm, szélessége 20,2 cm. 
21. Oltalmazó Istenszülő ikonja (XII. század). Bronz. Lelőhelye Rakovac, V,. Paunovié utca 

3. Kincslelet. Hossza 8 cm, szélessége 4 cm. 
22. Oltalmazó Istenszülő ikonja (XII. század). Bronzból. A kereten görög felírás (kincslelet). 

Hossza 8,8 cm, szélessége 7 cm. 
23. Oltalmazó Istenszülő ikonja (XII. század). Bronz. A kincslelethez tartozik. Hossza 7,1 

cm, szélessége 5,1 cm. 
24. Helyettesítő (Képviselő) Istenszülő ikonja (XII. század). Bronz. A kincslelethez tartozik. 

Hossza 6,5 cm, szélessége 6,2 cm. 
25. Krisztus Pantokrator, trónon ülve áldásra emeli kézzel (XII. század),. Bronz. A kincs

lelethez tartozik. Hossza 6,1 cm, szélessége 5,4 cm. 
26. Szent Miklós (Nikolaosz) és Szent Vazul (Vasziliosz) ikonja (XII. század). Bronz. A kincs

lelethez tartozik. Hossza 6,9 cm, szélessége 5,4 cm. 
27. Szent Prokopiosz ikonja (XII. század). Vékony bronzlemezből préselve. A kincslelethez 

tartozik. Hossza 6,6, cm, szélessége 3,2 cm. 
28. Szent Panteleimon ikonja. Kis kerek öntött bronz medalion (XII. század). A kincslelethez 

tartozik. Átmérője 4 cm. 
29. Szent György (Georgiosz) ikonja (XII. század). A keret sima lapján görög felirat. Bronz. 

A kincslelethez tartozik. Hossza 7,2 cm, szélessége 6,5 cm. 
30. Lovas harcos oroszlánnal vívott küzdelmét ábrázoló medalion. (XII. század),. Bronz. 

A kincslelethez tartozik. Átmérője 4,1 cm. 
31. Nyelv alakú, hosszúkás préselt vékony bronzlemez, indaszerű mintával díszítve (XII. 

század). A kincslelethez tartozik. Hossza 6,6 cm, szélessége 2,9 cm. 
32. Vékony préselt bronzlemez fríz. Indadísz között szimbolikus állatalakok: oroszlán, sas 

és griff (XII. század). A kincslelethez tartozik. Hossza 8,5 cm, szélessége 3,2 cm. 
33. A délnyugati részen a kolostor udvar felőli bejárata. Faragott kőtömbökből építették 

(XIII—XIV. század). 
34. A gótikus templom falába másodlagosan beépített XII . századi pilaszter oszlopfej. 



35. Másodlagosan beépített köfaragvány, a keleti udvari részen a kolostor falában (XII. 
század). Hossza 49,5 cm, szélessége 18,5 cm. 

36. Palmettás márványkő faragvány, a palmetta és szalagfonat kombinációja (XI. század). 
Hossza 40 cm, szélessége 21 cm. 

37. Római párkánykő faragvány (IV—V. század) puha homokkőből, az oldalán másodlago
san faragott ovális női fej. Hossza 61 cm, szélessége 55 cm. 

38. Faragott márvány dombormű, szentélyt elzáró lap. Hossza 63,5 cm, szélessége 25 cm. 
39. Háromtagú hurkolt szalagfonatú dombormű, nagy szemcséjű fehér márványkőből 

(XI. század). Mérete 29x24 cm. 
40. Háromtagú hurkolt szalagfonatú domborműtöredék, fehér mészkőből (XI. század). 

Méret 28 x 14,5 cm. 
41. Háromtagú hurkolt szalagfonatú fríz (IX—XI. század). Fehér mészkő. Mérete 24 x 17 cm 
42. Két domborműtöredék. Fehér mészkőlapok (XI. század). 
43. Szalagfonat-palmettás faragványtöredék. Fehér mészkőlap (XI. század). Hossza 25 cm, 

szélessége 22 cm. 
44. Palmettás faragású pilaszter oszlopfej, a helyszínen, ásatás közben, a feltáráskor. 
45. Palmettás faragású pilaszter oszlopfej. Fehér lyukas mészkő (XII. század). Mérete 

56x32x55 cm. 
46. Palmettás faragású pilaszter oszlopfej. Fehér mészkő (XIII. század). A palmettás faragás 

másodlagos, mert az oszlopfő felső részén római faragványok vannak. Római sírkő lehe
tett. Méretei: 55x32x26 cm. 

47. Palmettás pilaszter oszlopfej. Fehér lyukacsos mészkő (XII. század). Méretei: 51 x33 x61 
cm. 

48. Palmettás pilaszter oszlopfej. Bal oldalán palmetta. 
49. Palmettás oszlopfej jobb oldala. 
50. Palmettás pilaszter oszlopfej elölről, két emberfejet ábrázoló faragás. Fehér mészkő. 

(XII. század). Méretei: 61 x39x26 cm. 
51. Pilaszter oszlopfej. Embert ábrázol két kosfejjel. Fehér mészkő (XII. század). Méretei: 

53 x25 x48 cm. 
52. Palmettás párkánykő (XII. század). Szürke homokkő. Méretei: 53 x30x 19 cm. 
53. Palmettás faragvány. Vízszintesen futó fríz töredéke (XII. század). Jó minőségű fehér 

mészkő. Méretei: 37x25x19 cm 
54. Palmettás oszlopfő. Stilizált életfát ábrázol (XI—XII. század). Jó minőségű fehér mészkő. 

Magassága 23,5 cm, szélessége 27 cm. 
55. Palmettás oszlopfő. A stilizált életfát ábrázolja (XI—XII. század). Fehér mészkő. Magas

sága 28,5 cm, szélessége 26 cm. 
56. Palmettás oszlopfő. A stilizált életfát ábrázolja (XII. század). Magassága 40 cm, szélessé

ge 30 cm. 
57. Vállkő szalagfonat-palmetta díszítési elem kompozíciójával, mind a négy oldalán faragás

sal (XI—XII. század). Fehér mészkő. Mérete: 53 x35,5 x27 cm. 
58. Vállkő 



59. Vállkő 
60. Vállkő 
61. Pilaszter oszlopfej. Két oldalán palmettás faragvány. Elöl emberfejet ábrázol (XII. 

század). Lyukacsos, rossz tartású mészkő. Ez az oszlopfej a mitrovicai múzeumba került. 
62. Kőlap dombormű, Jézust a kereszten ábrázolja (XI—XII. század) Fehér mészkő. Méretei 

43 x 42x10 cm. 
63. Kőlap faragvány töredék. Áldásra emelt kezű papi alakot ábrázol stólával a nyakában 

(XI—XII. század). Méretei: 17,5x 13X 12 cm. 
64. Kőfaragvány-töredék, három töredékből összeragasztva, a faragásból szalagfonat és 

női fej része látható (XI. század). Fehér mészkő. Mérete: 26x18 cm. 
65. Faragványtöredék. Kerubot ábrázol (XII. század). Homokkő. Mérete: 35x18 cm. 
66. Latin feliratú faragott mészkötöredék (XIV. század). Mérete: 79x36x16 cm. 
67. Kályhaszemek a XVI—XVII. századból. 


