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A sztyeppei lovasnomád népek legalább egy évezrede íjászgyűrűt használnak az íj 

megfeszítéséhez. Különböző korokban és különböző területeken ennek eltérő fajtái alakultak 

ki, persze ugyanazon a helyen is használhattak egyidőben különböző példányokat, és egy-egy 

nép által használt gyűrűk is alakulhattak, fejlődhettek az évszázadok során. Minden bizonnyal 

így volt ez az oszmánok esetében is.  

Bármennyire fontos eszköz is azonban az íjászgyűrű, történetéről nagyon keveset tudunk: a 

leírások alig emlékeznek meg róluk, az íjakkal, nyilakkal és tegzekkel ellentétben alig-alig 

kerültek be a főúri gyűjteményekbe, az ásatásokon alig bukkannak rájuk a régészek. A mai 

múzeumi példányok nagy többsége ellenőrizhetetlen helyekről összevásárolt 

magángyűjteményekből került jelenlegi helyére. Mindennek az a következménye, hogy 

történelmi korokból származó, hiteles íjászgyűrűt alig ismerünk. Így vagyunk ezzel az 

oszmánok esetében is, akiknek a hagyományos íjászata pedig még a 20. század elején is 

virágzott, s az utolsó szultáni íjászmester, Necmeddin Okyay nem is olyan régen, 1976-ban 

hunyt el. Bármennyire is „közeli” azonban ez a hagyomány, mégis kérdés, hogy a törökök 

milyen típusú gyűrűket használhattak. A legfőbb nehézséget az okozza, hogy tipológia 

hiányában az ismert példányok jelentős részének meghatározása bizonytalan, továbbá 

beszerzésük időpontja és körülményei is ismeretlenek. Éppen ezért az alábbiakban 

összegyűjtöttem az ismert, töröknek tartott példányokat.  

Ezek egy része biztosan török: tudjuk, hogy török közegből került mostani őrzési helyére. 

Másfelől úgy tűnik, hogy a bőrfüllel ellátott darabok készítése csak a törökökre volt jellemző. 

Ezek képezik a tipológia alapjait. Ezek mellé rendelhetünk egy sor olyan gyűrűt, amely 

jellegzetességeiben a fentiekre hasonlít, bár származása ismeretlen. A harmadik csoportot a 

töröknek mondott, de mégsem egyértelmű példányok képezik. 

Ezek alapján viszonylagos biztonsággal elmondható, hogy létezik egy kifejezetten az 

oszmánokra jellemző gyűrűtípus, azt azonban nehéz volna megmondani, hogy emellett másféle 

gyűrűket használtak-e. E gyűrűtípus története a 16. századtól követhető a közelmúltig. Főbb 

jellegzetességei a következők: 

- A gyűrű nyelve viszonylag rövid, a lyuk síkjától általában kb. 45°-os, vagy annál 

nagyobb szögben áll el, időnként a függőlegeshez közelít.  

- A gyűrű pántjának oldala ‒ szemben az egyébként hasonló iráni és mogul gyűrűkkel ‒ 

függőleges. A nyelv öble is csak a pánt felett kezdődik.  

- Az ideg a gyűrű pántjának alsó peremére fekszik fel. 



- A gyűrű nyelvébe belülről kis bőrdarabot – fület – ragasztanak, amely lefelé túlnyúlik 

a gyűrű peremén. Ennek szerepe az, hogy a feszítés során az ideg ne nyomja meg a 

hüvelykujj alsó percét. 

- A gyűrűket elsősorban csontból, szaruból vagy agancsból készítik, a legelőkelőbbnek 

az elefántcsont és a rozmáragyar számított.  

- A gyűrűket ‒ az iráni és indiai gyűrűkkel ellentétben ‒ ritkán díszítik. 

Van azonban egy másik csoport is: e gyűrűk többé-kevésbé a fenti formai jellemzőkkel bírnak, 

de gazdagon díszítettek. Közülük egyetlen darabról sem bizonyos, hogy oszmán műhelyben 

készült, történeti leírásuk, ábrázolásuk nem ismert oszmán közegből. A múzeumi példányok 

származási helye és begyűjtési ideje is többnyire ismeretlen. Az azonban látszik rajtuk, hogy 

egy stíluscsoporthoz tartoznak, mind a gyűrűk megformálását, mind a díszítés módját és stílusát 

tekintve (arany arabeszkek, a gyűrű pántjának hátsó ‒ azaz kívülre eső ‒ részén elhelyezett 

ékkövek). E díszítési mód erősen elüt a mogulok gyakorlatától, azonban összeköti velük az 

alapanyag: gyakran jádéból készülnek. (Ez nem jellemző az oszmánokra.) Az ismert 

példányokat datálni sem tudjuk, a legkorábbi darab 1856-ban került gyűjteményi állományba, 

míg a Topkapi Szeráj hasonló példányát a 19. század második felére keltezik. Elképzelhető 

tehát, hogy kései, 19. századi reprezentatív gyűrűkkel állunk szemben. Ugyanakkor a díszítés 

módja és technikája már a 16. században is adatolható. E csoport darabjai tehát oszmánnak 

tűnnek, de pillanatnyilag készítési idejük nem határozható meg.  
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