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BEVEZETÉS 

 

Jelen disszertáció célja kettős: egyfelől egy meghatározott terület 10-11. századi 

lelőhelyeinek bemutatása, másfelől az előkerült leletanyag értékelése, az ahhoz kapcsolódó 

problémák vizsgálata, illetve az ezekhez szorosan hozzá tartozó kérdések elemzése.  

Leletanyagot bemutató jellegének megfelelően két fő részre osztható: a katalógusra és 

az elemző részre. Nem választható el azonban mereven e két rész sem egymástól, hiszen az 

adott lelőhelyekről nyerhető információk összefoglaló értékelése az egyes lelőhelyek 

bemutatása után következik, majd ezután sorakoznak az egyes elemző fejezetek. 

A disszertáció a Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori sírleleteit bemutató 

korpusz kötetek sorába illeszkedik, melynek keretein belül a mai napig három teljes, Baranya, 

Heves és Vas megyét bemutató kötet jelent meg, továbbá Hajdú-Bihar megye M. Nepper 

Ibolya által feltárt temetői, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rétköz leleteit 

bemutató, Istvánovits Eszter által jegyzett monográfia. 

A vizsgálat földrajzi kereteit a két szomszédos Árpád-kori megye, Győr1 és Moson2 

teljes területe alkotja. E két megyének – az Árpád-kor első évtizedeit tekintve – egymáshoz 

való viszonya kellőképpen máig nem tisztázott, a korszak kutatásában megtalálható annak 

gondolata, hogy Moson megye területe, legalábbis az 1030-as évek végéig Győr részét 

képezte (KRISTÓ 1988, 265-267., 518, 3. kép; ibid. 2003b, 76; ZSOLDOS 2001, 48). A megyék 

egységben történő tárgyalását tehát földrajzi elhelyezkedésük mellett ez a körülmény is 

indokolja. E két egykori megye exakt módon történő körülhatárolása – pontosan ismert 

határok hiányában – azonban a 11. század folyamán korántsem egyszerű feladat (KRISTÓ 

2003b, 71), bizonytalan ugyanis, hogy milyen szempontok alapján kerültek körülhatárolásra 

(GYÖRFFY 1987, 566). A megyék I. István (1000-1038) által történt megszervezése a későbbi 

időkben módosulhatott is, s a határok így csupán a későbbi történeti korokban váltak 

pontosabban ismertté.3 A 10. századot illetően pedig e közigazgatási egységeknek nyílván 

                                                 
1 A magyarországi korai alapítású vármegyék (KRISTÓ 1988.; ZSOLDOS 2001.; ibid. 2010.) közül Győr vára 
létezett már a 10. század végén is, erről írott forrásadatok állnak rendelkezésre: Koppány felnégyelt testének 
egyik részét a győri vár kapujára szegezték ki (KRISTÓ 1999, 370-371.), így a várnak várnak 997-ben már 
léteznie kellett (GYÖRFFY 1987, 566; KRISTÓ 1988, 264). A pécsi püspökség alapítólevele ugyancsak Győr 
várában kelt, 1009-ben (PITI 1999.). Közvetett adatok alapján azonban feltételezhető, hogy a vármegye a várnál 
kissé később, csak az ezredforduló táján jött létre (ZSOLDOS 2001, 45). Mivel a Csilizköznek az I. István 
(1000-1038) kori Győr megyéhez való tartozása kérdéses (GYÖRFFY 1987, 565; KRISTÓ 1988, 256), ezért ez 
a terület kimaradt az anyaggyűjtésből. 
2 Moson esetében annak I. István (1000-1038) kori önálló megyeként való léte nem bizonyítható, noha a mosoni 
ispáni vár az államalapító király uralkodásának idején már létezhetett (BÓNA 1998, 34; TOMKA 2000b.). 
3 Györffy György véleménye szerint Győr vármegye határai nagyjából megegyeztek a 20. századi létező 
határokkal (GYÖRFFY 1987, 570). 
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még nyomuk sem volt, ám valahol határokat kellett ebben a korszakban is kijelölni, így 

kézenfekvőnek tűnt e kategóriák alkalmazása. Mivel Sopron megye honfoglalás és 

államalapítás kori leletanyagának feldolgozása folyamatban van (GÖMÖRI 2002, 31), így a mai 

megye közigazgatási egységét nem lett volna célszerű alapul venni. Az anyaggyűjtés a mai 

országhatárokon túllépve a történelmi megyehatárokat követi, ám részint szubjektív, részint 

objektív okok miatt azonban ezeket a mai Magyarország területén nem lehetett alapul venni. 

Ennek megfelelően egyfajta hibrid megoldás született: az ország területén az anyaggyűjtés a 

mai közigazgatási határokhoz igazodik – s így az kiterjed a 2002. évi megyerendezés nyomán 

Veszprémtől elcsatolt új területre is –, míg a történelmi Magyarország határain túl az Árpád-

kori megyehatárok adják a választóvonalat.  

Az időbeli határokat a magyar honfoglalás, illetve a Kárpát-medence egészének 

birtokba vétele és a 11. század vége – 12. század eleje alkotja. 

Az értekezés szerkezetét tekintve az egyes lelőhelyeket, majd az azokról nyerhető 

információk áttekintését követi a terület leletanyagának elemzése. Ebben a fejezetben a 

temetkezési szokások, az egyes ékszerek, ruházatot díszítő elemek, fegyverek, használati 

eszközök, lószerszámok stb. bemutatása történik, teljességre törekvően feldolgozva néhány, a 

területen nagyobb számban előforduló, mindmáig feldolgozatlan tárgytípust is. 

A területi vizsgálatok című alfejezet tartalmazza a régión belül elkülöníthető kisebb 

területi egységek, az ún. mikrorégiók vizsgálatát. Ezek az egységek a leletanyag elemzése 

nyomán rajzolódhatnak ki, s magukban rejtik az egyes tárgytípusok – adott régióra érvényes – 

kronológiai rendszereinek finomítását, s a leletanyag kronológiája alapján a terület 

településtörténetére, benépesítésére vonatkozó adatok nyerhetők. A nagyobb területeket 

átfogó kitekintésben a vizsgálatokat a környező nagyobb egységekkel kapcsolatban kell 

elvégezni. Ennek lehetősége a burgenlandi és a Vas megyei, továbbá a felvidéki leletanyag 

jelentős részének közlése alapján mára lehetségessé vált. Ez az összevetés, valamint a 

leletanyag kapcsolatainak elemzése már előrevetíti a határvidék és az ún. nyugati gyepű 

kérdéskörének vizsgálatát. Szeretnénk elemezni e korabeli zóna szerepét, jelentőségét. 

Mennyire tekinthető a sírok, temetők elhelyezkedése alapján határvidéknek, „gyepűnek”, s 

milyen lehetett ennek településtörténete? A Ny-i területeken előkerült régészeti forrásanyag 

milyen érintkezési formákat mutat, milyen kommunikációs csatornákat körvonalaz a 

szomszédos területekkel? Mindezen kérdések vizsgálata felvillanthatja, hogy bizonyos 

időhatárok között a településterület kiterjedése Ny-i irányban mekkora területet ölelhetett fel? 
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KÖSZÖNTENYILVÁNÍTÁS 

 

A disszertáció elkészítését sokan, sokféleképp segítették, akár a leletanyag vagy a 

vonatkozó információ gyűjtéséről, akát technikai jellegű kérdések megoldásáról volt szó. 

Mindnyájuk segítségéért e helyütt is szeretnénk köszönetet mondani!  

A rusovcei/oroszvári temető dokumentációjának egyes részeit Kovács László (MTA-

RI), Szőke Béla Miklós (MTA-RI) és Tomka Péter (XJM) bocsátották rendelkezésünkre. A 

lébény–kaszási sírkert feldolgozásának lehetőségéért ugyancsak Tomka Péternek tartozunk 

köszönettel. A temető nemi és életkori adatait pedig Mende Balázs Gusztáv (MTA-RI) 

bocsátotta rendelkezésünkre.  

Az egyes múzeumok adattáraiban való eligazodást Komiszár Szilvia (MNM) és 

Scheilinger Zsuzsanna (MTM) segítették. A Xántus János Múzeum gyűjteményének 

tanulmányozása során Bíró Szilvia (XJM) és Molnár Attila volt segítségünkre, Nekik 

szeretnénk megköszönni a győrszentiván–károlyházi temető feldolgozásának lehetőségét is! 

A Hansági Múzeum gyűjteményében Szeilerné Malek Éva (HM), a Magyar Nemzeti Múzeum 

Középkori Raktárában peidg Puskás József (MNM) segítette a munkánkat, mindnyájuk 

segítségéért hálás köszönetünket fejezzük ki! 

Az eov térképek elkészítése Eke István (MNM-NÖK) munkáját dícséri, a táblák 

összeállításában Takács Tibor (MNM-NÖK) és Tóth Zoltán (MNM-NÖK) nyújtott 

nélkülözhetetlen segítséget. Itt szeretnénk megköszönni Ilon Gábor (MNM-NÖK) segítségét 

is. A rajzok egy része Lakatos Janka (XJM), Máthé Genovéva (XJM) és Ősi Sándor (MTA-

RI) munkája. 

Az ELTE-BTK Doktori Iskolájának oktatói közül Vida Tivadar tanácsait itt is 

megköszönjük!  

Végül – de korántsem utolsó sorban – szeretnénk köszönetet mondani Révész László 

(MNM) segítségéért, melyre az egyetemi évek óta mindig számíthattunk. Javaslatai, 

észrevételei nagyon sok hasznos tanáccsal szolgáltak. E helyütt – a disszertáció elkészítése 

során nyújtott segítségén felül – ezért is köszönetet szeretnénk mondani! 
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I. TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZET  

 

A két egykori megye a Kárpát-medence belső süllyedékterületén, a Kisalföld 

nagytáján található, mely a Dunai–medencesor középső tagja. Ny-i irányban a Bécsi–

medencével, K-felé pedig az Alfölddel áll kapcsolatban. A nagytájat a Duna vonala osztja egy 

DNy-i és egy ÉK-i részre, melyek közül témánk szempontjából előbbi, mintegy 4500 km²-re 

kiterjedő része a releváns. A Kisalföld három középtája a Győri–medence, a Komárom–

Esztergomi síkság és a Marcal–medence, melyeknek – eltérő nagyságban ugyan, de – 

mindhárom tagja érinti az általunk vizsgált régiót. Ezek a középtájak tovább oszthatók 

kistájakra, melyek közül a vizsgált területen, Moson megye ÉNy-i részétől indulva elsőként a 

Mosoni-síkság megközelítőleg háromszög alakot öltő része következik, mely Ny-irányban a 

Parndorfi-fennsíktól indulva húzódik a Mosoni–Duna vonalától D-re eső területen. A kistájat 

részint a Rábca, részint a Fertő–Hanság határolja. A Kisalföldnek ez az ÉNy-on 125-131, DK-

en 110-115 méteres tengerszint feletti magassággal rendelkező kistája teljes egészében 

magasártéri hordalékkúpsíkság, a Duna hordalékkúpjának része, melyet a Mosoni–Duna 

holtmeder maradványainak hálózata tagol, a folyó jobb partjának néhány kilométeres 

sávjában. Ezek D-i oldalán dűneképződés nyomán árvízmentes szigetek alakultak ki. A terület 

jellemző talajfajtái a csernozjom talajképződmények, növénytakaróját illetően pedig a nádas 

mocsarak, fűz-nyár és tölgyerdők. A Mosoni–Duna É-i oldalán helyezkedik el a Szigetköz 

kistája, mely a Mosoni–síksághoz hasonlóan szinte tökéletes síkság, ugyancsak a Duna 

hordalékkúpja által feltöltve. Az É-felől a Duna főága által határolt terület két fő részre 

osztható, az alacsonyártéri, holtágakkal tagolt és a magasártéri, holt meanderekkel osztott 

részre. Árvízveszélyes terület, tengerszint feletti magassága ÉNy-on 115-125, DK-en 110-115 

m között változik. Talajtani viszonyait tekintve különböző öntéstalajokkal, elsősorban réti 

öntéstalajokkal számolhatunk. K-i irányban átlépve a Mosoni–Duna vonalát a Győr–Tatai 

teraszvidék következik, melynek nagyobb része már Komárom–Esztergom megye területére 

esik. A Duna által határolt területnek, a folyó vonalával párhuzamos jobb partjának, 6-8 km-

es sávjában, annak teraszos részei húzódnak. Ennek első, a folyó szintje fölé 8-12 méterrel 

magasodó szakasza Gönyű és Győr között szélesedik ki. Jellemzőek az öntéstalajok, a 

magasabban fekvő részeken a réti öntések, az első teraszt pedig futóhomok borítja. A Duna 

vonalával párhuzamosan, a teraszos részeken kocsányos tölgyesek és a fűz-nyár ligetek éltek. 

Ettől D-re, ugyancsak részben már Komárom–Esztergom megyéhez tartozik az Igmánd–

Kisbéri medence. A Ny-K-i irányú, völgyekkel tagolt medence Ny-i része ékelődik az Árpád-
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kori Győr megye területébe. Ny-i irányban a Pannonhalmi–dombság következik, melynek 

ÉNy-i részét foglalja magába vizsgált területünk. A már a Dunántúli–középhegységhez 

sorolható, környezetéből kiemelkedő, laza üledékekből épült dombságon, mely változatos 

talajtani viszonyokkal rendelkezik, a különböző öntéstalajoktól a futóhomokig széles a 

paletta. Ny-on kocsányos tölgyes, K-felé juharos-tölgyes jellegű növénytakaró borította. 

Ennek D-i feléhez csatlakozva, a kisebb részben ugyancsak a vizsgált területhez tartozó Súri– 

és a Pápai–Bakonyalja következik. Ny-i irányban haladva tovább a sorban következő a Pápa–

Devecseri-sík, melynek É-i része esik az egykori Győr megye területére. Az enyhén tagolt 

hordalékkúpsíkság mindenütt 125 m-nél magasabb tengerszint feletti adatokkal rendelkezik, 

lankás területét barna erdőtalajok, erdőföldek, réti csernozjomok jellemzik. Kocsányos 

tölgyesek, cseres tölgyerdők, nyáras borókások alkották a jellemző növényzetet. A Pápa–

Devecseri-síktól csaknem a Marcal folyása mentén határos a Csornai–sík, melyet É-on 

megközelítőleg a Rábca határol. A részben már a Sopron megyéhez tartozó terület D-i fele 

sík, homokos, iszapos vagy agyagos öntéstalajjal rendelkezik, ÉK-i részét keskeny dűnesávok 

teszik változatosabbá. É-on 113-115 m-es, D-en 120 m körüli tengerszint feletti magasságok 

jellemzik. Jelentős a területen a Rába hajdani fattyúágainak hálózata. Talajtani adottságait 

tekintve a réti öntések és a lápos réti öntéstalajok a jellemzőek. ÉK-felé haladva Csornai–sík 

fokozatosan megy át – a szintén részben Sopronhoz tartozó – Hanság kistájának süllyedő 

medencéjébe, mely az év jelentős részében csaknem összefüggően vízzel borított terület volt. 

Legnagyobb tengerszint feletti magassága 120 m, jellegét tekintve alacsonyárterű, lapályos 

felszínű síkság, illetve alacsonyártér, elsősorban lecsapolt síklápi és réti öntéstalajokkal. Ettől 

a tájegységtől csupán keskeny földnyelvek választják el a Fertő–medencéjének mocsaras-

lápos, nagyrészben összefüggően vízzel borított vidékét, melyet D-en és É-ÉK-en is 

magaspartok határolnak (ÁDÁM–MAROSI 1975.; MAROSI–SOMOGYI 1990.; GYÖRFFY–ZÓLYOMI 

1994.; FRISNYÁK 1999, 5-28.; FEKETE–VARGA 2006, 199-237.; DÖVÉNYI 2010.;  MEZŐSI 2011, 257-

264.).  

A történeti Magyarország területének 1/8-ad része ártéri terület volt (FRISNYÁK 1999, 

8). Mindez különösen intenzíven jelentkezett a vizsgált régióban, hiszen a mai Győr–Moson–

Sopron megye hazánk felszíni és felszín alatti vizekben egyaránt a leggazdagabb területe 

(GÖCSEI 1990, 29). A Kárpát-medence Árpád-kori vízrajzi és domborzati térképére (FODOR 

2009, 85) pillantva rögtön szembetűnő, hogy e megyék adottságait mennyire meghatározták 

annak vízrajzi viszonyai. A folyók közül legfontosabb természetesen a Duna, ám a Rába és a 

Marcal, továbbá a kisebb vízfolyások szerepe sem lényegtelen. A terület alacsony fekvése 

miatt gyakoriak voltak az árvizek, s a megyék egy jelentős része állandóan vagy időszakosan 
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vízzel borított volt. A Szigetközben és annak peremterületén a folyószabályozások 

megindulása előtt gyakran borított el nagy területeket a víz, egybefüggő víztükörrel azonban 

nem számolhatunk, kiemelkedő száraz foltok tagolták a tájat. A Hanság vidéke viszont 

árvizek esetén a Balaton nagyságát meghaladó, összefüggően vízzel borított területté is 

válhatott (ÁDÁM–MAROSI 1975, 65). Ennek a hajdan gazdag és kiterjedt láp- és mocsárvilágnak 

napjainkra azonban csupán töredéke maradt fenn, főként a Hanság K-i szélén, a Rábca volt 

medrében.  

Szemben a folyószabályozások nyomán megváltozó vízrajzi viszonyokkal a terület 

éghajlata nem változott jelentősen a magyar honfoglalás óta eltelt több mint egy évezred alatt. 

A terület fekvése és domborzat szerinti változásai miatt a vizsgált terület K-i részére a 

kontinentális klíma vonásai a jellemzőek, mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű 

vidék. A Ny-i területek ezzel szemben az óceáni klíma jegyeit mutatják, hűvös, nedves, enyhe 

telű éghajlati körzet. Éves csapadékmennyisége is a mai állapotoknak főbb vonalaiban 

megfelelő volt, mindössze 8-10 %-os ingadozással számolhatunk az eltelt egy évezred alatt, 

mely így éves szinten 550-650 mm között határozható meg, az É-i területeken 550-600, míg 

D-en 600-650 mm, Ny-i irányban növekvő értéket mutatva (GÖCSEI 1990, 28; GYÖRFFY–

ZÓLYOMI 1994.; FRISNYÁK 1999, 8; MEZŐSI 2011, 260). A szélviszonyok tekintetében a Kisalföld 

közismerten az ország legszelesebb vidékei közé sorolható, uralkodó széliránya az ÉNy-i. 

Mindez még fokozottabban igaz a Mosoni–síkságra, mely Magyarország legszelesebb kistája 

(GÖCSEI 1990, 13, 27). 

Egyetlen nagytájon belüli elhelyezkedése ellenére tehát a különbségek 

megmutatkoznak mind a táj domborzati, mind vízrajzi, s kisebb mértékben éghajlati 

viszonyait tekintve is. A két megye természetes határát csupán É-on jelöli ki földrajzi tényező, 

a Duna. D-i, K-i és Ny-i irányban kisebb részben természetes határvonalakhoz igazodik, 

többségében azonban mesterségesen kialakított vonalak határolják. Mint fentebb már utaltunk 

rá, a két megye területén található tájegységek határai értelemszerűen nem párhuzamosak 

ezekkel. A két megye mintegy 3100 km²-es területet ölel fel, mely azonban a 10-11. 

században jelentősen eltérő jelleget mutatott napjainkban megfigyelhető változatától, mely 

csak a 18. századtól meginduló, azonban igazán jelentőssé csak a 19-20. század fordulóján 

váló folyószabályozások nyomán alakult át jelentős mértékben, nyerve el mai formáját.  
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II. GYŐR ÉS MOSON MEGYÉK HONFOGLALÁS ÉS KORA 

ÁRPÁD-KORI TEMET ŐINEK ÉS SÍRLELETEINEK 

KUTATÁSTÖRTÉNETE 

 

Győr és Moson megyék első korabeli sírjainak előkerülésére vonatkozólag már a 19. 

század közepe óta rendelkezésre állnak információk, ám ekkor még csupán a véletlenszerűen 

napvilágra került sírokból származó leletek több-kevesebb részének megőrzésével 

számolhatunk. A korábban is bizonyára meglévő – ám homályban maradt – eseteket nem 

számítva az első általunk is ismert lelőhely a győr–újszállásoki temető, melyből már az 1850-

es évek végén, a 60-as évek elején kerülhettek elő leletek (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 256-

257.; SZŐNYI 2007, 12). Az első temetkezések azonban, melyek leletei közgyűjteménybe 

kerültek, sőt azokról feljegyzés vagy közlemény is született, 1865-ben Pannonhalmán, a 

Boldogasszony kápolna építése során, s ugyanebben az évben Koroncó–Bábotán kerültek elő, 

melynek leleteit Ebenhöch Ferenc (TÓTH 2002.) koroncói plébános gyűjtötte össze. Már ekkor 

jelentőséggel bírt a korszak kutatására nézve, hogy Rómer Flóris kezdeményezésére a Győri 

Bencés Főgimnáziumban 1859-ben megalakult a Régiségtani Szertár, mely lendületet adott a 

régészet iránti érdeklődésnek, s az Archaeologiai Közlemények majd az Archaeologiai 

Értesítő mellett a leletek közlése a rend értesítőjében, a szertár gyarapodásáról beszámoló 

éves jelentésekben is helyet kapott. 1890-ben Sőtér Ágost (ENZSÖL 2002.) kezdte meg a terület 

első, mai fogalmaink szerinti leletmentő ásatását, a rusovcei/oroszvári település Wiesenacker-

dűlőjében, melyet – noha csupán egyetlen oldal terjedelemben is, de – egyéb beszámolókkal, 

hírekkel stb. egyetemben, a Mosonmegyei Történeti és Régészeti Egylet önálló évkönyvében 

1898-ban közölt is. Sőtér 1903-ban fogott hozzá a temető feltárásának folytatásához, s ekkor 

74 sírt tárt fel. 1905-ben bekövetkezett halálával azonban további kutatás abbamaradt. Ehhez 

hasonló, tervszerűnek tekinthető ásatások aztán egészen az 1930-as évekig nem is történtek. 

Az előkerült sírok leleteit vagy azok egy részét rendszerint begyűjtötték, a szerencsésebb 

esetekben a sírokról több-kevesebb leírást is közölve. A 20. század elején különösen sok sír 

vagy temető került napvilágra, melyek nagy részének megmentése és közkinccsé tétele 

Börzsönyi Arnold (GULYÁS 1941, 1173-1174.; BÁNHEGYI 1977, 58-59.; SZABÓ 2005, 17) nevéhez 

fűződik. Börzsönyi 1883-tól 1917-ig dolgozott a Győri Bencés Főgimnázium Régiségtárban, 

ahol a gyűjtemény kezelése, s annak tudományos bemutatása – közte az első komoly 

tárgykatalógus elkészítése – mellett Győr környékén önálló ásatásokat is folytatott. 1901. és 

1905. között végezte el a győr–téglavető-dűlői avar temető csaknem teljes feltárását, melynek 
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során 10-11. századi sírok is előkerültek. Eredményeit párhuzamosan közölte tanévenként a 

Főgimnázium Értesítőjében, évenként pedig az Archaeologiai Értesítőben. E munkálatokkal 

párhuzamosan 1903-ban egy Mosonszentmiklós határában előkerült lovas sírt is bemutatott. 

1911-ben Gyömörén végzett kutatást, s az itt előkerült rozettás lószerszámvereteket 

tartalmazó női sírról a következő évben már be is számolt az Archaeologiai Értesítő hasábjain, 

több, máig helytálló következtetést levonva. Az 1912-13-as évek táján Nyúl–Öreghegyen 

négy lovas sír feltárása és közlése fűződik a nevéhez. Kronológiai sorrendben haladva 1931-

ben az andaui/mosontarcsai két sír és egy szórványlelet gazdagította a kutatás forrásbázisát. 

1934-ben pedig előkerült Koroncón az első megfigyelt rozettás lószerszámos női sír, melyből 

– Czigány Béla (TÓTH 2003.) iskolaigazgatónak hála – az előkerült leletek egy része mellett 

magáról a sírról is megőrződtek információk. A régiségek iránt lelkesen érdeklődő, 1928. és 

1938. között Koroncón tanító, majd 1938-tól Győrben dolgozó, s a későbbiekben 

iskolaigazgatói posztot is ellátó tanító mentette meg a Csikvándi kavicsosban 1936-ban talált 

lovas, fegyveres sír leleteit is. Két évvel később – az 1922-óta múzeumőri tisztséget is betöltő 

– Lovas Elemér (VIDA 1996.; TÓTH 2002a.) Győr külső részén, de már a város területéhez 

tartozó Lehel utcában gyűjtött korabeli leleteket. Lovas pályafutása azért is fontos, mert már 

ebben az időben kezdeményezte a Főgimnáziumi Régiségtár gyűjteményének átengedésével 

az önálló Városi Múzeum létrehozását (TÓTH 2002a, 569; SZABÓ 2005, 17). 1928-ban 

Régiségtári Naplójában, Győr megyében 30 lelőhely, 50 sírjának kb. 200 db leletét tartotta 

számon (XJM R.A. ltsz. n.). 1938-ban összeállította Győrmegye Régészeti Kataszterét, mely 

azonban teljes terjedelmét tekintve sajnos kéziratban maradt. Nyomtatásban is napvilágot 

látott viszont két – témánk szempontjából – fontos, a győri régészeti gyűjtést és Koroncó 

történeti földrajzát bemutató munkája. Tevékenysége alatt a Győri Múzeum honfoglalás kori 

kiállítása is gyarapodásnak indult, 1940-ben már több vitrinben mutathatták be az 

érdeklődőknek többek között a Gyömörén és Koroncó–Rácz-dombon előkerült leleteket 

(GYŐR, 3-4.; SZABÓ 2005, 20-21.). Leletkataszter jellegű összeállításra Lovas munkáját követően 

legközelebb Mithay Sándor vállalkozott, mely 1956-ban jelent meg.  

Mint említettük tervszerű ásatások újfent csupán az 1930-as évek végétől kezdődtek. 

Az egyik első ilyen az 1939. évi, Gallus Sándor vezetésével, Bottyán Árpád és Mithay Sándor 

közreműködésével végzett koroncó–bábotai volt, melynek során előkerült rozettás 

lószerszámos női sírt két évvel később László Gyula már önálló kötetben ismertette. A 

következő évben Fettich Nándor (MESTERHÁZY 2001.; ERDÉLYI 2002, 160-165.) folytatott 

mentőásatást – a Sőtér Ágost halálát követően kissé feledésbe merült – rusovcei/oroszvári 

temetőben, s ennek alkalmával három sír tárt fel. Az első – mai fogalmaink szerint – 
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tudományos keretek között folytatott, célzottan egyetlen korszakot vizsgáló feltárásra is ebben 

a temetőben került sor, 1942-ben. Ekkor az Országos Magyar Történeti Múzeum és a Teleki 

Pál Történettudományi Intézet közös programjának keretében, a Ny-Dunántúl Árpád-kori 

településtörténetének vizsgálatát célzó kutatási programjának keretein belül Sopronbánfalván, 

Sorokpolányban és Oroszváron folytak feltárások Bottyán Árpád (KÁPOLNÁS 2006.) és 

Nemeskéri János (ÉRY 1991.) vezetésével. Ehhez a munkához kapcsolódva került sor 

Hegyeshalom belterületén is egy Árpád-kori temető részletének megmentésére. Megindult 

továbbá a ny-dunántúli muzeumok korabeli leletanyagának fényképes kataszter jellegű 

összeállítása is. A II. Világháború és az azt követő újjáépítés során megszakadt munka az 

1940-es évek második felében éledt újjá, mikor Szőke Béla (KRAMMER 1962.; TÓTH 2002b.; 

LANGÓ 2007, 124-127.) az 1946. év végén Győrbe került, s betöltötte a Győri Múzeum igazgatói 

tisztét. Ny-Magyarországon töltött évei alatt került sor végül a Bencés Régiségtár és a Városi 

Múzeum egyesítésére. Szőke nevéhez viszonylag kevés korabeli feltárás fűződik, igazi 

jelentőségét szintetizáló munkái adják, melyek során egységben tekintette és elemezte a 

Kisalföld teljes területét. Önálló tanulmányt szentelt Győr korabeli történetének, s ugyancsak 

önálló tanulmányban – az egyes lelőhelyek közül többet is érintve vagy bemutatva – 

foglalkozott a Kisalföld 9-10. századi történetével. 1962-ben megjelent, máig meghatározó 

jelentőségű munkájában, mely a Honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei 

címet viseli, több kisalföldi leletre is támaszkodott az elemzések során. Ugyanebben az évben, 

a Régészeti Tanulmányok című sorozat II. köteteként megjelent – anyaggyűjtésében 1959-ben 

lezárult – A Közép-Duna-medence magyar honfoglalás és kora Árpád-kori sírleletei című 

leletkataszterben 28 korabeli lelőhely található Győr–Moson megyéből. Szőke 

munkásságának idejére esik 1952., mikor az előző évi földmunka során előkerült rozettás 

lószerszámveretek nyomán folytatott leletmentést Koroncón Mithay Sándor, Nemeskéri János 

és Deák Márta, melynek egy újabb rozettás lószerszámveretekkel eltemetett női sír szakszerű 

feltárását köszönhetjük. 1958-ban folyt a wallerni/vallai ún. köznépi jellegű temető feltárása, 

melynek 55 megmentett sírja valószínűleg csupán a temető egy része lehet. 1963-ban került 

elő Kajárpécen egy sajnos feldúlt temetkezés, melyből a Kárpát-medencében máig csupán 

egyetlen párhuzammal rendelkező, egyélű vaskard is ismert. A korszak kutatása sokat 

köszönhet Pusztai Rezső (SZENTKUTI 2001.) munkásságának is, aki 1950-ben került a 

mosonmagyaróvári Hansági Múzeumba, s kisebb kitérőket leszámítva nyugdíjazásáig ott 

dolgozott. Feltárásai között két, a korszakunkba tartozó is volt. 1965. és 1970. között kisebb 

megszakításokkal Pusztasomorja–Tímár-dombon végzett leletmentő ásatást. 1968-ban majd 

1974-ben pedig Levél község főterén mentett korabeli sírokat. 1960-ban Öttevény belterületén 
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Uzsoki András tárt fel egy lovassírt, 1969-ben pedig a győri Székesegyház kora Árpád-kori 

temetőjében dolgozott Kozák Károllyal együtt. Ebben az évben indult meg a győr–pósdombi 

temető feltárására is, melyet az első évben Albeker Mária (ALBEKER 1970.), majd Mesterházy 

Károly (MESTREHÁZY 1971.; ibid. 1974.) folytatott. Sajnos 1973-ban a temető még feltáratlan 

sírjainak nagy részét homokbányászattal elpusztították. A következő évben Győrszentiván 

söprűshegyi részén, római kori és 10-11. századi ún. köznépi jellegű temető sírjait mentette 

meg, s néhány évvel később tette közzé T. Szőnyi Eszter és Tomka Péter. 1987-88-ban a 

Győrhöz tartozó Bácsa, Szent Vid földvárának vizsgálata hozott eredményt, 9-10. századi 

telepnyomok, késő-középkori templom és temető mellett négy kora Árpád-kori sír 

feltárásával. A tervezett M1-es autópálya építését megelőző leletmentő ásatások is több 

temetővel gazdagították a korszak forrásanyagát, melyek közül kiemelkedik a Tomka Péter 

vezetésével, 1991-92-ben feltárt lébény–kaszás-dombi, melynek közelében a hozzá tartozó 

telep is előkerült. A többi temető sajnos csupán kisebb sírszámot eredményezett, ezek Győr–

Fövenyes-dombon és Mosonszentmiklós–Lednice-dombon kerültek elő: kettő, illetve 

tizenhárom sír. 2002-ben az MTA Régészeti Intézete és a Szegedi Biológiai Központ 

Genetikai Kutatóintézete együttműködésének eredményeként folyt hitelesítő ásatás az enesei 

temetőben, ahol 1971-ben került elő egy sír. 2007-ben pedig Bíró Szilvia vezetésével került 

feltárásra 8, ún. köznépi jellegű temetkezés Győrszentiván–Károlyházán. 

A Győr–Moson–Sopron megyében található, honfoglalás és kora Árpád-kori temetők 

teljességre törekvő feldolgozása az 1990-es évek végén, Figler András, Mesterházy Károly, 

Paszternák István és Tomka Péter közreműködésével indult meg (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 

262). Ennek során megtörtént a régebbi lelőhelyek egy részének azonosítása, s a leletanyag 

részbeni újraazonosítása is. Ez a munka azonban a 2000-es évek elején abbamaradt.  
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III. GY ŐR ÉS MOSON MEGYÉK HONFOGLALÁS ÉS KORA 

ÁRPÁD-KORI TEMET ŐI ÉS SÍRLELETEI 

 

1. ANDAU/MOSONTARCSA–KÖZPONT, A. 

 

1. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1931. június 8-án a település központjában található templom épületének teljes 

kiépítéséhez kapcsolódó földmunkák során, kb. 2 méter mélységben két sír került elő. Tóth 

István elmondása alapján mindkét váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetben volt, csaknem 

közvetlenül egymáson, a felső 20-30 cm-rel helyezkedett el magasabban az alsónál. Koporsót 

vagy egyéb sírépítményt nem lehetett megfigyelni, a vázak nagyon rossz állapotban voltak, s 

leletként mindössze egyetlen nyakperec került elő.  

Ugyancsak a templom építéséhez kapcsolódó munkálatok során talált Stephan 

Thyringer egy másik nyakperecet 1931. június 17-én, mintegy fél méter mélységben. 

Elmondása szerint sírnak, csontváznak nem volt nyoma, a leletet e hónap 23-án jelentette a 

BGLM felé.   

 

1. kép. Andau/Mosontarcsa, A. (1:10 000) 
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1. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1. sír (1931. június 08.) (1. tábla)4 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: kb. 200 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása rossz.  

Melléklet: 

1. 1 db négyszeresen összehajtott, kerek átmetszetű bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós 

végű nyakperec. M.: 15,5x15,3 cm, v.: 0,7 cm. BGLM ltsz. 8.285. 

 

2. sír (1931. 06. 08.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: kb. 220-230 cm, sh.: ?, sm.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása rossz. 

Melléklet nélküli. 

 

Szórvány: 

1. 1 db kerek átmetszetű, négyszeresen összehajtott bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós 

végű nyakperec, a szálak közé iktatott filigránszálakkal. M.: 15,6x15,9 cm, v.: 0,82 cm. 

BGLM ltsz. 8.288. (2. tábla) 

 

1. 3. ÉRTÉKELÉS 

Az andaui/mosontarcsai templom kiépítése során előkerült sírok esetében kérdéses, 

hogy az alsó sír, mely felett a nyakperecet tartalmazó – s így bizonyára 11. századi – 

temetkezést megfigyelték, milyen korú volt? Amennyiben feltételezzük, hogy a 2. sír is az 

esetleges Árpád-kori templomhoz igazodott, akkor a válasz egyértelmű. Ebben az esetben 

magyarázatot kapna a szuperpozíció is, mely a 10-11. századi soros jellegű temetőkben 

ritkább, gyakrabban megtalálható viszont a templom körüli sírkertekben, főként a későbbi 

temetkezések kapcsán. Sajnos nem ismert, hogy összesen hány sír lehetett még a temetőben, 

feltételezhető azonban, hogy egy harmadik sírra utal a szórványként előkerült nyakperec.  

A temetkezési szokások tekintetében a vázak általános, hanyatt fekvő helyzetéről 

szóló beszámolót leszámítva nem rendelkezünk információval. A leletanyagot képviselő 2 db 

                                                 
4 A táblákon a sírrajzok méretaránya M 1:20, a tárgyak rajzai M 1:1-es méretben szerepelnek, az agyagedények, 
a lószerszámok és a szúró- és vágófegyverek kivételével, melyek aránya M 1:2. Az ettől eltérő eseteket külön 
méretaránnyal jelöltük.  
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nyakperec egy-egy négyrét hajlított, vastagabb huzalból készült, a szórvány darab szálai közé 

pedig filigránszálakat is sodortak. A vastagabb huzalú nyakperecek használata a 10. század 

végétől már feltételezhető (ISTVÁNOVITS 2003, 291), míg a filigránszálakkal díszített variánsok 

a 11. század középső harmada-vége irányába mutatnak (GIESLER 1981, 119).  

 

1. 4. IRODALOM 

OBENAUS 2006, 36-37., Taf. 1-2. 
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2. CSIKVÁND–CSIKVÁNDI KAVICSOS 

 

2. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Csikvánd és Gyarmat községek között, a Gazdák erdejének nevezett akácosban, a 

146,6-es magassági pont közelében volt található egy kavicsbánya, melynek régi neve 

Csikvándi kavicsos. A domb K-i oldalán az 1936. év folyamán, vagy nem sokkal azt 

megelőzően iskolás gyermekek lófogakat és egy „kardot” ástak ki, továbbá teljesen elporladt 

vasmorzsalékokat is találtak. Ezek a leletek az útmesterhez kerültek. 1936-ban Herold Flórián 

gyarmati lakos kavicskitermelés közben ugyanitt, mintegy 60-70 cm mélységben egy 

honfoglalás kori sírra bukkant. Elmondása szerint a csontváz „hátánál” nyílcsúcsok feküdtek, 

s a sírban volt továbbá egy kengyel is. 1948. nyarán, mikor Szőke Béla a leletkörülményekről 

a helyszínen érdeklődött, még hozzátette, hogy a sírban volt egy „rugós szerkezetű” tárgy is. 

Erről pontosabb leírást sajnos nem tudott adni, s akkorra már maga a kérdéses tárgy is 

elveszett. A leletek Czigány Béla győrszigeti általános iskolai igazgató birtokába kerültek, 

további sorsuk azonban ismeretlen.  

 

2. kép. Csikvánd–Csikvándi kavicsos (1:10 000) 
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2. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1-4. 4 db kovácsoltvas nyílcsúcs. Ebből 3 db deltoid, 1 db pedig rombusz alakú, nyéltüskével 

ellátott típus. Száraikon jól látható volt a fa vesszőre kötözés nyoma. M.: 8,9x3, 6,2x2,1, 

7,1x1,7, ill. 10x2,8 cm. Elvesztek. (3. tábla 1-4) 

5. 1 db körte alakú kovácsolt vaskengyel. Téglalap alakú fülének felső oldala ívelt, a 

kengyelszíj számára téglalap alakú áttöréssel. A fül külön nyak nélkül csatlakozik a lapos 

szárakhoz. Talpalója ívelt, három bordával erősített. M.: 15,5x12,7 cm. Elveszett. (3. tábla 5) 

 

2. 3. ÉRTÉKELÉS 

A rendelkezésre álló információk alapján az előkerült 2 sír talán egy kisebb sírszámú 

temetőt körvonalazhat, azonban ennél többet jelenleg nem lehet megállapítani róla. Sajnos 

bizonytalan az először megtalált sírban lévő fegyver típusa is, így csak annyi látszik 

bizonyosnak, hogy mindkét sírban fegyverrel vagy fegyverekkel eltemetett férfiak nyugodtak. 

A keltezés kérdésében az említett „kard” szolgáltathatott volna információt, ennek hiányában 

azonban a sírokat a 10. századon belül pontosabban nem keltezhetjük. 

 

2. 4. IRODALOM 

SZŐKE 1954, 128, XXV. t.; MITHAY 1956, 13-14.; FÉK 180. sz.; MRT 4, 21/2.; KOVÁCS 

1995, 161.; XJM R.A. 102-68.  
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3. ENESE–SZABADSÁG U. 72. 

 

3. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1971. augusztus 3-án Thék Lajosné, Enese Szabadság u. 72. szám alatti lakos 

értesítette a Xántus János Múzeumot, hogy udvarában meszesgödör ásásakor embercsontok 

kerültek elő, továbbá beszolgáltatta az addig előkerült leleteket, a koponya és a hosszúcsontok 

töredékeit, továbbá 1 db aranyozott ezüstveretet, mely elmondása szerint a váz egyik „válla” 

környékén feküdt. A helyszínre Tomka Péter és Szőke Béla Miklós szállt ki, ahol a 

következőket állapíthatták meg: a Ny-K-i tájolású vázra egy kb. 1x1 méteres meszesgödör 

ásásakor bukkantak, kb. 90 cm-es mélységben. A földmunkát a leletek előkerülésekor 

felfüggesztették, de mivel a meszet a gödörbe a bejelentés előtt már betöltötték, feltárásra így 

akkor nem volt lehetőség. Thék Lajosné elmondása szerint e bolygatott sírtól kb. 3 méterre 

kútgyűrűk lehelyezésekor, 30-50 cm mélységben lócsontokra bukkantak, melyek közül a 

koponya elülső részének és a lábcsontoknak a töredékeit megőrizték, s a múzeumnak átadták. 

Ugyancsak beszámolt arról, hogy a meszesgödörtől 20-30 méterre ÉK-i irányban, a II. 

Világháború folyamán bunker építése közben is találtak csontokat, ezek között több állkapocs 

is volt, állítása szerint egy „műfogsor” is előkerült, melynek fém kapcsai voltak. 

Az 1990-es évek elején, az ekkor már Botka László tulajdonában lévő ingatlanon, a 

ház melléképülete alá pincét ástak, melynek során csontmaradványokat – köztük lócsontokat 

– és különböző fémtárgyakat találtak, melyek azonban azóta elkallódtak. 

2002. július 10. és 24. között, a kérdéses területen az MTA Régészeti Intézete és a 

Szegedi Biológiai Központ Genetikai Kutatóintézete együttműködésének eredményeként folyt 

hitelesítő ásatás, melynek során ős- és Árpád-kori telepjelenségek, illetve megtelepedésre 

utaló leletek mellett egy melléklet nélküli csontvázas sír is feltárásra került. 
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3. kép. Enese–Szabadság u. 72. (1:10 000) 

 

3. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1. sír (1944.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Thék Lajosné az embercsontok mellett főként „állkapcsok” előkerülésére tudott 

visszaemlékezni, elmondása szerint „műfogsort” is találtak, melynek fém kapcsai voltak.  

 

2. sír (?) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A 30-50 cm mélységben előkerült lókoponya és lábcsontok valószínűleg részleges 

lovastemetkezésű sírra utalnak, melyből azonban lelet nem maradt meg. 

 

3. sír (1971. augusztus 03.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 90 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A felsőtest bizonytalan nagyságú részén a csontokat és a koponyát a meszesgödör 

ásásakor megbolygatták, azok egy részét kiemelték, más részük pedig valószínűleg 
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megsemmisült. A váz egy része bolygatatlan maradt, azonban feltárása ennek a meszesgödör 

feltöltése miatt nem volt lehetséges.  

Melléklet: 

1. Az egyik felkarcsont felső végének környékén fekhetett 1 db aranyozott ezüstből öntött, 

négyzetes veret. Középpontjában bemélyedő, homorúan ívelt oldalú rombusz alakú 

lemélyített rész látható, oldalainak közepén pedig egy-egy kerek gyűrűben lévő, külső és 

belső oldalán egyaránt lemélyített résszel határolt kerek minta található. A minta lemélyített 

részei aranyozottak. Hátoldalának sarkaiban 4 db hegyes szeg található, melyeket a sarkok 

irányába fülszerűen visszahajlítottak. M.: 2,6x2,6 cm, v.: 0,8 cm. XJM ltsz. 72.15.1. (3. tábla 

7) 

 

4. sír (1990-es évek eleje) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Az ingatlan tulajdonosának elmondása szerint földmunka során különböző 

csontmaradványokat találtak, melyek között lócsontok is voltak, továbbá azóta sajnos 

megfigyelés nélkül elveszett fémtárgyakat.  

 

5. sír (2002. július 15.) (3. tábla 6) 

Nő, 35-45 év. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: 92 cm, sh.: 250 cm, ssz.: ?.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes.  

Bolygatott. In situ csak a jobb medencelapát és a lábak csontjai maradtak. 

A sírgödör lekerekített sarkú, hosszanti oldalain kissé szabálytalan, téglalap alakú aknasír. A 

váz a gödörben nem annak középen, hanem D-i oldalához közelebb feküdt. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldből őskori kerámiatöredékek kerültek elő. Szuperpozícióban volt a bizonytalan korú 

13. számú objektummal, azt vágta.  

 

3. 3. ÉRTÉKELÉS 

A település szélén, egy ÉNy-DK-i irányú homokdombon elhelyezkedő ismeretlen 

sírszámú temetőnek összesen 5 sírjáról áll rendelkezésre információ. Ennek alapján a két 

különböző helyről előkerült lócsontok 2 lovastemetkezést valószínűsítenek. A további 3 sír 

közül az 1. számú temetkezés értékelése azonban kissé bizonytalan. A telek tulajdonosának 



 27 

beszámolója szerint előkerült több állkapocs alapján lehetséges, hogy ezek nem egyetlen 

sírból származnak, vagy a sírban nem egyetlen váz volt. Lehetséges azonban az is, hogy az 

elbeszélő által használt megfogalmazás lehet félrevezető, s egy több darabra törött 

állkapoccsal állunk szemben, vagy a vázra, csontjainak darabszáma alapján a többes számot 

alkalmazták. A fém kapcsokkal ellátott műfogsor megítélése is bizonytalan. Langó Péter a 

fém kapcsokban hajkarikákat valószínűsített (LANGÓ–MENDE 2006, 232). Nem ismert továbbá 

az sem, hogy a temető hány síros volt, s rejtőzhetnek-e még sírok a földben? Az 1. és a 3. sír 

közti 20-30 m-es távolság azonban utalhat egy kiterjedtebb temetőre is. 

A sírokból megmaradt leletanyag meglehetősen szegényes. A 4. sírból előkerült 

fémtárgyak talán a lószerszám kovácsoltvas részei lehettek, s ebből a sírból talán más leletek 

valóban nem kerültek elő, hiszen a bronz vagy nemesfém tárgyak valószínűleg jobban 

felhívták volna magukra a találók figyelmét. A sírok szegényes voltát húzza alá, hogy az 

egyetlen hitelesen feltárt – bár bolygatott – temetkezésből sem került elő melléklet. A 

megmaradt négyzetes veret ún. köznépi jellegű és gazdagabb leleteket szolgáltató 

temetkezésekből egyaránt ismert (HORVÁTH 2004, 157-161.). A váz felkarcsontjának végénél 

előkerült dísz jelen esetben valószínűleg a ruha dísze volt.  

Ezen verettípus használati ideje felöleli a 10. századot, sőt, egyes darabjai valószínűleg 

még a 11. század elején is használatban maradhattak (HORVÁTH 2004, 159-161.). A temető 

használati idejét tekintve, a lovas temetkezések alapján – amennyiben ezek korabeliek voltak 

– talán a 11. század már kevésbé tűnik valószínűnek.   

 

3. 4. IRODALOM 

LANGÓ–MENDE 2006.; XJM R.A. 18-72.; 32-2003. 
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4. ÉCS–TÓDOMB  

 

4. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A Sokorói–dombság ÉK-i részén, a Pándzsa patak bal partján fekvő település Tódomb 

nevű, egykor szőlővel beültetett részén, az 1909-1910. év körül, földmunka során került elő 

egy lovas sír. Ennek leletei közül Petrovicz Jenő ajándékaként egy agyagedény és egy 

kengyelpár került a Győri Bencés Gimnázium Régiségtárába. 

A terület egy, a környezetéből kiemelkedő domb, mely a mai község belterületétől K-i 

irányban található, a vízfolyás K-i partján, melyet a patak, az Écs irányába tartó közút és a 

győri vasútvonal szinte teljesen közrefog. Ezen a kiemelkedésen található a 141-es magassági 

pont is. Sajnos azonban a sír e területen belüli pontosabb elhelyezkedésére vonatkozóan 

információk nem állnak rendelkezésre.  

 

4. kép. Écs–Tódomb (1:10 000) 

 

4. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db agyagedény. Elveszett.  

2-3. Körte alakú kovácsolt vaskengyelpár. Száraik szögletes átmetszetűek, a talpaló irányába 

ellaposodók, nyakuk kissé összeszűkülő, az ép példány füle téglalap alakú, a kengyelszíj 
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számára ugyancsak téglalap alakú áttöréssel. Kiszélesedő alsó része alapján valószínűleg a 

másik kengyel füle is hasonló lehetett egykor. Talpalójuk egyenes, közepükön enyhe borda 

fut végig. M.: 14,5x11,9 cm, ill. 12,4x11,7 cm. XJM ltsz. 53.335.1. (4. tábla 1-2) 

 

4. 3. ÉRTÉKELÉS 

Az előkerült sír esetében bizonytalan, hogy magányos temetkezéssel állunk-e 

szemben, vagy egy temetőre utal, melynek további sírjai azonban a földben maradhattak vagy 

elpusztultak. Joggal feltételezhető, hogy a leletek közül legalább néhány darab nem került 

gyűjteménybe, ezt a sírról szóló beszámolók is alátámasztják. Jelen adataink alapján a sír 10. 

századon belül pontosabban nem keltezhető. 

  

4. 4. IRODALOM 

LOVAS 1937, 36; MITHAY 1956, 18; XJM R.A. 74-98., 112-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

5. GÖNYŰ–DUNAPART 

 

5. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A település É-i részén, a Duna sóderes partjának közelében került elő 1871-ben 

néhány karikaékszer, melyek valószínűleg egy elpusztított temetkezőhely emlékei lehetnek. A 

leleteket sokáig – valószínűleg az előkerülés évéből következően – a győr–újszállásoki 

lelőhelyhez sorolták. 1968-ban azonban Uzsoki András rámutatott, hogy ezek 

valószínűsíthető lelőhelye nem az egykori sertésszállások területe, hanem Gönyű Duna menti 

része.  

 

5. kép. Gönyű–Dunapart (1:10 000)  

 

5. 2. LELETLEÍRÁS 

1-2. 2 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, S-végű karika. Végeik egyenesre vágottak. 

M.: 2,3x2,2 cm, ill. 2,3x2 cm. Elvesztek. (4. tábla 3-4) 

3-4. 2 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Egyik S-vége hiányzik, a 

másik karika kissé ovális. M.: 2,6x2,2 cm, ill. 1,7x1,2 cm. Elvesztek. (4. tábla 5-6) 

 

5. 3. ÉRTÉKELÉS 

Az elkerült S-végű karikák feltehetően egy, a 10. század közepétől, második felétől 

keltezhető lelőhelyre utalnak, nem lehet azonban megállapítani, hogy itt egykor hány 

temetkezés lehetett, s azt sem, hogy a leletek között esetleg milyen összefüggés lehetett. 
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5. 4. IRODALOM 

UZSOKI 1968, 45-46.; TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 3. kép; HM R.A. 46-71. 
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6. GYÖMÖRE–FRIEDRICH KÁROLY KERT 

 

6. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A Győrtől D-DK-i irányban fekvő település a Csángota-ér és a Marcalba ömlő Bornai-

ér között helyezkedik el. A Sokorói Bakony-ér völgyét Ny-i irányból szegélyező gyengén 

kiemelkedő földháton, a Győr–Pápa közt húzódó vasútvonal mentén feküdt Friedrich Károly 

nyugalmazott számtartó kertje. A telken álló templom mellett, egy gyümölcsfákkal és 

szőlővel borított részen faültetés során, 1911. december 5-én bukkantak a munkások egy kb. 1 

méter mélyen fekvő honfoglalás kori női sírra. A lelőhely azonosítását Paszternák István 

végezte el, az ma a Martinovics u. 13. szám alatti telekre esik. Friedrich kertje azonban 

egykor ennél jóval nagyobb volt, magába foglalta a domb egy jelentős részét, így a 

szomszédos telkeket is.  

Mivel a találók leleteket felszedték, így a sír döntően elmondásuk alapján volt csak 

rekonstruálható, melynek leírása Börzsönyi Arnold közleményében és Lovas Elemér kéziratos 

munkájában található. Eszerint a váz tájolása DNy-ÉK-i volt, hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, 

a karcsontok a váz mellett feküdtek. Koporsó nyoma nem volt megfigyelhető, s Börzsönyi 

beszámolója szerint nem került elő sem a leletek megtalálásakor, sem az utána végzett feltárás 

során ló vagy más egyéb állat csontja sem.5 A lábfej csontjai előtt fekhetett a kengyelpár, míg 

a bal lábszár csontjai mellett különböző magasságokban ezüstlemezzel díszített 

famaradványok, ezüstlemezkék és bőrmaradványok, valamint 7 db levél alakú aranyozott 

ezüstdísz. A hevedercsatra Börzsönyi nem tér ki, arra utalás Lovas Elemér kéziratos 

munkájában található: „A csattnak némi nyomát (szétporlott vasanyag) inkább sejteni 

lehetett.” A szövegkörnyezet alapján az is a bal lábszár mellett lehetett. A találók elmondása 

szerint a koponya mögött (és talán alatta is) a zabla és szíjmaradványok társaságában voltak a 

rozettás lószerszámveretek.6 Bizonytalan azonban a sírban talált karperec egykori helyzete. 

Börzsönyi általánosságban csak annyit ír, hogy „korának általános szokása szerint kezek 

szárán ezüst karperecet hordott”. Lovas Elemér leletkataszterében pedig a sírból származó két 

karperecről olvashatunk; ennek jegyzet változatában pedig még a kéz- és karcsontok 

méretéről is beszámol: „szokatlan (?) nagy kezeszárán 2 ezüstkarperec volt”. 

                                                 
5 Ezzel szemben Glatz Sándor plébános, Lovas Elemérhez írott 1926. 09. 20-i levelében Friedrich elmondására 
hivatkozva a sírban lévő lócsontokról ír (MNM R.A. 85.N.II.). 
6 A Fettich Nándor hagyatékában lévő egyik kézzel írt feljegyzésben arról olvashatunk, hogy „a szívalakú 
csüngők a váz koponyájánál feküdtek, tehát nem lószerszámveretek, hanem süveg díszítmények (MNM R.A. 
98.1.FC.11.).” 
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Az antropológiai meghatározás szerint a sírban 30-35 éves nő váza feküdt (LIPTÁK 

1951, 233).  

A sír környékén Börzsönyi végzett hitelesítő ásatást, ennek során azonban újabb sír 

nem került elő. A leleteket pedig még az előkerülés évében Győrbe vitte.7  

 

6. kép. Gyömöre–Friedrich Károly kert (1:10 000) 

 

6. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db egyenesre vágott végű ezüst pántkarperec. Átm.: 6,2 cm, sz.: 0,6 cm. XJM ltsz. 

53.332.9. Elveszett. (4. tábla 7) 

2-17. 16 db aranyozott ezüst rozettás lószerszámveret, mely a következő típusokat 

tartalmazza: 2 db ovális, áttört füles veret. Középpontjukban gyöngyözött kerettel övezett 

félgömbszerű kiemelkedés található, melyből négy levél alakú minta indul a veret díszítetlen 

kerettel övezett széle felé. Hátoldalukon eredetileg 4 db szegecs vagy szeg lehetett, azonban 

ezek letörése után azok helyén, vagy közvetlenül mellettük a veret előoldala felől tekintve 

sűllyesztett furatokat alakítottak ki, melyekbe egy-egy elkalapált végű bronz szegecset 

helyeztek. M.: 4,4x3,9, ill. 4,5x4 cm. XJM ltsz. 53.332.3. (5. tábla 1-2) 

                                                 
7 A honfoglalás kori sírról és a leletekről 1948-ban Mithay Sándor próbált információkat szerezni, de Friedrich 
egykori házában ekkor már apácák laktak, s kérdezősködés útján azokról nem sikerült újabb információt nyernie 
(MITHAY é.n.).  
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11 db kerek veret. Középpontjukban félgömbszerű kiemelkedés látható, melyből négy, 

közepén árkolt minta indul a veret hasonló mintával övezett kerete felé. 3 db veret hátoldalán 

3 db szeg, a többi darab esetében pedig 4 db, egykor elhajlított végű szeg volt, az eredeti 

állapotban megmaradtak a veret középpontja felé, vagy annak oldalával párhuzamosan 

elhajlítva helyezkednek el, a letört szegek vége pedig ellentett lemezkével ellátott vagy 

elkalapált. Átm.: 2,9 cm. XJM ltsz. 53.332.4-5. (5. tábla 3-13) 

3 db pajzs alakú kisszíjvég. Felületük középpontjában félgömbszerű kiemelkedésből induló, 4 

kettős vonalas minta látható, s hasonló díszek övezik a veretek széleit is. Hátoldaluk közepén 

bemélyedő, rajta 3 db elhajlított szeg, illetve azok töredékei találhatók. M.: 4x2 cm. XJM 

53.332.6. (4. tábla 8-10) 

18-24. 7 db aranyozott ezüstből készült, levél alakú lemez.  

1 db lemez felső oldalán háromszög alakú, növényi mintával díszített öntött bronzveret 

található, hátoldalán 4 db elhajlított, illetve törött végű szeggel. A szegeket tartó furatok 

mellett a lemez felső oldalán, a veret jobb oldalának felső és alsó részénél 2 db eltérő méretű, 

a lemez bal oldalán pedig egy harmadik, az előoldal felől átütött lyuk látható. M.: 7,5x7 cm, 

v.: 0,35 cm; a bronz tag m.: 3,1x1,3 cm. 1 db felső oldalán a lemez tengelyében, illetve attól 

jobbra 2 db, az előlap felől átütött lyuk látható. M.: 8,2x7,5 cm, v.: 0,5 mm. 1 db kissé 

homorú, felső oldalán a lemez tengelyében 2 db, az előlap felől átütött lyuk látható. M.: 9x7,7 

cm, v.: 0,5 mm. 1 db felső oldalán a lemez tengelyében 2 db eltérő méretű, az előlap felől 

átütött nagyobb, és 5 db kisebb lyuk látható. M.: 8,9x7,5 cm, v.: 0,5 mm. 1 db felső oldalán 

kissé félköríves vonalban elhelyezkedő 3 db, az előlap felől átütött, eltérő méretű lyukkal 

rendelkező. M.: 9x7,4 cm, v.: 0,4 mm. 1 db felső oldalán két, az előlap felől átütött, eltérő 

méretű lyukkal ellátott, az egyikben félgömbfejű, hátoldalán elkalapált végű szegeccsel. A 

lemez bal oldalán lévő repedés két szélén ugyancsak két lyuk látható. M.: 8,9x7,8 cm, v.: 0,45 

mm. 1 db felső oldalán három, az előlap felől átütött lyukkal rendelkező, melyek közül az 

egyikben félgömbfejű, elkalapált végű, ellentét lemezkével ellátott szegecs található. M.: 

8,6x7,6 cm, v.: 0,35 cm. XJM ltsz. 53.332.10. (6-7. tábla) 

25-26. 1 db ötszög alakú nagyobb, valamint 1 db kisebb, hasonló ezüstlemez. A nagyobb 

lemez szélén körben hat lyuk látható, melyekben félgömbfejű bronzszegecsek voltak. 

Famaradványokkal együtt kerültek elő. H.: 6, ill. 3,5 cm. XJM ltsz. 53.332.8. Elvesztek. (8. 

tábla 1) 

27. Tört szájvasú, kovácsoltvas oldalpálcás zabla. A négyzetes átmetszetű tagolt szájvasak 

külső végén két, egymásra merőleges tengelyű lyuk található, melyek közül a belsőben 

helyezkednek el az ugyancsak négyzetes átmetszetű, dudoros kialakítású oldalpálcák. A 
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pálcák középrészéhez két ponton csatlakozik a szíjtartó fül. A szájvasak külső áttörésében 

egykor egy-egy karika volt, mára azonban az egyik elveszett. A szájvasak h.: 9,8, ill. 9,7 cm, 

az oldalpálcák h.: 14,4, ill. 14,5 cm. XJM ltsz. 53.332.2. (8. tábla 3) 

28-29. Körte alakú kovácsolt vaskengyelpár. Száraik négyzetes átmetszetűek, talpalójuk ívelt, 

három bordával ellátott. Téglalap alakú fülük, mely a kengyelszíj számára ugyancsak téglalap 

alakban áttört, külön nyak nélkül kapcsolódik a szárakhoz. M.: 13,1x10,1, ill. 12,8x10,3 cm. 

XJM ltsz. 53.332.1. (8.tábla 4-5) 

30. Bőrdarabka. Az egyik nagyobb ovális veret alatt feküdt. M.: 3,5x2,6 cm. XJM ltsz. 

53.332.7. A tárgy mára teljesen elporladt. 

 

6. 3. ÉRTÉKELÉS 

Annak ellenére, hogy a sír nem szakember keze nyomán került napvilágra, 

meglehetősen sok információ áll róla rendelkezésre, részint az elmondások alapján, részint 

pedig azon szerencsés körülmény meglétéből fakadóan, hogy megmaradt a lószerszám 

szíjának néhány darabja is, megkönnyítve azok funkciójának meghatározását és a 

rekonstrukciós kísérleteket. Mivel a sír környezetében végzett feltárás során nem került elő 

további temetkezés vagy lelet, így valószínűleg magányos sírral állunk szemben. Leletei közül 

viszont több darab is elkallódhatott, pl. nincs a karperecen kívül más ékszer, vagy a nyereg 

ezüstdíszei közül is elveszhetett/elporladhatott néhány, s talán a rozettás készlet is hiányos 

lehet, s a kantárnak sem került elő a csatja. Ugyancsak ismeretlen az egykori sírgödör alakja.  

A temetés során a lábak bal oldalára helyezhették az ezüstlemezekkel díszített nyerget, 

amelyről lecsüngő kengyelek így a lábfejek elé kerülhettek. Valószínűleg a nyereg közelébe, 

talán azzal együtt helyezhették be a lecsatolt szügy- és farhámot is, erre utalnak az előkerült 

nagyobb levél alakú lószerszámdíszek. Az, hogy ez utóbbiak „különböző magasságokban” 

voltak, valószínűbb, hogy a föld tömörödésének következménye, s nem azok későbbi, a már 

részben betemetett sírba való behelyezésének. A koponya mögé kerülhetett a rozettákkal 

díszített kantár a zablával egyetemben, a kantár szíjainak egy része pedig talán még a 

koponya alá is. A lószerszám sírba helyezése így a temetkezést a lószerszámos temetkezések 

csoportjába (BÁLINT 1969, 108) sorolja.   

A kantárt László Gyula rekonstruálta, rajzon is bemutatva elképzelését (LÁSZLÓ 1943, 

30, 22. kép). Az egyes veretek elhelyezkedésére azonban már Börzsönyi Arnold (BÖRZSÖNYI 
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1912, 219) és később Lovas Elemér8 is kitért. Szerencsésen megmaradt a rozettákat hordozó 

kétrétű, szélén varrás nyomaival rendelkező szíj több darabja is (8. tábla 2). A hosszabb szíjra 

– melyen a kisebb rozetták néhánya volt – merőlegesen futott két másik bőrszíj, ezek 

csatlakozási pontjainál helyezkedtek el a nagyobb, füles rozetták. Az ezeket tartó szíj 

épségben megmaradt darabkái, valamint a rozetták alapján kb. 3,5-4 cm széles legalább 

lehetett. A 3 db kisszíjvég alapján talán feltételezhető, hogy ebből a verettípusból egykor 4 db 

lehetett, melyek a kantár homlok- és pofaszíjain is lehettek, de feltételezhető az orrszíj 

egykori megléte is.   

A levél alakú díszeket tartó szíjak szélességét tekintve Börzsönyi 1,8 cm-ről, Szőke 

Béla pedig kb. 2 és 3,8 cm-ről tudósít. Ez utóbbi az egymagában álló, bronz taggal felerősített 

dísz kapcsán szerepel, így elképzelhető, hogy a 7 db dísz két különböző méretű szíjon volt, 

vagy a szíj a szügyelő elejénél kiszélesedhetett. 

Sajnos a karperec helyzete bizonytalan, mint ahogy az is, hogy tartalmazott-e egyéb 

ékszereket a sír?  

A temetkezés időrendi helyzetét tekintve csak nagyobb időintervallumot lehet 

valószínűsíteni. A rozettás lószerszámok használata nem szűkíthető le pontosabban a 10. 

századon belül, sőt, azok még a 11. század elején is használatban lehettek (RÉVÉSZ 2001, 57). 

Az ezüst pántkarperecek használata a módosabbak körében főként a 10. század első 60-70 

évére volt jellemző (RÉVÉSZ 1996, 90). Nehezen szűkíthető le tehát akár csak egy fél 

évszázadon belülre is a sír megásásának ideje. A kerek veretekről a felerősítést szolgáló 

szegek nagy része azonban letört, ezután vagy a csonkot egy ellentét lemezkével felszerelve 

használták tovább, vagy a nagyobb veretek esetében azokat átfúrták, s a furatokba szegecseket 

helyeztek. Ez feltétlenül a garnitúra hosszabb használatára utal.  

 

6. 4. IRODALOM 

BÖRZSÖNYI 1912.; LOVAS é. n., 50-51.; SZŐKE 1954, 128-129., XXV-XXVI. t.; 

MITHAY 1956, 27-28.; SZEGEDY 1960, 314; FÉK 344. sz.; UZSOKI 1965, 54.; MNM R.A. 

89.1.Fc 11.; XJM R.A. 68-98.  

 

 

 

                                                 
8 „A kisebb boglárok a ló homlokát övező szíjon voltak, a nagyobbak 2 oldalt a pofaszíjon.” „A csüngők (a 7 db 
levél alakú – H.C.) szinte biztosan a farmatringot és a szügyelő szíjját díszítették. 2-2 lehetett a farmatringon és 3 
a szügyellőn.” (LOVAS é.n.) 
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7. GYŐR–BÁCSA, SZENT VID 

 

7. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A Győrtől ÉK-re fekvő, a megyeszékhellyel 1966-ban egyesített Bácsa község a 

Mosoni–Duna partján, a Bácsai–csatorna mellett fekszik. A településtől K-i irányban a két 

meder által közrezárt területen, a Mosoni–Duna partján húzódik egy nagyméretű, Árpád-kori 

földvár.  

 

7. kép. 1. Győr–Bácsa, Szent Vid, 2. Győr–Fövenyes-domb, 3. Győr–Lehel u., 4. Győr–

Székesegyház, 5. Győr–Téglavető-dűlő, 6. Győr–Újszállások, 7. Győr–Víztorony (1:10 000) 

 



 38 

1987. április 23. és június 12. között, majd 1988. május 23. és július 01. között 

árvízvédelmi töltés építését megelőző feltárás keretében Figler András, majd Tomka Péter 

vezetésével folyt feltárás a vár belsejében és a sánc területén, ahol egy 9-10. századi telep, egy 

késő középkori templom és temető mellett négy kora Árpád-kori sír is előkerült. 

 

7. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1-15. sír (1987. június 03-05.) 

Késő középkoriak. 

 

16. sír (1987. június 03.) (9. tábla 1-3) 

Férfi. Csvh.: ?, t.: Ny-ÉNy–K-DK, (eltérés D-felé 14,06°), sm.: 100-115 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya balra fordult. 

Bolygatott. Állatjárás mozdította el a bal kézcsontokat. 

Mellékletek: 

1. A szeméremcsontok előtt feküdt 1 db líra alakú, öntött bronzcsat. Felületén bemélyedő 

vonalas minta húzódik, hátoldala sima, csatpecke hiányzik. M.: 5,16x3,6 cm. XJM ltsz. 

88.18.1.  

2. A csattest felett helyezkedett 1 db szögletes átmetszetű, végén fekvő S-alakban visszahajló, 

lant alakú csiholóvas hiányos töredéke. M.: 4,6x1,3 cm. XJM ltsz. 88.18.2. 

3. A csat, illetve a csiholó alatt volt I. István (1000-1038) Regia Civitas (H1) érme. Átm.: 2,4 

cm. XJM ltsz. 88.18.3. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban az 1. számú objektummal, azt vágta. 

 

17. sír (1988. június 24.) (9. tábla 4) 

Kettős sír: felnőtt nő, csecsemő. Csvh.: 151 cm, t.: Ny-ÉNy–K-DK (eltérés É-tól 56,25°), sm.: 

100 cm, sh.: 203 cm, ssz.: 63-87 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya a jobb oldalán feküdt.  

Bolygatott. Állatjárás mozdította ki a bordák és a csigolyák egy részét, kimozdultak az 

alkarcsontok, a jobb medencelapát és a jobb kulcscsont, továbbá a lábcsontok is. 

A sírgödör hosszúkás, leginkább téglalap alakú, Ny-i felén szélesebb, itt ívelten, K-i oldalán 

pedig kissé ferdén záródó aknasír. 

Mellékletek: 
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1-3. A koponya, illetve a nyakcsigolyák alatt különböző gyöngyök feküdtek: 1 db kék színű, 

ezüstfóliás, kettős kónikus, oldalán barázdált üveggyöngy. Átm.: 1,2 cm, m.: 0,6 cm. 2 db 

hengeres, oldalán barázdált, közepén ezüst, illetve aranyfóliával díszített üveggyöngy. M.: 0,8 

cm, m.: 0,8 cm. XJM ltsz. 88.18.9. (9. tábla 5-7)  

4. A bal felkarcsont külső oldalán helyezkedett el, 1 db élén álló, nyitott végű, négyzetes 

átmetszetű bronz huzalkarika. M.: 2,35x2,29 cm, v.: 0,21x0,21 cm. XJM ltsz. 88.16.6. (9. 

tábla 8) 

5. A jobb alkarcsontok közepénél feküdt 1 db bronzból öntött, lekerekített sarkú háromszög 

átmetszetű, külső oldalán rovátkolt díszítésű, nyitott végű állatfejes karperec. M.: 7,27x6,88 

cm, v.: 0,55x0,46 cm. XJM ltsz. 88.18.4. (9. tábla 9) 

6. A bal alkarcsontokon volt 1 db négyzetes átmetszetű, bronzból öntött huzalkarperec. Egyik 

vége egyenesre vágott, innen indulva fokozatosan elvékonyodó, másik, vékonyabb végén 

ferdén záródó. Vastagabb felének két külső oldalán egymással szemben 5-5 db „X” alakú 

bemélyedő minta látható, melyeket három, 8-10 rovátkából álló csoportot mintázó díszítés 

követ. M.: 7,25x7,17 cm, v.: 0,45x0,46 cm. XJM ltsz. 88.18.5. (9. tábla 10)  

7. A medence jobb oldalának felső széle mellett feküdt 1 db vastöredék. Megsemmisült. 

Megjegyzés: 

A helyszínen a bolygatás miatt nem lehetett megállapítani, hogy a csigolyák bal oldalától a 

lábcsontokig szóródva előkerült vékony koponyacsontok és a szétszóródott apró 

csövescsontok, kis csigolya és bordadarabkák a nővel együtt eltemetett csecsemőé-e, vagy 

állatcsontok is vannak-e köztük?  

Szuperpozícióban a „C” jelű objektummal, azt vágta. 

 

18. sír (1988. június 30.) 

Késő középkori. 

 

19. sír (1988. június 30.) (10. tábla 1) 

Fiatal nő. Csvh.: 156 cm, t.: D-É (eltérés D-től Ny-felé 16,87°), sm.: 105 cm, sh.: 210 cm, 

ssz.: 43-68 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya jobbra fordult. A jobb alkarcsontok végei a 

jobb medence alatt, az ujjcsontok a combcsont végén feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, D-i felén szélesebb aknasír. 

Mellékletek: 
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1. Az állkapocs jobb oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű 

karika. Vége egyenesre vágott. M.: 2,3x1,7 cm, v.: 0,25 cm, Ssz.: 0,53 cm. XJM ltsz. n. (10. 

tábla 2) 

2-6. A jobb felkarcsont végétől indulóan, annak külső oldalán kb. 30 cm hosszan, egyenes 

vonalban 5 db vaskapocs és szeg helyezkedett el. H.: 3-5 cm. XJM ltsz. n. (10. tábla 3-7)  

Megjegyzés: 

A sírföldből edénytöredékek kerültek elő. Az állkapocs a jobb oldalán, a hajkarika helyénél 

zöld patinás volt. 

 

20. sír (1988. július 01.) (10. tábla 8) 

Nő (?). Csvh.: 152 cm, t.: Ny-K (eltérés É-tól 73,12°), sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya jobbra fordult.  

A sírgödörből csupán annak K-i végének kis részlete volt megfigyelhető, ez lekerekített sarkú, 

hosszúkás aknasír formáját mutatja. 

Melléklet nélküli.  

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a „J” jelű objektummal, abba beleásva feküdt. 

 

7. 3. ÉRTÉKELÉS 

A temető kiterjedése 

A Mosoni–Duna partján, a bácsai Szent Vid földvárában feltárt temető egy korábbi 

település felhagyott, s így feltöltött vagy feltöltődött objektumai felett helyezkedett el. 

Mindennek világos nyomai láthatók a területen feltárt – esetenként a sírokkal 

szuperpozícióban lévő – objektumokban.  

A korábbi telep azonban valószínűleg lakott lehetett még a sírok megásásának 

időpontjában is, ha nem is közvetlenül a sírok környékén. A leletmentő ásatás során feltárt 4 

kora Árpád-kori sír kapcsán nem zárható ki, hogy további sír vagy sírok maradhattak a 

földben. Ennek lehetőségét támogatja, hogy a sírok között nagyobb távolság (8-10 m) volt 

megfigyelhető (8. kép). Ez a köznépi jellegű temetők esetében kissé szokatlan jelenség lazább 

szerkezetű temetőre utalhat. Továbbá bizonytalansági tényező, hogy a feltárás csupán kisebb 

területre korlátozódott. A 17. és 20. sírok tájolásuk és helyzetük alapján alkothatnának egy 

sort, bár egy ilyen, csupán kis számban ismert és egymástól távolabb fekvő sírok alkotta 

temetkezőhely esetében nem biztos, hogy lehet sorokról beszélni. A 19-20. számú, egymásra 

merőlegesen tájolt sírgödrök szélei pedig csaknem érintkeztek egymással.  
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8. kép. Győr–Bácsa, Szent Vid 

 

Temetkezési szokások  

A megfigyelhető sírgödrök téglalap alakú, lekerekített sarkú, Ny-i felén szélesebb 

aknasírok voltak, általában egyenes oldallal (17., 19.). Mivel a 20. sír egy korábbi objektumba 

volt beleásva, így csupán annak K-i vége volt megfigyelhető. A sírok tájolása Ny-K (16, 17., 

20.), illetve egy esetben D-É (19.) lehetett. A vázak helyzete az általános hanyatt fekvő. A 19. 

sírnál a jobb kézcsontok a combcsont végén feküdtek, míg a 17. sír esetében nem zárható ki, 

hogy az alkarcsontok az alsó csigolyákon helyezkedtek el. Koporsóra utaló nyomok egyedül a 

19. sírból kerültek elő, ahol 5 db vas koporsókapocs és szeg feküdt a jobb felkarcsont végétől 

indulóan, annak külső oldalán, egyenes vonalban kb. 30 cm hosszúságban. Ezek bizonyára 

egy fából készült koporsó összefogására szolgáltak. Kettős temetkezésre a 17. sír szolgáltatott 

példát, melybe két vázat temettek: egy felnőtt nő váza mellett a sírból egy csecsemő csontjai 

is előkerültek. Talán anyát és gyermekét rejtette a sír. Étel- és italmelléklet sírba helyezésére 

utaló nyom nem került elő. 

 

A temető leletanyaga és keltezése 

 Leletanyag a négy sír közül háromból került elő. Az ékszerek között az egyetlen 

hajkarika a 19. számú fiatal nő sírjából származik. A típusát tekintve S-végű bronzkarika az 

állkapocs jobb oldalán feküdt. Keltezését illetően az S-végű karikák elterjedése a 10. század 

század második felétől, főként annak utolsó harmadától valószínűsíthető (SZŐKE–VÁNDOR 

1987, 53-54.). Bizonytalan a 17. sírból, a bal felkarcsont közepének külső oldaláról élén állva 
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előkerült négyzetes átmetszetű bronz huzalkarika funkciója. Sírbéli helyzete inkább 

hajkarikaként történő felhasználását erősítené, bolygatott helyzete alapján azonban nem lehet 

kizárni, hogy az egykor gyűrűként használt tárgyat állatjárás mozdította ki helyéről. Gyöngyök 

is csak a 17. számú női sírból, a koponya és a nyakcsigolyák alól kerültek elő. Típusaikat 

tekintve 1 db kék színű ezüstfóliás, kettős kónikus, oldalán barázdált üveggyöngy és 2 db 

hengeres, oldalán ugyancsak barázdált, közepén ezüst, illetve aranyfóliával díszített 

üveggyöngy, melyeket viselhettek a nyakban vagy a hajfonatot díszítve is. Az ezüst- vagy 

aranyfóliás gyöngyök használati idejét Szőke Béla a 10. század utolsó harmada és a 11. 

század vége között határozta meg (SZŐKE 1962, 89-90). A pusztaszentlászlói temető hasonló 

gyöngytípusait Szőke Béla Miklós és Vándor László a 11. század első kétharmadára keltezte 

(SZŐKE–VÁNDOR 1987, 63). A temetőből 2 db karperec került elő, mindkettő a gyöngyöket is 

tartalmazó 17. számú női sírból. A jobb alkarcsontok közepénél egy bronzból öntött, nyitott 

végű állatfejes karperec feküdt, mely Kovács László felosztása szerinti 5 c csoportba 

sorolható (KOVÁCS 1994, 137). Ez a karperectípus a 10. század végén jelenhetett meg, s 

használata a 11. században is folytatódott (KOVÁCS 1994, 137-138.). A bal alkarcsontokon egy 

négyzetes átmetszetű, bronzból öntött, egyik végén egyenesre vágott, innen a másik vége 

irányába indulva fokozatosan elvékonyodó huzalkarperec feküdt, felületén bemélyedő 

vonalas díszítéssel. Ennek a típusnak a használatával valószínűleg csak a 10. század végétől 

számolhatunk (RÉVÉSZ 2008, 326, 417). Viseleti módjukat tekintve, noha az alkarcsontok 

kimozdultak eredeti helyükről, mégis valószínűnek tűnik, hogy az alkarok közepénél 

viselhették egykor. Valószínűleg övön viselt tarsolyra utal a 16. sírból a váz 

szeméremcsontjai előtt előkerült leletegyüttes. Az öv záródását a bronzból öntött líra alakú 

csat szolgálhatta, melynek csatpecke azonban hiányzik, így lehetséges, hogy az egykor vasból 

volt, s a földben teljesen elporladt. Ez a széles körben elterjedt csattípus a honfoglaló 

magyarsággal jelent meg a Kárpát-medencében, használatuk a 11. század végéig megtalálható 

volt. Elterjedési területük azonban a magyar szállásterületen belül korántsem egyenletes, a 

Dunántúlról kevesebb példánya ismert (RÉVÉSZ 1989, 523-526.). A csat felett egy hiányos, 

végén fekvő S-alakban záródó lant alakú csiholó volt. A csat és a csiholó alól pedig I. István 

(1000-1038) érme látott napvilágot. A csiholó és az érem valószínűleg tehát egy szerves 

anyagú tarsolyban lehettek, melyet szorosan az övhöz erősítettek, s így helyezték az 

elhunyttal a sírba.  

A Bácsa, Szent Vid területén feltárt sírokat – Tomka Péter véleménye szerint – 

valószínűleg annak a telepnek a lakói áshatták, mely már a 9. század végén létezhetett, s noha 

a település objektumainak egy részét már betöltötték, mikor a 10-11. századi temetőt 
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megnyitották (TOMKA 2000c, 14). E sírok azonban igazolják a telep államalapítás kori meglétét 

is (TOMKA 2000a, 18). A sírokat tekintve a 11. század eleje előtt valószínűleg nem 

számolhatunk egyik megásásával sem, felső időhatárának pedig e század közepe – második 

fele tűnhet.  

 

7. 4. IRODALOM 

FIGLER 1988.; TOMKA 1991.; TOMKA 2000, 18; TOMKA 2000b, 13-14.; BÓNA 1998, 

46-47.; TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 263; XJM R.A. 1-89., 19-88. 
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8. GYŐR–BELVÁROS 

 

8. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Ismeretlen körülmények között került a Xántus János Múzeum gyűjteményébe egy 

félhold alakú csüngő, melynek lelőhelyeként Győr belvárosa szerepel. 

 

8. 2. LELETLEÍRÁS 

Bronzból öntött, félhold alakú lunula. Felső oldalának közepén az öntvény síkjára merőleges 

helyzetű fül helyezkedik el, alsó ívének közepén két, egymás mellett elhelyezkedő áttörés 

található. Felületén, annak íveit követve szögletes tagokból álló gyöngyözött díszítés fut. 

Hátoldala díszítetlen. M.: 4,73x3,24 cm. XJM ltsz. 53.260.3. (10. tábla 9) 

 

8. 3. ÉRTÉKELÉS 

A kutatás jelen állása szerint a 10. század utolsó negyedében és a 11. század elején 

elterjedő tárgytípus az ún. köznépi viselet részét alkotta (KRALOVÁNSZKY 1959.; SZŐKE 1962, 

90-91.; GIESLER 1981, 130-131., Taf. 53.), felvetődik tehát annak a lehetősége, hogy egy ilyen 

jellegű temetőre vagy sírra utaló lelet kerül elő a belváros egy ma már meg nem határozható 

helyén.  

 

8. 4. IRODALOM 

KRALOVÁNSZKY 1959, 76, XIII. t. 
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9. GYŐR–FÖVENYES-DOMB 

 

9. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1990-ben a Győrtől DNy-i irányban, Gyirmóttól pedig ÉK-re fekvő Fövenyes-domb 

nevű lelőhelyen szondázó feltárás folyt. A kutatást a Rába és a 83. számú főút között 

elhelyezkedő domb esetében a tervezett M1-es autópálya építése tette szükségessé. Ez a 

terület ugyanis az autópálya építéséhez csatlakozó, A/7-es számú anyagnyerőhelyként volt 

kijelölve. A domb D-i oldalának kutatása során neolit, réz-, bronz- és római kori leletek és 

objektumok mellett előkerült két kora Árpád-kori sír is.   

 

9. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1. sír (1991. június 28.) (10. tábla 10) 

Fiatal személy. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: 180 cm, ssz.: 44 cm. 

Bolygatott. A csontok rendszertelenül feküdtek, egy részük hiányzott. In situ helyzetben csak 

a felkarcsontok és néhány borda maradt meg. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 12. számú őskori objektummal, azt vágta. 

 

2. sír (1991. augusztus 01.) (10. tábla 11) 

Gyermek. Csvh: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: 89 cm, ssz.: 54 cm. 

Bolygatott. A sírt állatjárás bolygatta, mely a teljes vázat feldúlta.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Mellékletek: 

1. A koponya mellett feküdt 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, bordázott S-végű 

karika. Elveszett. 

2. A hajkarikától 10 cm-re, Ny-i irányban feküdt 1 db bizonytalan típusú huzalkarika. 

Elveszett. 

3. A koponya alatt helyezkedett el további 1 db huzalkarika. Elveszett. 
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9. 3. ÉRTÉKELÉS 

A két sír egy ún. köznépi jellegű temetőt sejtet, bizonytalan azonban, hogy azt csupán 

e két sír alkotta, vagy ezek csupán egy részét képezték egykor, s ha igen, akkor annak melyik 

periódusát reprezentálják? A sírok keltezésében az egyetlen támpontot a bordázott végű ezüst 

S-végű karika szolgáltathatja. Ezen karikaékszerek körében a 11. század közepétől jelent meg 

az S-vég szilárdságát növelendő bordázott kialakítás (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 57). 

 

9. 4. IRODALOM 

FIGLER 1993, 11-12.; TOMKA 1994d, 382; TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 263; XJM 

R.A. 19-95.  
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10. GYŐR–LEHEL UTCA 

 

10. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A Lehel utca a mai város középső részén, az ún. Nádorvárosban található. A leletek 

előkerülésének évében, 1938-ban azonban a város kiterjedése a mainál jóval kisebb volt, így e 

terület még a város szélén helyezkedett el, s belterületté is csak ebben az évben vált. Az 

egykori utca nyomvonala megegyezik a mai utcáéval, hosszúságuk azonban nem. Az út ekkor 

még burkolat nélküli, egyszerű földút volt, ennek rendezése során végzett földmunkák 

alkalmával kerültek elő a sírok, valószínűleg január első napjaiban, ugyanis egy január 10-én 

kelt hivatalos levélben, már mintegy 60 cm mélységből előkerült 3 koponyát és leleteket említ 

a városi elöljáróság. A lelőhelyre Lovas Elemér szállt ki, de a késői bejelentés miatt már csak 

a sírok teljes feldúlását állapíthatta meg. A leleteket is széthordták a munkások, csak az 

említett koponyákat és néhány kisebb tárgyat őriztek meg, ezeket átadták a munka folytatását 

figyelemmel kísérő gimnáziumi tanárnak. Ásatás azonban nem történt, a munkálatok pedig 

legkésőbb január 19-én be is fejeződtek. 

 

10. 2. LELETLEÍRÁSOK9 

1. 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő végű bronz huzalkarperec. M.: 7,35x7,2 cm, átm.: 0,58 

cm. XJM ltsz. 53. 267.1. (10. tábla 12) 

2. 1 db kerek átmetszetű, négyrét hajtott bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós végű 

karperec. A karperec középrészén vastagabb, végei felé kevésbé szorosan sodort. M.: 6,3x5,9 

cm, átm.: 0,65 cm. XJM ltsz. 53.267.4. (11. tábla 1) 

3. 1 db kerek átmetszetű, háromszorosan összehajtott bronzhuzalból sodrott, mindkét végén 

spirálisan kitöltött végű karperec. M.: 7x6,9 cm, átm.: 0,47 cm. XJM ltsz. 53.267.4. (11. tábla 

2) 

4. 1 db lekerekített sarkú, kissé téglalap átmetszetű bronzhuzalból készült, egymás mellé hajló 

végű gyűrű. M.: 1,9x1,8 cm, v.: 0,35x0,28 cm. XJM ltsz. 53.267.5. (11. tábla 6) 

5. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült karperec. Egyik vége egyenes, másik téglalap 

alakú, felülete geometrikus mintákkal díszített. M.: 4,6x4,35 cm, átm.: 0,2 cm. XJM ltsz. 

53.267.3. (11. tábla 5) 

                                                 
9 Uzsoki András 1941. október 13-án kelt, Fettich Nándornak címzett levelében 1 db sodrott nyakperecet, 1 db 
karperecet és 2 db gyűrűt említ, mint egyedüliként előkerült leleteket (XJM R.A. 715-71.). 



 48 

6. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, hegyesedően ferdére vágott, egymás mellé 

hajló végű karperec. Külső oldalán 8-11 rovátkolást utánzó vonalkákból álló csoportokkal 

díszített. M.: 5,97x5,6 cm, átm.: 0,25 cm. XJM ltsz. 53.267.2. (11. tábla 3) 

7. 1 db kissé ovális átmetszetű, hegyesedő végű bronz huzalkarperec, végein rovátkolt 

díszítéssel. M.: 7,4x7,2 cm, átm.: 6x5,2 cm. XJM ltsz. 53.267.2. (11. tábla 4) 

   

10. 3. ÉRTÉKELÉS 

Sajnos a temetőről semmilyen dokumentáció nem áll rendelkezésre, így az 

információkat csak az egyes publikációk és adattári dokumentumok – hiányos és néha 

ellentmondásoktól sem mentes – híradásai szolgáltatják. Noha a bejelentés szerint a munkát a 

leletek előkerülésekor leállították, valószínűleg ekkorra már minden előkerült sír elpusztult, 

így mire Lovas Elemér, az ekkoriban Pannonhalmán dolgozó bencés tanár a helyszínre ért, 

már csak a sírok elpusztulását konstatálhatta. A munkát ezután figyelemmel kísérte, de 

ásatásra nem volt lehetőség.  

Mint említettük a Lehel utca nyomvonala 1938-ban már megegyezett a maival, 

hosszúságuk azonban nem. A sírokat az utca „közepe táján” találták, az említett körülmény 

miatt azonban nem lehet azt a mai utca közepére helyezni. Ugyancsak kérdés, hogy az utca 

teljes szélességében, vagy csak valamelyik szélénél voltak sírok, s így a temető esetlegesen 

milyen irányba folytatódhatott?  

Az előkerült leletek egy legalább 3 síros temetőre utalnak, feltételezhető azonban, 

hogy a sírszám ennél akár jóval nagyobb is lehetett. Sajnos az előkerült leletanyag egy része 

sem őrződött meg, a gyűjteménybe került darabok egy ún. köznépi jellegű temetőt sejtetnek, 

mely a karperecek alapján legkorábban a 10. század második negyedétől keltezhető. Az egyik 

végén téglalap alakú, mintás résszel rendelkező karperec késő római típus, mivel azonban a 

leletek között nincs további olyan, mely erre a korszakra – s így talán korabeli sírra – utalna, 

így feltételezhető annak másodlagos felhasználása is. 

 

10. 4. IRODALOM 

LOVAS–MITHAY 1938, 176; LOVAS 1942, 18; FÉK 347. sz.; TOMKA 1975, 19; 

TAKÁCS–PASZTENÁK 2000, 262; XJM R.A. 711-71, 712-71, 715-71, 716-71, 71-98. 
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11. GYŐR–SZÉKESEGYHÁZ  

 

11. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A Káptalan-dombon elhelyezkedő Győri Székesegyház a város más épületeihez 

hasonlóan a II. Világháború folyamán súlyosan megrongálódott. A háborút követő felújítások 

nyitották meg a régészeti feltárás lehetőségét, mely 1969-ben kezdődött. Ennek során az 

épület különböző részeit vizsgálták, a főszentély mögötti részen nyitott kutatószelvényben. A 

feltárás részeként, mintegy 85-130 cm mélységben, a 19. század során lefektetett 

közművektől erősen bolygatott rétegben sikerült a székesegyházhoz tartozó temető sírjainak 

egy részét is feltárni. Összesen 31 sírt lehetett dokumentálni, azonban a nagy mennyiségű 

embercsont nem hagy kétséget afelől, hogy a temető egykor jóval több sírt tartalmazott. 

Sajnos a rendkívül szegényes leletanyag csupán megközelítő pontosságú keltezést tesz 

lehetővé, kezdete az Árpád-korra tehető, míg – a nem folyamatos használatot követő – 

felhagyása a XVIII. században történhetett. A leletek között szórványként található egy kora 

Árpád-kori hajkarika is. 

 

11. 2. LELETLEÍRÁS 

1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, aranyozott S-végű karika. M.: 2,3x2,1 cm. 

Elveszett. (11. tábla 7) 

 

11. 3. ÉRTÉKELÉS 

A Káptalan-dombon elhelyezkedő Árpád-kori templomhoz csatlakozó temető 

ismeretlen számú, minden bizonnyal erősen bolygatott sírja került feltárásra. Sajnos azonban 

sem a sírok pontos száma nem ismert, sem azok esetleges további leletei nem őrződtek meg, s 

az előkerült egyetlen hajkarika is szórványként látott napvilágot. Itt tehát feltételezhető, hogy 

egy kora Árpád-kori része is lehetett a temetőnek. A hajkarika, valamint a templom 

feltételezhető ezredforduló utáni építését figyelembe véve ez azonban a 11. századdal 

kezdődő időszakon belül pontosabban nem keltezhető. 

 

11. 4. IRODALOM 

KOZÁK–UZSOKI 1970. 
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12. GYŐR–TÉGLAVET Ő-DŰLŐ 

 

12. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Győr belterületén, a város központi részéhez közel, Győr legrégibb külvárosában az 

ún. Nádorvárosban található a Fehérvári út, mely átszeli a város egy jelentős részét. A 20. 

század elején az úttól DNy-ra fekvő terület a Téglavető-dűlő néven volt ismert, az itt található 

téglagyár nyomán. Ez a terület a mai Körkemence utca 3-as számot viseli, s a Győrlakk gyár 

területének egy részét alkotja. Sajnos a temető előkerülése óta eltelt egy évszázad nagyfokú 

változásai miatt a lelőhely ennél pontosabb lokalizálása nem lehetséges. Az első sírokra a 

homokbányászás során végzett munkálatok közben az ott dolgozó munkások bukkantak, 

melyeket azonban sajnálatos módon feldúltak, így legalább mintegy 30-40 sír semmisülhetett 

meg. A tulajdonos Mondovics István hozzájárulásával Börzsönyi Arnold, a bencés 

gimnázium tanára 1901. és 1905. között folytatott régészeti kutatást a területen. Ennek 

eredményeképp nagy részben feltárt egy nagy sírszámú avar kori temetőt, beletemetett 

későbbi 10-11. századi sírokat, továbbá alkalma nyílt telepjelenségek megfigyelésére is. 

 

12. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

26. sír (1902.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan. 

Melléklet: 

1. 1 db kopott, átlyukasztott itáliai érme. Elveszett. 

Megjegyzés: 

A sírban Börzsönyi Arnold beszámolója szerint további érmek is voltak, ám ezek kivétel 

nélkül megsemmisültek. 

 

47. sír (1902.) (12. tábla) 

Nő. Csvh.: „középtermetű”, t.: ÉNy-DK, sm.: 115 cm, sh.: ?, ssz.: ?.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatatlan. 

Mellékletek: 

1-7. A nyakcsigolyák körül feküdt 7 db üveggyöngy, melyek a következő típusokba 

sorolhatók: 1 db sárga, háromtagú, opak rúd üveggyöngy. H.: 1,6 cm. 1 db zöld, hengeres, 
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opak üveggyöngy. H.: 0,36 cm. 1 db korong alakú, sárga opak üveggyöngy. Átm.: 0,8 cm. 1 

db lapított gömb alakú, kék színű, áttetsző üveggyöngy. Átm.: 0,7 cm. 1 db sárga, kéttagú, 

opak rúdgyöngy. H.: 1,3 cm. 1 db színtelen, bordázott, áttetsző üveggyöngy. Átm: 0,67 cm. 1 

db kisebb szegmentgyöngy. Átm.: 0,5 cm. Utóbbi gyöngy elveszett. XJM ltsz. n. 

8-10. Ugyancsak a nyakcsigolyáknál feküdt 2 db B típusú, bronz gömbsorcsüngős fülbevaló, 

az ezeket összekötő bronzlánccal.10 Az egyik fülbevaló karikája nyújtott, kerek átmetszetű 

bronzhuzalból készült. Kiszélesedő alsó felének hurkos kialakítású részéhez kapcsolódik a 3 

db félgömb alakú bronzlemezekből kialakított gömböket tartó csüngő, melyeken a gömböket 

feltekercselt huzalszálak választják el egymástól. A fülbevaló karikájának felső harmadában 

elhelyezkedő apró hurkos kialakítású részéhez, az utolsó szem beakasztásával kapcsolódik az 

U-alakú, egymásba hurkolt huzalszemekből álló, közepén nagyobb, ovális huzalkarikával 

összekapcsolt lánc. A másik fülbevalóból csupán csüngőtagjának két darabkája maradt meg. 

A fülbevaló karikájának m.: 3,5x1,2 cm, a csüngő h.: 5,9 cm, a lánc h.: 35,5 cm. XJM ltsz. 

53.245.43-44. 

11-14. A lánc mellett helyezkedett el I. Berengar (888-924), Provance-i Hugo (926-931), II. 

Lothar (945-950), valamint Provance-i Hugo és II. Lothar (931-945) 1-1 db, két-két egymás 

melletti ponton átfúrt érme. Ma már csak ez utóbbi található meg, melynek átm.: 2,1 cm. XJM 

ltsz. 53.337.4. 

15. Az érmek mellet volt 1 db kerek, ugyancsak átlyukasztott, középen kidomborodó 

ezüstlemez. Átm.: 2,5 cm. Elveszett.  

16. Ugyancsak az érmek mellett volt 1 db csúcsba futóan záródó, közepén a lemez külső 

oldalával párhuzamosan futó, mélyebben fekvő árkolt sávval díszített, ugyancsak 

átlyukasztott ezüstlemez. M.: 2,5x1,7 cm. Elveszett.  

17-19. A bordákon, három különböző helyen feküdt 4 db bronzból öntött fülesgomb. 2 db 

belül üreges, összeillő fél fülesgomb. M.: 1,8x1,2 cm. 1 db tömör, gömb alakú fejjel 

rendelkező. M.: 1,6x0,93 cm. 1 db tömör, ugyancsak gömb alakú fejjel rendelkező. M: 

1,6x0,9 cm. XJM ltsz. 53.337.2-3.  

20. Ugyancsak a bordákon feküdt 1 db téglalap alakú, sarkainál két helyen átlyukasztott, 

összehajtott bronzlemez. M.: 2,7x2,1 cm. Elveszett.  

21. A jobb kéz ujjcsontjai között volt 1 db hólyagos fejű, aranyozott ezüstgyűrű. Kerek 

foglalatán körben négy üreges hólyag látható, ezek felett hajlanak a foglalat félköríves karmai 

annak középpontja felé. A foglalat két vége a hólyagok közti részen van összeforrasztva. 

                                                 
10 A sírleletet ismertető közleményekben ezüstlánc szerepel. 
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Szalagszerű karikájának kiszélesedő végei egyenesre vágottak, egymást kissé fedve 

helyezkednek el. Egykori betétje hiányzik. M.: 2,97 cm, sz.: 2,2 cm. XJM ltsz. 53.337.1.  

Megjegyzés: 

A koponya halántékcsontjain zöld patina nyomai látszottak. A sírföldben kerámiadarabok 

voltak.  

 

363. sír (1902.) 

Férfi. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.    

Melléklet: 

1. 1 db levél alakú, kovácsoltvas nyílcsúcs. Elveszett. 

 

364. sír (1902.) 

Nő. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

576. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

577. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

578. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 
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579. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

580. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

581. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

582. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

583. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

584. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

585. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 
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586. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

587. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

593. sír (1904.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: K-Ny, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan. 

Melléklet: 

1. A nyakcsigolyákon helyezkedett el 1 db kerek átmetszetű, háromszorosan összehajtott 

bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós végű nyakperec. M.: 14,3x14,17 cm, v.: 0,44 cm. XJM 

ltsz. 53.270.1170. (13. tábla 1) 

 

594. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

595. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

596. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 
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Az 596. sírszám két temetkezésre vonatkozik. A felső sír alatt helyezkedett el egy É-D-i 

tájolású avar kori női sír.  

 

600. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

601. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

602. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

603. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

604. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 

 

607. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet nélküli. 
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608. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.   

Melléklet: 

1. A koponya egyik halántékcsontjánál volt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-

végű karika. Vége hegyesedő. M.: 3x2,8 cm, v.: 0,25 cm. Elveszett. (13. tábla 2) 

Megjegyzés: 

A 608-as szám két sírt jelent. A felső temetkezés alatt kb. 1 méterrel mélyebben egy É-D-i 

irányban fekvő, feldúlt avar kori sír helyezkedett el. A mélységből adódó különbségek miatt a 

felső sír bizonyára nem bolygatta az alsót.  

 

609. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

610. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

611. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

612. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

613. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  
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Melléklet nélküli. 

 

614. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

615. sír (1904.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

617. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

618. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

619. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

622. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 
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625. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Mellélet nélküli. 

 

626. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

627. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 628. számú avar kori sírral, a kb. 1 méterrel mélyebben fekvő temetkezés 

felett helyezkedett el. 

 

629. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli.  

 

630. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

631. sír (1905) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 
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634. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

637. sír (1095.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

638. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

639. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

640. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet: 

1. 1 db belső és két szélső oldalán egyenes, külsőn félköríves kialakítású, zárt, bronzból öntött 

gyűrű. Átm.: 2,3 cm, sz.: 0,47 cm, v.: 0,25-0,31 cm. XJM ltsz. 53.278.691. (13. tábla 3) 

 

642. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

 

 



 60 

643. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli.11 

 

644. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

645. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

650. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

651. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli.12 

 

659. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

                                                 
11 Fettich Nándor egy durva bögréről tudósít, mely ebből a sírból került elő (FETTICH–NEMESKÉRI 1943, 35). 
Börzsönyi Arnold beszámolója szerint azonban a sír melléklet nélküli volt (BÖRZSÖNYI 1906, 305). 
12 Fettich Nándor említ ebből a sírból egy durva bögrét (FETTICH–NEMESKÉRI 1943, 48). A sír leírásában 
Börzsönyinél viszont nem szerepel sem kerámia, sem egyéb más melléklet (BÖRZSÖNYI 1906, 305). A 
leletanyagban azonban található egy durva, kézzel formált, kihajló peremű edényke, melynek azonosító lapján a 
651. sír száma szerepel (HORVÁTH 1935, 71). Az edény típusa alapján (VIDA 1999, 129-132.) az az avar korra 
keltezhető.  
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702. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélküli. 

 

754. sír (1905.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Mellékletek: 

1. 1 db lencse átmetszetű fejjel rendelkező, tömör bronz fülesgomb. M.: 1,2x0,8 cm. XJM 

ltsz. 53.278.847. (13. tábla 4) 

2. 1 db bronzból öntött, kúp alakú csengő. Palástján kettős, egyenes vonalú körbefutó 

árkolással díszített. Duplán hajlított huzalfüle a palást belsejében folytatódva ugyancsak 

kerekre hajlítva alkotja a csengő nyelvét. M.: 2x1,3 cm. XJM ltsz. 53.278.848. (13. tábla 5) 

Megjegyzés: 

A temetőtérkép szerint a sír keresztezett egy másik temetkezést (FETTICH 1943, 48), a későbbi 

temetőtérképen azonban ez már nem látható. Börzsönyi beszámolójában sem szerepel ilyen, 

így talán csak egy rajzolási hiba korrigálása látható a térképen. 

 

800. sír (1905.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatatlan.  

Melléklet nélkül. 

 

12. 3. ÉRTÉKELÉS 

A temető kiterjedése 

A temető helye a mai belvárostól DK-i irányban, egy mára csaknem teljesen beépített 

területen található. A 19-20. század fordulóján ez a terület azonban még beépítetlenül állt, s a 

város D-i határához tartozott. Topográfiai helyzetét tekintve egy csaknem teljesen sík terület 

képét mutatta, mely az „emberemlékezet” óta szántóföldként volt hasznosítva. Talajtani 

viszonyait tekintve egy 25-30 cm vastag humuszréteg után kb. 2 m mélységig homokréteg 

húzódott. A homokbányaként használt területen fekvő temető középső részén egy ÉNy-DK-i 

irányú, 10-14 m széles, 80-110 cm mély sávban mesterséges agyagos-humuszos feltöltés volt 
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megfigyelhető, mely a környezetéből kissé kiemelkedő vonulatot alkotott. Ez valószínűleg 

egy korábbi homokkitermelő gödör feltöltése volt.  

A temető kiterjedését tekintve egy, az É-D-i irányú hossztengelytől enyhén K-i 

irányban eltérő, szabálytalanul elnyúló ovális alakot mutat. Börzsönyi leírása szerint a sírok 

átlagban egymástól 3 m távolságra helyezkedtek el, de természetesen ettől eltérő távolságok is 

megfigyelhetők voltak, pl. a temető szélén lévő szegényesebb avar kori és a később megásott 

10-11. századi sírok esetében, melyek egymáshoz közelebb voltak (BÖRZSÖNYI 1902, 13). A 

temető D-i részén, csaknem középtájon mutatkozó síroktól mentes, Ny-K-i irányban húzódó 

folt azt a helyet jelöli, ahol leletmentést megelőzően mintegy 30-40 sír pusztult el. A sírok 

mellett Börzsönyi csekély számban megfigyelt telepjelenségeket (TOMKA 1971, 62-64.) is. 

Az első kérdés, ami a sírokkal kapcsolatban felmerül, hogy tulajdonképpen hány 10-

11. századi sírral számolhatunk a temetőben? Sajnos ez több ok miatt is csupán 

hozzávetőlegesen válaszolható meg, véleményünk szerint 61 lehet.13 A pontos szám 

megítélést nehezíti, hogy Börzsönyi nem minden esetben emelte ki, hogy a sír magyar vagy 

avar kori volt-e, többször ez csupán a tájolás, vagy keltező értékű leletek hiányában a 

szövegkörnyezet alapján valószínűsíthető. Elvileg a temetőtérképről leolvasható az eltérő 

tájolású sírok helyzete és száma, azonban a kissé sematikus és átrajzolt (LÁSZLÓ 1955, 56; 

TOMKA 1971, 56-57., 12. j.), a sírszámok tekintetében pedig minden bizonnyal átszámozott 

(TOMKA 1971, 60, 23. j.) térkép kritikával kezelendő. A magyar sírok sorából ki kell zárni a 632. 

számút, melyet ugyan Börzsönyi az ősmagyar sírok között említ (BÖRZSÖNYI 1906, 304), 

azonban leletanyaga az avar kor felé mutat (FETTICH–NEMESKÉRI 1943, 34). Valószínűleg 

azonban az avar kornál későbbiek a 609-615. számú sírok, melyeket Börzsönyi a temető 

döntő többségét kitevő avar korszakba sorolható temetkezések között említ, de tájolásuk és a 

magyar sírokhoz igazodó elhelyezkedésük alapján inkább utóbbiak közé sorolhatók. Fettich 

Nándor (FETTICH–NEMESKÉRI 1943, 48) a 648. sírt is a magyarok közé sorolja, Börzsönyi 

azonban nem említi, hogy ez magyar lenne (BÖRZSÖNYI 1906, 305). A sír a leletanyagát alkotó 

3 db gyöngy alapján pedig a kérdés nem dönthető el kétséget kizáróan. A temetőtérkép szerint 

a 21. és 22. sír tájolása megegyezik a magyar sírokkal, ám leletanyag hiányában, továbbá a 

temetőben elfoglalt helyzetük – távolabb a 10-11. századi sírok tömbjétől – ezt bizonytalanná 

teszi. A tájolás alapján történő korszakolás bizonytalanságát erősíti a 94. és 95. sír is, melyek 

irányítása ugyancsak Ny-K-i, leletanyaguk azonban avar kori. Kérdéses az 1902-ben feltárt 

hat sír közül kettőnek az azonosítása is, hiszen Börzsönyi csak a 26., 47., illetve a 363. és 364. 

                                                 
13 Figyelemre méltó, hogy Börzsönyi Arnold már 1902-ben 61 magyar sírt említ, mikor a temető még nem volt 
teljesen feltárva (BÖRZSÖNYI 1902a, 267). 
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sírok számát adja meg, viszont beszámolójában hat sírról olvashatunk, ezt a kettőt a 26. sír 

leírása után említi, azzal a megjegyzéssel, hogy a bennük lévő pénzek elpusztultak (a 

szövegkörnyezet egyéb más megsemmisült leletek feltételezését is megengedi). A 

temetőtérképen ezek közül azonban csak a 363. és 364. sírok szerepelnek, a 26. és 47. sír 

pedig nem a magyar sírokat ábrázolja (TOMKA 1971, 60). A 10-11. századi temetkezések közé 

kell sorolni az 576-587., az 594-595., a 600-604. és a 607. számú sírokat, melyekről 

Börzsönyi ugyan konkrétan nem írja, hogy ide sorolhatóak lennének, azonban a 

szövegkörnyezetből ez derül ki.  

További bizonytalanságot okoz a sírszámok tekintetében, hogy a feltárás 

megindulásáig eltelt időszakban kb. 30-40 sír esett a homokkitermelés áldozatául. Ezt a 

tényezőt figyelembe kell venni, még akkor is, ha ennek a területnek a környékén nem voltak 

10-11. századi sírok.14 Ugyancsak ismeretlen, hogy hány és milyen korszakolású sír 

maradhatott a földben? 

A 10-11. századi sírok temetőben való elhelyezkedésének megállapítása sem 

nehézségektől mentes. Börzsönyi beszámolója szerint a magyar sírok a temető ÉK-i, ÉNy-i és 

Ny-i oldalán helyezkedtek el, az ÉNy-i részén csoportosan, É-i táján szórványosan, avar 

sírokkal együtt (BÖRZSÖNYI 1902a, 267). Ezek a térkép alapján behatárolhatók. Az É-i részen 

az egymás mellett elhelyezkedő 363. és 364. sír, illetve a 659. sír a temető legészakibb sírjai 

közé tartoznak, melyek a temető magjától távolabb fekszenek. Az a további négy – 26., 47., 

illetve a két ismeretlen számú – sír, mely ezekkel egy időben került elő, ám a térképen nem 

szerepel, valószínűleg ezektől kissé beljebb, K-i irányban helyezkedhetett el (TOMKA 1971, 60, 

25. j.), kissé tehát elszakadva a magyar sírok tömbjétől. A magyar sírok nagy része, csaknem 

egybefüggő tömböt alkotva az avar temető korai részének (TOMKA 1971, 88-95.) ÉNy-i szélén, 

kisebb részben annak területére is benyúlva helyezkedett el.  A temető az É-i és valószínűleg 

a Ny-i oldalán tekinthető lezártnak, a D-i és K-i rész szegényes sírjai miatt viszont a feltárás 

ebbe az irányba abbamaradt (TOMKA 1971, 57). A 10-11. századi sírok többsége azonban a 

temető nagyobb biztonsággal lehatárolt részén feküdt, így feltételezhető, hogy többségük 

napvilágra került. 

 

 

 

                                                 
14 Az elpusztult sírok leletei között volt egy „görbe (?) erős kard is, melynek fogantyúja a munkások elbeszélése 
szerint csontlemezekkel volt burkolva (BÖRZSÖNYI 1902, 12).” „=csontlapokkal borított markolatú szablya? 
(TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 263).”  
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Temetkezési szokások 

A sírok tájolása Ny-K-i, ezekkel kapcsolatban Börzsönyi hangsúlyozza is az avar kori 

síroktól való eltérést. Minden bizonnyal Ny-K-i tájolást kell feltételeznünk azokban az 

esetekben is, ahol K-Ny-i tájolásról ír, hiszen utána gyakran közli, hogy a váz koponyája Ny-

on helyezkedett el. A vázak sírbéli helyzetéről azonban szinte semmilyen más információ nem 

áll rendelkezésre, így csak valószínűsíthető, hogy hanyatt fekvő, nyújtott testhelyzetben 

kerültek elő.   

A sírok vagy azok egy része feltételezhetően sorokat alkotott, a temetőtérkép 

sematikus volta miatt azonban itt is óvatosan kell eljárni (9. kép).  

 

9. kép. Győr–Téglavető-dűlő 

 

Továbbá vannak olyan sírok is, melyek ugyan megközelítőleg egy vonalban 

helyezkednek el, ám köztük kisebb-nagyobb üres részek fekszenek. Valószínűleg egy-egy sort 
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alkothatott az 578., 580., 584., 600., 611., 619., 627., 649. és a 644.; a 629., 642. és a 645.; az 

595., 603. és a 615.; illetve az 579., 583., 593., 601., 612. és a 618. sír. 

Adataink sajnos a sírgödrök tekintetében is elégtelenek (FETTICH–NEMESKÉRI 1943, 

11). A legvalószínűbb, hogy egyszerű aknasírok voltak. Az egyetlen ismert sírmélységet a 47. 

sírról közli Börzsönyi, ahol a gödör 115 cm mély volt. Az avar kori sírokkal szuperpozícióban 

lévő magyar temetkezések alapján annyi talán valószínűsíthető, hogy a sírgödrök nem 

lehettek túl mélyek, ami a korszak temetkezési szokásaira általánosan jellemző (BÓNA 1996a, 

233) is, hiszen azok ásása során a mélyebben fekvő avar sírokat nem bolygatták meg.  

A temetőben több szuperpozíció is megfigyelhető volt. A 10-11. századi sírok 3 

esetben is (596., 608., 627.) az avar kori sírok felett helyezkedtek el, eltérő tájolással, ám a 

már említett mélységbeli különbség miatt – mely a 608. sír esetében pl. 1 m volt – ez nem 

feltétlenül járt együtt bolygatással.15 Amennyiben a mélyebben fekvő sír feldúlt volt (628.), 

úgy valószínűleg korabeli rablással számolhatunk. Ezekben az esetekben a kora avar sírok 

valószínűleg már nem tűntek ki környezetükből semmivel, míg a késő avar temetkezéseknek 

látható jele kellett, hogy legyen, hiszen a magyar sírok ezekhez csatlakozva lettek megásva 

(TOMKA 1971, 94, 99. j.).  

A vázak nemi és életkori jellemzői ugyancsak rendkívül kis számban ismertek. A 

vázak közül csupán 2 nő, 1 férfi és 2 gyermek nemének meghatározás biztos.  

Ételmellékletre utaló nyomok nem kerültek elő a sírokból, nem került elő azonban a 

kereszténységre utaló nyom sem. A sírok melléklet nélkülisége jelen esetben nem lehet érv. 

 

A temető leletanyaga és keltezése 

A Győr–Téglavető-dűlő területén feltárt sírok leletanyaga meglehetősen szegényes. 

Mindössze 9-ből került elő maradandó anyagból készült tárgy, ami a sírok kevesebb, mint 20 

%-át alkotja. A leletek fele pedig egyetlen, gazdagabb temetkezésből származik.  

Az ékszerek között hajkarika mindössze egyetlen ismeretlen nemi és életkori 

adatokkal rendelkező váz mellett volt (608.). A bronzhuzalból készült, jó megtartású, nagyobb 

átmérőjű S-végű karika a koponya egyik halántékcsontjánál feküdt. A típus elterjedése 

                                                 
15 A temető térképen sírkereszteződés van jelölve a 678. sír esetében is. Fettich Nándor úgy vélte valószínűleg 
tévedésből, a 628. sír helyett (FETTICH–NEMESKÉRI 1943, 48). A 678. sír azonban önállóan szerepel a 
térképen. A zavar oka ebben az esetben a térkép rongálódása és számok egyben történő szerepeltetése lehet, 
ugyanis a 627-628. sírok szerepelnek egymásra merőleges tájolással, de a sírszám csak „627-8”-ként szerepel. 
Mivel a papír épp a 2-es számnál lett meghajlítva, így az nehezen kivehető, a kötőjel pedig alig látszik, s így a 
szám 678-nak olvasható. Talán Börzsönyi rutinszerűen húzta sorban egymás után az avar sírokat szimbolizáló 
vonalkákat, s csak később vette észre, hogy a 10-11. századi sír tájolása más, melyet aztán korrigált, s így 
keletkezett a kereszt alakú jel.    
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tekintetében a 10. század közepétől kezdődő időszak, főként a század utolsó harmada 

valószínűsíthető (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 53-54.). Fülbevalók is csupán egy sírban, a 47. számú 

temetkezésben voltak, egy B típusú, bronz gömbsorcsüngős pár, melyeknél a karika felső 

harmadában lévő, hurkos kialakítású részhez csatlakozott az utolsó szem beakasztásával a 

fülbevalókat összekötő, közepén nagyobb átmérőjű huzalkarikával ellátott lánc. A középen 

lévő karikához csatlakozhatott egykor az a töredékes, csúcsba futóan záruló ezüstlemez, mely 

e láncok jellegzetes kiegészítőjét, a levél alakú csüngőket idézi. Ennek a kombinált 

ékszerfajtának a használata a 10. században volt megtalálható (HORVÁTH 2004, 466). 

Ugyancsak a 47. sírból kerültek elő egyedül gyöngyök. A gyöngysor lapított gömb alakú, 

szegment, két-, és háromtagú rúdgyöngyökből, továbbá 1 db korong alakú üveggyöngyből 

állt. Lehetséges, hogy a gyöngyökből álló nyaklánc díszei közé lehetett illesztve az a téglalap 

alakú bronz-, és kerek ezüstlemezke is, melyek ugyanebből a sírból származtak. A 754. számú 

gyermeksírból ismert bronzcsengő típusa ritka lelete a korabeli síroknak. A gyermek életében 

valószínűleg a nyakában viselhette, s játék mivolta mellett így egyben jelezhette is a 

szülőknek, gyermekük merre jár (KISS 2000, 73). Ugyancsak a nyak díszei közé tartozik a 

szintén gyermeksírból (593.) származó hurkos-kampós záródású, háromrét hajlított huzalból 

sodrott vékonyabb bronz nyakperec. E tárgytípus elterjedése a 10. század közepétől 

valószínűsíthető (KOVÁCS 1986, 101; ISTVÁNOVITS 2003, 291). Két sírból került elő gyűrű. A 47. 

női sírban egy hólyagos fejű ezüstgyűrű volt. Ez a gyűrűtípus a 10. század közepén még 

minden bizonnyal használatban volt, a század végére azonban valószínűleg már kimentek a 

divatból, de jelen ismereteink szerint sírba legalábbis nem kerültek (HORVÁTH 2005, 130-131.). 

A 640. sírból pedig 1 db bronzból öntött, zárt karikagyűrű került elő, mely valószínűleg az 

ezredfordulótól keltezhető (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 76).  

A ruha zárását szolgáló bronz fülesgombok két temetkezésből kerültek elő. Ezek közül 

egy garnitúrát alkotott a 47. sír esetében a 2 db gömb alakú fejjel rendelkező tömör, és a 2 db 

üreges felekből összeállított gomb. A 754. gyermek sírban 1 db lencse átmetszetű fejjel 

rendelkező tömör bronzgomb volt. A ruházat gombolásának vizsgálatához azonban a sírbéli 

helyzet ismeretének hiányában nem használhatók. 

A fegyverek között mindössze egyetlen nyílcsúcs említhető, mely a 363. számú 

férfisírból került elő. Hitvilági okból ugyanúgy a sírba helyezhették, mint utalásként az 

elhunyt életében végzett tevékenységére. Sajnos a sírba temetett személy nemi és életkori 

adatainak hiánya nem segít eldönteni a kérdést. 

Valószínűleg a nyakban, a gyöngyök és a fémlemezkék közé voltak illesztve a 47. 

sírból előkerült, 2-2 helyen átfúrt korabeli pénzek. Hasonló, vagy a ruházatra varrt 
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felhasználása valószínűsíthető a 26. sírból előkerült, de megsemmisült érméknek is. A 47. sír 

esetében a terminus post quem időpont legkorábban valószínűleg a 947. évben határozható 

meg. Ez azonban csak a lehető legkorábbi lehetséges időpont, hiszen az átfúrt érmeket nyílván 

tovább használhatták. 

A temetőt megnyitó közösség tehát valamikor a 10. század közepén, második felében 

áshatta meg az első sírokat, a 7-8. század folyamán használt (BÖDÖCS–ANDRÁSI 2002.) avar 

temető ÉNy-i, korábbi részének szélén. Felső időhatárát tekintve az Árpád-házi királyok 

vereteinek hiánya, s a temető leletanyagának elemzése alapján, annak használata a 10. század 

végén, a 11. század elején valószínűleg lezárult. Mivel a kalandozások kori érméket 

tartalmazó sírok helye a térkép alapján nem határozható meg, így a temető esetleges belső 

időrendjéről sem rendelkezünk információval. Annyi azonban talán feltételezhető, hogy ezek 

egymáshoz közelebb helyezkedhettek el, s talán a temető korábbi részéhez tartozhattak.  

 

12. 4. IRODALOM 

BÖRZSÖNYI 1902.; ibid. 1902a, 267-268.; ibid. 1903.; ibid. 1904.; ibid. 1905.; ibid. 1905a.; 

ibid. 1906.; ibid. 1908.; HAMPEL 1905, 860-861.; Taf. 513.; FETTICH–NEMESKÉRI 1943, 

11-50.; FÉK 351. sz.; TOMKA 1971.; TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 263; BÖDÖCS–

ANDRÁSI 2002.;  SZŐNYI–TOMKA 2006. 
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13. GYŐR–ÚJSZÁLLÁSOK 

 

13. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Az egykori Újszállások nevét viselő lelőhely a mai város Budai, Fehérvári és 

Szeszgyári útja által közrefogott területen található, az ún. Gyárvárosban (10. kép).  

 

10. kép. Győr–Újszállások, a lelőhely elhelyezkedése  

 

Mint a terület neve is mutatja, a településnek ezen a részén kapott helyet több ipari 

vagy mezőgazdasági jellegű vállalat, már a 19. századtól fogva. A lelőhely nevét, az itt 

Despinits Vazul és Despinits János által építtetett sertéstenyésztés céljára szolgáló telepről 

kapta. Mivel azonban a városban már létezett több sertéstelep, ezért a köztudatba – ez utóbbit 

megkülönböztetendő – az Újszállások megnevezés ívódott be. Erről a területről már az 1850-

es évek végétől, a 60-as évek elejétől vannak információink régészeti leletek előkerüléséről. A 

lelőhely a ma is látható szeszgyári tartályok helyén volt található. A 19. században itt és ennek 

közvetlen környékén kisebb-nagyobb természetes képződésű dombvonulatok helyezkedtek el, 

ezek közül egy – valószínűleg ugyancsak nem halomként összehordott – éppen a lelőhely 

területén. Ennek rajza Fábry Nándor jóvoltából ismert. Ezt a mintegy 62 m átmérőjű, 6,6 m 
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magas16 dombot a sertésszállások építését megelőző földmunkák során 1871. 03. 06-án 

kezdték elhordani. Ekkor kerültek elő az első sírok is, a halom D-i oldala melletti sík 

területről. Sajnos ezek felbukkanásáról csak március 22-én értesült Fábry Nándor, a lelkes 

régiségbúvár, aki ezt követően április végéig minden nap kint volt a munkálatoknál, s a 

leletek nagy részének megmentését is neki köszönhetjük. Többször járt a területen Méry Etel 

múzeumi őr is. 1871. 03. 06. és 22-e között a munkások elmondása alapján a halom É-i részén 

5, K-i részén 6 vagy 7, míg közepe táján 15 sír került elő. Ezekről, számukon kívül sajnos 

semmilyen információ nem maradt fenn.17 Március 22-e és április vége között újabb 15 sír 

előkerülése ismert, melyek vas- és Árpád-koriak voltak. Az Árpád-kori sírok Ny-K-i 

tájolással helyezkedtek el, „arczczal kelet felé”.  

A következő alkalommal a sertésszállások bővítése során 1878-79-ben kerültek elő 

ugyancsak kelta és Árpád-kori sírok. Két, részletesebben is ismertetett kelta sír mellett 

előkerült további 30 másik temetkezés is, melyek többsége Árpád-kori lehetett. 

1884-ben a Győri Szeszgyár és Finomító Rt. vásárolta meg a területet. Itt építették fel 

a szeszgyár központi épületét, s az É-i részen a négy szeszgyári tartályt. 1887-ben a terület K-i 

részén, a  vasútállomástól a gyárhoz vezető vasútvonal építésekor ismét több Árpád-kori sír 

pusztult el, csakúgy, mint 1923. környékén, mikor a lelőhelyet a megközelítőleg É-D-i 

irányban átszelő vasúti vágány építése során kb. 1 méter mélységű földmunkát végeztek, 

ekkor kelta és valószínűleg ugyancsak Árpád-kori sírok kerültek elő. 

Az 1950-es, 60-as években a lelőhely K-i szélén és D-i felében, továbbá a Szeszgyár 

utcában földmunkák alkalmával szintén számos csontváz került elő, sajnos korhatározásra 

alkalmas lelet nélkül, sekély, mindössze 40-60 cm-es mélységben.  

1967-ben a Szeszgyár utca K-i oldalán, az utca teljes hosszában gázvezeték fektetése 

során 140 cm mély, és mintegy 80 cm széles árok került kiásásra. Ennek során kb. 40 és 100 

cm-es mélység között több csontváz került elő. A helyszínen Uzsoki András tartott szemlét, 

megállapítása szerint a sírok mintegy 150 m hosszan húzódtak, rendszertelenül. Sem a sírok 

foltját, sem a vázak döntő többségének elhelyezkedését nem tudta megfigyelni. Beszámolója 

szerint csupán néhány váz volt értékelhető ebből a szempontból, melyek Ny-K-i irányban 

helyezkedtek el. Mindössze egyetlen lelet került elő, az egyik váz koponyája mellől 1 db 

bronz S-végű hajkarika, a „hozzá tartozó” zöld patinás koponyadarabbal együtt. A helyiek 

elmondása szerint már 1958. óta kerültek elő e helyütt emberi maradványok.  

                                                 
16 A domb méretei több közleményben is tévesen szerepelnek (UZSOKI 1968, 16, 44. j.). 
17 Lovas Elemér beszámolója szerint ekkor csak kelta sírok kerültek elő, az Árpád-koriak csak a következő 
években, mikor az „ásatás” kiterjedt a domb aljára is (LOVAS 1942, 16).  
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1967. október-november folyamán Uzsoki végzett hitelesítő feltárást a szeszgyári 

tartályok mellett, az 1-es számú műút építését megelőzően, melynek tervezett nyomvonala 

megközelítőleg K-Ny-i irányban vágta át az É-D-i irányban elnyúló, hosszúkás lelőhelyet. 

Újabb sírok azonban ekkor nem kerültek elő (11. kép).  

 

 

11. kép. Győr–Újszállások, a lelőhely topográfiai helyzete és a feltárás periódusai 
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Noha a leletanyagot egészen az 1940-es évek végéig, az 50-es évek elejéig síronként 

elkülönítve tárolták, azok azonban az 1953-ban végzett múzeumi leltározások során végképp 

összekeveredtek, így a ma még megtalálható tárgyakat konkrét sírokhoz már nem lehet kötni 

(TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 260, 31. j.; SZŐNYI 2007, 14).  

 

13. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db kerek átmetszetű, négyrét hajtott bronzhuzalból sodort, hurkos-kampós záródású 

nyakperec, a szálak között sodrott filigránszálakkal díszítve. Hurkos végén, a sodrott szálak 

filigránhuzallal vannak körbe tekerve. M.: 15,54x15,1 cm, v.: 0,62 cm. XJM ltsz. 53.245.39.18 

(14. tábla 1) 

2. 1 db enyhén ovális átmetszetű, háromszorosan összehajtott bronzhuzalból sodrott, végein 

hosszabb szakaszon egymásra tekercselt végű, egykor valószínűleg nyakperecből átalakított 

karperec. M.: 7,38x7,25 cm, v.: 0,31 cm. XJM ltsz. 53.245.20. (14. tábla 2) 

3-4. 2 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, hegyesedő végű huzalkarperec. M.: 

6,88x5,89 cm, v.: 0,35-0,33 cm, ill. 7,1x6,42 cm, v.: 0,39 cm. XJM ltsz. 53.245.23. (15. tábla 

1, 3) 

5. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból19 készült, bordázott S-végű karika. M.: 2,76x2,65 cm, 

v.: 0,27 cm, Ssz.: kb. 0,8 cm. XJM ltsz. 53.245.40. (14. tábla 3) 

6. 1 db kerek átmetszetű, ferdére vágott, egymás mellé hajló végű ezüst huzalkarika. M.: 

2,13x2,07 cm, v.: 0,21 cm. XJM ltsz. 53.245.34. (14. tábla 4) 

7-10. 4 db bronz huzalkarika, melyek az alábbi típusokba sorolhatók: 1 db kerek átmetszetű, 

nyitott, összenyomott végű huzalkarika. M.: 2,6x2,5 cm, v.: 0,18 cm. 1 db ovális átmetszetű, 

egyik végén kiszélesedő és megvastagodó, itt valószínűleg hiányos huzalkarika. M.: 2x1,99 

cm, sz.: 0,51, ill. 0,31 cm, v.: 0,23, ill. 0,13 cm. 1 db kissé lapított oldalú, ovális átmetszetű, 

egyik végén kissé ferdére vágott huzalkarika. M.: 1,96x1,86 cm, v.: 0,29x0,26 cm. 1 db ovális 

átmetszetű, egyenesre vágott, összenyomott végű huzalkarika. M.: 2,2x2,12 cm, v.: 0,45x0,38 

cm. XJM ltsz. 53.245.39.20 (14. tábla 5-8) 

11. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból21 készült, kissé körte alakúra hajlított, egyik vége 

irányába kissé hegyesedő végű huzalkarika. M.: 1,76x1,7 cm, v.: 0,35, ill. 0,31 cm. XJM ltsz. 

53.245.38. (15. tábla 2) 

                                                 
18 A leltárkönyvben ezen a számon 5 db bronzgyűrű szerepel, de ez a szám van feltüntetve e tárgyon is. A 
leletárkönyvben az 53.245.18. számon szerepel 2 db sodrott nyakperec. 
19 A leltárkönyvben alapanyagként ezüst szerepel.  
20 A leltárkönyvben 5 db huzalkarika szerepel. 
21 A leltárkönyvben alapanyagként vas szerepel. 
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12-26. 15 db üveggyöngy, melyek az alábbi típusokba sorolhatók: 7 db szürkés-fehéres színű, 

oldalán bordázott, átlátszatlan, hengeres üveggyöngy. Átm.: 1-1,21 cm, m.: 0,8-0,91 cm. 5 db 

szürkés-fehéres színű, átlátszatlan, hengeres, közepén enyhe bemélyedő résszel rendelkező 

üveggyöngy. Átm.: 1,02-1,12 cm, m.: 0,62-0,82 cm. 2 db kék színű, kissé lapított gömb, 

illetve hagyma alakú, áttetsző üveggyöngy. Átm.: 0,5, ill. 0,5 cm, m.: 0,46, ill. 0,32 cm. 1 db 

sárga, hengeres, áttetsző üveggyöngy. Átm.: 0,48 cm, m.: 0,58 cm. XJM ltsz. 53.245.48. (15. 

tábla 6-20) 

27-28. 2 db hegyesedő végű bronz huzalkarperec, kerek, illetve enyhén ovális átmetszettel. 

M.: 7x6,5 cm, ill. 6,75x6,72 cm, v.: 0,4, ill. 0,38x0,34 cm. XJM ltsz. 53.245.22. (15. tábla 4-

5) 

29. 1 db négyzetes átmetszetű, egyik végén enyhén, másikon fokozatosan, de erőteljesebben 

elvékonyodó bronz huzalkarperec. M.: 7,9x7,62 cm, v.: 0,6x0,6, ill. 0,28x0,27 cm. XJM ltsz. 

53.245.21. (16. tábla 1) 

30. 1 db négyzetes átmetszetű, egyik végén megközelítőleg egyenes, valószínűleg törött, majd 

innen fokozatosan szűkülő, kampósra hajlított végű huzalkarperec. M.: 5,66x5,1 cm, v.: 

0,42x0,41 cm, ill. 0,28x0,28 cm. XJM ltsz. 53.245.24. (16. tábla 2) 

31-34. 4 db vas huzalgyűrű, melyek az alábbi típusokba sorolhatók: 1 db ovális átmetszetű, 

zárt gyűrű. M.: 2,76x2,68 cm, v.: 0,4x0,38 cm. 1 db négyzetes átmetszetű, zárt gyűrű. Átm.: 

2,1 cm, v.: 0,29x0,27 cm. 1 db félköríves átmetszetű, zárt gyűrű. Átm.: 2,31 cm, sz.: 0,38 cm, 

v.: 0,3 cm. 1 db kerek átmetszetű, zárt gyűrű. M.: 1,98x1,95 cm, v.: 0,26 cm. XJM ltsz. 

53.245.37. (16. tábla 3-6) 

35. 1 db félköríves átmetszetű, zárt, külső oldalán rovátkolt díszítésű bronz karikagyűrű. 

Átm.: 2,27 cm, sz.: 0,41 cm, v.: 0,27 cm. XJM ltsz. 53.245.33. (17. tábla 1) 

36-37. 1 db nyitott, egyenes végű, felületén három bordával díszített bronz pántgyűrű. M.: 

2,13x1,9 cm, sz.: 0,48 cm, v.: 0,12 cm. 1 db nyitott, egyenes végű bronz pántgyűrű. M.: 

1,8x1,3 cm, sz.: 0,65 cm, v.: 0,11 cm. XJM ltsz. 53.245.30. (17. tábla 2-3) 

38. 1 db kiszélesedően lekerekített végű, aranyozott ezüst pántkarperec. Felületén két 

hosszanti árok által kialakított három borda látható, melyek a kiszélesedő végek kezdetéig 

tartanak. Végei kissé egymásra fekszenek. M.: 6,9x6,2 cm, sz.: 1,43-1,55 cm, v.: 0,1 cm. 

Külső oldalán hozzátapadt textilmaradványok voltak láthatók. XJM ltsz. 53.336.1. (16. tábla 

7) 

Az Újszállások területén felépült szeszgyár lelőhelyről származónak tűnteti fel a 

leltárkönyv és egyes publikációk az alábbi leleteket: 
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39. 1 db kétosztatú bronzcsat, téglalap alakú csatteste és ovális karikája egybeöntött. A csat 

osztótagján kettőbe hajlított, két ponton átfúrt szíjszorító lemez látható, közepén a peceknek 

helyet adó szögletes kivágással. Felületén durva csiszolásnyomok láthatók. M.: 4,3x3,95 cm. 

XJM ltsz. 53.244.18. (16. tábla 8) 

40. 1 db hosszúkás, egybeöntött bronzcsat. Csattestének oldala tagolt kialakítású, felületén 

fenyőmintát utánzó, valamint kerek díszítések sorakoznak. Hossztengelyében két ponton 

átfúrt. Pecke lapos, elhegyesedő. M.: 4,85x2,46 cm. XJM ltsz. 53.244.19. (16. tábla 9) 

41. 1 db hólyagos fejű gyűrű. Kerek foglalata körben négy üreges hólyaggal díszített, melyek 

felett a foglalat háromszög alakú karmai ívesen hajlanak a foglalat közepe irányába. 

Szalagszerű karikája a foglalat alatti részen kiszélesedő. A betét hiányzik. Elveszett. (17. 

tábla 4)  

Győr lelőhelyről származóként szerepelnek a szakirodalomban az alábbi leletek is, 

melyek előkerülésük dátuma alapján valószínűsíthetően ide sorolhatók: 

42-44. 3 db bronzból öntött, kerek, közepén gyöngyözött kerettel övezett félgömbszerű 

kiemelkedéssel, majd egy díszítetlen sávot követően ismét gyöngyözött kerettel díszített 

eredetileg csüngős veret felső, akasztós tagja. Hátoldalukon 2-2 kissé szalagszerű füllel 

ellátottak. Csüngőrésze mindháromnak hiányzik. Átm.: 1,42 cm. XJM ltsz. 53.338.1. (17. 

tábla 5-7) 

45-50. 6 db ezüstből öntött, kerek, közepén lemélyített, hatágú csillagot utánzó aranyozott 

mélyedésből, félgömbszerűen kiemelkedő mintával díszített veret. Átm.: 1,5 cm. XJM ltsz. 

53.338.1. (17. tábla 8-13) 

A leltárkönyv információi szerint további leletek sorolhatók ide, sajnos azonban ezek 

jelentős része ma már nem azonosítható, vagy nem lelhető fel, így ezekkel kapcsolatban csak 

a leltárkönyv adataira hagyatkozhatunk. Csupán azokat tüntettük fel, melyek esetében a 

leginkább valószínűsíthető e korszakba tartozásuk. 

51-52. 2 db kétrét hajlított bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós záródású nyakperec. Átm.: 

15,5, ill. 14 cm. XJM ltsz. 53.245.18. Elvesztek. 

53. 1 db kétrét hajított bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós záródású nyakperec. Átm.: 13,6 

cm. XJM ltsz. 53.245.55. Elveszett. 

54. 1 db kétrét hajlított bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós záródású karperec. M.: 8,8x7,5 

cm. XJM ltsz. 53.245.19. Elveszett. 

55-57. 3 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, lapos, visszahajló (= pödrött vagy S-végű 

?) „hajfülkarika”. Átm.: 1,5; 2; ill. 2,2 cm. XJM ltsz. 53.245.59. Elvesztek. 
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58-63. 6 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, visszahajló (= pödrött vagy S-végű ?) 

„hajfülkarika”. Átm.: 2,1-2,7 cm. XJM ltsz. 53.245.60. Elvesztek. 

64. 1 db ovális, téglalap átmetszetű vascsiholó. M.: 10,9x3 cm. XJM ltsz. 53.245.7. (17. tábla 

14) 

1967. novemberében került elő a szeszgyári úton: 

65. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Átm.: 3,4 cm, v.: 0,14 cm. 

XJM ltsz. 69.10.252. Elveszett. 

 

13. 3. ÉRTÉKELÉS 

Lovas Elemér beszámolója szerint Méry Etel „minden szabadidejét” kint töltötte a 

lelőhelyeken, irányította a munkát, s nem egyszer maga is kézbe vette a szerszámokat (LOVAS 

1937a, 16). Bizonyára tehát többször is járt a területen, míg a munka minden napján Fábry 

Nándor volt jelen. Mindezek ellenére sajnos kielégítő dokumentáció nem készült, s a 

rendelkezésre álló információk is nagyon hiányosak (SZŐNYI 2007, 14). Ez azonban nem Fábry 

vagy Méry figyelmetlenségének róható fel, hanem benne a korabeli viszonyokat és talán az 

akkori régészeti szemléletmód tükröződését is láthatjuk (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 256).    

A temető kiterjedését illetően Börzsönyi Arnold egy téglalap alakú területről számolt 

be (BÖRZSÖNYI 1894, 20). Lovas Elemér szintén egy zártabb területtel számolt, mely egy 

keskeny, hosszúkás rész a Budai út mentén, a Víztoronytól az Újszállási épületek külső 

széléig húzódva (LOVAS 1942, 16). Uzsoki András mutatott rá, hogy a munkálatok egy része a 

szeszgyár tartájai helyén folyt, s beszámolt arról is, hogy 1967-ben kb. 150 méter hosszan 

mutatkoztak sírokra utaló csontok (UZSOKI 1968, 9-21.). Térképvázlata (11. kép) alapján a 

lelőhely a mai Budai, Szeszgyári és a Mártírok útja közti részre terjedt ki. Bizonytalan 

azonban, hogy É-i irányba átlépte-e az egykori Wilhelm Pieck utcát? Kérdés az is, hogy a 

temető a mai 1. számú műúttól D-re is folytatódott-e? Mivel Uzsoki szondázó feltárása során, 

az út tervezett nyomvonalának megközelítőleges középtengelyében is jelentkeztek sírok, így 

ez valószínűsíthető. Bizonytalan azonban a temető kiterjedése a Víztorony irányába. 

A sírok számát tekintve még csak hozzávetőleges becslésre sem vállalkozhatunk. 

Sírszám a közleményekben sem szerepel, továbbá a kezdeti időkben az Árpád-kori és a kelta 

sírok szétválasztása is bizonytalan volt, az Árpád-kori datálás is csak az 1880-as évek végén, 

Börzsönyi Arnold munkásságát követően vált bizonyossá (SZŐNYI 2007, 14). Sajnos a vázak 

fekvését illetően sincsenek információink, egyedül Lovas az 1871. évben előkerült 

temetkezések kapcsán említi meg, hogy a sírok sorokban voltak (LOVAS 1894, 20), míg Uzsoki 

beszámolója szerint az 1967-ben megfigyelt sírok rendszertelenül, nagy tömegben 
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helyezkedtek el (UZSOKI 1968, 19-20.). Leírások hiányában nem vizsgálhatók a temetkezési 

szokások sem. Valószínűsíthetően azonban Ny-K-i tájolással helyezkedtek el, „arczczal kelet 

felé”. 

A temetőből megmentett – bizonyára csupán töredékes leletanyag – az ún. köznépi 

jellegű temetők hasonló anyagával rokon, melyben azonban – pl. az ezüst pántkarpereces és a 

hólyagos fejű gyűrű alapján – gazdagabb sírok is lehettek.  

A temető keltezését tekintve a „pitykegombokként használt Árpád-kori pénzek” 

értékelése bizonytalan, lehetséges, hogy ezek a megyékben másutt (Lébény–Kaszás-domb) is 

megfigyelt régi szokások továbbéléseként felvarrva vagy felfűzve viselt pénzek lehettek. A 

keltezés szempontjából így csupán egyfajta ezredforduló utáni időszakot kijelölő terminus 

post quem időpontként használhatók. Börzsönyi beszámolója szerint a kerek és csüngős 

díszekkel egy sírból IV. Béla (1235-1270) érme is előkerült. 11. század közepi datálást mutat 

a filigrándíszítésű nyakperec (GIESLER 1981, 119) és a bordázott S-végű karika (SZŐKE–

VÁNDOR 1987, 57) is. A használat alsó időpontjára két tárgytípus utalhat, az aranyozott ezüst 

pántkarperec és a hólyagos fejű gyűrű. Előbbiek főként a 10. század első kétharmadára 

jellemzőek (RÉVÉSZ 1996, 90), míg utóbbiak használata a század közepén még – épp vizsgált 

régiónk egyik sírja alapján – éremmel igazolható, azonban a század végét már valószínűleg 

nem érik meg (HORVÁTH 2005, 131). A temető első sírjait tehát még a 10. század során 

áshatták, bizonytalan azonban, hogy annak mely szakaszában, s nem ismert az sem, hogy a 

11. század közepén még használatban lévő temető töretlenül lépett-e át a 12. századba, vagy 

használata még az 1000-es évek első századának végén befejeződött. Szőnyi Eszter felső 

időhatárnak az Árpád-kor végét tekintette (SZŐNYI 2007, 26).  

 

13. 4. IRODALOM 

BÖRZSÖNYI 1894, 20-23.; HAMPEL 1900, 622-624., LIII. kép; LOVAS 1942, 16-17.; 

FETTICH–NEMESKÉRI 1943, 48, 51, XLIX.; UZSOKI 1968.; TAKÁCS–PASZTERNÁK 

2000, 257-258.; XJM R.A. 938-71.; 983-71. 
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14. GYŐR–VÍZTORONY 

 

14. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A mai város Budai és Fehérvári útja által határolt részén található a régi víztorony 

épülete. A lelőhely az ún. Homokgödröki lelőhelykomplexum részét alkotja, szorosan 

összefügg az Újszállások néven ismert temetővel, a sírok előkerülése is párhuzamosan történt 

e két területen. Mint kiemelkedő tereptárgy, a víztorony épülete segítette a feltárt sírok 

lokalizációját, a temető ennek környékén helyezkedett el, egy enyhe kiemelkedésen. Sajnos 

azonban az előkerült sírokról itt sem nem maradt fenn pontosabb leírás, az egyes 

közleményekben főként a lelettípusokról vannak beszámolók. Ezeket pedig szinte mindig 

együtt tárgyalják más lelőhelyek anyagával, ezért az esetleges leletösszefüggésekről szinte 

semmit nem tudni és még az egyes tárgyak lelőhelyének azonosítása sem mindig lehetséges. 

A leginkább részletesen, 1897-ben a régiségtári kalauzban írt Börzsönyi Arnold a víztorony 

mellett előkerült leletekről, sajnos azonban itt is csak általánosságban, s a leletek fotói vagy 

rajzai nélkül. Egyetlen sírról viszont többször is részletesebben megemlékezett: „Egyik sírban 

ezüst gyűrűt, nyak- és karpereczet meg melldíszt, továbbá a koponya alatt selyem 

foszlányokat találtunk. Ez a selyemfoszlány nem lehet egyéb, mint egykori fekete 

fejkeszkenőnek maradványa, mely a koponya alatt, ha nem is teljesen épen, de azért kivehető 

alakban megmaradt. Ez volt itt a leggazdagabb sír” (BÖRZSÖNYI 1894, 23). A melldísz az 

előkerült lemezes hajfonatkoronggal azonosítható, mely „női karpereczekkel együtt” került 

elő. Ezt követően részletesen is leírja e tárgyat (BÖRZSÖNYI 1894, 45), beszámolva annak 

fekvéséről is: „ezüstkorongot, melyet a mellen hordtak” (BÖRZSÖNYI 1902a, 268). Mivel a 

későbbiekben azt írta, hogy „Nyakperec temetőnkben egy példány fordult elő”, így a fotó és a 

leírás alapján (BÖRZSÖNYI 1894, 37-38, III. kép 21) az jó eséllyel azonosítható.  

 

14. 2. LELETLEÍRÁSOK 

Az elmondottak alapján valószínűsíthetően egy sírból kerültek elő az alábbi tárgyak: 

1. 1 db kerek, préselt, aranyozott ezüst hajfonatkorong. Az enyhén domború korong felületén 

két koncentrikusan bemélyedő kör  alakú sáv, ezek közében pedig négy, ugyancsak 

bemélyedő kör alakú minta alkotta díszítés látható. A minta mélyebben fekvő részei 

aranyozottak. Szélénél körben legalább 12 lyuk található, ezek száma azonban a korong 

szélének hiányos volta miatt magasabb is lehetett egykor. A lyukakban egykor  4 db 

félgömbfejű szegecs volt látható, mára ebből 3 db maradt meg, továbbá 1 db kettős 
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félgömbfejű és 1 db egykor ugyancsak kettős félgömbfejű szegecs fele. Utóbbiak az 

egymással szemben lévő lyukakban helyezkednek el. A hátoldalon kisebb töredékekben, 

szegecsekkel rögzítve néhol megfigyelhető a vékony bronzlemezből készült hátlap 

maradványa. Átm.: 8 cm, v.: 0,025 cm, a hátlap v.: 0,04 cm. XJM ltsz. 53.323.1. (18. tábla 1) 

2. 1 db kerek átmetszetű, négyrét hajtott bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós végű 

nyakperec. Hurkos kialakítású végén egy huzal hatszor vissza van tekerve a hurok kezdete 

előtt. M.: 10,5x10,3 cm, v.: 0,4 cm. XJM ltsz. 53.245.56. (18. tábla 2) 

3. „Karperecek”. Ezek között Börzsönyi Arnold beszámolója szerint nyitott végűek és zártak 

egyaránt voltak. Elvesztek. 

További leletek: 

4. 1 db ónozott, bronzból öntött, leginkább levél alakot utánzó csüngő. Hossztengelye két 

oldalán egy-egy kerek áttörés látható, melyet növényi minta övez, míg az öntvény szélét 

sávosan ferde vonalú, rovátkákhoz hasonló díszítés borítja. Alsó fele kissé ovális tagban 

végződik. Felső oldalán felforrasztott, az öntvény síkjára merőlegesen áttört fül található. M.: 

7,25x4,34 cm, v.: 0,17 cm. XJM ltsz. 53.334.1. (18. tábla 3) 

5. 1 db levél alakú, kovácsoltvas nyílcsúcs. XJM ltsz. 250/2. Elveszett. 

6. „Függők.” Elvesztek.  

 

14. 3. ÉRTÉKELÉS 

A minden bizonnyal nagyobb sírszámú temetőből sajnos mindössze egyetlen sírról 

maradt fenn részletesebb leírás, ennek egyedi tárgyai azonban hozzásegítenek azok 

azonosításához. A hajfonatkorongot, nyak- és karpereceket, gyűrűt tartalmazó sír 

valószínűleg a temető egyik, ha nem a leggazdagabb temetkezése lehetett, valószínűleg ezért 

emlékezett meg róla külön többször is Börzsönyi Arnold. Az ún. köznépi jellegű temetőre 

utaló többi lelet közül valószínűleg csupán néhány maradt meg, s nem ismert az sem, még 

csak hozzávetőlegesen sem, hogy hány sírt tartalmazhatott a temető. Elhelyezkedését tekintve 

azonban bizonyára elválasztható volt az egykori Sertészállások területén lévő sírkerttől. 

Keltezését tekintve a kis számú lelet alapján véleményünk szerint a 10. század közepe jöhet 

legkorábban számításba. A későbbi sírobolusok alapján Szőnyi Eszter a temető 12. századi 

intenzív használatát, sőt, egészen a 14. századig tartó temetkezéseket is feltételezte (SZŐNYI 

2007, 26).   
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14. 4. IRODALOM 

BÖRZSÖNYI 1894.; ibid. 1888, 182; ibid. 1897, 16-17., 3. ábra; ibid. 1902a, 268; LOVAS 

1942, 17; FÉK, 252. sz.; TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 259-262. 
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 15. GYŐRSZENTIVÁN–KÁROLYHÁZA 

 

15. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Győrszentiván település károlyházi részén, a Dunai kikötő és a Győrszentiváni 

vasútállomás között létesítendő iparvágány építését megelőzően, 2007-ben Bíró Szilvia 

vezetésével folyt leletmentő ásatás. A lelőhely a Véneki révhez vezető Malomúthoz közeli 

részen található, ahol későközépkori objektumok mellett 8 kora Árpád-kori sír is feltárásra 

került. Ez utóbbiak a 2. számú felületen kerültek elő, mely egy kisebb méretű, homokos 

dombon helyezkedett el. 

 

12. kép. Győrszentiván–Károlyháza (1:10 000) 

 

15. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1. sír (2007. április 26.) (20. objektum) (19. tábla 1) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: 154 cm, t.: Ny-K, sm.: 10 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb kar és láb csontjai enyhén behajlított helyzetben 

feküdtek.  

Megtartása jó. Bolygatott. A koponyát a munkagép kissé kimozdította, illetve valószínűleg 

korábban a szántás is bolygathatta. 
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A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléklet nélküli. 

 

2. sír (2007. május 08.) (21. objektum) (19. tábla 2) 

Gyermek. Csvh.: 132 cm a felkarcsontok végéig, t.: Ny-K, sm.: 10 cm, sh.: 226 cm, ssz.: 68 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb kézcsontok a combcsont felső részén feküdtek.  

Megtartása jó. Bolygatott. A koponyát, a nyakcsigolyákat, a kulcscsontokat és a bordák egy 

részét érte bolygatás, a koponya a tetején feküdt. Ugyancsak bolygatottak voltak a bal kéz 

csontjai, ezek közül több is a koponya környékén került elő. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír.  

Mellékletek:  

1. A koponya környékén feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. 

Az S-vég felülete bordázott. Átm.: 2,1 cm, v.: 0,2 cm, Ssz.: 0,5 cm. XJM ltsz. n. (19. tábla 3) 

2. A felfordult koponyatetőben volt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű 

karika. Vége elhegyesedő. M.: 1,8x1,4 cm, v.: 0,13 cm, Ssz: 0,35 cm. XJM ltsz. n. (19. tábla 

4) 

3. A koponya jobb oldala mellett, részben alatta helyezkedett el 1 db enyhén négyszögletes 

átmetszetű, bronz huzalkarika darabja. M.: 2,5x1 cm, v.: 0,15x0,15 cm. XJM ltsz. n. (19. 

tábla 5) 

4. Az állkapocs jobb oldala mellett volt 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő, egymás mellé hajló 

végű bronzgyűrű. Átm.: 2,2 cm, v.: 0,33 cm. XJM ltsz. n. (19. tábla 6) 

5-6. A koponya alatt feküdt 2 db kerek átmetszetű, bronz huzalkarika darabja. H.: 1,9, ill. 2,5 

cm, v.: 1,8, ill. 2,1 cm. XJM ltsz. n. (19. tábla 7-8) 

 

3. sír (2007. május 08.) (22. objektum) (19. tábla 9) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: 152 cm, t.: Ny-K, sm.: 50 cm, sh.: 207 cm, ssz.: 86 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a kézcsontok a combcsontok felső szélein feküdtek. 

Megtartása jó.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, alja irányában szűkülő oldalú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

4. sír (2007. május 07.) (23. objektum) (19. tábla 10) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: 112 cm a könyökcsontokig, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 
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A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Megtartása jó. Bolygatott. In situ a váz könyökcsontoktól lefelé található része maradt csak 

meg. 

A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléklet nélküli. 

 

5. sír (2007. május 11.) (24. objektum) (19. tábla 11) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-K, sm.: 25 cm, sh.: 219 cm, ssz.: 66 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az állkapocs leesett, az alkar- és kézcsontok a 

medencén feküdtek. 

Megtartása jó.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, kissé teknős aljú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

6. sír (2007. május 11.) (25. objektum) (19. tábla 12) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: 150 cm, t.: Ny-K, sm.: 35 cm, sh.: 215 cm, ssz.: 73 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, a bal kar csontjai szorosan a 

váz csontjai mellett, a medencén feküdtek. A jobb kéz csontjai a combcsont szélénél voltak. 

Megtartása jó.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i végén kissé ferdén záródó aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

7. sír (2007. május 11.) (26. objektum) (20. tábla 1) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: 146 cm, t.: Ny-K, sm.: 31 cm, sh.: 203 cm, ssz.: 74 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A karcsontok a váztól kissé távolabb feküdtek, a bal 

kéz csontjai pedig hiányoztak. 

Megtartása jó.  

A sírgödör enyhén félköríves, K-i oldala tompaszögben csatlakozik a D-i feléhez, É-i oldala 

ívelt, Ny-i irányba pedig lejtős aljú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

8. sír (2007. május 11.) (27. objektum) (20. tábla 2) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 8 cm, sh.: 167 cm, ssz.: 59 cm. 

Megtartása jó. Bolygatott. A csontok teljesen feldúlt helyzetben feküdtek. 
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A sírgödör valószínűleg lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A sírföldből került elő 1 db téglalap átmetszetű, végei felé hegyesedő vastárgy. H.: 6,2 cm, 

v.: 0,6x0,4 cm. XJM ltsz. n. (20. tábla 3) 

2. Ugyancsak a sírföldből került elő 1 db lapos vastárgy. M.: 2,5x1,3 cm. XJM ltsz. n. (20. 

tábla 4) 

 

15. 3. ÉRTÉKELÉS 

A temető kiterjedése, temetkezési szokások 

Győrszentiván–Károlyháza területén összesen tehát nyolc, ún. köznépi jellegű, 

maradandó anyagú leletekben szegényes sír került feltárásra (13. kép).  

 

13. kép. Győrszentiván–Károlyháza, temetőtérkép 

 

A temetőtérkép alapján ezek három É-D-i irányú sort alkotnak, azonban az 1-3.  és a 

4-5. számú sírok alkotta sorok É-felől tekintve Ny-i irányba kissé eltérnek. A sírok 

meglehetősen zárt területen helyezkednek el, az ásatással vizsgált terület kiterjedése miatt a 

temető minden irányból feltártnak tekinthető. Joggal merül fel azonban, hogy az erózió és a 

talajművelés nyomán megfogyatkozott vékony humuszréteg miatt, a földmunkák során a 
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sekély mélységű sírok közül egy vagy több is elpusztulhatott a feltárás megkezdéséig. Ezt 

támaszthatják alá a szántás által kisebb-nagyobb mértékben bolygatott sírok, valamint a 

gyermeksírok kis száma is. A temető kiterjedését tekintve meg kell jegyezni, hogy ugyanezen 

a dombon Mithay Sándor melléklet nélküli csontvázas sírokat tárt fel.  

A sírgödrök az 1. és 4. sír esetében a földmunkák okozta bolygatás miatt nem voltak 

megfigyelhetők, bizonytalan a 8. sír gödre is, a többi minden esetben aknasír volt, téglalap 

alakú, vagy egyszer enyhén ívelt, aljuk egyenes, lejtős vagy enyhén teknős. Koporsó nyomait 

nem lehetett megfigyelni, ám az 5. sír esetében a testhez közel elhelyezkedő karcsontok és a 

leesett állkapocs talán valamilyen, a testet körülvevő anyagra utal. A 6. sírban talált váz bal 

karcsontjai ugyancsak szorosan a váz csontjainál feküdtek, itt azonban talán valószínűbb, 

hogy a behantolt föld nyomhatta szorosan a váz mellé. A megfigyelhető vázak minden 

esetben hanyatt feküdtek, az alkar- és kézcsontok két esetben a medencelapátok széleinél, a 

combcsontok végein voltak; egy sírnál pedig a medencében. A 6. sírban a bal alkar- és 

kézcsontok a medencében voltak, míg a jobb kéz csontjai a combcsont végénél kerültek elő. 

A 7. sírban lévő váz bal kézcsontjai teljesen hiányoztak, ez valószínűleg nem bolygatás 

eredménye volt.  

 

A temető leletanyaga és kronológiája 

A temető leletanyaga sajnos rendkívül szegényes, a 8. sír vastárgyait – melyek talán 

munkaeszközök (ár és kés?) lehettek – leszámítva csupán egyetlen, a 2. számú sírból került 

elő néhány bronz karikaékszer. Viseleti módjukról információt a sír bolygatottsága miatt nem 

nyújtanak. A sírból származó nyitott végű, egyszerű huzalkarikák az egész 10-11. század 

folyamán használatban voltak (RÉVÉSZ 2008, 402). A 2 db S-végű karika közül az egyik vége 

bordákkal merevített volt, mely típus a 11. század közepétől keltezhető (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 

57). Ugyancsak a 11. század irányába mutat a hegyesedő végű bronz huzalgyűrű is (SZŐKE–

VÁNDOR 1987, 74-76.), melyet mérete alapján a gyermek vélhetően a temetés során kapott, s 

nem az életben viselt. Amennyire ezen egy sír alapján megítélhetjük a temető használati 

idejét, leginkább a 11. század közepe – második fele valószínűsíthető. 

 

15. 4. IRODALOM 

XJM R.A. 63-2008., 31-09. 
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16. GYŐRSZENTIVÁN–SÖPRŰSHEGY 

 

16. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A település Ny-i részén fekvő, a környező mocsaras legelőből mintegy 4-5 m 

magasságban kiemelkedő ÉNy-DK-i irányban húzódó dombvonulaton az egykori 

Győrszentiváni TSz, 1974. tavaszán planírozást végzett. A dombon lévő fák kivágása után a 

domb földjét tolólapos gépekkel a mocsaras részre tolták. A Xántus János Múzeumot a 

munkálatokról azonban csak a domb kb. 2/3 részének elhordása után értesítették, amikor egy 

kőlapokból összeállított római kori sír került elő. Sajnos további pusztítást okozott a 

lelőhelyen a sírok előkerülésének hírére a faluból kijáró kincskeresők által okozott bolygatás 

is. A helyszínre T. Szőnyi Eszter szállt ki, aki 1974. február 4. és július 12. között, több 

rövidebb szakaszban néhány őskori objektum mellett egy késő római és egy kora Árpád-kori 

temető összesen 26 sírját tárta fel. A munkások elmondása szerint azonban addigra már 

mintegy 30-40 sír eshetett a földmunkák áldozatául.  

 

14. kép. Győrszentiván–Söprűshegy (1:10 000) 
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16. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1-5. sír (1974. fenruár 12., március 08., 11.) 

Római koriak. 

 

6. sír (1974. március 11.) (20. tábla 5) 

Gyermek. Csvh.: 75 cm a lábszárcsont alsó végéig, t.: DNy-ÉK (eltérés22 101,25°), sm.: 50 

cm, sh.: 110 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása rossz. Bolygatatlan. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

7. sír (1974. március 11.) 

Római kori. 

 

8. sír (1974. március 12.) (20. tábla 6) 

Leánygyermek. Csvh.: 100 cm, t.: Ny-ÉNy–K-DK (eltérés 78,75°), sm.: 110 cm, sh.: 150 cm, 

ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkarcsontok a medencén, a bal alkarcsontok a 

felkarcsontra csaknem merőleges helyzetben, az alsó csigolyákon feküdtek.  

Megtartása jó.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír.  

Mellékletek: 

1. Az arckoponya bal oldalánál feküdt 1 db kerek átmetszetű, nyitott, kissé ferdére vágott 

végű, ovális bronz huzalkarika. M.: 1,57x1,4 cm, v.: 0,21 cm. XJM ltsz. 83.7.1. (20. tábla 7) 

2-36. A nyakcsigolyáknál, az állkapocs előtt és a koponya alatt összesen 35 db gyöngy 

helyezkedett el, melyek az alábbi típusokba sorolhatók: 1 db gömbölyű, bordázott, színtelen, 

áttetsző üveggyöngy. Átm.: 0,88 cm. 1 db nyolcszögű hasáb alakú, bordázott, zöld színű, 

opak üveggyöngy. H.: 1 cm. 2 db kéttagú, aranyszínű, opak rúd üveggyöngy. H.: 0,67, 0,68 

cm, átm.: 0,47, 0,38 cm. 5 db kéttagú, fehéres-zöldes színű, opak rúd üveggyöngy. H.: 0,54-

0,58 cm, átm.: 0,36-0,5 cm. 26 db egytagú, fehér vagy fehéres-zöldes színű, áttetsző szegment 

üveggyöngy. Átm.: 0,37-0,5 cm. XJM ltsz. 83.7.4. (20. tábla 8-43) 

                                                 
22 Ahol külön nem jelezzük ott az É-i iránytól való eltérés szerepel. 
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37. Az állkapocs bal oldalán volt 1 db ezüstből öntött, eredetileg kéttagú csüngős veret alsó 

része. Felülete közepén oválisan kidomborodó, mellette kétoldalt kettős árkolással kiemelt, 

visszakanyarodó levélben végződő minta látható. M.: 2,84x1,66 cm. XJM ltsz. 83.7.3. (20. 

tábla 44) 

38. A koponya felszedése során, annak bal oldalán került elő további 1 db ugyancsak ezüstből 

öntött, kisebb csüngős veret. Felső tagjának – mely egykor valószínűleg kerek volt – jelentős 

része hiányzik, a csüngőt tartó kerek fül huzalszerű folytatása a hátoldalon is megfigyelhető. 

A csüngő levél alakú, szélén gyöngyözött keret látható, melyen belül valószínűleg négylevelű 

növényi mintát utánzó díszítés látható. H.: 3,65 cm, a csüngő m.: 2,7x1,95 cm. XJM ltsz. 

83.7.2. (20. tábla 45) 

 

9. sír (1974. március 12.) (21. tábla 1) 

Idős nő (?). Csvh.: 133 cm, t.: DNy-ÉK (eltérés 78,75°), sm.: 60 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A munkagép a csontok egy részét megsemmisítette, illetve kimozdította.  

A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléklet nélküli. 

 

10. sír (1974. március 12.) (21. tábla 2) 

Férfi. Csvh.: 170 cm, t.: DNy-ÉK (eltérés 106,87°), sm.: 80 cm, sh.: 210 cm, ssz.: 80 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé jobbra fordult, az állkapocs leesett. 

Az alkarcsontok a medencelapátok szélein feküdtek. A jobb láb csontjai térdben enyhén 

behajlított helyzetben voltak. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A váz jobb oldalán koporsódeszka okozta elszíneződés volt látható. 

 

11. sír (1974. március 13.) 

Római kori. 

 

12. sír (1974. március 13.) (21. tábla 3) 

Nő (?). Csvh.: 170 cm, t.: DNy-ÉK (eltérés 112,5°), sm.: 100 cm, sh.: 205 cm, ssz.: 70 cm. 
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A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az állkapocs leesett, a bal felkarcsont, a kulcscsont és 

a bal oldali bordák szorosan a csigolyák mellett voltak, a bal alkarcsontok végei, valamint a 

kézcsontok pedig a medencén helyezkedtek el.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A jobb karcsontok és a koponya jobb oldalán koporsó nyomai voltak megfigyelhetők. 

 

13. sír (1974. március 14.) (21. tábla 4) 

Nő (?). Csvh.: 165 cm, t.: DNy-ÉK (eltérés 112,5°), sm.: 80 cm, sh.: 200 cm, ssz.: 70 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, az alkar- és kézcsontok a 

medencelapátok szélein, illetve a combcsontok végeinél feküdtek.  

Megtartása jó.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldből kalcinált csont és őskori edénytöredékek kerültek elő. 

 

14. sír (1974. március 14.) 

Bizonytalan korú. 

 

15. sír (1974. március 14.) (21. tábla 5) 

Nő. Csvh.: 150 cm a nyakcsigolyákig, t.: DNy-ÉK (eltérés 106,87°), sm.: 100 cm, sh.: 205 

cm, ssz.: 65 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb kar csontjai könyökben kissé behajlított 

helyzetben feküdtek. 

Megtartása közepes, a koponya azonban szétmállott.  

A sírgödör enyhén lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet: 

1. Az állkapocs jobb oldalán helyezkedett el 1 db kerek átmetszetű, egyenesre vágott végű 

ezüsthuzalból készült S-végű karika. S-vége hiányzik. M.: 1,5x1,4 cm, v.: 0,13 cm. XJM 

83.11.1. (21. tábla 6) 

Megjegyzés: 

A koponyát ovális alakban famaradványra utaló elszíneződés vette körül. 
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16. sír (1974. március 15.) (21. tábla 7) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: 60 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A földmunkagép dúlta fel a sír jelentős részét, in situ helyzetben csak a jobb láb 

csontjai és a medence jobb oldala maradt meg. 

A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléklet nélküli. 

 

17. sír (1974. március 15.) (21. tábla 8) 

Férfi (?). Csvh.: 170 cm, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 185 cm, ssz.: 65 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az állkapocs leesett. Az alkarcsontok a 

medencelapátok szélein feküdtek.  

Megtartása jó.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

18. sír (1974. március 15.) (21. tábla 9) 

Férfi (?). Csvh.: 157 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 110 cm, sh.: 195 cm, ssz.: 65 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, az alkar- és a kézcsontok a medencelapátokon 

feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli.  

 

19. sír (1974. március 20.) (22. tábla 1) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK (eltérés 123,75°), sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. In situ csak a felsőtest csontjai, a jobb felkar- és a bal kar csontjai maradtak meg. 

A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléklet nélküli. 

 

20. sír (1974. március 19.) (22. tábla 2) 

Férfi (?). Csvh.: 159 cm, t.: DNy-ÉK (eltérés 112,5°), sm.: 90 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a bal alkar- és kézcsontok a 

medencelapáton feküdtek.  
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Megtartása jó. 

A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléklet nélküli. 

 

21. sír (1974. március 21.) 

Római kori. 

 

22. sír (1974. március 26.) (22. tábla 3) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK (eltérés 112,5°), sm.: 110 cm, sh.: 195 cm, ssz.: 90 cm. 

Megtartása rossz. Bolygatott. A csontok teljesen feldúlt helyzetben voltak. A váznál 

magasabban 2,5-3 éves szarvasmarha (tehén) koponyája és végtagcsontjai feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. Jobb oldalán valószínűleg a bolygatás 

okozta kiöblösödő rész látható. 

Mellékletek: 

1-2. A sír közepe táján egymáshoz rozsdásodott, leginkább négyzetes átmetszetű vaskarikák 

(valószínűleg 2 db) töredékei feküdtek. (Az ásatási napló bejegyzése szerint vascsat.) M.: 4,7 

cm, v.: 0,3x0,28 cm. XJM 83.13.1. (22. tábla 4) 

 

23. sír (1974. július 10.) (22. tábla 5) 

Nő (?). Csvh.: 136 cm, t.: DNy-ÉK (eltérés 106,87°), sm.: 95 cm, sh.: 155 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A kézcsontok a medencelapátok alatt voltak. 

Bolygatatlan, de a koponya és a bordák elmozdultak, valószínűleg a föld egyenetlen 

tömörödése miatt.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, ÉK-i végén kissé elkeskenyedő aknasír. 

Mellékletek: 

1. A jobb kéz csontjai között feküdt 1 db zárt, rosszezüstből sodrást utánzóan öntött, egyik 

oldalán erősen kopott gyűrű. M.: 2,3x2,2 cm, v.: 0,3x0,26 cm. XJM 83.14.1. (22. tábla 6) 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 24. számú késő római sírral, részben annak DK-i része felett helyezkedett 

el, azonban a mélységkülönbség miatt nem bolygatta meg. 

 

24-26. sír (1974. július 10.) 

Római koriak. 
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16. 3. ÉRTÉKELÉS 

A temető kiterjedése 

A 10-11. századi temető a homokdomb gerincén és DNy-i lejtőjén helyezkedett el (15. 

kép). A megmentett 14 sír azonban a temetőnek csupán töredékét alkotja, mely Szőnyi Eszter 

és Tomka Péter véleménye szerint a domb teteje felé bizonyosan, D-i irányban pedig 

valószínűsíthetően folytatódik. A feltárt sírok így tehát a temető ÉNy-i sarkán helyezkedtek el 

(SZŐNYI–TOMKA 1985, 110). Bizonytalan, hogy hány sír eshetett áldozatul a földmunka okozta 

bolygatásnak, továbbá esetlegesen hány temetkezés maradhatott még a földben?  

A temető DNy-i oldalán egy rövid, valószínűleg a gépi földmunka által nagyobb 

részében megsemmisített, enyhén ívelt vonalú árokszakasz volt megfigyelhető. A mintegy 40 

cm széles árokból leletanyag nem került elő, azonban mivel ettől DNy-i irányban már nem 

voltak kora középkori temetkezések, így ez valószínűleg a temetőt kerítő árok lehetett egykor 

(SZŐNYI–TOMKA 1985, 110). 

A megmentett 14 sír legalább 5 laza szerkezetű sort alkot, noha van olyan sor, mely 

mindössze egyetlen temetkezés alapján határozható meg.  

 

15. kép. Győrszentiván–Söprűshegy, temetőtérkép 
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Temetkezési szokások 

A nemek megoszlásának tekintetében sajnos meglehetősen kisszámú biztos adat áll 

csupán rendelkezésre. 3 gyermeksír mellett egy nő és egy férfi nemének meghatározása 

bizonyos. További négy esetben valószínűleg nő, három sírban pedig feltételesen férfi 

nyugodott. Két váz neme bizonytalan.  

A római és a 10-11. századi sírok között szuperpozíció egyetlen esetben volt 

megfigyelhető: a 23. számú sír a 24. jelzetű római sír DK-i része felett helyezkedett el. A két 

sír mélységbeli különbsége miatt – 95, illetve 138 cm – azonban nem bolygatta meg azt. A 

szuperpozíciók alacsony száma valószínűleg a sírgödrök hasonló égtájakhoz igazított 

irányítása miatt volt (SZŐNYI–TOMKA 1985, 110). 

A sírok tájolása a DNy-i, illetve a Ny-i fő irányhoz igazodik, 78,75° és 123,75° a két 

szélső határérték, többség 101,25°–112,5° közti. Sajnos a sírgödrök tekintetében 

meglehetősen kevés információ áll rendelkezésre, mivel azokat részint a homokos talaj, 

részint a bolygatások miatt nem minden esetben lehetett megfigyelni és dokumentálni. Az 

értékelhető esetekben ezek lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasírok voltak. Mélységük 50 

és 110 cm között váltakozik. A gazdagabb melléleteket tartalmazó sírok kissé mélyebbek 

voltak, egyébiránt nem figyelhető meg rendszer az eltemetettek neme, kora és a sírmélység 

között. A vázak a megfigyelhető esetekben a sírgödör középtengelyében helyezkedtek el. 

Helyzetük az általános hanyattfekvő, a karok a váz mellett feküdtek, vagy kissé a medencére 

voltak hajlítva. Egyetlen esetben volt megfigyelhető csupán az alkar temetés során végzett 

erőteljesebb behajlítása. Koporsóra utaló nyom három sírnál volt megfigyelhető: kettőnél a 

váz jobb oldalán, míg egy harmadiknál a koponya körül látszott fa koporsó okozta 

elszíneződés. Fém koporsószeg azonban ezek egyikéből sem került elő. 

Étel- vagy italmellékletre utaló nyom egyik sírból sem került elő, azonban 

egyértelműen a pogány hitvilág emléke a 22. sírban lévő részleges szarvasmarha temetkezés, 

mely a halotti áldozat részét képezi (SZŐNYI–TOMKA 1985, 113-114.; SZŐKE 2000, 324, 50. j.). 

 

A temető leletanyaga és keltezése 

Leletanyag a temető 14 sírja közül csupán négyből került elő, ez kevesebb, mint a 

sírok 30 %-a. A szegényes leletanyagban legnagyobb számban az ékszerek fordulnak elő. 

Ezek között a hajkarikák két típusa található meg. A 8. sírban nyugvó kisleány mellől egy 

kissé ovális, nyitott végű bronz huzalkarika, míg a 15. számú női temetkezésből egy ezüst S-

végű karika került elő. Előbbi használata általánosnak mondható az egész 10-11. század 

folyamán (KOVÁCS 1994, 112; RÉVÉSZ 2008, 402), míg utóbbi a elterjedése 10. század második 
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felétől, főként annak utolsó harmadától valószínűsíthető (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 53-54.). A 8. 

sírban nyugvó kisleány nyakát díszítették az ugyancsak az ékszerek közé sorolhatók 

üveggyöngyök. Az egy- és többtagú gyöngyök a 10-11. század egésze alatt használatban 

lehettek (RÉVÉSZ 2008, 236), a sírból származó típusok azonban inkább a 11. század irányába 

mutatnak (SZILÁGYI 1994, 86-90.).  

A kéz ékszerei között egyetlen gyűrű említhető csupán (23.), egy zárt, sodrást 

utánzóan öntött, erősen kopott ezüstgyűrű, ami bizonyára az ékszer hosszú használatra utal. A 

sírban nyugvó váz nemének meghatározása bizonytalan, az ékszer alapján talán 

feltételezhetően inkább női váz volt. E gyűrűtípus használata az ezredfordulótól 

valószínűsíthető, s használatuk a 11-12. században is megfigyelhető volt (SZŐKE–VÁNDOR 

1987, 76; RÉVÉSZ 2008, 371).  

A ruhadíszek közé sorolható a 8. sír 2 db ezüstből öntött, hiányos kéttagú csüngője, 

melyekről azonban itt feltételezhető, hogy másodlagos felhasználásban, a nyak díszei közé 

lehettek illesztve. Ezek megjelenése a Kárpát-medencében a 10. század második évtizedétől 

valószínűsíthető, használatuk a 11. század közepéig még biztosan megtalálható volt 

(MESTERHÁZY 1989, 249-250.; BÁLINT 1991, 123-132.). A hiányos, másodlagos felhasználású 

darabok esetében azonban bizonyára későbbi időpont jöhet csak számításba. Feltehetően öv 

záróeleme lehetett a 22. sír 2 db vaskarikája. 

A sírokból származó szegényes leletanyag egy része a 10. század középső harmadától, 

illetve közepétől megjelenő tárgytípusok közé sorolható. Ugyancsak a 10. század irányába 

mutat az egyértelműen pogány részleges szarvasmarha temetkezés. Már a következő 

évszázadot sejteti azonban a temető egyetlen gyűrűje. A temetőtöredék keltezésének 

tekintetében így a 10. század második fele, talán annak is inkább utolsó évtizedei és a 11. 

század első fele jöhet véleményünk szerint leginkább számításba.  

A környék topográfiájához fontos adat lehet, hogy a dombvonulattól DNy-ra, az ún. 

Zsombékos-dűlőben végzett terepbejárás során Árpád-kori falu maradványai kerültek elő 

(SZŐNYI–TOMKA 1985, 98; ibid. 2006, 14).    

 

16. 4. IRODALOM 

SZŐNYI–TOMKA 1985.; TAKÁCS–PASZETRNÁK 2000, 264.; XJM R.A. 14-74., 10-76.  
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17. GYŐRZÁMOLY–RÉGI PLÉBÁNIA  

 

17. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1975. tavaszán a győrzámolyi plébános néhány kézzel formált, rosszul kiégetett 

edénytöredéket vitt be a Xántus János Múzeumba, melyeket a régi plébániaépület helyén 

épülő új kultúrház alapozási munkálataikor találtak a munkások, egy csontváz mellett. A 

lelőhelyre 1975. május 24-én Szőnyi Eszter szállt ki, s megtudta, hogy az építkezés során 

lócsontok is előkerültek. Sajnos az nem derült ki, hogy teljes, vagy részleges lovas temetkezés 

volt-e? Mivel avar sírok a környékről nem ismertek, s a kerámiaedény is inkább a 10. század 

irányába mutat, így valószínűbb, hogy honfoglalás kori volt a sír. 

 

16. kép. Győrzámoly–Régi plébánia (1:10 000) 

 

17. 2. LELETLEÍRÁS 

1 db kézzel formált, rosszul kiégetett agyagedény töredékei. Elvesztek. 

 

17. 3. IRODALOM 

XJM R.A. 25-76.; 41-93. 
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18. HEGYESHALOM–BELTERÜLET  

 

18. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1935-ben került az Országos Magyar Történeti Múzeum Embertani Gyűjteményébe 

egy Árpád-kori koponya, melynek leletkörülményeiről azonban pontosabb információ nem 

maradt fenn. E lelet nyomán folytatott kutatást a településen 1943. július 14-21. között 

Nemeskéri János. A község gótikus temploma – mai címe Fő út 29. – körüli cinteremben 

kutatóárkos módszerrel végzett feltárás során egy Árpád-kori temető egyetlen sírsora került 

elő. A temetkezések előkerülése után Nemeskéri még 3 napig folytathatta a kutatást, azonban 

a nyári hónapban kezdődő aratási munkálatok nyomán fellépő munkáshiány miatt ez 

félbeszakadt. Összesen 5 sír került feltárásra, melyek közül mellekéteket az 1. és az 5. számú 

tartalmazott: 2 db hajkarika, 1 db gyűrű, 1 db vaskés és 1 db „patkó” került elő. 

 

17. kép. Hegyeshalom–belterület, Fő út 29. (1:10 000) 

 

18. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1. sír (1943. július 14-21.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 
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2. sír (1943. július 14-21.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

 

3. sír (1943. július 14-21.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

 

4. sír (1943. július 14-21.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

 

5. sír (1943. július 14-21.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

 

Sírokhoz ma már nem köthető leletek: 

1-2. 2 db huzal hajkarika. Elvesztek. 

3. 1 db gyűrű. Elveszett. 

4. 1 db vaskés. Elveszett. 

5. 1 db „patkó”. Elveszett. 

 

18. 3. ÉRTÉKELÉS 

A kedvezőtlen körülmények folytán mindössze 5 sír feltárására nyílt lehetősége 

Nemeskéri Jánosnak, s ez valószínűleg a temető sírszámának csupán egy része lehet. Noha 

Nemeskéri sírsorról ír, ami az ún. köznépi jellegű, soros temetőket idézi, mégis 

valószínűbbnek tűnik, hogy jelen esetben a sírkert az egykori Árpád-kori templomhoz 

igazodott. Ennek ellenére nyitva kell hagynunk annak lehetőségét is, hogy a templom esetleg 

a korabeli pogány soros temető közvetlen szomszédságába épült, esetleg azt felülrétegezve 

helyezkedett el. Ugyan Nemeskéri beszámolójában megtalálható, hogy a leleteket az 1. és az 

5. sírban találták, azonban azok temetkezésenkénti szétválasztását nem közli, s így a leletek 

pontos sírhoz tartozása is kérdéses, ezért ezeket a szórványleletek között kell szerepeltetni. A 

sírokról semmilyen más információval nem rendelkezünk. Az előkerült leletanyag az ún. 

köznépi jellegű temetők jellegzetes típusait tartalmazza, sajnos azonban a keltezésben 

esetlegesen támpontot nyújtani képes hajkarikák és a gyűrű pontos típusa nem ismert, így 

mindössze annyi valószínűsíthető, hogy a 11. század valamelyik évtizedétől keltezhetők e 

sírok. A vaskés sírba helyezése kétségtelenül pogány gondolatiságot tükröz, ám ez a szokás 

sem számít ismeretlennek egy templom falához igazodó sírkertben, mint arra pl. a vas megyei 
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Szombathely–Szent Márton templománál előkerült temető (KISS 2005, 151) is példát szolgáltat. 

Az előkerült „patkó” értékelése bizonytalan.  

 

18. 4. IRODALOM 

NEMESKÉRI 1943, 317; FODOR 1997, 46; MNM R.A. 7.H.I. 
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19. IKRÉNY–MENDEL-DOMB 

 

19. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Győr közelében, a Pósdomb nevű rész mellett fekvő, de közigazgatásilag már 

Ikrényhez tartozó Mendel (Mindő)–dombon Albeker Mária folytatott terepbejárást, melynek 

során római kori kerámiák mellett 2 db S-végű huzalkarika is előkerült.  

 

18. kép. 1. Ikrény–Mendel-domb (1:10 000) 

 

19. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1-2. 2 db S-végű huzalkarika. Elvesztek. 

 

19. 3. ÉRTÉKELÉS 

Sajnos a ma már nem fellelhető leletek kapcsán nem lehet eldönteni, hogy pontos 

típusuk milyen volt, így a keltezésük sem pontosítható. Kérdés tovább az is, hogy milyen 

leletkörnyezetből, objektumból származnak? 
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19. 4. IRODALOM 

FIGLER–TAKÁCS 2006, 33; XJM R.A. 10-88. 
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20. IKRÉNY–SILÓGÖDRÖK 

 

20. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1983. szeptember 13-án Csonka Imréné jelentette a Xántus János Múzeumnak, hogy a 

település határában, az attól DK-re található Silógödrök nevű részen emberi csontokat 

találtak. Átadott egy S-végű huzalkarikát is, melyet elmondása szerint az egyik koponya 

mellett talált. A lelőhely egy nagy kiterjedésű, felhagyott homokbánya területén helyezkedett 

el a község egyik legmagasabb pontján, mely DK-i irányban a Kisalföldi Állami Gazdaság 

tehenészete és műhelyei mellett volt található, nem messze a Holt-Rába medrétől.   

 

19. kép. Ikrény–Silógödrök (1:10 000) 

 

A bányagödör közepén található – a 20. század elején épített – beton silók K-i irányból 

számított második tagjának vonalában, attól kb. 40-50 méterre É-i irányban feküdt a 

hajkarikát tartalmazó sír. A helyszínre kiérkező Tomka Péternek sikerült több Ny-K-i 

tájolású, több rétegben fekvő temetkezést is megfigyelnie.       

1995-ben a terület tulajdonosa, Boros Miklós értesítette a Xántus János Múzeumot, 

hogy a bánya omladozó partoldalából újabb leletek kerültek elő. A bányászat és az 

építkezésekhez kapcsolódó tereprendezési munkálatok miatt azonban ekkorra már csupán 
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mintegy 400 négyzetméternyi terület maradt érintetlen a bánya ÉK-i és DNy-i részében. A 

terület a feltárására 1995. szeptember 8-12., és 1999. augusztus 04. és szeptember 23. között 

került sor, mely 67 objektumot és 41 sírt eredményezett. Ez utóbbiak egy Árpád-kori soros és 

egy késő Árpád-kori vagy középkori templom körüli temetőhöz tartoztak. 

 

20. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1/A-B. sír (kettős sír) (1999. augusztus 27.) (23. tábla 1-2) 

Nő és csecsemő. Csvh.: 115 cm a combcsont alsó végéig, t.: DNy-ÉK (eltérés23 213,75°), sm.: 

117-121 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé hátrabillent, az állkapocs kimozdult 

és jobbra fordult.  

Bolygatott. A gerinccsigolyákat állatjárat bolygatta, míg a bal karcsontokat a 31. objektum, a 

lábszárcsontokat pedig a 25. objektum megásásakor bolygatták, illetve semmisítették meg.  

A sírgödör meglévő része alapján téglalap alakú, DNy-i végén lekerekített sarkú aknasír volt.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A női váz bal oldali bordái felett egy csecsemő bolygatott váza helyezkedett el. 

 

2-3. sír (1999. augusztus 27.) 

Késő Árpád-koriak. 

 

4. sír (1999. augusztus 27.) (23. tábla 3) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz.: 44 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A 14. objektum megásásakor a váz nagy része megsemmisült, in situ csak a 

lábszár- és a combcsontok egy része maradt, továbbá állatjárás is bolygatta. 

A sírgödör téglalap alakú, ÉNy-i végén szabálytalanul lekerekítetten záródó aknasír.   

Melléklet nélküli. 

 

5. sír (1999. augusztus 30.) (23. tábla 4) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: 74-92 cm. 

Bolygatott. A sírba az 55. számú objektum bele volt ásva, mely így azt teljesen feldúlta. 

                                                 
23 Ahol külön nem jeleztük, ott az É-i iránytól való eltérés szerepel. 
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A sírgödör téglalap alakú, DNy-i részénél kiszélesedő, lekerekített sarkú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Az MNM Adattárában található dokumentáció szerint 73 cm mélyen a sírból egy érem került 

elő. Szuperpozícióban a 13. számú objektummal, mely a sírt vágta. 

 

6. sír (1999. augusztus 31.) (23. tábla 5) 

Nő (?). Csvh.: 151 cm, t.: DNy-ÉK, sm.: 113 cm, sh.: 186 cm, ssz.: 70 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, az állkapocs leesett.  

Megtartása jó. Bolygatott. Állatjárat bolygatta a bordák egy részét, illetve a bal alkarcsontok 

végeit és a kézcsontok egy részét is. A 36. objektum pedig a sírgödör DNy-i részét vágta, 

azonban magát a vázat nem érintette, de a koporsó végét megsemmisítette. 

A sírgödör téglalap alakú, DNy-i végén lekerekített, másikon valószínűleg ferdén záródó, 

lekerekített sarkú, körben padkával rendelkező aknasír. A padka m.: 5-8 cm, a gödör középső, 

mélyebb része 167x49 cm. 

Melléklet: 

1. A sír bontásakor, kb. 20 cm-rel a vázcsontok felett 1 db ívet, bronz huzaldarabka került elő. 

Elveszett. 

Megjegyzés: 

A váz felett a padka D-i oldalán, a gödör lemélyedő részének szélén téglalap alakú koporsó 

nyomai voltak megfigyelhetők. H.: 168 cm, sz.: a lábcsontoknál 41 cm, a medencénél 47 cm, 

a felkarcsontok végeinél 45 cm.  

Szuperpozícióban a 36. számú objektummal, mely a sírt vágta.   

 

7. sír (1999. szeptember 01.) (24. tábla 1) 

Férfi. Csvh.: 92 cm a medence  felső széléig, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: 63 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása jó. Bolygatott. A medencétől felfelé a csontokat a 13. objektum ásásakor 

megsemmisítették. A medence környékét pedig állatjárás bolygatta. 

A sírgödör ÉK-i részén lekerekített végű, téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

8. sír (1999. szeptember 01.) (24. tábla 2) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: 123 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 
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Bolygatott. A sír DNy-i részét a 14. objektum megásásakor elpusztították. A sírból csupán 

néhány lábujjcsont került elő. 

Melléklet nélküli. 

 

9. sír (1999. szeptember 01.) (24. tábla 3) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: 110 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bolygatott. A sírt a 14. objektum ásásakor elpusztították.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet: 

1. A sír betöltésének felső rétegében 1 db líra alakú (?) vascsat töredéke került elő. Elveszett. 

 

10. sír (1999. szeptember 01.) (24. tábla 4) 

Gyermek, 4-6 éves. Csvh.: 75 cm, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A lábszárak csontjai a térdeknél enyhén felhúzott 

helyzetben voltak. 

Bolygatott. A bordák környékét állatjárás bolygatta. 

A sírgödörnek csak az É-i széle volt megfigyelhető, ez szabálytalan formát mutat, a többit az 

állatjáratok teljesen elpusztították. 

Melléklet nélküli. 

 

11. sír (1999. szeptember 07.) (24. tábla 5) 

Felnőtt. Csvh.: 117 cm az alkarcsontok felső végéig, t.: DNy-ÉK, sm.: 126 cm, sh.: ?, ssz.: 54 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A sír DNy-i végét, a koponyát és a mellkas felső részének csontjait a 13. objektum 

ásásakor elpusztították.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldből avar kori kerámiadarabok kerültek elő. Szuperpozícióban a 17. számú sírral, 

mely felette helyezkedett el. 

 

12. sír (1999. szeptember 05.) (24. tábla 6) 

Gyermek, 4-5 éves. Csvh.: 87 cm, t.: DNy-ÉK, sm.: 82-86 cm, sh.: 118 cm, ssz.: 67 cm. 
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A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A sírgödör alját állatjárat bolygatta, DNy-i szélét pedig a lelőhelyen korábban 

végzett homokbányászat során érte bolygatás. 

A sírgödör téglalap alakú, DNy-i végén ívelten záródó, lekerekített sarkú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

13. sír (1999. szeptember 05.) (24. tábla 7) 

Gyermek, 6-7 éves. Csvh.: 104 cm, t.: DNy-ÉK, sm.: 80-83 cm, sh.: 130 cm, ssz.: 40-51 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, az állkapocs leesett. A jobb 

alkar- és kézcsontok részben az alsó csigolyákon és a medencén feküdtek, csaknem a 

felkarcsontra merőleges helyzetben, míg a bal kéz csontjai szintén medencén voltak.  

A sírgödör téglalap alakú, ÉK-i vége irányába kiszélesedő, itt ferdén záruló, lekerekített sarkú 

aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

14. sír (1999. szeptember 06.) (25. tábla 1) 

Nő. Csvh.: 145 cm, t.: DNy-ÉK, sm.: 139 cm, sh.: kb. 165 cm, ssz.: 50 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkarcsontok végei és a kézcsontok a medence alatt 

feküdtek, az állkapocs leesett. 

Bolygatott. A sírgödör ÉK-i végét a 25. és a 43. objektum ásásakor bolygatták, mely azonban 

a váz csontjait nem érintette. A jobb alkar és lábszár csontjait állatjárás mozdította ki a 

helyükről. Kimozdult eredeti helyéről a bordák egy része, továbbá a kézcsontok is. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldből téglatöredék került elő. 

 

15. sír (1999. szeptember 06.) 

Késő Árpád-kori. 

 

16. sír (1999. szeptember 06.) (25. tábla 2) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  
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Bolygatott. A 13. objektum megásásakor a váz nagy része elpusztult, in situ csak a lábszárak 

csontjai maradtak meg. Sajnos azonban az 1999. szeptember 06-i éjszaka folyamán ismeretlen 

személyek a váz sípcsontjait eltörték, s kimozdították eredeti helyükről.  

A sírgödör téglalap alakú, ÉK-i végén ferdén záródó, lekerekített sarkú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírt a 32. számú avar kori objektumba ásták bele. 

 

17-19. sír (1999. szeptember 22.) 

Késő Árpád-koriak. 

 

20. sír (1999. szeptember 22.) (25. tábla 3) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bolygatott. A 13. és a 36. objektumok ásásakor csaknem teljesen feldúlták, in situ csak a 

koponya és néhány csigolya maradt.   

Melléklet nélküli. 

 

21-22. sír (1999. szeptember 22.) 

Késő Árpád-koriak. 

 

23. sír (1999. szeptember 17.) (25. tábla 4) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: 114 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A 13. objektum vágta a sírgödröt, a váz koponyáját és mellkasi részét pedig a 24. 

sír megásásakor érte bolygatás.  

A sírgödör feltehetőleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A jobb kéz csontjai között került elő II. Géza (1141-1162) ezüst denára. Elveszett. 

2. Mellette feküdt egy másik érme több, rossz állapotú darabja is, ez azonban a felszedéskor 

megsemmisült. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 24. számú sírral, mely részben felette helyezkedett el. 
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24-35. sír (1999. szeptember 22.) 

Késő Árpád-koriak. 

 

36. sír (1999. szeptember 22.) (25. tábla 5) 

Felnőtt. Csvh.: 145 cm a felkarcsontok végéig, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: kb. 203 cm, ssz.: 77 

cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A koponya a homokbányászás során elpusztult, kimozdult és hiányzott a bordák, 

valamint a lábcsontok egy része is. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 25. és 37. számú sírokkal, mindkettő felette helyezkedett el, K-i széle 

pedig érintkezett az 57. számú objektummal. 

 

37-38. sír (1999. szeptember 17.) 

Késő Árpád-koriak. 

 

39. sír (1999. szeptember 17.) (25. tábla 6) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Bolygatott. A sír csaknem teljesen megsemmisült a 14. számú objektum kiásásakor. 

A sírgödör meglévő része téglalap alakú, lekerekített sarkú aknasírra utal. 

Melléklet nélküli. 

 

40. sír (1999. szeptember 22.) (25. tábla 7) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bolygatott. A sír csaknem teljesen megsemmisült a 14. számú objektum kiásásakor. 

A sírgödör meglévő része téglalap alakú, lekerekített sarkú aknasírra utal. 

Melléklet nélküli. 

 

Szórvány: 

1. 1 db S-végű huzalkarika. Elveszett. 
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20. 3. ÉRTÉKELÉS 

Ikrény határában tehát valószínűleg egy csaknem 100 éve folyamatosan pusztuló 

lelőhely megmaradt töredékét sikerült feltárni 1999-ben. Az első sírok a helybeliek elmondása 

szerint már a 20. század elején, a betonsilók helyének kiásásakor előkerültek. Feltételezhető, 

hogy sírok ezután is folyamatosan kerülhettek elő. A győri múzeumot azonban csak 1983-ban 

értesítették arról, hogy újabb sírokat találtak a területen, melyek egyikéből egy hajkarikát 

sikerült megmenteni. A helybeliek beszámolói szerint az 1980-as, 90-es évek fordulója körül 

a betonsilók környékén koponyákat találtak homokbányászás során, kb. 2 m mélységben. A 

terület tulajdonosa pedig elmondta, hogy a későbbiekben a ma még álló silók oldalában is 

találtak temetkezéseket. Közülük az egyik vázon zöld patina is megfigyelhető volt.  

 

20. kép. Ikrény–Silógödrök  

 

A többször erősen bolygatott temetőben véleményünk szerint 18 Árpád-kori sír,24 

vagy annak részlete került elő (20. kép), melyek egy korszakba sorolását tájolásuk, 

                                                 
24 Figler András beszámolójában 21 Árpád-kori sírt említ, sajnos azonban nem adta meg ezek számát, s a 
dokumentáció alapján nem minden esetben lehet egyértelműen megállapítani azok besorolását. 
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elhelyezkedésük és mélységük, illetve az esetleges szuperpozíciók valószínűsítik. Ezek között 

csak a nagyobb biztonsággal e korszakba sorolható temetkezések szerepelnek, a bizonytalanul 

elválaszthatók nem. Ugyanis a 13. (14.) objektumtól DNy-ra eső részen a temetkezések oly 

mértékben keveredtek, hogy egyértelműen alig köthetők a „soros” vagy a „templom körüli” 

periódushoz (FIGLER 2002, 210).  

Antropológiai vizsgálatok hiányában szinte semmit sem tudunk a temetőben feltárt 

vázak nemi és életkori adatairól. Mindössze 3 női, 3 gyermek és 1 férfi váz meghatározása 

ismert, 6 személy esetében pedig csupán annyi bizonyos, hogy már felnőtt korba léptek. A 

többi sírról – gyakran bolygatott voltunk miatt – pedig még ennyi információ sem áll 

rendelkezésre. 

 A temetőben négy olyan sírsor figyelhető meg, melyeket legalább három-három sír 

alkot: a 6., 7., 10., 39. és 40. sírok; a 4., 8., 9., 11. és 16. sírok; az 1/A-B., a 13. és a 14. számú 

sírok valamint a 5., 20., 23. és a 36. számú sírok alkotnak egy-egy ÉNy-DK-i irányú sort.  

A temető egykori kiterjedését illetően sincsenek pontos adataink. Mivel az S-végű 

karikát tartalmazó sír mintegy 50 m-re feküdt a silógödröktől, melyek ásásakor ugyancsak 

kerültek elő csontvázak, valószínűnek tűnik, hogy a temetkezések ezen a területen 

folytatólagosak lehettek. Az 1999-ben feltárt sírok alapján pedig a temető területe D-i 

irányban is tovább folytatódhatott, kérdés azonban, hogy milyen korú sírokkal? Így aligha 

tévedünk mikor feltételezzük, hogy a temetőnek csupán kisebb részét sikerült feltárni, az 

előkerült sírok az egykori sírkertnek csak töredékét alkothatják. A temetőtérkép alapján 

valószínűsíthető, hogy mind a 13 (14). objektum 13. század végi–14. századi (FIGLER 2002, 

211) megásása, mind a késő Árpád-kori/középkori sírok, illetve a modern kori 

homokbányászat egyaránt sírok pusztulását eredményezte.     

Sajnos a temető leletanyaga is rendkívül szegényes. A 23. sírból származó 2 db érme 

valószínűleg obolusként került a sírba. A temető keltezéséhez csaknem az egyetlen támpontot 

ez adja. Az előkerült S-végű karika pontos típusa nem ismert, ennek hiányában nem 

szűkíthető le az ékszer kronológiai helyzete. A szegényes leletanyagú temetőben azonban – ha 

csupán kisebb számban is, de valószínűleg – számolhatunk további leletek 

megsemmisülésével is. A sírokat ért bolygatások során bizonyára kallódhattak el kisebb 

tárgyak, egy ilyen lelet egykori meglétére utalhat a terület tulajdonosa által említett zöldes 

színű patina az egyik vázon.  

A temető az előkerült érem alapján tehát a 12. század közepén még használatban volt, 

kérdés azonban, hogy az első sírokat mikor ásták? A 13. század végén, a 14. század elején 

azonban már valószínűleg a legkésőbbi sírok helyei sem látszottak.  
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20. 4. IRODALOM 

FIGLER 2002.; FIGLER–TAKÁCS 2006, 33-34.; MNM R.A. XXI.188/1984.; MNM R.A. 

XXVIII/264/2001.; MNM R.A. 264.XVIII/2001.; XJM R.A. 20-2004. 
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21. ISMERETLEN LEL ŐHELY 

 

21. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A Xántus János Múzeum gyűjteményében található több olyan tárgy, melyek lelőhelye 

ma már nem azonosítható, s némelyek esetében az is csupán valószínűsíthető, hogy ezek 

Győr–Moson–Sopron megye területéről származnak. Bemutatásuk – ennek ellenére – úgy 

gondoljuk e munka keretein belül indokolt.  

 

21. 2. LELETLEÍRÁSOK  

1. 1 db sodrást utánzóan öntött, végein négyzetes átmetszetű, visszapödrött végű bronz 

nyakperec. M.: 10,6x10,75 cm, átm.: 0,39 cm, a négyzetes rész v.: 0,32x0,32 cm. XJM ltsz. 

64.142.1. (26. tábla 1) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. S-vége hiányzik. M.: 2,4x2,5 

cm, v.: 0,24 cm.  XJM ltsz. 64.142.3. (26. tábla 2) 

3. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. S-vége hiányzik. M.: 2,8x2,45 

cm, v.: 0,18 cm. XJM ltsz. 64.142.3. (26. tábla 3) 

4. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. M.: 2,3x1,9 cm, v.: 0,18 cm, 

Ssz: 0,38 cm. XJM ltsz. 64.142.5. (26. tábla 4) 

5. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. M.: 2,2x1,8 cm, v.: 0,18 cm, 

Ssz: 0.37 cm. XJM ltsz. 64.142.6. (26. tábla 6) 

6. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. M.: 1,5x1,4 cm, v.: 0,14 cm. 

XJM ltsz. 64.142.4. (26. tábla 5) 

7. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. M.: 1,5x1,2 cm, v.: 0,14 cm. 

XJM ltsz. 64.142.4. (26. tábla 7) 

8. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, bordázott S-végű karika. M.: 2,8x1,5 cm, 

átm.: 0,18 cm, Ssz.: 0,41 cm. XJM ltsz. 64.142.3. (26. tábla 8) 

9. 1 db I. Berengar (888-924) bizonytalan típusú, két átfúrt átlyukasztott denára. Elveszett. 

10. 1 db Gyermek Lajos (899-911) két ponton átfúrt denára. Elveszett. 

11. 1 db II. Lothar (945-950) két ponton átfúrt denára. Elveszett.  

12. 1 db kerek átmetszetű, sodrást utánzóan öntött, zárt állatfejes bronzkarperec. M.: 7,7x7,1 

cm, átm.: 0,52 cm. XJM 69.14.22. (26. tábla 9) 

13. 1 db féköríves átmetszetű, rovátkolást utánzó mintával díszített, zárt, öntött állatfejes 

bronzkarperec. M.: 7,3x7,2 cm, sz.: 0,64 cm, v.: 0,4 cm. XJM ltsz. n. (26. tábla 10) 
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21. 3. IRODALOM 

BÖRZSÖNYI 1915.; KOVÁCS 1989a, 89. 
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22. KAJÁRPÉC–GYŰRI KAVICSBÁNYA 

 

22. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Kajárpéc község DNy-i, Lovászpatona felé eső részén, az ún. Gyűr-tető és a Külső tag 

nevű részek között, egy a környezetéből magasabb kiemelkedésen található a Gyűri 

kavicsbánya. 1963. májusában Edvi Illés házának építéséhez kavicsot termelt ki, miközben 

egy honfoglalás kori sírra bukkant, melyet ki is bontott. Mint azt a helyszínen 1991. november 

28-án szemlét tartó Kovács László és Takács Miklós visszaemlékezései alapján megtudta, a 

váz valószínűleg hanyatt feküdt, a jobb láb csontjainak külső oldalán helyezkedett el egy kard, 

rajta és körülötte pedig övveretek, melyek pontos számára azonban már nem emlékezett. Egy 

csatot és 2 db veretet őrzött csak meg ezek közül. A sírból kiemelt koponyát a kitermelt 

kavicshalom tetejére tette, azonban mire másnap a helyszínre visszatért, azt már összetörve 

találta. A leleteket a Kovács József tanító által létrehozott Helytörténeti Gyűjteménynek 

ajándékozta, ahol azok ma is találhatók. 

 

21. kép. Kajárpéc–Gyűri kavicsbánya (1:10 000) 
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22. 2. LELETLEÍRÁSOK (27. tábla) 

1. 1 db egyenes, egyélű kovácsolt vaskard. Pengéje hegye irányába kissé kiszélesedő, egyenes 

oldalának végéhez ívelten zárulva fut. A penge mindkét oldalán vércsatorna húzódik, mely 

annak hegye irányába elkeskenyedően zárul. Keresztvasa lapos, csónak alakú, végein 

lekerekített. Markolata lapos, a markolatgomb irányába elkeskenyedő. Ennek végére ráhúzva 

helyezkedik el a lapos, két helyen átfúrt ovális markolatgomb alsó fele, melyhez a találó 

elmondása szerint a félköríves markolatgombot az abból kinyúló két szegecscsel rögzítették. 

H.: 82,8 cm, a penge h.: 71,8 cm, a keresztvas h.: 10,7 cm, a markolatgomb alsó felének h.: 

7,8 cm. KHGy ltsz. 23. 

2. 1 db „D” alakú, ovális átmetszetű bronzcsat. Elkeskenyedő, egyenes végei egymáshoz 

érnek. Ezek felett helyezkedik el a csat peckének hiányos darabja. M.: 3,3x2,4 cm. v.: 0,35-

0,45 cm. KHGy ltsz. n. 

3-4. 2 db bronzból öntött, háromszög alakú övveret. Sarkaiban két-két kerek és egy-egy 

ovális, kerettel övezett minta látható, ezek közé a háromszög két, rövidebb oldalán egy-egy 

gömböcske alakú minta ékelődik. Hasonló, kerettel övezett gömböcske látható a veretek 

közepén is, míg azok alsó, hosszanti oldalának közepén egy-egy ovális, két-két gömböcske 

alakú mintával övezett áttörés található. Felerősítésüket 3-3 db aklás szegecs szolgálta. M.: 

2,4x1,95 cm. KHGy ltsz. 24.  

 

22. 3. ÉRTÉKELÉS 

Az előkerült fegyveres férfi sír leletei közül a mindmáig unikális egyélű kard 

különösen figyelemre méltó, hiszen ezen kívül mindössze egyetlen hasonló, É-i formavilágú 

fegyver ismert a korszak leletanyagából (FODOR 2001, 21; KOVÁCS 2001, 13). Övvereteinek 

párhuzamai többségében a Felső–Tisza-vidékén és a Duna–Tisza közén találhatók, egyetlen 

kivétellel lovas, fegyveres sírokból ismertek (RÉVÉSZ 2008, 163-164.). Kérdés azonban, hogy 

sírban – a minden valószínűség szerint elkallódott övveretek egy része mellett – milyen 

további tárgyak lehettek? Nem tisztázott az sem, hogy magányos temetkezés volt-e? A férfi, a 

sírból előkerült leletek alapján valószínűleg a 10. század első harmadában hunyt el (KOVÁCS 

1992, 166). 

 

22. 4. IRODALOM 

KOVÁCS 1992.; XJM R.A. 11-92. 
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23. KORONCÓ–BÁBOTA I. 

 

23. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Koroncótól É-ra található a Bábota nevezetű, mintegy 10-12 hektár kiterjedésű, a 

környezetéből átlag 4-5 méter magasságban kiemelkedő domb, a Marcal jobb partján.  

 

22. kép. 1. Koroncó–Bábota II., 2. Koroncó–Dózsa György u. 23., 3. Koroncó–Pusztatemető, 

4. Koroncó–Rácz-domb (1:10 000) 
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E terület a községet övező lelőhelyek leggazdagabbika, ahonnan több korszak emlékei 

is napvilágra kerültek már. Valószínűleg 1867. tavaszán, a dombon lévő templom É-i részén 

fekvő szedreskert szélén szántás közben került elő egy honfoglalás kori sír. A koponyát az eke 

hozta a felszínre, közben természetesen roncsolva is azt, a szántást végző fiatalember pedig 

ezután azt teljesen összetörte. A találó a sírt ki is bontotta, így annak helyzete csak elmondása 

alapján volt rekonstruálható. Eszerint a váz Ny-K-i tájolású volt, hanyatt fekvő, mellette 

vaskengyel, zabla, néhány négyszögű vascsat maradvány és 3 db25 nyílcsúcs alakú vasdarab 

volt. A helyszínre Ebenhöch Ferenc koroncói plébános szállt ki, kutatása során azonban újabb 

sírt, vagy leleteket nem talált, s külön kiemelte, hogy lócsontokra sem bukkant. A leletek 

sorsa bizonytalan, a leltárkönyvek tanulsága szerint azok nem kerültek az MNM 

gyűjteményébe.  

 

23. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db négyszögű vascsat darabkái. Elveszett.  

2-4. 3 db nyílcsúcs alakú vasdarab. Elvesztek. 

5. 1 db kovácsolt vaszabla. Elveszett. 

6. 1 db kovácsolt vaskengyel. Elveszett. 

 

23. 3. ÉRTÉKELÉS 

A férfi lovas sír esetében sajnos kétséget kizáróan nem megállapítható, hogy 

magányos temetkezés volt-e, avagy egy temető részét alkotta-e? Továbbá kérdés az is, hogy 

leletei közül mindegyik legalább említésre került-e? A beszámolóban felsorolt leletek alapján 

a sírba valószínűleg behelyezték az elhunyt tegezét is, a nyílalakú vasdarabok egyaránt 

lehettek nyílcsúcsok és a tegez merevítői is. Jelen adataink alapján a sír a 10. századon belül 

pontosabban nem keltezhető. 

  

23. 4. IRODALOM 

EBENHÖCH 1874, 377; SZŐKE 1954, 125; FÉK 588. sz.; LANGÓ–MENDE 2006, 234, 14. 

j. 

 

 

 

                                                 
25 Ebenhöch Ferenc 2-4 db „szakállas s csírral” ellátott nyílcsúcsot említ (EBENHÖCH 1865, 357). 



 115 

24. KORONCÓ–BÁBOTA II.  

 

24. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1939. őszén a bábotai domb területén Gallus Sándor, Bottyán Árpád és Mithay Sándor 

végzett feltárást. Az ásatás során öt, egymástól távolabb fekvő részen nyitottak egy-egy 

szelvényt (23. kép). 

 

23. kép. Koroncó–Bábota II., a feltárás helyszínei 

  

Ezekben ős-, római- és újkori leletek kerültek elő, a D. jelű szelvényben pedig 

feltárásra került egy honfoglalás kori női sír is (24. kép), melynek közlése László Gyula 

nevéhez fűződik.  

 

24. kép. Koroncó–Bábota II., a D. jelű terület  
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24. 2. SÍRLEÍRÁS (28. tábla) 

Nő. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-ÉNy–K-DK, sh.: ?, sm.: 110 cm, ssz.: kb. 53 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, részben jobboldalt fekvő. A lábak csontjai kissé 

behajlítva helyezkedtek el.  

Bolygatott. A sírt állatjáratok bolygatták. 

A sírgödör téglalap alakú, ÉK-i végében egy kb. 30 cm magas padkával rendelkező aknasír.  

Mellékletek: 

1. A koponya bal oldalán feküdt 1 db B típusú gömbsorcsüngős fülbevaló bronzból készült, 

kerek átmetszetű, nyújtott, alján kissé kiszélesedő karikája. Alsó részén két kisebb karika 

fogta közre egykor a csüngőtagot, felső részéhez rövidebb taggal bikónikus gömböcske 

kapcsolódott. M.: 2,8x1,5 cm. Elveszett. (29. tábla 1) 

2. A jobb kulcscsont és az állkapocs között feküdt 1 db kerek, füles ezüstdísz. Kerek 

középrésze kidomborodó, felületén négyágú, az ágak végén kétfelé nyíló poncolt minta 

látható. A domborodó részt sraffozott sáv övezi, melyből sűrű, ferde vonalas minták mutatnak 

a dísz széle felé. A díszített ezüstlemezt három bronzszegecs rögzíti az ugyancsak bronz 

hátlaphoz, míg a dísz téglalap alakú füle egy negyedik szegeccsel lett felerősítve. M.: 3,8x3,7 

cm. Elveszett. (29. tábla 2) 

3-112. A kerek ezüstdísztől indulva, a jobb felkarcsont alsó vége előtt a bordák irányába 

kanyarodó sávban apró gyöngyök hármas, egymás mellett elhelyezkedő sorozata feküdt, alig 

1 mm vastagságú aranyfoszlányokkal együtt. A gyöngyök sorozatát megközelítőleg 

középtájon, a felkarcsont közepénél 2 db nagyobb, ovális, átfúrt féldrágakő gyöngyszem 

szakította meg. M.: 1,7x1,4; 1,4x1 cm. Előkerült továbbá 1 db lapos, kerek gyöngy is. Átm.: 

0,9 cm.  Ugyancsak gyöngyöket figyeltek meg a nyakcsigolyák bal oldalánál. 2009-ben 

megtalálható példányaik típusaik szerint az alábbiak: 1 db gömb alakú, ezüstszínű, opak 

üveggyöngy. Átm.: 0,6 cm. 1 db gömb alakú, fehér színű, áttetsző üveggyöngy. Átm.: 0,5 cm. 

3 db fekete színű, lapított gömb alakú, opak üveggyöngy. Átm.: 0,4 cm. 10 db barna színű, 

lapított gömb alakú, áttetsző üveggyöngy. Átm.: 0,3-0,4 cm. 2 db sárga színű, csonkagúla 

alakú, áttetsző üveggyöngy. M.: 0,5 cm. 1 db zöld színű, csonkagúla alakú, áttetsző 

üveggyöngy. M.: 0,4 cm. 88 db apró, hengeres vagy gömb alakú, zöld, sárga, fehér, kék vagy 

barna színű üveggyöngy. Átm.: 0,3-0,4 cm. XJM ltsz. 53.340.5.26 (29. tábla 3-112) 

                                                 
26 Sajnos a gyöngyök száma azóta tovább csökkent, ma 97 db található meg közülük. 
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113. A nyakcsigolyák bal oldalánál – pontosabban meg nem határozható helyen – feküdt 1 db 

nyéltüskével ellátott, csúcsa irányába legyezőszerűen kiszélesedő, kovácsoltvas nyílcsúcs. 

Erősen hiányos volta miatt típusa nem állapítható meg. H.: 4,1 cm. Elveszett. (29. tábla 113) 

114-117. A jobb felkarcsont közepének és alsó végének belső oldalán, a gerinccsigolyák jobb 

oldalánál valamint a jobb oldali medencelapát felső széle mellett feküdt 4 db bronzból öntött, 

kerek, illetve lencse alakú fejjel rendelkező, tömör fülesgomb, fülükkel felfelé. 1 db 

díszítetlen, 1 db fején körben rovátkolt, 2 db-nak pedig felülete és oldala körben rovátkolt. 

M.: 1,45x0,82; 1,16x0,86; 1,17x0,8 cm; ill. 0,96x0,81 cm. XJM ltsz. 53.340.2. (29. tábla 114-

117) 

118. Az ágyékcsigolyák bal oldalánál, a felkarcsont vége felé mutató irányban helyezkedett el 

1 db kovácsolt vaskés. H.: 10 cm. XJM ltsz. 53.340.4. Elveszett. 

119. A bal alkarcsontok közepénél feküdt 1 db kiszélesedően lekerekített végű, ezüstözött 

bronz pántkarperec. M.: 6,8x5,7 cm. Elveszett. (29. tábla 118) 

120. A lábközép- és ujjperccsontokon veretes lábbeli bizonytalan darabszámban előkerült, 

félgömbfejű díszei helyezkedtek el. Ezek megfigyelhető elrendezése az alábbi volt: a 

lábszárcsonthoz közelebbi részen a veretek sűrűn egymás melett egy félköríves vonalat 

rajzolnak ki, melyhez három, csúcsba futó módon záródó sorozat csatlakozik. 3 db dísz volt 

megfigyelhető továbbá az ívelt minta mögötti részen is. A félgömbfejű díszek hátoldalán egy-

egy ellentett lemezkés szegecs helyezkedik el. A szegecsek alatt vékony bőrréteg volt 

megfigyelhető. Átm.: 0,7-0,8 cm. XJM ltsz. n. (30. tábla) 

121. A lábcsontok bal oldalán, ám azoktól távolabb helyezkedett el 1 db kovácsoltvas, tört 

szájvasú oldalpálcás zabla. A szájvasak végein lévő lyukakba kapcsolódik egy-egy vaskarika 

és az oldalpálcák. Ez utóbbiak középrészét egy-egy vaskarika alkotja, melyekből egymással 

ellentétes irányban két pálca ágazik ki, ezek végeiben egy-egy bronzból öntött, állatfejet 

utánzó gomb található, melyek egymással ellentétes irányba néznek, s így a vörösréz lemezzel 

bevont pálcák enyhe S alakot mutatnak. A zablapálcák h.: 13,2 cm, az ép szájvas h.: 9,4 cm, 

míg a karikák átm.: 3,7, ill. 3,6 cm. Elveszett. (31. tábla 1) 

122-123. A lábszárcsontok bal oldalánál a sírgödörben, illetve a padkán feküdt 2 db körte 

alakú, kovácsolt vaskengyel, füleikkel ÉK-i irányban. Száraik laposak, téglalap alakú, ovális 

áttöréssel rendelkező fülük felső és alsó oldalán két-két bütyökszerű kialakítás látható. Ívelt 

talpalójuk bordákkal erősített. A szárak mindkét oldalát bemélyedő geometrikus minta díszíti. 

Egyik oldalon három, egymással párhuzamos vonalakból kialakított farkasfog alakú, a 

vonalkötegek érintkezési pontjainál a szárakra merőleges egyetlen vonallal tagolt minta 
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látható. A másik oldal díszítése csaknem azonos, ám itt a farkasfog alakú mintát csak egyetlen 

vonal alkotja. M.: 14x11,8 cm, ill. 14x12,2 cm. Elvesztek. (31. tábla 2-3)  

124. A váztól K-re fekvő, távolabbi kengyel fülénél feküdt 1 db téglalap alakú, oldalán kissé 

ívelt, kovácsoltvas hevedercsat. M.: 4,7x4 cm. XJM ltsz. 53.340.4. Elveszett. (31. tábla 5) 

125. Valószínűleg a hevedercsattal összerozsdásodva került elő 1 db ugyancsak téglalap 

alakú, kovácsolt vascsat. M.: 3,4x3,6 cm. XJM ltsz. 53.340.4. Elveszett. (31. tábla 4) 

126-128. A hevedercsat és a vázhoz közelebb fekvő kengyel között, enyhén ívelt vonalban 

feküdt 3 db, csúcsukkal lefelé mutató helyzetű, pajzs alakú aranyozott ezüstveret. Felületük 

közepén mélyebb részből kiemelkedő gömböcske látható, melyet a veretek felső részénél két-

két, önmagába visszakanyarodó minta övez. A veret felső oldalán további egy-egy gömböcske 

található. Hátoldalukon két-két aklás szegecs található. M.: 2x1,6 cm. Elvesztek. (32. tábla 1-

3) 

129-131. 3 db enyhén téglalap alapterületű, csonka gúla alakú, középen áttört bronz lyukvédő 

veret, hátoldalukon 4-4 szeggel. 2 db a pajzs alakú veretek sorát két oldalról határolta, a 

hátoldalukon lévő szegekkel lefelé mutató irányban, míg a harmadik darab a váztól távolabb 

eső kengyeltől mintegy 10 cm-re D-re feküdt. M.: 2,1x1,9 cm, a szegek h.: 1,2-1,4 cm. 

Elvesztek. (32. tábla 4-6) 

132-133. A lyukvédők és a kengyelek közti részen, egymástól 1,3 cm-re feküdt 2 db, oldalain 

egyenes, alsó felén csúcsba futóan záródó, felső oldalán egymás irányába mutatóan ferde 

ezüstlemez, fa maradványaival. M.: 3,7x3,4 cm. XJM Ltsz. 53.340.1. (32. tábla 7)  

134. Az ezüstlemezek csúcs- és sarokpontjaiban lévő lyukakban félgömbfejű bronz szegek 

voltak láthatók. További bronz szegek kerültek elő az ezüstlemezek, a lyukvédők és a zabla 

mellől, a leltárkönyv adatai szerint összesen 37 db volt.27 A szegek fejének átm.: 0,64 cm, m.: 

1,2 cm. XJM ltsz. 53.340.1. Elvesztek. (32. tábla 7) 

135-138. 4 db kissé ovális, füles, ezüstből öntött rozettás lószerszámveret. Felületük közepén 

négy részre osztott félgömbszerű kiemelkedés található, melyet sima keret ölel körül. Ebből a 

keretből négy sugarasan elhelyezkedő, végein háromágúvá nyíló növényi minta mutat a 

veretek szélei felé, középső részükkel fedve a veretet övező keret egy részét. A minta háttere 

aranyozott. 1 db veret füle átfúrt. Hátoldalukon 4 db aklás szegecs található. 3 db a padkán a 

kengyelek között, illetve a váztól távolabbi kengyeltől D-re, míg a negyedik másodlagos 

helyzetben a jobb alkarcsont külső oldalánál feküdt. A kengyeleknél fekvő veretek közül az 

                                                 
27 László Gyula csak 17 db-ról tudósít. 



 119 

egyik előlappal lefelé fordulva feküdt. M.: 4,4x4,2 cm. XJM ltsz. 53.340.6. Elvesztek. (33. 

tábla 1-4) 

139-140. A kengyelek K-i oldalán, a sírgödör alján és a padkán helyezkedett el, előoldalukkal 

lefelé egy-egy levél alakú ezüstdísz. Felületük közepén csepp alakú, a mélyebb háttérből 

kiemelkedő minta látható, melynek csúcspontjából indulóan bordaszerű keret övezi csaknem a 

teljes a veretet. Felső oldalukon 2-2 furatban 2-2 félgömbfejű szegecs található. M.: 6,2x4,3 

cm. Elvesztek. (33. tábla 5-6) 

141-142. A váztól távolabbi kengyel talpalója mellett, előlapjával lefelé, illetve attól mintegy 

22 cm-re helyezkedett el 2 db ezüstből öntött, pajzs alakú szíjvég. Felületük közepén 

gyöngyözött kerettel övezett félgömbszerű kiemelkedés található, melyből négy, sugarasan 

elágazó levélminta indul a veret sarkai felé. A háttér aranyozott. Hátoldalukon 4-4 aklás 

szegecs található. M.: 4,1x2,7 cm. Elvesztek. (33. tábla 7-8) 

143-144. A padka szélén az egyik levél alakú dísztől 8 cm-re D-i irányban, továbbá a 

lószerszámoktól mintegy 35 cm-re ÉK-felé feküdt 2 db öntött bronzcsat. Testük pajzs alakú, 

mely az ovális karikával egybeöntött. A karika és a csattest érintkezési helyénél háromszög 

alakú áttörés található a vas csattüske számára. Hátoldalukon négy aklás szegecs látható. M.: 

7x3,6 cm. Elvesztek. (32. tábla 8-9) 

145-149. A bal lábszárcsontok külső felénél, a sírgödör padka felőli falán, függőleges, 

egyenes vonalban helyezkedett el 4 db ötszögletű bronzveret, azok sorozatát pedig 1 db pajzs 

alakú szíjvég zárta. A veretek felülete sima, felső oldaluk közepén egy-egy gömböcske alakú 

minta található, szélüket keret övezi. Hátoldalukon 3 db aklás szegecs található. A szíjvég 

felülete ugyancsak díszítetlen, felső oldalának közepén itt is megtalálható a kisebb gömböcske 

alakú dísz. Felerősítésüket 4 db aklás szegecs szolgálta. M.: 1,5x1,5 cm, ill. 4,9x2,2 cm. 

Elvesztek. (32. tábla 10-14) 

150. A zablától D-i irányban helyezkedett el 1 db S-alakú, két végén áttört bronz lyukvédő 

veret, hátoldalán szegekkel. H.: 3,9 cm, a szegek h.: 0,6-0,8 cm. Elveszett. (32. tábla 15)   

Megjegyzés: 

A váz jobb oldalán, 30 cm mélységben, függőleges helyzetben került elő 4 db lapos, mindkét 

végén csúcsba futóan záródó, 10,4 cm hosszú vastárgy, melyek közül 2 db szorosan egymás 

mellett volt. Sírhoz tartozásuk azonban kérdéses.          

A váz mellett koporsó nyomai voltak láthatók.  

A sír egy őskori gödörrel volt szuperpozícióban, ÉK-i sarka vágta azt.  
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24. 3. ÉRTÉKELÉS 

A bábotai dombon folytatott, őskori leletek feltárását célzó ásatás eredményeként 

előkerült honfoglalás kori sír valószínűsíthetően magányos temetkezés lehetet. Azért csak 

valószínűsíthetően, mert a sír környékének három oldala lett csak megnyugtató módon 

lehatárolva, azonban D-i irányba csupán mintegy 4 méterre húzódott a feltárt terület határa. A 

földben megfigyelt elszíneződések és a leesett állkapocs alapján valószínűleg koporsós, vagy 

a sírgödröt fedő, padkára támaszkodó deszkalapos temetkezésnél a lószerszám a padkán és 

kisebb részben a koporsón, vagy a deszkalapon kapott helyet, melynek egy része azonban – 

talán a fa beszakadása után, vagy már a temetés során – a sírgödörbe, illetve a padka falára 

került. Az egy vonalban elhelyezkedő veretek ara utalnak, hogy az azokat tartó szíj még ép 

volt, mikor a gödör feltöltődött.  

A padkán fekvő lószerszámok a korszak temetkezései között több helyről is ismertek 

(TETTAMANTI 1975, 90; TÜRK 2009, 111-113.). Az elhunyt lószerszámának díszítésére az 

előkerült leletekből levonható következtetések alapján csupán kisebb számú fémveret 

szolgált, kiegészítették azonban ezt a díszített nyereg, a kengyelek és a zabla. A kengyelek 

kovácsmunkával kialakított vésett díszítése tudomásom szerint párhuzam nélkül áll a korszak 

leletanyagában. A zabla állatfejet mintázó végeinek fémborítása ugyancsak párhuzam nélküli. 

Állatfejes zabla is csupán a hencidai 5. – szintén rozettás lószerszámot is tartalmazó – sírból 

került elő, ám ott az teljes egészben bronzból készült (FETTICH 1937, 96-98.).    

A sírba temetett nő ékszerkészletét tekintve hasonló a rozettás lószerszámokkal 

eltemetettekhez, mind a gömbsorcsüngős fülbevaló, mint a pántkarperec jellemző melléklete 

e csoport sírjainak (RÉVÉSZ 2001, 66). Egyedi darab a felfűzve viselt kerek ezüstdísz,28 mely a 

váz állkapcsának jobb oldalán helyezkedett el, s onnan hármas sorban fekvő gyöngyök és 

vékony aranyszalagok összefüggő sora vezetett a felkarcsont alsó vége előtt a bordák 

irányába. Kérdés azonban, hogy ezek összetartoztak-e? A kerek díszt valószínűleg a nyakba 

akasztva viselhették, a hármas sorban húzódó, aranyszalagokkal kombinált gyöngyök azonban 

felvarrva kellett, hogy legyenek, hiszen felfűzve a dísz elvesztette volna szalagszerű alakját. 

Így valószínűbbnek tűnik számunkra, hogy ezek nem egy tárgyhoz tartoztak.29 A fülesgombok 

helyzete alapján leginkább valószínűnek az tűnik, hogy a ruha gombolását két oldalt, két-két 

gomb szolgálhatta (LÁSZLÓ 1943, 24; MESTERHÁZY 1997, 49). Itt is csupán feltételezhető 

                                                 
28 László Gyula felvetését, hogy a dísz esetleg egy kikalapált dirhemből is készülhetett (LÁSZLÓ 1943, 24), 
csak fémvizsgálat igazolhatná (KOVÁCS 1989, 42). 
29 László Gyula az ing nyakának díszeiként határozta meg ezeket (LÁSZLÓ 1943, 24). 
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azonban, hogy ezek ugyanarra a ruhára voltak varrva. Valószínűleg ezt – vagy azok közül a 

felső – ruhát díszíthették a gyöngyök és az aranyszalagok.  

A sír megásásának időpontjaként sajnos csak nagyobb időtartamot lehet 

valószínűsíteni. Mind a rozettás lószerszámok (RÉVÉSZ 2001, 57), mind a gömbsorcsüngős 

fülbevalók (RÉVÉSZ 1988, 149) keltezésének tekintetben az egész 10. század, sőt, még a 11. 

század eleje is számításba jöhet. A sír keltezését tekintve tehát a 10. század egészét 

figyelembe vehetjük, még ha annak vége már kevésbé tűnik is valószínűnek. 

 

24. 4. IRODALOM 

MITHAY–BOTTYÁN 1940.; LÁSZLÓ 1943.; MNM R.A. 215.K.III.; XJM R.A. 5-2004. 
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25. KORONCÓ–DÓZSA GYÖRGY U. 23. (ÚJTELEP, TÓSZER-DŰLŐ) 

 

25. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1951. tavaszán Domán Sándor koroncó–újtelepi lakos, az akkor még Rákosi Mátyás 

nevét viselő, a későbbiekben Dózsa Györgyre átnevezett utca 23. szám alatti házának 

kertjében földmunka során, egymáshoz közel 2 db rozettás lószerszámveretet talált, melyek 

közül az egyikben megőrződött a szíj egy darabkája is.30 A lelőhely a Sokorói–Bakony-ér 

töltéssel elválasztott É-i partján húzódó alacsony terasz egy félszigetnyi nyúlványának 

legmagasabb pontján, az aprócska vízfolyástól befelé, K-i irányban mintegy 60-70 méterre 

található. A telek a víz irányába kissé lejt. A területen a Domán által előre jelzett 

földmunkákat megelőzendő, 1952. 03. 26. és 04. 03. között Mithay Sándor, Nemeskéri János 

és Deák Márta vezetésével folyt leletmentő ásatás. Ennek során öt szelvényt nyitottak, négy 

É-D-i irányút, és egy, a II. számú szelvényhez K-felől csatlakozót. Így megközelítőleg 110 

négyzetméternyi terület került feltárásra (25. kép).  

 

25. kép. Koroncó–Dózsa György u. 23., a feltárás összesítő rajza  

 

                                                 
30 Mithay Sándor ásatási jelentésében beszámol továbbá a veretekkel együtt beszolgáltatott nyíl- vagy 
lándzsacsúcsról is. Ezek azonban nem kapcsolhatók bizonyosan a honfoglalás kori sírhoz. 
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A honfoglalás kori sír a II-III. szelvényben volt. Előbbiben találtak továbbá egy 

Árpád-kori hulladékgödröt és egy árkot is, mely csupán néhány centiméterrel kerülte el a váz 

koponyáját. A sír feletti humuszban néhány bronzkori cserépdarabka is előkerült. A III. 

szelvényben egy Árpád-kori objektum került feltárásra, a IV. számúban egy árokból kelta és 

római kori leletek, továbbá Árpád-kori bográcstöredékek kerültek gyűjteménybe. Az V. 

szelvényben szórványos középkori cserepek voltak, az I. szelvényben Árpád-kori 

hulladékgödröket és egy árkot találtak. 

Uzsoki András 1968. 03. 26-án terepbejárást tartott Koroncón. Ennek alkalmával 

Domán Sándor, aki a Xántus János múzeum helyi régészeti megfigyelője is volt, egy újabb 

honfoglalás kori rozettás lószerszámveretet adott át neki. Elmondása szerint a veretet az 1967. 

év őszén találta, kerti munka során. A tárgyra a telek azon részen bukkant, ahol 1952-ben a 

lovassírt feltárták.  

 

25. 2. SÍRLEÍRÁS31 (34. tábla) 

Nő. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-DNy–K-ÉK (eltérés É-felől 78,75°), sm.: 60 cm, sh.: 210 cm, ssz.: 

50 cm.32  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A lábak csontjai a csigolyákhoz viszonyítva kissé 

jobbra helyezkedtek el, a térdeknél egymáshoz közelebb. A lábszárcsontok bal oldalán, a 

váznál magasabban feküdt a ló koponyája, alatta pedig a lábszárcsontok.  

Megtartása jó. A váz bolygatatlan, a sír felső részét azonban földmunka következtében 

bolygatás érte.   

A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

 

Mellékletek: 

1. A koponya bal oldalánál feküdt 1 db B típusú, ezüst gömbsorcsüngős fülbevaló 

huzalkarikájának töredéke. A karika felső részéhez bikónikus gömböcskében végződő tag 

kapcsolódott. M.: 1,7x1,5 cm. Elveszett. (35. tábla 1) 

2. A bal oldali bordák felső részén feküdt 1 db háromszög alakú, szélen gyöngyözött mintát 

utánzó, sarkaiban átlyukasztott, aranyozott bronzlemez. M.: 2,4x0,8 cm. Elveszett. (35. tábla 

2) 

                                                 
31 Az MNM és az XJM Adattárában található sírrajzok és -leírások, valamint a Szőke Béla (SZŐKE 1954, 126-
128., 2. kép) által közölt sírrajz és -leírás nem minden ponton egyeztethető össze egymással. Leírásunkban 
próbáltuk együtt használni az összes információforrást, ahol ez nem volt lehetséges, ott az eredeti sírlapot, 
fotókat és dokumentációt vettük alapul.  
32 Szőke Béla felvetette, hogy a sír szélességére vonatkozó érték kevésnek tűnik, így talán csak hozzávetőlegesen 
mérték le a feltárás során (SZŐKE 1954, 126). 
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3. A bal felkarcsont végének belső oldalánál, a bal oldali bordáknál volt 1 db csonkagúla 

alakú, fekete lignitből készült tárgy. Oldalai egy-egy árkolt mintával díszítettek. M.: 2,9 cm. 

Elveszett. (35. tábla 3) 

4. A bal alkarcsontok felső részén, végeivel felfelé fordulva került elő 1 db kiszélesedően 

lekerekített, elvékonyodó végű ezüst pántkarperec. M.: 6,5x6,32 cm, sz.: 0,84 cm, v.: 0,24 cm. 

XJM ltsz. 53.333.11. (35. tábla 5) 

5. A jobb kéz „gyűrűsujján” volt 1 db nyitott, összenyomott végű, kerek átmetszetű 

bronzhuzalból készült gyűrű. Átm.: 1,8 cm. Elveszett. (35. tábla 4) 

6-33. A váznál magasabban, szétszóródva az egész sírban, sőt néhol a váztól távolabb is bronz 

rozettás lószerszámveretek voltak. A készlet a következő darabokból áll:  

6-7. A gerinccsigolyák jobb oldalán és a lókoponyától kissé távolabb DK-i irányban feküd 2 

db kissé ovális, füles veret. Középen gyöngyözött kerettel övezett félgömbszerű kiemelkedés 

található, melyből négy levél és négy kissé rombusz alakú, sugarasan elhelyezkedő minta 

indul. Szélük kerettel övezett, a fülük pedig áttört. Hátoldalukon egykor 4, a veret 

középpontja felé hajlított hegyes szeg volt található, mára ebből csupán 2-2 maradt meg 

eredeti állapotában. M.: 5,86x5,66, ill. 5,78x5,66 cm. XJM ltsz. 53.333.6. (35. tábla 6-7) 

8-14. A lókoponyán és annak közvetlen közelében 4 db, a váz koponyája mellett 1 db, a 

lókoponyától távolabb É-i irányban kb. 50 cm-re 1 db, szórványként, pedig – melyet Domán 

Sándor talált – további 1 db kissé ovális, füles veret került elő. Középpontjukban gyöngyözött 

kerettel övezett félgömbszerű kiemelkedés található, melyből négy levél alakú minta indul az 

árkolt keret irányába. A fül 4 db esetében fémmel kitöltött, 1 db füle ugyancsak kitöltött, de itt 

a kitöltő anyag romlása miatt átlyukadt, további 2 db pedig lyukas. Hátoldalukon eredetileg 4-

4, többségében a veret középpontja felé elhajlított szeg volt található, néhol ezek letörése után 

azokat ellentett lemezkével ellátott, elkalapált végű szegeccsé alakították, egynél pedig a 

veretet három helyen átfúrták, ebből egyben mindkét végén elkalapált, a másikban pedig 

elkalapált és elhajlított végű bronz szegecs található. M.: 5x4,9, 5x4,9, 5,05x4,95, 5,05x4,8, 

5x4,9, 5,1x4,83, 5,06x4,95. XJM ltsz. 53.333.7., 65.23.1.33 (37. tábla) 

15. A koponya bal oldalánál feküdt 1 db kerek veret. Közepén gyöngyözött kerettel övezett, 

félgömbszerűen kidomborodó rész található, melyből három, sugarasan elhelyezkedő szív 

alakú minta indul az árkolt keret felé. Hátoldalán három, egykor elhajlított végű szeg volt 

található, mára ezek végei letörtek. Átm.: 3,56 cm. XJM ltsz. 53.333.9. (36. tábla 1)   

                                                 
33 A tárgyakon az 53.333. leltári szám mellett az 53.333.7.11., 53.333.9. és az 53.333.1.0.5. számok szerepelnek, 
tévesen, némelyik leltári száma pedig olvashatatlan. A 65.23.1. számú darabot Szőke Béla nem közli, a 
leltárkönyv szerint azonban ide tartozik. 
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16-25. Elszórtan, a sír egész területén volt 10 db kerek veret. Közepükön félgömbszerűen 

kidomborodó rész található, melyből négy, sugarasan elhelyezkedő levél alakú minta indul a 

bordaszerűen kiemelkedő keret felé. Hátoldalukon három, többségében a veret hozzávetőleges 

középpontja irányába elhajlított végű szeg található. Az egyik veret másodlagosan átfúrt, egy 

másik példány szintén átlyukasztott, s a letört szeg mellett kialakított furatban ellentett 

lemezkével ellátott, elkalapált végű szegecs található. Egy harmadik darabnál a letört szeget 

ellentett lemezkés szegeccsé alakították. M.: 2,57x2,66, 2,57x2,67, 2,52x2,64, 2,52x2,66, 

2,58x2,65, 2,55x2,62, 2,63x2,51, 2,66x2,54, 2,56x2,65, ill. 2,66x2,53 cm. XJM ltsz. 53.333.8. 

(36. tábla 2-11) 

26-27. A jobb felkarcsont külső oldalán és a medence alsó felénél feküdt 2 db kerek veret, 

melynek középen egy kissé lemélyített, hatszögletű rész található, benne gyöngyözött kerettel 

övezett mintával. Az egyik veret hátoldalán három, egykor hegyes szegből átalakított szegecs 

található, melyekből kettőn az ellentét lemezke is megmaradt, míg a másik veret hátoldalán 2 

db elkalapált végű szegecs mellett egy elhajlított végű szeg található. Átm.: 2,7 cm. XJM ltsz. 

53.333.10. (38. tábla 1-2) 

28-31. A bal combcsont belső oldalánál, a lókoponya szemgödrénél (valószínűleg a 

homlokcsontról lecsúszva), a jobb felkarcsont végétől kissé távolabb és a jobb könyökcsonttól 

mintegy 25 cm-re kifelé feküdt 4 db pajzs alakú kisszíjvég. Középpontjukban félgömbszerűen 

kiemelkedő minta található, melyekből 4-4, sugarasan elhelyezkedő árkolt minta mutat a veret 

kiemelkedő bordával övezett széle felé. Hátoldalukon egykor 4-4 elhajlított végű szeg volt, 

mind a négy azonban csupán 2 db szíjvégen őrződött meg eredeti állapotában. Általában a 

veret középpontja irányába mutatnak, vagy az egymáshoz közelebb esők egymás felé. M.: 

3,1x2,3, 3,1x2,3, 3x2,27, ill. 3x2,28 cm. XJM ltsz. 53.333.5. (35. tábla 8-11) 

32-33. A bal alkarcsontok belső oldalán, továbbá szórványként, a kiásott föld elhordásakor 

került elő 2 db téglalap alakú nagyszíjvég. Középpontjukban gyöngyözött kerettel övezett 

félgömbszerű kiemelkedés található, melyből 4-4 szív alakú minta mutat a veret sarkai felé, 

hossztengelyükben pedig egy-egy levél alakú minta a középpont irányába. Szélük kerettel 

övezett. Hátoldalukon négy, a veret középpontja felé mutató irányban elhajlított végű szeg 

található, ebből az egyik vereten csak 2 db maradt meg. M.: 6,35x4,25 cm, ill. 6,35x4,28 cm. 

XJM ltsz. 53. 333.4. (36. tábla 12-13) 

34-35. A bal combcsont alsó felének külső oldalán, valamint a jobb lábszárcsont alsó részén, 

részben a bokacsont felett, a váznál magasabban feküdt, fülével D-i irányba mutató 

helyzetben, egy-egy egyenes talpú, boltozatos szárú, négyzetes fülű, kovácsolt vaskengyel. Az 

egyik példány fülének felső része hiányzik, nyaka kissé összeszűkülő, szögletes átmetszetű 
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szárai a talpaló felé közeledve ellaposodóak. E lapos rész egy-egy ovális formát alkotó tag 

után csatlakozik a lapos, széles talpalóhoz. M.: 14,6x11,5 cm. A másik példány füle téglalap 

alakú, ugyancsak téglalap alakban áttört, nyaka kissé összeszűkülő, szárai szögletes 

átmetszetűek, talpalója lapos. Egykori m.: 15,5x11 cm volt, mai m.: 9,6x9,2 cm. XJM ltsz. 

53.333.1. (38. tábla 4-5)  

36. A jobb combcsont belső oldalán, a váznál magasabban volt 1 db téglalap alakú, 

kovácsoltvas hevedercsat. M.: 6x4,5 cm. Elveszett. (38. tábla 3) 

37. A bal combcsont belső oldalán és részben felette, a váznál magasabb helyen feküdt 1 db 

kovácsoltvas, tört szájvasú oldalpálcás zabla. A szájvas és az oldalpálcák szögletes 

átmetszetűek, utóbbiak középrészén két-két téglalap alakú áttörésbe kapcsolódik villaszerű 

végével a lapos szíjtartó fül. Az oldalpálcák h.: 14,2, ill. 13,7 cm. XJM ltsz. 53.333.2. (38. 

tábla 6) 

Megjegyzés: 

A lókoponya homlokcsontja erősen zöld patinás volt.   

 

25. 3. ÉRTÉKELÉS 

Az előkerült sír környékén újabb temetkezés, vagy arra utaló lelet nem került elő, 

azonban a sír környéke – a Ny-i irány kivételével – mindenütt legalább 14-16 m távolságban 

át lett vizsgálva, így a temetkezés magányos volta nagy eséllyel ugyan, de az említett 

hiányosság miatt csupán valószínűsíthető. Ezért feltételezhetjük, hogy ehhez a temetkezéshez 

tartozhatott az 1968-ban talált rozettás veret is, még akkor is, ha típusa különbözik a többitől, 

ez azonban készletek közismert változatossága (MESTERHÁZY 1980, 101) miatt nem cáfolja ezt. 

Mivel a lócsontok, lószerszámok és a lószerszámveretek a váznál magasabban 

feküdtek, de nem egy azok számára kialakított padkán, hanem részben a váz felett, így azokat 

már a sír bizonyos mértékű behantolása után helyezték csak a sírba (SZŐKE 1954, 127), esetleg 

ha a koporsós temetkezéssel számolunk, akkor annak tetejére. Emiatt azonban ezek így 

csupán kisebb mélységben helyezkedtek, ezért valószínűsíthetően már az Árpád-korban 

bolygatásnak eshettek áldozatul, hiszen a feltárás során kb. 30 cm mélységben kerültek elő 

12-13. századi leletek, s ez a mélység megfelel a lószerszámok helyének. A telek tulajdonosa 

által végzett földmunka ugyancsak okozott bolygatást, de valószínűsíthetően csupán kisebb 

mértékűt.  

A sírba temetett nő ékszerkészlete nem kiemelkedően gazdag, a rozettás 

lószerszámmal eltemetett nők sírjaira jellemző gömbsorcsüngős fülbevaló, ezüst pántkarperec 

és egyszerű bronz huzalgyűrű sorolható ide. A fém ruhadíszek viselete nem jellemző e 
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csoportra (RÉVÉSZ 2001, 65), jelen esetben is mindössze egyetlen aranyozott bronz, fél 

rombusz alakot mutató dísz említhető, mely a bal oldali bordák felső részén feküdt. Hasonló 

tárgy egy dunaújvárosi sírból ismert, melyben Bóna István is ruhadíszt valószínűsített (BÓNA 

1971, 170-172., 1. kép). Nehéz megítélni a csonkagúla alakú fekete lignit tárgy funkcióját, sírbéli 

helyzete leginkább nyakban – pl. kisebb tasakban – történő viseletét látszik leginkább 

alátámasztani. Nem lehet kizárni a temetési rítushoz kapcsolódó szerepét sem. Az elhunyt – 

vagy családja – tehetősebb helyzetére elsősorban a lószerszám díszítésére felhasznált rozettás 

veretek utalnak. Összesen 28 db bronzveret került elő, melyek a verettípus minden főbb 

fajtáját tartalmazzák. Az egyenes talpú, boltozatos szárú kengyelek a váz felett lábcsontjai 

felett helyezkedtek el, míg a lókoponya és az alatta lévő lócsontok a lábak bal oldalára 

kerültek, melyek így a sírt a lovastemetkezések II. csoportjába sorolják (BÁLINT 1969, 108-

110.). 

A sír keltezése tekintetében a rozettás lószerszámveretek egészen a 11. század elejéig 

használatban lehettek (RÉVÉSZ 2001, 57), a kengyelpár (RÉVÉSZ 1999a, 282) és a karperec 

(RÉVÉSZ 1996, 90) azonban inkább lefelé mozdítja a keltezést, melyek a 10. század első 60-70 

évét valószínűsítik. A lószerszámveretek szegecseinek letörése, és azok átalakítása azonban a 

hosszabb használat jele, így – véleményünk szerint – a sír a 10. század említett első 

háromnegyedén belül pontosabban nem keltezhető.  

 
 

25. 4. IRODALOM 

SZŐKE 1954, 126-128., XXIII-XXIV. t.; MNM R.A. 119.K.III.; MNM R.A. 63.K.II.; MNM 

R.A. V.95/1968.; XJM R.A 5-2004. 
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26. KORONCÓ KÖRNYÉKE  

 

26. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1871-ben került néhány honfoglalás kori lelet Ebenhöch Ferenc ajándékaként a 

Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe. A tárgyakat a lelkes régiségbúvár még koroncói 

plébános korában gyűjtötte, valószínűleg e település környékén, pontos lelőhelyük, 

leletkörnyezetük azonban nem ismert.  

 

26. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db kerek, füles, ezüstből öntött rozettás lószerszámveret. Közepén félgömbszerű 

kiemelkedés látható, melyből három, sugarasan elhelyezkedő levél alakú minta indul a veret 

széle felé. Hátoldalán három elhajlított végű szeg helyezkedik el. M.: 2x1,8 cm. Elveszett. 

(38. tábla 7) 

2. 1 db öntött ezüstcsat. Kicsúcsosodó karikája ovális, a tagolt oldalú csattesttel egybeöntött. 

Utóbbi felületét árkolt minta díszíti. Csatpecke hiányzik, hátoldalán három szegecs található. 

M.: 3,3x2,3 cm. Elveszett. (38. tábla 8) 

3. 1 db pajzs alakú ezüst szíjvég. Felső, egyenes oldalának közepén kis gömböcske látható, 

felületét mélyebb háttérből kiemelkedő növényi minta díszíti. Hátoldalán, annak 

hossztengelyében két elhajlított végű szeg töredéke található. M.: 3,82x1,97 cm. MNM ltsz. 

285/1871.IX.1. (38. tábla 9) 

4. 1 db zárt, dudorosan öntött, kissé ovális ezüst karikagyűrű. M.: 1,6x1,4 cm. MNM ltsz. 

295.1871.III.1. (39. tábla 1) 

5-8. 4 db szív alakú, középen áttört, felületén vésett vonalas mintával díszített kisebb veret. 

M.: 1,7x1,5 cm. MNM ltsz. 295/1871.II.27. (39. tábla 2-5) 

9. 1 db pajzs alakú, domború, közepén átlyukasztott bronzlemez. M.: 1,6x1,2 cm. MNM ltsz. 

295/1871.II.27. (39. tábla 6) 

10. 1 db bronzból öntött, áttört és átfúrt háromágú veret. M.: 2,1x2 cm. MNM ltsz. 

295/1871.II.22. (39. tábla 7) 

11. 1 db kerek, ezüstből öntött veret. Kidomborodó középrészét sugaras minta, majd 

aranyozott, mélyebb sáv övezi. Széle gyöngyözött keretet utánzó díszítésű. Átm.: 1,6 cm. 

MNM ltsz. 295/1871.II.18. (39. tábla 8) 

12. 1 db bronzból öntött, kerekded, füles rozettás lószerszámveret. Kidomborodó, 

gyöngyözött kerettel övezett középrészéből három, gömb alakú tagban végződő levél alakú 
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minta mutat a veret kerettel övezett széle felé. A fül fémmel kitöltött, hátoldalán három szeg 

vagy szegecs helye látható. M.: 3,2x3 cm. MNM ltsz. 285/1871.IX.t.2. (39. tábla 9) 

13-20. 8 db bronzból öntött, füles, kerek rozettás lószerszámveret. Félgömbszerűen 

kidomborodó középrészükből három-három levél alakú minta indul a veretek kerettel övezett 

széle felé. Az egyik veret mintája a többitől eltérő, s kontúrjai is erőteljesebbek. Ez utóbbi 

füle áttört, míg a többié fémanyaggal kitöltött. Az egymagában álló veret hátán három 

elhajlított végű szeg, míg a többién három szegecs található. M.: 2,6x2,5, ill. 2,5x2,5 cm. 

MNM ltsz. 285/1871.IX.t.4. (39. tábla 10-17) 

 

26. 3. ÉRTÉKELÉS 

A szórványként előkerült leletek alapján nem dönthető el, hogy milyen típusú 

lelőhelyre vagy lelőhelyekre utalnak, s esetleges leletösszefüggéseik sem ismertek.  

 

26. 4. IRODALOM 

HAMPEL 1900, 735, CIV. t.; LOVAS–ORBÁN 1939, 132; FÉK 593. sz.; LANGÓ–MENDE 

2006, 233.  
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27. KORONCÓ–PUSZTATEMETŐ 

 

27. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1939-ben Koroncó Pusztatemető nevű részén kezdődtek régészeti feltárások, melyek 

célja a falu régi templomának kutatása volt. Az 1940-es években még itt álló kereszt, a 

településen lakó idősebb emberek emlékezete szerint a falu korábbi templomának helyét 

jelölte. Itt került elő egy nagyobb méretű, több rétegű és korú temető, melynek legkorábbi 

része – egy előkerült S-végű hajkarika alapján – Árpád-kori volt. Sajnos több leletről nem 

maradt fenn információ, lehetséges, hogy ezek már a temetőt ért későbbi bolygatások során 

elpusztultak. A leírások alapján ugyanis kétségtelennek látszik, hogy az Árpád-kori sírokat 

követő temetkezésekkel megbolygatták a korábbiakat. Sajnos még csak hozzávetőleges 

becslés sincs arról, hogy hány Árpád-kori sír lehetett a temetőben, mivel „a sírok egymáson 

keresztül-kasul, egymást erősen pusztítva és zavarva találtattak”, így talán ezt már a 

helyszínen sem lehetett ezt megállapítani. Gallus Sándor 1942-ben közreadott 

beszámolójában valószínűsítette, hogy előkerülhet még a régebbi temető néhány bolygatatlan 

sírja.    

 

27. 2. LELETLEÍRÁS 

1 db kerek átmetszetű aranyhuzalból készült, kissé ovális, végén elhegyesedő, bordázott S-

végű karika. M.: 2,3x1,8 cm, v.: 0,15 cm, Ssz.: 0,34 cm. XJM ltsz. n. (38. tábla 10) 

    

27. 3. ÉRTÉKELÉS 

A templom körüli temető valamelyik feldúlt sírjából előkerült hajkarika alapján annak 

használata már a 11. században megkezdődhetett. Az ékszer valószínűleg a közösség egyik 

módosabb tagját rejtő sírból származik, azt tipológiailag Mesterházy Károly a 11. század 

második felére-végére helyezte (MESTERHÁZY 1983, 145). Sajnos ezen felül azonban egyebet 

nem mondhatunk a temetőről, sem a sírszám, sem a leletanyag tekintetében.  

 

27. 4. IRODALOM 

GALLUS 1942, 45; FÉK 590. sz.; SZŐKE 1962, 89; MESTERHÁZY 1983, 144, 1. ábra; 

XJM R.A. 718-71.  
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28. KORONCÓ–RÁCZ-DOMB 

 

28. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Gróf Pálffy József koroncó–rácz-dombi birtokán, 1934. márciusában, annak elején 

vagy első felében mélyszántást végeztek a homokos talajú dombon. Ennek során az eke 

lószerszámokat és egy „nyerget” fordított ki a földből. A szántást végző béres a tárgyakat 

hazavitte, s azokat háza kemencéjének tetején szárította, melynek során ennek szerves anyagú 

részei darabokra estek szét. A rozettás vereteket gyermekei a még meglévő bőrszíjakról 

leszedték, több „liliomot” pedig eldobtak. Előbbiek közül néhányat magukkal vittek az 

iskolába, ahol azokra Czigány Béla iskolaigazgató figyelt fel. Tőle származnak a sírról 

meglévő információk, aki miután felkereste a lelőhelyet, megtalálta a csontváz töredékeit is, s 

annak még földben lévő részeit kibontotta. Megfigyelése szerint a női váz Ny-K-i tájolású 

volt, koponyája és egyik karcsontjai még in situ helyzetben feküdt. A koponya hátsó része 

azonban erősen elmállott. Eredeti helyzetben figyelhette meg a koponyára tapadt vékony 

aranylemezkék és egy karperec helyzetét. Sok szíjveretet szedett össze a váz mellől, a 

fülesgombokat pedig közvetlenül a váznak még a földben lévő részei között találta. Mivel a 

sírt nem szakszerűen tárta fel, a leletek egy része így a földben maradhatott. Elmondása 

szerint lócsontok nem voltak a sírban, s nem talált további sírokra utaló nyomokat sem. 

Miután három évvel korábban „ugyanazon helyen” végezték a Marcal folyó szabályozását, 

ám sírok vagy leletek ennek során sem kerültek elő, így Lovas Elemér és Czigány is úgy 

vélekedett, hogy magányos sír volt. A lelőhely a Zöldmajor és a Marcal között, a 116,3 

méteres magaslati ponttól K-re fekvő domb É-i szélén, a Csuporréti felsődomb É-i lejtőjén 

fekszik.   

A leletek egy része a birtok tulajdonosához, más része pedig Czigány tulajdonába 

került, aki ezek egy részét az MNM gyűjteményének ajándékozta. A leleteket előbb Szőke 

Béla, majd Kovács László ismertette.  

 

28. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db bronzból öntött, C típusú gömbsorcsüngős fülbevaló, három bikónikus gömböcskével 

díszített csüngőrésze. Felső részén egykor valószínűleg kissé ovális fül töredéke volt található. 

H.: 3 cm, a gömbök átm.: 0,5 cm. MNM ltsz. 8.1934.7. (39. tábla 18) 

2-8. 7 db bronzból öntött, körte alakú fél fülesgomb. Felületük rácsmintás és sugaras vonalas 

díszítéssel ellátott. M.: 2,2x1,3 cm. MNM ltsz. 8.1934. Elvesztek. (40. tábla 2-8) 
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9. Az alkarcsontokon feküdt 1 db egymásra hajló végű, aranyozott bronz pántkarperec. Szélei 

befelé visszahajlanak, egyik vége egyenesre vágott, a másik kissé egyenetlen. M.: 5,8x5,8 cm, 

sz.: 0,7-0,9 cm. MNM ltsz. 8.1934.4. (40. tábla 1) 

10-11. 2 db vaslemezből készült akasztó-fülecske. Az egyik háromszög alakú, felső, szélesebb 

oldala egyenes, itt négyzet alakban átlyukasztott, míg a másik vége kampós kialakítású. A 

második akasztó elveszett. M.: 2,9x1 cm. MNM ltsz. 8/1934.8. (39. tábla 19) 

12-50. Rozettás lószerszámveretek, melyek az alábbi típusokba sorolhatók: 

34 db bronzból öntött, ezüstözött, hatszögletű, középen félgömbszerűen kidomborodó, hármas 

levélmintával díszített veret. Keretüket egybefüggő sáv alkotja, a veretek egyik sarkában egy-

egy fül látható. 1 db veret füle hiányzik, ennek hátoldalán bőrmaradvány volt látható, 

lyukasztásnyomokkal, 3 db füle pedig fémmel kitöltött. Hátoldalukon 3-3 aklás szegecs 

található. M.: 2,9x2,4 cm. MNM ltsz. 8.1934.5. (40. tábla 9-17, 41. tábla 1-25) 

1 db kerek, közepén félgömbszerűen kidomborodó, hat sugarasan elhelyezkedő levélmintával, 

körben árkolt motívummal díszített, ezüstözött bronzveret. Hátoldalán négy aklás szegecs 

található. Átm.: 3,2 cm. Elveszett. (40. tábla 18) 

1 db pajzs alakú, aranyozott és ezüstözött bronz, továbbá 2 db ezüst kisszíjvég. Közepük 

félgömbszerűen kidomborodó, melyből négy, levél alakú minta mutat a veretek árkolt kerettel 

övezett sarkai felé. Hátoldalukon négy aklás szegecs található. M.: 3,2x2,7 cm. MNM ltsz. 

8.1934.6. A 2 db ezüst példány elveszett. (40. tábla 1-2) 

51. 1 db kovácsoltvas oldalpálcás zabla töredéke. A négyzetes átmetszetű oldalpálca végei 

rombusz alakot mutatnak, ennek középrészéhez csatlakozik a lapos, trapéz alakúan induló, 

majd legyezőszerűen kiszélesedő, lekerekített végű, áttört szíjtartó fül. Az oldalpálcába 

kapcsolva megmaradt a szájvas egy kisebb darabja is. Az oldalpálca h.: 18,1 cm, sz.: 9,2 cm, a 

szájvas h.: 9 cm. MNM ltsz. 8.1934.3. (42. tábla 1)  

52. 1 db trapéz alakú, ívelt oldalú, kettős osztású kovácsoltvas hevedercsat. A pecek karikára 

hajlásának helyénél vaslemez maradványai láthatók. M.: 10,2x8,2 cm. MNM ltsz. 8.1934.2. 

(42. tábla 2) 

53. 1 db félkör alakú, kissé aszimmetrikus, gombos nyakú, keresztben álló téglalap alakú, 

ugyancsak téglalap alakban áttört fülű kovácsolt vaskengyel. Szárai lekerekített sarkú négyzet 

átmetszetűek, talpalója egyenes, alatta a szárak folytatásaként borda fut. A szárak és a talpaló 

találkozásánál dudoros kiképzés található. M.: 13,5x13,1 cm. MNM ltsz. 8.1934.1. (42. tábla 

3) 
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Czigány Béla a sírban megfigyelt továbbá vékony téglalap alakú aranylemezkéket is, 

melyek a homlokcsonton feküdtek. 1934. március 27-én kelt levelében pedig beszámol még 1 

db durva bronzlapból hajlított karikáról is, melyre fehérfém lapot préseltek. További 3 db, 

Czigány által ajándékozott vastárgy leírólapja is megtalálható az MNM adatbázisában. Ez 

utóbbiaknak nem sikerült nyomára akadni. A 8/1934.10-es számon szereplő csonkagúla alakú 

vastárgyat, mint bizonytalan eredetű leletet a katalógusba nem vettük fel. 

 

28. 3. ÉRTÉKELÉS 

A földmunka során előkerült sír kapcsán fel kell vetni, hogy leleteiből valószínűleg 

több darab is elkallódhatott, s az egykor még meglévő leletek némelyikének további sorsa 

pedig ismeretlen. Mivel a sírnak csupán kisebb része maradt meg eredeti helyzetében, a 

temetkezési szokások és a mellékletek elhelyezkedése szinte teljesen ismeretlen. A Ny-K-i 

tájolású váz valószínűleg hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű lehetett, azonban mindössze az 

alkarcsontokon lévő pántkarperec és a koponyán lévő aranylemezkék maradtak in situ 

helyzetben. Nem ismert a többi lelet fekvése, a találó elmondása alapján talán annyi 

valószínűsíthető, hogy a fülesgombok a felsőtest csontjai környékén lehettek. Ezek fogták 

össze az eltemetett nő ruházatát, kérdés azonban, hogy mind ugyanazt a viseleti elemet zárták-

e össze? A rácsmintás gombok nemcsak összefoghatták, hanem egyben díszíthették is a ruhát. 

A homlokcsonton megfigyelt aranylemezkék pedig valószínűleg nem szemfedő, hanem a fej 

elülső részén díszített fejékre utalnak. Ékszerkészletéhez tartozott az aranyozott bronz 

pántkarperec és az öntött gömbsorcsüngős fülbevaló is, mely egykor talán párban volt.      

A rozettás lószerszámveretek fajtái, méretei és szegecshosszai – 6-6,5, 4 és 1-1,5 mm 

– alapján bizonyára nem egyetlen szíjra voltak felerősítve, vagy a szíjak keresztezési 

pontjaiánál helyezkedtek el. Felhasználásukkal a szügyelő és/vagy a farhám továbbá a kantár 

esetében is számolhatunk. Előbbiekkel együtt az előkerült kengyel és hevedercsat alapján a 

nyereg is a sírba került, ennek a földben megőrződött fa maradványainak kifordításáról a 

szántást végző munkás is beszámolt. A zabla csupán részben maradt meg: az egyik oldalpálca 

és a szájvas kisebb töredéke, amely beleillik a rozettás lószerszámokat tartalmazó női sírokra 

jellemző oldalpálcás típusok közé. Talán ugyancsak a lószerszámhoz tartozhatott a 2 db vas 

akasztófül is. 

A sír keltezését tekintve a gombos nyakú kengyelek Kovács László megállapítása 

szerint nem tartozhattak a magyarság K-i örökségének körébe, azok valószínűleg a 

kalandozásokban résztvevő személyek révén kerülhettek a Kárpát-medencébe (KOVÁCS 1985, 

129-135.). A rozettás lószerszámok keltezésének tekintetben az egész 10. század, sőt, még a 11. 
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század eleje is számításba vehető (RÉVÉSZ 2001, 57). A C típusú, öntött gömbsorcsüngős 

fülbevalók használatával a 920/30-as évektől számolhatunk, legfeljebb az ezredfordulóig 

(RÉVÉSZ 1988, 153). A fülbevaló és a kengyel alapján tehát valószínűleg legkorábban a 10. 

század második negyedével kezdődő időszak jöhet számításba a sír megásását illetően. 

 

28. 4. IRODALOM 

LOVAS–ORBÁN 1939, 129; FETTICH–NEMESKÉRI 1943, 49; LÁSZLÓ 1943, 11; 

SZŐKE 1954, 125-126., XXII. t.; FÉK 591. sz.; KOVÁCS 1985, 129, 4-5. kép.; MNM R.A. 

125.K.III.; MNM R.A. 27.L.I. 
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29. LEVÉL–ÚJHELYI IMRE TÉR 

 

29. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1968. december 17-én Levél község tanácsa értesítette a Hansági Múzeumot, hogy a 

település belterületén található Újhelyi Imre téren, villanyoszlop gödrének kiásása során a 

munkások egy sírra bukkantak. A helyszínre Pusztai Rezső szállt ki, azonban mire kiérkezett 

a munkások a csontokat már kiszedték a sírból. A sírföld átforgatása és a sírgödör kitisztítása 

során 1 db S-végű karika került elő. 1974. áprilisában vízvezeték fektetése kapcsán került sor 

régészeti kutatásra a tér 11. és 12. számú telkein, melynek alkalmával Pusztai 7 sírt tárt fel. 

Beszámolója szerint a temető azonban kiterjedt a szomszédos telkekre és az úttest túloldalára 

is. Ott, beszámolója szerint lovas sírokat romboltak szét. 

A terület egy része a környező térségből kiemelkedő enyhe dombot is magába foglalja, 

e kiemelkedésen található a községi plébánia templom is. A helyi lakosok elmondása szerint 

ezen a területen már többször találtak hasonló sírokat, sőt egyszer egy lovas temetkezés is 

napvilágra került, melyből fegyverek, kard és pénzek kerültek elő. A találók elmondása 

szerint a „római kori” sírba a csontokat és a kardot visszatemették.    

 

26. kép. Levél–Újhelyi Imre tér (1:10 000)  
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29. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1/A. sír (1968. december 17.) 

Fiatal nő. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 150 cm, sh.: 165 cm, ssz.: 80 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az egyik kar alkar- és kézcsontjai a medencén 

feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet: 

1. A sírföldből került elő 1 db S-végű huzalkarika. Elveszett. 

 

1/B. sír (1974. április) 

Férfi. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „nyugati típusú” kétélű kard markolatvasa. H.: 8,5 cm, sz.: 2,3 cm. HM ltsz. 74.5.1. 

Elveszett. 

 

2. sír (1974. április) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

3. sír (1974. április) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

4. sír (1974. április) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db bronzhuzalból készült S-végű karika. Átm.: 1,5 cm. HM ltsz. 74.5.2. Elveszett. 

 

5. sír (1974. április) 

Nő (?). Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-2. 2 db bronzhuzalból készült S-végű karika. Az egyik példány két darabra tört. Átm.: 1,4 

cm. HM ltsz. 74.5.3.1-2. Elvesztek. 
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3-179. 177 db „egyes és összetett világosbarna” színű üveggyöngy. Átm.: 0,4 cm. HM ltsz. 

74.5.4. Elvesztek. 

 

6. sír (1974. április) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

7. sír (1974. április) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

29. 3. ÉRTÉKELÉS 

A Levél község belterületén részben feltárt temető feltételezhetően egy már hosszabb-

rövidebb ideje pusztuló sírkert lehet, melynek esetében sem a teljes sírszám nem ismert, sem 

az, hogy hány sír pusztulhatott el, s hogy maradhattak-e további sírok a földben? Kiterjedését 

tekintve Pusztai Rezső beszámolója szerint az úttest mindkét oldalára átnyúlt, tehát a feltárt 8 

sír valószínűleg csak egy – talán nem is a nagyobb – része lehet. Mindössze egyetlen esetben 

ismert a váz tájolása és a sírgödör kialakítása. A nemek arányát tekintve öt bizonytalan nemi 

és életkori adatokkal rendelkező személy mellett egy férfi és egy nő, valamint egy további, 

feltételesen női sírként meghatározható temetkezést ismerünk. 

A sírokból származó egyes tárgyak34 elhelyezkedésére nézve szintén nem 

rendelkezünk adatokkal, szegényes leletanyaga az ún. köznépi jellegű sírkertek közé sorolná, 

azonban talán feltételezhető, hogy a temetőben egy vagy több lovassír is lehetett egykor. 

Emiatt bizonyára nem templom körüli, hanem soros jellegű volt, melynek keltezésében az S-

végű karikák mellett a kétélű kard is a 10. század második fele – vége irányába mutat. 

Mindezt a keltezést nem zárják ki az 5. sírból előkerült – valószínűsíthetően – többtagú rúd- 

és szegmentgyöngyök sem.  

 

29. 4. IRODALOM 

PUSZTAI 1969.; PUSZTAI 1975.; HM R.A. 26-74.; 1362.2006/1.; MNM R.A. 

XIV.166/1969.  

  
                                                 
34 Sajnos a temetőből származó tárgyak egyike sem található meg a HM gyűjteményében. Az 1/B, 4. és az 5. sír 
leleteit 1998-ban feldolgozás céljára az MTA Régészeti Intézetébe szállították, sorsuk azóta ismeretlen.  
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 30. LÉBÉNY–KASZÁS-DOMB 

 

30. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Az M1-es autópálya építését megelőző leletmentés során, 1991-1992-ben került sor a 

településtől ÉNy-ra fekvő, az autópálya által érintett Kaszás-domb megelőző régészeti 

feltárására, melyet Tomka Péter vezetett. A dombon több régészeti korszakból kerültek elő 

objektumok és leletek, ezek között került feltárásra 1991. november 12. és 1992. november 

17. között egy 10-11. századi, ún. köznépi jellegű temető is.  

A sírkert egykor a domb gerincén helyezkedett el, mely azonban az 1990-es évek 

elejére részint az erózió, részint az intenzív mezőgazdasági talajművelés nyomán már a domb 

ÉNy-i lejtőjének részét képezte. A 10-11. századi temető  mellett ős-, római és avar kori 

objektumok is feltárásra kerültek.     

 

27. kép. Lébény–Kaszás-domb (1:10 000) 

 

30. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1. sír (1991. november 12.) (43. tábla 1) 

Férfi, 40-50 éves. Csvh.: 143 cm a nyakcsigolyákig, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 
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A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkarcsontok csaknem a felkarcsontra 

visszahajlított helyzetben feküdtek, míg a kézcsontok bal oldali felső bordákon helyezkedtek 

el. 

Megtartása rossz. Bolygatott. A koponya hiányzott, a felsőtest csontjait kisebb mértékben 

gyökerek bolygatták meg.  

A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléklet nélküli.  

Megjegyzés: 

Közvetlenül a humuszréteg alatt került elő, továbbá a sírtól Ny-ra egy újkori beásás is 

megfigyelhető volt, így lehetséges, hogy a koponyát ez semmisítette meg. 

 

2. sír (1991. november 14.) (43. tábla 2) 

Gyermek, 12-13 éves. Csvh.: 138 cm, t.: É-D (eltérés35 K-felé 5,625°), sm.: 83 cm, sh.: 166 

cm, ssz.: 35-50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek, a 

koponya kissé hátrabillent, az állkapocs leesett. 

Megtartása gyenge. Bolygatott. Állatjárás bolygatta meg a medence és az ágyékcsigolya 

környékét. A keresztcsont darabja és két csigolya a váznál valamivel magasabban, a mellkas 

csontjai felett feküdt. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, D-i irányba csökkenő szélességű aknasír. 

Mellékletek: 

1. A jobb combcsont külső oldalán feküdt 1 db élén álló vaskés töredéke. Hozzáillő darabja a 

bordáknál húzódó állatjáratból került elő. Elveszett. 

2. A jobb kulcscsont, az állkapocs és a nyakcsigolyák hátsó része alatt, utóbbi helyen 

összefüggő sorban, középen kocka alakú, barnás-feketés fehér szemmel ellátott 

szemesgyöngyök sorakoztak. Elvesztek. 

Megjegyzés: 

A sírföldből őskori kerámiadarabok kerültek elő. 

 

3. sír (1991. november 14.) (43. tábla 3) 

Nő (?), 40 év feletti. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 20 cm, sh.: ?, ssz.: 62 cm a 

gödör K-i felén. 

                                                 
35 Ahol külön nem jeleztük, ott az É-i iránytól való eltérések szerepelnek. 



 140 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Megtartása rossz. Bolygatott. A szántás szinte teljesen feldúlta, a csontoknak csak töredékei 

maradtak meg.  

A sírgödörnek csak K-i végét lehetett megfigyelni, ez a rész lekerekített sarkú, szögletes 

formát mutat.  

Melléklet nélküli. 

 

4. sír (1991. december 2.) 

Üres sírgödör. T: Ny-K, sm.: 66 cm, sh.: 142 cm, ssz.: 44 cm. 

A lekerekített sarkú téglalap alakú, alja irányába szűkülő oldalú gödörben csontvázra utaló 

nyom vagy lelet nem volt.  

 

5. sír (1992. március 31.) (43. tábla 4) 

Férfi, 40-60 éves. Csvh.: kb. 180 cm, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: 40 cm, sh.: 230 cm, ssz.: 81 

cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a felkarcsonttal 

hegyesszöget bezárva, a jobb oldali bordákon helyezkedtek el.  

Bolygatott. A szántás és a gépi földmunka egyaránt megbolygatta, ezért a csontok egy része 

hiányzott. 

A sírgödör téglalap alakú, szabálytalanul ívelten záródó, teknős aljú aknasír. 

Melléket nélküli. 

Megjegyzés: 

A váz a sírgödör alja felett 8-10 cm-rel magasabban feküdt, egy feltöltött rétegen. 

 

6. sír (1992. április 9.) (43. tábla 5) 

Nő (?), 30-35 éves. Csvh.: kb. 151 cm, t.: Ny-K (eltérés 90°), sm.: 40 cm, sh.: 200 cm, ssz.: 

66-71 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A szántás és a gépi humuszolás egyaránt megbolygatta. In situ a koponya alsó 

része, néhány nyaki csigolya, a jobb oldali bordák, a jobb és a bal szárkapocscsont és a 

combcsontok térd felöli végei maradtak meg. 

A sírgödör DK-i részén erőteljesebben, míg a többin kevésbé lekerekített sarkú, téglalap alakú 

aknasír. 

Melléklet: 
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1. A sírgödör alatt 20 cm-rel húzódó állatjáratból került elő 1 db kerek átmetszetű, nyitott, 

összenyomott végű bronz huzalgyűrű. Átm.: 2,2 cm, v.: 0,21 cm. XJM ltsz. n. (43. tábla 6)  

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 11. számú római sírral, annak ÉK-i része felett helyezkedett el.  

 

7. sír (1992. április 13.) (43. tábla 7) 

Gyermek, 9-11 éves. Csvh.: kb. 116 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 64 cm, sh.: 139 cm, 

ssz.: 58 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Megtartása jó. Bolygatott. A felsőtest csontjait állatjárás bolygatta. A koponya kibillent, in 

situ helyzetűnek csupán a felkarcsontok tekinthetők. A bal szárkapocscsont is kimozdult kissé 

a helyéről. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Viszonya a 37. számú árokkal nem határozható meg, a sírgödör széle épp csak érintette azt.  

A sírföldben kevés faszénszemcse és egy kődarab volt. 

 

8. sír (1992. április 24.) 

Római kori. 

 

9. sír (1992. április 9.) (43. tábla 8) 

Gyermek, 1,5-2 éves. Csvh.: 60 cm, t.: Ny-K (eltérés 78,75°), sm.: 40 cm, sh.: 72 cm, ssz.: 37 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb kar csontjai hiányoztak. 

Bolygatott. Valószínűleg állatjárás bolygatta, a jobb lábszárcsontok kissé kimozdulva, kifelé 

feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, teknős aljú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet: 

1. A jobb kulcscsont környékén feküdt 1 db bronzból öntött, emailberakásos korongfibula. 

Körvonalát rovátkolást utánzóan díszített perem alkotja, melyen belül egy mélyebben fekvő 

rész található. Ennek középpontjában egy bronzlemezkéből kialakított kerek minta látható, 

melyhez sugárirányban három „V” alakú, ugyancsak lemezből készült minta csatlakozik, így 

osztva fel a felületet. A középső részben a zománc piros, míg a többi részen szürkés színű 
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volt. Mára a piros szín kifakult. Hátoldalán egykor a felerősítésre szolgáló tű lábát képező, 

illetve annak beakasztását szolgáló fül található. A tű hiányzik. M.: 1,81x1,75 cm, v.: 0,24 

cm. XJM ltsz. n. (43. tábla 9) 

 

10. sír (1992. április 9.) (44. tábla 1) 

Gyermek, 10-11 éves. Csvh.: 113 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 52 cm, sh.: 153 cm, 

ssz.: 48-60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén helyezkedtek 

el, míg a bal a gerinctőnél és az alsó csigolyákon feküdt. A lábszárcsontok szorosan egymás 

mellett voltak. 

Megtartása jó. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, É-i oldalán kicsúcsosodó részben záródó aknasír. 

Melléklet: 

1. A jobb kéz gyűrűs ujjának egyik csontján helyezkedett el 1 db nyitott, egyenesre vágott, 

egymásra hajló végű bronz pántgyűrű. M.: 1,8x1,6 cm, sz.: 0,4 cm. XJM ltsz. n. (44. tábla 2) 

Megjegyzés: 

40 cm mélyen, a sírgödör bal oldalán lévő állatjáratban egy másik váz lábcsontja feküdt. 

Szuperpozícióban a római kori 11. számú sírral, annak ÉNy-i része felett helyezkedett el. 

 

11. sír (1992. április 10.) 

Római kori. 

 

12. sír (1992. április 15.) (44. tábla 3) 

Férfi, 40-50 éves. Csvh.: 164 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 50 cm, sh.: 216 cm, ssz.: 55-

73 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a bal alkar- és kézcsontok a 

medencén voltak, míg a jobb alkar- és kézcsontok a combcsont felső részén feküdtek.  

Megtartása jó. Bolygatott. Állatjárás mozdította el a jobb alkar orsócsontját és szórta szét a 

sírban a lábujjcsontokat. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldben kerámiaedény töredékek voltak.  
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13. sír (1992 április 16.)  

Római kori. 

 

14. sír (1992. április 14.) (44. tábla 4) 

Nő (?), 40-60 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 90°) sm.: 35 cm, sh.: 183 cm, ssz.: 74 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Megtartása rossz. Bolygatott. A szántás, a gépi humuszolás és állatjárás egyaránt bolygatta. In 

situ a lábszárcsontok, a jobb combcsont, a medence maradványa és a koponya töredékei 

maradtak meg csupán. 

A sírgödör enyhén ovális aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A bal combcsont helyén 3 db lapos kő feküdt. 

 

15. sír (1992. április 16.) (44. tábla 5) 

Férfi, 50-60 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 104,06°), sm.: kb. 50 cm, sh.: 167 cm, ssz.: 60-64 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A szántás és állatjáratok egyaránt bolygatták. In situ csak a jobb oldali bordák és a 

csigolyák egy része maradt. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányba szűkülő aknasír.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldből kerámiatöredékek kerültek elő. 

Ny-i végénél szuperpozícióban az 51. számú avar kori objektummal, azt vágta. 

 

16. sír (1992. április 14.) (44. tábla 6) 

Férfi, 48-59 éves. Csvh.: 166 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 40 cm, sh.: 226 cm, ssz.: 63-

47 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya enyhén balra fordult, a jobb alkar- és 

kézcsontok a combcsonton feküdtek. 

Megtartása jó. Bolygatott. A munkagép roncsolta a koponyát és a bal felkarcsont felső végét. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányba kissé szűkülő aknasír. 

Melléklet nélküli. 
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Megjegyzés: 

A sírföldből vonal- és hullámköteg díszítésű edénytöredékek kerültek elő.  

 

17. sír (1992. április 14.) (45. tábla 1) 

Nő, 18-20 vagy 48-63 éves,36 Csvh.: 149 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 60-70 cm, sh.: 

233 cm, ssz.: 65-53 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, az állkapocs enyhén leesett 

helyzetben volt. A kar csontjai szorosan a test mellett feküdtek, a bal kéz csontjai a 

combcsonton voltak. 

Bolygatott. Állatjárás mozdította el a lábujjak és a jobb kéz ujjcsontjait.   

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányban kissé ferdén záródó, ebbe az 

irányba lejtős aljú aknasír. 

Mellékletek: 

1. Az állkapocs bal oldalánál feküdt 1 db kerek átmetszetű, bronzhuzalból készült S-végű 

karika. Vége enyhén lekerekített, az S-vég kissé hiányos. M.: 2x1,65 cm, v.: 0,2 cm. XJM 

ltsz. n. (45. tábla 2) 

2. A jobb alkarcsont felett, a váznál magasabb szinten állati bolygatásból került elő 1 db kerek 

átmetszetű, hegyesedő végű bronz huzalgyűrű. M.: 2,5x2,4 cm, v.: 0,4 cm. XJM ltsz. n. (45. 

tábla 3) 

3. A jobb alkarcsontok végein feküdt 1 db kerek átmetszetű, vastagabb végén lekerekített, 

másik vége irányába elhegyesedő végű bronz huzalkarperec. Végén rákorrodált vászonkötéses 

szövetmaradvány volt megfigyelhető. M.: 7x6,5 cm, v.: 0,5 cm. XJM ltsz. n. (45. tábla 4) 

Megjegyzés: 

A koponyatetőn 1,4x0,9 cm-es jelképes trepanáció látható. 

 

18. sír (1992. április 14.) 

Római kori. 

 

19. sír 1992. április 16.) (44. tábla 7) 

Férfi, 23 év felett. Csvh.: kb. 165 cm, t.: Ny-K (eltérés 75,93°), sm.: 40 cm, sh.: ? ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek.  

Megtartása nagyon rossz. Bolygatott. A szántás roncsolta. 

                                                 
36 A temető antropológiai feldolgozása szerint 48-63 éves, míg Czigány Jenő (CZIGÁNY 2003, 60) beszámolója 
18-20 éves korú személyről tudósít. 
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A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléklet: 

1. A jobb lábszárcsont külső oldalánál feküdt 1 db hosszúkás, hegyesedő végű vasdarab. H.: 

2,1 cm. XJM ltsz. n. (44. tábla 8)  

Megjegyzés: 

A humusz alsó határán feküdt, sírgödre ezért nem volt megfigyelhető. 

 

20. sír (1992. április 16.) 

Római kori. 

 

21. sír (1992. április 16.) (45. tábla 5) 

Férfi (?), 17-18 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-ÉNy–K-DK (eltérés 87,18°), sm.: 40 cm, sh.: 167 cm, 

ssz.: 62 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A munkagép dúlta fel. In situ a lábszárcsontok és a jobb combcsont alsó része 

maradt csak meg. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, Ny-i felén kissé ferdén záródó aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

22. sír (1992. április 16.) (45. tábla 8) 

Nő, 23 év feletti. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 104,06°), sm.: 40 cm, sh.: 216 cm, ssz.: 71 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkarcsontok az alsó csigolyákon, a 

felkarcsontra merőleges helyzetben feküdtek. 

Bolygatott. A munkagép bolygatásának következtében a bal felkar- és a jobb combcsont nagy 

része hiányzott. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, két végén kissé szűkebb aknasír.  

Melléklet: 

1. A jobb oldali alsó bordák szélénél helyezkedett el 1 db bronzból öntött, nyitott, hegyesedő 

végű, közepén bordadíszes pántgyűrű. Átm.: 2,3 cm, sz.: 0,55 cm. XJM ltsz. n. (45. tábla 9)  

 

23. sír (1992. április 17.) (45. tábla 6) 

Nő, 23 év feletti. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 92,81°), sm.: 35 cm, sh.: 165 cm, ssz.: 57 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 
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Bolygatott. A szántás erősen bolygatta. In situ a lábszárcsontok, a csigolyák, a bordák és talán 

a felkarcsontok maradtak csak meg. A koponya, a bal combcsont és a medence is hiányzott.  

A sírgödör hosszúkás, hosszanti oldalain kissé szabálytalan, rövidebb oldalain ívelten záródó 

aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

24. sír (1992. április 27.) (45. tábla 7) 

Fiú (?), 15-16 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 35 cm, sh.: 154 cm, ssz.: 51 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A szántás bolygatásának következtében in situ csak a gerinccsigolyák és a bordák 

egy része, valamint a jobb kulcs- és a felkarcsont felső vége maradt meg, a csontok egy része 

pedig hiányzott.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

25. sír (1992. április 23.) (46. tábla 1) 

Nő, 30-35 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 106,87°), sm.: 35 cm, sh.: 179 cm, ssz.: 48-60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A szántás bolygatta, aminek következtében a koponya csaknem teljesen 

megsemmisült, a jobb kar csontjai hiányoztak, a jobb láb csontjai közül is csak a 

lábszárcsontok egy része maradt meg, továbbá sérültek a bal lábszárcsontok is.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i vége irányába kissé szűkülő, itt csúcsba 

futóan záródó aknasír. 

Megjegyzés: 

A koponyán zöld patinanyomok voltak megfigyelhetők, fémlelet azonban nem került elő. 

 

26. sír (1992. április 24.) (46. tábla 2) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 95,62°), sm.: 40 cm, sh.: 300 cm, ssz.: 88 

cm. 

A sír csaknem üres volt, mindössze egyetlen lapockatöredék került elő belőle. 

A sírgödör hosszúkás, lekerekített végű aknasír.  

Melléklet nélküli. 
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27. sír (1992. április 24.) (46. tábla 5) 

Nő, 40-60 éves. Csvh.: 131 cm a felkarcsontok felső végéig, t.: Ny-K (eltérés 95,62°), sm.: 50 

cm, sh.: 207 cm, ssz.: 46-75 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A karcsontok szorosan a váz csontjai mellett voltak, a 

jobb alkar- és kézcsontok a combcsont felső végén helyezkedtek el. 

Bolygatott. Állatjárás bolygatta. In situ a jobb kar csontjai, a csigolyák egy része, a medence, 

a combcsontok és a bal lábszárcsontok maradtak meg.   

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, D-i oldalán a lábcsontok irányába szűkülő 

aknasír. 

Mellékletek: 

1. A bal kulcscsont belső végénél helyezkedett el 1 db ezüstből öntött, lekerekített sarkú 

négyzet alakú, sarkaiban egy-egy középpontos kerek és ezeket elválasztó gyöngyözött vonalat 

utánzó mintával díszített, hátoldalán két füllel ellátott veret. M.: 1,8x1,5 cm. XJM ltsz. n. (46. 

tábla 6) 

2. A jobb felkarcsont középrészének magasságában, a sírgödör széle felé, a koporsó vonalán 

kívül, másodlagos, álló helyzetben került elő 1 db négyzetes átmetszetű, hegyesedő végű 

bronz huzalkarperec. M.: 7,24x7 cm. v.: 0,5x0,5 cm. XJM ltsz. n. (46. tábla 7) 

3. A bal combcsont combnyakhoz közeli részének belső oldalán, az ujjcsontok maradványai 

felett feküdt 1 db nyitott, enyhén lekerekített, összenyomott végű bronz huzalgyűrű. M.: 

2,6x2,5 cm, v.: 0,3 cm. XJM ltsz. n. (46. tábla 8) 

4. A combcsontok alsó harmada között, magasabb helyen, másodlagos helyzetben került elő 1 

db nyitott, lekerekített végű bronz huzalgyűrű. Hiányos. M.: 2,7x1,5 cm, v.: 0,21 cm. XJM 

ltsz. n. (46. tábla 9) 

Megjegyzés: 

A váz jobb oldalánál és lábcsontjai végénél koporsó okozta elszíneződés volt látható. 

 

28. sír (1992. április 22.) (46. tábla 3) 

Férfi, 40-60 éves. Csvh.: 170-172 cm, t.: Ny-K (eltérés 104,06°), sm.: 40 cm, sh.: 207 cm, 

ssz.: 55-68 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a karcsontok szorosan a váz 

mellett feküdtek. 

Megtartása jó. Bolygatott. Állatjárás mozdította ki a bal alkar csontjait, a kéz- és az ujjcsontok 

azonban eredeti helyükön, a bal combcsont felső részénél feküdtek. 
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A sírgödör hosszúkás, hosszanti oldalain kissé egyenetlen, rövidebb oldalain ívelten záródó, 

változó szélességű aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

29. sír (1992. április 29.) (46. tábla 4) 

Gyermek, 6-7 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 87,18°), sm.: 30 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bolygatott. A szántás teljesen feldúlta, a lábszár- és a lábcsontok maradtak csak meg, azok is 

másodlagos helyzetben.     

A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléklet nélküli.  

 

30. sír (1992. május 5.) (47. tábla 1) 

Leány, 16-17 éves. Csvh.: 148 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 46 cm, sh.: 178 cm, ssz.: 

62-53-59 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, az alkar- és kézcsontok a 

medencén feküdtek.   

Bolygatott. A koponyát a munkagép roncsolta, a lábujjcsontokat pedig állatjárás bolygatta 

meg. 

A sírgödör hosszúkás, sarkain lekerekített, D-i oldalán enyhén hullámos kialakítású aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 132. számú őskori árokkal, É-i fele vágta azt. 

 

31. sír (1992. május 8.) (47. tábla 2) 

Nő, 23 év feletti. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 87,18°), sm.: 28 cm, sh.: 229 cm, ssz.: 85 cm. 

Bolygatott. A szántás teljesen feldúlta, in situ vázrész nem maradt meg. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Mellékletek: 

1. A bordatöredékek között, középen feküdt 1 db lapos, ívelt vasdarab, talán egy vascsat (?) 

töredéke. H.: 1,9 cm. XJM ltsz. n. (47. tábla 3) 

2. A sírgödör jobb oldalánál helyezkedett el 1 db lapos fejű vasszög. H.: 6,1 cm. XJM ltsz. n. 

(47. tábla 4) 

3. A sírgödör bal oldalánál feküdt 1 db nyitott, összenyomott, egyenes végű bronz pántgyűrű. 

M.: 2,15x2,1 cm, sz.: 0,5 cm. XJM ltsz. n. (47. tábla 5) 
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Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 132. számú őskori árokkal, a sírgödör DK-i széle vágta azt. 

 

32. sír (1992. május 8.) (47. tábla 6) 

Férfi, 50-57 éves. Csvh.: 162 cm, t.: Ny-K (eltérés 90°), sm.: 56-65 cm, sh.: 233 cm, ssz.: 85-

69 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé jobbra fordult. Mindkét alkar 

orsócsontja a medence éle felett feküdt, a könyökcsont pedig alatta. A jobb kéz csontjai a 

combcsont felső részén helyezkedtek el. 

Bolygatott. Állatjárás mozdította el a bal kéz csontjainak nagy részét.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányban mélyebb aknasír. DNy-i oldalán 

alacsony padka húzódik, 46 cm mélységben, 10 cm szélességben.  

Melléklet: 

1. A bal alkarcsontok felett 10 cm-rel, élen, hegyével a koponya irányába mutató helyzetben 

volt 1 db deltoid alakú, rövid vágóélű nyílcsúcs, alatta feküdt a hozzáillő tüske famaradvány 

nyomaival. M.: 8,5x2,9 cm. XJM ltsz. n. (47. tábla 7) 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 68. számú avar kori gödörrel, melybe az alszárak enyhén belesüllyedtek. 

A sír földjében, a bal lábrész felett 10 cm-rel hosszanti állatjárat volt megfigyelhető, melyben 

kéz- és lábcsontok, madárcsont és kerámiatöredékek is voltak.  

 

33. sír (1992. május 4.) (48. tábla 1) 

Nő, 41-57 éves. Csvh.: 147 cm, t.: Ny-K (eltérés 84,37°), sm.: 49 cm, sh.: 220 cm, ssz.: 62-84 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A bordák, a csigolyák, az ujjcsontok és az állkapocs a bolygatás következtében 

másodlagos helyzetben voltak. 

A sírgödör lekerekített sarkú, hosszanti oldalain egyenetlen, téglalap alakú aknasír.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldből apró kerámiadarab került elő.  
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34. sír (1992. május 4.) (48. tábla 2) 

Nő, 40-60 éves. Csvh.: 148 cm, t.: Ny-K (eltérés 84,37°), sm.: 61 cm, sh.: 206 cm, ssz.: 60-68 

cm.   

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása rossz.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, Ny-i felén kissé keskenyebb aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

35. sír (1992. április 30.) (48. tábla 3) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: 145 cm, t.: Ny-K (eltérés 78,75°), sm.: 70 cm, sh.: 224 cm, 

ssz.: 61 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra billent, a jobb kar csontjai könyökben 

kissé behajlított helyzetben voltak.  

Bolygatott. Állatjárás mozdította el az ujjcsontokat, melyek szétszóródtak a sírgödörben. Az 

állkapocs a bal oldali bordákon feküdt, itt a bordák is rendszertelenül helyezkedtek el.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír.  

Melléklet: 

1. A bolygatás Ny-i határán, a bal oldali bordák alsó részénél feküdt 1 db kerek átmetszetű, 

enyhén hegyesedő, illetve egyenesre vágott végű bronz huzalkarika. M.: 2,2x2 cm, v.: 0,19 

cm. XJM ltsz. n. (48. tábla 5) 

Megjegyzés: 

A nyakcsigolyák jobb oldalán 1 db lapos kavics volt. Szuperpozícióban a 70. és a 121. számú 

őskori gödrökkel, előbbinek DK-i, utóbbinak É-i részét vágta. 

 

36. sír (1992. május 6.) (48. tábla 4) 

Férfi, 40-60 éves. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-K (eltérés 84,37°), sm.: 50 cm, sh.: 202 cm, ssz.: 75-

64 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé jobbra billent. 

Bolygatott. Állatjárás bolygatta a mellkas jobb oldali részét, a jobb kar és kéz csontjait, 

utóbbiak a combcsontok alsó végei körül feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányba kissé szűkülő aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldből kerámiadarabok kerültek elő. 
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37. sír (1992. április 15.) (48. tábla 6) 

Gyermek, 1 év körüli. Csvh.: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: ?, sh.: 124 cm, ssz.: 45-51 cm.  

A váz helyzete bizonytalan, a csontok szinte teljesen elporladtak a talajban, mindössze 

egyetlen töredék került elő. 

A sírgödör hosszúkás, Ny-i felén lekerekített sarkú, K-i végén ívelten záródó aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

38. sír (1992. május 8.) (49. tábla 1) 

Férfi, 50-60 éves. Csvh.: 168 cm, t.: Ny-K (eltérés 92,81°), sm.: 50 cm, sh.: 225 cm, ssz.: 55-

71 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Bolygatott. Állatjárás mozdította el a kéz- és a lábcsontokat, ezek szétszóródtak a sírban  vagy 

hiányoztak. A bal könyökcsont a bal combcsonton feküdt. 

A sírgödör hosszúkás, É-i oldalán egyenes, D-i részén kissé kiöblösödő, lekerekített sarkú 

aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldben néhány kerámiatöredék volt. 

 

39. sír (1992. május 5.) (49. tábla 2) 

Férfi, 42-52 éves. Csvh.: 167 cm, t.: Ny-K (eltérés 87,18°), sm.: 76 cm, sh.: 219 cm, ssz.: 81-

65 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé magasabban, enyhén balra fordulva 

feküdt. A bal alkar- és kézcsontok a medence szélén helyezkedtek el. 

Bolygatott. A bal kéz- és lábujjak csontjait állatjárás mozdította el. 

A sírgödör hosszúkás, lekerekített sarkú, D-i oldalán ívelt aknasír. 

Melléklet nélküli.  

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 132. számú őskori árokkal, DK-i része vágta azt. 

 

40. sír (1992. május 8.) (50. tábla 1) 

Férfi, 34-43 éves. Csvh.: 168 cm, t.: Ny-K (eltérés 95,62°), sm.: 50 cm, sh.: 221 cm, ssz.: 67-

70 cm. 
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A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, jobb oldala összetört. A jobb 

alkarcsontok a medencén feküdtek, a kézcsontok a bal kéztőcsontoknál helyezkedtek el. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldben faszéndarabkák voltak. 

 

41. sír (1992. május 5.) (49. tábla 3) 

Férfi, 40-60 éves. Csvh.: 161 cm, t.: Ny-K (eltérés 106,87°), sm.: 43 cm, sh.: 224 cm, ssz.: 74 

cm. 

Bolygatott. A szántás során a csontok egy része elmozdult, illetve összetört. A koponya sérült, 

a bal oldali bordák kimozdultak, a jobb szárkapocscsont a bal oldalon, részben a koponya alatt 

feküdt. A combcsontok alsó része is összetört. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 132. számú őskori árokkal, azt hossztengelyében teljes hosszán vágta.  

 

42. sír (1992. április 28.) (49. tábla 4) 

Férfi, 45-56 éves. Csvh.: 172 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 48 cm, sh.: 231 cm, ssz.: 56-

62 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a jobb alkar- és kézcsontok 

a medencén feküdtek. 

Bolygatott. Szántás okozta dúlás érte a koponya bal oldalát, a jobb lapockát, a jobb felkar- és 

a kézcsontokat. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, É-i felén kiugró résszel rendelkező aknasír. 

Mellékletek: 

1. A jobb kéz középső ujjcsontján volt 1 db nyitott, egyenes végű bronz pántgyűrű. M.: 

2,2x2,1 cm, v.: 0,16 cm, sz.: 0,37 cm. XJM lsz. n. (49. tábla 5) 

2. A bal combcsont alsó harmadának belső oldalán, másodlagos helyzetben került elő 1 db 

kerek átmetszetű, zárt, bronzból öntött karikagyűrű. Átm.: 2,3 cm, v.: 0,2 cm. XJM ltsz. n. 

(49. tábla 6) 
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3. A térdek magasságában, a sírgödör jobb oldali falánál, a váznál 10 cm-rel magasabban 

helyezkedett el 1 db lapos, valószínűleg egyenes hátú vaskés töredéke. M.: 3,7x1,6 cm. XJM 

ltsz. n. (49. tábla 7) 

Megjegyzés: 

A sírföldből kerámiadarabok kerültek elő. 

 

43. sír (1992. április 29.) (48. tábla 7) 

Férfi, 40-50 éves. Csvh.: 143 cm a nyakcsigolyákig, t.: Ny-K (eltérés 106,87°), sm.: 45 cm, 

sh.: 208 cm, ssz.: 45-69 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A szántás és a gépi földmunka egyaránt bolygatta: a koponya megsemmisült, a bal 

alkarcsontok nem kerültek elő. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányba szűkülő aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

44. sír (1992. április 28.) (48. tábla 8) 

Nő, 50-60 éves. Csvh.: 144 cm, t.: Ny-K (eltérés 91,25°), sm.: a koponyánál 42, a 

lábcsontoknál 45 cm, sh.: 187 cm, ssz.: 65 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a bal kézcsontok a 

combcsonton feküdtek. A jobb kéz ujjcsontjai a bal felkarcsont végénél helyezkedtek el.  

Megtartása jó. Bolygatott. A koponya bal oldalát újkori földmunka során érte bolygatás, a bal 

boka- és a sarokcsontot álltajárások mozdították ki.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Mellékletek: 

1. Az arckoponya jobb oldala alatt feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális, 

egyenesre vágott összenyomott végű karika. M.: 2,35x2,1 cm, átm.: 0,18 cm. XJM ltsz. n. (48. 

tábla 9) 

2. A bal kéz középső vagy mutatóujjpercén helyezkedett el 1 db sodrást utánzóan öntött, zárt 

ezüstgyűrű. Átm.: 2,3 cm, v.: 0,35 cm. XJM ltsz. n. (48. tábla 10) 

Megjegyzés: 

A koponya jobb oldali falcsontján egy 2,7x2,1 cm-es, oldalán csontsarjadásos, tényleges 

trepanáció volt látható, továbbá az állkapocs jobb oldalán  zöldes-szürke patina nyoma volt. 
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45. sír (1992. április 24.) (50. tábla 2) 

Férfi, 40-45 éves. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 35 cm, sh.: 224 cm, ssz.: 61-

78 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a jobb alkar- és kézcsontok 

a medencén feküdtek.  

Bolygatott. A szántás bolygatta: in situ a koponya, a felkarcsontok, a jobb alkarcsontok, a 

felső csigolyák, a medence, a jobb combcsont és a lábszárak csontjai maradtak meg. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, Ny-i irányba szűkülő aknasír. 

Melléklet nélküli.  

 

46. sír (1992. április 27.) (50. tábla 3) 

Férfi (?), 40-60 éves. Csvh.: 152 cm, t.: Ny-K (eltérés 106,87°), sm.: 35 cm, sh.: 189 cm, ssz.: 

55 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a karcsontok szorosan a váz mellett feküdtek.  

Bolygatott. Állatjárás és gépi bolygatás egyaránt érte. A koponya teteje sérült, a bal 

alkarcsontok és a lábszárcsontok kimozdultak, a vázon csaknem teljes hosszában kéz- és 

lábcsontok feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli.   

 

47. sír (1992. április 23.) (49. tábla 8) 

Fiú, 16-17 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 90°), sm.: 30-35 cm, sh.: ?, ssz.: 45-52 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Megtartása jó. Bolygatott. In situ helyzetben a sérült medencétől lefelé eső részek maradtak 

csak meg. A munkagép bolygatása miatt a sírgödörnek csak K-i vége volt megfigyelhető, ez 

lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányba szélesedő aknasír formáját mutatja. 

Melléklet nélküli. 

 

48. sír (1992. április 24.) (50. tábla 4) 

Nő, 44-52 éves. Csvh.: 158 cm, t.: Ny-K (eltérés 106,87°), sm.: 50 cm, sh.: 227 cm, ssz.: 84 

cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya enyhén jobbra fordult, a karcsontok 

szorosan a váz mellett helyezkedtek el.  
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Bolygatott. Állati bolygatás érte: egy nyakcsigolya a koponya mögött feküdt, egy ujjcsont 

pedig a jobb alkarcsont felső végének külső oldalán helyezkedett el.   

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Mellékletek: 

1. Az állkapocs belső oldalának jobb oldalán, a szorosan záródó fogak között helyezkedett l  

db ezüstből öntött, nagyobb csüngős veret, enyhén rombusz alakú felső része. Középrészén 

enyhén kiemelkedő peremmel ellátott kerek áttörés látható, melyet négy, a veret sarkaiban 

elhelyezkedő szív alakú minta vesz körbe. Egyik sarkában az egykori csüngőt tartó fül 

töredéke található. M.: 4,3x3,85 cm. XJM ltsz. n. (50. tábla 5) 

2. A sírgödör bal oldalán, a felkarcsont végének magasságában a felszedéskor került elő 2 db 

hosszúkás vastöredék. H.: 5, ill. 3,7 cm. XJM ltsz. n. (50. tábla 7) 

3. A sír fölött, másodlagos helyzetben feküdt 1 db kerek átmetszetű, egyik végén lekerekített 

másikon egyenes végű bronz huzalgyűrű. M.: 3x2,8 cm, v.: 0,32 cm. XJM ltsz. n. (50. tábla 

6) 

 

49. sír (1992. április 24.) (50. tábla 8) 

Gyermek, 11-12 éves. Csvh.: 126 cm, t.: Ny-K (eltérés 98,43°), sm.: 40 cm, sh.: 160 cm, ssz.: 

59 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Alkar- és kézcsontjai a medencén, egymáson feküdtek, 

felül a jobb kéz csontjai voltak. Az állkapocs kissé jobbra billent. 

Megtartása jó. Bolygatott. A koponyát gépi bolygatás érte, ami ennek következtében szétesett. 

A sírgödör ovális aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

50. sír (1992. április 22.) (51. tábla 1) 

Nő, iuv. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 106,87°), sm.: 45 cm, sh.: 182 cm, ssz.: 77-85 cm. 

A váz valószínűleg hanyattfekvő, nyújtott helyzetű volt. 

Bolygatott. In situ csak a lábszárak csontjai maradtak meg. 

A sírgödör hosszúkás, É-i oldalán egyenetlen vonalú, lekerekített sarkú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Az állkapcson zöld patina nyoma volt látható, fémtárgy azonban nem került elő.  
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51. sír (1992. április 16.) (51. tábla 2) 

Férfi, 23-25 éves. Csvh.: 125 cm a combcsontok alsó végéig, t.: Ny-K (eltérés 112,5°), sm.: 

30 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, az alkarcsontok a medence 

széleinél helyezkedtek el. 

Megtartása jó. Bolygatott. A váz láb felöli végét és a bal alkarcsontokat a munkagép 

bolygatta.  

Sírgödre nem volt megfigyelhető. 

Melléklet nélküli. 

 

52. sír (1992. április 28.) (51. tábla 7) 

Férfi, 40-46 éves. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-K (eltérés 92,81°), sm.: 40 cm, sh.: 187 cm, ssz.: 76-

58 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a bal alkarcsontok a 

bordákon feküdtek, a kézcsontok pedig a szegycsonton helyezkedtek el.    

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Megtartása jó. Bolygatott. Állatjáratok bolygatták a jobb kéz ujjcsontjait és az egyik bordát. A 

lábujjak csontjai hiányoztak. 

Melléklet nélküli.   

 

53-54. sír (1992. május 7.) 

Őskoriak. 

 

55. sír (1992. május 15.) (51. tábla 3) 

Nő, 50-60 éves. Csvh.: 147 cm, t.: Ny-K (eltérés 87,18°), sm.: 40 cm, sh.: ?, ssz.: 53 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A koponyát a szántás roncsolta, a lábujjcsontokat pedig állatjárás mozdította el. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. Ny-i vége nem volt megfigyelhető.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 60. számú római kori sírral, rá volt ásva annak DNy-i részére, s így 

bolygatta annak csontjait is.   
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56. sír (1992. május 18.) (51. tábla 4) 

Nő, 59-67 éves. Csvh.: 151 cm, t.: Ny-K, sm.: 42 cm, sh.: 206 cm, ssz.: 67 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Alkar- és kézcsontjai a medencén feküdtek.  

Bolygatott. A jobb alkar- és kézcsontokat, a szegycsontot, a bal kulcs- és a vállcsontot érte 

bolygatás, melyek így kimozdultak eredeti helyükről. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Mellékletek: 

1. A koponya alatti állatjáratból került elő 1 db enyhén ovális átmetszetű, bronz huzalkarika 

töredéke. M.: 2,2x1,2 cm, v.: 0,15 cm. XJM ltsz. n. (51. tábla 5) 

2. A jobb lábszárcsont felső részének külső oldalán, egy ujjcsonttal együtt feküdt 1 db kissé 

ovális átmetszetű, külső oldalán rovátkolt díszítésű, bronzból öntött karikagyűrű. Átm.: 2,5 

cm, v.: 0,4x0,3 cm. XJM ltsz. n. (51. tábla 6)  

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban az 57. számú római kori sírral, annak D-i felére volt ráásva, továbbá a 37. 

számú őskori árokkal, melyet ugyancsak vágott. 

 

57. sír (1992. május 18.)  

Római kori. 

 

58. sír (1992. május 20.) (52. tábla 1) 

Nő, 61-67 éves. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-K (eltérés 92,81°), sm.: 54 cm, sh.: 198 cm, ssz.: 62 

cm.   

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé jobbra fordult, a jobb alkarcsontok a 

medencelapát szélén feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet: 

1. A sírföldből elkerült zöld patinás ujjperc alapján e sír melléklete volt a nyesés során talált, 

kerek átmetszetű bonzhuzalból készült, nyitott, összenyomott végű huzalgyűrű. M.: 1,9x1,8 

cm, átm.: 0,14 cm. XJM ltsz. n. (52. tábla 2)  

Megjegyzés: 

A váz bal alkarcsontjai hiányoztak, így a bolygatatlan sír esetében feltételezhető, hogy az 

illető már életében elveszíthette alkarját. 

A sírföldből 1 db kerámiadarab került elő. 
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59. sír (1992. május 20.) (52. tábla 3) 

Gyermek, 8-9 éves. Csvh.: 105 cm, t.: Ny-K (eltérés 92,81°), sm.: 45 cm, sh.: 150 cm, ssz.: 61 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes. Bolygatott. A koponyát a szántás roncsolta, a bal kar csontjait és a 

bordákat pedig állatjárás mozdította el, utóbbiak egy része a sírgödör ÉNy-i részén feküdt. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, teknős aljú aknasír. 

Melléklet: 

1. A jobb kéz egyik ujjpercén (talán a középsőn) helyezkedett el 1 db nyitott, egyenesre vágott 

végű, egymásra hajló végű bronz pántgyűrű. M.: 1,72x1,7 cm, sz.: 0,52 cm. XJM ltsz. n. (52. 

tábla 4) 

Megjegyzés: 

A sír földjéből másodlagos helyzetben lévő rágcsáló csontjai kerültek elő. 

 

60. sír (1992. május 15.) 

Római kori. 

 

61. sír (1992. május 20.) (52. tábla 5) 

Nő, 21-23 éves. Csvh.: 146 cm, t.: Ny-K (eltérés 92,81°), sm.: ?, sh.: 174 cm, ssz.: 62-50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya enyhén jobbra billent, az állkapocs leesett. 

A jobb alkarcsontok a medencén, a bal kissé feljebb, a csigolyákon feküdt.  

Bolygatott. A kézcsontok nagy részét és a jobb lábfej csontjait állatjárás bolygatta. 

A sírgödör egyenes aljú, lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányba kissé szűkülő aknasír.   

Melléklet: 

1. A bal medencelapáton, az egyik ujjpercen helyezkedett el 1 db ovális átmetszetű, nyitott, 

hegyesedő végű bronz huzalgyűrű. M.: 2,45x2,2 cm, átm.: 0,34 cm. XJM ltsz. n. (52. tábla 6) 

Megjegyzés:  

A sírföldben kerámiadarabok voltak. 

Szuperpozícióban a 37. számú őskori árokkal, K-i része egy kb. 20 cm-es szakaszon vágta azt. 
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62. sír (1992. május 22.) (52. tábla 7) 

Nő, 20-22 éves. Csvh.: 122 cm, t.: Ny-K (eltérés 106,87°), sm.: 65 cm, sh.: 155 cm, ssz.: 54-

62 cm. 

A váz felsőtestének csontjai hanyattfekvő helyzetben feküdtek, a koponya balra fordult. A 

lábak csontjai pedig a jobb oldalra felhúzva, kissé zsugorított helyzetben voltak. A jobb alkar- 

és kézcsontok a jobb medencelapáton, míg a bal részben medencén és az alsó csigolyákon 

helyezkedett el. 

Bolygatott. Állatjárás mozdította el az ujjcsontok, illetve a mellékletek egy részét is.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Mellékletek: 

1. A koponya alatt, a homlokcsont bal oldalától a tarkóig, vékony bronzszalagból hajlított 

spirális díszek összefüggő sorozata helyezkedett el. Egy-egy darab feküdt a jobb szemgödör 

felett, ez alatt és a spirál belsejében bőr maradványok látszottak, további darabok a 

koponyától jobbra és balra, a jobb vállcsont felett, illetve másodlagos helyzetben még a jobb 

lábszárcsontoknál is kerültek elő. H.: kb. 42 cm, átm.: 0,8-1 cm, a szalag sz.: 0,32-0,4 cm. 

XJM ltsz. n. (52. tábla 8, 53. tábla 1) 

2. A koponya bal oldala alatt feküdt 1 db kerek átmetszetű, enyhén lekerekített végű bronz 

huzalkarika. M.: 2,3x2,25 cm, átm.: 0,2 cm. XJM ltsz. n. (53. tábla 3) 

3. A nyakcsigolyákról került elő 1 db háromrét hajlított, kerek átmetszetű bronzhuzalból 

sodrott, hurkos-kampós záródású nyakperec, a szálak közé iktatott vékony ezüst 

filigránszálakkal díszítve. Záróeleme a csigolyák alatt feküdt. M.: 16x15,4 cm, átm.: 0,5 cm. 

XJM ltsz. n. (53. tábla 2) 

4. A jobb kézcsontoknál, másodlagos helyzetben került elő 1 db ezüstből öntött, kissé 

szögletes, külső oldalán enyhén sodrást utánzó díszítésű, zárt karikagyűrű. M.: 2,45x2,37 cm, 

v.: 0,4 cm. XJM ltsz. n. (53. tábla 4) 

5. A jobb kéz 2. és 3. ujjperce között helyezkedett el 1 db zárt, ezüstből öntött karikagyűrű. 

Átm.: 2,38 cm, v.: 0,31 cm. XJM ltsz. n. (53. tábla 5) 

6. A koponya alatt feküdt 1 db sodrott ezüstszál, mely feltételezhetően nyakperechez tartozott.  

 

63. sír (1992. május 21.) (54. tábla 1) 

Nő, 51-59 éves. Csvh.: 149 cm, t.: Ny-K (eltérés 90°), sm.: 66 cm, sh.: 199 cm, ssz.: 62-55 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult. 
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Bolygatott. Állatjárás bolygatta a jobb orsócsontot, mely így a felkarcsont mellé került. A 

kéz- és a lábcsontok a sírban szétszóródva feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli.   

 

64. sír (1992. május 21.) (54. tábla 2) 

Nő, 50-59 éves. Csvh.: 133 cm a felkarcsontok végéig, t.: Ny-K (eltérés 104,06°), sm.: 75 cm, 

sh.: 208 cm, ssz.: 60-64 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. Nagymértékű állati bolygatás érte a sírt, mely az ujjcsontok egy részét még a sír 

magasabb részeibe is eltolta, de elsősorban a koponyát és a bordákat érintette. Előbbi így 

felfordulva feküdt, az állkapocs a jobb felkarcsont alsó részének belső oldalán helyezkedett el, 

a bordák és a csigolyák összekeveredve, a lapockák pedig kimozdulva voltak.   

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír.  

Mellékletek: 

1. A jobb alkarcsontok végein feküdt 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő végű bronz 

huzalkarperec. M.: 6,9x6,7 cm, átm.: 0,48 cm. XJM ltsz. n. (54. tábla 3) 

2. A jobb kéz ujjcsontjai között volt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, hegyesedő 

végű huzalgyűrű. M.: 2,04x1,9 cm, átm.: 0,14 cm. XJM ltsz. n. (54. tábla 4) 

Megjegyzés: 

A koponya jobb oldali sziklacsontján zöld patinanyom látszott, de az ékszer nem került elő. 

Ugyancsak zöld patina borította a csontokat a karperec alatti részen is. 

A sírgödör koponya felöli végét mindkét oldalon állatjárat bolygatta, mely egy-egy 

kitüremkedő részt okozott. 

 

65. sír (1992. május 22.) (54. tábla 5) 

Nő, 50-60 éves. Csvh.: 154 cm, t.: Ny-K (eltérés 112,5°), sm.: 48 cm, sh.: 234 cm, ssz.: 66-70 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya enyhén jobbra billent. Mindkét kéz csontjai 

a combcsontokon feküdtek. 

Bolygatott. A koponyát a gépi földmunka roncsolta. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. K-i vége kissé megtörik D-i irányba. 

Mellékletek: 
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1.  A jobb alkar- és kézcsontok külső oldalánál, hegyével a lábcsontok felé, élével pedig a váz 

irányába mutató helyzetben feküdt 1 db nyéltüskével ellátott, háromszög átmetszetű, 

hegyesedő végű vaskés. H.: 15 cm, ebből a penge h.: 12 cm, sz.: 2 cm. XJM ltsz. n. (54. tábla 

7) 

2. A jobb kézfej csontjainál helyezkedett el 1 db zárt, dudorosan öntött ezüst karikagyűrű. 

Átm.: 2,4 cm, v.: 0,28 cm, sz.: 0,4 cm. XJM ltsz. n. (54. tábla 6) 

 

66. sír (1992. május 22.) (55. tábla 1) 

Nő, 50-60 éves. Csvh.: 149 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 68 cm, sh.: 195 cm, ssz.: 63-

75 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkarcsontok a medence szélein, a bal kézcsontok a 

combcsont felső részén feküdtek. 

Bolygatott. A koponyát a munkagép roncsolta, a bordákat, a jobb kéz- és mindkét láb 

ujjcsontjait pedig állati bolygatás érte. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, É-i oldalán kissé kiugró résszel rendelkező 

aknasír. 

Melléklet nélküli.  

 

67. sír (1992. május 25.) (55. tábla 2) 

Férfi, 50-58 éves. Csvh.: 164 cm, t.: Ny-K (eltérés 98,43°), sm.: 65 cm, sh.: 223 cm, ssz.: 69 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, az állkapocs leesett. 

Bolygatott. A bordákat állatjárás mozdította ki, s ennek nyomán hiányoztak, illetve 

elmozdultak a csigolyák is. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A jobb sípcsonton összeforrt törés nyoma volt látható. 

 

68. sír (1992. május 18.) (55. tábla 3) 

Gyermek, 3-4 éves. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: 30 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bolygatott. A szántás által teljesen feldúlt vázból csupán két borda volt eredeti helyén, ezen 

kívül pedig csak néhány csontdarabka került elő.  

Sírgödre nem volt megfigyelhető. 
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Melléklet: 

1. A váz felszedésekor került elő 1 db lapított gömb alakú, fehér színű üveggyöngy. Átm.: 

0.41 cm. XJM ltsz. n. (55. tábla 4) 

 

69. sír (1992. május 15.) 

Őskori. 

 

70. sír (1992. május 26.) (55. tábla 5) 

Leány, 16-17 éves. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-K (eltérés 123,75°), sm.: 53 cm, sh.: 210 cm, ssz.: 

69-80 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya a jobb oldalán feküdt. A jobb kéz ujjcsontjai 

a combcsonton helyezkedtek el. 

Bolygatott. Állatjárás következtében a csigolyák egy része hiányzott, a jobb kulcscsont a bal 

felett volt, a jobb oldali bordák kimozdultak, a jobb alkarcsontok közül az orsócsont a jobb 

oldali szárkapocscsont mellett feküdt, a könyökcsont a bal szárkapocscsont külső oldalán volt, 

a bal kézcsontok pedig hiányoztak.   

A sírgödör lekerekített sarkú, É-i oldalának közepe táján kiöblösödő, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 184. számú avar kori árokkal, K-i végén vágta azt. 

 

71. sír (1992. május 27.) (55. tábla 6) 

Nő, 18-20 éves. Csvh.: 146 cm, t.: Ny-K (eltérés 120,93°), sm.: 35 cm, sh.: 195 cm, ssz.: 69 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén, a bal kéz 

ujjcsontjai pedig a combcsont felső részén feküdtek. 

Bolygatott. A szántás roncsolta a koponyát, a nyakcsigolyák nagy része kimozdult, a bal 

felkarcsont felső része, továbbá az alkarcsontok jelentős része pedig hiányzott. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, ÉNy-i végén kissé kiöblösödő falú aknasír.    

Mellékletek: 

1. A legfelső nyakcsigolyán helyezkedett el 1 db kerek átmetszetű, enyhén hegyesedő, nyitott 

végű bronz huzalkarika. M.: 2,62x2,5 cm, átm.: 0,25 cm. XJM ltsz. n. (55. tábla 7) 

2. A bal combcsont felső részén, egy ujjperccel együtt került elő 1 db sodrást utánzóan öntött, 

zárt ezüstgyűrű. Átm.: 2,5 cm, átm.: 0,4 cm. XJM ltsz. n. (55. tábla 8) 
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3. A bal combcsont belső oldalán, az ujjperccel együtt került elő 1 db sodrást utánzóan öntött, 

zárt ezüstgyűrű. Átm.: 2,4 cm, átm.: 0,4 cm. XJM ltsz. n. (55. tábla 9)  

 

72. sír (1992. május 28.) (55. tábla 10) 

Nő, 40-50 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 115,31°), sm.: 35 cm, sh.: 167 cm, ssz.: 54-62 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A szántás a felsőtest csontjait és a koponyát bolygatta, in situ helyzetben csupán 

néhány csigolya maradt.  

A sírgödör lekerekített sarkú, Ny-i irányba kissé kiszélesedő, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet: 

1. A jobb felkarcsont belső oldalán, a bolygatott bordáknál, részben egy kimozdult borda alatt 

feküdt 1 db vaskés négyzetes átmetszetű nyéltüskéje. H.: 4,9 cm. XJM ltsz. n. (55. tábla 11) 

 

73. sír (1992. május 28.) (56. tábla 1) 

Férfi, 40-50 éves. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-K (eltérés 106,87°), sm.: 40-50 cm, sh.: 213 cm, ssz.: 

70-73 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A szántás roncsolta a koponyát, a nyak és a mellkasi csigolyák egy része 

hiányzott, más részük kimozdult, a bal felkarcsont szintén hiányzott, s a bordák és a 

lábcsontok is kimozdultak helyükről. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányba lejtős aljú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

74. sír (1992. május 28.) (56. tábla 2) 

Férfi (?), 17-18 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK (eltérés 115,31°), sm.: 35 cm, sh.: ? ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A szántás a váz csontjai közül a láb és a karcsontok egy részét hagyta csak in situ 

helyzetben. 

A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléklet nélküli. 

 

75. sír (1992. május 27.) (56. tábla 3) 

Gyermek, 6 év körüli. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 118,12°), sm.: 30 cm, sh.: 141 cm, ssz.: 67 

cm. 



 164 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A szántás dúlta fel, in situ csak a lábak csontjai maradtak. 

A sírgödör hosszúkás, Ny-i felén ívelten, K-i végén enyhén lekerekített sarkokkal, kissé 

csúcsba futó módon záródó aknasír. 

Melléklet nélküli.  

 

76. sír (1992. május 28.) (56. tábla 4) 

Gyermek, 1,5-2 éves. Csvh.: 70 cm, t.: Ny-K (eltérés 118,12°), sm.: 50 cm, sh.: 124 cm, ssz.: 

53-60 cm. 

A váz a jobb oldalán feküdt, a lábak csontjai kissé behajlított helyzetben voltak. 

A sírgödör lekerekített sarkú, Ny-i felén ívelten záródó, téglalap alakú aknasír.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A váz a sírgödör aljánál 5-10 cm-rel magasabban helyezkedett el, egy feltöltött rétegen. 

 

77. sír (1992. május 28.) (56. tábla 5) 

Gyermek, 2-3 éves. Csvh.: 72 cm, t.: Ny-K (eltérés 112,5°), sm.: 43-50 cm, sh.: 123 cm, ssz.: 

52-56 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé jobbra fordult, a váznál magasabban 

feküdt. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén voltak, a jobb lábszárcsont a bal irányába 

mutató helyzetben került elő. 

Bolygatott. Állatjárás mozdította el a jobb oldali bordákat, melyek így a jobb felkarcsont 

külső oldalán kerültek elő. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet: 

1. A koponya jobb oldala alatt, annak felszedése során került elő 1 db kerek átmetszetű, 

bronzhuzalból készült karika töredéke. M.: 1,4x1,4 cm, átm.: 0,12 cm. XJM ltsz. n. (56. tábla 

6)  

  

78. sír (1992. június 1.) (56. tábla 7) 

Nő, 25-30 éves. Csvh.: 145 cm, t.: Ny-K (eltérés 109,68°), sm.: 47 cm, sh.: 197 cm, ssz.: 55-

63 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkar- és kézcsontok a medencén helyezkedtek el, a 

magasabban fekvő koponya jobbra fordult, az állkapocs leesett. 
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Bolygatott. Állatjáratok és a földmunka egyaránt bolygatta. A koponya jobb oldala összetört, 

a csigolyák és a lábujjcsontok kimozdultak. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírban húzódó állatjáratokban elpusztult rágcsálók csontjai voltak. A jobb kézcsontok felett 

és részben a combcsont felső része felett hal- és rágcsálócsontok feküdtek. Halcsontok voltak 

továbbá a bal lábszárcsont alsó részének belső oldalán és a lábszár felett is. Ezek valószínűleg 

azonban nem ételmellékletek voltak. 

 

79. sír (1992. június 1.) (56. tábla 8) 

Férfi, 40-50 éves. Csvh.: 156 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 40 cm, sh.: 202 cm, ssz.: 58-

66 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A magasabban fekvő koponya jobbra fordult, a lábak 

csontjai pedig kifelé voltak fordulva. Az orsócsontok a medencelapátok szélein helyezkedtek 

el. 

Bolygatott. A szántás és a gépi földmunka egyaránt roncsolta a koponyát. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

80. sír (1992. június 1.) (56. tábla 9) 

Nő, 22-25 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 112,5°), sm.: 35 cm, sh.: 174 cm, ssz.: 52-54 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. Állatjáratok és a szántás egyaránt érintette, in situ csak az alszárak csontjai 

maradtak meg. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet: 

1. A sírgödör Ny-i végében, a gödör széléhez tapadva helyezkedett el 1 db kerek átmetszetű 

ezüsthuzalból készült, kissé ovális S-végű karika. Vége enyhén lekerekített, S-vége hiányos. 

M.: 2,05x1,5 cm, átm.: 0,2 cm. XJM ltsz. n. (56. tábla 10) 

Megjegyzés: 

Az állatjáratokban elpusztult rágcsálók csontjai voltak. 
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81. sír (1992. június 2.) (57. tábla 1) 

Férfi (?), 40-50 éves. Csvh.: 154 cm, t.: Ny-K (eltérés 104,06°), sm.: 40 cm, sh.: 189 cm, ssz.: 

45-64 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkarcsontok az alsó csigolyákon feküdtek, a 

felkarcsontra merőleges helyzetben.  

Bolygatott. A szántás roncsolta a koponyát, a bordákat és a bal kar csontjait is. 

A sírgödör lekerekített sarkú, hosszúkás, É-i oldalán kiöblösödő, K-i irányba szűkülő aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

82. sír (1992. május 25.) (57. tábla 2) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 98,43°), sm.: 30 cm, sh.: ? ssz.: ?. 

A váz valószínűleg hanyattfekvő, nyújtott helyzetű volt.  

Bolygatott. Csak a medence bal oldala és a lábszárak csontjai maradtak meg in situ 

helyzetben. 

A sírgödör nem volt megfigyelhető. 

Melléket: 

1. A koponya helye környékén – valószínűleg alóla – került elő 1 db kerek átmetszetű 

ezüsthuzalból készült, ovális, kissé egymásra hajló, lekerekített végű karika. M.: 1,52x1,4 cm, 

átm.: 0,2 cm. XJM ltsz. n. (57. tábla 3) 

 

83. sír (1992. június 4.) (57. tábla 5) 

Nő, 40-60 éves. Csvh.: kb. 149 cm, t.: Ny-K (eltérés 104,06°), sm.: 36-44 cm, sh.: 196 cm, 

ssz.: 54-72 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Bolygatott. A szántás roncsolta a koponyát, az ujjcsontok szinte teljesen elpusztultak, a jobb 

szárkapocscsont a váz bal oldalán feküdt.  

A sírgödör hosszúkás, lekerekített sarkú, É-i oldalán bizonytalan körvonalú, K-i végén 

kiöblösödő, ezen az oldalon mélyebb aknasír. 

Melléklet: 

1. A bal combcsont felső részének belső oldalán fekvő egyik ujjcsonton helyezkedett el, 1 db 

kissé ovális átmetszetű, nyitott, hegyesedő végű ezüstgyűrű. M.: 2,3x2 cm, átm.: 0,31 cm. 

XJM ltsz. n. (57. tábla 4) 
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84. sír (1992. június 4.) (57. tábla 6) 

Férfi, 50-60 éves. Csvh.: 163 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 45-52 cm, sh.: 234 cm, ssz.: 

55-75 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal kézcsontok a combcsonton feküdtek. 

Bolygatott. A szántás roncsolta a koponyát, állatjárat bolygatta a nyakcsigolyák egy részét, a 

jobb kéz ujjcsontjait és a lábujjcsontokat, a bal kulcscsont pedig hiányzott. 

A sírgödör lekerekített sarkú, hosszanti oldalain enyhén egyenetlen, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A jobb kulcscsonton összeforrt törés nyoma volt látható. Szuperpozícióban a 132. számú 

őskori árokkal, K-i fele vágta azt. 

 

85. sír (1992. június 4.) (57. tábla 7) 

Gyermek, 7-8 éves. Csvh.: 116 cm, t.: Ny-K (eltérés 104,06°), sm.: 40-45 cm, sh.: 176 cm, 

ssz.: 55-66 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a bal alkarcsontok a 

medencén feküdtek, a bal combcsont a jobb irányába mutató helyzetben került elő. 

Bolygatott. A szántás roncsolta a koponyát és elmozdította a medencét is. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Mellékletek: 

1. A kimozdult jobb oldali medencelapátnál, részben alatta feküdt, 1 db kerek átmetszetű, zárt 

ezüstgyűrű. Átm.: 2,4 cm, átm.: 0,45 cm. XJM ltsz. n. (57. tábla 8) 

2. A sír aljánál 8 cm-rel magasabban, annak DK-i sarkában volt 1 db ívelt, vashuzal darabka. 

H.: 2,3 cm. XJM ltsz. n. E tárgy sírhoz tartozása kérdéses. (57. tábla 9) 

3. Ugyanitt feküdt 1 db állatcsont (?) töredéke, melynek sírhoz tartozása ugyancsak kérdéses.  

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 132. számú37 őskori árokkal, Ny-i végének kis részlete vágta azt.  

 

86. sír (1992. június 4.) (57. tábla 10) 

Férfi, 23 év feletti. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 87,18°), sm.: 35-40 cm, sh.: ?, ssz.: 67 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkarcsontok végei és a kézcsontok a medencén 

voltak. 

                                                 
37 A sírrajzon a 196-os számú árok szerepel, a temető térképén a 132-es. 
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Bolygatott. A koponyát és a felkarcsontokat a szántás megsemmisítette, a váz többi részét 

változó mértékű bolygatás érte. 

A sírgödör megfigyelhető része alapján lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

87. sír (1992. június 4.) (58. tábla 1) 

Gyermek, 6-7 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 87,18°), sm.: 35 cm, sh.: ?, ssz.: 48 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. In situ csak a lábszárak csontjai maradtak meg. 

A sírgödör csak részben volt megfigyelhető, itt lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír 

formáját mutatta.  

Melléklet nélküli. 

 

88. sír (1992. június 5.) (58. tábla 2) 

Férfi, 23-40 éves. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K (eltérés 90°), sm.: 70 cm, sh.: 227 cm, ssz.: 66-80 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a bal alkar- és kézcsontok a 

medencén feküdtek. 

Bolygatott. A koponya környékét állatjárás bolygatta: a nyakcsigolyák hiányoztak, magasabb 

helyzetben pedig a kimozdított ujjcsontok és csigolyadarabok feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, K-i irányba kissé szűkülő, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Az erős csontozatú váz jobb orsócsontján gyógyult törés nyoma látszott. 

 

89. sír (1992. június 5.) (58. tábla 3) 

Nő, 50-70 éves. Csvh.: 147 cm, t.: Ny-K (eltérés 90°), sm.: 52 cm, sh.: 213 cm, ssz.: 70-90 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé jobbra fordult, az állkapocs leesett. 

Bolygatott. Gépi földmunka roncsolta a koponyát, állatjárás mozdította ki a bordák egy részét, 

a bal orsócsontot, mely a bordákon feküdt, továbbá a kéz- és lábujjcsontokat, melyek egy 

része hiányzott is. 

A sírgödör téglalap alakú, ívelten záródó, D-i oldalán kissé kiöblösödő aknasír. 

Mellékletek: 
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1-6. A jobb oldali bordák között feküdt 6 db hurokfolyatott, dudoros díszítésű üveggyöngy. 

M.: 1,2-1,7 cm. XJM ltsz. n. (58. tábla 4-9)  

7. A jobb oldali alsó bordák felett, másodlagos helyzetben került elő 1 db sodrást utánzóan 

öntött, lekerekített sarkú, enyhén négyzet alakú ezüstgyűrű. Alatta egy ujjperc feküdt, ezen 

azonban nem volt patina. M.: 2,35x2,35 cm, átm.: 0,4 cm. XJM ltsz. n. (58. tábla 10) 

8. A jobb alkarcsontok felső részénél, kissé a csontokon elhelyezkedve került elő 1 db 

nyéltüskés, hegyesedő végű vaskés. Nyéltüskéje a bordákon feküdt, éle kifelé mutatott. Sírban 

mért h.: 8 cm, mai m.: 7,5x1,2 cm. XJM ltsz. n. (58. tábla 11) 

9. A jobb alkarcsontok középső részén, a kés mellett volt 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő 

végű bronz huzalkarperec. M.: 7,2x7 cm, átm.: 0,54 cm. XJM ltsz. n. (58. tábla 12) 

10. Az állkapocs jobb oldala alatt, a felszedés során került elő 1 db kerek átmetszetű, ezüst 

huzalkarika. Hiányos. M.: 1,7x1,2 cm, átm.: 0,14 cm. XJM ltsz. n. (58. tábla 13) 

11. A jobb lapocka mellett, a bordák alatt, ugyancsak a váz felszedésekor került elő 1 db 

kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült S-végű karika. Vége enyhén lekerekített. M.: 1,8x1,45 

cm, átm.: 0,19 cm. XJM ltsz. n. (58. tábla 14) 

Megjegyzés: 

A koponya alatt kb. 8 cm magasságban kezdődő, a combcsontok vonaláig lejtősen húzódó 

földből kialakított feltöltés volt megfigyelhető.  

 

90. sír (1992. június 3.) (59. tábla 1) 

Nő, 44-52 éves, állapotos. Csvh.: 150 cm, t.: Ny-K (eltérés 129,37°), sm.: 50-55 cm, sh.: 174 

cm, ssz.: 46-48 cm. 

A váz hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű. A koponya enyhén jobbra billent, a bal kézcsontok a 

combcsonton feküdtek. A magzat koponyája a medencén, egyéb csontjai az alsó csigolyákon 

és a medencén voltak. 

Bolygatott. Állatjárás mozdította ki a lábujjcsontokat, a térdkalácsot és a magzat csontjainak 

egy részét. 

A sírgödör lekerekített sarkú, hosszanti oldalán kissé egyenetlen, téglalap alakú, Ny-i végén 

mélyebb aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A magzat már befordult a szülőcsatornába, vagyis a nő közvetlenül a szülés előtt halt meg. 
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91/a-b. sír (1992. május 25.) 

Bronzkoriak.  

 

92. sír (1992. június 11.) (59. tábla 2) 

Férfi, 40-50 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 90°), sm.: 43-54 cm, sh.: 224 cm, ssz.: 60-70 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A szántás részben elpusztította és kimozdított csontokat: a koponya, a 

felkarcsontok, a lapockák és a nyakcsigolyák is hiányoztak, a kéz- és a lábcsontok 

kimozdultak, továbbá elmozdult a bordák egy része is. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. Hosszanti oldalain 2-2 fül volt látható. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírgödör É-i és D-i oldalán egy-egy csomóban csigaházak voltak, melyeket állatjáratok 

vágtak át.  

 

93. sír (1992. június 8.) (59. tábla 3) 

Gyermek, 9-11 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 92,81°), sm.: 36-38 cm, sh.: 152 cm, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A szántás a váz jelentős részét kimozdította. In situ a lábak csontjai, a medence 

bal oldala és a jobb szeméremcsont alja maradt meg, s feltételesen ide sorolható még a jobb 

felkarcsont is.   

A sírgödör megmaradt része alapján valószínűleg lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír 

lehetett. 

Mellékletek: 

1. A csigolyák mellett, másodlagos helyzetben feküdt 1 db kerek átmetszetű, összenyomott, 

egymásra hajló, hegyesedő végű bronz huzalkarperec. M.: 6,5x5,4 cm, átm.: 0,4 cm. XJM 

ltsz. n. (59. tábla 4) 

2. A medence bal oldala mellett, in situ helyzetben került elő 1 db kerek átmetszetű, 

összenyomott, egymásra hajló, hegyesedő végű bronz huzalkarperec. M.: 6,4x,4,9 cm, átm.: 

0,4 cm. XJM ltsz. n. (59. tábla 5) 

3. A jobb kézcsontok 3. vagy 4. ujjcsontján helyezkedett el 1 db nyitott, egymásra hajló végű 

bronz pántgyűrű. M.: 1,9x1,8 cm, sz.: 0,5 cm. XJM ltsz. n. (59. tábla 6) 

Megjegyzés: 

A váz a gödör középtengelyéhez mérten kissé ferdén helyezkedett el. 
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94. sír (1992. június 5.) (60. tábla 1) 

Gyermek, 7-8 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 95,62°), sm.: 35 cm, sh.: 157 cm, ssz.: 44-55 

cm. 

Bolygatott. A szántás teljesen feldúlta, egyedül a jobb alkar csontjai maradtak meg eredetinek 

tekinthető helyzetben. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, Ny-i irányba szűkülő aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

95. sír (1992. június  10.) (60. tábla 2) 

Férfi, 50-59 éves. Csvh.: 163 cm, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 55-70 cm, sh.: 223 cm, ssz.: 

66-77 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé jobbra billent. 

Megtartása jó. Bolygatott. Állatjárás mozdította ki a jobb alkarcsontokat, az állkapcsot és a 

nyakcsigolyák egy részét, melyek közül kettő a jobb kézcsontok helyén feküdt. A kéz- és a 

lábujjcsontok hiányoztak.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányba lejtős aljú aknasír. 

Melléklet nélküli.  

 

96. sír (1992. június 11.) (60. tábla 3) 

Férfi (?), 23 év feletti. Csvh.: ?, t.: Ny-K (tájolás 115,31°), sm.: 35-40 cm, sh.: 197 cm, ssz.: 

62-80 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A szántás a váz jelentős részét feldúlta. In situ a lábszárak csontjai, a jobb 

alkarcsontok és néhány csigolya maradt csak meg. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

97. sír (1992. június 11.) (60. tábla 4) 

Férfi, 22-25 éves. Csvh.: 150 cm a nyakcsigolyákig, t.: Ny-K (eltérés 106,87°), sm.: 40 cm, 

sh.: 230 cm, ssz.: 62-82 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkar orsó- és kézcsontjai a medencén feküdtek. 

Bolygatott. A vázat a gépi földmunka és a szántás egyaránt bolygatta: a koponya felfordult, a 

bal orsócsont és a medence egy része kimozdult. 

A sírgödör hosszúkás, lekerekített sarkú, É-i oldalán egyenes, D-i oldalán kiöblösödő aknasír. 
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Melléklet nélküli.  

Megjegyzés: 

 A bal felkarcsonton gyógyult törés szabálytalanul összeforrt nyoma látható, melynek 

következtében a felkarcsont 4 cm-rel rövidült meg. 

 

98. sír (1992. június 11.) (60. tábla 5) 

Nő, 40-60 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 112,5°), sm.: 35 cm, sh.: 156 cm, ssz.: 40-48 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A szántás roncsolta és dúlta fel, in situ csak a jobb combcsont felső része, a jobb 

lábszárcsontok, a bal combcsont alsó és a sípcsont felső része, valamint a bal szárkapocscsont 

maradt meg. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír.  

Melléklet nélküli. 

 

99. sír (1992. június 12.) (60. tábla 6) 

Férfi, 40-60 éves. Csvh.: ?, t.: Ny-K (eltérés 104,06°), sm.: 35-40 cm, sh.: ?, ssz.: 65-72 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A szántás a váz nagy részét bolygatta, illetve megsemmisítette. In situ csak a bal 

láb csontjai, a jobb sípcsont, a szárkapocscsont alsó része, a boka és a sarokcsontok maradtak 

meg. 

A sírgödör meglévő része lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányba lejtős aljú aknasír 

formáját mutatta.    

Melléklet nélküli. 

 

100. sír (1992. június 15.) 

Bizonytalan korú. 

 

101-103. sír (1992. június 23.) 

Őskoriak. 

 

104. sír (1992. június 29.) (61. tábla 1) 

Férfi, 23-30 éves. Csvh.: 131 cm a felkarcsontok felső végéig, t.: Ny-K (eltérés 106,87°), sm.: 

55 cm, sh.: 246 cm, ssz.: 60-68 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  
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Bolygatott. A szántás és állatjáratok egyaránt bolygatták. A koponyát a szántás roncsolta, a 

nyakcsigolyákat állatjárás mozdította ki, a bal orsócsont a medence mellett feküdt, a 

kézcsontok a szeméremcsontok előtt kerültek elő. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. Hosszanti oldalain 2-2 fül volt látható.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A váz alatt 10 cm vastagságú, a lábak irányába lejtős – itt már csak 5 cm-es – kevert földből 

álló feltöltés volt.  

A jobb sípcsonton csontkinövés volt megfigyelhető, a csípőízület a combcsont fejénél 

deformálódott. 

 

105. sír (1992. június 30.) (61. tábla 2) 

Férfi (?), 23 év feletti. Csvh: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK (eltérés 118,12°), sm.: 30 cm, sh.: 216 cm, 

ssz.: 64-85 cm. 

A váz valószínűleg hanyattfekvő, nyújtott helyzetű volt. 

Bolygatott. A szántás szinte teljesen feldúlta, illetve megsemmisítette a csontokat. In situ 

csupán a jobb orsócsont vége és néhány ujjcsont, a keresztcsont, a medence jobb oldalának 

töredéke és egy bal oldali borda maradt meg. 

A sírgödör hosszúkás, ívelten záródó, É-i felén kiöblösödő aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

106. sír (1992. július 2.) (61. tábla 28) 

Férfi, 28-43 éves. Csvh.: 132 cm a felkarcsontok végéig, t.: Ny-K (eltérés 101,25°), sm.: 35-

56 cm, sh.: 209 cm, ssz.: 70-73 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkarcsontok a medence szélénél feküdtek. 

Bolygatott. A szántás és állatjáratok egyaránt bolygatták, illetve megsemmisítették a váz egy 

részét: a koponya töredékes, hiányos, a koponyatető felfordult, az állkapocs ugyancsak 

kimozdult és hiányos, a jobb oldali bordák szinte teljesen hiányoztak, a csigolyák 

roncsolódtak, a keresztcsont és a jobb orsócsont elmozdult, a láb és a kéz ujjcsontjai a sír 

teljes területén szétszóródtak. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, K-i irányba egyenletesen lejtős aljú aknasír. 

Melléklet nélküli. 
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107. sír (1992. július 3.) 

Bizonytalan korú. 

 

108-116. sír (1992. július 3., július 27.) 

Őskoriak.  

 

117. sír (1992. augusztus 11.) 

Bizonytalan korú. 

 

118-124. sír (1992. augusztus 11., október 19.) 

Őskoriak.  

 

125. sír  

Dokumentációja, leletanyaga elveszett. 

 

126. sír (1992. október 9.) (60. tábla 7) 

Nő, 40-60 éves. Csvh.: 137 cm a nyakcsigolyák végéig, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: 170 cm, ssz: 46-

60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. In situ a csigolyák és a bordák egy része, a medence két lapátja, a combcsontok 

felső és alsó végei, a jobb sípcsont valamint mindkét szárkapocscsont maradt meg. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli.  

Megjegyzés: a fej a sírgödör mérete és a váz in situ részeinek helyzete alapján a temetés során 

valószínűleg annak Ny-i falához lehetett feltámasztva. 

 

127. sír (1992. október 1.) (61. tábla 3) 

Gyermek, 8-9 éves. Csvh.: 115 cm, t.: Ny-K (eltérés 90°), sm.: 44 cm, sh.: 182 cm, ssz.: 47-54 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Megtartása rossz. Bolygatott. Állatjárás mozdította ki a jobb kulcscsontot és a lapockát, a bal 

felkarcsont hiányzott, az egyik alkarcsont a bal combcsont külső oldalán feküdt, néhány 

bordával együtt. A kéz- és a lábfejcsontok hiányoztak.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 
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Mellékletek: 

1-21. A jobb oldali bordák, az állkapocs és a koponya alatt feküdt 20 db kisebb, gömb alakú 

üveggyöngy. Átm.: 0,4-0,5 cm. Ugyanitt volt 1 db kéttagú rúdgyöngy is. M.: 0,7x0,5 cm. 

XJM ltsz. n. (61. tábla 6-26) 

22. Az állkapocs alatt helyezkedett el 1 db kerek átmetszetű, bronzhuzalból készült S-végű 

karika. Vége egyenesre vágott. M.: 1,76x1,2 cm, átm.: 0,18 cm. XJM ltsz. n. (61. tábla 27) 

 

128. sír (1992. október 1.) (60. tábla 8) 

Férfi, 40-60 éves. Csvh.: 153 cm, t.: Ny-K (eltérés 95,62°), sm.: 46 cm, sh.: 187 cm, ssz.: 38-

53 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkar- és kézcsontok a medencelapáton feküdtek. 

Bolygatott. A koponyát a munkagép roncsolta, a jobb kéz- és lábfej csontjai kimozdultak. 

A sírgödör szűk, ovális aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A koponya kissé magasabban feküdt. 

 

129. sír (1992. október 1.) (61. tábla 4) 

Férfi, 23 év feletti. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 45 cm, sh.: ?, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. In situ csak a bal láb csontjai, a jobb combcsont nagy része és az alszárak csontjai 

maradtak meg. 

A sírgödör meglévő része alapján valószínűleg lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír 

lehetett. 

Melléklet nélküli.  

 

130. sír (1992. október 1.) (61. tábla 5) 

Nő, 23 év felett. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 41 cm, sh.: ?, ssz.: 33-40 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. In situ a bordák egy része, a combcsontok két vége és a sípcsontok felső részei 

maradtak csak meg. 

A sírgödör meglévő része alapján hosszúkás aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 
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131-132. sír (1992. október 19., november 13.) 

Bizonytalan korúak. 

 

Szórványleletek: 

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, összenyomott végű gyűrű. Átm.: 2,2 cm, 

átm.: 0,2 cm. XJM ltsz. n. (61. tábla 29)  

2. 1 db sodrást utánzóan öntött, zárt állatfejes bronzkarperec. M: 8,2x7,5 cm, v: 0,5 cm. XJM 

ltsz. n. (62. tábla 1) 

3. 1 db I. István (1000-1038) Lancea Regis típusú (H2), szabálytalan körvonalú, kopott, két 

egymás melletti ponton, de különböző méretben átlyukasztott érme. M.: 2x2 cm. HM ltsz. n. 

(62. tábla 2) 

 

30. 3. ÉRTÉKELÉS 

A temető kiterjedése 

A 98 temetkezést és valószínűleg ugyancsak e korszak emlékeként értékelhető 1 üres 

sírgödröt szolgáltató, teljesen feltártnak tekinthető temető a Lébény községtől ÉNy-ra 

elhelyezkedő, DNy-ÉK-i irányú Kaszás-domb területének DNy-i részén helyezkedett el. A 

kora Árpád-korban ez a terület még bizonyára a domb gerincét képezte, azonban a 20. század 

végére az erózió és a talajművelés hatására már a domb ÉNy-i lejtőjének részét alkotta. 

A feltárt sírok egy elnyújtott ovális alakot formázó, középrészén kiszélesedő, K-i 

irányban azonban – annak Ny-i felével összehasonlítva – kevésbé fokozatosan keskenyedő 

formát mutató, itt mintegy hirtelen, csaknem mereven lehatárolható vonallal záródó területen 

helyezkedtek el. Ez a terület megközelítőleg követte a domb gerincét (28. kép).  

A környezeti tényezők bizonyosan nem csupán a dombot formálták át, de azzal 

párhuzamosan kihatással voltak a temetőre is. Az elvékonyodó humuszréteg következtében 

valószínűleg a talajművelés több sírt is elpusztíthatott, hiszen az ásatást megelőző terepbejárás 

során ezen a területen szétszántott sírok maradványai voltak megfigyelhetők. Erre utalnak az 

előkerült szórványleletek is. Lehetséges, hogy ennek eredményeként nem látható a 

fokozatosság a sírok számának csökkenő rendjében a domb K-i részén. Ha több sír 

megsemmisülésével számolunk is ezen a területen, akkor is fel kell vetni a lehetőségét, hogy a 

temető nem alkotott egykor teljesen zárt tömböt, hiszen annak a K-i végénél található 14-16. 

számú síroktól K-ÉK-re, mintegy 60-70 m-re került elő további 5 temetkezés, egy laza, 

egymástól távolabb elhelyezkedő sírokból álló csoportot alkotva. Ez a távolság pedig 

valószínűleg elég nagy ahhoz, hogy amennyiben a temető folyamatosan húzódott volna ezen 
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sírokig, legalább néhány temetkezés ne maradt volna meg. A temető tömbjétől elszakadt 

„magányos” sír több korabeli Kárpát-medencei lelőhelyről is ismert (BENDE–LŐRINCZY 1997, 

226; TÜRK 2009, 95-98.; LŐRONCZY–TÜRK 2011, 431). Ugyancsak a temető középrészének 

tömbjéhez mérten kissé távolabb, É-i és D-i irányban is került elő néhány sír. 

 

28. kép. Lébény–Kaszás-domb 
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Noha a temetőt nem határolta árok, a feltárási terület nagysága miatt az minden 

oldalról lehatároltnak tekinthető. A sírkert É-i oldalán húzódó árkok őskoriak (234., 347.), s 

ugyanezen korszakba sorolhatók azok az árkok is, melyek annak középrészénél, illetve K-i 

felében helyezkednek el, többször is szuperpozícióban a sírokkal.  

A kora Árpád-kori sírok mellett bronzkori urna- és római kori csontvázas sírok is 

előkerültek a területen. Utóbbiak többsége a temető K-i részén, egy megközelítőleg szabályos, 

É-D-i irányú sort alkotott. Közülük három (11., 57., 60.) is szuperpozícióban volt a kora 

Árpád-kori temetkezésekkel (6., 9., 10., 55., 56.). Ugyancsak a terület használatának korábbi 

emlékei azok az ős- és avar kori települési objektumok, melyekbe szintén beleástak kisebb-

nagyobb mértékben 10-11. századi sírokat.  

A temetőben a sírok É-D-i irányú sorokba rendeződnek. Ezek azonban a temető 

kiterjedéséből fakadóan meglehetősen rövidek, a leghosszabb sort is csupán 9 temetkezés 

alkotja (25., 26., 27., 30., 47., 48., 65., 66., 71.), s ebből is csak egyetlen ilyen található. 

Természetszerűleg mindkét, de főként Ny-i irányba csökken a sorok nagysága, itt néha már 

csupán egy-egy sír található sor helyett.  

 

Temetkezési szokások 

A sírok tájolása a Ny-K-i irányú fő tengelyhez igazodik, kisebb eltérésekkel. 

Fokokban kifejezve a szélsőséges esetek az É-i iránytól Ny-felé 75,93° és 129,37° között 

váltakoznak, a többség 90-112,5° közötti, ami az ismert esetek 79%-a. Egyetlen ettől az 

iránytól markánsan eltérő, É-D-i irányú tájolás ismert, a temető tömbjétől elszakadt, laza 

sírcsoportot alkotó temetkezések közül a 2. számú sírt tájolták így. A dokumentálható 

sírgödrök többsége téglalap alakú, lekerekített sarkú formát mutatott, azonban a szabályos 

forma nagyon ritka. Oldalaik egyenesek, különböző mértékben íveltek és szabálytalanok 

egyaránt lehetnek. Végeik szabálytalanul, ferdén, csúcsba futóan vagy ívelt formában 

zárulnak, e formák természetesen kombinálódnak is egymással.  

Oldaluk függőleges, vagy a gödör alja irányába ferdén szűkülő egyaránt lehetett, 

egyetlen sírnál volt csupán megfigyelhető, hogy ÉNy-i sarka kiöblösödő volt. Aljuk az 

általános egyenes helyzetű mellett teknős (9., 59.) vagy a gödör K-i (17., 32., 73., 83., 95., 

99., 106.), illetve ritkábban annak Ny-i (90.) irányába tartó lejtős kiképzésű is lehetett. 

Két esetben volt biztosan megfigyelhető ún. füles sírgödör (92., 104.), ezek rövidebb 

oldalaikon egyenesen, lekerekített sarkokkal vagy ívelten záródóak lehettek, hosszanti, 

megközelítőleg ugyancsak egyenes oldalaikon két-két ívelten kiugró füllel. Épített szerkezet 
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nyoma azonban egyik felnőtt sír esetében sem volt megfigyelhető. Egyetlen esetben pedig 

ovális, a váz méretéhez viszonyítva rendkívül szűk sírgödröt lehetett dokumentálni. 

A 4. számú temetkezés egy üres sírgödör volt. Ennek a jelenségnek a megbízható 

magyarázatával máig adós a kutatás, felmerült a lehetősége, hogy ezek máshol elhunyt 

személyek jelképes sírjai voltak (DIENES 1975, 88; FODOR 2004, 9-10.). Az ilyen sírgödröknek a 

kalandozó akciók során elhunyt harcosokkal való összekötése azonban nem tekinthető reális 

magyarázatnak (KOVÁCS 1996, 106; RÉVÉSZ 1996, 192). Mindez a vizsgált temetőnk alapján is 

jogosnak tűnik, hiszen aligha feltételezhető – már csak a temető alább tárgyalandó kronológiai 

helyzete miatt sem –, hogy itt egy külhonban elhunyt harcos jelképes temetkezésének nyoma 

tűnt volna fel.  

A vázak általában a sírgödrök középen fekszenek, ritkán megfigyelhető, hogy 

valamelyik oldalhoz közelebb, vagy a gödör tengelyéhez képest eltéréssel.  

Mélységük a talajra ható tényezők miatt többször sem volt dokumentálható, az ismert 

esetek szélső értékei 20 és 83 cm között mozognak, az átlag 35-50 cm között változik, amihez 

természetesen az egykori humusz vastagságát is hozzá kellene számítani. Nagyságuk 

igazodott az elhunyt testméretéhez, ezek 0,26 – 2,64 m² között váltakoznak. 

Koporsóra utaló nyom kevés esetben volt megfigyelhető. Egy sírban vékonyabb 

sávban futó elszíneződés mutatkozott a váz jobb oldala és láb felőli vége mellett, mely 

valószínűleg koporsó egykori nyomára utal (27.). Előkerült továbbá 1 db lapos fejű vasszeg is 

a 31. sírból, mely valószínűleg ugyancsak koporsóhoz tartozhatott. Mindkettő felnőtt sírja 

volt, csakúgy, mint azokban az esetekben, mikor a csontok szorosabb helyzete alapján 

feltételezhető, hogy az elhunytat koporsóban, vagy valamilyen szerves anyagba csavarva 

helyezték a sírba (10., 30., 56.). Továbbá koporsóra vagy a test becsavarására utalhatnak azok 

az esetek is, mikor a váz állkapcsa leesett. 

Több sírban is megfigyelhető volt, hogy a váz alatt kevert földből álló feltöltés 

húzódott (5., 76., 89., 104.). Ez lehetett többé-kevésbé egyenletes vastagságú (5-10 cm), 

illetve lejtős is. Utóbbiak közül a 89. sírban a koponya alatt 8 cm magasságban kezdődött, s a 

combcsontokig húzódott, míg a 104. sírban 10 cm magasan indult s végigfutott a sír teljes 

hosszán, azonban vastagsága a lábaknál már csak 5 cm volt. Ugyancsak több sír földje 

tartalmazott kerámiadarabokat, melyek bizonyára a terület megelőző periódusának régészeti 

emlékei lehetnek. 

A vázak helyzete a 10-11. századi temetőkben szokásos hanyattfekvő, nyújtott 

helyzetű. Kivételt képez a 62. sír, ahol a felsőtest csontjai hanyatt fekvő, míg a lábak kissé 
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zsugorított pozícióban kerültek elő. Ugyancsak oldalt, térdben kissé behajlított lábakkal 

helyeztek egy gyermeket a 76. sírba.  

A karok a jól megfigyelhető esetekben általában a váz mellett, a medence szélén vagy 

enyhén alatta fekhettek, általában nyújtva, vagy könyökben enyhén behajlítva. A 

szimmetrikustól eltérően a karok közül az egyik a váz mellett, míg a másik ettől eltérő 

helyzetben fekve több sír esetében is megfigyelhető volt. A további ismert helyzetek a 

következők: két sírban (1., 52.) a temetés során a bal alkart csaknem a felkarra hajlították 

vissza, a kéz pedig a mellkas felső részére került. A jobb kar a test mellett volt. A bal (97.) 

vagy a jobb (19., 74.) kart a medencére hajlították, míg a másik a test mellett feküdt. A jobb 

alkarcsontok csaknem merőlegesen a felkarra, kézcsontjaikkal az alsó csigolyákon feküdtek 

egy esetben (22.). A bal alkarcsontok végei, illetve a kézcsontok a bal combnyaknál voltak 

négy sírban (16., 44., 71., 128.). Mindkét kar a medence szélén, illetőleg a combcsontok felső 

végeinél feküdt hét sírban (12., 32., 45., 51., 66., 78., 83.). Mindkét kar erőteljesebb 

medencére hajlítása esetén azok lehettek megközelítőleg szimmetrikus helyzetben, főként a 

medencelapátokon (10., 30., 56.), illetve ettől eltérően: a jobb alkar- és kézcsontok a 

medencében feküdtek, míg a bal kar csontjai a medencelapát szélén voltak (38., 49.). 

Ugyancsak a medencén, de részben egymáson fekvő végtagok: a jobb alkarcsontok alatt 

helyezkedtek el a bal kéz csontjai (61.), illetve a jobb kézcsontok alatt feküdtek a bal kéz 

csontjai (49.). A különböző karhelyzetek magyarázataként több lehetőség is felmerült már a 

kutatásban (v.ö. TAKÁCS 2005.). 

Ritkábban a lábak fektetése is eltéréseket mutatott a hagyományos nyújtott helyzettől. 

A 77. sírban nyugvó gyermek jobb lábszárát, térdben kissé behajlítva a bal bokához 

helyezték, míg a jobb kar a medencére került. 

Sajnos a vázak helyzete nem rajzol ki világosan elhatárolható csoportokat, temetőn 

belüli helyzetük alapján egyedül azoknál a síroknál (10., 30., 56.) vetődhet fel ez, melyeknél 

az alkar- és kézcsontok erőteljesebben a medencén helyezkedtek el. 

Étel- és italmellékletre utaló lelet egyedül a 85. sírból került elő, ám itt is csupán 

feltételesen sorolható a sírhoz az előkerült állatcsont. A 78. sírban lévő halcsontok mellett 

rágcsálók csontjai is feküdtek a sírban lévő állatjáratokban, így valószínűleg előbbiek sem 

értékelhetők ételmellékletként.  

 Két sírban volt megfigyelhető trepanáció: a 44. sírba temetett nő koponyájának jobb 

oldali falcsontján egy megközelítőleg kerek nyílás látható, melynek oldalán lévő – a csont 

újraképződésre utaló – csontsarjadás alapján a nő a beavatkozást néhány hónappal túlélte. A 

17. sírban nyugvó fiatal leány koponyájának tetején pedig egy 1,4x0,9 cm-es jelképes 
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koponyalékelés található. Az 58. sírba temetett személy karja valószínűleg még életében 

amputált volt. A 90. sírban nyugvó állapotos nőt pedig közvetlenül a szülés előtt érte a halál, 

hiszen a magzat már befordult a szülőcsatornába. 104. számú vázon, a jobb sípcsonton 

csontkinövés volt megfigyelhető. Továbbá több – megfelelően vagy deformáltan – gyógyult 

csonttörés is dokumentálható volt (67., 84., 88., 97.). 

Korabeli rablásra utaló nyom nem volt, s szuperpozíciók sem voltak megfigyelhetők a 

10-11. századi sírok között, szemben az ős- és avar kori települési objektumokkal, illetve a 

római kori sírokkal. A jelenkori vagy állatok okozta bolygatás azonban több sírban is a leletek 

megsemmisülését, sírból való kikerülését okozta, ezekre az esetekre a csontokon lévő patina 

utal (25., 50., 64.). 

A temetőben a nemek megoszlása a férfi és a női sírok között egyenletesnek tekinthető 

(29. kép). A pontosan meghatározható vázak között 38 férfi, 35 nő és 22 gyermek volt, míg 3 

esetben a besorolás bizonytalan. Ezek százalékos aránya a temető egészét tekintve tehát 38,8 

% a férfi, 35,7 % a nő, 22,5 %  gyermek, míg 3% a bizonytalan. A gyermekek alacsonyabb 

számát azonban valószínűleg befolyásolhatta, hogy a gyermeksírok közül – kisebb mélységük 

miatt – több is elpusztulhatott a feltárás megkezdéséig. De nem zárható ki az sem, hogy nem 

minden újszülöttet, gyermeket temettek ide. 

A temetőben a maradandó anyagból készült tárgyak főként az annak középső részén 

elhelyezkedő sírokból kerültek elő (30. kép). Ny-i irányban a temető a 94., 92. és 98. sírok 

alkotta vonalától Ny-ra csupán egyetlen sírból (127.) került elő melléklet. Az itt lévő 

temetkezések (107., 125., 127-130.) a térkép alapján kissé elkülönülő csoportot alkotnak a 

temető tömbjétől, azonban ennek oka lehet a köztes részen lévő sírok egy részének 

elpusztulása is. Ezen a részen helyezkedett el a két biztosan füles sírgödör is, melyekből 

azonban lelet nem került elő. K-i irányban is egy mellékletek nélküli sírsor zárja a temetőt, 

majd mintegy 60 m-re található az 1-5. sírok laza csoportja. E sírokat minden bizonnyal 

szándékosan távolabb ásták a temető tömbjétől, s nem a köztük elpusztított sírok okozta 

optikai csalódással állunk szemben. Az viszont feltétlen figyelemre méltó, hogy a sírcsoport 

egyetlen maradandó anyagú mellékleteket tartalmazó sírjának tájolása a temető sírjaitól 

eltérően É-D-i irányú.  
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29. kép. Lébény–Kaszás-domb, a sírok nemek szerinti megoszlása 

 

A temető leletanyaga és keltezése 

A 98 síros temetőben 32 sírból került elő valamilyen maradandó anyagból készült 

lelet, fém vagy üveg (30. kép). Ez a szám a sírok 32,6%-át teszi ki, azonban a már említett 

bolygatások miatt ez a szám valószínűleg kisebb lehet az egykori valós értéknél. A 

mellékletes sírok magasabb számát támasztják alá a vázakon megfigyelt patinanyomok, 
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melyeknél azonban fémtárgy nem került elő, illetve a temető területéről származó 

szórványleletek is. Természetesen számolhatunk melléklet nélküli sírok pusztulásával is, ami 

az arányt tovább módosítaná.  

 

30. kép. Lébény–Kaszás-domb, a maradandó anyagból készült tárgyakat tartalmazó sírok 
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Az ékszereket tekintve a bronz ékszerek száma jelentősen meghaladja az ezüst 

változatokét, utóbbiak a temető középrészén lévő sírokból ismertek. Az esetleges szerves 

anyagból készült tárgyak egykori jelenlétére sajnos szinte semmi nem utal. 

Legtöbb melléklet a női sírokból került elő, ezek száma majd kétszerese a gyermek 

sírokénak, míg a legszegényebbek a férfiak temetkezései voltak. A mellékletek nemenkénti 

megoszlását tekintve a férfi síroknak csupán 10,5 %-a tartalmazott valamilyen leletet, 

általában csak használati eszközt, egy esetben fegyvert, ritkán ékszert. A női sírok esetében ez 

az arány már jóval magasabb, 49 %-ot tesz ki. Főként ékszerek, legnagyobb számban gyűrűk, 

továbbá hajkarikák, ritkábban gyöngyök, valószínűleg másodlagos felhasználású ruhadíszek, 

egy-egy kar- és nyakperec, fejdísz, de megtalálhatók a napi munka során használt kések is. A 

gyermek sírok 41 %-a szolgáltatott maradandó anyagú leletet, ezek egyetlen vaskés és 

ruhadísz kivétellel az ékszerek közé sorolhatók: gyűrűk, gyöngyök, hajkarikák és 

másodlagosan átalakított – összenyomott végű – karperecek. A maradandó anyagú 

melléklettel rendelkező sírok a temető középső részén helyezkednek el, ezek száma Ny-i 

irányban csökken. 

A fejet díszítő ékszerek között csaknem kizárólag különböző hajkarikák vannak (31. 

kép). Sajnos a hiányos daraboknál a pontos típus megállapítása nem egyszer nehézségekbe 

ütközik. Ez az ékszertípus 10 sírból került elő, egy sír esetében pedig a koponyán lévő patina 

alapján feltételezhető annak egykori megléte. Nyolc esetben női, míg három esetben gyermek 

váz mellett találták ezeket.  

 Típusaikat tekintve az S-végű karikák vékony huzalú változata ismert csak a 

temetőből, 2 db bronz és 1 db ezüst. Az egyszerű huzalkarikák között 4 db bronz és 2 db ezüst 

található, ezek egyszerű, nyitott végű, kerek vagy kissé ovális átmetszetű darabok. Az 

egyszerű huzalból készült, nyitott végű hajkarikák használata általános volt a 10-11. század 

folyamán (RÉVÉSZ 2008, 402), míg az S-végű változatok megjelenése a 10. század második 

felére tehető (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 57). Előbbiek kis számuk ellenére csaknem a temető teljes 

területén megtalálhatók voltak, szemben az S-végű változatokkal, melyek a temető szélső 

sírjaiból kerültek elő. 
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31. kép. Lébény–Kaszás-domb, hajkarikát tartalmazó sírok 

 

Rendkívül ritka leletnek számít a korszak leletanyagában a spirális szalagokkal ellátott 

fejdísz, mely egy fiatal leány sírjából (62.) került elő. A koponyát körbe ölelő fémdíszek alatt, 

továbbá magukban a spirális szalagokban is bőrmaradványok voltak megfigyelhetők, 

alátámasztva azt, hogy az ilyen típusú díszeket nem önmagukban, hanem valamilyen szerves 

anyaggal kombinálva viselhették: ezt az anyagot egyfelől a szalagok belsejében átfűzve, 
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másfelől az így merevített szalagot egy másik szerves anyagra erősítve, vagy csupán a felett 

elhelyezkedve hordták. E fejdíszek megjelenésével a 10. század utolsó harmada–vége előtt 

valószínűleg nem számolhatunk, az ellendi 110. sírból előkerült I. András (1046-1060) érem 

alapján használatuk a 11. század közepén még megfigyelhető volt. A sírból előkerült 

hajkarika – melynek alapján copf viselete is feltételezhető – felhívja a figyelmet arra, hogy e 

fejdísz a hajviselet szempontjából funkció nélküli is lehetett (HORVÁTH 2012.).  

Mindössze négy sírból, egy idősebb és egy fiatalabb nő, egy kisleány, továbbá egy 

bizonytalan nemű váz mellől (2., 68., 89., 127.) kerültek elő gyöngyök. A 89. sírba temetett 

idősebb nő mellől 1 db nagyobb és 5 db kisebb, lapított gömb alakú, egymást keresztező, ún. 

hurokfolyatott vonalakkal díszített szemesgyöngy ismert. Utóbbi gyöngytípus használata a 10. 

század elejétől majd két évszázadon keresztül, az ún. köznépi jellegű temetőkben a 11. század 

végig adatolható (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 63; SZILÁGYI 1994, 107-108.). A 127. sírba nyugvó 7-9 

éves kislány nyakában 20 db kisebb gömb alakú és 1 db kéttagú hengeres rúdgyöngyből álló 

nyaklánc volt. A 2. sírba temetett gyermek sírjából szemesgyöngyök, míg a bizonytalan nemi 

hovatartozású 68. sírból 1 db kicsi, lapított gömb alakú gyöngy került elő.    

A temetőből egyetlen nyakperec ismert (62.) (32. kép). A háromrét hajlított, kerek 

átmetszetű bronzhuzalból sodrott, vastagabb átmérőjű hurkos-kampós végű ékszer huzalszálai 

között és a záróelemek előtt sodrott ezüst filigránszálak helyezkedtek el. A filigránszálakkal 

díszített nyakperecek a tárgytípus tipológiai sorában Jochen Giesler (GIESLER 1981, 116-120., 

Taf. 53.) véleménye szerint a harmadik fázist képviselik, így használatukkal valószínűleg a 11. 

század elejénél előbb nem számolhatunk. Valószínű azonban, hogy a 11. századnak is csupán 

a 20-as éveitől jelenhettek meg, s I. László (1077-1095) uralkodásának idején kerültek 

utoljára sírokba (RÉVÉSZ 2008, 67).  

A temetőből összesen 7 db karperec került elő, egyetlen gyermek kivételével 

mindegyik felnőtt, esetenként már idősebb korba lépett nők sírjaiból, egy pedig szórványként 

(32. kép). Viseleti módjukat tekintve a hitelesen megfigyelhető példányok a jobb alkarcsontok 

végeinél (17., 64.), vagy azok középrészén (89.), illetve a bal alkarcsontok végeinél (93.) 

feküdtek. Ezek egyetlen kivétellel a huzalkarperecek közé sorolhatók. 4 db kerek vagy kissé 

ovális átmetszetű, hegyesedő végű bronzból készült huzalkarperec (64., 89., 93.), melyek a 

kutatás jelen állása szerint már a 10. század elején megjelenhettek, s a század második 

harmadában váltak népszerűvé, használatuk pedig még a 11. második felében is 

megfigyelhető volt (RÉVÉSZ 2008, 417). 1 db vastagabb, négyzetes átmetszetű, hegyesedő végű 

bronz példány (27.), melyek használatával a 10. század utolsó évtizedeitől számolhatunk, 
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igazán elterjedté az ún. köznépi jellegű temetőkben azonban csak a 11. században váltak 

(LANGÓ 2000, 40-41.). 

 

32. kép. Lébény–Kaszás-domb, nyakperecet, karperecet tartalmazó sírok 

 

Előkerült továbbá 1 db, egyik végén egyenesre, másikon hegyesedőre kialakított végű 

huzalkarperec is (17.). E típus a huzalkarperecek egyik kevésbé elterjedt változatának számít. 

A gyermeksírokból származó darabok kapcsán feltételezhető, hogy azokat másodlagosan 
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alakították ilyenné (LANGÓ 2000, 41). A lébényi – felnőtt női váz mellett talált – példány 

azonban mérete alapján minden bizonnyal eredetileg is ilyen kialakítású lehetett. A 93. sírból 

előkerült karperecpár végeit viszont valóban összenyomták, valószínűleg így alakítva azokat 

méretre a sírba temetett fiatal gyermek számára. A temető területéről szórványként került elő 

1 db bronzból öntött, zárt, sodrást utánzó állatfejes karperec is, mely Kovács László 

felosztásában a 3c típusba sorolandó (KOVÁCS 1994, 136). Ennek megjelenési idejeként 

legkorábban a 10. század közepe valószínűsíthető (GIESLER 1981, 121-124., Taf. 53.; KOVÁCS 

1994, 136). 

Az ékszerek között a legnagyobb darabszámban különböző gyűrűk vannak. A temető 

22 sírjában volt valamilyen gyűrű, ami a teljes sírszám 22,4 %-a (33. kép). A 22 sírból 

összesen 25 db került elő, továbbá 1 db szórványként. A sírok többségére jellemző egy-egy 

gyűrű mellett 2 db három sírból (27., 42., 63.), 3 db pedig csupán egyetlen temetkezésből 

(71.) ismert. A gyűrűk többségében a női sírok jellemző mellékletei voltak, a biztosan 

meghatározható nemű vázak közül 2 vagy 3 gyűrű csak női sírból került elő. Ritkábban 

gyermekek, egyetlen esetben pedig férfi sírból is ismert ez az ékszerfajta.  

Három fő típusuk különböztethető meg. A huzalgyűrűk (6., 17., 27., 48., 58., 61., 64., 

71., 83.) különböző vastagságú bronzból (6., 17., 48., 58., 61., 71., szórvány), ritkábban 

ezüstből (83., 71.) készültek, a vékonyabb példányok végei általában egyenesre vágottak, míg 

a vastagabb, öntött darabok végei elhegyesedőek (17., 83.). A pántgyűrűk két főbb 

alcsoportba sorolhatók: egyik az egyszerű, általában egyenesre vágott végű (10., 31., 42., 59., 

93.) bronz gyűrűk. A másik csoportot csak egyetlen gyűrű képviseli, egy ugyancsak bronzból 

öntött, elhegyesedő végű, közepén egy-egy rovátkolt mintával övezett, körülfutó bordával 

díszített pántgyűrű (22.). A zárt karikagyűrűk között legnagyobb számban a sodrást utánzóan 

öntött ezüstgyűrűk vannak. Összesen 5 db került elő belőlük, fiatalabb és idősebb nők 

sírjaiból. A 71. sírban 2 db volt belőle, továbbá 1 db huzalgyűrű, míg a többi sírban e típus 

képviselte egyedül a gyűrűket. A sodrást utánzóan öntött ezüstgyűrűk valószínűleg a 10. 

század utolsó harmadától a 11. század végéig terjedő időszakra (RÉVÉSZ 2008, 371) 

keltezhetők. A zárt karikagyűrűk között továbbá egy dudorosan öntött ezüstgyűrű (65.) és egy 

külső oldalán rovátkolt bronzgyűrű található, mindkét típus Jochen Giesler véleménye szerint 

valószínűleg csupán a 11. század középső harmadában jelent meg (GIESLER 1981, 112, Taf. 53.). 

Továbbá egyszerű, díszítetlen ezüst (62., 85.) és bronz (42.) karikagyűrűk említhetők. 
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33. kép. Lébény–Kaszás-domb, gyűrűt tartalamzó sírok 

 

A temetőben a leggyakoribb ékszertípus a gyűrű volt. A gyűrűt vagy gyűrűket 

tartamazó sírok közül 22,7 %-ban volt karperec, 18,2 %-ban sima, míg 9 %-ban S-végű 

karika. 

A fémből készült ruhadíszek tekintetében is meglehetősen szegényes a temető 

leletanyaga, három sírból került elő egy-egy ruhadísz. 1 db nagyobb négyzetes, egykor 
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kéttagú csüngő felső részeként szolgáló veret, mely a 48. sírban az állkapocs külső oldalánál 

feküdt. Bizonyára nem eredeti funkciójának megfelelően használták, hiszen a felerősítésre 

szolgáló fülek vagy szegecsek a hátoldaláról hiányoztak. Másodlagos felhasználását erősíti, 

hogy csupán egyetlen darab került elő a sírból. Ez, valamint csüngőtagjának hiánya azonban 

hosszabb használatára utal. E tárgytípus forgalmának időtartamát tekintve a 10. század 

harmadik évtizede jöhet számításba legkorábban (MESTERHÁZY 1989, 249-250.; BÁLINT 1994, 

45). Használatuk – régiónként természetesen akár jelentős eltéréseket mutató – felső 

időhatárához figyelemre méltó adat, hogy az Alba Iulia/Gyulafehérvár-Brîndusei utcai, Ro. 

temetőből I. István (1000-1038) érmével együtt került elő egy ilyen veret ugyancsak felső 

része (DRAGOTĂ 2006, 126, Pl. XXXI.). A másik egy kisebb, ún. négykaréjos ingnyakdísz veret, 

melyet a kutatás általában az ún. ingnyakdíszek közé sorol, noha funkciója korántsem minden 

esetben csak ez lehetett (27.). Mindkét veret női sírból származik. A honfoglalás és 

államalapítás kori sírok tekintetében rendkívül érdekes a harmadik, a 9. sírból származó, 

bronzból öntött, emailberakásos korongfibula. A feltárás során még megfigyelhető volt, hogy 

a bronzlemezkékkel tagolt felületen mára csaknem teljesen színét veszett piros és szürke színű 

email berakás helyezkedett el. Az 1,5-2 év körüli gyermek sírjában ez valószínűleg nem az 

elhunyt mindennapok során viselt ruházatához tartozhatott, hanem bizonyára a temetés során 

adhatták vele. Ezt a tárgytípust Jochen Giesler az ún. Köttlach kultúrkörbe (GIESLER 2001.) 

sorolta, annak is II. fázisába. Keltezését tekintve így a 10. század közepétől kezdődő 

időszakot valószínűsítve (GIESLER 1980.). A kerek emailos fibulák viselete a Karoling 

birodalom központi területén képi ábrázolás alapján a 9. század első harmadában már 

igazolhatónak látszik (BERGMANN 1999, 441), s a régészeti leletek is hasonló időszakot 

jelölnek (GIESLER 1989, 233). A fém ruhadíszeket tartalmazó sírok – ide sorolható a 62. sír is 

fejdísze alapján – a temető K-i feléből ismertek. 

A használati eszközök közé 5 db kés sorolható (2., 42., 65., 72., 89.), ezek nyéltüskével 

ellátott, hegyesedő végű darabok. A sírokban a jobb combcsont külső oldalánál (2.), a térdek 

magasságában (42.), a jobb alkar- és kézcsontok külső oldalán (65.), a jobb alkarcsont felső 

részénél (89.), illetve kissé bolygatott helyzetben, a jobb felkarcsont belső oldalánál (72.) 

figyelték meg, tehát többségében a viseleti helyzetnek megfelelően. Három esetben női, egy 

férfi, míg az ötödik egy gyermeksírból került elő. Utóbbi 12-13 éves korú volt, így talán már 

részt vehetett a munkában, ennek nyomán kaphatta kését. Talán ugyancsak használati 

eszközök lehettek egykor a 48. sír hosszúkás vastöredékei is. 
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Fegyverek. A temetőből mindössze egyetlen férfi sírból került elő fegyver, 1 db 

nyílcsúcs (32.). Mivel egyedüli melléklete volt a sírnak, a temetés során rituális céllal 

ugyanúgy a sírba helyezhették, mint az illető életében betöltött hivatására történő utalásképp. 

A temető keltezése tekintetében sajnos az egyetlen korabeli, I. István (1000-1038) által 

veretett Lancea Regis (H2) típusú érme szórványként került elő. Az érem átfúrt volta még a 

régi szokások továbbélésének bizonyítéka lehet, mikor a kalandozások vagy kereskedelmi 

tevékenység nyomán megszerzett érmeket nem értékmérőként, hanem díszként használták fel 

(KOVÁCS 1989, 167). Ezen érmetípus Kovács László véleménye szerint az 1000/1001. év 

fordulóján a koronázásra készült, s csak az 1006-1010-es évekig lehetett szűk körű 

fogalomban. Azonban ha forgalomban már nem is voltak, hosszabb idejű megőrzésükkel 

természetesen számolhatunk (KOVÁCS 1995a, 1083, 1086.; ibid. 1997, 61-62.).  

A temető leletanyaga alapján annak használati idejét a 10. század második 

felétől/végétől, a 11. század elejéig/első feléig – talán éppen I. István (1000-1038) 

uralkodásának idejéig (TOMKA 2000a, 21) – jelölhetjük ki. Felső időhatárát tekintve figyelembe 

kell venni, hogy sem a hajkarikák 11. század közepétől megjelenő típusai (vastagabb huzalú, 

bordázott S-végű) nem kerültek elő, s nem ismertek az obolusadás elterjedésével 

párhuzamosan megfigyelhető későbbi Árpád-házi királyok pénzei sem. Így a 11. század 

közepén már valószínűleg nem használták a temetőt. Kérdéses azonban, hogy egy hosszabb 

használati idővel számolhatunk-e, vagy a temető egy nagyobb közösség, relatíve gyorsabban 

létrejövő temetkezőhelye volt-e? 

  

30. 4. IRODALOM 

TOMKA 1994b.; ibid. 2000, 21-23.; ibid. 2000a.; CZIGÁNY 2000.; ibid. 2003.; MNM R.A. 

III/21/1996.; XJM. R.A. ltsz. n.38  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
38 A sírok antropológiai adatit Mende Balázs Gusztáv (MTA-RI) bocsátotta rendelkezésünkre, amiért ez úton is 
köszönetünket fejezzük ki! 
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31. MINDSZENTPUSZTA–PÁZMÁNDFALU 

 

31. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1972. márciusában Takács Béla ajándékaként került a Xántus János Múzeum 

gyűjteményébe egy fonott ezüstgyűrű, melyet Mindszentpuszta és Pázmándfalu között, a 

pusztaegyházi részen talált. Az előkerülés körülményeiről sajnos más, közelebbi információ 

nem áll rendelkezésre. 

 

34. kép. Mindszentpuszta–Pázmándfalu (1:10 000) 

 

31. 2. LELETLEÍRÁS 

1 db hat szálból fonott, elkalapált, hegyesedő végű ezüstgyűrű. M.: 2,7x2,5 cm, sz.: 0,4 cm, 

v.: 0,4 cm. XJM ltsz. 72.5.1. (62. tábla 3) 

 

31. 3. IRODALOM 

XJM R.A. 1003-71., 69-98.  
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32. MOSONMAGYARÓVÁR–MOSON, KIRÁLYDOMB 

 

32. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1971. augusztus 9. és szeptember 3. között Pusztai Rezső és Tomka Péter a mosoni 

ispánsági földvár régészeti kutatása során, a föld-fa szerkezetű sánc átvágását végezték, Vidra 

Aladár Liliom utca 7. számú háza előtt. A kutatás célja a sánc szerkezetének vizsgálata, az 

erősség kronológiai viszonyainak pontosítása volt. A sánc átvágása mellett korlátozott 

mértékben annak belső lejtőjén és a földvár belsőbb részein is folyt kutatás, melynek során a 

vár 13. századig történő használatára utaló telepjelenségek is előkerültek. A feltárás során a 

települési objektumok leletei mellett a 4. szelvényben embercsontok, egy másodlagos 

felhasználású, több helyen átlyukasztott levél alakú dísz, egy vas zabla töredéke és egy 

további tüskés vastöredék – talán egy nyílhegy (?) – is napvilágot látott. A helyben lakók 

elmondása szerint a ház telkén többször is kerültek már elő emberi csontok ezt megelőzően is. 

Mindez megerősíti a feltételezést, hogy a sáncon belüli terület feltöltéséhez hordott föld 

kitermelésekor valószínűleg egy 10. századi temetőt bolygattak meg vagy pusztítottak el. 

Mivel feltételezhetően nem nagy távolságról hordták ide a munka során földet, így a temető is 

a közelben helyezkedhetett el.  

 

35. kép. Mosonmagyaróvár–Moson-Királydomb (1:10 000)  
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32. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db levél alakú préselt rézlemez. Közepe ugyancsak levél alakban bemélyedő, szélén 

körben 7 vagy 8,39 a bemélyedő középső részben pedig további 3 lyuk található. 

Másodlagosnak a lemez szélén körben elhelyezkedők tűnnek, ezek átmérője kissé nagyobb, a 

hátoldalon a peremük pedig sorjás. M.: 5,7x4,3 cm. HM ltsz. 2004.11.1. (62. tábla 4) 

2. 1 db vaszabla. Elveszett. 

3. 1 db hegyes vastárgy (nyílcsúcs?). Elveszett. 

 

32. 3. IRODALOM 

PUSZTAI–TOMKA 1972.; ibid. 1976, 398-402.; ibid. 1987, 151.; ibid. 1994.; PUSZTAI 

1979, 13-15.; BÓNA 1998, 95-96.; ASZT 2004, 21; ibid. 2006.; MNM R.A. II.22/1972.; XJM 

R.A. 6-72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 A felső részen lévő lyuk lehet két, egybeszakadt lyuk is. 
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33. MOSONMAGYARÓVÁR KÖRNYÉKE  

 

33. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A Hansági Múzeum gyűjteményébe Németh Alajos mosonmagyróvári lakos 

ajándékaként került 1 db trapéz alakú, fémberakással díszített kengyel, mely elmondása 

szerint a város ÉNy-i határában került elő, a mai 1. számú műúttól mintegy 100 m-re, egy a 

környezetéből kissé kiemelkedő dombon.  

 

36. kép. Mosonmagyaróvár ÉNy-i része. 

 

33. 2. LELETLEÍRÁS 

1 db trapéz alakú, tausírozott, kovácsolt vaskengyel. Külső oldalán gerincelt szárait 

összeszűkülő nyak köti össze a kengyel legyezőszerűen kiszélesedő fülével, melynek felső 

oldala ívelt. A fül a kengyelszíj számára ovális áttöréssel rendelkezik. Talpalója ívelt, három 

bordával erősített. Az szárak és a talpaló találkozási pontján lapos, gomb alakú dudor 

található. A kengyel előoldala fémberakással díszített. A szárakat üzemesen sorakozó 

bronzhuzal berakás díszíti, melyek sorába, a fül alatti részen egy „X” alakú minta ékelődik. A 

fül két oldalán ugyancsak huzalberakás látható, megközelítőleg a szíj befűzésére szolgáló 

lyuk vonaláig. A szárak és a talpaló találkozásánál lévő gombokon 3-3 huzalberakás található, 
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mely a talpaló szárakhoz közeli részein is folytatódik. Különbség azonban, hogy ez utóbbiak 

kivételével a huzalok alapfémből kiálló részeit szélesre kalapálták. Hátoldala díszítetlen. M.: 

17,3x13 cm, a fül sz.: 3,6 cm, a talpaló sz.: 2,8 cm. HM ltsz. n. (62. tábla 5) 
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34. MOSONMAGYRÓVÁR–MAGYAR U. 28. 

 

34. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A Mosonmagyaróvár–Magyar utca 28. szám alatti ház 1994. évi bontása során került 

elő egy több korszakot érintő régészeti leletekből álló gyűjtemény, mely Németh Alajos 

helybéli tanár ajándékaként került a Hansági Múzeum gyűjteményébe. Sajnos a leletek 

előkerülési helye vagy helyszínei bizonytalanok, s azok lehetséges összefüggései sem 

ismertek. A sok esetben nagyon általános formájú tárgyakat tartalmazó gyűjteményből csak 

azokat közöljük, melyek a legnagyobb valószínűséggel keltezhetők a 10-11. századra.  

 

34. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db bronzból öntött, függesztőfüllel ellátott, végein egy-egy gombos tagban végződő 

domború lunula. M.: 3,1x2,8 cm. HM ltsz. 96.3.449.1. (62. tábla 6)  

2. 1 db bronzból öntött líra alakú csat. Felületén öntéssel kialakított, a csat körvonalát övező 

árkolt díszítés látható. Hátoldala az öntés nyomán helyenként homorú. Csatpecke hiányzik. 

M.: 2,7x2,4 cm. HM ltsz. 96.3.448.1. (62. tábla 7) 

3. 1 db bronzból öntött líra alakú csat. Csatpecke, mely valószínűleg vasból volt, hiányzik. 

M.: 2,3x1,7 cm. HM ltsz. 96.3.451.1. (62. tábla 8) 
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35. MOSONSZENTMIKLÓS 

 

35. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Mosonszentmiklós határában – valószínűleg a település ÉNy-i részén, a Csepeti-

dűlőben – szőlőtalaj aláforgatásakor került elő egy honfoglalás kori lovas sír, melynek leletei 

a Bencés Főgimnázium Értesítőjében már az 1902-03. tanév szertári gyarapodásánál 

szerepeltek. Valószínűleg tehát a sír ezekben az években kerülhetett napvilágra. A kissé 

szűkszavú leírás alapján sajnos nehéz megállapítani, hogy lócsontokat is tartalmazott-e, 

továbbá bizonytalan az is, hogy magányos temetkezésről beszélhetünk-e? A leleteket 

Keresztes Jenő kerületi orvos ajándékozta a Győri Múzeumnak.  

 

37. kép. Mosonszentmiklós–Csepeti-dűlő (1:10 000) 

 

35. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db kissé ovális, oldalán enyhén kiugró résszel rendelkező ezüstveret.40 Középrésze 

enyhén bemélyedő, az ezt övező sáv háromszög alakú mintákkal díszített. Hátoldalán 3 db 

szegecs helyezkedik el. M.: 2x1,8 cm. XJM ltsz. n. (63. tábla 1) 

                                                 
40 Börzsönyi Arnold tanulmányában (BÖRZSÖNYI 1905a, 187) és Lovas Elemér leletkataszterében (LOVAS 
é.n. 100) is ezüstözött pityke szerepel. 
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2-3. 2 db deltoid alakú, nyéltüskével ellátott, kovácsoltvas nyílcsúcs. H.: 8,3, ill. 7,2 cm. Az 

egyik nyílcsúcsból csupán tűskéjének darabkája maradt meg. MNM ltsz. 37/1952.9. (63. tábla 

2-3) 

4. 1 db oldalpálcás, tört szájvasú, kovácsolt vaszabla. Négyzetes átmetszetű szájvasainak 

végein két-két, egymásra merőleges tengelyű lyuk található, melyek közül a belsőkbe 

kapcsolódtak az ugyancsak négyzetes átmetszetű oldalpálcák, egy-egy félköríves fül 

segítségével, míg a külsőkben egy-egy vaskarika helyezkedett el. A szájvasak h.: 10,7, ill. 9,7 

cm, az épebb oldalpálca h.: 7,4 cm. MNM ltsz. 37.1952.8. (63. tábla 4) 

5. 1 db körte alakú kovácsolt vaskengyel. Téglalap alakú fülének felső oldala kissé ívelt, a 

kengyelszíj számára ovális alakban áttört. A fül külön nyak nélkül csatlakozik a négyzetes 

átmetszetű szárakhoz. Talpalója ívelt, három bordával erősített. M.: 14,2x12,5 cm. MNM ltsz. 

37.1952.7. (63. tábla 5) 

 

35. 3. ÉRTÉKELÉS 

Az előkerült fegyveres férfi sír magányos volta ugyanúgy megkérdőjelezhető, mint az 

is, hogy tartalmazott-e lócsontokat is, vagy csupán jelképesen a lószerszámokat helyezték-e a 

sírba? Leletanyaga alapján – melynek teljes összetétele szintén nem ismert – a 10. századon 

belül pontosabban nem keltezhető. 

 

35. 4. IRODALOM 

ACSAY 1903, 24; BÖRZSÖNYI 1905a, 186-187., 2. kép; HAMPEL 1907, 123, 19. t.; 

LOVAS é.n., 100; SZŐKE 1954, 129; FÉK 690. sz. 
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36. MOSONSZENTMIKLÓS–LEDNICE-DOMB 

 

36. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Az M1-es autópálya építését megelőző feltárások során került sor a potenciális 

anyagnyerő helyként megjelölt terület feltárására 1992. októberében. Figler András 

vezetésével ekkor egy 600 m²-es összefüggő terület kutatása történt meg. A feltárás során egy 

É-D-i és K-Ny-i irányú, mintegy 12-13 m szélességű, 74 és 95 m hosszúságú, egymásra 

csaknem merőlegesen futó kutatószondákkal vizsgálták a dombot, valamint ezek 

metszéspontjánál egy összefüggő szelvényt is nyitottak. A vizsgált teületen 1 körárkos, késő 

neolitikumra keltezhető sírt, 3 avar kori és 10 kora Árpád-kori temetkezést sikerült 

megfigyelni, további települési objektumok mellett. A feltárás folytatására 1994. július 07-14. 

között került sor. Ekkor 2 késő bronzkori, újabb 3 avar és 2 további Árpád-kori sír került 

napvilágra. 

 

38. kép. Mosonszentmiklós–Lednice-domb (1:10 000) 
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36. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1. sír (1992. október 19.) 

Avar kori. 

 

2. sír (1992. október 20.) (63. tábla 6) 

Felnőtt. Csvh.: kb. 141 cm, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: 180 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, a jobb alkar- és kézcsontok a 

medencén feküdtek. 

Megtartása rossz. Bolygatott. A munkagép roncsolta a koponyát és a lábszárak csontjait is. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet: 

1. A koponya bal oldalánál feküdt 1 db kerek átmetszetű, nyitott végű huzalkarika, melynek 

„végei kis bütyökkel végződnek”. Elveszett. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 14. számú avar kori sírral, vágta annak ÉNy-i végét. 

 

3. sír (1992. október 19.) (63. tábla 7) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: 150 cm, t.: Ny-K, sm.: ? , sh.: 215 cm , ssz.: 62 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, a bal kéz csontjai a 

combcsonton helyezkedtek el. 

Bolygatott. A munkagép roncsolta a koponyát, továbbá a lábszár- és a bokacsontokat. A jobb 

kéz néhány ujjcsontját pedig állatjárás mozdította ki, melyek így a koponya mellé kerültek.  

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldben kerámiadarabok voltak. 

 

4. sír (1992. október 21.) 

Avar kori. 

 

5. sír (1992. október 13-16.) 

Tévesen kiadott szám, a jelenség nem bizonyult temetkezésnek. 
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6. sír (1992. október 21.) (63. tábla 8) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: ÉNy-DK, sm.: ?, sh.: 178 cm, ssz.: 70 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya kissé balra fordult. 

Bolygatott. A váz jobb oldalát állatjárás bolygatta. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú, körben 8-10 cm magasságú padkával ellátott 

aknasír. 

Mellékletek: 

1. A medencén helyezkedett el 1 db vascsat. Elveszett. 

2. A sírföldből került elő 1 db kerek átmetszetű bronz huzalkarperec (vagy torques) töredéke. 

Elveszett. 

Megjegyzés: 

A sírföldből kerámiatöredékek és kovaszilánkok kerültek elő 

 

7. sír (1992. október 23.) (63. tábla 9) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: 84 cm, sh.: 208 cm, ssz.: 80 cm. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

8. sír (1992. október 16.) (64. tábla 1) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: NY-K, sm.: ?, sh.: 192 cm, ssz.: 69 cm. 

A váz valószínűleg hanyattfekvő, nyújtott helyzetű volt. 

Bolygatott. A munkagép kimozdította a koponyát, a medencét és a felsőtest csontjait, csak a 

lábak csontjai maradtak meg in situ helyzetben. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

9. sír (1992. október 20.) 

Tévesen kiadott szám, a jelenség nem bizonyult temetkezésnek. 

 

10. sír (1992. október 20.) (64. tábla 2) 

Idős nő. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 48, sh.: 183 cm, ssz.: 77 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya  váznál kissé magasabban helyezkedett el. 

Megtartása jó. Bolygatott. A koponya környékét és a felsőtest csontjait állatjárás bolygatta. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 
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Melléklet: 

1. A sírföldből korrodált vastöredékek – vasszegek (?) – kerültek elő. Elvesztek. 

Megjegyzés:  

A sírföldből kerámiatöredékek kerültek elő. 

 

11. sír (1992. október 20.) (64. tábla 3) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 40 cm, sh.: 210 cm, ssz.: 88 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek 

egymáson, a jobb volt felül.  

Bolygatott. Feltehetően állatjárás bolygatta a váz csontjainak egy részét, melyek így annál 

magasabb szintre kerültek, illetve ennek következtében megsemmisültek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, Ny-i irányban szélesebb, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

 

12. sír (1992. október 23.) (64. tábla 4) 

Felnőtt. Csvh.: 166 cm, t: Ny-K, sm.: ?, sh.: 177 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé hátrabillent, az állkapocs leesett. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírföldben kovadarabkák voltak. 

Szuperpozícióban a 13. számú avar kori sírral, vágta annak DK-i végét. 

 

13-15. sír (1992. október 20., 23., 26.) 

Avar koriak. 

 

16. sír (1992. október 27.) 

Újkőkori. 

 

17. sír (1994. július 14.) (64. tábla 6) 

Gyermek. Csvh.: 110 cm, t.: ÉNy-DK, sm.: 46 cm, sh.: 160 cm, ssz.: 114 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, a lábcsontok a gödör aljánál 9 

cm-rel magasabban, egy feltöltésen helyezkedtek el. 

Bolygatott. Állatjárás bolygatta a bal oldali bordákat és a medencét. 
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A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Mellékletek: 

1. Közvetlenül a koponya felett helyezkedett el 1 db szürke színű, kihajló peremű 

agyagedény. M.: 9 cm. Elveszett. 

2-4. A medence környékén, annál kissé magasabban volt 1 db gyöngy, továbbá a váz 

felszedése során a nyakcsigolyák környékén, a koponya alól további 2 db gyöngyszem került 

elő. Elvesztek. 

5. A váz bal oldalán, a koponyától indulóan egy növényevő állat részleges vázcsontjai 

helyezkedtek el. Elvesztek. 

 

18. sír (1994. július 09.) (64. tábla 7) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: kb. 148 cm, t.: Ny-K, sm.: 30-35 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 70 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, kézcsontjai a combcsontok végein feküdtek. 

Bolygatott. A sírt a szántás bolygatta, mely a váz lábszár- és lábcsontjait, valamint a koponyát 

roncsolta. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Melléklet: 

1. A váz felszedése során, a csontok alól 1 db tengeri kagyló töredéke került elő. Elveszett. 

Megjegyzés:  

A sírgödör K-i oldalán érintkezett a 20. számú avar kori sírral. 

 

19. sír (1994. július 14.) 

Késő bronzkori. 

 

20. sír (1994. július 13.) 

Avar kori. 

 

21. sír (1994. július 11.) (64. tábla 5) 

Nő (?). Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K, sm.: 50 cm, sh.: 260 cm, ssz.: 80-97 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya jobbra fordult. 

Bolygatott. A koponya és a nyakcsigolyák, valamint a bordák tájékát állatjárás bolygatta. 

Mellékletek: 
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1. A koponya bal oldalának halánték közeli részéről került elő 1 db kerek átmetszetű, bronz 

huzalkarika. Elveszett. 

2. A sír betöltésében vasszegek, a lábszárcsontok felett pedig 1 db vas koporsókapocs volt. 

Elvesztek. 

Megjegyzés: 

A sír betöltésében kerámiadarab volt. 

 

22. sír (1994. július 12.) 

Késő bronzkori. 

 

23. sír (1994. július 11.) (64. tábla 8) 

Férfi. Csvh.: 170 cm, t.: ÉNy-DK, sm.: 24 cm, sh.: 210 cm, ssz.: 80 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya a váznál magasabban volt. A jobb alkar- és 

kézcsontok az alsó csigolyákon feküdtek, a bal lábszárcsontok pedig térdben behajlított 

helyzetben, a jobb lábszárcsontok alatt helyezkedtek el. 

Mellékletek: 

1. A bordák alatt, részben a gerinccsigolyákon, részben pedig a jobb alkarcsontok felett 

helyezkedett el 1 db vastárgy (csat ?). Elveszett. 

2. A bal alkarcsontok mellett, attól kb. 8 cm-re, azzal párhuzamosan volt 1 db vaskés, 

hegyével a lábak irányába, élével a váz felé. Elveszett. 

 

36. 3. ÉRTÉKELÉS 

Az előkerült sírok egy valószínűleg nagyobb sírszámú ún. köznépi jellegű temető 

megmentett töredékét alkotják (39. kép). A terület kedvező fekvése miatt láthatóan már a 

megelőző történeti korokban is temetkezőhelyként szolgált, a korábbi síroknak azonban már 

nem látszott a helye, mikor az újabb sírokat megásták. 

A temető valószínűleg lazább soros elrendezésű lehetett, a feltárásra rendelkezésre álló 

terület szűk volta miatt azonban a szerkezete biztosan nem ismert. A sírok elhelyezkedése 

alapján feltehetőleg K-i irányban folytatódhat a temető. Szuperpozíció a vizsgált korszakunk 

temetkezései között nem volt megfigyelhető, a megelőző avar kori sírok közül azonban a 13. 

és 14. számút is vágta a 12., illetve a 2. számú sír. 
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39.  kép. Mosonszentmiklós–Lednice-domb 

 

A sírgödrök lekerekített sarkú, téglalap alakú, csaknem függőleges vagy alja irányába 

szűkülő oldalú formát mutatnak, valamint egyetlen padkás kialakítású is volt. A vázak hanyatt 

fekvő, nyújtott helyzetűek, a 10. sírba temetett idős nő fejét a temetés során valószínűleg 

felpolcolták, míg a 17. sírban a lábak alatt volt feltöltés.  

A sírok közül három esetben került elő koporsóra uraló nyom. Egy sírban vas 

koporsókapcsot figyeltek meg a lábszárcsontok felett, a betöltésben pedig vasszegeket, míg 

egy másikban a sírföldből előkerült korrodált vasdarabok utalhatnak a koporsóhoz felhasznált 

vasszegekre. A harmadik esetben nem a koporsó okozta elszíneződés, vagy annak fém eleme, 

hanem a váz koponyája felett előkerült kerámiaedény utal valószínűleg a fa ládára, melynek 

tetejére azt ráhelyezték. Az étel- és italmelléklet szempontjából az edény mellett meg kell 
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említeni, hogy ugyanebben a sírban, a koponyától indulóan egy növényevő állat részleges 

vázcsontja volt, mely talán (sajnos archaeozoológiai meghatározása nem történt meg) 

ugyancsak ételmellékletként került a sírba. A munkaeszközöket mindössze egyetlen vaskés 

képviseli, melyet 23. számú férfi sírba helyeztek, a bal alkarcsontok mellé. Egykor bizonyára 

övre függesztve viselte tulajdonosa, melynek vascsatját talán a csigolyákon előkerült – már a 

feltárás idején is erősen korrodálódott – vastárgyban láthatjuk. Öv sírba helyezésére utal a 6. 

számú gyermeksírból származó vascsat is.  

A temető ékszerkészlete rendkívül szegényes, s további nehézséget okoz, hogy sajnos 

csupán a leírások alapján ismert.41 Hajkarikák két sírból kerültek elő, mindkét esetben a 

koponya bal oldaláról. A 21. számú sírban valószínűleg egy egyszerű, nyitott végű bronz 

huzalkarika lehetett, az 1. sír végein bütykös kialakítású karikájában azonban alighanem egy 

ún. gombos végű karikát azonosíthatunk. Ez a típus a 10. század vége elé nem keltezhető, 

használata a 11. század közepén még bizonyosan adatolható. Szintén az ékszerek közé 

sorolhatók a gyöngyök, melyek a 17. számú sírba temetett gyermek mellől ismertek, sírbéli 

helyzetük alapján valószínűleg nyakláncnak fűzték fel őket. Az előkerült egyetlen tengeri 

kagyló a vázcsontok alatt volt, funkciójának megítélése így csupán analógiák alapján lenne 

lehetséges. A temető keltezését tekintve mindössze a gombos végű karikára támaszkodhatunk, 

mely a 11. századot jelöli ki. 

 

36. 4. IRODALOM 

FIGLER 1994.; FIGLER 1997.; MNM R.A. XXVII/195/1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 A leletanyag egy részét – 6., 10., 21. sír – 1998. október 08-án az MTA Régészeti Intézetébe szállították 
feldolgozás céljára. Ezek ma nem találhatók meg a múzeum gyűjteményében, s ugyancsak ismeretlen a többi 
lelet tárolási helye is.  
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37. NYÚL–ÖREGHEGY 

 

37. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Győrtől D-re, a Sokorói–dombság É-i szélén fekvő településtől ÉK-re található a 

környezetből kiemelkedő, megközelítőleg fél négyzetkilométernyi kiterjedésű Öreghegy. 

Valamikor az 1912. év szeptembere és a reákövetkező év júliusa között, a gimnáziumi tanév 

folyamán Börzsönyi Arnold 4 honfoglalás kori lovas sírt tárt itt fel. Eredményeiről a 

következő év gimnáziumi értesítőjében már be is számolt. Mivel azonban a lelőhely 

megnevezéseként csak az Öreghegy szerepel, s egyéb tájékozódási pontot sem közölt, így az 

pontosabban nem határolható be. Börzsönyi beszámolója meglehetősen szűkszavú, 

általánosságban csupán annyit írt, hogy lovassírok voltak, arra azonban nem tért ki, hogy 

mindegyik az volt-e, bár a szövegkörnyezet alapján ez látszik valószínűnek. Nem szólt 

továbbá arról sem, hogy tényleges vagy jelképes lovas temetkezések kerültek-e elő, s a leletek 

esetleges síronkénti összetartozását sem említette. Noha nem emelte ki, de úgy tűnik a leletek 

hiányosan kerültek gyűjteménybe.  

 

40. kép. 1. Nyúl–Öreghegy (1:10 000) 
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37. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db ezüstből öntött, zárt, oválisan kiszélesedő fejű ezüstgyűrű. Foglalata hiányzik, ennek 

két oldalán a szalagszerű karikát két-két ferde árkolás díszíti. M.: 1,9x1,9 cm, a karika sz.: 

0,35 cm, a foglalat sz.: 0,73 cm, v.: 0,09 cm. XJM ltsz. 55.11.3. (65. tábla 1) 

2. 1 db kerek átmetszetű, nyitott végű bronz huzalgyűrű. Átm.: 1,8 cm, v.: 0,2 cm. XJM 

55.11.4. (65. tábla 2) 

3. 1 db Provence-i Hugo (926-931) töredékes ezüstpénze. Elveszett.     

4. 1 db félköríves átmetszetű, egyik végén rombusz alakban záródó, hosszúkás bronz 

tegezmerevítő veret. Hátoldalán három, ellentét lemezkével ellátott szegecs található, melyek 

közül a rombusz alakú rész alatt elhelyezkedő rövidebb a többinél. Hiányos. H.: 10,5 cm, sz.: 

0,4 cm, v.: 0,2 cm. XJM 55.11.1. (65. tábla 3) 

5. 1 db félköríves átmetszetű, két végén egy-egy rombusz alakú tagban záródó, hosszúkás 

bronz tegezmerevítő veret. Hátoldalán három, megközelítőleg derékszögben, a tárgy jobb, 

illetve bal oldala irányába meghajlított szeg látható. H.: 10,65 cm, sz.: 0,4 cm, v.: 0,2 cm. 

XJM ltsz. 55.11.2. (65. tábla 4) 

6. 1 db kovácsoltvas deltoid alakú (?) nyílcsúcs. Hiányos. M.: 5,8x1,8 cm. XJM ltsz. 55.11.5. 

(65. tábla 5) 

 

37. 3. ÉRTÉKELÉS 

A Nyúl község Öreghegy nevű részén feltárt sírok leleteinek alighanem csupán kisebb 

töredéke került közgyűjteménybe, s hogy ezek hány sírból származnak, szintén rejtély. 

Bizonytalan, hogy a sírok tényleges vagy jelképes lovassírok voltak-e, azonban még utóbbiak 

esetében is legalább a lószerszámok megléte bizonyosra vehető. Szintén nem lehet 

megállapítani a nemek arányát, a fegyverek alapján legkevesebb egy férfi sír látszik 

bizonyosnak, melyre a nyílcsúcs és a tegez veretei utalnak. A két bronztárgy alakra nagyon 

hasonló, méretük és felerősítésük azonban eltérő. Azt, hogy tegez részei voltak, már 

Börzsönyi is felismerte. Szintén bizonytalan, hogy a négy sír a temető összes sírja volt-e, 

avagy további sírok is vannak, vagy voltak-e a földben? A sírok keltezésének tekintetében 

egyedül a 10. századi érem kínál egy terminus post quem időpontot, ez 926. Ennek alapján a 

10. század első évtizedeit kizárhatjuk a temető keltezését illetően.  
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37. 4. IRODALOM 

BÖRZSÖNYI 1913, 25; LOVAS é.n.; FETTICH–NEMESKÉRY 1943, 50, XLIX. t.; SZŐKE 

1954, 129; FÉK 768-769. sz.; KOVÁCS 1989, 49; SZŐNYI–TOMKA 1996, 44; MNM R.A. 

27.L.I. 
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38. NYÚL–PÁSKOM 

 

38. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1992. január 6-án Mészáros Attila különböző leleteket vitt be a Xántus János 

Múzeumba, melyeket a múzeum megbízásából folytatott terepbejárásán gyűjtött, fémkereső 

segítségével. A római kori emlékek mellett előkerült egy honfoglalás kori öntött bronzveret is. 

A lelőhely Nyúl község Töltéstava felé eső, Páskom nevű határrészében található. A Pándzsa 

ér bal oldali partján, azzal párhuzamosan elhelyezkedő hosszúkás dombsor vízfolyás felé eső 

lejtőjéről, egy kb. 0,5 ha kiterjedésű területről származnak az előkerült leletek. A lelőhelyet 

Paszetnák István azonosította, aki terepbejárása során Árpád-kori agyagedény töredékeket is 

talált.  

 

41. kép. Nyúl–Páskom (1: 10 000) 

 

38. 2. LELETLEÍRÁS 

1 db levél alakú, szélesebb végének közepén ovális gömböcskével díszített, öntött bronzveret. 

Felületét ötlevelű növényi minta díszíti, mely a veret szélével párhuzamosan futó keretből 

indul, az ovális gömböcske alatt a középső és a felső két levele pedig egybeolvad a kerettel. A 
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háttér mélyebben fekszik. Hátoldalán három szegecs található. M.: 2,48x2 cm, v.: 0,1 cm. 

XJM ltsz. 92.3.1. (65. tábla 6) 

 

38. 3. ÉRTÉKELÉS 

Sajnos a szórványként előkerült veret alapján nem dönthető el, hogy az milyen jellegű 

lelőhelyre utal. Bizonytalan az is, hogy a későbbi terepbejárás során előkerült Árpád-kori 

kerámiaedény töredékek kapcsolatba hozhatók-e a verettel? 

 

38. 4. IRODALOM 

XJM R.A. 2-95., 75-98., 175-09.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 213 

39. ÖTTEVÉNY–LENIN U. 62. 

 

39. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Öttevény belterületén, az egykori Lenin utca 62-es számú ház építése során, annak D-i 

sarkától 2 méterre az építkezéshez homokot termeltek ki, mely munkálatok során lócsontok és 

lószerszámok kerültek elő. A kérdéses telek egy, a térfelszínből 2-3 méter magasságban 

kiemelkedő, a mai Templom utca vonalával megegyező irányú kisebb dombon található, a 

Templom utca és a Dózsa György utca kereszteződésében. Az ingatlan mai címe: Templom u. 

36. A ház egykori tulajdonosa Stinner Sándor a sírból előkerült leleteket átadta a győri Xántus 

János Múzeumnak, melyek a következők voltak: emberi csontok, lókoponya és lócsontok, 

kengyelpár és zabla. A bejelentést követően a lelőhelyen Uzsoki András végzett leletmentést 

1960. október 12-13-án, melynek során egy 250x160 cm-es szelvényt nyitott, s ebben feltárt 

egy honfoglalás kori sírt. Stinner házát 1987-88-ban lebontották, majd egy új épületet 

emeltek, mely az utcától kissé beljebb helyezkedett el, mint elődje. A sír egykori helye ma a 

ház utca felé eső fala és a kerítés között található. Az új ház építése során 3 méter mélyen 

kiásták a pince helyét, továbbá több, ugyancsak mélyebben alapozott épület áll az udvarban, 

de sem a ház, sem ezek építése során nem kerültek elő újabb leletek.  

 

42. kép. Öttevény–Lenin u. 62. (1:10 000) 
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39. 2. SÍRLEÍRÁS (66. tábla 1) 

Férfi, 40 év feletti. Csvh.: 151 cm a lábszárcsontok végéig, t.: Ny-K, sm.: 89-103 cm, sh.: ?, 

ssz.: 115 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya a bal oldalán feküdt. 

Megtartása jó. Bolygatott. A földmunka során a jobb lábszár- és lábcsontokat érte bolygatás, 

továbbá az ujjperceket a növények gyökérzetének növekedése vagy állatjáratok mozdították el 

helyükről. 

A sírgödör hosszúkás, rövidebb Ny-i oldala nem merőleges a hosszabb oldalakra, sarkai 

lekerekítettek. K-i vége a bolygatás miatt ismeretlen. É-i felén 50-55 cm széles, 63 cm mély 

padka található. D-i felének alja kissé teknős, középtájon a legmélyebb, ahol -103 cm, míg a 

Ny-i 89, a K-i rész pedig 100 cm mélységű. A padka K-i felében részleges lócsontváz feküdt. 

A találó elmondása szerint a lókoponya az emberi váz bal oldalán, a lábszárcsontok külső 

oldalán volt. A ló vázrészei közül csak 3 lábszárcsont feküdt eredeti helyzetben, a padka ÉK-i 

részén egymással párhuzamosan, Ny-K-i irányban. A negyedik lábszárcsont a lókoponya 

mellett, a lólábcsontok felé helyezkedett el. Itt a padkán fekhettek a homokkitermelés során 

kiszedett lószerszámok, a kengyelpár és a zabla, továbbá a lólábszárcsont valamint a 

lókoponya is. 

 

Mellékletek: 

1. A koponya jobb oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű, nyitott, összenyomott végű, ovális 

ezüst huzalkarika. M.: 2,4x2 cm, átm.: 0,16 cm. XJM ltsz. 64.6.1.1. (66. tábla 2) 

2. A koponya bal oldalánál helyezkedett el 1 db kerek átmetszetű, nyitott végű ezüst 

huzalkarika. M.: 2,5x2,5 cm, átm.: 0,16 cm.  XJM ltsz. 64.1.2. (66. tábla 3) 

3. A koponyától K-i irányban, mintegy 3-4 cm-re 4-5 éves juh jobb combcsontja42 feküdt. 

4. Az állatcsonttal párhuzamosan, attól É-i irányban, mintegy 2-3 cm-re helyezkedett el 1 db 

nyéltüskével ellátott, hegyesedő végű, egyélű vaskés. Feltáráskor megfigyelhető h.: 14 cm, 

sz.: 1,1 cm. XJM ltsz. 64.6.2. (66. tábla 4) 

5-6. A sír megbolygatásakor került 2 db kovácsolt vaskengyel. A találó elmondása szerint a 

lókoponya orránál feküdtek, a váz bal combcsontjának külső részénél a padkán, részben 

egymáson. Az egyik kengyel ún. karoling-normann típusú, háromszög alakú, gombos nyakú, 

téglalap fülű. Szárai félköríves átmetszetűek, talpalója homorú, a fül a kengyelszíj számára 

téglalap alakban áttört. M.: 19,2x12,2 cm. XJM ltsz. 64.6.3. 

                                                 
42 A csontot, annak sírrajzon látható mérete és formája alapján Istvánovits Eszter véleménye szerint rosszul 
határozhatták meg (ISTVÁNOVITS 1996a, 27, 24. j.). 
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A másik kengyel egyenes talpú, boltozatos szárú, négyzetes fülű. Szárai rombusz 

átmetszetűek, melyek nem olvadnak egybe a talpalóval, hanem jól láthatóan végigfutnak 

annak kiszélesedő alján. Füle téglalap alakban áttört. M.: 17,3,x11,5 cm. XJM ltsz. 64.6.4. 

(66. tábla 5-6) 

7. Ugyancsak a bolygatás során látott napvilágot 1 db tört szájvasú, kovácsoltvas oldalpálcás 

zabla. A szájvasak szögletes átmetszetűek, enyhén aszimmetrikusak, végeiken két, egymásra 

merőleges tengelyű lyuk található. A belsőkbe kapcsolódnak a hengeres oldalpálcák, melyek 

középrészén lévő 2-2 téglalap alakú áttörésbe kapcsolódik a lapos, félköríves szíjtartó fül, 

annak külső ívénél lépcsőzetesen beljebb elhelyezkedő nyelvekkel. A szájvasak h.: 10,9, ill. 

10,2 cm, az oldalpálcák h.: 15,3, ill. 15,1 cm, a két oldalpálca közt a szájvas h.: 13,5 cm. XJM 

ltsz. 64.6.5. (65. tábla 7)  

Sótonyi László meghatározása szerint a sírba egy 10-12 éves mén csontjai kerültek, 

mely csontkinövés miatt sántíthatott. 

 

39. 3. ÉRTÉKELÉS 

Uzsoki András közleményében hangsúlyozza, hogy az ingatlan tulajdonosa a háza 

előtt fekvő kis kertrészt fél méternél mélyebben felásta, de újabb sír vagy sírok nyomára itt 

nem akadt. Ugyancsak nem emlékeztek a régebben ott élők arra, hogy e területen – ahol 

korábban szőlőművelés folyt – sírok vagy leletek kerültek volna elő. A lelőhely 

újraazonosítását elvégző Paszternák István is beszámol a telken végzett földmunkákról, de 

leletek előkerüléséről az általa megkérdezettek sem tudtak. Valószínűnek tűnik tehát, hogy 

1960-ban egy ún. magányos temetkezés került napvilágra. 

A váz bal oldalán elhelyezett részleges lovas temetkezés és a lószerszámok nem 

számítanak ritkaságnak a korszak temetkezései között,43 s megtalálhatók a padkára helyezett 

lócsontok és lószerszámok is (TÜRK 2009, 102-105.). A lovastemetkezés mellett a pogány 

hitvilág emléke az egykori húsétel meglétére utal állatcsont is. Valószínűleg az állatcsont 

mellé csomagolt vaskést annak elfogyasztását megkönnyítendő, mint evőeszközt helyezték a 

sírba (RÉVÉSZ 2008, 429). 

Az elhunyt egykor feltehetően a társadalom egy módosabb – ám nem annak felső – 

rétegébe tartozhatott, hiszen temetése során lovat is áldoztak. Ez még akkor is igaz lehet, ha a 

ló talán nem az elhunyt életében rendszeresen használt hátasa volt, hanem a temetés során 

feláldozásra került, lovaglásra alkalmatlan, valószínűleg sánta ló. Ugyancsak nem a 

                                                 
43 Bálint Csanád felosztása szerinti II. csoport (BÁLINT 1969, 108-110.). 
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legtehetősebb rétegbe tartozó személyre utalhat, hogy a sírból – a hajkarikákon kívül – nem 

kerültek elő ékszerek, ruha- vagy övdíszek, sem egyéb, az illető magasabb vagyoni helyzetére 

utaló tárgy. Ny-i típusú kengyele a kalandozó hadjáratok irányába mutat, a sírból azonban 

nem került elő fegyver, aminek alapján az elhunyt a honfoglalás kori katonáskodó rétegbe 

lenne sorolható. Egymástól eltérő kengyeleinek magyarázata talán a szimmetrikus kengyelek 

okozta kényelmetlenség kiküszöbölésére szolgált (RÉVÉSZ 1999, 279). 

A sír keltezése tekintetében a nyitott végű huzalkarikák nem használhatók a 10-11. 

századon belüli pontosabb datálásra (RÉVÉSZ 2008, 400-402.). A kengyelek közül az egyenes 

talpú, boltozatos szárú, négyzetes fülű példányok a 10. század elő kétharmadában lehettek 

használatban (RÉVÉSZ 1999a, 282), míg a gombos nyakú, ún. karoling-normann kengyeltípus is 

hasonló kronológiai besorolást kapott (KOVÁCS 1985, 134). A sír ezen az időszakon belül 

pontosabban azonban nem keltezhető. 

 

39. 4. IRODALOM 

UZSOKI 1960.; ibid. 1962.; SÓTONYI 1962.; LIPTÁK 1962.; KOVÁCS 1985.; XJM R.A. 

67-98. 
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40. PANNONHALMA–BOLDOGASSZONY KÁPOLNA  

 

40. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A Pannonhalmi–vonulaton, a Pannonhalmi Bencés Főapátság hármas dombjának D-

felé eső, harmadik sasbércén áll mai Boldogasszony kápolna, melynek környékén a domb 

lejtőjének egyengetési munkálatai során, 1865-ben római, valamint honfoglalás és kora 

Árpád-kori sírok, továbbá telepjelenségekre utaló leletek kerültek elő. Sajnos a leletek 

előkerülési körülményeiről semmilyen információ nem maradt fenn, így bizonytalan, hogy 

hány temetkezést bolygattak meg, s az előkerült leletek közötti esetleges összefüggések sem 

ismertek. A leletek sorsa is kérdéses, azok Ebenhöch Ferenchez kerültek, aki néhányat a 

Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozott, míg a többi lelet sorsa bizonytalan. 

 

43. kép. Pannonhalma–Boldogasszony kápolna (1:10 000) 

 

40. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nagyobb méretű S-végű karika. M.: 3,5x2,8 

cm, átm.: 0,25 cm, Ssz.: 0,53 cm. MNM ltsz. 285/1871.IX.d.7. (67. tábla 10) 

2. 1 db négyrét hajlított ezüstszálból sodrott, hegyesedő, laposra kalapált végű gyűrű. M.: 

2,2x2,18 cm, v.: 0,28 cm. MNM ltsz. 285/1871.IX.c.5. (67. tábla 11) 
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3. 1 db háromrét hajlított ezüstszálból sodrott, hegyesedő, kissé laposra kalapált végű gyűrű. 

M: 2,2x2,1 cm, v: 0,25 cm. MNM ltsz. 285/1871.IX.c.4. (67. tábla 12) 

4. 1 db kerek átmetszetű, négyrét hajtott bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós záródású 

nyakperec, a huzalok közé iktatott vékony filigránszálakkal díszítve. Elveszett. 

5-6. 2 db sodrást utánzóan öntött, zárt, állatfejes bronzkarperec. Lovas Elemér beszámolója 

szerint a nyakperechez hasonló, masszív öntött, végein állatfejekben végződő karperecek 

voltak. Elvesztek. 

7. 1 db sodrást utánzóan öntött ezüstgyűrű. Elveszett. 

 

40. 3. ÉRTÉKELÉS 

A Pannonhalmi Apátság területén előkerült sírok egy ismeretlen sírszámú, feldúlt, ún. 

köznépi jellegű temetőre utalnak. A rendelkezésre álló leletanyag – a filigrándíszítésű 

nyakperec (GIESLER 1981, 119), s az ezüsthuzalból készült gyűrűk (GIESLER 1981, 113, Taf. 53.; 

REJHOLCOVÁ 1995a, 77; SZŐKE–VÁNDOR 1987, 74) – a lelőhelyet a 11. század közepére 

keltezik. 

 

40. 4. IRODALOM 

EBENHÖCH 1868, 173; LOVAS 1937, 36-37.; ibid. é. n., 70; FÉK 355. sz.; KOVÁCS 1994, 

126; SZŐNYI–TOMKA 1996, 44; XJM R.A. 72-98. 
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41. PUSZTASOMORJA–TÍMÁR-DOMB  

 

41. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Az egykor önálló település, melynek Árpád-kori neve Gesztence volt, 

Mosonmagyaróvártól DNy-ra található, ma Jánossomorja legnyugatibb részét alkotja.  

 

44. kép. Pusztasomorja–Tímár-domb (1:10 000) 

 

A település Tímár-domb nevű részén, az Andau/Mosontarcsa, A. és Somorja közti 

műút D-i felén, a volt határőrlaktanyával szemben helyezkedett el az Új Élet TSz 

homokbányája, melyben bányászat során, 1965. május elején csontvázakat és 

kerámiaedényeket találtak. A határőrség bejelentését követően a helyszínen Pusztai Rezső 

folytatott feltárást 1965. május 10-14-ig, majd május 25. és június 1. között. Ennek során 

települési objektumok mellett 5 bronzkori, kelta és késő középkori/kora újkori sír is feltárásra 

került. 1968. augusztusában ismét jelentés érkezett a Hansági Múzeumba, hogy 

homokkitermeléskor sírt találtak. A helyszínre kiszállva Pusztai azonban már csak azt 

állapíthatta meg, hogy a vázat teljesen feldúlták, a leleteket viszont a határőrség a 

rendelkezésére bocsátotta. Mivel a homokkitermelés tervezett folytatása indokolttá tette a 

megelőző feltárást, azt szeptember 23. és 28. között elvégezték, melynek alkalmával a feldúlt 
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sír mellett további öt bronzkori és 10-11. századi sír került elő. A pusztuló lelőhely következő 

kutatására 1970. szeptember végén került sor, mikor a homokbánya bővítése során négy 

bronzkori sírt bolygattak meg. Ezek leletmentő feltárása 1970. szeptember 28. és október 1. 

között lett elvégezve. A következő feltárás apropóját pedig az egykori KISZ Országos 

Honismereti Tábora adta, mely 1971-ben Mosonmagyaróváron tartotta nyári táborát, s a 

gyakorlati munka keretében a homokkitermeléssel veszélyeztetett lelőhelyen augusztus 6. és 

10. között négy bronzkori és 10-11. századi temetkezést tárt fel Pusztai. 

 

41. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

A-B. sír (1965. május 10.) 

Bronzkori. 

 

1. sír (1965. május 25.) 

Kelta.  

 

2-4. sír (1965. május 25-28.) 

Késő középkoriak (?). 

 

5. sír (1965. május 28.) 

Kelta (?).  

 

6. sír (1968. augusztus 19.) 

Nő. Csvh.: ?, t.: ÉNy-DK, sm.: 130 cm (+ kb. 40 cm vastagságú humusz), sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helytetű. 

Bolygatott. A sír a homokbányászat során került elő, a leletek elhelyezkedését tekintve csak a 

találók elmondásai nyújthatnak információt. 

Mellékletek: 

1. A nyakcsigolyák mellett feküdt 1 db négyzetes átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott 

végű huzalkarika. M.: 3x2,4 cm, v.: 0,39x0,36 cm. HM ltsz.  69.1.2. (67. tábla 8)  

2. A találók elmondása szerint a „váz koponyáján” (valószínűleg a nyakcsigolyák környékén) 

volt 1 db kerek átmetszetű, háromrét hajlított bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós végű 

nyakperec. Egyik vége törött, hiányos. M.: 12,3x9,8 cm, átm.: 0,47 cm. HM ltsz. 69.1.4. (67. 

tábla 9) 
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3. A felsőtest vagy a nyakcsigolyák környékén helyezkedett el 1 db bronzból öntött, avar kori 

griffes veret csüngőrésze. M.: 4x3,8 cm. HM ltsz. 69.1.3. Elveszett. 

4. A sírból előkerült továbbá 1 db lekerekített végű, pontkörmintákkal díszített bronz 

pántkarperec töredéke. Átm.: 7,5 cm, sz.: 1,3 cm. HM ltsz. 69.1.1. Elveszett. 

 

7. sír (1968. szeptember 25.) (67. tábla 1) 

Nő. Csvh.: 152 cm, t.: Ny-K, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé balra fordult, a jobb alkar- és 

kézcsontok a medence szélén feküdtek. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Mellékletek: 

1. A váz alsó állkapcsának csúcsa alatt és a jobb oldali medencelapát felső szélénél feküdt I. 

István (1000-1038) H1 (?) denárának egy-egy félbevágott darabja. Feltáráskor megfigyelhető 

állapotában 3 darabra volt törve. Átm.: 1,9 cm. HM ltsz. 69.2.2. Elveszett. 

2-3. Az állkapocs jobb oldalán és a bal kulcscsont mellett, részben alatta volt 1-1 db bronz 

huzalkarika. Az egyik kerek átmetszetű, végei elhegyesedőek, míg a másik keresztmetszete 

ovális, egyik vége egyenesre vágott, másik enyhén elhegyesedő. M.: 2,6x2,3 cm, átm.: 0,32 

cm; ill. 2,6x2,5 cm, v.: 0,4x0,28 cm. HM ltsz. 69.2.1. (67. tábla 6-7) 

  

8-9. sír (1968. szeptember 27.) 

Bronzkoriak. 

 

10. sír (1968. szeptember 26.) (67. tábla 2) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-DNY–K-ÉK, sm: 110 cm, sh.: ?, ssz.: ?.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a jobb alkarcsontok a 

felkarcsonton feküdtek visszahajlított helyzetben, míg a kézcsontok a felkarcsont végénél és a 

kulcscsonton voltak. A bal alkarcsontok a csigolyákra csaknem merőleges helyzetben kerültek 

elő. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Bolygatott. A bal felkarcsont, a medence bal oldala és a bal láb teljes csontjai hiányoztak.  

Melléklet nélküli. 

 

11-15. sír (1968. szeptember 28., 1970. szeptember 30-31., október 1.) 

Bronzkoriak. 
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16. sír 

Nem szerepel sem a szöveges dokumentációban, sem a temetőtérképeken. 

 

17. sír (1971. augusztus 7-10.) (67. tábla 3) 

Nő. Csvh.: kb. 155 cm, t.: Ny-ÉNy–K-DK, sm.: kb. 100 cm, sh.: kb. 200 cm, ssz.: 75 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé jobbra fordult, a jobb kézcsontok a 

combcsont végén feküdtek, míg a bal alkar- és kézcsontok a medencén voltak. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Bolygatatlan. 

Mellékletek: 

1. A koponya jobb oldalán, a halánték magasságában feküdt 1 db kerek átmetszetű 

bronzhuzalból készült, nyitott, egymásra hajló végű huzalkarika. Átm.: 2,4 cm, v.: 1,4 cm. 

HM ltsz. 74.6.1.1.1. Elveszett. 

2. A jobb kéz csontjainál feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, 

egymásra hajló végű karika. Átm.: 2,3 cm, v.: 0,3 cm. HM ltsz. 74.6.1.1.2. Elveszett. 

 

18. sír (1971. augusztus 7-10.) (67. tábla 4) 

Férfi. Csvh.: kb. 150 cm, t.: Ny-K, sm.: 110 cm, sh.: 230 cm, ssz.: 55 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar csontjai a felkarcsontra csaknem 

merőleges helyzetben feküdtek.   

Megtartása rossz. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 

Mellékletek: 

1. A jobb kéz egyik ujjcsontján feküdt 1 db kerek átmetszetű, nyitott végű bronz huzalgyűrű. 

Átm.: 2,1 cm, átm.: 0,2 cm. HM ltsz. 74.6.2. Elveszett. 

2. A jobb kézcsontok mellett volt 1 db öntött, „körkörös bordákkal díszített bronzkorong 

(lószerszám veret) töredéke. Római kori (?).” H.: 10 cm. HM ltsz. 74.6.3. Elveszett. 

 

19. sír (1971. augusztus 7-10.) (67. tábla 5) 

Nő. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-K, sm.: 110 cm, sh.: 200 cm, ssz.: 55 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé jobbra fordult, a jobb alkar- és 

kézcsontok a medence szélén és a combcsont végén feküdtek. 

Bolygatott. Valószínűleg állatjárás roncsolta a koponya egy részét. 

A sírgödör lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasír. 
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Mellékletek: 

1-2. A koponya bal oldali csecsnyúlványán és az állkapocs mellett helyezkedett el 2 db, kerek 

átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. Átm.: 1,9, ill. 1,7 cm, v.: 0,2, ill. 0,2 cm. HM 

ltsz. 74.6.4.1-2. Elvesztek. 

3. A bal kéz egyik ujjcsontján volt 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő végű bronz huzalgyűrű. 

Átm.: 2,3 cm, v.: 0,4 cm. HM ltsz. 74.6.5.1. Elveszett. 

 

20. sír (1971. augusztus 7-10.) 

Bronzkori. 

 

41. 3. ÉRTÉKELÉS 

Pusztasomorja–tímár-dombi részén tehát 1965. és 1971. között, több ásatási 

periódusban egy ún. köznépi jellegű temető 6 sírját sikerült megmenteni. Feltételezhető, hogy 

több sír is a bányászat áldozatául eshetett, talán már az első bejelentést megelőző időkben is. 

További bizonytalanságot okoz a temető értékelésével kapcsolatban, hogy a szakaszosan 

folytatódó feltárás a bányászat által veszélyeztetett temető teljes területére nem terjedt ki.  

A feltárt terület alapján a 10-11. századi temető a domb tetjén helyezkedett el, a 119,9 

m-es magassági ponttól D-re és Ny-ra kerültek elő sírok. Ebbe a két irányba – főként azonban 

K-felé – egy nagyobb, egybefüggő területre terjedt ki a kutatás (K-felé a domb alján lévő 

terület is fel lett tárva), ám újabb sírokat nem eredményzett. Pusztai Rezső felvetette, hogy a 

temető É-felé, mintegy 10-12 méterre, a Somorja felé vezető út túloldalán is folytatódhat. 

Sajnos azonban itt mindössze egyetlen szonda került kijelölésre, melyben csak bronzkori 

temetkezések voltak. Csupán kisebb felületet nyitottak meg a dombtető Ny-i részén is, 10-11. 

századi sírok azonban ezekben sem kerültek elő. 

A sírok elhelyezkedése alapján a temető ún. soros jellegű lehetett (45. kép). A 6., 18. 

és a 19. számú temetkezések alkothatnak egy ÉK-DNy-i irányú sort, mely azonban lazább 

szerkezetű volt, hiszen a 18-19-es síroktól kissé távolabb, mintegy 10 méternyire helyezkedik 

el a 6. számú. Mivel a terület e sírok között csaknem egybefüggően feltárt volt, valószínűleg 

nem maradt a földben köztük temetkezés. A 7. és a 17. jelölheti az újabb sort, mely D-i 

irányba megnyugtatóan lehatároltnak tűnik, míg a 10. számú jelezheti talán a harmadik sort. 
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45. kép. Pusztasomorja–Tímár-domb  

 

A temetkezési szokások között a sírgödrök lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasírok 

voltak, koporsó nyomait nem lehetett megfigyelni. A temetőből 4 női, 1 férfi és 1 bizonytalan 

nemi és életkori adatokkal rendelkező váz ismert, mely sírok közül csupán a bizonytalan 

antropológiai besorolással rendelkező váz mellett nem volt maradandó anyagból készült lelet. 
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Noha a temető teljes sírszáma ismeretlen, mégis figyelemre méltó, hogy e 6 sír között 

egyetlen gyermeksír sem volt. Az ékszerek között a 10-11. század folyamán általánosan 

használt (SZŐKE 1994, 269; RÉVÉSZ 2008, 402) huzalból készült hajkarikák sima, nyitott végű, 

kerek (7., 17.) vagy négyzetes átmetszetű (6.) változatai mellett feltűnnek a 10. század utolsó 

harmadától elterjedő (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 53-54.) S-végű változatai (19.) is. A hajkarikák 

mindegyike női sírból származik, csakúgy mint a temetőből egyedüliként előkerült vastagabb 

huzalból sodrott nyakperec is. A típus használata a 10. század végétől már valószínűleg 

megfigyelhető lehetett (ISTVÁNOVITS 2003, 291). A nyakpereccel egy sírból került elő a temető 

egyetlen karperece, egy pontkörmintákkal díszített, bronz pántkarperec. Ezek használata még 

a 11. század első évtizedeiből is kimutatható (RÉVÉSZ 1996, 90). 3 sírból összesen 3 db gyűrűt 

sikerült dokumentálni, ez volt az egyetlen ékszere a 18. sírba temetett férfinak, míg a másik 2 

db a 17. és a 19. számú női temetkezésben volt. Feltehetően tarsolyba helyezve került a sírba 

az a bronzból készült, római (?) lószerszámveret, mely a 18. sírban nyugvó férfi jobb 

kézcsontjainál került elő. A temetőtöredék keltezése szempontjából az egyik legfontosabb a 7. 

sírban nyugvó nő mellett talált, feldarabolt I. István (1000-1038) érem. Az állkapocs csúcsa 

alatt és a jobb oldali medence felső szélénél fekvő, szétvágott érmék valószínűleg obolusként 

szolgáltak. Ezzel összhangban a temető véleményünk szerint leginkább a 11. század elejére, 

első felére keltezhező. 

 

41. 4. IRODALOM  

PUSZTAI 1969a.; ibid. 1971.; ibid. 1972.; KARDOS 2001, 16; GYÖRFFY 1998, 149; 

KOVÁCS 2006, 229, 29. j.; MNM R.A. XV.228/1967.; XII.137/1969.; XVIII. 167/1972.; 

XVIII.168/1872. 
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42. RÁBACSÉCSÉNY 

 

42. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1871-ben Ebenhöch Ferenc koroncói plébános a Magyar Nemzeti Múzeumnak 

ajándékozott több, környékbeli településről előkerült leletet. A Győrszemeréről, Koroncóról, 

Pannonhalmáról és Tétről gyűjtött tárgyak mellett ekkor került a gyűjteménybe egy 

valószínűleg Rábacsécsényről származó veret is. 

 

46. kép. Rábacsécsény (1:10 000) 

 

42. 2. LELETLEÍRÁS 

1 db bronzból öntött, négyzetes, középpontos veret. Felületén négy koncentrikus kör alakú 

minta látható, középpontja homorú oldalú négyzet alakban bemélyedő. Felülete aranyozott, 

hátoldalán egykor négy elhajlított végű szeg volt. M.: 2x2 cm. MNM ltsz. 295/1871.II.20. (68. 

tábla 1) 

 

42. 3. ÉRTÉKELÉS 

A szórványként előkerült lelet esetében nem lehet megítélni, hogy milyen jellegű 

objektumra utal, s a 10. századon belül pontosabban nem is keltezhető.  
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42. 4. IRODALOM 

FÉK 842. sz.; LANGÓ–MEDE 2006, 233, 9. ábra. 
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43. RUSOVCE/OROSZVÁR–WIESENACKER-DŰLŐ, SL. 

 

43. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A település egykori határának DNy-i részén, az akkori belső telkek és a vasútvonal 

közti területen, Pelczmann János és Pelczmann Anna telkén, 1890. tavaszán szántás közben 

emberi csontokat vetett felszínre az eke. A helyszínre a Moson Megyei Történelmi és 

Régészeti Egylet megbízásából 1890. május 09-én, Simay Aladár társaságában Sőtér Ágost 

szállt ki. Egyetlen nap alatt, ÉK-DNy-i irányú kutatóárkokkal 27 sírt tárt fel, melyek DNy-

ÉK-i irányban, egymástól mintegy 180-190 cm távolságra feküdtek, 60-120 cm mélységben. 

Sőtér a feltárásról 1898-ban kissé szűkszavú közleményben számolt be, az előkerült sírokat 

egy korszakba tartozónak határozta meg, s feltűnt neki, hogy a sírokból nem kerültek elő 

markáns római jellegű leletek, csupán ez egyik edény volt véleménye szerint „határozottan 

ókori bögre”.   

1903. július 20. és 26-a között Virág Gyula járásbíró táraságában folytatta Sőtér a 

feltárást, melynek helyszíneként az előzetes szemle alapján, a községből induló, a 

Wiesenacker- és a Lajthaacker-dűlőt elválasztó, s a vasút vonalát is átszelő dűlőút 

Wiesenacker irányába eső részében található, megközelítőleg téglalap alakú telkek közül az út 

közvetlen szomszédságában lévő Hauser János földjét, az azzal szomszédos Schneemayer 

József tulajdonában lévő telket, továbbá Koch Nándor és Fogl Mihály tulajdonát jelölte ki 

(47. kép). A feltárás során – a néha rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére is – 

az ős- és római kori sírok mellett több kora Árpád-kori sírt is feltártak. A feltárás itt is 

kutatóárkos módszerrel folyt, az árkokat a dűlőútra merőlegesen, ritkábban azzal 

megközelítőleg 45º-os szöget bezárva, egyszer pedig azzal párhuzamos irányban jelölték ki 

(49. kép). Július 25-én Tusch János hozzájárulásával a kutatást kiterjesztette a dűlőút 

túloldalára is, nevezett ugyancsak téglalap alakú földjén 6 kutatóárok segítségével 18 sírt tárt 

fel. Próbafeltárást végzett továbbá Fogl Mihály egy másik, ugyancsak a dűlőben elhelyezkedő 

földjén és Zechmeister Pál telkén is, azonban eredménytelenül. A feltárást Sőtér 1903. 

augusztus 3-án folytatta, utolsó ásatási jelentése augusztus 8-án lett dátumozva. Az ős- és 

római kori sírok mellett további Árpád-kori temetkezéseket is feltárt. 
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47. kép. Rusovce/Oroszvár, a Wiesenacker- és a Lajthaacker-dűlő 

 

Beszámolója szerint a sírok tájolásában nem volt felfedezhető rendszer, a sírgödrök 

mélysége 60-140 cm között váltakozott, s a sírok egymástól való távolsága sem mutatott 

szabályosságot. Néhány esetben az általános hanyatt fekvő helyzettől eltérően a vázak 

„fordítva” feküdtek. A férfi sírok jellemző melléklete a kerámiaedény volt, azon kívül szinte 

mást nem is tartalmaztak. Kiemelte, hogy öt sírban a vázak hossza elérte a 2 métert.  

Sajnos a kor általános szemléletmódjának megfelelően a csontvázak egyes részeit nem 

szedték fel, melyek így nem is kerülhettek gyűjteménybe. Ez az oka, hogy embertani adatok 

ezekről a sírokról sokszor csupán bizonytalanul állnak rendelkezésre. A feltárás Sőtér 1905. 

évi halála után évtizedekre abbamaradt, s annak közzétételére sem került sor.  

1938. október 10-én Schneemayer Pál kertjében földmunka során találtak emberi 

csontokat. A leletről Fülöp Lajos gyógyszerész értesítette a Magyar Országos Történeti 

Múzeumot. A bejelentést követően Fettich Nándor szállt ki a helyszínre, aki október 17-18-án 

3 sírt tárt fel a csendőrlaktanya mellett fekvő gyümölcsösben. A földmunka során előkerült 60 

cm mélységben fekvő sír már félig ki volt bontva, ez 3,5 méterre feküdt a ház 

melléképületeitől. E sírtól 1,5, illetve 5 méterre további két sír került elő, melyek egy sorban 

helyezkedtek el. Ezek leletei a Magyar Országos Történeti Múzeumba kerültek. Ásatási 

beszámolójában Fettich felhívta a figyelmet arra, hogy a temető „tovább ásható”.   
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A feltárás 1942-ben folytatódott, mikor a Teleki Pál Tudományos Intézet és az 

Országos Magyar Történeti Múzeum közös programjának keretében a Ny-Dunántúl 

településtörténetét vizsgálandó, s a dunántúli múzeumok Árpád-kori régészeti leletanyagának 

kataszter jellegű feldolgozásának munkálataihoz kapcsolódva, Bottyán Árpád és Nemeskéri 

János vezetésével folyt feltárás. Céljuk a Sőtér-féle ásatások hitelesítése, illetve újabb sírok 

feltárása volt.  

A munka 1942. augusztus 12-én kezdődött Nemeskéri János vezetésével. Nemeskéri 

először a Sőtér által már kutatott területen, a Schneemayer kertben dolgozott, itt három 

kutatóárok segítségével megtalálta a Fettich által 1938-ban feltárt sírok helyét, továbbá ezek 

közelében öt ÉK-DNy-i, ÉNy-DK-i, illetve É-D-i irányú kutatóárkokkal sikerült feltárnia egy 

negyedik temetkezést is. Bottyán Árpád augusztus 17-én kapcsolódott be a munkálatokba. 

Mivel a Schneemayer kertben folytatott kutatás csupán korlátozott eredményt hozott, így azt a 

római katolikus temető melletti egyházi tulajdonban lévő területen folytatták, azonban itt is 

elsősorban csak bolygatott sírok kerültek elő, melyeken keresztülhúzódtak az 1903-as ásatás 

kutatóárkai, így mindössze egyetlen épségben megmaradt Árpád-kori sírt sikerült feltárni. 

Ezután Tusch János szomszédos telkén kezdtek munkához, ahol végre több korabeli 

temetkezés is napvilágra került. Sajnos azonban ezek nagy része ugyanúgy bolygatott volt, a 

halomba visszadobált csontokon lévő patina árulkodott arról, hogy ezek a Sőtér-féle ásatás 

alkalmával már ugyancsak kibontott temetkezések voltak. Előkerült Sőtér 1903-as 

kutatóárkainak egy része is. A bolygatatlan sírok alacsony száma miatt a kutatást áthelyezték 

a Tusch telkével szomszédos vasúti töltés túloldalán lévő területre. Az itt húzott három 

kutatóárokból azonban csupán 2 római kori szemétgödör került elő, így a temető ebbe az 

irányba is lehatároltnak tekinthető. Feltárást folytattak a még meg nem kutatott Bajtay Dénes 

Vasút utcai beépítetlen telkén is, a temetőn túl, Schneemayer földje közelében. Mivel itt több 

temetkezés is előkerült, a munkát az ásatás befejezéséig itt végezték. Augusztus 22-e után 

Nemeskéri Budapestre távozott, így a feltárást Bottyán fejezte be szeptember 4-én. A Bajtay-

féle földön összesen 79 sír került elő, ebből 69 temetkezést kelteztek a kora Árpád-korra, 1 

vas-, pedig 9 bronzkori volt. Előkerült továbbá a terület K-i részén egy római villa alapozása 

is, melynek nagyobb része azonban a szomszédos Szmetena telken feküdt, ahol további 

sírokat tártak fel.   

A feltárás a következő év tavaszán indult újra. Bottyán Árpád és Nemeskéri János 

március 31. és április 10. között a Tusch földet határoló dűlőút melletti Denk földön folytatta 

a munkát, az előkerülő római kori leletek feltárása miatt néhány napra Radnóti Aladár is 

bekapcsolódott a kutatásba. Árpád-kori sírok azonban itt nem kerültek elő, a kutatóárkos 
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módszerrel folytatott feltárás során csak bronz- és római-kori sírokat találtak. Mivel a 

következő lépésben történt Schiessler- és Tax-féle gyümölcsöskert kutatása sem hozott 

eredményt, így megállapíthatták, hogy a temető a homokdűne DK-i részén, ebbe az irányban 

már nem folytatódott tovább. A munka a homokdomb ÉNy-i vége irányába folytatódott. 

Mivel azonban a dűne ezen területe nagyobb részben beépített volt, bolygatatlan terület csak a 

település használatban lévő római katolikus temetője és a Bajtay adóügyi jegyző telke közti 

részen volt még található, mely terület ekkor gyalogútként szolgált. A feltárás során itt került 

elő egy római kocsitemetkezés, két lóvázzal. A gyalogút területének átvizsgálásával a 

szabadon álló telkek végére értek. A beépített telkek feltárására a beépítettség és a faültetések 

okozta bolygatás miatt nem került sor. A háztulajdonosok beszámolója szerint a területen 

„emberemlékezet óta” mindig kerültek elő embercsontok. A munkát az 1930. év környékén 

épült csendőrségi laktanya területén folytatták, annak gazdasági udvarán, ahol április 

folyamán 1 késő római és 16 Árpád-kori temetkezés is előkerült. Sajnos a sírokat azonban a 

laktanya építésekor bolygatás érte, csak az épülettől távolabb lévő sírok voltak érintetlenek. 

November 16. és 21., továbbá december 19. és 22-e között a feltárást Bottyán Árpád folytatta. 

Ekkor a csendőrségi laktanya konyhakertjének jelentős részét megkutatta, mely 19 korabeli 

sírt eredményezett. A temetőt e sírok feltárásával ebbe az irányba is lezártnak tekintették, több 

sír ugyanis nem került elő. Összesen 35 Árpád-kori, 10 római, 12 kora bronzkori és 2 

bizonytalan korszakolású sír került feltárásra ebben az idényben, ami a két ásatási periódus 

alatt feltárt sírok számát 104-re emelte.  

1968-tól kezdődően a Szlovák Nemzeti Múzeum feltárásának keretében bronz-, vas- 

és római kori sírok és települési objektumok mellett kora Árpád-kori sírok is dokumentálásra 

kerültek. A sírok egy része a település mai temetője mellett fekvő homokbánya peremén 

került elő, a domb Ny-i részén, mely területet a vasúti sínpár és a Kovácsova utca fogja közre. 

Sajnos a homokbányászat során a feltárás megkezdéséig ismeretlen számú sírt semmisítettek 

meg. 1974-ben a Kovácsova utca 378. számú telkén 58 sírt tárt fel Magda Pichlerová, ezekből 

31 melléklet nélküli volt. Feltárása a következő évben is folytatódott, mikor 2 további sír 

került elő, melyek így a sírszámot 60-ra növelték. 1978-ban pedig a 381-382. számú 

telkekeken 8, ebbe a korszakba tartozó sírt dokumentáltak. Ez utóbbi temetőrészlet nem 

szerepel munkánkban. 
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48. kép. Rusovce/Oroszvár–Wiesenacker-dűlő 

 

43. 2. SÍRLEÍRÁSOK44 

1. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

2. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

  

3. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

                                                 
44 Mivel a korábbi szakirodalomban többször is történt hivatkozás a temető egy-egy leletére, ezért hasznosnak 
tűnt, hogy a folyamatosan növekvő számozás mellett zárójelben az eredeti sírszámokat is megtartva jelöljük a 
temetkezéseket.  
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4. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

5. sír (1890. május 09.)  

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

6. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

7. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

8. sír (1890. május 09.)  

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

9. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

10. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

11. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 
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12. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

13. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

14. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

15. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

16. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

17. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

18. sír (1890. május 09.) 

Férfi. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „határozottan ókori bögre”. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

19. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 
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20. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

21. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

22. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

23. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „bögre”. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

24. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

25. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „törött bögre”. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

26. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

27. sír (1890. május 09.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 
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28. sír (1. sír, 1903. július 20.) 

Férfi.45 Csvh.: 165 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-46. 46 db csonkagúla és lapított gömb alakú, kék színű, áttetsző üveggyöngy. Átm.: 0,4-05. 

cm. Elvesztek. (68. tábla 2-47) 

47. 1 db kerek átmetszetű, háromszorosan összehajtott bronzhuzalból sodrott töredék. H.: 2,2 

cm. Elveszett. 

48. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

29. sír (2. sír, 1903. július 20.) 

Férfi. Csvh.: 170 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

30. sír (3. sír, 1903. július 20.) 

Férfi. Csvh.: 164 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

31. sír (4. sír, 1903. július 20.) 

Nő. Csvh.: 164 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1. 1 db „bronzfogantyú”. Elveszett. 

2. 1 db vaskés. Elveszett. 

3. 1 db szürkés-barna színű, oldalán bekarcolt vonalas díszítéssel ellátott agyagaedény. M.: 

6,5 cm, sz.á.: 12,3 cm, f.á.: 6,5 cm. HM ltsz. 58.795. Elveszett. 

 

32. sír (5. sír, 1903. július 20.) 

Férfi. Csvh.: 163 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

33. sír (6. sír, 1903. július 21.) 

Nő. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

                                                 
45 A gyöngysor alapján a nem meghatározása véleményünk szerint megkérdőjelezhető. 
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34. sír (7. sír, 1903. július 21.) 

Férfi. Csvh.: 170 cm, t.: ?, sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható.   

 

35. sír (8. sír, 1903. július 21.) 

Férfi. Csvh.: 156 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-2. 2 db vaskés. Elvesztek.  

3. 1 db szürkés színű, barna foltos, aprókaviccsal és kevés csillámmal soványított kézzel 

formált agyagedény. Pereme kihajló, lekerekített, nyaka összeszűkülő, oldala kihasasodó. M.: 

8,8 cm, sz. á.: 7,3 cm, f.á.: 6,4 cm. HM ltsz. 58.796. (69. tábla 1)  

 

36. sír (9. sír, 1903. július 21.) 

Férfi. Csvh.: 160 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

37. sír (10. sír, 1903. július 21.) 

Férfi. Csvh.: 162 cm, t.: ?, sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

38. sír (11. sír, 1903. július 21.) 

Gyermek. Csvh.: 130 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-3. 3 db S-végű karika. 

1. 1 db vékony, kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült S-végű karika. Vége egyenesre vágott. 

M.: 1,7x1,3 cm, átm.: 0,15 cm, Ssz.: 0,37 cm. HM ltsz. 58.748.4/2. (68. tábla 48)  

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. Vége egyenesre vágott. M.: 

2x1,5 cm, átm.: 0,23 cm, Ssz.: 0,6 cm. HM ltsz. 58.773. (68. tábla 49) 

3. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. M.: 2,1x1,7 cm, átm.: 0,18 cm, 

Ssz.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.772.1/3. (68. tábla 50) 

4. 1 db kerek átmetszetű, háromszorosan összehajtott bronzhuzalból sodrott karperec. Végei 

töröttek, hiányosak. Átm.: 4 cm. Elveszett. (68. tábla 52) 
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5. 1 db kissé félköríves átmetszetű, nyitott, egyenes végű bronz pántgyűrű. M.: 2,4x2 cm, v.: 

0,17 cm, sz.: 0,41 cm. HM ltsz. 58.766. (68. tábla 53) 

6. 1 db hegyesszögű háromszög átmetszetű, hegyesedő végű vaskés töredéke. H.: 8 cm. 

Elveszett. (68. tábla 54) 

7. 1 db kerek átmetszetű, enyhén ívelt bronz huzaldarab. H.: 3,1 cm, átm.: 0,5 cm. HM ltsz. 

58.756.6. (68. tábla 51) 

8. 1 db szürkés-barna színű, foltos, csillámmal és homokkal soványított, korongon készült 

agyagedény. Pereme kihajló, nyaka irányába ferdére vágott, összeszűkülö nyaka alatt 

egysoros, enyhén ívelődő hullám-, alatta pedig bekarcolt csigavonalas díszítés látható. M.: 

11,4 cm, sz.á.: 8 cm, f.á.: 5,1 cm. HM ltsz. 58.749.5. (69. tábla 3) 

 

39. sír (12. sír, 1903. július 21.) 

Férfi. Csvh.: 164 cm, t.: ?, sm.: 110 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

40. sír (13. sír, 1903. július 21.) 

Férfi. Csvh.: 158 cm, t.: ?, sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

41. sír (14. sír, 1903. július 21.) 

Férfi. Csvh.: 170 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

42. sír (15. sír, 1903. július 21.) 

Férfi. Csvh.: 160 cm, t.: ?, sm.: 70 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

43. sír (16. sír, 1903. július 21.) 

Bizonytalan, valószínűleg római kori. 

 

44. sír (17. sír, 1903. július 21.) 

Nő. Csvh.: 158 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 
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1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége egyenesre vágott. 

M.: 1,9x1,4 cm, átm.: 0,11 cm, Ssz.: 0,33 cm. HM ltsz. 58.750.2. (68. tábla 88) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, kissé egymásra hajló végű, ovális 

karika. M.: 2,3x1,9 cm, átm.: 0,13 cm. HM ltsz. 58.750.1. (68. tábla 89) 

3-6. 4 db átfúrt kauricsiga. H.: 1,8-1,5 cm. HM ltsz. 58.750.3.1. (68. tábla 55-58) 

7-31. 1 db lapított gömb alakú, fekete színű, fehér színű hurokfolyatott mintával díszített 

virágszemes opak üveggyöngy. A hurkok közeiben piros ötágú mintát utánzó szemekkel, 

melyek közül a virág ágainak háttere váltakozva sárga és fehér. Átm.: 1,4 cm, m.: 1,2 cm. HM 

ltsz. 58.750.2.2. (68. tábla 59) A sírból kerültek elő továbbá az alábbi gyöngyök is: 1 db 

háromtagú, kék színű, áttetsző rúdgyöngy. M.: 1,3x0,5 cm. 1 db háromtagú, fehér színű, opak 

rúdgyöngy. M.: 1,2x0,6 cm. 1 db kéttagú, szürke színű, opak rúdgyöngy. M.: 0,7x0,4 cm.  1 

db kéttagú, szürke színű, opak rúdgyöngy. M.: 0,7x0,4 cm. 10 db kéttagú, sárga színű, opak 

rúdgyöngy. M.: 1x0,4-0,5 cm. 6 db kéttagú, kék színű, áttetsző rúdgyöngy. M.: 1x0,5-0,6 cm. 

2 db sárga színű, opak és 1 db kék színű, áttetsző szegment üveggyöngy. M.: 0,6, 0,7, ill. 0,6 

cm. 1 db szürkés-fehéres színű, oldalán barázdált opak szegmentgyöngy. Átm.: 0,9 cm. HM 

ltsz. n. (68. tábla 60-87) 

32. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

45. sír (18. sír, 1903. július 21.) 

Férfi. Csvh.: 160 cm, t.: ?, sm.: 140 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

46. sír (19. sír, 1903. július 21.) 

Férfi. Csvh.: 200 cm, t.: ?, sm.: 140 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

47. sír (20. sír, 1903. július 21.) 

Római kori.  

 

48. sír (21. sír, 1903. július 22.) 

Nő. Csvh.: 160 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-2. 2 db S-végű karika.  
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1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. Az S-vég felületén enyhe 

vonalak láthatók. Másik vége elhegyesedő. M.: 2x1,7 cm, átm.: 0,17 cm, Ssz.: 0,38 cm. HM 

ltsz. 58.751.1.2. (70. tábla 1) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. Vége egyenesre vágott. M.: 

2x1,8 cm, átm.: 0,22 cm, Ssz.: 0,5 cm. HM ltsz. 58.751.1.1. (70. tábla 2) 

3. 1 db ezüstből öntött, ívelt huzalú gyöngykoszorús fülbevaló töredéke, karikáján négy 

körbefutó, 6-6 granulált gömböt és azokat két oldalról övező filigránszálakat utánzó öntött 

koszorúval. Ma már csak három ilyen díszítés található meg. Eredeti h.: 2,1 cm volt, mai h.: 

1,6 cm. A huzal átm.: 0,13 cm. HM ltsz. 58.751.2. (70. tábla 3) 

4-38. Egykor 34 db üveggyöngy volt a sírban, melyből azonban ma már csak az alábbiak 

találhatók meg: 2 db öt- és 1 db négytagú, hengeres, ezüstszínű bevonattal ellátott rúdgyöngy. 

M.: 1,7x0,6; 1,6x0,5; illetve 1,5x0,8 cm. 2 db téglalap alakú hasáb formájú, levágott sarkú, 

kék színű, áttetsző üveggyöngy. M.: 0,6x0,6; illetve 0,6x0,7 cm. 3 db zöldes-kék színű, gömb 

és lapított gömb alakú, áttetsző üveggyöngy. Átm.: 0,6, illetve 0,5 cm. 2 db korong alakú zöld 

színű, opak üveggyöngy. Átm.: 0,5 cm. 1 db zöld színű, csonkagúla alakú opak üveggyöngy. 

Átm.: 0,7 cm. 10 db kéttagú, sárga színű, opak rúdgyöngy. H.: 1,2-0,8 cm, átm: 0,7-0,5 cm. 1 

db sárga színű, opak szegmentgyöngy. Átm.: 0,7 cm. 2 db kéttagú, kék színű, opak 

rúdgyöngy. H.: 1,1 és 0,9 cm. Átm: 0,6 és 0,5 cm. 1 db kék színű, áttetsző szegmentgyöngy. 

Átm.: 0,6 cm. 3 db kék színű, hengeres, áttetsző üveggyöngy. Átm.: 0,6 cm. HM ltsz. 

58.751.3. (70. tábla 4-32) 

39. 1 db szürkés-barna színű, foltos, csillámmal soványított, korongon készült agyagedény. 

Pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt két hullám-, majd az edény oldalának kihasasodó 

részén csigavonalas díszítéssel. A perem belső oldalán bekarcolt hullámvonal látható. M.: 10 

cm, sz.á.: 8,4 cm, f.á.: 5,3 cm. HM ltsz. 58.751.4. (69. tábla 2) 

 

49-50. sír (22-23. sír, 1903. július 22.) 

Római koriak. 

 

51. sír (24. sír, 1903. július 22.) 

Férfi. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db barna színű, szürke foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült 

agyagedény. Pereme rövid, kihajló, összeszűkülő nyaka alatt enyhén bekarcolt, hullámvonalas 

díszítés látható. M.: 10,1 cm, sz.á.: 6,4 cm, f.á.: 5,1 cm. HM ltsz. 58.797. (69. tábla 4) 
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52. sír (25. sír, 1903. július 22.) 

Nő. Csvh.: 156 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1. 1 db kerek átmetszetű rosszezüst huzalból készült S-végű karika. Kissé elvékonyodó vége 

lekerekített. M.: 1,9x1,4 cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: 0,5 cm. HM ltsz. 58.752.1. (71. tábla 1) 

2. 1 db hengeres fehér csiga, felső végén és oldalán egy-egy ponton átfúrva. H.: 2,9 cm. HM 

ltsz. 58.755.1. (71. tábla 2) 

3-32. 29 db zöld és sárga színű, hengeres, hordó és lapított gömb alakú üveggyöngy; 1 db 

hordó alakú vörös ásványi gyöngy és 1 db lapított gömb alakú barna üveggyöngy. Eredetileg 

32 db gyöngy volt a sírban, több darab mára elveszett, más pedig színét veszítette. H.: 0,3-0,7 

cm. HM ltsz. 58.752.2. (71. tábla 3-33)  

33. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

53. sír (26. sír, 1903. július 22.) 

Gyermek. Csvh.: 120 cm, t.: ?, sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

54-56. sír (27-29. sír, 1903. július 22.) 

Római koriak. 

 

57. sír (30. sír, 1903. július 22.) 

Nő. Csvh.: 154 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült S-végű karika. M.: 1,8x1,1 cm, v.: 0,17 cm, 

Ssz.: 0,33 cm. HM ltsz. 58.759.1. (70. tábla 33) 

2-80. Egykor a sírban kb. 100 db üveggyöngy volt, melyekből ma az alábbiak találhatók meg: 

3 db vörösbarna, csonkagúla alakú, opak üveggyöngy. Átm.: 0,7-0,5 cm. 3 db lilás-barnás 

színű, csonkagúla alakú, opak üveggyöngy. Átm.: 0,7 cm. 27 db zöld színű, hengeres és 

csonkagúla alakú opak, illetve áttetsző üveggyöngy. Átm.: 0,5-0,4 cm. 45 db sárga, fehér 

vagy sárgás-fehér színű, hengeres és csonkagúla alakú opak üveggyöngy. Átm.: 0,5-0,3 cm. 

HM ltsz. 58.750.3.1. (70. tábla 34-111) 

81-83. 3 db átfúrt kauri kagyló. H.: 1,6-1,8 cm. HM ltsz. 53.753.2. Elvesztek. 
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84. 1 db kéttagú csüngős bronzveret kerek felső tagja. Középrésze kör alakban bemélyedő, 

szélén a csüngőtagot tartó törött fül töredéke látható. Hátoldalán 2 fül helyezkedik el. M.: 

1,6x1,8 cm. Elveszett. 

85. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, hegyesedő, egymásra hajló végű 

gyűrű. Elveszett. 

86. 1 db háromszög átmetszetű, nyitott, enyhén hegyesedő, lekerekített, egymásra hajló végű 

bronz pántgyűrű. M.: 1,7x1,6 cm, v.: 0,15 cm, sz.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.784. (70. tábla 112) 

 

58. sír (31. sír, 1903. július 22.) 

Gyermek. Csvh.: 110 cm, t.: ?, sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db szürke színű, homokkal és aprókaviccsal soványított, kihajló, lekerekített peremmel 

rendelkező, kézzel formált agyagedény. Nyaka összeszűkülő, alatta bekarcolt 

hullámvonalköteggel, vállán és oldalán pedig sűrű, egyenes vonalú bekarcolt díszítéssel 

ellátott. M.: 12 cm, sz.á.: 9,2 cm, f.á.: 7 cm. HM ltsz. 58.798. (72. tábla 1) 

 

59. sír (32. sír, 1903. július 22.) 

Férfi. Csvh.: 170 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

60. sír (33. sír, 1903. július 22.) 

Nő. Csvh.: 160 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-8. 8 db S-végű karika. 

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége hegyesedőre vágott, S-

vége hiányzik. M.: 1,8x1,5 cm, átm.: 0,17 cm, Ssz.: ?. HM ltsz. 58.754.1/1-8. (71. tábla 34) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége ferdére vágott. 

M.: 1,7x1,5 cm, átm.: 0,22 cm, Ssz.: 0,76 cm. HM ltsz. 58.754.1/1-8. (71. tábla 35) 

3. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége egyenesre vágott. 

M.: 1,7x1,5 cm, átm.: 0,19 cm, Ssz.: 0,5 cm. HM ltsz. 58.754.1/1-8. (71. tábla 39) 

4. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége kissé ferdére 

vágott.  M.: 1,6x1,6 cm, átm.: 0,19 cm, Ssz.: 0,48 cm. HM ltsz. 58.754.1/1-8. (71. tábla 36) 

5. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége ferdére vágott. M.: 

2,1x1,7 cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: 0,43 cm. HM ltsz. 58.758.1/1. (71. tábla 40) 
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6. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége enyhén 

lekerekített, S-vége hiányzik. M.: 1,5x0,8 cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: ?. HM ltsz. 58.758.1/2. 

(71. tábla 38) 

7. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége lekerekített. M.: 1,7x1,6 

cm, átm.: 0,33 cm, Ssz.: 0,67 cm. HM ltsz. n. (71. tábla 37) 

8. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, enyhén ovális S-végű karika. Vége kissé 

ferdére vágott. M.: 1,8x1,6 cm, átm.: 0,18 cm, Ssz.: 0,65 cm. HM ltsz. n. (71. tábla 41) 

9. 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő végű, ovális bronz huzalkarperec. Végei enyhén 

egymásra fekszenek. M.: 6,4x5,5 cm, átm.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.787. (71. tábla 44) 

10. 1 db nyitott, kissé egymásra hajló végű, enyhén ovális átmetszetű bronz pántgyűrű. Átm.: 

2 cm, v.: 0,15 cm, sz.: 0,5 cm. HM ltsz. 58.754.2. (71. tábla 42) 

11. 1 db kissé félköríves átmetszetű, nyitott, egymásra hajló végei irányába kissé szűkülő 

végű bronz pántgyűrű. M.: 2,1x2 cm, v.: 0,13 cm, sz.: 0,53 cm. HM ltsz. 58.754.3. (71. tábla 

43)  

12. 1 db levél alakú ezüstlemez, közepén aranyozott, ugyancsak levél alakú mélyedéssel. 

Felső oldalán 3 lyuk található, ebből a szélső kettő nagyobb a középsőnél. M.: 4,2x3,4 cm. v.: 

0,03 cm. HM ltsz. 58.754.5. (71. tábla 45) 

 

61. sír (34. sír, 1903. július 22.) 

Gyermek. Csvh.: 100 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

62. sír (35. sír, 1903. július 22.) 

Férfi. Csvh.: 174 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

63. sír (36. sír, 1903. július 22.) 

Római kori. 

 

64. sír (37. sír, 1903. július 22.) 

Gyermek. Csvh.: 80 cm, t.: ?, sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 
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65. sír (38. sír, 1903. július 24.) 

Férfi. Csvh.: 200 cm, t.: ?, sm.: 140 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

66. sír (39. sír, 1903. július 24.) 

Nő. Csvh.: 160 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-3. 3 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. Elvesztek.  

4. 1 db átfúrt kauricsiga. H.: 2,9 cm. Hm ltsz. 58.755.1. (70. tábla 113) 

5. 1 db bronz pántgyűrű. Ferdére vágott végei egymásra fekszenek, felületét keresztirányban 

enyhe rovátkák díszítik. M.: 2x1,8 cm, v.: 0,08 cm, sz.: 0,37 cm. Hm ltsz. 58.755.3. (70. tábla 

114)  

6. 1 db lapos, nyitott végű bronzpántból készült kisebb karika. M.: 1,1x0,9 cm, sz.: 0,37 cm, 

v.: 0,08 cm. HM ltsz. 58.758.4. (70. tábla 115) 

 

67. sír (40. sír, 1903. július 24.) 

Gyermek. Csvh.: 80 cm, t.: ?, sm.: 70 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db szürkés-barna színű, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült 

agyagedény. Pereme kihajló, enyhén összeszűkülő nyaka alatt bekarcolt hullám-, majd 

csigavonalas díszítés látható. M.: 8,7 cm, sz.á.: 8,6 cm, f.á.: 5,4 cm. HM ltsz. 58.799. (72. 

tábla 2) 

 

68. sír (41. sír, 1903. július 24.) (73. tábla) 

Nő. Csvh.: 162 cm, t.: ?, sm.: 125 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-2. 2 db morva díszgomb.  

1. 1 db két félből összeállított, aranyozott vörösréz díszgomb. Felületén poncolt növényi 

minta látható, melynek mélyebb vonalaiban megmaradt az aranyozás. Felső oldalán gyűrűfül 

található. M.: 4,4x3,8 cm, a gyűrűfül átm.: 0,8 cm. HM ltsz. 58.756.2./1. (73. tábla 1) 

2. 1 db két félből összeállított, aranyozott vörösréz díszgomb. A kissé lapított gömb alakú 

gomb felületén ugyancsak növényi minta látható, ám ennek vésete erőteljesebb, aranyozása is 

több helyütt – a minta vonalain és a háttéren egyaránt – megfigyelhető. Felső oldalán 
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ugyancsak gyűrűfüllel ellátott. M.: 4,2x3,8 cm, a gyűrűfül átm.: 0,8 cm. HM ltsz. 58.756.2./2. 

(73. tábla 2) 

3-4. 2 db félhold alakú, ezüstből készült lánccsüngős fülbevaló.  

3. 1 db lánccsüngős, félhold alakú ezüst fülbevaló. Alsó részének külső ívén négy félkör 

alakban kiemelkedő rész található, melyek áttörtek. Az alsó ívvel párhuzamosan, az 

áttöréseket övezve, továbbá egy félhold alakú mezőt kijelölve granulált gömbökből álló 

vonalas díszítés látható, ez utóbbi mezőben pedig háromszög alakban elhelyezkedő, 

ugyancsak granulált gömbök sorakoznak. Az alsó félhold alakú rész felső, egyenes oldalán – a 

granuláció felett – arra merőlegesen elhelyezkedő, kacskaringósan futó vékony fémszalag 

látható. Az alsó áttörésekbe egykor egy-egy U-alakú szemekből hurkolt, végén háromszög 

alakú, alsó felén farkasfog kialakítású, sodrott filigránszállal díszített csüngős lánc 

kapcsolódott. Mára csupán 2 db lánc maradt meg. Karikája kerek átmetszetű, díszítetlen. M.: 

3x2,7 cm, az épebb lánc h.: 4,9 cm. HM ltsz. 58.756.1./1. (73. tábla 3) 

4. A másik fülbevaló hasonló, de kisebb, így a granuláció is tömörebb, zártabb helyet foglal 

el. M.: 2,6x2,5 cm. HM ltsz. 58.756.1./2. (73. tábla 4)    

5. 1 db amorf bronz lemeztöredék. Elveszett. 

6. 1 db tömör bronz fülesgomb, fején kereszt alakú rovátkolt díszítéssel. Elveszett. 

7. 1 db szürkésbarna színű, csillámmal, aprókaviccsal és kerámiazúzalékkal soványított, 

korongon készült agyagedény. Pereme hiányzik, nyaka összeszűkülő, alatta bekarcolt 

hullámvonalas díszítések láthatók. M.: 11,8 cm, sz.á.: ?, f.á.: 7,4 cm. HM ltsz. 58.756.7. (72. 

tábla 3) 

 

69. sír (42. sír, 1903. július 24.) 

Férfi. Csvh.: 164 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

70. sír (43. sír, 1903. július 24.) 

Nő. Csvh.: 157 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

71. sír (44. sír, 1903. július 24.) 

Gyermek. Csvh.: 120 cm, t.: ?, sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 
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1-3. 1 db háromtagú, kék színű opak üveggyöngy. H.: 1,3 cm, átm.: 0,7 cm. 2 db lapított 

gömb alakú, hurokfolyatott mintát utánzó bekarcolt vonalakkal, ebben egykor valószínűleg 

berakással, a hurkok között szemek helyével rendelkező, barnás színű, opak üveggyöngy. 

Átm.: 1, ill. 1,1 cm, m.: 0,8, ill. 0,8 cm. HM ltsz. 58.761.3. (70. tábla 116-118) 

4-5. 2 db átfúrt kauricsiga, melyekből azonban ma már csak 1 db található meg. H.: 1,7, ill. 

1,5 cm. HM ltsz. 58.761.2. (70. tábla 119) 

6. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, törött végű karika. M.: 2,1x1,7 cm, átm.: 0,15 

cm.  HM ltsz. 58.757.1. (70. tábla 120) 

7. 1 db enyhén ovális alapterületű, csonkakúp alakú bronztárgy. Közepén szabálytalan lyuk 

látható. M.: 3,4x3,2 cm, v.: 0,18 cm. HM ltsz. 58.757.2. (70. tábla 121) 

 

72. sír (45. sír, 1903. július 24.) 

Nő. Csvh.: 154 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1. 1 db ovális átmetszetű bronzhuzalból hajlított, spirálisan feltekert bronztárgy. M.: 1,3x1,3 

cm. Elveszett. 

2. 1 db vaskés. Elveszett. 

 

73. sír (46. sír, 1903. július 24.) 

Férfi. Csvh: 200 cm, t: ?, sm: 140 cm, sh: ?, ssz: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

74. sír (47. sír, 1903. július 25.) 

Férfi. Csvh.: 166 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

75. sír (48. sír, 1903. július 25.) 

Nő. Csvh.: 156 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-4. 4 db S-végű karika.  
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1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. S-vége hiányzik. M.: 1,8x1,8 

cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: ?. HM ltsz. 58.758.1.46 (70. tábla 122) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége ferdére vágott. M.: 2x1,6 

cm, átm.: 0,18 cm, Ssz.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.758.1.2. (70. tábla 125) 

3. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, kissé ovális S-végű karika. S-vége hiányzik. 

M.: 1,6x1,4 cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: ?. HM ltsz. 58.748.4. (70. tábla 126) 

4. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. S-vége hiányzik. M.: 1,6x1,5 

cm. Elveszett. 

5. 1 db félköríves átmetszetű, nyitott, egymásra hajló végű, bronz pántgyűrű. M.: 1,4x1,4 cm, 

v.: 0,13 cm, sz.: 0,3 cm. HM ltsz. 58.758.2. (70. tábla 123) 

6. 1 db kerek átmetszetű, zárt, öntött bronzkarika. Átm.: 1,1 cm, v.: 0,23 cm. HM ltsz. 

58.758.3. (70. tábla 124) 

7. 1 db lapos, nyitott végű bronzpántból spirálisan feltekert kisebb karika. M.: 1,1x0,9 cm, sz.: 

0,37 cm, v.: 0,08 cm. Elveszett. 

8. 1 db enyhén íves átmetszetű, nyitott, egyenes végű, spirálisan összehajtott bronz pánt. 

Átm.: 0,8 cm, sz.: 0,8 cm, a huzal v.: 0,08 cm. HM ltsz. 58.772.5. (70. tábla 127) 

9. 1 db szürkés-barna színű, csillámmal apró és közepes méretű kaviccsal soványított, 

korongon készült agyagedény. Kihajló pereme lekerekített, összeszűkülő nyaka alatt, az edény 

kihasasodó oldalának felső és középső részén sűrű, fésűzött díszítéssel ellátott. M.: 10,5 cm, 

sz.á.: 10,7 cm, f.á.: 6,8 cm. HM ltsz. 58.758.5. (72. tábla 4) 

 

76. sír (49. sír, 1903. július 25.) 

Férfi. Csvh.: 168 cm, t.: ?, sm.: 125 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

77. sír (50. sír, 1903. július 25.) 

Gyermek. Csvh.: 90 cm, t.: ?, sm.: 70 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

78. sír (51. sír, 1903. július 25.)  

Római kori. 

 

                                                 
46 Ugyanezen a leltári számon további 2 db S-végű karika is szerepel, melyek a 60. sírhoz tartoznak. 
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79. sír (52. sír, 1903. július 25.) 

Férfi. Csvh.: 168 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

80. sír (53. sír, 1903. július 25.) 

Római kori. 

 

81. sír (54. sír, 1903. július 25.) 

Gyermek. Csvh.: 100 cm, t.: ?, sm.: 60 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db szürkés-barna foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült 

agyagedény. Pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt bekarcolt hullám-, majd csigavonalú 

mintával díszített. Alján egyenő szárú kereszt (?) alakú fenékbélyeg látható. M.: 10,6 cm, 

sz.á.: 9,4 cm, f.á.: 6 cm. HM 58.800. (74. tábla 2) 

 

82. sír (55. sír, 1903. július 25.) 

Férfi. Csvh.: 200 cm, t.: ?, sm.: 140 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

83. sír (56. sír, 1903. július 25.) 

Gyermek. Csvh.: 80 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

84. sír (57. sír, 1903. július 25.) 

Férfi. Csvh.: 180 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

85. sír (58. sír, 1903. július 25.) 

Férfi. Csvh.: 190 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 
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86. sír (59. sír, 1903. július 25.) 

Nő. Csvh.: 158 cm, t.: ?, sm.: 110 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-2. 1 db kéttagú sárga és 1 db négytagú kék színű, opak rúd üveggyöngy. H.: 1,1, ill. 1,5 cm. 

Elvesztek. 

3-4. 2 db S-végű karika. 

3. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége ferdére vágott. M.: 2x1,6 

cm, átm.: 0,22 cm, Ssz.: 0,5 cm. HM ltsz. 58.760.1./1 (75. tábla 1) 

4. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. S-vége hiányzik. Vége ferdére 

vágott. M.: 1,5x1,3 cm, átm.: 0,21 cm, Ssz.: ?. HM ltsz. 58.760.1./2. (75. tábla 2) 

5. 1 db kerek átmetszetű, kétszeresen összehajtott bronzhuzalból sodrott, egykor valószínűleg 

hurkos-kampós végű nyakperec. Záró elemei hiányoznak. M.: 12,8x12 cm, átm.: 0,23 cm. 

HM ltsz. 58.760.2. (75. tábla 3) 

6. 1 db négyzetes átmetszetű, hegyesedő, egymásra hajló végű aranyozott bronz 

huzalkarperec. M.: 6x5,9 cm, v.: 0,4x0,4 cm. HM ltsz. 58.748.2. (75. tábla 4) 

7. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

87. sír (60. sír, 1903. július 25.) 

Férfi. Csvh.: 190 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

88. sír (61. sír, 1903. július 25.) 

Férfi. Csvh.: 155 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

89. sír (62. sír, 1903. július 25.) 

Gyermek. Csvh.: 100 cm, t.: ?, sm.: 90 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db szürke színű, barna foltos, csillámmal soványított, korongon készült agyagedény. 

Pereme kihajló, lekerekített, nyaka összeszűkülő, oldala kihasasodó. Nyakán két, enyhén 

bekarcolt egyenesvonalú díszítés látható. M.: 7,4 cm, sz.á.: 6,6 cm, f.á.: 5,2 cm.  HM ltsz. 

58.801. (74. tábla 3) 
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90. sír (63. sír, 1903. július 25.) 

Nő. Csvh.: 157 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1. A nyakcsigolyáknál feküdt 1 db felső részén átfúrt, ragadozó állat tépőfoga. Törött. H.: 3 

cm. HM ltsz. 58.761.3. (75. tábla 5) 

2. 1 db félköríves átmetszetű, nyitott, egymásra hajló végű bronz pántgyűrű. M.: 2x1,8 cm, v.: 

0,11 cm, sz.: 0,35 cm. HM ltsz. 58.764.2. Elveszett. 

3. 1 db egykor talán téglalap alakú, kétszer megközelítőleg derékszögben meghajlított, 

hegyesedő végű bronz pánt. M.: 3,1x2,4 cm, v.: 0,13 cm, sz.: 0,44 cm. HM ltsz. 58.764.4. (75. 

tábla 7) 

4. 1 db téglalap alakú vékony bronzlemez, egyik sarkában átszakadt oldalú lyukkal. M.: 

4,6x2,8 cm, v.: 0,05 cm. HM ltsz. 58.764.3. (75. tábla 6) 

5. 1 db félgömb alakú bronzlemez, hátoldalán négyzetes átmetszetű szeggel. A félgömb átm.: 

kb. 1,6 cm, a szeg h.: 1,2 cm. HM ltsz. 58.756.4. (75. tábla 8) 

 

91. sír (64. sír, 1903. július 25.) 

Férfi. Csvh.: 182 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

92. sír (65. sír, 1903.) 

Férfi. Csvh.: 175 cm, t.: ?, sm.: 140 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

93. sír (66. sír, 1903.) 

Nő. Csvh.: 156 cm, t.: ?, sm.: 115 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

94. sír (67. sír, 1903.) 

Gyermek. Csvh.: 110 cm, t.: ?, sm.: 90 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db szürke színű, csillámmal, aprókaviccsal és kevés kerámiazúzalékkal soványított, 

korongon készült agyagedény. Pereme külső oldalán körben rovátkolt, összeszűkülő nyaka 
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alatt bekarcolt csigavonalas díszítés látható. M.: 10,5 cm, sz.á.: 8,4 cm, f.á.: 5,5 cm. HM ltsz. 

58.802. (74. tábla 4) 

 

95. sír (68. sír, 1903.) 

Férfi. Csvh.: 178 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db szürke színű, barna foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült 

agyagedény. Pereme kihajló, lekerekített, nyaka összeszűkülő, kihasasodó oldalának alsó 

harmadáig sűrű, bekarcolt vonalas díszítéssel ellátott. M.: 11,2 cm, sz.á.: 8,2 cm, f.á.: 7,3 cm. 

HM ltsz. 58.803. (74. tábla 1) 

 

96. sír (69. sír, 1903.) 

Nő. Csvh.: 162 cm, t.: ?, sm.: 115 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bolygatott. A sírt állatjáratok bolygatták. 

Mellékletek: 

1-7. 7 db S-végű karika. 

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. M.: 1,9x1,4 cm, átm.: 

0,14 cm, Ssz: 0,34 cm. HM ltsz. 58.748.4/1-6. (76. tábla 1) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége enyhén lekerekített, S-

vége hiányos. M.: 1,5x1,6 cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: ?. HM ltsz. 58.748.4/1-6. (76. tábla 2) 

3. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból hajlított, S-végű karika. Vége lekerekített. M.: 1,7x1,4 

cm, átm.: 0,2 cm, Ssz.: 0,6 cm. HM ltsz. 58.776. (76. tábla 3) 

4. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége egyenesre vágott. M.: 

1,7x1,4 cm, átm.: 0,18 cm, Ssz.: 0,62 cm. HM ltsz. 58.794.1.4. (76. tábla 4) 

5. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége hegyesedően levágott. 

M.: 1,8x1,4 cm, átm.: 0,2 cm, Ssz.: 0,71 cm. HM ltsz. 58.775. (76. tábla 5) 

6. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. S-vége hiányos. M.: 1,5x1,3 

cm, átm.: 0,18 cm, Ssz.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.762.1. (76. tábla 6) 

7. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból hajlított, S-végű karika. M.: 1,8x1,1 cm. Elveszett.  

8. 1 db kerek átmetszetű, háromszorosan összehajtott bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós 

végű nyakperec. Törött. M.: 14,1x13,8 cm, átm.: 0,33 cm. HM ltsz. 58.748.1. (76. tábla 7) 

9-93. A sírból kerültek elő az alábbi díszek is: 6 db átfúrt kauri. H.: 1,7-1,7 cm. 1 db lapított 

gömb alakú, fehér színű opak üveggyöngy. M.: 1x0,9 cm. 1 db kéttagú, sárga színű opak 

rúdgyöngy. M.: 1x0,5 cm. 1 db négyszögű, levágott sarkú hasáb alakú, kék színű áttetsző 
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üveggyöngy. M.: 0,7x0,6 cm. 3 db három-, illetve 1 db négytagú sárgás-fehér színű, opak 

rúdgyöngy. H.: 1,1, 1,3, 1,2, illetve 1,4 cm. 70 db lapított gömb és csonkagúla alakú, zöld 

színű, áttetsző és opak üvegyöngy. Átm.: 0,4-0,6 cm. 1 db spirálisan feltekert bronzhuzal 

tárgy. M.: 0,8x0,5 cm. 1 db gyökerén laposra csiszolt, átfúrt állatfog. M.: 2,1x1,1 cm. HM 

ltsz. 58.763.2. (76. tábla 10-94) 

94. 1 db kerek átmetszetű, háromszorosan összehajtott bronzhuzalból sodrott karperec. Végei 

hiányoznak. Átm.: 4,3 cm, átm.: 0,45 cm. HM ltsz. 58.748.3. (76. tábla 8) 

95. Spirálisan feltekert bronzszalagok, vége irányába csökkenő átmérőjű, összeilleszthető 

töredékei. H.: 6,2 cm, átm.: 0,6 cm. HM ltsz. 58.763.3/1-3. (76. tábla 9)  

96. 4 db öntött bronztöredék. 2 db összeilleszthető, melyek így egyik eredeti oldalán ívelt 

formát mutatnak. H.: 2, 1,8, 1,7, ill. 1,6 cm. HM ltsz. 58.756/4-5. Elvesztek. 

 

97. sír (70. sír, 1903.) 

Gyermek. Csvh.: 120 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

98. sír (71. sír, 1903.) 

Férfi. Csvh.: 200 cm, t.: ?, sm.: 140 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli.  

 

99. sír (72. sír, 1903.) 

Gyermek. Csvh.: 100 cm, t.: ?, sm.: 90 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

100. sír (73. sír, 1903.) 

Nő. Csvh.: 160 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége egyenesre vágott. S-vége 

hiányos. M.: 1,9x1,9 cm. Elveszett. 

2-3. 1 db kékesszürke színű, spirálisan futó mélyebb részein fehér, lapított gömb alakú opak 

üveggyöngy. Átm.: 1 cm. 1 db kissé tojásdad alakú, lapos, fehéres színű opak üveggyöngy. 

M.: 1,4x1,2 cm. HM ltsz. 58.764.1. (75. tábla 9-10) 
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4. 1 db átfúrt kauri. H.: 2,4 cm. HM ltsz. 58.764.1. (75. tábla 11) 

5. 1 db enyhén félköríves átmetszetű, nyitott, egymásra hajló végű bronz pántgyűrű. M.: 2x1,8 

cm, sz.: 0,35 cm, v.: 0,11 cm. HM ltsz. 58.764.2. (75. tábla 12) 

6. 1 db U-alakban meghajlított, egyik végén átfúrt bronzpánt, kikerekedő végében négyzetes 

átmetszetű, zárt karikával, melyhez egy ugyancsak zárt, gombszerű taggal ellátott karika 

kapcsolódik. H.: 2,7 cm. HM ltsz. 58.793. (75. tábla 13) 

7. 1 db U-alakúra hajlított, két szegeccsel összefogott, karikával ellátott bronztárgy. H.: 3,8 

cm.  Elveszett. 

 

101. sír (74. sír, 1903.) 

Római kori. 

 

102. sír (75. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Férfi. Csvh.: 186 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „agyagtál”. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

103. sír (76. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Férfi. Csvh: 192 cm, t.: ?, sm.: 110 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „agyagkorsó, füles törött”. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

104. sír (77. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Férfi. Csvh.: 180 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „agyag sírbögre”. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

105. sír (78. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Nő. Csvh.: 165 cm, t.: ?, sm.: 140 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1. 1 db bronzból öntött szölőfürtdíszes fülbevaló. Háromszög átmetszetű karikája a fülbevaló 

alsó részéhez nagyobb, ovális gömbbel csatlakozik, a karika alsó részén granulált gömböket 

utánzó öntött taggal ellátott. M.: 4,3x2,2 cm. Elveszett. (77. tábla 1) 
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2. 1 db bronzból öntött, üreges fél fülesgomb. Füle törött, hiányos. H.: 1,4 cm. HM ltsz. 

58.771.2/2. (77. tábla 2) 

 

106. sír (79. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Római kori. 

 

107. sír (80. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Férfi. Csvh.: 196 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „agyagbögre töredék”. Elveszett. 

 

108. sír (81. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Gyermek. Csvh.: 90 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „agyagbögre töredék”. Elveszett. 

 

109-112. sír (82-85. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Római koriak. 

 

113. sír (86. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?.  

Mellékletek: 

1. 1 db „D” átmetszetű, zöld színű, átlátszatlan, korong alakú üveggyöngy. Hiányos. Átm.: 2,8 

cm, sz.: 1,3 cm. HM ltsz. 58.790. (77. tábla 3) 

2. 1 db nagyméretű, kerekded, irrizáló üveggyöngy töredéke. Elveszett.  

3. 1 db kerek átmetszetű, nyitott, enyhén egymás mellé hajló végű bronz huzalkarika. M.: 

1,8x1,7 cm, átm.: 0,18 cm. HM ltsz. 58.765. (77. tábla 4) 

4. 1 db bronzlemezből hajlított csövecske (?) töredéke. M.: 2,6x0,9 cm. HM ltsz. 58.770.2. 

(77. tábla 5) 

 

114. sír (87. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Férfi. Csvh.: 180 cm, t.: ?, sm.: 110 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „agyagsírbögre”. Elveszett vagy nem azonosítható. 
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115. sír (88. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Gyermek. Csvh.: 120 cm, t.: ?, sm.: 100 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 

 

116. sír (89. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Férfi. Csvh.: 190 cm, t.: ?, sm.: 110 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db „agyagsírbögre”. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

117. sír (90. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Római kori. 

 

118. sír (91. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db négyzetes átmetszetű, hegyesedő, összenyomott végű aranyozott bronz huzalgyűrű. 

Átm.: 2,8 cm. Elveszett. 

 

119-120. sír (92-93. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Római koriak. 

 

121. sír (94. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Nő. Csvh.: 156 cm, t.: ?, sm.: 130 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1. 2 db üreges félből álló, összeilleszthető bronz fülesgomb. M.: 1,6x1cm. HM ltsz. 

58.767.2/1-2. (77. tábla 6) 

2-6. 3 db lapos, fekete, korong alakú, egykor talán fehér színű berakással ellátott, opak 

üveggyöngy. Átm.: 1 cm. 1 db fekete, henger alakú, fehér spirális berakással ellátott 

üveggyöngy. H.: 2 cm. 1 db kéttagú rúdgyöngy. H.: 1,3 cm. 1 db korong alakú gyöngy 

kivételével az összes gyöngy elveszett. (77. tábla 7-9) 

 

122. sír (95. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Ős- vagy római kori. 
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123. sír (96. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Nő. Csvh.: 158 cm, t.: ?, sm.: 120 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-2. 2 db lefelé szélesedő végű spirálcsüngős huzalkarika.  

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális, hegyesedő végű karikával rendelkező, 

lefelé szélesedő végű spirálcsüngős karika.  M.: 3x1,4 cm, a spirálcsüngő átm.: 1,4 cm. HM 

ltsz. 58.768.1/1. (77. tábla 10) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális, hegyesedő végű karikával rendelkező, 

lefelé szélesedő végű spirálcsüngős karika. M.: 2,6x1,3 cm, a spirálcsüngő átm.: 1,2 cm. HM 

ltsz. 58.768.1/2. (77. tábla 11) 

3. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, S-végű karika. Vége kissé ferdére vágott. M.: 

1,8x1,8 cm, átm.: 0,17 cm, Ssz.: 0,58 cm. HM ltsz. 58.748.4/1-6. (77. tábla 12) 

4. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, lekerekített, illetve ferdére vágott, 

összenyomott végű karika. M.: 2,3x2,2 cm, átm.: 0,18 cm.  HM ltsz. 58.782. Elveszett. 

5. 1 db hengeres, kék színű, átlátszatlan üveggyöngy, mely bemélyedő spirális részeiben sárga 

színű. H.: 1,6 cm. HM ltsz. 58.764.1. (77. tábla 13) 

6. 1 db kissé félköríves átmetszetű, zárt, bronz karikagyűrű. Átm.: 2,1 cm. Elveszett. 

 

124-128. sír (97-101. sír, 1903. augusztus 03-07.)  

Római koriak. 

 

129. sír (102. sír, 1903. augusztus 03-07.)  

Nő. Csvh.: 156 cm, t.: ?, sm.: 115 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-14. 14 db barna színű, csonkakúp, hengeres és lapított gömb alakú opak üveggyöngy. H.: 

0,5-1 cm. HM ltsz. 58.760.3. (77. tábla 14-28) 

15. 1 db kerek átmetszetű, háromszorosan összehajtott bronzhuzalból sodrott karperec. Végei 

deformálódtak, egyik végén azonban annak visszahajló részlete megmaradt, melynek alapján 

egykor valószínűleg mindkét végén spirálisan kitöltött típusú volt. M.: 7,2x5,7 cm, átm.: 0,33 

cm. HM ltsz. 58.759.2./1. (77. tábla 29) 

16. 1 db kerek átmetszetű, négyrét hajlított bronzhuzalból sodrott, egykor valószínűleg 

hurkos-kampós végű karperec. Kampós vége hiányzik. M.: 7,8x6,4 cm, átm.: 0,36 cm. HM 

ltsz. 58.759.2/2. (77. tábla 30) 

17. 1 db kerek átmetszetű, nyitott végű bronz huzalkarika. Elveszett. 
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18. 1 db nyitott végű, lapos bronz pántgyűrű. Elveszett. 

19. 1 db szürkés-barna színű, foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon 

készült agyagedény. Pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt két hullám-, alatta pedig – az 

edény válla alatt – csigavonalas díszítés látható. M.: 14,6 cm, sz.á.: 9,6 cm, f.á.: 7,7 cm. HM 

ltsz. 58.810. (78. tábla 1) 

 

130. sír (103. sír, 1903. augusztus 03-07.)  

Római kori. 

 

131. sír (104. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Gyermek. Csvh.: 112 cm, t.: ?, sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

132-134. sír (105-107. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Római koriak. 

 

135. sír (108. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1. 1 db lencse átmetszetű bronzhuzalból, spirálisan feltekert kisebb gyűrű. Átm.: 1,3 cm, h.: 

1,1 cm.  HM ltsz. 58.770.1. (77. tábla 31) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális, hegyesedő végű karikával rendelkező, 

lefelé szélesedő spirálcsüngős karika. H.: 3,1 cm. Elveszett.  

 

136-137. sír (109-110. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Római koriak. 

 

138. sír (111. sír, 1903. augusztus 03-07.) 

Gyermek. Csvh.: 110 cm, t.: ?, sm.: 80 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Mellékletek: 

1-7. 7 db S-végű karika. 
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1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége hegyesedőre vágott, S-

vége deformálódott. M.: 2,7x1,7 cm, átm.: 0,15 cm, Ssz.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.772.1/1. (79. 

tábla 1) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége ferdére vágott. M.: 

2,2x1,7 cm, átm.: 0,2 cm, Ssz.: 0,6 cm. HM ltsz. 58.772.1/2. (79. tábla 2) 

3. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége ferdére vágott. M.: 

2,2x1,8 cm, átm.: 0,17 cm, Ssz.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.772.1/4. (79. tábla 3) 

4. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége enyhén elhegyesedő. M.: 

2,2x1,6 cm, átm.: 0,17 cm, Ssz.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.772.1/5. (79. tábla 4)   

5. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége egyenesre vágott. M.: 

2x1,6 cm, átm.: 0,25 cm, Ssz.: 0,5 cm. HM ltsz. 58.760.1/2. (79. tábla 5) 

6. 1 db kerek átmetszetű rosszezüst huzalból készült, S-végű karika. M.: 1,7x1,4 cm, átm.: 

0,15 cm, Ssz.: 0,35 cm. HM ltsz. n. (79. tábla 6) 

7. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége ferdére vágott. M.: 

1,8x1,4 cm, átm.: 0,17 cm, Ssz.: 0,46 cm. HM ltsz. 58.794.1.5. (79. tábla 7) 

8-9. 2 db huzalkarika. 

8. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, lekerekített, illetve ferdére vágott, 

összenyomott végű karika. M.: 2x1,9 cm, átm.: 0,19 cm. HM ltsz. 58.772.2/1. (79. tábla 9) 

9. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, enyhén ferdére vágott, egymás mellé 

hajló végű huzalkarika. M.: 2,1x2 cm, átm.: 0,17 cm. HM ltsz. 58.772.2/2. (79. tábla 10) 

10. 1 db bronzból öntött, zárt, lépcsős fejű gyűrű. Közepén egyetlen pontkör alakú minta 

látható, melyet négyzet alakban apró pontok alkotta keret övez. Ennek két oldalán pontozott 

vonalakból álló minták sorakoznak tükörképszerűen: előbb egy-egy kettős, egymással 

párhuzamos vonalakból álló, majd egy-egy „X” alakú, tovább egy-egy egyenes vonalú, majd 

egy-egy kereszt alakú zárja a sort. Átm.: 2,3 cm, sz.: 0,9 cm. Elveszett. (79. tábla 11)  

11. 1 db enyhén íves átmetszetű, ferdén záruló, nyitott, egymásra hajló végű bronztárgy. 

Felületén kettős farkasfog mintát utánzó, bemélyedő vonalas minta látható, melynek két 

oldalán, azzal párhuzamosan apróbb bemélyedő minták sora fut. Hiányos. M.: 1,1x1,1 cm, 

sz.: 0,8 cm, v: 0,08 cm. HM ltsz. 58.772.3. (79. tábla 8) 

12-14. 3 db bronz félgömb, melyek közül az egyik belsejében „idegen fémagyag” nyomai 

voltak megfigyelhetők. 

12. 1 db enyhén ovális alapterületű, bronzból öntött félgömb. M.: 3,8x3,5 cm, v.: 0,08 cm. 

HM ltsz. 58.772.6/2. (79. tábla 12) 
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13. 1 db enyhén ovális alapterületű, bronzból öntött félgömb. M.: 3,7x3,3 cm, v.: 0,08 cm. 

HM ltsz. 58.772.6/1. (79. tábla 13) 

14. 1 db enyhén ovális alapterületű, bronzból öntött félgömb. M.: 3,5x3,2 cm. Elveszett. 

15-17. 3 db kúp alakú tárgy.  

15. 1 db kúp alakú bronztárgy. Szélén, a palást alján gyöngyözött keret fut körbe. Egyik 

szélen a gyöngyözött keret felett egy lyuk látható. Hiányos. M.: 3x2,8 cm, v.: 0,06 cm. HM 

ltsz. 58.772.7. (79. tábla 14) 

16. 1 db kúp alakú bronztárgy. Szélén, a palást alján gyöngyözött keret fut körbe. M.: 3,1x2,8 

cm. Elveszett. 

17. 1 db kúp alakú bronztárgy. Hiányos. M.: 3,4x1,1 cm. Elveszett.  

 

139. sír (A. sír, 1940. október 17-18.) 

Férfi, ad-mat. korú. Csvh.: ?, t.: ÉNy-DK, sm.: 60 cm, sh.: ?, ssz.: ?.  

Megtartása közepes. Bolygatott. A sírt földmunka során érte bolygatás. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1-2. A koponya bal oldalán feküdt 2 db S-végű karika.  

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, szélesre kalapált S-végű karika. M.: 1,8x1,7 

cm, átm.: 0,27 cm, Ssz.: 0,67 cm. MNM ltsz. 15/1940. (79. tábla 15) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, szélesre kalapált S-végű karika. M.: 1,7x1,5 

cm, átm.: 0,28 cm , Ssz.: 0,74 cm. MNM ltsz. 15/1940. (79. tábla 16) 

Megjegyzés: 

A koponya jobb oldalán zöld patina látszott, ami a bolygatás során elveszett hajkarikára vagy 

hajkarikákra utalhat. 

 

140. sír (B. sír, 1940. október 17-18.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: ?, t.: ÉNy-DK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Megtartása rossz. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

141. sír (C. sír, 1940. október 17-18.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: ?, t.: ÉNy-DK, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Megtartása jó. 
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A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

142. sír (1. sír, 1942.) 

Leány, inf. II-es korú. Csvh.: 120 cm, t.: ÉK-DNy, sm.: 50 cm, sh.: 130 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkarcsontok végei és a kézcsontok a combnyak 

végén feküdtek.  

Megtartása gyenge. 

Mellékletek: 

1. A koponya bal oldalánál helyezkedett el 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, kissé 

ovális S-végű karika. Vége egyenesre vágott, az S-vég hiányos. M.: 1,9x1,6 cm, átm.: 0,17 

cm, Ssz.: 0,24 cm. HM ltsz. 58.824.1. (79. tábla 17) 

2. A bal alkarcsontok alsó részén feküdt 1 db enyhén négyzetes átmetszetű, bronzból öntött, 

hegyesedő, kissé egymásra hajló végű huzalkarperec. M.: 5,5x4,8 cm, v.: 0,35x0,35 cm. 

Elveszett. (79. tábla 18) 

 

143. sír (4. sír, 1942.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ? 

Bolygatott. A sírban csak a hosszúcsontok voltak, a koponya hiányzott. 

Melléklet nélküli. 

 

144. sír (5. sír, 1942.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: 172 cm, t.: K-Ny, sm.: 60 cm, sh.: 200 cm, ssz.: 70 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a jobb alkarcsontok 

felhajlított helyzetben a felkarcsont mellett feküdtek, míg a bal ugyancsak felhajlított 

helyzetben a bal oldali bordákon helyezkedett el.  

Megtartása közepes. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

145. sír (7. sír, 1942.) 

Leány, inf. I. korú. Csvh.: ?, t.: K-Ny, sm.: 60 cm, sh.: 120 cm, ssz.: 40 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása rossz.  
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Mellékletek: 

1. A nyakcsigolyákon körben helyezkedett el 1 db kerek átmetszetű, háromszorosan 

összehajtott bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós végű nyakperec. Hurkos része hiányzik. 

M.: 12,5x11,9 cm, átm.: 0,44 cm. HM ltsz. 58.825.2. Elveszett. (80. tábla 2) 

2. A nyakperecre ráhúzva került elő 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, 

kissé ferdére vágott, egymásra hajló végű karika. M.: 2,1x2 cm, átm.: 0,14 cm. HM ltsz. 

58.825.1. (80. tábla 1) 

 

146. sír (8. sír, 1942.) 

Gyermek, inf. I-es korú. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: 60 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Megtartása rossz. Bolygatott. A csontok egy halomba dobálva feküdtek. 

Melléklet nélküli. 

 

147. sír (9. sír, 1942.) 

Gyermek, 1-1,5 éves. Csvh.: 60 cm, t.: K-Ny, sm.: 70 cm, sh.: 100 cm, ssz.: 35 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Megtartása rossz. 

Melléklet nélküli.  

 

148. sír (17. sír, 1942.) 

Leány, 6-7 éves. Csvh.: 70 cm a térdkalácsokig, t.: Ny-K, sm.: 50 cm, sh.: ?, ssz.: 25 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása jó.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A váz két oldalán, annak teljes hosszában egyenes vonalban, valamint alatta is fakoporsó 

nyomai voltak megfigyelhetők. 

 

149. sír (18. sír, 1942.) 

Gyermek, 3-4 éves. Csvh.: 100 cm, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: 110 cm, ssz.: 30 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 
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Megjegyzés: 

A koponya közelében fakoporsó nyoma volt megfigyelhető. 

  

150. sír (19. sír, 1942.) 

Gyermek, 6-7 éves. Csvh.: 100 cm, t.: K-Ny, sm.: 33 cm, sh.: 110 cm, ssz.: 35 cm. 

A váz hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek:  

1. A koponya bal oldalán, a halántékcsontnál feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból 

készült, S-végű karika. Vége kissé ferdére vágott. Eredetileg karikája törött volt, ma már a 

letört rész hiányzik. M.: 2x1,7 cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.826.1. (80. tábla 

3) 

2. A kulcscsontok közt a nyakcsigolyákon, az állkapocs alatt feküdt 1 db hengeres, zöld színű 

üveggyöngy. H.: 0,6 cm. Elveszett. 

3. A jobb alkarcsontok végein feküdt 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő, egymásra hajló végű 

bronz huzalkarperec. M.: 6x5,5 cm, átm.: 0,46 cm. HM ltsz. 58.826.2. (80. tábla 4) 

 

151. sír (20. sír, 1942.) 

Nő (?), iuv. korú. Csvh.: 150 cm a lábszárcsotok végig, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: 190 cm, 

ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A jobb lábcsontok előtt, talpán álló helyzetben volt 1 db téglavörös színű, csillámmal, apró 

és közepes méretű kaviccsal soványított, korongon készült agyagedény. Pereme oldalán 

körben árkolt, összeszűkülő nyaka alatt bekarcolt, egysoros hullámvonal, alatta pedig 

csigavonal látható. Válla alatt egy helyen rövidebb, kalászmintát utánzó, ugyancsak bekarcolt 

díszítés helyezkedik el. M.: 13,5 cm, sz.á.: 11,2 cm, f.á.: 8,2 cm. HM ltsz. 62.1.1. (78. tábla 2) 

Megjegyzés: 

A váz bal oldalán, a felkarcsont végétől a combcsont középső részéig húzódó, egyenes 

vonalban, fakoporsó nyoma volt megfigyelhető. A váz kissé eltolódott, valószínűleg a talajvíz 

nyomására. 
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152. sír (21. sír, 1942.) 

Nő, 18-23 éves. Csvh.: 135 cm, t.: Ny-K, sm.: 50 cm, sh.: 155 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya kissé jobbra fordult.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A bal kézcsontok alatt feküdt 1 db hegyesszögű háromszög átmetszetű, nyéltüskével 

ellátott, hegyesedő végű vaskés töredéke. Eredeti h.: 9,5 cm volt, mai m.: 5,9x1,3 cm. HM 

ltsz. 58.827.47 (80. tábla 5) 

 

153. sír (22. sír, 1942.) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 110 cm, ssz.: 140 cm.  

Megtartása közepes. Bolygatott. 

Valószínűleg korábbi beásás által bolygatott sír. A csontok egy részét kiemelték, más részük 

szétszóródva feküdt a sírban, gyakran csupán töredékekben. 

Melléklet nélküli. 

 

154. sír (23. sír, 1942.) 

Nő, ad. korú, 25-28 éves.48 Csvh.: 155 cm, t.: Ny-K, sm.: 65 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 120 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencében voltak, míg 

a bal alkarcsontok a medence alatt helyezkedtek el.  

Megtartása jó.  

Mellékletek: 

1. A bal oldali alsó bordáknál feküdt 1 db sima, hengeres csont tűtartó, benne rozsdás vastű 

töredékeivel.49 Mára csupán a tűtartó található meg a múzeumi gyűjteményben. Eredeti h.: 7,7 

cm volt, ma megtalálható darabjának m.: 4,5x0,7 cm. HM ltsz. 58.836.3. (80. tábla 6) 

 

155. sír (24. sír, 1942.)  

Gyermek, inf. I. korú. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 75 cm, sh.: ?, ssz.: 80 cm. 

Megtartása gyenge. Bolygatott. A csontok töredékei rendszertelenül feküdtek, talán csak a sír 

Ny-i végében lévő koponya részei maradtak meg eredeti helyzetükben. 

Melléklet nélküli. 

                                                 
47 A leltárkönyv szerint 1 db zöld üveggyöngy is ide tartozik.  
48 Pálóczi Horváth András Bottyán Olgára hivatkozva maturus korút említ (PÁLÓCZI 1971, 37, 28. j.). 
49 A tárgyat a leletárkönyv a 33. sírhoz tartozóként tünteti fel, valószínűleg a revízió alkalmával lett a hiba 
korrigálva, de csak ceruzás bejegyzés fomájában. 
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Megjegyzés:  

A koponya bal oldali csecsnyúlványán bronz patina nyoma volt látható. 

 

156. sír (25. sír, 1942.) 

Leány, inf. II-es korú. Csvh.: ?, t.: DK-ÉNy, sm.: 55 cm, sh.: 130 cm, ssz.: 95 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása gyenge. Bolygatott. A váz felső részét érte bolygatás: a koponya hiányzott, a 

combcsontok maradtak csak meg in situ helyzetben.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek:  

1-8. A kulcscsontoknál és a bordákon feküdt 3 db átfúrt kauri és 5 db zöld színű üveggyöngy. 

Ebből ma már csak 2 db fehéres színű kauri, 2 db hengeres, áttetsző, zöld színű üveggyöngy 

és 1 db kissé hengeres, szürkéskék színű, opak üveggyöngy található meg. H.: 1,7, 1,3, 0,4, 

0,4, ill. 0,3 cm. HM ltsz. 58.829.1. (80. tábla 7-11) 

9-12. A bal kulcscsont alatt feküdt 4 db S-végű karika. 

9. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége elhegyesedő. M.: 

1,8x1,1 cm, átm.: 0,17 cm, Ssz.: 0,33 cm. HM ltsz. 58.759.1.1. (80. tábla 12)  

10. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége egyenesre 

vágott. M.: 1,7x1,1 cm, átm.: 0,17 cm, Ssz.: 0,35 cm. HM ltsz. 58. 761.1/1. (80. tábla 13) 

111. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége egyenesre 

vágott. M.: 1,7x1,2 cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: 0,33 cm. HM ltsz. 58.761.1/2. (80. tábla 14) 

12. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége egyenesre 

vágott, S-vége hiányos. M.: 1,8x1 cm, átm.: 0,18 cm, Ssz.: ?. Elveszett.   

13. A jobb kézcsontok között feküdt 1 db nyitott végű, kissé félköríves átmetszetű bronz 

pántgyűrű. M: 2x1,7 cm. Elveszett. 

14. A lábfejek előtt feküdt 1 db barna színű, szürke foltos, csillámmal és aprókaviccsal 

soványított, korongon készült agyagaedény. Pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt 

egysoros, ferdén bevagdosott, alatta pedig – az edény kihasasódó részén – csigavonalas, 

bekarcolt díszítés látható. M.: 10,6 cm, sz.á.: 8,6 cm, f.á: 6,4 cm. HM ltsz. 62.2.1. (78. tábla 

3) 

15. Ugyancsak a lábfejek előtt volt 1 db kerámiatál. Pereme profilált, alján bordaszerűen 

körbefutó kiemelkedés látható. M.: 8,2 cm, sz.á.: 18 cm, f.á: 11 cm. Elveszett. 

16. A koponya bal oldalán és a lábcsontok alatt állatcsontok feküdtek. Elvesztek. 

Megjegyzés:  
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A 24. és 25. sír között újkori beásás volt található, mely mindkét sírt érintette.  

 

157. sír (26. sír, 1942.) 

Nő, mat. korú. Csvh.: 160 cm, t.: DNy-ÉK, sm.: 56 cm, sh.: 190 cm, ssz.: 65 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása rossz. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A koponya jobb oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű, nyitott, lekerekített végű ezüst 

huzalkarika. M.: 1,4x1,2 cm, átm.: 0,17 cm. HM ltsz. 58.830.1. (80. tábla 15) 

2. A bal felkarcsont alsó részének belső oldalán helyezkedett el, 1 db hegyesszögű háromszög 

átmetszetű, nyéltüskével rendelkező vaskés. Töredékes. M.: 6,9x1,3 cm. HM ltsz. 58.830.2. 

(80. tábla 16)  

3. A koponyatetőtől balra feküdt 1 db világosszürke színű, kihajló peremmel, vállán több 

sorban bekarcolt egyenes vonalú, felette pedig hullámvonalas díszítéssel ellátott 

kerámiaedény. M.: 9,2 cm, sz.á.: 10,2 cm, f.á.: 7 cm. Elveszett. 

 

158. sír (27. sír, 1942.) 

Nő, iuv-ad. korú. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K, sm.: 80 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya kissé jobbra billent. Megtartása közepes. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1-2. 2 db körte alakú karika. 

1. A koponya jobb oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, 

enyhén lekerekített, összenyomott végű körte alakú karika. M.: 1,1x1,3 cm, átm.: 0,15 cm. 

HM ltsz. 58.831.2/1. (80. tábla 17) 

2. A koponya bal oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, enyhén 

lekerekített, összenyomott végű körte alakú karika. M.: 1,1x1,1 cm, átm.: 0,14 cm. HM ltsz. 

58.831.2/2. (80. tábla 18) 

3. A bal kézfej csontjai között feküdt 1 db bronzból öntött, zárt, enyhén lencse átmetszetű 

karikagyűrű. Törött.  Átm.: 2 cm, sz.: 0,3 cm, v.: 0,2 cm. HM ltsz. 58.831.1. (80. tábla 19) 
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159. sír (28. sír, 1942.) 

Nő, 25 éves. Csvh.: 150 cm, t.: Ny-K, sm.: 75 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, jobb karcsontjai nyújtott helyzetben voltak, míg a bal 

alkarcsontok a bal combnyakon fekve kerültek elő.  

Megtartása jó. Bolygatatlan. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1-2. 2 db S-végű karika.  

1. A koponya jobb oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, enyhén ovális 

S-végű karika. Vége egyenesre vágott, S-vége enyhén bordázott. M.: 2,3x1,7 cm, átm.: 0,2 

cm, Ssz.: 0,5 cm. HM ltsz. 58.832.1/1. (80. tábla 20) 

2. A koponya bal oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. 

Hiányos. M.: 1,8x1,6 cm, átm.: 0,18 cm, Ssz.: 0,5 cm. HM ltsz. 58.832.1/2. (80. tábla 21) 

3-13. A nyakcsigolyákon különböző gyöngyök feküdtek: 1 db két-, 1 db három-, 1 db négy-, 2 

db öt-, 2 db hat- és 1 db héttagú, fehéres színű, irrizáló rúd üveggyöngy; továbbá 1 db átfúrt 

kauri; valamint 1 db kettős kónikus, négyoldalú piros gyöngy. A gyöngyök között volt 1 db 

lapos bronzpántból hajlított, kisméretű gyűrű is. HM ltsz. 58.832.3. Elvesztek. (80. tábla 22-

30) 

14. A jobb kézcsontok között volt 1 db nyitott végű, szabálytalan szélességű, díszítetlen bronz 

pántgyűrű. Hiányos. M.: 1,9x1,6 cm, sz.: 0,44-0,3 cm, v.: 0,06 cm. HM ltsz. 58.832.2. (80. 

tábla 31) 

15. A lábcsontok végénél feküdt 1 db barna színű, szürke foltos, csillámmal és aprókaviccsal 

soványított, korongon készült agyagedény. Pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt egysoros 

hullám, majd csigavonalas díszítéssel ellátott. M.: 13,1 cm, sz.á.: 10,6 cm, f.á.: 6,9 cm. HM 

ltsz. 62.3.1. (78. tábla 4) 

Megjegyzés:  

A váz felett korhadt fakoporsó nyomai voltak láthatók. A lábszárcsontokon pedig barna, 

korhadt, porhanyós vékony bevonatot figyeltek meg.  

 

160. sír (29. sír, 1942.) 

Nő, 40-45 éves. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-K, sm.: 55 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 45 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Karcsontjai könyökben a medencére hajlított 

helyzetben voltak.  

Megtartása közepes. 
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A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A koponya bal oldalánál feküdt 1 db kerek átmetszetű, nyitott, hegyesedő, kissé egymás 

mellé hajló végű ovális bronz huzalkarika. M.: 2,2x2 cm, átm.: 0,16 cm. HM ltsz. 58.856.3. 

(81. tábla 1) 

2. A nyakcsigolyákon feküdt 1 db sárgás-fehéres színű, öttagú opak rúdgyöngy. H.: 1,6 cm, 

átm.: 0,52 cm. HM ltsz. 58.856.1. (81. tábla 3) 

3. A nyakcsigolyákon, a gyöngy mellett helyezkedett el 1 db kerek, aranyozott bronzveret. 

Középpontja félgömbszerűen kiemelkedő, melyet két, egymástól kiemelkedő bordával 

elválasztott gyöngyözött keret övez. Hátoldalán két fül található. Átm.: 1,5 cm. HM ltsz. 

58.756.3. (81. tábla 2) 

4. A jobb kéz egyik középső ujjpercén volt 1 db háromszög átmetszetű, nyitott, egyenes végű 

bronz pántgyűrű. M.: 2,3x2,2 cm, sz.: 0,35 cm, v.: 0,12 cm. HM ltsz. 58.856.3. (81. tábla 4)  

5. A lábfejek előtt volt 1 db vörösbarna színű, vállas, profilált peremmel ellátott, oldalán 

bekarcolt vonalas díszítéssel rendelkező kerámiaedény. M.: 9 cm, sz.á.: 8,5 cm, f.á.: 6,5 cm. 

Elveszett vagy nem azonosítható. 

Megjegyzés: 

A váz körül fakoporsó nyomai voltak láthatók. 

 

161. sír (30. sír, 1942.) 

Nő, 35 év körüli. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-K, sm.: 80 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 40 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Mindkét kar- és kézcsontok a medencén feküdtek. A 

medence csontjai erősen szétnyíltak.  

Megtartása jó.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A koponya jobb oldalán volt 1 db kerek átmetszetű, nyitott végű, ovális bronz huzalkarika. 

Egyik vége elhegyesedő, a másik kissé törött. M.: 1,4x1,2 cm, átm.: 0,18 cm. HM ltsz. 

58.834. (81. tábla 5) 

Megjegyzés: 

A koponya bal oldalán bronz patinanyomok voltak láthatók, valószínűleg a másik huzalkarika 

nyomai, melyet a munkások kidobtak. 

A váz körül sok helyen fakoporsó nyomai voltak megfigyelhetők.  
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162. sír (31. sír, 1942.) 

Fiú, 17 éves. Csvh.: 130 cm, t.: Ny-K, sm.: 65 cm, sh.: 150 cm, ssz.: 40 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya balra billent.  

Megtartása közepes. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A jobb combcsont külső oldalán, azzal párhuzamosan feküdt 1 db hegyesszögű háromszög 

átmetszetű vaskés, három összeilleszthető darabja. Hiányos. Eredeti h.: 12,5 cm volt, mai m.: 

7,9x1,5 cm. HM ltsz. 58.835. (81. tábla 6) 

2. A lábcsontok végei előtt volt 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

163. sír (32. sír, 1942.) 

Csecsemő. Csvh.: 50 cm, t.: Ny-K, sm.: 40 cm, sh.: 60 cm, ssz.: 20 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása rossz. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

164. sír (33. sír, 1942.) 

Férfi, mat. korú. Csvh.: 175 cm, t.: Ny-K, sm.: 45 cm, sh.: 190 cm, ssz.: 40 cm50. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Megtartása közepes.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A koponya felett, 40 cm mélységben helyezkedett el 1 db agyagedény. Elveszett vagy nem 

azonosítható. 

2. A jobb kéz csontjainál feküdt 1 db hármas bordázatú, nyitott, egyenes végű bronz 

pántgyűrű. M.: 2,3x2,2 cm, sz.: 0,4 cm, v.: 0,13 cm. HM ltsz. 58.836.2. (81. tábla 7) 

3. A jobb lábszárcsont végének külső oldala mellett feküdt, 1 db félköríves átmetszetű, 

nyitott, egyenes végű, öntött bronz pántgyűrű. M.: 2,2x1,9 cm, sz.: 0,3 cm, v.: 0,13 cm. HM 

ltsz. 58.836.1. (81. tábla 8) 

                                                 
50 A sírleírásban szereplő, a lábszárcsontoktól 60 cm-re elhelyezkedő kerámiaedény alapján ez a méret bizonyára 
téves. 
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4. A bal oldali medencelapáton helyezkedett el 1 db hegyesedő végű vaskés töredéke. M.: 

3,4x1,4 cm. Elveszett. 

5. A jobb oldali medencelapát alatt feküdt 1 db lant alakú vascsiholó. M.: 6,4x3,3 cm. 

Elveszett. 

6. A lábfej csontjainak jobb oldalán, azoktól 60 cm-re, 1 db bekarcolt vonalú mintázattal 

díszített agyagedény töredékei voltak. Elveszett vagy nem azonosítható. 

Megjegyzés: 

A koponyán vágás (?) beforradt nyoma volt látható. 

  

165. sír (34. sír, 1942.) 

Gyermek, inf. I-es korú. Csvh.: 113 cm, t.: Ny-K, sm.: 50 cm, sh.: 130 cm, ssz.: 35 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása gyenge.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

166. sír (35. sír, 1942.) 

Gyermek, inf. I-es korú. Csvh.: 115 cm, t.: Ny-K, sm.: 35 cm, sh.: 130 cm, ssz.: 35 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Megtartása gyenge. Bolygatatlan. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

167. sír (36. sír, 1942.) 

Felnőtt. Csvh.: 162 cm, t.: Ny-K, sm.: 65 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 55 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra billent, a jobb alkar- és kézcsontok 

kissé behajlított helyzetben, a combcsont felső végén feküdtek.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A jobb kéz csontjainál a negyedik ujjpercen, a combcsont belső oldalánál feküdt 1 db lapos, 

egymásra hajló végű bronz pántgyűrű. Átm.: 1,8 cm, sz.: 0,35 cm, v.: 0,13 cm. HM ltsz. 

58.837.1. (81. tábla 10) 

2. 1 db vaskés hosszúkás töredéke, mely ugyancsak a jobb kéz csontjainál, a medencecsont 

belső oldalán feküdt. M.: 2x1 cm. HM ltsz. n. (81. tábla 9) 

Megjegyzés: 
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Az alsó állkapcson és a jobb oldali bordákon vörös festék (?) lenyomatai voltak láthatók. 

A sír valószínűleg egy római kori objektumba volt beleásva. 

 

168. sír (37. sír, 1942.) 

Csecsemő. Csvh.: 60 cm, t.: Ny-K, sm.: 45 cm, sh.: 75 cm, ssz.: 30 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Megtartása gyenge. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

169. sír (38. sír, 1942.) 

Nő, iuv. korú. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-K, sm.: 50 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkar- és kézcsontok a medencén, míg a jobb 

alkar- és kézcsontok a bordákon feküdtek.  

Megtartása közepes. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

170. sír (39. sír, 1942.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: 170 cm, t.: Ny-K, sm.: 55 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet: 

1. A bal láb csontjainak külső oldalán, a térdkalács magasságában helyezkedett el 1 db 

vörösesbarna színű, helyenként szürke foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, 

korongon készült agyagedény. Pereme kihajló, nyaka alatt bekarcolt kettős hullámvonallal, 

alatta pedig többsoros csigavonalú mintával díszített. M.: 11,7 cm, sz.á.: 9 cm, f.á.: 6,9 cm. 

MH ltsz. 62.4.1. (82. tábla 1) 

 

171. sír (40. sír, 1942.) 

Nő, ad. korú. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 80 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a jobb alkar- és kézcsontok a medence alatt feküdtek. 

A bal karcsontok a váztól kissé távolabb, könyökben behajlított helyzetben kerültek elő. A 

medencecsontok rendellenesen szét voltak nyílva.  
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Megtartása közepes. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1-9. A koponya jobb oldalán, azzal párhuzamos sorban feküdt 9 db huzalkarika. 

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, kissé ovális, másfélszeres S-végű karika. M.: 

2,1x1,4 cm, átm.: 0,13 cm, Ssz.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.863/1. (83. tábla 1) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, kissé ferdére vágott, egymásra hajló végű 

karika, 2 db ráhúzott kisméretű huzalkarikával. M.: 2x1,8 cm, átm.: 0,13 cm. A kis karikák 

átm.: 0,8 cm. HM ltsz. 58.866.1/1. (83. tábla 2) 

3. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége elhegyesedő. M.: 

1,8x1,4 cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: 0,32 cm. HM ltsz. 58.861/1. (83. tábla 3) 

4. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, kissé ovális, másfélszeres S-végű karika. 

Vége egyenesre vágott. M.: 2x1,6 cm, átm.: 0,12 cm, Ssz.: 0,26 cm. HM ltsz. 58.862.2. (83. 

tábla 4) 

5. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, egyenesre vágott, összenyomott végű 

huzalkarika. M.: 1,9x1,7 cm, átm.: 0,18 cm. HM ltsz. 58.868/1. (83. tábla 5) 

6. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, egyenesre vágott, egymás mellé hajló 

végű karika. M.: 1,9x1,7 cm, átm.: 0,12 cm. HM ltsz. 58.869. (83. tábla 6) 

7. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége egyenesre vágott. M.: 

1,8x1,4 cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: 0,39 cm. HM ltsz. 58.861/2. (83. tábla 7) 

8. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális, nyitott, enyhén lekerekített, egymásra 

hajló végű karika. M.: 2,2x1,5 cm. Elveszett. 

9. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális, nyitott, kissé hegyesedőre vágott, 

egymásra hajló végű karika. M.: 2x1,6 cm. Elveszett. 

10-18. A koponya bal oldalától a vállcsontig húzódó vonalban feküdt 9 db huzalkarika. 

10. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, egyenesre vágott, összenyomott 

végű huzalkarika. M.: 2x1,9 cm, átm.: 0,18 cm. HM ltsz. 58.868.2. (83. tábla 8) 

11. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, lekerekített, kissé egymás mellett 

fekvő végű huzalkarika. M.: 2,1x1,7 cm, átm.: 0,16 cm. HM ltsz. 58.868.3. (83. tábla 9)   

12. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika, ráhúzott kis méretű bronz 

pántkarikával. Vége elhegyesedő. M.: 2,2x1,5 cm, átm.: 0,11 cm. Ssz.: 0,28 cm. HM ltsz. 

58.867. (83. tábla 10)    

13. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, egyenesre vágott végű, másfélszeres S-végű 

karika. M.: 2,1x1,3 cm, átm.: 0,13 cm, Ssz.: 0,23 cm. HM ltsz. 58.863/2. (83. tábla 11) 
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14. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, egyenesre, ill. kissé ferdére vágott, 

egymásra hajló végű karika, ráhúzott kisebb méretű huzalkarikával. M.: 2,1x2 cm, átm.: 0,16 

cm. A kisebb karikák átm.: 0,7 cm. HM ltsz. 58.866/2. (83. tábla 12) 

15. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége enyhén hegyesedőre 

vágott. M.: 1,8x1,4 cm, átm.: 0,17 cm, Ssz.: 0,28 cm. HM ltsz, 58.864. (83. tábla 13) 

16. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége ferdére vágott. M.: 

2x1,6 cm, átm.: 0,17 cm, Ssz.: 0,44 cm. HM ltsz. 58.865. (83. tábla 14) 

17. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, másfélszeres S-végű karika. M.: 2x1,7 cm, 

átm.: 0,17 cm, Ssz.: 0,3 cm. HM ltsz. 58.862/1. (83. tábla 15) 

18. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott végű, ovális, egyenesre, illetve 

ferdére vágott végű karika. M.: 2x1,6 cm. Elveszett. 

19. A nyakcsigolyákon körben feküdt 1 db háromrét hajlított bronzhuzalból sodrott, hurkos-

kampós végű nyakperec, hozzátapadt szövetmaradványokkal. M.: 14,5x13,4 cm, átm.: 0,28 

cm. HM ltsz. 58.748.1. (83. tábla 16)  

20. Szövetmaradványok voltak az állkapocs bal oldalánál is. 

21. A jobb kézcsontok között, az egyik ujjpercen a medence alatt feküdt 1 db nyitott, egyenes, 

kissé egymásra hajló végű, hármas bordázatú bronz pántgyűrű. A szélein lévő bordák 

rovátkolt díszítésűek. M.: 2,2x2 cm, v.: 0,1 cm, sz.: 0.54 cm. HM ltsz. 58.794.2. (83. tábla 17) 

Megjegyzés:  

Szuperpozícióban a 172. számú sírral, részben annak K-i része alatt feküdt. 

 

172. sír (41. sír, 1942.) 

Csecsemő. Csvh.: 65 cm, t.: Ny-K, sm.: 30 cm, sh.: 70 cm, ssz.: 30 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása rossz. Bolygatott. A koponya hiányzik. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet: 

1. A sírföldből 1 db kereszt alakú bronzlemezke került elő. Elveszett. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 171. számú sírral, részben annak Ny-i része felett helyezkedett el. 
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173. sír (42. sír, 1942.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K, sm.: 120 cm, sh.: 200 cm, ssz.: 250 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Megtartása közepes. Bolygatatlan. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A bal kézcsontoknál feküdt 1 db lant alakú vascsiholó töredéke. M.: 3,3x2,5 cm. HM ltsz. 

58.838.1. (81. tábla 11) 

2. Ugyanitt kovadarabok voltak. M.: 2,8x2,3 cm. Elvesztek. 

3. A bal combcsont fejénél, a kézcsontokon belül helyezkedett el 1 db hegyesszögű 

háromszög átmetszetű vaskés töredéke. M.: 3,8x1,6 cm. HM ltsz. 58. 838.2. (81. tábla 12) 

4. A bal lábszárcsontok alsó részének külső oldalánál volt 1 db barna színű, csillámmal és 

kevés aprókaviccsal soványított, korongon készült agyagedény. Pereme kihajló, összeszűkülő 

nyaka alatt egysoros hullám-, alatta pedig csigavonal látható. Alján kereszt alakú fenékbélyeg 

figyelhető meg. M.: 14,5 cm, sz.á.: 9,5 cm, f.á.: 9,2 cm. HM ltsz. 62.5.1. (82. tábla 2) 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban egy római kori hulladékgödörrel. A váz alatt egy É-D-i irányú teljes ló váz 

feküdt, a lábcsontok K-i irányba mutattak. A ló nyakcsigolyái a koponya alatt helyezkedtek 

el.  

 

174. sír (43. sír, 1942.) 

Nő, ad. korú. Csvh.: 145 cm, t.: Ny-K, sm.: 62 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 80 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A medence bal oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, tojásdad alakú 

S-végű karika. Vége lekerekített. M.: 1,7x1,5 cm, átm.: 0,14 cm, Ssz.: 0,27 cm. HM ltsz. n. 

(81. tábla 13) 

2. A koponya jobb oldalánál, eldőlt helyzetben volt 1 db barna színű, szürke foltos, 

csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült agyagedény. Pereme kihajló, 

összeszűkülő nyakán bekarcolt egyenes vonalú, alatta hullám-, majd csigavonalas díszítéssel 

ellátott. M.: 12,9 cm, sz.á.: 9,4 cm, f.á.: 5,8 cm. HM ltsz. 62.6.1. (82. tábla 3) 
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175. sír (44. sír, 1942.) 

Nő, iuv. korú. Csvh.: 150 cm, t.: Ny-K, sm.: 45 cm, sh.: 160 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok könyökben behajlított 

helyzetben a medencén voltak.  

Megtartása rossz. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A jobb lábcsontok külső oldalánál, kissé eldőlt helyzetben volt 1 db kihajló, lekerekített 

peremmel ellátott, bekarcolt hullámvonalakkal díszített agyagedény. M.: 12,5 cm, sz.á.: 9 cm, 

f.á.: 6,5 cm. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

176. sír (45. sír, 1942.) 

Gyermek, inf. I-es korú. Csvh.: 72 cm, t.: Ny-K, sm.: 50 cm, sh.: 90 cm, ssz.: 40 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Megtartása gyenge. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

177. sír (46. sír, 1942.) 

Nő, ad-mat. korú. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 90 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

178. sír (47. sír, 1942.) 

Férfi,51 ad. korú. Csvh.: 170 cm, t.: Ny-K, sm.: 65 cm, sh.: 190 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Megtartása közepes.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sírból római kori mécses töredéke, üveg- és cseréptöredék került elő, melyek valószínűleg 

nem tartoztak a sírhoz, hanem a sírfölddel együtt kerültek be abba. 

                                                 
51 A sírlapon szereplő információ szerint nő. 
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179. sír (48. sír, 1942.) 

Nő. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-K, sm.: 55 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Megtartása közepes.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A bal felkarcsont végénél, a kulcs- és vállcsontnál egy csecsemő csontváza helyezkedett el. 

 

180. sír (49. sír, 1942.) 

Nő, ad. korú. Csvh.: 140 cm, t.: Ny-K, sm.: 65 cm, sh.: 100 cm, ssz.: 70 cm. 

A váz hason fekvő, lábszárai felhajlított, karjai pedig könyökben behajlított helyzetben voltak. 

Megtartása gyenge.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A váz helyzete alapján úgy tűnik, mintha egy kisebb méretű gödörbe erőszakkal bepréselték, 

vagy dobták volna. 

 

181. sír (50. sír, 1942.) 

Férfi, mat. korú. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K, sm.: 100 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 75 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra billent.  

Megtartása gyenge. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A csontok a II. Világháborúban elpusztultak. 

 

182. sír (51. sír, 1942.) 

Nő, ad. korú. Csvh.: 170 cm, t.: Ny-K, sm.: 100 cm, sh.: 200 cm, ssz.: 80 cm.  

A váz hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a combcsonton, a bal 

karcsontok kissé kifelé hajlított helyzetben feküdtek.  

Megtartása közepes.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 
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Mellékletek: 

1-7. 7 db S-végű huzalkarika helyezkedett el a koponya jobb oldala mellett. 

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Elveszett. 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége ferdére vágott. M.: 

1,x1,4 cm, átm.: 0,22 cm, Ssz.: 0,7 cm. Elveszett. 

3. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Elveszett. 

4. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Elveszett. 

5. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Elveszett. 

6. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Elveszett. 

7. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Elveszett. 

8-13. 6 db S-végű karika feküdt a koponya bal oldala mellett.   

8. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, kissé ovális S-végű karika. Vége egyenesre 

vágott, S-vége hiányos. M.: 1,7x1,4 cm, átm.: 0,2 cm, Ssz.: 0,45 cm. HM ltsz. 58.778. (81. 

tábla 14)  

9. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, S-végű karika. Vége elhegyesedő. M.: 1,6x1,2 

cm, átm.: 0,18 cm, Ssz.: 0,68 cm. HM ltsz. 58.794.1.2. (81. tábla 15) 

10. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Elveszett. 

11. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége egyenesre vágott, S-

vége hiányos. M.: 1,6x1,4 cm, átm.: 0,21 cm, Ssz.: 0,4 cm. HM ltsz. 58. 760.1/1. (81. tábla 

17) 

12. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, S-végű karika. Vége egyenesre vágott, S-

végének nagy része hiányzik. M.: 1,6x1,5 cm, átm.: 0,28 cm, Ssz.: 0,47 cm. HM ltsz. 

58.794.1.6. (81. tábla 16) 

13. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Elveszett. 

14-84. A nyakcsigolyákon különböző elemekből álló nyaklánc feküdt, mely az alábbi 

darabokat tartalmazta: 5 db átfúrt kauri. H.: 1,8-1,5 cm. 1 db zöld színű, egykor valószínűleg 

félhold alakú, átfúrt, áttetsző üvegdísz. M.: 1,4x1,1 cm. 3 db öttagú, ezüstszínű bevonattal 

ellátott rúdgyöngy. H.: 1,8-1,7 cm, átm.: 0,5-0,7 cm. 1 db négytagú, ezüstszínű bevonattal 

ellátott rúdgyöngy. H.: 1,6 cm, átm.: 0,6 cm. 5 db háromtagú, ezüstszínű bevonattal ellátott 

rúdgyöngy. H.: 1-0,8 cm, átm.: 0,7-0,4 cm. 2 db kék színű, áttetsző, ezüstszínű bevonattal 

ellátott rúdgyöngy. H.: 0,8 cm, átm.: 0,5 cm. 6 db sárga színű, kéttagú opak rúdgyöngy, 

melyekből 3 db ezüstszínű bevonattal ellátott. H.: 1-0,8 cm, átm.: 0,7-0,4 cm. 47 db lapított 

gömb, csonkagúla és hengeres, áttetsző és opak üveggyöngy. Átm.: 0,6-0,4 cm. HM ltsz. 

58.763.2. (81. tábla 18-88) 



 277 

85. A bal lábcsontok külső oldalánál helyezkedett el 1 db barna színű, szürke foltos, 

csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült agyagedény. Perme kihajló, 

összeszűkülő nyaka alatt ferdén bevagdosott, majd az edény kihasasodó részén csigavonalas 

díszítéssel ellátott. M.: 13,8 cm, sz.á.: 9,8 cm, f.á.: 7,8 cm. HM ltsz. 62.7.1. (82. tábla 4) 

86. 1 db állatcsont, mely a jobb lábfejcsontok külső oldalánál helyezkedett el. Elveszett. 

Megjegyzés: 

A medence és az alsó bordák jobb oldalán csecsemő csontváza feküdt. 

 

183. sír (52. sír, 1942.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-K, sm.: 85 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 70 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, kar- és kézcsontjai a medencén feküdtek.  

Megtartása jó. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1-2. A koponya jobb oldalánál feküdt 2 db S-végű karika. 

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű karika. M.: 2,4x1,8 cm. 

Elveszett. 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, tojásdad alakú S-végű karika. M.: 2,4x2,1 cm. 

Elveszett.  

3. A jobb lábfej csontjainak külső oldalánál helyezkedett el 1 db szürkés-barnás színű, 

homokkal és aprókaviccsal soványított, foltosra égett, kihajló, enyhén lekerekített peremmel, 

pereme alatt enyhe bordaszerű kiemelkedéssel ellátott agyagedény. Összeszűkülő nyaka alatt 

eldolgozás nyomai láthatók, külső-beső oldalán pedig engób bevonat található. M.: 13 cm, 

sz.á.: 9,5 cm, f.á.: 5,5 cm. HM ltsz. 62.8.1. (84. tábla 1) 

Megjegyzés: 

A koponya alatt szerves anyagok (fa vagy ruha) feketés-szürke színű korhadékai voltak 

megfigyelhetők.  

 

184. sír (53. sír, 1942.) 

Bizonytalan korú. 

 

185. sír (54. sír, 1942.) 

Nő, mat-sen. korú. Csvh.: 150 cm, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 50 cm. 
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A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek, a 

jobb alkar- és kézcsontok pedig a combcsonton.  

Megtartása közepes.  

Mellékletek: 

1. A medence bal oldalánál, a medencén fekvő alkarcsontok külső oldalán, a váz irányába 

mutató irányban feküdt 1 db hengeres csont tűtartó. H.: 8,4 cm. Elveszett. 

Megjegyzés: 

A medence jobb oldalánál vöröses színű kő feküdt.  

 

186. sír (55. sír, 1942.) 

Gyermek, inf. II-es korú. Csvh.: 120 cm, t.: Ny-K, sm.: 50 cm, sh.: 120 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Megtartása gyenge. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

187. sír (56. sír, 1942.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K, sm.: 80 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 70 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása jó.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A koponya jobb oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű 

karika. M.: 1,8x1,5 cm, átm.: 0,19 cm, Ssz.: 0,5 cm. HM ltsz. 58.840. (85. tábla 1) 

2. A bal szárkapocscsont középrészének külső oldalán állati koponya és csontok töredékei 

voltak. Elvesztek. 

Megjegyzés: 

A koponya bal oldalán bronz huzalkarika nyomát lehetett megfigyelni, melyet azonban a 

munkások kidobtak, így egykori meglétére csak a patina utalt. A váz felett korhadt fakoporsó 

nyomai voltak láthatók. 

 

188. sír (57. sír, 1942.) 

Férfi, ad-mat. korú. Csvh.: 164 cm, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 80 cm. 
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A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Alkar- és kézcsontjai kissé a combokra hajlítva 

feküdtek.  

Megtartása közepes.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A jobb combcsont felső részének belső oldalán, illetve a jobb kézfej csontjainál feküdt 1 db 

egyenes hátú vaskés. H.: 8,4 cm. Elveszett. 

2. A bal lábfejcsontok végének külső oldalán feküdt 1 db agyagedény. Pereme kihajló, 

bekarcolt egysoros hullám és többsoros egyenes vonalú díszítéssel ellátott. M.: 9 cm, sz.á.: 8 

cm, f.á.: 5,5 cm. Elveszett vagy nem azonosítható. 

Megjegyzés: 

A váz alatt fakoporsó korhadékai voltak megfigyelhetők. 

 

189. sír (58. sír, 1942.) 

Fiú (?), inf. II-iuv. korú. Csvh.: 70 cm a medencétől lefelé, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: ?, ssz.: 

40 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes. Bolygatott. In situ a medence és a lábcsontok maradtak csak meg.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A medence bal oldalán feküdt 1 db négyzetes átmetszetű, egyik végén hegyesedő végű, 

törött vaskarika töredéke. Átm.: 6 cm, v.: 0,5x0,5 cm. HM ltsz. 58.842. (85. tábla 2) 

 

190. sír (59. sír 1942.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: 75 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bolygatott. A vázból csupán csonttöredékek maradtak meg. 

Melléklet nélküli.  

 

191. sír (60. sír 1942.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 75 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bolygatott. A vázból csupán töredékek maradtak meg. 

Melléklet nélküli.  
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192. sír (61. sír, 1942.) 

Férfi, mat. korú. Csvh.: 170 cm, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 190 cm, ssz.: 80 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a combcsonton feküdtek. 

Megtartása jó.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A bal combcsont felső részének külső oldalánál feküdt 1 db nyéltüskével ellátott vaskés 

töredéke. H.: 6,5 cm. Elveszett.  

 

193. sír (62. sír, 1942.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: ?, ssz.: ? 

A váz valószínűleg hanyattfekvő, nyújtott helyzetű volt.  

Megtartása gyenge. Bolygatott. A váz alatt újkori tégla feküdt.52  

Melléklet nélküli. 

 

194. sír (63. sír, 1942.) 

Nő, ad. korú. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A bal lábszárcsontok alsó felének külső oldalán helyezkedett el, 1 db barna színű, 

csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült agyagedény. Kihajló pereme 

oldalán körben árkolt, összeszűkülő nyaka alatt két hullám-, majd az edény kihasasodó részén 

csigavonalú mintával díszítve. M.: 13,4 cm, sz.á.: 9,7 cm, f.á.: 7,8 cm. HM ltsz. 62.9.1. (84. 

tábla 2) 

 

195. sír (64. sír, 1942.) 

Férfi, iuv-ad. korú. Csvh.: 180 cm, t.: Ny-K, sm.: 65 cm, sh.: 200 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

                                                 
52 A sírlapon szereplő információk szerint a váz csontjait kivették, majd visszahelyezték a sírba.  
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Melléklet nélküli. 

 

196. sír (65. sír, 1942.) 

Férfi, sen. korú. Csvh.: 157 cm, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 75 cm. 

A váz hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása gyenge.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A bal felkarcsont középső részének külső oldalánál feküdt 1 db hegyesszögű háromszög 

átmetszetű, hegyesedő végű nyéltüskés vaskés. Nyéltüskéje ma már nem található meg. 

Eredeti h.: 10,3 cm volt, mai m.: 8,4x1,1 cm. HM ltsz. 58.843. (85. tábla 3) 

2. A bal lábszárcsontok alsó részének külső oldalánál helyezkedett el 1 db barna színű, szürke 

foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült agyagedény. Pereme 

kihajló, összeszűkülő nyaka alatt, az edény kihasasodó oldalán csigavonalas díszítéssel 

ellátott. Tetején vastöredék feküdt. M.: 11,3 cm, sz.á.: 10,2 cm, f.á.: 7,5 cm. HM ltsz. 62.10.1. 

(84. tábla 3) 

Megjegyzés: 

Megmunkált, egyik oldalán csákánynyomokat őrző terméskő volt a jobb könyök külső 

oldalánál. 

  

197. sír (66. sír, 1942.) 

Gyermek, inf. I-es korú. Csvh.: 100 cm, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 120 cm, ssz.: 40 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása gyenge.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A lábfejcsontok végeinél feküdt 1 db barna színű, csillámmal és aprókaviccsal soványított, 

korongon készült agyagedény. Pereme kihajló, nyaka rövid, összeszűkülő, az edény 

kihasasodó oldalának felső részén csigavoanas díszítéssel ellátott. M.: 12,5 cm, sz.á.: 10,4 cm, 

f.á.: 8,3 cm. HM ltsz. 62.11.1. (84. tábla 4) 

 

198. sír (67. sír, 1942.) 

Gyermek, inf. I-es korú. Csvh.: 68 cm, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: 80 cm, ssz.: 30 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  
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Megtartása gyenge. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

199. sír (68. sír, 1942) 

Gyermek, inf. I-es korú. Csvh.: 70 cm, t.: Ny-K, sm.: 30 cm, sh.: 80 cm, ssz.: 40 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása gyenge. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A bal felkarcsont alsó részén feküdt 1 db kerek átmetszetű, nyitott, enyhén hegyesedő, 

kissé egymásra hajló végű, kisméretű bronz huzalkarperec. M.: 4,5x4,1 cm, átm.: 0,4 cm. HM 

ltsz. 58.844.1. (85. tábla 4) 

2. A bal felkarcsont alsó részének külső oldalán helyezkedett el, 1 db, leginkább háromszög 

alakú, U-átmetszetű vastárgy. M.: 7x4,6 cm, v.: 0,11 cm. HM ltsz. 58.844.2. Lehetséges, hogy 

nem tartozott a sírhoz. (85. tábla 5) 

3. A jobb lábcsontok külső oldalán került elő 1 db sárgás-vöröses színű, kihajló, lekerekített 

peremmel ellátott, oldalán három sorban bekarcolt hullám-, alatta pedig többsoros vonalas 

díszítéssel ellátott agyagedény. M.: 12,1 cm, sz.á.: 13 cm, f.á.: 9,5 cm. Elveszett vagy nem 

azonosítható. 

 

200. sír (69. sír, 1942.) 

Nő, iuv-ad. korú. Csvh.: 156 cm, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, alkar- és kézcsontjai a medencén feküdtek.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1-4. A koponya jobb oldalán feküdt 4 db S-végű karika:  

1. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége kissé elhegyesedő. 

M.: 1,4x1,4 cm, átm.: 0,16 cm, Ssz.: 0,47 cm. HM ltsz. 58.779. (86. tábla 1) 

2. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, kissé ovális S-végű karika. S-vége hiányzik. 

M.: 1,7x1,2 cm. Elveszett. 

3. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Vége ferdére vágott. M.: 

1,9x1,6 cm. Elveszett. (86. tábla 2) 

4. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. M.: 2,3x1,8 cm. Elveszett. 
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5-9. A koponya bal oldalán feküdt 5 db S-végű karika: 

5. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, S-végű karika. M.: 1,6x1,3 cm. Elveszett. (86. 

tábla 3) 

6. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, S-végű karika. M.: 1,5x1,3 cm. Elveszett. (86. 

tábla 4) 

7. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, S-végű karika. M.: 2x1,7 cm. Elveszett. 

8. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, S-végű karika. M.: 1,8x1,6 cm. Elveszett. (86. 

tábla 5) 

9. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. M.: 2x1,7 cm. Elveszett. 

10-18. A nyakcsigolyákon és részben a kulcscsontokon volt 9 db üveggyöngy. Ebből 4 db 

szürkés-fekete színű, lapított gömb alakú, opak üveggyöngy. Átm.: 0,8-0,9 cm. 1 db nagyobb, 

borostyánszínű, lapított gömb alakú, oldalán barázdált üveggyöngy. Átm.: 2 cm. A többi 

gyöngy törött, hiányos. Ez utóbbiak ma már nem találhatóak meg a múzeumi gyűjteményben. 

HM ltsz. 58.789. (86. tábla 6-10) 

19-20. A csigolyák két oldalán a kulcscsontokhoz közeli részen volt 2 db bronzból öntött, fél 

fülesgomb. H.: 2,1, ill. 1,5 cm. HM ltsz. 58.771.1., 58.771.2/1. (86. tábla 11-12) 

21. A csigolyák bal oldalán, a bordáknál helyezkedett el 1 db kerekded, bronzlemezből 

készült kapszuladísz. Kerek, lapos szegélyéből hengerszerűen kiemelkedő, ívelt felső részben 

záruló tag indul. Tetején poncolt háromlevelű virágkoronát utánzó minta látható, az ágak 

közeiben egy-egy félköríves, hasonló kialakítású vonallal. Hátlapja sima, díszítetlen, rajta két 

téglalap alakú forrasztásnyom látható, melyek az egykor felerősítésre szolgáló tűtartó nyomai. 

A két lemezt egy vékony, hegyes tű fogja össze. Átm.: 2,6 cm, m.: 0,7 cm, a lemez v.: 0,05 

cm. HM ltsz. 58.788. (86. tábla 13) 

22. A csigolyák jobb oldalán, az alsó bordáknál helyezkedett el 1 db hét, dupla kerek 

huzalszemekből álló bronzlánc. H.: 3,2 cm. Elveszett. 

23. A jobb alkarcsontok felső, könyökhöz közeli részén feküdt 1 db ovális átmetszetű, 

hegyesedő végű bronz huzalkarperec. M.: 7,5x6,6 cm, v.: 0,4x0,3 cm. HM ltsz. 58.786. (86. 

tábla 14) 

24. A bal alkarcsontok közepénél volt 1 db kerek átmetszetű, egyik végén erőteljesebben, 

másikon enyhébben hegyesedő végű bronz huzalkarperec. M.: 6,3x6,5 cm, átm.: 0,37 cm. HM 

ltsz. 58.754.4. (86. tábla 15) 

25. A bal kézfej csontjainál feküdt 1 db nyitott, egyenes végű, hármas bordázattal ellátott 

bronz pántgyűrű. A szélső bordák rovátkolt mintával díszítettek. M.: 2,1x1,9 cm, v.: 0,1 cm, 

sz.: 0,61 cm. HM ltsz. 58.768.2. (86. tábla 16) 
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26. 1 db ezüst foglalattal ellátott gyűrű, bronz karikával. Kerek foglalatának oldala farkasfog 

mintát utánzóan kialakított, alján körben sodrott filigránszál fut. A karikán a foglalat két 

oldalán 1-1 háromszög alakban elhelyezkedő, három granulációt utánzó gömböcskéből álló 

díszítés látható, továbbá közepén és két szélén egy-egy bordával határolt, egymással ellentétes 

irányba mutató kalászmintát utánzó filigrándíszítés fut. Foglaltában kék színű, domború 

üvegbetét volt. Helyét nem sikerült meghatározni, mert az egyik munkás kiszedte a sírból. A 

karika átm.: 2 cm, sz.: 0,7 cm, a foglalat átm.: 1,5 cm. Elveszett. (86. tábla 17) 

27. A medencénél kissé magasabban feküdt 1 db szögletes átmetszetű, lapos fejű vasszög. H.: 

2,8 cm. Elveszett. 

Megjegyzés: 

A jobb comb- és részben a lábszárcsontok belső oldalán egy csecsemő hanyattfekvő, nyújtott 

helyzetű váza feküdt. 

 

201. sír (70. sír, 1943.) 

Férfi. Csvh.: 70 cm a harmadik ágyékcsigolyáig, t.: Ny-K, sm.: 40 cm, sh.: ?, ssz.: kb. 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén helyezkedtek 

el.  

Bolygatott. A medence, a rajta fekvő jobb alkar- és kézcsontok és a láb csontjai maradtak csak 

meg in situ helyzetben.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A jobb lábcsontok végénél volt 1 db talpán álló agyagedény, melynek vállán egyenes és 

hullámvonalas bekarcolt díszítés látható.  M.: 9,7 cm, sz.á.: 8,5 cm, f.á.: 3,5 cm. Elveszett 

vagy nem azonosítható. 

2. Ugyanitt volt 1 db oldalára dőlt, szürkés-fekete színű agyagedény töredéke. Elveszett vagy 

nem azonosítható. 

Megjegyzés: 

A medence bal oldalán egy csoportban bedobott emberi csontok voltak, melyek részben egy 

másik vázhoz tartoztak.   
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202. sír (71. sír, 1943.)  

Férfi (?), ad. korú. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-K, sm.: 50 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkar- és kézcsontok a combcsontokon feküdtek. 

Megtartása közepes. Bolygatott. A koponya körüli bolygatás következtében az arccsontok 

összetörtek, a fogak szétszóródva feküdtek.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

 

203. sír (72. sír, 1943.) 

Férfi (?). Csvh.: 140 cm a nyakcsigolyákig, t.: Ny-K, sm.: 45 cm, sh.: kb. 160 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes. Bolygatott. A koponyát vízvezeték fektetése során „elásták”. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A medence bal oldalánál feküdt 1 db háromszög átmetszetű, nyéltüskés vaskés 4 db 

összeállítható töredéke. M.: 5,1x1,3 cm. HM ltsz. 58.845. (85. tábla 6) 

2. A jobb combcsont alsó végének külső oldalánál volt 1 db talpán álló, szürkés-fekete színű 

agyagedény töredéke. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

204. sír (73. sír, 1943.) 

Férfi. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-K, sm.: 95 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 55 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya kissé „hátra gurult”.  

Megtartása jó. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A koponya felső részének bal oldalánál volt 1 db barna színű, szürke foltos, csillámmal és 

aprókaviccsal soványított, korongon készült agyagedény. Pereme kihajló, nyaka rövid, 

összeszűkülő, oldalán bekarcolt csigavonalas díszítés látható. Alján egyenlő szárú kereszt (?) 

alakú fenékbélyeg helyezkedik el. M.: 8,8 cm, sz.á.: 10 cm, f.á.: 6,1 cm . HM ltsz. 62.12.1. 

(87. tábla 1) 

 

205. sír (74. sír, 1943.) 

Férfi, ad-sen. korú. Csvh.: 70 cm az alkarcsontokig, t.: Ny-K, sm.: 40 cm, sh.: ?, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  
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Megtartása közepes. Bolygatott. A váz medencétől felfelé eső része, valamint a jobb 

karcsontok maradtak csak meg in situ helyzetben. A bolygatott csontokat a váz fölé temették 

vissza. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A koponya jobb oldalánál feküdt 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, pödrött végű 

karika. M.: 2,2x2 cm, átm.: 0,16 cm, a pödrött vég sz.: 0,2 cm. HM ltsz. 58.864. (85. tábla 7) 

 

206. sír (75. sír, 1943.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: 140 cm a kulcscsontokig, t.: Ny-K, sm.: 55 cm, sh.: kb. 160 cm, ssz.: 

40 cm.  

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkar- és kézcsontok a medencén helyezkedtek el. 

Megtartása közepes. Bolygatott. A váz csontjai a nyakcsigolyákig anatómiai rendben voltak, a 

koponyát azonban bolygatás érte, így az kimozdult. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1-3. A nyakcsigolyákon, az állkapocs alatt helyezkedett el 3 db gyöngy: 1 db kék színű, 

áttetsző, hordó alakú üveggyöngy. H.: 1,2 cm, átm.: 1,3 cm. 1 db öttagú, aranyszínű 

bevonattal ellátott rúdgyöngy. H.: 1,8 cm, átm.: 0,6 cm. Továbbá 1 db bizonytalan típusú 

harmadik gyöngy töredéke. Ez utóbbi ma már nem található meg. HM ltsz. 58.847.2. (85. 

tábla 8-9) 

4. A jobb alkarcsontokon feküdt, 1 db négy, kerek átmetszetű bronzhuzalból fonott karperec 

töredéke. Végei hiányoznak. H.: 5,5 cm, sz.: 0,41 cm, v.: 0,3 cm. HM ltsz. 58.847.1. (85. 

tábla 10) 

 

207. sír (76. sír, 1943.) 

Nő, mat. korú. Csvh.: 153 cm, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: 160 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya balra billent.  

Megtartása jó. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1-2. A koponya jobb oldalán feküdt 2 db huzalkarika.   

1. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, ovális S-végű karika. Vége enyhén 

lekerekített, S-vége hiányzik. M.: 1,9x1,5 cm. Elveszett. 
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2. 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, ovális, hegyesedő, illetve egyenesre vágott, 

összenyomott végű karika. M.: 1,6x1,4 cm. Elveszett. 

3. A koponya bal oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű, nyitott, egyenesre vágott, 

összenyomott végű ezüst huzalkarika. M.: 2,4x2,2 cm, átm.: 0,17 cm. Elveszett.  

4-25. A nyakcsigolyákon helyezkedett el 21 db gyöngy: 4 db vöröses-narancssárgás színű, 

négyélű hasáb alakú, levágott sarokkal rendelkező karneolgyöngy. Ebből 2 db sötétebb, 

egyenletesen vörös színű, míg 2 db világosabb, sávokban különböző árnyalatokkal 

rendelkező. M.: 1,3x1,2; 1,1x1; 1,2x1,1; illetve 1,3x1,2 cm. 1 db nyolcszögű hasáb alakú, 

fekete alapon világoskék sávos mintákkal díszített opak üveggyöngy M.: 2,5x1,3 cm. 2 db 

lapított gömb alakú, bordázott, a bordák közti árkokban kék színű festék nyomait őrző, 

fehéres-sárgás színű opak üveggyöngy. M.: 1,3x1,2, illetve 1,5x1,4 cm. 1 db hétszögű, kettős 

csonkagúla alakú, fehér színű áttetsző üveggyöngy. M.: 2,6x1,1 cm. 3 db hagyma alakú, 

aranyszínű bevonattal ellátott üveggyöngy. Átm.: 0,9 cm. 2 db korong alakú, kék színű opak 

üveggyöngy. Átm.: 0,8; illetve 0,9 cm. 1 db négyszögű haság alakú, levágott sarkú, kék színű 

áttetsző üveggyöngy. M.: 0,6x0,6 cm. 1 db korong alakú, sárga színű, áttetsző üveggyöngy. 

M.: 1,4x0,6 cm. 1 db kissé dinnyemag alakú, kék színű áttetsző üveggyöngy. M.: 1,6x1,1 cm. 

1 db hatszögű hasáb alakú, kék színű opak üveggyöngy. M.: 1,7x0,8 cm. 1 db csonkagúla 

alakú, kék színű opak üveggyöngy. M.: 1,8x0,9 cm. 1 db lapított gömb alakú, sárga színű, 

szemes opak üveggyöngy: a gyöngy testén körben 4 db párosan elhelyezkedő, fehér ovális 

minta látható, bennük kék színű spirális díszítéssel. M.: 1,7x1,1 cm. HM ltsz. 58.855.6. (88. 

tábla 1-21) 

26. A jobb alkarcsontok közepén feküdt 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő végű bronz 

huzalkarperec. M.: 7,5x6,8 cm, átm.: 0,36 cm. HM ltsz. 58.855.5.1. (88. tábla 23) 

27. 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő végű bronz huzalkarperec. Helyét nem sikerült 

megfigyelni. Az egyik munkás elmondása szerint a koponyatetőn feküdt. M.: 7,1x6,5 cm, 

átm.: 0,41 cm. HM ltsz. 58. 855.5.2. (88. tábla 22) 

28-31. A sírból 4 db gyűrű került elő, a jobb kéz két „belsőbb” és két „külsőbb” ujjperecéről. 

Sajnos ezek elhelyezkedése ma már nem azonosítható, az azonban ismert, hogy egy-egy 

kézen volt a 28-29. és a 30-31. számú gyűrű.  

28. 1 db zárt bronzgyűrű, pajzs alakúan kiszélesedő fején egymást metsző vonalakból 

kialakított pentagramma ábrázolással. A csillag testét és a hátteret egykor valószínűleg pontok 

díszítették. M.: 2x1,2 cm. HM ltsz. 58.855.2. (88. tábla 24) 

29. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, enyhén hegyesedő, összenyomott végű 

gyűrű. M.: 2,4x2,3 cm, v.: 0,3 cm. HM ltsz. n. (88. tábla 25) 
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30. 1 db nyitott, egyenes végű, ovális bronz pántgyűrű. M.: 2,3x2 cm, v.: 0,22 cm, sz.: 0,32 

cm. HM ltsz. 58.855.4. (88. tábla 26) 

31. 1 db nyitott, egyenes végű bronz pántgyűrű. Átm.: 2,1 cm, v.: 0,12 cm, sz.: 0,5 cm. HM 

ltsz. 58.794.3. (88. tábla 27) 

32. 1 db hegyesedő végű, nyéltüskével ellátott vaskés. Helyét sajnos nem sikerült 

megfigyelni, mert a sír bontása során az egyik munkás kimozdította. H.: 7,4 cm. Elveszett. 

33. A lábcsontok végénél, álló helyzetben került elő el 1 db barna színű, csillámmal és 

aprókaviccsal soványított, korongon készült agyagedény. Pereme erősen kihajló, összeszűkülő 

nyaka alatt bekarcolt hullám, majd csigavonalas díszítéssel ellátott. Alján egyenes vonalú 

mintát utánzó fenékbélyeg (?) látható. Az edényben tojáshéj darabok voltak. M.: 9,2 cm, sz.á.: 

10,8 cm, f.á.: 8,4 cm. HM ltsz. 62.13.1. (87. tábla 2) 

Megjegyzés: 

A sír földjében a fazék felett 30 cm-re volt 1 db kerámiadarab, mely valószínűleg a temetés 

során került a sírba. Az egész váz alatt farost maradványok voltak láthatók, valószínűleg 

koporsó nyomai. 

 

208. sír (77. sír, 1943.) 

Gyermek, inf. I-es korú. Csvh.: kb. 100 cm, t.: Ny-K, sm.: 45 cm, sh.: 120 cm, ssz.: 20 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása gyenge. Bolygatott. A váz csontjai nagyrészben anatómiai rendben feküdtek, csak 

„egyes csontok” voltak „összekeveredve”. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A koponya jobb oldalánál tojáshéj töredékei feküdtek. Elvesztek. 

2. A jobb combcsont alsó részének külső oldalán helyezkedett el talpán álló helyzetben 1 db 

barna színű, csillámmal, aprókaviccsal és kevés kerámiazúzalékkal soványított, korongon 

készült agyagedény. Pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt bekarcolt hullám-, alatta pedig 

– az edény válla felett – besimított vonalas díszítéssel ellátott. Alján kereszt alakú 

fenékbélyeg látható. M.: 8,2 cm, sz.á.: 7,5 cm, f.á.: 6,5 cm. HM ltsz. 62.14.1. (87. tábla 3) 

 

209. sír (78. sír, 1943.) 

Nő, ad. korú. Csvh.: 145 cm, t.: Ny-K, sm.: 35 cm, sh.: 150 cm, ssz.: 40 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, az alkar- és kézcsontok a medencén helyezkedtek el.  

Bolygatott. A sírt a növényzet gyökerei kismértékben megbolygatták. 
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Melléklet nélküli. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Megjegyzés:  

A sír egy római kori szemétgödörbe volt beleásva, melyben kerámiadarabok és marhacsontok 

voltak. 

 

210. sír (79. sír, 1943.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása jó. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A jobb alkarcsontokon helyezkedett el, 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő végű bronz 

huzalkarperec. M.: 7,4x6,5 cm, átm.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.858.1. (89. tábla 1) 

2. A jobb alkarcsontok középrésze alatt volt 1 db lant alakú vascsiholó. Eredeti mérete 

nagyobb volt, ma megfigyelhető m.: 5,1x1,9 cm. HM ltsz. 58.858.2. (89. tábla 3) 

3. A bal medencelapát alatt feküdt 1 db szögletes kovakő. M.: 3,3x2,6 cm. Elveszett. 

4. A jobb combcsont belső oldalán helyezkedett el, 1 db szürkés-barnás színű, téglalap alakú, 

háromszög átmetszetű, vastagabb részén átfúrt fenőkő. Eredeti mérete nagyobb volt, mai m.: 

4,3x2,7 cm. HM ltsz. 58.858.3. (89. tábla 2) 

5. A jobb lábcsontok végénél, talpán álló helyzetben volt 1 db szürkés-fekete színű, bekarcolt 

egyenes és hullámos vonalakkal díszített agyagedény, igen töredékes állapotban. Elveszett 

vagy nem azonosítható. 

 

211. sír (80. sír, 1943.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 15 cm, sh.: ?, ssz.: 20 cm. 

A váz hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása jó. Bolygatott. In situ csak a lábszár- és a lábcsontok maradtak meg. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Mellékletek: 

1. A bal lábfejcsontok külső oldalánál volt 1 db oldalára dőlt agyagedény szétmállott 

töredéke.  

Megjegyzés: 

A sír leletei a II. Világháborúban megsemmisültek.  
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212. sír (81. sír, 1943.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 30 cm, sh.: ?, ssz.: ? 

Bolygatott. A teljesen feldúlt váz csontjaiból csak néhány csontdarab maradt meg.  

Melléklet: 

1. 1 db agyagedény.  

Megjegyzés: 

A sír leletei a II. Világháborúban megsemmisültek. 

 

213. sír (82. sír, 1943.) 

Férfi. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a bal alkar- és kézcsontok a 

medencén feküdtek. 

Megtartása jó.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A sír leletei a II. Világháborúban megsemmisültek. 

 

214. sír (83. sír, 1943.) 

Nő, ad. korú (?). Csvh.: 138 cm, t.: Ny-K, sm.: 35 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz felsőtestének csontjai bal oldalt fekvő helyzetben voltak, a bal karcsontok nyújtott 

helyzetben, a jobb az állkapocs bal oldalához hajlítva került elő.  

Megtartása közepes. 

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A medence középső részén embrió csontjai feküdtek. 

 

215. sír (84. sír, 1943.) 

Nő, iuv-ad. korú. Csvh.: 158 cm, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 70 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes. Bolygatott. A jobb felkarcsont és a kulcscsont közti részen a csontok 

kissé kimozdult helyzetben voltak.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 
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Mellékletek: 

1. A bolygatott csontok között, a jobb kulcscsont és a koponya között feküdt 1 db kerek 

átmetszetű, öntött bronzkarika. Átm.: 2,1 cm, átm.: 0,3 cm. Elveszett. 

2. A gericcsigolyák jobb oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, ovális, 

pödrött végű karika. M.: 1,6x1,4 cm. Elveszett.  

3. A koponya bal oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű ezüsthuzalból készült, pödrött végű 

karika. M.: 1,6x1,5 cm. Elveszett. 

4. A jobb alkarcsont közepén helyezkedett el 1 db kerek átmetszetű, hegyesedő végű bronz 

huzalkarperec. M.: 6,9x6,4 cm, átm.: 0,4 cm. HM ltsz. 58.855.5.2. (89. tábla 7)  

5. A bal alkarcsontok alsó részének külső oldalánál feküdt 1 db hiányos vaskés. H.: 6,5 cm. 

Elveszett. 

6. A bal alkarcsont külső oldalának közepénél helyezkedett el 1 db ragadozó állat foga. H.: 

3,8 cm. HM ltsz. 58.848.4. (89. tábla 8)  

7-8. A jobb kéz ujjpercei között feküdt 2 db gyűrű. 

7. 1 db nyitott végű, három bordával, a bordák közti bemélyedő árkokban pontozott 

díszítéssel ellátott bronz pántgyűrű. M.: 2,1x2 cm, sz.: 0,5 cm, v.: 0,12 cm. HM ltsz. 58.848.3. 

(89. tábla 6)  

8. 1 db nyitott, egyik végén kissé elkeskenyedő, egyenes végű, hármas bordázatú bronz 

pántgyűrű. A bordákat pontozott felületű, árkolt rész választja el egymástól. Átm.: 2,3 cm, v.: 

0,16 cm, sz.: 0,6 cm. HM ltsz. 58.848.2. (89. tábla 5) 

9. A bal ujjpercek között feküdt 1 db kerek átmetszetű, öntött bronz karikagyűrű. A gyűrű 

átm.: 2,1 cm, átm.: 0,31 cm. (89. tábla 9) 

10. A jobb lábcsontok végének külső oldalánál, talpán álló helyzetben volt 1 db szürkés-

fekete színű, „szokásos formájú” agyagedény. Elveszett vagy nem azonosítható.   

Megjegyzés: 

A váz alatt fakoporsó (?) nyomai voltak megfigyelhetők. 

 

216. sír (85. sír, 1943.) 

Nő, iuv-ad. korú. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 60 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes. Bolygatott. Csak a lábfejek feküdtek in situ, a többi csont nagy része 

„összedobálva” volt, vagy hiányzott.  

A sírgödör valószínűleg téglalap alakú aknasír volt. 

Melléklet nélküli. 
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217. sír (86. sír, 1943.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K, sm.: 120 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult.  

Megtartása közepes. 

Melléklet: 

1. A jobb kulcscsont és az állkapocs között tojáshéj töredékei feküdtek. HM ltsz. 58.849.  

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 183. számú római kori gödörrel, azt vágta. 

 

218. sír (87. sír, 1943.) 

Nő, mat. korú. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: 130 cm, sh.: 165 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya balra fordult, alkar- és kézcsontjai a 

medencén feküdtek.  

Megtartása gyenge. Bolygatott. Az egyik kulcscsont a combcsontok között feküdt. 

Melléklet nélküli. 

 

219. sír (88. sír, 1943.) 

Nő, ad. korú. Csvh.: 155 cm, t.: DNy-ÉK, sm.: 70 cm, sh.: 165 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Megtartása gyenge.  

Mellékletek: 

1. A nyakcsigolyák bal oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális 

karika. M.: 1,5x1,3 cm, átm.: 0,16 cm. HM ltsz. 58.850.1. (89. tábla 10)  

2. A jobb kéz csontjai között volt 1 db lapos, bronz pántgyűrű. M.: 2x1,7 cm, sz.: 0,46 cm, v: 

0,09 cm. HM ltsz. 58.850.2. (89. tábla 11) 

3. A jobb lábszárcsontok alsó részének külső oldalán helyezkedett el 1 db agyagedény alsó 

része, benne tojáshéjdarabokkal. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

220. sír (89. sír, 1943.) 

Nő, ad. korú. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: 95 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes. Bolygatott. A váz csontjai közül a mellkasi részt érte bolygatás, a bordák 

rendszertelen helyzetben voltak.  

Mellékletek: 
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1. A bolygatott bordák között feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, nyitott, 

enyhén ferdére vágott, összenyomott végű karika. M.: 2,5x2,4 cm, átm.: 0,32 cm. HM ltsz. 

58.851.2. (90. tábla 1) 

2. A csigolyák jobb oldalán helyezkedett el 1 db üvegből készült, sárga színű, kéttagú opak 

rúdgyöngy. H.: 1,2 cm, átm.: 0,6 cm. HM ltsz. 58.851.1. (90. tábla 2) 

 

221. sír (90. sír, 1943. 11. 17.) 

Nő, iuv. korú. Csvh.: 140 cm, t.: Ny-K, sm.: 45 cm, sh.: 150 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, az alkar- és kézcsontok a 

medencén feküdtek.  

Megtartása közepes.  

Mellékletek: 

1. A koponya bal oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, ovális S-végű 

karika. M.: 1,8x1,7 cm. Elveszett. 

2. Ugyancsak a koponya bal oldalán feküdt 1 db kerek átmetszetű, bronzhuzalból készült, 

ovális S-végű karika. A leírólap információja szerint: „Valószínűleg a koponya másik 

oldaláról került oda.” M.: 1,7x1,3 cm. Elveszett. 

3. Jobb felkarcsont mellett a váz magasságában, a sírfölből került elő Hadrianus császár 118-

ban vert érme. Elveszett. 

 

222. sír (91. sír, 1943.) 

Gyermek, inf. I-es korú. Csvh.: 120 cm, t.: Ny-DNy–K-DK, sm.: 45 cm, sh.: 130 cm, ssz.: 50 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Megtartása közepes. Bolygatott. A csontok kissé el voltak mozdítva, lehetséges, hogy a 

közelben lévő kerítésoszlop leásásánál bolygatták meg a sírt. 

Melléklet nélküli. 

 

223. sír (92. sír, 1943.) 

Férfi, ad-mat. korú. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-K, sm.: 70 cm, sh.: 160 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Megtartása közepes. Bolygatott. A jobb alkarcsontok nagy része a bolygatásnak esett 

áldozatul. Közvetlenül a vázon feküdt egy cement vízlevezető csatorna, valószínűleg ennek 

megásásakor érte bolygatás a sírt. 
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Melléklet nélküli. 

 

224. sír (93. sír, 1943.) 

Férfi, mat. korú. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-DNy–K-DK, sm.: 100 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya jobbra fordult.  

Megtartása közepes. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A koponya bal oldala és a kulcscsont között, a sír földjében 80 cm mélyen 3 db durva kő 

feküdt. 

 

225. sír (94. sír, 1943.) 

Férfi, mat-sen. korú. Csvh.: 170 cm, t.: Ny-K, sm.: 130 cm, sh.: 180 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya jobbra fordult.  

Megtartása gyenge. Bolygatott. A jobb kéz ujjpercei hiányoztak. 

Mellékletek: 

1. A bal combcsont felső részének külső oldalán feküdt 1 db hegyesszögű háromszög 

átmetszetű, nyéltüskés vaskés töredéke. H.: 5,1 cm. HM ltsz. 58.854.2. (90. tábla 3) 

2. A medence bal oldalánál feküdt 1 db lant alakú vascsiholó. M.: 6,8x3,5 cm. HM ltsz. 

58.854.5. (90. tábla 4) 

3. Ugyanitt, de a csiholónál lejjebb került elő 1 db kerek átmetszetű, egyik oldalán 

elvékonyodó, ovális, zárt öntött bronzkarika. M.: 3,3x2,5 cm, átm.: 0,5 cm. HM ltsz. 58.831. 

(90. tábla 5) 

4-6. Ugyancsak a medence bal oldalán, a csiholó és a bal alkarcsont között feküdt 1 db 

vöröses-barna, 1 db szürkés-fehér és 1 db barna színű kovakő. M.: 2,1x2; 2,3x1,4; ill. 2,9x2,2 

cm. HM ltsz. 58.852.1-2., 58.854.6. (90. tábla 6-8) 

 

226. sír (95. sír, 1943. november) 

Férfi, sen. korú. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-K, sm.: 75 cm, sh.: 175 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A koponya jobbra fordult, a bal alkar- és kézcsontok a 

combcsonton feküdtek. 

Melléklet nélküli. 
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227. sír (96. sír, 1943. november) 

Nő, mat. korú. Csvh.: 150 cm, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: 90 cm, sh.: 160 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a koponya jobbra fordult. A jobb alkarcsontok a 

medencén, míg a bal a váz mellett volt.  

Megtartása közepes. Bolygatott. Állatjárás bolygatta kissé a koponya környékét.  

Mellékletek: 

1. A nyakcsigolyák jobb oldalán helyezkedett el 1 db háromszög átmetszetűre faragott, egyik 

oldalán bekarcolt vonallal díszített vadkanagyar. H.: 4,7 cm. HM ltsz. 58.853.2. (90. tábla 9) 

2. A bal kulcscsont mellett 1 db üvegtöredék volt. Elveszett. 

3. A jobb bokacsont belső oldalán feküdt 1 db spirális fejű, bronz huzalgyűrű. Kerek 

átmetszetű, nyitott végű karikájának végeit bronz huzaltekercs övezi, melyek a gyűrű felső 

részén egy aprócska, lapos, kerek tárcsához kapcsolódnak. M.: 2,3x2,3 cm, átm.: 0,24 cm. 

HM ltsz. 58.853.1. (90. tábla 10) 

Megjegyzés: 

A koponya jobb oldalán bronz patina nyoma volt látható, azonban lelet nem került elő. A 

koponya környékén vakondjáratok voltak láthatók, így lehetséges egy állati túrás mozdította 

el az ékszert.   

 

228. sír (97. sír, 1943.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: 80 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű. Az alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek.  

Megtartása jó. Bolygatott. A váz felső részét érte bolygatás, a koponya a gerinccsigolyákon 

feküdt, a bordák rendellenes helyzetben voltak.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A bal felkar- és kulcscsont magasságában 1 db nagy kő feküdt, továbbá a sírföldben több 

római kori cseréptöredék is volt. 

 

229. sír (98. sír, 1943.) 

Nő, mat. korú. Csvh.: 155 cm, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: 90 cm, sh.: 165 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek.  

Melléklet: 
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1. A lábcsontok végénél, talpán álló helyzetben volt 1 db bekarcolt, sűrű vonalas és 

háromszoros hullámvonallal díszített agyagedény, melyben tojáshéjak voltak. M.: 15,5 cm, 

sz.á.: 8 cm, f.á.: 7,5 cm. Elveszett vagy nem azonosítható. 

 

230. sír (99. sír, 1943. november) 

Férfi, mat-sen. korú. Csvh.: 165 cm, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: 120 cm, sh.: 175 cm, ssz.: 60 

cm. 

A váz hanyatt fekvő, nyújtott helyzetű, a koponya jobbra fordult.  

Megtartása közepes.  

Mellékletek:  

1. A jobb felkarcsont alsó részén, arra merőleges helyzetben volt 1 db ívelt, egyik vége felé 

hegyesedő, faragott agancstárgy. Közepén átfúrt, felületén sraffozott, egymást keresztező 

sávok találhatók, metszéspontjaikban egy-egy pontkörös díszítéssel. Keskenyebb végén 

körben kisebb furatok láthatók. A közepén lévő lyukban 1 db vasszeg helyezkedett el. H.: 

12,2 cm, sz.: 2,5-1,9 cm, a szeg h.: 3,3 cm. HM ltsz. 58.854.1., 58.854.4. (90. tábla 11-12) 

2. A váz bal oldalán, a felkar- és a kulcscsonttól kissé távolabb, néhány centiméterrel felette 

feküdt 1 db négyzetes átmetszetű vasszeg. H.: 5,2 cm. HM ltsz. 58.854.3. (90. tábla 13) 

Megjegyzések: 

A sír földjében kb. 60-80 cm magasan, a sírgödör koponya felöli végében kb. 8-9 durva 

kődarab feküdt, rendszertelenül bedobálva. Szuperpozícióban a 180. számú római kori 

objektummal, abba beleásva helyezkedett el, így a sír alatti földben néhány állatcsont és római 

kerámiadarab volt.  

 

231. sír (100. sír, 1943. december 20.) 

Férfi, ad. korú. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K, sm.: 120 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Megtartása jó.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

Szuperpozícióban a 190. számú római kori objektummal, azt vágta. 
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232. sír (101. sír, 1943. november) 

Nő. Csvh.: 140 cm, t.: Ny-K, sm.: 135 cm, sh.: 150 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű, a bal alkarcsontok a medence felső szélén és az alsó 

csigolyákon feküdtek.  

Melléklet nélküli. 

 

233. sír (102. sír, 1943. november) 

Leány, inf. II-es korú. Csvh.: 130 cm, t.: Ny-K, sm.: 130 cm, sh.: 140 cm, ssz.: 50 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Megtartása közepes. 

Mellékletek: 

1. A jobb kézfej csontjai között volt 1 db nyitott, egymásra hajló végű bronz pántgyűrű. 

Felületének közepén félköríves enyhe kiemelkedés fut körbe, melyet egy-egy árok választ el a 

pánt két szélén található rovátkolt bordáktól. M.: 2,4x2 cm, sz.: 0,7 cm, v.: 0,13 cm. A gyűrű 

mellett megtalálható volt a zöldpatinás ujjperc is. HM ltsz. 58.828. (90. tábla 14) 

 

234. sír (103. sír, 1943. december 20.) 

Nő, ad. korú. Csvh.: 160 cm, t.: Ny-K, sm.: 120 cm, sh.: 170 cm, ssz.: 60 cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén, bal a 

combcsonton feküdt. 

Megtartása közepes. 

Mellékletek: 

1-15. A nyakcsigolyákon és azok környékén különböző gyöngyök voltak: 3 db hurokfolyatott 

díszítésű szemesgyöngy; 2 db nagyobb és 1 db kisebb, korong alakú üveggyöngy; 1 db 

lapított gömb alakú üveggyöngy; 5 db hengeres üveggyöngy; 3 db lapos, téglalap alakú 

üveggyöngy. Elvesztek. 

16. A bal felkarcsont és bordák között helyezkedett el 1 db nyéltüskével rendelkező, vége 

irányában hegyesedő vaskés. H.: 10 cm. Elveszett. 

 

235. sír (104. sír, 1943. december 20.) 

Nő, inf. II-iuv. korú. Csvh.: 150 cm, t.: Ny-DNy–K-DK, sm.: 100 cm, sh.: 160 cm, ssz.: 60 

cm. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Megtartása közepes. 
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Melléklet: 

1. A koponya jobb oldalánál került elő 1 db lapos fejű vasszeg. H.: 3,4 cm. Elveszett. 

Megjegyzés: 

A koponya bal oldalán 1 db, a váz lábcsontjainál, félkörívben további 6 db alaktalan terméskő 

feküdt. 

 
Szórványleletek:  

1890. évi feltárás: 

1. 1 db négyrét hajlított, kerek átmetszetű bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós végű 

nyakperec. M.: 16,1x14,6 cm, átm.: 0,64 cm. HM ltsz. 58.785. (91. tábla 2) 

1943. évi feltárás: 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból hajlított, hurkos-kampós végű nyakperec, mely a 

temető és a Bajtay telek között került elő, 20 cm-es mélységből. M.: 12,9x12,1 cm, átm.: 0,22 

cm. HM ltsz. 58.859.1. (92. tábla 1) 

3. 1 db bronzból öntött, zárt, lencse átmetszetű karikagyűrű. Átm.: 2,2 cm, v.: 0,12 cm, sz.: 

0,43 cm. HM ltsz. 58.860. (91. tábla 5) 

 

Szórvány, illetve ma már nem azonosítható leletek: 

4. 1 db négyzetes átmetszetű bronzhuzalból készült, végein visszapödrött karika. Egyik vége 

deformálódott. M.: 4x3,5 cm, v.: 0,32x0,32 cm. HM ltsz. 58.747.2. (91. tábla 1)  

5. 1 db háromszög átmetszetű pengével rendelkező, egyenes hátú vaskés darabja. H.: 10,7 cm. 

HM ltsz. 58.665.5. (92. tábla 2) 

6. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, végei irányába kissé elhegyesedő, nyitott 

végű huzalkarika. Átm.: 2,4x2,2 cm, átm.: 0,3 cm. HM ltsz. 58.753.4. (92. tábla 6) 

7. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Az S-vég felületén egymással 

párhuzamos, egyenes vonalak láthatók. M.: 1,9x1,7 cm, átm.: 0,2 cm, Ssz.: 0,32 cm. HM ltsz. 

58.759.1. (91. tábla 6) 

8. 1 db átfúrt kauri. H.: 1,7 cm. HM ltsz. 58.764.1. Elveszett. 

9-10. 2 db sodrást utánzóan öntött, nyitott végű bronz huzalkarika. Átm.: 2,8x2,6 cm. HM 

ltsz. 58.769.2/1-2. (91. tábla 3-4) 

11. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, S-végű karika. Törött. M.: 2,1x1,7 cm, átm.: 

0,23 cm, Ssz.: 0,32 cm. HM ltsz. 58.774. (92. tábla 3)  

12. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, végei irányába kissé hegyesedő karika. M.: 

2,3x2,2 cm, átm.: 0,2 cm. HM ltsz. 58.781. (92. tábla 7) 
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13. 1 db körte alakú, nyitott, egyenesre vágott végű bronz pántgyűrű. M.: 1,7x1,5 cm. HM 

ltsz. 58.783. (92. tábla 4) 

14. 1 db négyzetes átmetszetű vas huzaldarab. Törött. H.: 5 cm. HM ltsz. 58.833.1-2. (92. 

tábla 5) 

15. 1 db félgömb alakú, négyzetes átmetszetű tüskével rendelkező, öntött bronztárgy. Átm.: 

1,7 cm. HM ltsz. 58.232. (92. tábla 8) 

16. 1 db szürke színű, csillámmal soványított agyagedény. Pereme kihajló, lekerekített, válla 

felett enyhén bekarcolt egyenes vonalú minta található, melyet két, az edény oldalának egy 

részén egymást kereszetve futó hullámvonal követ, majd egy ugyancsak egyenes vonalú 

minta zárja a sort. M.: 12,5 cm, sz.á.: 9,8 cm, f.á.: 5,8 cm. HM ltsz. 58.742. (87. tábla 4) 

17. 1 db szürkés-barnás színű, foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított agyagedény. 

Pereme kihajló, nyaka enyhén összeszűkülő. Alján kerek, bemélyedő lenyomat látható. M.: 

7,2 cm, sz.á.: 8,1 cm, f.á.: 6,1 cm. HM ltsz. 58.804. (93. tábla 4) 

18. 1 db szürkés-barna színű, foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon 

készült agyagedény. Lekerekített pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt bekarcolt hullám-, 

majd csigavonalas díszítés látható. Alján egyenlő szárú kereszt alakú fenékbélyeg található. 

M.: 13,5 cm, sz.á.: 10,9 cm, f.á.: 8,3 cm. HM ltsz. 58.805. (93. tábla 1) 

19. 1 db barna színű, szürke foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült 

agyagedény. Pereme kihajló, kissé egyenesre vágott, nyaka összeszűkülő, kihasasodó oldalán 

bekarcolt hullám-, majd változó erősséggel bakarcolt egyenesvonalú díszítéssel ellátott. M.: 

14,7 cm, sz.: 11,8 cm, f.á.: 10,7 cm. HM ltsz. 58.806. (93. tábla 2) 

20. 1 db vörös-barna színű, szürke foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon 

készült agyagedény. Pereme kihajló, összeszűkülő nyakán egyenes-, alatta hullám- majd 

csigavonalú bekarcolt mintával ellátott. M.: 19,6 cm, sz.á.: 12,1 cm, f.á.: 8,9 cm. HM ltsz. 

58.807. (93. tábla 3)   

21. 1 db szürkés-barna színű, csillámmal és aprókaviccsal soványított, foltosra égett, 

korongon készült agyagedény. Pereme kihajló, lekerekített, összeszűkülő nyaka alatt hármas 

hullámvonalköteggel, alatta pedig – az edény vállán – enyhén bekarcolt, csigavonalas 

díszítéssel ellátott. Alján egyenlő szárú kereszt alakú fenékbélyeg látható. M.: 19 cm, sz.á.: 

11,7 cm, f.á.: 8 cm. HM ltsz. 58.808. (94. tábla 1) 

22. 1 db szürkés-barna színű, foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon 

készült agyagedény. Pereme egykor valószínűleg kihajló lehetett, kihasasodó oldalán 

bekarcolt egysoros hullám-, alatta pedig csigavonalas díszítéssel ellátott. M.: 16 cm, sz.á.: ?, 

f.á.: 8,4 cm. HM ltsz. 58.809. (94. tábla 3) 
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23. 1 db szürke színű, néhol barna foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon 

készült agyagedény. Pereme egyenes, enyhén lekerekített, kihasasodó oldalán 

hullámköteggel, majd sűrű, egyenes vonalú fésűzött díszítéssel ellátott. M.: 12,4 cm, sz.á.: 8,4 

cm, f.á.: 7,1 cm. HM ltsz. 58.812. (94. tábla 2) 

24. 1 db barna színű, szürke foltos, csillámmal soványított, korongon készült agyagedény. 

Pereme kihajló, egyenesre vágott, összeszűkülő nyaka alatt bekarcolt, két 

hullámvonalköteggel díszített. M.: 13,8 cm, sz.á.: 9,5 cm, f.á.: 6,5 cm. HM ltsz. 58.813. (94. 

tábla 4) 

25. 1 db szürkés-barna színű, foltosra égett, csillámmal és kerámiazúzalékkal soványított, 

kézikorongon készült agyagedény. Pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt egysoros 

hullámvonallal, alatta pedig csigavonalas díszítéssel ellátott. Alján egyenlő szárú kereszt (?) 

alakú fenékbélyeg látható. M.: 11,5 cm, sz.á.: 10,5 cm, f.á.: 7,9 cm. HM ltsz. 58.816. (95. 

tábla 1) 

26. 1 db barna színű, szürke foltos, csillámmal soványított, korongon készült agyagedény. 

Pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt bekarcolt hullám-, alatta enyhén bekarcolt 

csigavonalas díszítéssel ellátott. M.: 9,5 cm, sz.á.: 10,7 cm, f.á.: 8,3 cm. HM ltsz. 58.817. (95. 

tábla 2) 

27. 1 db barna színű, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült agyagtálka. 

Pereme enyhén lekerekített, belső oldalán bekarcolt csigavonalas díszítéssel ellátott. M.: 8,6 

cm, sz.á.: 14,2 cm, f.á.: 6 cm. HM ltsz. 58.818. (95. tábla 3) 

28. 1 db szürkés-barna színű, foltos, csillámmal soványított, korongon készült agyagedény. 

Pereme kihajló, összeszűkülő nyakán kétsoros hullám-, alatta pedig – az edény kihasasodó 

részén – csigavonalas díszítéssel ellátott. M.: 7,4 cm, sz.á.: 6,6 cm, f.á.: 5,2 cm. HM ltsz. 

58.819. (95. tábla 4) 

29. 1 db szürkés-barna foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított, korongon készült 

agyagedény. Lekerekített pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt enyhén bekarcolt vonalas 

díszítés látható. M.: 9,5 cm, sz.á.: 8,1 cm, f.á.: 5,5 cm. HM ltsz. 58.820. (96. tábla 1) 

30. 1 db szürkés-barna foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított agyagedény. Pereme 

enyhén kihajló, lekerekített, oldala kihasasodó. M.: 8 cm, sz.á.: 7 cm, f.á.: 5,1 cm. HM 

58.821. (96. tábla 2) 

31. 1 db szürke színű, csillámmal soványított, korongon készült agyagedény. Pereme kissé 

kihajló, összeszűkülő nyaka alatt több sorban vízszintesen bevagdosott díszítéssel ellátott. M.: 

8,3 cm, sz.á.: 8,2 cm, f.á.: 5,7 cm. HM ltsz. 58.822. (96. tábla 3) 
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32. 1 db szürke színű, barna foltos, csillámmal és aprókaviccsal soványított agyagedény. 

Pereme kihajló, összeszűkülő nyaka alatt bekarcolt hullám-, majd csigavonalas díszítéssel 

ellátott. M.: 7,9 cm, sz.á.: 6,7 cm, f.á.: 5,3 cm. HM ltsz. 58.823. (96. tábla 4) 

33. 1 db barna színű, csillámmal soványított, korongolt agyagedény. Pereme erősen kihajló, 

lekerekített, kihasasodó oldalán három, bekarcolt hullámvonallal díszített. M.: 10 cm, sz.á.: 

8,1 cm, f.á.: 5,5 cm. HM ltsz. 58.815. (97. tábla 1) 

 

43. 3. ÉRTÉKELÉS 

Az általunk elérhető és rendszerbe foglalható információk összessége alapján a 

rusovcei/oroszvári temető leginkább teljesnek tekinthető leírását tartalmazza a fenti katalógus. 

Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy az egykori valós képnek csupán részletét tudtuk itt 

közreadni. Ennek okai között a korabeli ásatástechnika színvonala, a világháborúk pusztítása, 

s az első sírok előkerülése óta eltelt több mint egy évszázad során bekövetkezett szubjektív és 

objektív tényezők egyaránt szerepelnek. Nyilvánvaló, hogy egy ásatás lezárultának időpontja 

után, a feldolgozás tekintetében, az idő múltával nő a tévedések kockázata, s ez alól 

természetesen jelen munka sem kivétel. A fő okot az ásatásról szóló összefoglaló 

dokumentáció hiánya jelenti,53 így a temető sírjainak pontos leírása, a leletek konkrét sírokhoz 

kötése nem egy esetben komoly nehézségekbe ütközik.54 A Sőtér Ágost féle első ásatásokról 

átfogó dokumentációnak nem sikerült a nyomára akadni, noha a korábbi kutatások során ezt 

az egyes kutatók közül többen is említik. Ha volt is ilyen, számunkra nem bizonyult 

elérhetőnek. A sírleírások – az antropológiai szempontok előtérbe helyezésével – Nemeskéri 

János hagyatékában megtalálhatók, míg az 1942/43-as feltáráson készült sírlapokat és a 

temetőtérképek egy részét az MNM Régészeti Adattára őrzi. A temető leletanyagát 

beszámolója szerint „alaposabban” feldolgozta Fehér Géza (FEHÉR 1953, 32), továbbá a 

részinformációk több tanulmányban – főként Szőke Béla munkáiban – is felbukkannak. Így az 

                                                 
53 Az 1942/43-as ásatás dokumentációjának egy része valószínűleg akkor semmisült meg, mikor 1956-ban 
Bottyán Árpádék házát találat érte. Az információért Kápolnás Olivérnek (ELTE-BTK) szeretnénk köszönetet 
mondani! 
54 A Teleki Pál Tudományos Intézet és az Országos Magyar Történeti Múzeum megbízásából Nemeskéri János 
és Bottyán Árpád elkészítette többek között a mosonmagyaróvári múzeum honfoglalás- és Árpád-kori, illetve 
későközépkori fényképes régészeti leletkataszterét (GÖMÖRI 2000, 361, 89. j.). Sajnos e munkának nem 
akadtunk nyomára, ennek egyes részleteihez kapcsolódó (?) kéziratban maradt jegyzetek viszont Nemeskéri 
János hagyatékában megtalálhatók. A hagyatékban található továbbá egy irat, mely szerint az 1940-ben előkerült 
sírok kapcsán Fülep Lajos gyógyszerész, az Országos Magyar Történeti Múzeummal folytatott levelezésében 
említ a rusovcei/oroszvári ásatásokról „egy főszolgabíró által kiadott nagyobb művet” mely szintén az ásatásról 
tanúskodik. Ennek szintén nem akadtunk nyomára, azonban fel kell vetni a lehetőségét, hogy ez Ivánfy Ede 
Mosonvármegye Monográfiája című, máig kiadatlan (ENZSÖL 2002, 802) munkájára vonatkozik, melynek 
megjelenése az 1890-es évek végén már tervezett volt (IVÁNFI 1898.; SŐTÉR 1898a.). A Hansági Múzeum 
Adattárában található kéziratban azonban nem bukkantunk ilyen adatokra. 
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adatokat a temető ásatóinak feljegyzései, illetve az azzal különböző mélységben és 

szempontok alapján foglalkozó kutatók publikációi mellett, nagyobb részben a hagyatékukban 

található információk adják, figyelembe véve természetesen a leltárkönyvek adatait is.  

Sajnos azonban az információk számának növekedése nem mindig segít hozzá 

egyenes arányban a vizsgálat tárgyának alaposabb megismeréséhez, ugyanis ezek nemegyszer 

egymásnak homlokegyenest ellentmondó, vagy rendkívül nehezen értelmezhető adatokat 

tartalmaznak. A dokumentáció hiányos volta mellett további nehézséget okoz, hogy a leletek 

közül több darab is megsemmisült a II. Világháború alatt, illetve azok összekeveredtek, 

elvesztek, gyakran csupán egykori meglétük látszik igazolhatónak, részint a szöveges 

információ, részint nem túl jó minőségű fényképfelvételek alapján, melyek sajnos azok pontos 

leírását sem mindig teszik lehetővé. Egyes leletek pedig valószínűleg be sem kerültek a 

múzeumba, mint arról az 1903-as ásatás során Sőtér beszámolójából következtethetünk, mely 

szerint csak az épségben lévő kerámiaedényeket szállították be. Számolnunk kell továbbá 

annak lehetőségével is, hogy a későbbi időkben – 1958-ban – történt leltározások kapcsán 

egyes tárgyak csupán azok leíráshoz történő hasonlósága alapján kerültek egy leltári szám alá.  

 

A temető kiterjedése 

A temető topográfiai helyzetét tekintve a Győrt és Pozsonyt összekötő országúttól 

DNy-ra húzódó dombvonulaton helyezkedett el, melyet a vasút vonala határolt. A feltárási 

beszámolók alapján kiterjedésének határa tehát egyfelől a vasúti sínpárt nem lépte át, a vasúti 

töltésen túl DNy-i irányban már nem kerültek elő sírok. Nem tudni azonban, hogy a vasúti 

töltés irányába hol húzódott a határa, s esetlegesen a vasút építése során kerültek-e elő sírok? 

Sajnos a Sőtér-féle első feltárás pontos helye sem ismert, ugyanis a 942. hrsz-ú parcella egyik 

korabeli térképen sem szerepel (VARSIK 1996, 23). A későbbi feltárásokról rendelkezésre álló 

információk alapján a temető kiterjedt egészen az egykori Schneemayer-féle birtokig, az 

1942/43-as kutatás során, a mai Kovácsová utcától a vasút irányában mintegy 60 m 

szélességben történt feltárás, mely egy – az utca vonalával párhuzamosan futó kb. 11 m széles 

feltáratlanul maradt, illetve a csendőrségi épület miatt nem feltárható – rész kivételével 

mindenütt eredményezett sírokat. A Kovácsová és a Kórejská utca sarkán feltárt 

koraközépkori temetkezések (PICHLEROVÁ 1983, 210) alapján mai Kovácsová utca túlsó, az 

antik Gerulata erődje felé eső részén is feltételezhető a temető folytatása, kérdéses azonban itt 

is, hogy meddig? DK-i irányban, a település mai temetője és az attól távolabb fekvő víztorony 

és a homokbánya területén, a mai Kovácsová u. 381-382. számú telkeken szintén folytatódott 

a temető. A víztoronytól mintegy 40 m-re DK-re húzódott egykor egy dűlőút, melynek túlsó, 
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DK-i oldalán volt anno Hauser János, mellette pedig Schneemayer József telke, ahol Sőtér 

1903-ban eredményesen kutatott. Noha Schneemayer telke már csupán korlátozott sikert is 

hozott, arról mégis árulkodik, hogy a temető idáig legalább kiterjedt. Ennek alapján a sírkert a 

víztoronytól kb. 50-60 m hosszan ebbe az irányba is valószínűleg folytatódhatott. 

Összességében így a rusovcei/oroszvári temető egy megközelítőleg 160x80 m-es területre 

legalább kiterjedt. Pontosabban azonban a terület beépítettsége miatt ma már nem határolható 

körül. 

A sírkert egy része, egy 1943-ban készült térkép tanulsága szerint – melyen az Árpád-

kori sírok mellett látható egy 3 helyiségből álló római kori épületrészlet is, mely valószínűleg 

az auxiliatábor előterepén, a porta decumana előtt lehetett (RADNÓTI–GABLER 1982, 50, 9. kép) 

– egészen az egykori római tábor előteréig nyúlt. Gerulata római castelluma, mely stratégiai 

helyzete miatt a népvándorláskorban is fontos szerepet játszott (PICHLEROVÁ 2004, 128), s 

lakótornya – mely a 10-11. században még jó állapotban volt (BÓNA 1998, 26-27.) – mintegy 

400-450 méterre található a temetőtől. 

Az egyik első és legfontosabb kérdés, hogy tulajdonképpen hány 10-11. századi sír 

került feltárásra a rusovcei/oroszvári temetőben? A sírszámok tekintetében pontosabb adat 

csupán ritkán szerepel az egyes tanulmányokban. Bottyán Árpád és Nemeskéri János az 1943-

as feltárást követően 218 sírról számol be, felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy ez a szám 

nem fedi az egykori temető teljes sírszámát, hiszen a beépített területeken fekhettek még 

feltáratlan sírok, illetve ilyenek az építkezések vagy egyéb földmunkával járó tevékenységek 

során meg is semmisülhettek. Már az 1940-es években is, azt követően pedig fokozottabban a 

korábbi kültelkek helyzete mindinkább megváltozott, azok egyre inkább beépítetté vagy 

beültetetté váltak, ami jelentős számú sír bolygatását vagy teljes megsemmisítését okozhatta. 

Továbbá a feltárások a korabeli ásatási gyakorlatnak megfelelően kutatóárkos módszerrel 

folytak, mert „így a sírok közötti terület felásásának felesleges munkája elesik” (SŐTÉR 1894, 

291). Ez a módszer azonban felveti a lehetőségét, hogy nem minden sír kerülhetett felszínre. 

Mindezt alátámaszthatja egy, a Sőtér által vezetett feltárás kutatóárkainak elhelyezkedését 

szemléltető – sajnos méretarány nélküli – vázlatrajz, melyen látható, hogy viszonylag 

nagyobb területek maradtak vizsgálat nélkül (49. kép).  
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49. kép. Az 1903. évi feltárás területének részlete és a kutatóárkok elhelyezkedése 

 

Az 1942/43-as ásatás során a kb. 1 m szélességű párhuzamos árkokat egymástól 

szélsőséges esetben 20 vagy 200 cm-re, átlagosan 50 cm-re húzták, aminek kapcsán a 

gyermeksírok esetleges földben maradásának lehetőségét is fel kell vetni. A sírszám 
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megítélését nehezítik továbbá a más korszakba, bronz (KŐSZEGI 1958.) vagy a római korba 

(SŐTÉR 1898, 240-248.; KRASKOVSKÁ 1974.; RADNÓTI–GÁBLER 1982.) sorolható, illetve a 

bizonytalan korszakolású temetkezések is. Továbbá a teljes sírszámból le kell vonni azokat az 

eseteket, mikor egy-egy sírt két, egymást követő ásatási idény alkalmával is felfedeztek, s 

annak mindkét alkalommal külön számot adtak (1942/2., 3., 6., 10-16. sír). Így véleményünk 

szerint valószínűleg 203 sír sorolható a 10-11. századi temetkezések közé, ehhez jön még az a 

68 sír, melyet 1974-tól kezdődően tártak fel (természetesen csak abban az esetben, ha ezek 

között újra felfedezett, korábban már kutatott temetkezések nem voltak). A feltárt sírok száma 

tehát 271 lehet, ha pedig ehhez hozzászámítjuk a minden bizonnyal elpusztult, esetleg a mai 

napig a földben lévő temetkezéseket, aligha tévedünk mikor feltételezzük, hogy a temető 

legkevesebb 300-400 síros lehetett egykor. Nem zárható ki azonban, hogy ezt akár jóval felül 

is múlhatta, hiszen – mint fentebb utaltunk rá – a temető kiterjedése csak hozzávetőlegesen 

határolható be.  

A temetőben a sírok – ha nem is annak teljes területén, de vélhetően jelentős részén – 

többé-kevésbé szabályos sorokba rendeződtek. Ez már Sőtér 1890-es ásatási beszámolójából 

kitűnik, mikor ÉK-DNy-i irányú kutatóárkokkal dolgozva tárt fel 27 sírt, melyek egymástól 

mintegy 180-190 cm-re helyezkedtek el. 1903-ban sírsorokról nem ír, viszont megjegyzi, 

hogy a sírok egymástól való távolsága nem mutatott rendszerességet. A Bottyán Árpád és 

Nemeskéri János által újfent megtalált sírok, a temető térképének egyik részlete alapján 

ugyancsak sorokba rendeződhettek. Nincs ez másként az 1942/43-as feltárási periódusban 

előkerült temetkezések esetében sem, melyről szerencsére egy 1943. novemberében készült 

térkép alapján nyerhetünk információt, mely a Bajtay és a Schneemayer föld, valamint a 

csendőrség gazdasági udvara által három oldalról közrezárt terültet mutatja (47. kép). Ez is 

többé-kevésbé sorokba rendeződő temetkezéseket ábrázol, melyek lehettek egyfelől 

mindössze 30-40 cm-rel egymás mellett, vagy akár a 1,5 métert meghaladó távolságra is. 

Természetesen a sírok sem alkotnak nyílegyenes, szabályos sorokat. A temető szerkezete – az 

ismert részletek alapján – nem lehetett egyenletes, lazább, illetve szorosabb sírcsoportok 

egyaránt megfigyelhetők voltak. 

A temető szerkezetének és az esetleges temetőn belüli csoportok elkülönítésének 

meghatározását, továbbá a temető betelepítésének folyamatát a teljes temetőtérkép hiánya55 

miatt nem lehet elvégezni, csupán részletei vizsgálhatók.  

                                                 
55 Összesítő térkép a temetőről csak részletekben maradt fenn, a feltárás néhány helyszínéről azonban készült 
ilyen. Bottyán említ egy kataszteri térképet az ásatásról, feltüntetve az érintett telkeket, melyeket – feljegyzése 
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Temetkezési szokások 

A temetkezési szokások tekintetében sajnos meglehetősen kevés információval 

rendelkezünk. Az első két ásatási periódus esetében a kor általános szemléletmódjának 

megfelelően a sírgödrökről, a vázak és a mellékletek helyzetéről szinte alig esik szó. Az 

1942/43. évi ásatás során – az ekkor már alkalmazott csontvázlapoknak köszönhetően – már 

több adat ismert a vázak és a mellékletek fekvését illetően, a sírgödrök azonban itt is kissé 

háttérbe szorultak, csak azok mérete szerepel a leírólapon. Bizonyára nem is minden esetben 

lehetett ezeket megfigyelni, részint a talajviszonyok, részint a korábbi objektumokba ásás 

okozta nehézségek miatt.   

A temetőben a nemek aránya is csak hozzávetőlegesen mérhető fel. Az első ásatási 

periódus alkalmával csupán egyetlen váz nemének meghatározása szerepel, s az 1903-as 

feltáráson felszínre került vázakról pedig csupán nemük meghatározását jegyezték fel, 

pontosabb életkori adatok nélkül. Feltűnő ugyanakkor, hogy aránytalanul sok váz van 

férfiként meghatározva, ezek a gyermeksírok számának kétszeresét, míg a női síroknak 

másfélszeresét teszik ki. A temető egészét tekintve Acsádi György 115 vizsgált sír alapján a 

felnőtt és a gyermek sírok arányát 74,1 és 25,9 %-ban állapította meg (ACSÁDI 1965, 9). 

A bizonytalan besorolású sírok mellett 73 férfi, 56 nő és 41 gyermek vagy csecsemő 

sír ismert, továbbá 32 váz nemének meghatározása bizonytalan, 1 továbbiról pedig csak 

annyit tudni, hogy már felnőtt korba lépett. Ez – csupán a biztos adatokat tekintve – 

százalékos arányban kifejezve: a sírok 36 %-a férfi, 28 %-a női és 20,5 %-a gyermek volt. A 

bizonytalan sírok aránya 15,5 %. Ez az arány azonban valószínűleg nem tekinthető általános 

érvényűnek a temető egészét illetően. Összehasonlításul a hitelesen feltárt, és antropológus 

által meghatározott 1942/43. évi feltáráson előkerült ismert nemi és életkori adatokkal 

rendelkező vázak esetében már jóval kiegyenlítettebb a férfi – nő – gyermek arány: 33 % – 35 

% – 26,5 %, míg a bizonytalan esetek 5,5 %-ot tesznek ki. A temető egészét tekintve a férfi 

sírok magasabb százalékos aránya ha furcsának is tűnik, nem példa nélkül álló. Hasonló 

jelenséget figyelt meg Istvánovits Eszter az ibrány–esbó-halmi temető esetében, ahol a férfi – 

nő arány 35,8 – 29,9 % volt. A Szerző feltételesen megemlíti, hogy talán áttelepítés állhat 

ennek hátterében (ISTVÁNOVITS 2003, 375-376.). 

A sírgödrökről az 1940-es évekig folytatott ásatások során mint említettük rajzos 

dokumentáció nem készült. Az egyes feltárási területeken a sírok elhelyezkedését ábrázoló 

                                                                                                                                                         
alapján – azon jelölni kell. Ennek azonban nem találtuk nyomát. Gömöri János ugyancsak említi ezt, mint 
valószínűleg Mosonmagyaróváron őrzött dokumentumot (GÖMÖRI 2000, 361). 
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összesítő térképeken általában téglalap alakú sírgödrök láthatók, ezek azonban 

vélelmezhetően sematikus voltuk miatt óvatosan használhatók. Azért használtuk fel mégis, 

mert egyfelől más információ nem állt rendelkezésre, másfelől ezeken a térképeken a sírok 

egy részénél csak a váz van megjelenítve, így talán ezek voltak azok az esetek, melyeknél a 

sírgödröt nem lehetett megfigyelni, míg a téglalap alakúak talán utalnak a formára. A kevés 

ismert esetben lekerekített sarkú, téglalap alakú aknasírok jelentkeztek, a gödör egyéb 

kialakítása nem ismert. Méreteiket tekintve a kissé elnagyolt – csaknem minden esetben 

nullára vagy öt cm-re végződő értékű – adatok alapján mélységük átlagban 40-50 és 130-140 

cm között változik, ennél mélyebb sír nem került elő, míg néhány extrém esetben a 

sírmélység csupán 15-30 cm volt. Hosszméretük természetesen igazodott az eltemetett 

személyek magasságához, kivétel azonban itt is akad: a 180. számú sírba hason fekve 

eltemetett személy alszárait fel kellett hajtani, hogy a rövid sírgödörbe beférjen. Területük 

átlagban 0,6 és 1,4 m² között változik, a gyermek vagy csecsemő sírok természetesen ennél 

kisebbek voltak. 

A sírok tájolásáról az 1-27. sírok kapcsán Sőtér általánosságban csak azok DNy-ÉK-i 

tengelyhez történő igazodásáról szól, míg az 1903-ban feltárt sírok tájolásában leírása szerint 

nem volt felfedezhető rendszer. Valószínűleg azonban itt is a Ny-K-i fő irányhoz többé-

kevésbé igazodó sírokkal számolhatunk. Az 1942/43-as feltáráson újfent fellelt sírok Ny-K-i 

tájolásúak voltak a sírlapok és a temetőtérkép szerint is, azonban kisebb eltérésekkel mind É-i, 

mind D-i irányban. Ezek pontos értékének meghatározásában azonban a vázlatos térkép nem 

nyújt segítséget. Megjegyezzük, hogy itt is megtalálható néhány esetben, hogy a váz leírólap 

szerinti helyzete „K-Ny-i tájolású, fejjel nyugatnak”.  

A vázak helyzete. Az első két feltárási periódus során előkerült csontvázak helyzetéről 

Sőtér csak annyit jegyez meg, hogy néhány esetben a vázak az általános hanyattfekvő 

helyzettől eltérően, fordítva feküdtek. Ez talán hasonfekvő helyzetet jelent, melyre az 1943-

ban előkerült 180. sír is példát szolgáltat. A végtagok esetleges nyújtott helyzettől való 

eltérését nem említi. Valószínűleg azonban nem minden váz volt szabályos nyújtott 

helyzetben. Az egyes végtagcsontok pontosabb helyzetéről csak az 1942/43-as ásatásokról 

vannak adatok. Az alszárak a sírlapok tanulsága szerint minden esetben nyújtva helyezkedtek 

el, nem így azonban a karcsontok. 43 esetben volt megfigyelhető a test mellett fekvő 

helyzettől való eltérés. A legáltalánosabb az alkarok medencére és/vagy enyhébben csupán a 

combok végeire történő hajlítása volt, esetenként aszimmetrikusan (154., 160., 161., 183., 

185., 188., 200., 202., 206., 209., 218., 221., 222., 228., 234.). Nagyobb számban fordultak 

elő olyan esetek, mikor csak az egyik alkar volt a medencére hajlítva, másik a test mellett 
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feküdt. Ez a jobb (151., 167., 173., 175., 178., 179., 192., 201., 219., 227., 229., 231.) és a bal 

(159., 164., 186., 213., 223., 226., 232., 235.) kar esetében is megfigyelhető. Néhány sírnál a 

bolygatás miatt csupán az egyik alkar helyzete ismert. Ezekben a sírokban a jobb (201., 229.) 

vagy a bal (53., 223.) alkar feküdt a medencén. Az alkarokat csaknem a felkarokra hajlították 

vissza a 144. sírban. A 169. számú váz jobb alkarja a felkarral hegyesszöget bezárva 

helyezkedett el, míg a bal a medencére volt fektetve. Ugyancsak erőteljesen fel volt hajlítva a 

jobb alkar a 214. sírban, a csontok végei és a kézcsontok az állkapocs bal oldalánál feküdtek, 

míg a bal a test mellett helyezkedett el. A jobb alkar a medencén, míg a bal a testtől kifelé 

hajlítva került elő a 182. sírban. A 171. számú váz jobb alkarcsontjai a medence alatt, míg a 

bal kar a testtől kifelé, könyökben behajlítva került elhelyezésre.  

Több kettős temetkezés is előkerült: iuv-ad. korú nőkkel együtt temettek el egy-egy 

csecsemőt, s az újszülöttet a temetés során a nő bal vállára (179.), medencéjének jobb oldalára 

(182.) vagy a combjai közé (200.) helyeztek. Genetikai vizsgálatok hiányában csupán 

feltételezhető, hogy ezekbe a sírokba a szülés során, vagy azt követően fellépő 

egészségkárosodás miatt (ACSÁDI 1965, 28) elhunyt anyát és gyermekét helyezték örök 

nyugalomra. A 214. sírban pedig a medencében egy embrió csontjai feküdtek, utalva az 

elhunyt más állapotára.  

Koporsóra utaló nyom az 1890-es feltárás során Sőtér beszámolója szerint nem volt 

megfigyelhető. Bizonytalan az is, hogy az 1903-as ásatáson megfigyeltek-e ilyeneket? 

Famaradványok és a faszerkezet okozta elszíneződések  az 1942/43-ban feltárt 148., 149., 

159., 160., 164., 183., 187. számú sírokból ismertek. A 215. sír esetében nem volt 

egyértelműen megítélhető, hogy a váz környékén megfigyelt elszíneződés koporsó nyoma 

lehetett-e? Ezekben a sírokban a váz két oldalán és alatta, vagy a koponya környékén, illetve a 

váz felett figyeltek meg a feltárás során famaradványokat, vagy szerves anyag okozta 

elszíneződéseket. Ugyancsak koporsóra utalhatnak azok az esetek, mikor a sírból a váznál 

magasabb helyről, egy-egy feltételezhetően koporsószegként56 használt, lapos fejű szeg is 

előkerült (200., 230., 235.), noha ezekben az esetekben szerves anyag okozta elszíneződéseket 

nem lehetett megfigyelni. Koporsóra, vagy a sír részleges behantolására (KÜRTI 2001, 11) utal a 

164. sír, ahol az egyik agyagedény a koponya felett, a váznál magasabban helyezkedett el.  

Étel és ital sírba helyezésére utaló edénymelléklet más, a 10-11. századi, ún. köznépi 

jellegű temetőkhöz viszonyítva rendkívül nagy számban került elő. 1890-ben 3 sírból (18., 

                                                 
56 A sírok leírólapjain ezekkel kapcsolatban szerepel, hogy sírhoz tartozásuk bizonytalan, mivel azonban egyik 
sírt sem római objektumba ásták, véleményünk szerint bizonyosabbnak látszik, hogy ezek a sírhoz tartoztak, s 
nem római kori objektum betöltéséből vagy kulturrétegből kerülhettek oda.  
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23., 25.); 1903-ban 38 sírból (28., 31., 34., 35., 38., 44., 46., 48., 51., 52., 53., 58., 62., 65., 

67., 68., 73., 75., 81., 85., 86., 88., 89., 92., 93., 94., 95., 97., 99., 102., 103., 104., 107., 108., 

114., 116., 129., 131.); 1942/43-ban 29 sírból (151., 156., 157., 159., 160., 162., 164., 170., 

173., 174., 175., 182., 183., 188., 194., 196., 197., 199., 201., 203., 204., 207., 208., 210., 

211., 212., 215., 219., 229.) került elő. Összesen tehát 70 sírból került elő az étel- vagy 

italmelléklet tárolására szolgáló agyagedény, összesen 73 db. További 19 sír tartalmazott ilyet 

az 1974-75. évben feltárt temetkezések között (PICHLEROVÁ 1977, 233). Az általunk elemezett 

sírok közül 30 férfi (42,9 %), 22 női (31,4 %) és 14 gyermeksír (20 %) volt, 4 váz neme pedig 

bizonytalan (5,7 %). A sírok nagytöbbségében csupán egyetlen edény volt, mindössze három 

olyan temetkezést dokumentáltak, melyből 2 db került elő (156., 164., 201.). Az 1890-es és az 

1903-as feltáráson előkerült edények sírbéli helyzete – hasonlóan az egyéb tárgytípusokhoz – 

nem ismert, ami az esetek 62,15 %-a. Az 1942-ben már alkalmazott sírlapok alapján az 

egyetlen kerámiaedényt tartalmazó sírok 9 %-ában a lábak végei előtt (159., 160., 162., 197., 

207., 229.), vagy 2,9 %-ban a jobb lábcsontok végei előtt (151., 210.). 12,13 %-ban a bal 

(170., 173., 182., 188., 194., 196., 203., 211.) vagy a 7,15 %-ban a jobb lábcsontok külső 

oldalán (175., 183., 199., 208., 215.), 3 %-ban a koponyától balra (157., 204.), illetőleg 1,6 %-

ban jobbra (174) volt az edény. Egyetlen esetben – ami szintén 1,6 %-ot tesz ki – a koponya 

felett került elő (164.), melyet így bizonyára a koporsó tetejére helyeztek. Egyetlen edény 

(212.) sírbéli helyzete bizonytalan, ez szintén 1,6 %. Az edények sírbéli helyzete és az 

eltemetettek nemi és életkori adatai között nem figyelhető meg szabályszerűség.  

Az edényekből növényi magvakra vagy állatcsontokra utaló nyomokról nem maradt 

fenn híradás, ha voltak is ilyenek, valószínűleg nem fordítottak rájuk figyelmet. 

Sajnos a temető egyéb tárgytípusaihoz hasonlóan az edények jelentős része sem 

található meg ma már, így leírásuk vagy nem volt lehetséges, vagy a leltárkönyv és nem túl jó 

minőségű fotók alapján tudtuk csak megkísérelni. Az edények nagyobb része kézikorongon 

készült, de ritkábban megtalálhatók a kézzel formált változatok is. Jellemző a csillámpalával 

és aprókaviccsal történő soványítási mód.  

Típusaik szerint a temetőben megtalálhatók a kisebb méretű asztali edények. Ezek az 

átlag 7,5 – 9,5 cm magas darabok férfi, női és gyermeksírokból egyaránt kerültek elő, az 

ismert nemi és életkori adatokkal rendelkező vázak arra mutatnak, hogy elsősorban a 

gyermeksírokra voltak jellemzőek. Az ismert esetekben a koponya mellett, a combcsont külső 

oldalán és a lábcsontok végeinél voltak. A második csoportot az átlagosan 10,5 – 13,5 cm 

magas, nagyobb méretű, konyhai vagy tároló funkciójú fazekak alkotják, melyek a 

legnagyobb számban előkerült darabok. Főként női és gyermeksírokból ismertek, kisebb 
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számban férfiak temetkezéseiből. A dokumentált esetek a lábak végeinél vagy a lábszárak 

külső oldalánál lévő helyzetükre mutatnak, mindössze egyetlen eset ismert, mikor a 

koponyánál figyelték meg. A harmadik csoportot pedig a nagyméretű tárolóedények alkotják, 

melyek két méretben ismertek, 14,5, illetve 19 – 19,5 cm. Sajnos itt mindössze egyetlen férfi 

sírjáról rendelkezünk életkori mutatókkal.  

Az edények jelentős része díszített volt, a díszítetlen edények száma jóval 

alacsonyabb, mindössze 3 db edényen nem található bekarcolt mintázatú díszítés. Ugyancsak 

díszítetlen volt 2 db tálka is. A dekorációs elemeket tekintve három fő tagból építkeztek az 

egykori mesterek. Egyfelől a hullámvonal, amely egyes, illetve többes – 2, 3, 4 vagy 6 

vonalból álló – köteg is lehet, mely ívét tekintve enyhén és erősebben hullámzó fajtát egyaránt 

mutathat. Mindössze egyetlen edény volt egymást keresztező hullámvonalakkal díszítve. A 

másik jellemző elem az egyenes vonalú bekarcolt díszítés, az edényen körben futó, ún. 

csigavonal, mely az edény testén spirálisan fut. Ritkán pedig felbukkan a ferdén bevagdosott, 

rövidke vonalakból álló díszítés is.  

A különböző vonalak alkotta díszítés, melyek az edény oldalán helyezkedtek el, az 

alábbi változatokban ismertek: 1. sűrű, egyenes csigavonal, 2. ritka, általában 4-6 tagból álló 

csigavonal, 3. hullám és 4-6 tagból álló csigavonal, 4. kettő vagy három hullámvonal és 2-6 

csigavonal, 5. kettő vagy három hullámvonal, 6. két kettős hullámköteg, 7. egy hármas 

hullámköteg és csigavonal, 8. két négyes hullámköteg és csigavonal, 9. egy hatos hullámköteg 

és sűrű csigavonal, 10. hármas hullámköteg és sűrű csigavonal, 11. ferde bevagdosott díszítés 

és 2-6 tagú csigavonal, 12. ferde és vízszintes vonalakból álló bevagdosott díszítés és 

csigavonal, 13. három soros vízszintes bevagdosott díszítés, 14. egymást keresztező 

hullámvonalak és egyenes vonal kombinációja. Ezeknél általában a hullámvonal vagy –

vonalak helyezkednek el az edény nyakánál, s a csigavonal ezek alatt. Mindössze egyetlen 

olyan edény ismert, melynél egy egyenes vonalú minta alatt fut a hullám- majd a csigavonal. 

A díszítések kialakítást tekintve figyelemre méltó, hogy megfigyelhetők olyan esetek, mikor 

először a csigavonal készült el, majd ezután a hullámköteg, részben metszve is azt. 

A fenékbélyegek száma alacsony, közöttük egyenlő szárú kereszt, egyenes vonal és 

ma már nem meghatározható minták találhatók. A fenékbélyeg alapján az edények kézi 

korongon történő készítése valószínűsíthető, s egyúttal jelezheti, hogy megindult az otthoni 

fazekasság irányából a nagyobb mennyiségben történő gyártás irányába történő elmozdulás 

(SZŐKE 1994, 257).  

Az edényekbe helyezett étel mellett ugyancsak a sírba helyezett túlvilági útravalóra 

utaló állatcsont került elő a 156., 182. és valószínűleg az 187. sírból. A valószínűsíthetően 
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húsétel mindhárom esetben a lábszárcsontok külső oldalán feküdt. Ez a szám azonban 

meglehetősen alacsony a kerámiaedények számához képest, így nem lehet kizárni annak 

lehetőségét sem, hogy a régi ásatásokon feltehetőleg kevés figyelmet fordítottak az 

állatcsontokra (RÉVÉSZ 2000, 17; VÁLYI 2000, 374; ISTVÁNOVITS 2003, 357), s néhány ennek is 

áldozatul eshetett.  

Ugyancsak a pogány temetkezési szokások bizonyítékai a sírokból előkerült tojások. A 

szakirodalomban megtalálható különböző vélemények szerint ezek az ételmellékletként, vagy 

az újjászületés, a termékenység szimbólumaiként, esetleg bajelhárító szerepűként értelmezett 

leletek a Kárpát-medence ún. köznépi jellegű temetőiben találhatók, főként gyermeksírokban 

(TETTAMANTI 1975, 109; ISTVÁNOVITS 2003, 357; RÉVÉSZ 2008, 437; VÖRÖS 2008, 230), de 

megfigyelték ún. szállási jellegű temetőben is (LŐRINCZY–TÜRK 2011, 429-430.). Hasonlóan a 

majsi (KISS 1983, 159), a letkés–téglaégetői (BAKAY 1978, 103, 107) vagy a Veszprém–Komarov 

utcai (S. PERÉMI 1989, 4, 6) nyughelyekhez, a rusovcei/oroszvári sírkertben sem csupán 

egyetlen tojást tartalmazó sír volt. Továbbá az is az átlagostól elütő jelenség, hogy az öt 

elhunyt közül csupán egyetlen volt gyermek, míg három felnőtt nő és egy férfi (207., 208., 

217., 219., 229.). Úgy tűnik tehát, ritkábban férfiak sírjaiba is kerülhetett tojás, mint az a 

közelmúltban a magyar szállásterület K-i feléről újabb adatokkal (M. NEPPER 2002, 215; JAKAB 

2009, 117) lett alátámasztva. Éry Kinga megfigyelése szerint a tojásokat általában az izületi 

végződések környékén helyezték el (K. ÉRY 1968, 103-104.). A rusovcei/oroszvári sírokból a 

koponya vagy az állkapocs jobb oldalánál (208., 217.), illetve a behelyezett 

kerámiaedényekben kerültek elő (207., 219., 229.). Ez utóbbi esetek elgondolkodtatók annak 

ételmelléklet voltával kapcsolatban. Figyelemre méltó, hogy mind az öt tojást tartalmazó sír 

az 1942/43-as feltárás során lett dokumentálva, így fel kell vetni a lehetőségét, hogy a tojást 

tartalmazó sírok száma egykor ennél magasabb is lehetett, ám ezekre a korábbi évek feltárásai 

során – hasonlóan az állatcsontokhoz – nem fordítottak kellő figyelmet. 

Több sírból is kerültek elő kövek. Ezek azonban nem épített sírszerkezetek nyomai 

voltak, hanem a sírba helyezett, változó méretű, általában alaktalan kövek. Ezek közül a már a 

részben betemetett sírba, 20-60 cm magasságban került a koponya bal oldalára 3 db, illetve 

kb. 8-9 db kő a 224. és a 230. sírban. Ugyancsak a koponya bal oldalán feküdt 1 db, míg a 

lábcsontok végénél, azt félkörben övezve 6 db kő a 235. sírban. A 196. számú temetkezésben 

pedig a jobb karcsontok külső oldalán feküdt 1 db megközelítőleg téglalap alakú, 

megmunkálás nyomait őrző terméskő. Ezek valószínűsíthetően koporsós temetkezések esetén 

(230., 235.) is megfigyelhetők voltak. A 228. sírból előkerült kőnek a sírhoz tartozása a 

bolygatás miatt nem bizonyítható. 
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Szuperpozíció főként a római kori objektumok és a 10-11. századi sírok esetében volt 

megfigyelhető, egyetlen biztos eset utal csak az egy korszakba tartozó sírok esetében ilyenre: 

a 171. számú női sír Ny-i része felett helyezkedett el a 172. számú csecsemő sír, tájolásában 

igazodva ahhoz, utóbbi sírgödrének széle azonban kissé délebbre húzódott. A felső sír 

magasabban feküdt, így az nem bolygatta meg az alatta lévőt. Ebben az esetben véleményünk 

szerint nem lehet kizárni azt sem, hogy az adultus korú nő csecsemő gyermekét temették el 

nem sokkal az anya halála után, annak közelébe. Megfelelő vizsgálat hiányában természetesen 

mindez csak feltételezés lehet. A temető sírjai többször is szenvedtek újkori bolygatást, 

korabeli rablásra utaló biztos nyom azonban nem ismert. 

A temetőből nem ismert egyetlen lovas temetkezés sem. Noha a 173. sír esetében 

felvetődött, hogy itt egy lovával eltemetett személy sírja került elő, a ló azonban egy római 

kori objektumban feküdt, melybe a 10-11. század sírt beleásták (FODOR 1997, 47).  

 

A leletanyag értékelése és kronológiája 

A temető 203 sírjából 110 tartalmazott valamilyen maradandó anyagú leletet, ami a 

sírok 54 %-a. Ez az arány azonban valószínűleg nem tükrözi pontosan a valós értékeket, de 

talán annak közelében helyezkedik el.57 Az 1942/43-ban folytatott feltárás során a sírok 59 %-

a tartalmazott valamilyen maradandó anyagból készült leletet. Ezt az arányt természetesen 

nem lehet a temető egészére érvényesnek tekinteni, az azonban mégis feltűnő, hogy az 1890-

ben feltárt 27 sírból csupán 3 sírból került elő egy-egy kerámiaedény, ami a sírok alig több 

mint 11 %-a. Noha Sőtér beszámolójában hangsúlyozza, hogy a kutatás „a legszorgosabb” 

módon folyt, mégsem zárható ki azonban, hogy egy-egy hajkarika vagy gyűrű ilyen-olyan 

módon elkallódhatott,58 hiszen ezt már maga a feltárás tempója is valószínűsíti: ennek a 27 

sírnak a feltárása ugyanis egyetlen nap alatt történt. Az értékelhető nemi és életkori 

jellegekkel rendelkező mellékletes sírok nagyobb része, 38,4 % női sír volt, míg a férfi sírok 

aránya 32,1 %, s 21,4 % a gyermeksír, 8 % pedig a bizonytalan eset. 

Ún. köznépi jellegű temető esetében természetszerűleg az olcsóbb bronz és ezüst 

ékszerek a jellemzőek. Aranytárgy egyetlen sírból sem került elő. Az ékszerek között a 

legnagyobb számban a hajkarikák különböző típusai képviseltetik magukat. Összesen 32 

sírból és a 2 db szórványlelettel együtt összesen legalább 117 db biztos(abb)an hajkarikának 

meghatározható ékszer került elő. Feltételezhető azonban, hogy számuk egykor ennél 

                                                 
57 Acsádi György a mellékletes sírok arányát 50 %-ra helyezte (ACSÁDI 1965, 12). 
58 Sőtér a sírmezők feltárásáról közzétett gyakorlati tanácsai között megemlíti, hogy a sírbontás mindig 
felügyelet igényel, hiszen fennáll a veszélye, hogy a munkások „maguk kihányják az egész sír tartalmát, zsebre 
vágván a mi nekik tetszik” (SŐTÉR 1894, 293). 
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magasabb lehetett, erre az esetenként a koponyán megfigyelt patinanyomok utaltak. Síronként 

1-18 db található belőlük, akár kombináltan is: egyszerű huzal-, egyszeres és másfélszeres S-

végű karikák (171.). Sajnos viseleti helyzetüket tekintve a korabeli ásatástechnika kevés 

információt hagyományozott reánk. Anyagukat illetően 23 db ezüst és 94 db bronz változat 

ismert. 

Egyszerű, nyitott végű huzalkarika többségében bronz (44., 113., 129., 160., 161., 

171., 219.), ritkábban ezüst (157., 207.) változatban került elő. Kerek és ovális fajtájuk 

egyaránt megtalálható. Kiegészítő díszítésként vagy funkcionális céllal aprócska 

huzalkarikákkal is elláthatták őket. Összesen 17 db-ot dokumentáltak, ám több darab 

funkciója sem határozható meg egyértelműen, ezért számuk ennél nagyobb is lehetett. 

Egyetlen bizonytalan nemi és életkori adatokkal rendelkező vázat leszámítva (113.) felnőtt 

nők sírjaiból kerültek elő. Az egyszerű, nyitott végű huzalkarikák általánosan használt 

ékszerek voltak, melyek az egész 10-11. század folyamán használatban maradtak, s nem 

szorultak ki az S-végű karikák megjelenésével sem a divatból (RÉVÉSZ 2008, 402). Ezt a 

rusovcei/oroszvári temető is igazolja, ahol több sír esetben is együtt került elő e két 

karikaékszer típus.  

Kisméretű körte alakú karikák biztosan a temető egyetlen (158.) iuv-ad. korú női 

sírjából kerültek elő, összesen 2 db. Mindkettő bronzból készült. Használati idejük a 10. 

század végére és a 11. század elejére helyezhető (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 53; RÉVÉSZ 2008, 402).  

A legnagyobb számban előkerült S-végű karika a temető 25 sírjából ismert (38., 44., 

48., 52., 57., 60., 75., 86., 96., 100., 123., 138., 139., 142., 150., 156., 159., 171., 174., 182., 

183., 187., 200., 207., 221.), továbbá 2 db szórványként került elő, összesen 88 db. Ezüst és 

bronz változataik egyaránt megtalálhatók, de a többség bronzból készült. Formájuk 

meglehetősen változatos, kerek, ovális, sőt szinte már ellipszis alakúra nyomott; egyenesre és 

hegyesedőre vágott végű egyaránt lehet. Az S-vég erőteljes bordázott kialakítása nem ismert, 

néhány sír karikájánál azonban megfigyelhető egy-egy enyhe vonal az S-vég felületén, ez 

azonban nem tekinthető klasszikus bordának. Síronként 1 és 13 közti darabszámban fordulnak 

elő, általában 1-2 db, vagy nagyobb számban 7-13 db. A hajkarikák viselése elsősorban a 

nőkre volt jellemző, három férfi (139., 183., 187.), három gyermek (38., 138., 150.) és két 

kisleány (142., 156.) kivételével felnőtt nők sírjaiból származnak. Az S-végű karikák 

megjelenési ideje a 10. század közepétől, utolsó harmadától valószínűsíthető (SZŐKE 1962, 87; 

SZŐKE–VÁNDOR 1987, 54-59.).  

Az egyszeres S-végű karikák mellett ritka leletként a másfélszeres S-végű változatok is 

felbukkannak. A 171. sírból származó egyszerű, nyitott huzal- és S-végű karikák között 4 db 
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ilyen bronz hajkarika is volt. Ezek megjelenését Szőke Béla a 10. század első negyedére 

helyezte, melyek majd a 10. század utolsó harmadában tűntek el a viseletből (SZŐKE 1962, 44). 

Az S-végű karikák számához képest elenyésző a pödrött végű karikák temetőn belüli 

aránya, csupán két temetkezésből ismert. A 215. sírból 1 db kerek és 1 db ovális, a 205. sírból 

1 db kerek, pödrött végű karika került elő. Mindhárom karika a típus dunántúli 

jellegzetességeit mutatja: méretük kisebb, vagy végük elkalapált. E tárgytípus a 10. század 

harmadik negyedében jelent meg a köznép körében, s néhány évtizedes használat után a 11. 

század elején el is tűnt (SZŐKE 1962, 35-37.; RÉVÉSZ 2008, 402). 

Lefelé szélesedő spirálcsüngős karika két sírban volt (123., 135.). A drótékszereknek 

ez a típusa ritkábban már a későavar kori temetők későbbi sírjaiban is felbukkan, nagyobb 

számban azonban csak a Karoling-korban található meg. A magyar szállásterületnek főként 

ÉNy-i, és D-i, DK-i részein találhatók, tehát nem váltak elterjedté. Használatuk kezdete Szőke 

Béla megállapítása szerint a 10. század közepére, vagy harmadik negyedére tehető (SZŐKE 

1962, 41-42.), s az a 11. század közepén is megfigyelhető volt még (SZŐKE 1994, 270).  

Fülbevaló biztosan mindössze három sírból ismert, az egyszerű huzalkarikák esetében 

azonban nem minden esetben állapítható meg egyértelműen, hogy azokat hajkarikaként vagy 

fülbevalóként viselték-e? Mindez a lefelé szélesedő spirálcsüngős karikák esetében is 

felvetődik. Noha antropológiai meghatározás a fülbevalókat tartalmazó sírok közül csupán 

egyről áll rendelkezésre, mégis az ékszerek alapján valószínűleg a másik kettő is női 

temetkezés lehetett. A temető vitathatatlanul legszebb leletei a 68. számú női sírból származó 

félhold alakú, kacsatalpas lánccsüngős ezüst fülbevalók, melyek granulált és filigrán díszítést 

egyaránt magukon hordoznak. Ez a típus Mesterházy Károly véleménye szerint a törtezüst 

leletek körébe sorolható, s átmeneti formát képez a finom, aranyból készült bizánci árúk és az 

egyszerűbb változatok között. Keltezésüket tekintve ezeket a korábbi típusok közé sorolta, 

melyek a 10. századra datálhatók (MESTERHÁZY 2004, 243-245.; ibid. 2004a, 392-393., 396). A 

fülbevalók egyszerűbb változatát képviseli a 105. sírból egyedüli darabként előkerült, 

bronzból öntött, ún. szőlőfürtdíszes fülbevaló. Pontos típusa sajnos nem állapítható meg, az 

elveszett ékszer csak egy rossz minőségű fotó, illetve Fettich Nándor 1927-ben készült 

vázlatos rajza alapján vizsgálható. A bizánci előképekre visszamenő ékszertípusnak többféle 

öntött változata ismert a magyarországi temetőkből. Az egyszerűbb változatok azonban már 

nem szőlőfürtdíszesek hanem a különböző méretű gömböcskékkel díszített nemesfém 

fülbevalók öntött utánzatai (MESTERHÁZY 1991, 152-152.), melyek a 10. század második felétől 

keltezhetők (GIESLER 1981, 145, Taf. 53.; ISTVÁNOVITS 2003, 288). Ugyancsak a fülbevalókhoz 

sorolható a 48. sírból származó, ezüstből készült, gyöngykoszorúkkal díszített karikájú ékszer 
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is. Mai állapotát tekintve csupán 3 db koszorú található meg rajt, azonban egy korábbi fotó 

tanulsága szerint huzalszála hosszabb volt, s egy negyedik koszorú is elhelyezkedett rajt. 

Mesterházy Károly véleménye a két pár koszorúval díszetett fürtös példányok elterjedésével a 

10. század közepétől számolhatunk (MESTERHÁZY 1994, 224). 

A temető 23 sírjából (28., 44., 48., 52., 57., 71., 86., 96., 100., 113., 121., 123., 129., 

150., 156., 159., 160., 182., 200., 206., 207., 220., 234.) kerültek elő különböző típusú 

gyöngyök. Ezeket általában a nyakban viselték, néha nagyobb sorozatban. Sajnos sorrendjük 

azonban ma már nem állapítható meg. A tendenciáknak megfelelően többségében női sírok 

mellékletei voltak, de 2 férfi (28., 206.) és 3 gyermek (71., 150., 156.) mellett is megfigyelték, 

melyek a dokumentált esetekben a nyakcsigolyák és a koponya környékén helyezkedtek el. 

Síronkénti darabszámuk meglehetős változatosságot mutatnak, hiszen néhány sírból 

mindössze egyetlen gyöngy került elő (123., 150., 160.), míg a 96. sír kb. 90 db gyöngyöt 

tartalmazott, az 57-ből pedig kb. 100 db került elő. A jellemző típus a többtagú rúd- és ezek 

darabolásával kialakított szegmentgyöngy volt. Változatos formákban kerültek elő, mind 

színűk mind elemeik számát tekintve. Ezek mellett a bevonattal ellátott példányok is 

megtalálhatók. Szintén nagy számban ismertek a különböző gömb vagy lapított gömb alakú, 

illetve a kisebb hengeres vagy csonkakúp alakú üveggyöngyök is. Ritkábbak a szemes, 

hurokfolyatott díszítésű gyöngyök, melyek között virágszemes változatok is vannak. 

Ugyancsak kisebb számban kerültek elő hengeres, oldalukon bemélyedő, vagy berakott 

spirálissal díszített gyöngyök. Szintén nem számítottak elterjedtnek az üvegből készült, kék 

színű, hasáb alakú, levágott sarkú üveggyöngyök. Különösen díszes volt a 207. sírból 

előkerült gyöngysor, melybe szemes, kalcedon és aranyszínű bevonattal ellátott 

üveggyöngyök mellett 4 db vöröses-narancssárgás színű, négyélű hasáb alakú, levágott 

sarokkal rendelkező karneolgyöngy is fűzve volt.  

A gyöngyök sorozatát többször tarkították kauricsigák beiktatásával, de önmagukban 

is viselhették ezeket (44., 52., 57., 71., 182., 96., 100., 156., 159., 182.). A gyöngyökkel 

ellentétben a kaurik kizárólag női vagy gyermeksírokból ismertek. A Kárpát-medencében a 

megelőző történeti korok után a honfoglaló magyarokkal jelenik meg újra e csigák viselete 

(KOVÁCS 1999.). Két sírból egy-egy átlyukasztott, felfűzött kúpos csigaház is előkerült. A 156. 

sírban lévő csiga két hosszanti végén is át volt fúrva, így ezt akár felvarrva is viselhették. 

Több, valószínűsíthetően amulettként viselt átfúrt állatfog is előkerült a temetőből. Ezek 

között ragadozó állatok tépőfoga (90., 215.), megmunkált vadkanagyar (227.) és szarvas 

szemfoga (96.) is van. Ez utóbbi gyöngyök közé fűzve került elő. Ugyancsak itt kell 
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megemlíteni azokat az aprócska, spirálisan feltekert bronzgyűrűket, melyek szintén a nyak 

díszei lehettek, gyöngysorba iktatva, vagy akár önmagukban is.  

A temetőből 6 db nyakperec került elő, három felnőtt nő (86., 96., 171.) egy pedig egy 

kisleány (145.) sírjából származik, további kettő pedig szórvány. Ez utóbbiak közül az egyik 

az 1943-as feltárás során a római katolikus temető és a Bajthy telek közötti részről került elő, 

20 cm-es mélységből, 1 db vékonyabb bronzhuzalból készült, két kampós végben záródó 

típus. Ez a változat valószínűleg már a 10. század második harmadában (SZABÓ 1980, 52-52.; 

ISTVÁNOVITS 2003, 291) megjelenhetett. Ugyancsak szórványként került elő 1903-ban 1 db 

négyrét hajlított bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós végű nyakperec. 0,66 cm-es 

huzalvastagsága alapján a nyakperecek vastagabb változatai közé tartozik, melyek 

használatával a 10. század utolsó harmadától, végétől számolhatunk (ISTVÁNOVITS 2003, 291).  

A temetőből előkerült többi sodrott nyakperec (86., 96., 145., 171.) huzalvastagsága nem éri 

el a 0,45 cm-t, így minden darab azok vékonyabb típusába sorolható. Ezek használata már a 

10. század középső harmadától feltételezhető (ISTVÁNOVITS 2003, 291). Valószínűsíthető, hogy 

egykor ugyancsak nyakperecként használták a 102. sírból előkerült ékszert is, azonban annak 

sérülése után karpereccé alakították.     

Bizonytalan a 96. sírból, a női váz csigolyáinak jobb oldalán, az alsó bordákon 

elhelyezkedő, kerek, kettős szemekből álló láncdarabka funkciójának meghatározása. Hasonló 

helyzetben a mezőzombor–bálványdombi temető 4. sírjából ismert egy lánc (MEGAY 1963, 40-

45.). Noha funkciója ennek is bizonytalan, a rusovcei/oroszvári darab talán a nyak díszei közé 

tartozhatott, a gyöngyök közé illesztve. Az sem szokatlan jelenség, hogy a lánc csak egy 

rövidebb darabka volt, ebben az esetben valószínűleg szerves anyagú zsinegre fűzhették, vagy 

ezzel kötötték össze végeit (HORVÁTH 2004a, 462-464.).     

A rusovcei/oroszvári temetőben nyugvó személyek sírjaiból rendkívül kis számban 

került csak elő fémből készült ruhadísz, minden esetben női sírokból. A 160. sírban a 

nyakcsigolyákon feküdt 1 db aranyozott bronzból készült, egytagú kerek veret. Az 57. sírban 

1 db kéttagú csüngős veret felső, kerek tagja volt. Helyzete sajnos bizonytalan, a tárgy pedig 

azóta elveszett. Valószínűleg ugyancsak a ruhadíszek közé sorolható a 60. sírból származó 

levél alakú dísz. Különleges leletnek számít a 200. sírból előkerült cizellált díszítésű, bronz 

kapszuladísz. A vékony lemezből készült, belül üreges darab domborított felületén háromágú 

mintával díszített előlapját egykor forrasztás fogta össze a lapos hátlappal. Felerősítésére 

egykor foglalatba helyezett tű szolgált, ennek azonban – a kapszuladíszek nagy részéhez 

hasonlóan – mára csupán a forrasztás őrzi nyomát. Ez a típus Jochen Giesler meghatározása 
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szerint az ún. Köttlach kultúra II-es fázisába sorolható, melynek keltezését a 10. század 

második és a 11. század első felében határozta meg (GIESLER 1980.).  

Itt kell megemlíteni a ruha zárását szolgáló fémből készült fülesgombokat is, melyek 

szintén a ruházat részét alkották. A minden esetben női sírokból előkerült gomboknak kétféle 

típusuk választható el: a tömör, fején kereszt alakú rovátkolt díszítéssel ellátott (68.), és a két 

üreges félből álló (105., 121., 200.). Sajnos sírbéli helyzetük csupán a 200. sírban lévő 

példányoknak ismert, melyek a csigolyák két oldalán, a kulcscsontok mellett feküdtek. 

A gombok másik csoportjába a nagyobb méretű, ún. morva díszgombok sorolhatók 

(68.).  Ezek ugyan nem a ruházat gombolására szolgáltak, sokkal inkább díszítő szerepük 

lehetett. A honfoglalás kori sírokból csupán kisebb számban ismert tárgytípus keltezését 

tekintve a 8. század végétől a 10. század első feléig terjedő időszak szerepel az egyes 

tanulmányokban (PAVLOVIČOVÁ 1995, 112; ibid. 1996, 142-143.; BRATHER 2001, 216; 

MESTERHÁZY 2000, 216; CHORVÁTOVÁ 2008, 169-170.). A díszgombokat előállító műhelyek 

megszűnése után azonban e gombok még minden bizonnyal évekig, sőt évtizedekig is 

használatban maradhattak. 

Két sírból került elő közvetlenül az öv meglétét igazoló tárgy. A 225. számú, mat-sen. 

korú férfi medencéjénél feküdt egy ovális bronz csatkarika, mely bizonyára az öv záróeleme 

lehetett. A 189. sírban nyugvó inf. II-es korú fiú medencéjénél feltárt vaskarika szintén az 

övhöz tartozhatott. Az öv és az azon lévő tarsoly vagy kisebb zacskó meglétére utal az 

ugyancsak a váz medencéje környékén előkerült, tűzgyújtásra használt csiholó és kova is, 

hiszen öv megléte feltételezhető azokban az esetekben is, mikor csupán az ahhoz kapcsolt 

kisebb zacskó tartalma kerül elő (ISTVÁNOVITS 2003, 326).  

A karperecek között bronzból készült huzal- és sodrott változatok találhatók, míg a 

karperecek másik jellemző típusából, a pántkarperecekből egyetlen darab sem került elő, s 

szintén hiányoznak az állatfejes karperecek is. A temetőben 13 sírban összesen 15 db karperec 

volt (38., 60., 86., 96., 129., 142., 150., 199., 200., 206., 207., 210., 215.). A megfigyelt sírbéli 

helyzet szerint öt sírban a jobb, míg két esetben a bal alkarcsontokon feküdtek. Helyzetüket 

tekintve öt esetben az alkar alsó végén vagy kétszer azok középrészén voltak. Egyetlen 

esetben pedig a felkarcsont alsó részénél került elő. Három esetben kerültek elő párosával, 

mindig azonos típusok (129., 200., 207.), fiatal vagy felnőtt nők sírjaiból. 

A karperecek viselése főként a nőkre (60., 86., 96., 129., 200., 207., 215.) és a 

gyermekekre (38., 142., 150., 199.) volt jellemző, utóbbiak nagy része talán kisleány volt. Két 

férfi sír tartalmazott ilyen ékszert (206., 210.).  
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A legnagyobb számban a kerek vagy kissé ovális átmetszetű, hegyesedő végű bronz 

huzalkarperecek ismertek a temetőből (60., 150., 199., 200., 207., 210., 215.). Ezek használata 

már a 10. század elejétől valószínűsíthető, s azok még a 11. század második felében is 

megtalálhatók voltak (LANGÓ 2000, 38-41.). A másik bronz huzalkarperec típus, mely három 

női sírból (86., 142., 200.) került elő, a négyzetes átmetszetű változat, ennek fellépése a 10. 

század középső harmadánál korábbra nem helyezhető, használatuk felső időhatárának pedig a 

11. század vége – 12. század eleje tekinthető (GIESLER 1981, 124, Taf. 53.; SZABÓ 1980, 66; 

LANGÓ 2000, 40-41.; RÉVÉSZ 2008, 326, 417). A huzalkarperecek mellett sodrott karperecek is 

vannak, igaz előbbiek számával összevetve kisebb arányban (38., 96., 129.). Ezek pontos 

típusának meghatározása végeik hiányos volta miatt azonban többször sem lehetséges. A 129. 

sírban egy mindkét végén spirálisan kitöltött és egy valószínűleg hurkos-kampós végződésű 

karperec volt. A sodrott karperecek fellépésének ideje legkorábban a 10. század középső 

harmadában határozható meg (SZABÓ 1980, 66-67.; RÉVÉSZ 2008, 417). A fonott karpereceknek 

csupán egyetlen példánya ismert (206.), ez a típus 10. század végétől jelenhetett meg (SZABÓ 

1980, 66-67.). 

A temető leletanyagában nagy számban ismertek kólönböző gyűrűk, melyek között 

huzal-, pánt- és karikagyűrűk egyaránt vannak. 25 sírból és szórványként összesen 39 db 

gyűrű került elő, az egyszerű huzalgyűrűk esetén – amennyiben annak sírbéli helyzete nem 

ismert – sajnos nem minden esetben egyértelmű a funkció meghatározása. Kerek, háromszög 

vagy négyzetes átmetszetben egyaránt készülhettek, összenyomott, egymásra vagy egymás 

mellé hajló végeik gyakran elhegyesedőek. Alapanyaguk bronz, melyet esetenként aranyoztak 

is. Két férfi (160., 164.) és négy gyermek – ebből kettő leány – sír (38., 138., 156., 233.) 

mellett nagytöbbségében női temetkezésekből (57., 60., 66., 75., 90., 100., 123., 129., 158., 

159., 171., 200., 207., 215., 219., 227.) származnak. A szórvány darabok mellett egyetlen 

vázról pedig csupán annyi ismert, hogy felnőtt korú volt (167.). A gyűrűk viselete tehát a 

felnőtt nők körében tekinthető elterjedtnek. Síronként 1-4 közti számban találhatók meg, a 

sírok többségében azonban csupán 1 db gyűrű volt. Díszítetlen, nyitott végű egyenes vagy 

enyhén félköríves átmetszetű bronz pántgyűrű, egyenesre vagy ferdére vágott, összenyomott, 

vagy egymásra hajló végekkel két sírból ismert (66., 207.). Megtalálhatók ezek rovátkolt vagy 

poncolt mintával díszített változatai is (66., 138.), melyeket a nyakba akasztva is hordhattak. 

Félkör vagy háromszög átmetszetű, nyitott végű bronz pántgyűrűk a temető 8 sírjából kerültek 

elő (38., 57., 60., 75., 90., 100., 156., 160.). Jochen Giesler a típus megjelenését a 10. század 

utolsó harmadára helyezi, melyek használatban lehettek a 11. század végéig (GIESLER 1981, 

109-110.; Taf. 53.). Három bordával díszített, nyitott végű bronz pántgyűrű, melyek szélein vagy 
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a bordák közti részen rovátkolt/pontozott díszítés is húzódhat 5 – egy férfi, egy kisleány és 

három női – sírból (164., 171., 200., 215., 233.) került elő, összesen 6 db. A gyűrűknek ez a 

típusa Giesler véleménye szerint a 10. század utolsó harmadától keltezhető a 11. század 

közepéig (GIESLER 1981, 109-110., Taf. 53.). Ezt a rusovcei/oroszvári leletek is megerősíteni 

látszanak. 

A zárt karikagyűrűk kerek, lencse vagy félköríves átmetszetűek lehetnek (123., 158., 

215., ill. szórvány), minden ismert esetben női sírokból származnak. A legszebb – sajnos mára 

elveszett – gyűrű a iuv-ad. korú 200. sírba temetett nő mellől került elő. A filigránnal és 

granulációval díszített fejesgyűrű helyét azonban nem lehetett megállapítani, mert az egyik 

munkás kiszedte a sírból. A korszak kutatása ezeket a gyűrűket a bizánci kultúrkörbe tartozó 

kereskedelmi árúknak határozta meg, melyek használatával a 11. század elejétől 

számolhatunk (GIESLER 1981, 110-111., Taf. 53; MESTERHÁZY 1991, 156-161.; KOVÁCS 1994, 141-

142.). A 207. sírban nyugvó idősebb nő egyik kezén egy bronz pentagrammás gyűrű volt. Az 

erősen kopott bronz ékszer kiszélesedő fején ötágú csillag látható. Kutatásunk – hasonlóan a 

filigránnal és granulációval díszített fejesgyűrűkhöz – bizánci, balkáni típusúnak határozta 

meg ezeket az ékszereket, s keltezésüket tekintve főként a 10. század első kétharmada 

szerepel hangsúlyosan, a gyűrűk legkésőbb a század végére kimentek a divatból (KESZI 1999, 

139, 142). Ugyancsak egyedi példánynak számít a temetőben a 227. sírból előkerült, 

feltehetően a spirálfejű huzalgyűrűk közé sorolható darab. A gyűrű fejét egy kisebb korong 

alkotja, mely a huzalgyűrű végeire sodrott vékonyabb fémszálakat összeköti. Ebben a 

tekintetben eltér a hagyományos értelemben vett típustól, melyeknél a fejet a gyűrű végeire 

tekercselt huzalok összesodrása képezi (DEMO 1996, 53-54.; ibid. 2009, 529), azonban ezt 

leszámítva a hasonló vonások lehetővé teszik ebbe a csoportba sorolását. Szintén egyetlen 

példány került elő a lépcsős fejű gyűrűk közül is. A 138. sírban nyugvó gyermekkel együtt 

temették el ezt a bronzból öntött ékszert. Mérete alapján azonban nem lehet kizárni, hogy ezt 

nem életében viselte, hanem csak a temetés során adták vele. A típus használatát a Szőke Béla 

10-11. század fordulójára tartotta jellemzőnek (SZŐKE 1962, 98), míg Jochen Giesler ezt az 

időintervallumot kissé kiszélesítve, a 10. század utolsó és a 11. század első harmadát jelölte 

meg (GIESLER 1981, 110, Taf. 53.).  

Az egymással kombinálva viselt ékszereket tekintve a karpereceket is tartalmazó 

temetkezések 50 %-a tartalmazott valamilyen gyűrűt, míg nyakpereccel együtt mindössze 

egyetlen sírból ismert ez az ékszerfajta. S-végű karika 2 sírban fordult elő együtt olyan sima 

huzalkarikával, melyet valószínűsíthetően hajkarikaként viseltek, míg gyűrűkkel együtt 12 
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sírban volt megtalálható. A gyöngyöt tartalmazó sírok közül mindössze kettőben volt sima 

huzalkarika, míg az S-végű változatot 14 esetben figyelték meg.  

A temetőből legnagyobb számban előkerült használati- és munkaeszközök közé a 

kések sorolhatók. Összesen 18 sírból (31., 35., 38., 72., 152., 157., 162., 164., 167., 173., 188., 

192., 196., 203., 207., 215., 225., 234.) és egy esetben szórványként került elő, összesen 20 db 

vaskés. A temető általunk vizsgált részletét tekintve tehát a késés sírok aránya 9 %. Egyetlen 

olyan sír volt csupán, melyben 2 db kés volt. Nagyobb számban férfi sírokból ismert (35., 

162., 164., 173., 188., 192., 196., 203., 225.), de női (31., 72., 152., 157., 207., 215., 234.) és 

elvétve gyermeksírokban (38.) is megtalálhatók. Az egyetlen bizonytalan nemű személy is 

felnőtt korú volt (167.). Százalékos arányukat tekintve ez 50 % - 39 % - 5,5 % - 5,5 %. Sírbéli 

helyzetük alapján a többségüket övön történő viseleti módjuknak megfelelően helyezték el, 

melyek így a medence vagy a combcsontok (162., 164., 173., 188.,  192., 203., 225.), illetve a 

kéz- vagy az alkarcsontok (162., 167., 215.) környékén feküdtek, túlnyomó részben a 

baloldalon. Ritkábban azokat a felkar belső vagy külső oldalán is megfigyelték (157., 196., 

234.). A kések között több darab is erősen korrodált vagy hiányos volt, így tipológiailag nem 

osztályozható. A jobb megtartású darabok egyenes hátú, hegyesedő végű, egyélű, 

nyéltüskével ellátott, háromszög átmetszetű példányok. Három típusuk különíthető el: 1. A 

nyéltüske és a hegye is megközelítőleg a hát vonalában fut, mindkettő az él felől keskenyedik 

el, 2. nyéltüskéje és hegye is fokozatosan elkeskenyedő, megközelítőleg a penge 

hossztengelyében helyezkedik el, 3. nyéltüskéje fokozatosan elkeskenyedő, míg hegye a kés 

pengéjének hátához fut. Hosszúságuk az épebb példányok esetében 5,1 és 12,5 cm között 

változik. Tok vagy nyél maradványa egyetlen esetben sem volt megfigyelhető. 

A Kárpát-medencei sírokban ugyancsak megtalálható tűk, tűtartók, melyek a 

honfoglaló magyarok megjelenésével jöttek újra divatba, két sírból ismertek.59 Nem lehet 

azonban kizárni, hogy ez a szám magasabb is lehetett, hiszen a 20. század eleji ásatásokon az 

apróbb csonttárgyak, vagy az esetleg már a földben erősen korrodálódott vastűk könnyen 

elkerülhették a feltárást végzők figyelmét (RÉVÉSZ 2000, 17). A 154. és 185. sírból került elő 

egy-egy hengeres, egyenes vagy enyhén ívelt csövescsontból készült, a Kárpát-medencei 

korabeli példányok többségéhez hasonlóan egyszerű, díszítetlen példány. A 154. sírban a 

feltáráskor még a belerozsdásodott vastű is megfigyelhető volt. Helyzetüket tekintve az 

idősebb női váz medencéjének bal oldalánál feküdt a 185. sírban, míg a 154-ben a 25-28 éves 

női váz bal oldali alsó bordáin figyelték meg. Előbbi esetben valószínűleg az övről lecsüngő 

                                                 
59 További 1 db ismert az 1975-ben felárt egyik sírból (PICHLEROVÁ 1977, 233). 
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textilszalaghoz, utóbbinál pedig a ruházat szövetébe rejtve helyezték el (PÁLÓCZI 1971, 24-26.; 

SZŐKE 1994, 276; RÉVÉSZ 2000, 17).  

A tűzgyújtást szolgáló csiholók, kovák 4 sírból kerültek elő, mindegyikben felnőtt férfi 

nyugodott (164., 173., 210., 225.). Sírbéli helyzetük a medence környékére koncentrálódik, 

ennek alapján valószínűsíthető, hogy az övhöz kapcsolódva helyezkedtek el, valószínűleg egy 

kisebb bőr- vagy textiltarsolyban, melyre a csiholókkal előkerült egyéb apróbb tárgyak is 

utalhatnak. A vágóeszközök élezéséhez használt fenőkő egyedül a 210. sírból került elő, egy 

téglalap alakú, átfúrt, háromszög átmetszetű darab.  

A temetőből korabeli pénzérme nem került elő, csupán egyetlen római kori érme 

említhető a 221. sírból, Hadrianus császár 118. évi verete. A kora Árpád-kori érmék hiánya 

mindenképp figyelemre méltó. Noha ebben a korabeli ásatástechnika színvonala, így a 

figyelmetlenség is közrejátszhatott, úgy véljük mégsem magyarázható kizárólagosan ezen 

szubjektív tényezőkkel. Talán az is sokat elárul, hogy mindössze egyetlen római kori érme 

látott napvilágot, noha az antik előzményekkel rendelkező településen ilyenek fellelésének a 

lehetősége bizonyára megvolt. Ezért a temetkezési szokások adhatják inkább a magyarázatot, 

vagyis a temetőt használó közösség temetési rítusában valószínűleg nem terjedt el az obolus 

adásának szokása. A kutatás jelen állása szerint ezzel a szokással már a honfoglalást 

megelőzően számolhatunk a magyarság körében (KOVÁCS 2004, 46-47.).  

A temető keltezését így megnehezíti, hogy az korabeli érmek hiányában csak a sírok 

tárgytípusai alapján állítható fel, ezek bemutatásánál pedig látható volt, hogy egyfelől köztük 

meglehetősen hosszú használati idővel rendelkező típusok találhatók, melyek nemhogy fél 

évszázadon, de gyakran ennek többszörösén belül sem keltezhetők pontosabban. A 

biztosabban keltezhető leletek alapján a temető a 10. század középső harmadában már 

használatban lehetett, egyes tárgytípusok az ezredforduló utáni, 11. századi használatról 

tanúskodnak. Noha a keltezést módszertanilag nem szerencsés egy negatív adatra építeni, de 

annak felállításánál figyelembe kell venni, hogy a temetőből nem került elő egyetlen 

kereszténységre utaló lelet, s temetkezési szokások egyes elemei sem mutatnak ezek irányába, 

sőt annak éppen ellenkezője dominál inkább. Hiányoznak továbbá az Árpád-házi királyok 

érméi is. Ennek alapján – ha kronológiai, és nem szokásbéli okokkal magyarázzuk, akkor – 

feltételezhető, hogy a 11. századtól elterjedő obolusadás szokása előtt lezárult a temető 

használata. Természetesen nem zárható ki az sem, hogy a közösség nem gyakorolta ezt a 

szokást. Az egyes lelettípusok – pl. S-végű karikák, nyakperecek – közül csaknem teljesen 

hiányoznak a 11. század második felétől elterjedő formák, ami szintén megerősíteni látszik, 
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hogy – a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján – a rusovcei/oroszvári temető 

használata a 11. közepén – második felében legkésőbb lezárult.  

A temető megnyitásának időpontját tekinteve felmerült a kutatásban (FEHÉR 1954, 203; 

ibid. 1956, 299, 312, 317-318.; ibid. 1957, 29, 34, 49-50.) annak lehetősége, hogy az már 9. században 

is használatban lehetett. Ez jelenleg véleményünk szerint nem igazolható, alább azonban még 

részletesen visszatérünk a kérdésre. 

 

43. 4. IRODALOM 

SŐTÉR 1898, 245; NEMESKÉRY 1942.; ibid. 1943, 317; FEHÉR 1953, 32; VÁŇA 1954, 

79; FÉK 864. sz.; SZŐKE 1962.; PICHLEROVÁ 1977.; ibid. 1980.; ibid. 1983.; 

PICHLEROVÁ–STLOUKAL 1978.; RADNÓTI–GABLER 1982.; KRISTÓ–SZŐKE 1994.; 

MNM R.A.16.0.I.; 89.1.L.22.IV.O-Z.; HM R.A. 24.;72. Felhasználtuk továbbá Radnóti 

Aladár (MNM R.A. ltsz.n.) és Szőke Béla60 hagyatékának vonatkozó információit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 A vonatkozó dokumentációkat Szőke Béla Miklós (MTA-RI) bocsátotta rendelkezésünkre, melyet ez úton is 
szeretnénk megköszönni! 
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44. SOKORÓPÁTKA–ÚJTELEP 17.  

 

44. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Szabó László sokorópátkai lakos jelentette a Xántus János Múzeumnak, hogy a 

veszprémi megyehatártól kissé É-i irányban elhelyezkedő, a település belterületéhez tartozó 

Újtelep 17. szám alatti telkén, a kert végében meszesgödör ásása közben, 1974. tavaszán lovas 

sírt találtak. A lelőhelyre Tomka Péter szállt ki 1974. július 16-án. Megállapította, hogy a váz 

megközelítőleg Ny-K-i tájolású, mellette az elmondások alapján vasdarabokat találtak, 

valamint a meszesgödör K-i falán kívül a lókoponya pofa részét és egy csikózablát. A gödör 

feltárása akkor nem volt lehetséges, s mivel a tulajdonos újabb építkezést nem tervezett, így a 

leletmentés későbbi időpontra halasztódott.  

 

50. kép. Sokorópátka–Újtelep 17.  

 

44. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db kovácsoltvas csikózabla. Elveszett. 

2. Vasdarabok. Elvesztek. 
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44. 3. ÉRTÉKELÉS 

A Sokorópátkán előkerült lovas sír feltárása a megtalálást követően nem volt 

lehetséges, s mivel arra a későbbiekben sem került sor, így mindössze annyi bizonyos, hogy 

egy lócsontokat és lószerszámokat is tartalmazó temetkezés került napvilágra, mely 

valószínűleg a 10. századra keltezhető.  

 

44. 4. IRODALOM 

MNM R.A. XXII.233/1974.; XJM R.A. 15-74., 36-2002. 
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45. TÉT–BELTERÜLET  

 

45. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1952. augusztusában a település belterületén, az akkori Járási Pártbizottság épületnek 

alapozási munkálatai során egy lovas sírt találtak. A sír előkerülését azonban csak a 

következő év március 20-án jelentette Tompos Ernő, a Győr–Sopron Megyei Beruházási 

Igazgatóság mérnöke. Ennek nyomán Mithay Sándor szállt ki a helyszínre 1953. március 22-

én, ahol a sírt megtaláló Juhász Lajos számolt be neki annak előkerülési körülményeiről. 

Elmondása szerint az épület templom felé eső részén, kb. 150 cm mélységben találta a Ny-K-i 

tájolású vázat, amely mellett lófogakat is talált. Ennél többre sajnos a találó nem emlékezett, 

azonban a teljes lócsontváz bizonyára jobban megmaradt volna emlékezetében, így 

feltételezhető, hogy a sír inkább egy részeges lovastemetkezéssel rendelkező honfoglalás kori 

temetkezés lehetett. 

 

51. kép. Tét (1:10 000) 

 

45. 2. ÉRTÉKELÉS 

Az előkerült lovassírból sajnos semmilyen lelet nem került közgyűjteménybe, mely a 

keltezéshez támpontot szolgáltathatna, azonban a találó elbeszélése alapján valószínűbbnek 
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tűnik, hogy nem teljes lócsontváz, hanem csupán részleges lovastemetkezés volt a sírban, ami 

így a sír 10. századi keltezését erősíti. 

 

45. 3. IRODALOM 

XJM R.A. 535-69. 
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46. TÉT HATÁRA  

 

46. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A település határában a 19. század során került elő egy nyakperec, melyet Ebenhöch 

Ferenc juttatott az MNM gyűjteményébe. A tárgy gyűjteménybe kerülését 1871-ben 

rögzítették a Régészeti Naplóban, ekkor került sor annak leltárba vételére is. Sajnos a lelet 

előkerülési körülményeiről azonban semmilyen más további információ nem áll 

rendelkezésre.  

 

46. 2. LELETLEÍRÁS 

1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból négyszeresen összehajtott, sodrott, hurkos-kampós 

záródású nyakperec, a szálak közé iktatott ugyancsak sodrott filigránszálakkal díszítve. M.: 

15,5x13,7 cm, átm.: 0,77 cm. MNM ltsz. 285/1871.II.8. (98. tábla) 

 

46. 3. ÉRTÉKELÉS 

A szórványként előkerült nyakperec esetében nem lehet megállapítani, hogy magányos 

sírra, avagy temetőre utal-e? Bármelyik változat is helyénvaló, a filigrándíszes torques alapján 

(GIESLER 1981, 119) a lelőhely a 11. század elé nem keltezhető. 
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47. TÖLTÉSTAVA 

 

47. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

Az 1934-35. évi bencés gimnáziumi tanév folyamán Gyurkovits György VIII. 

osztályos gimnáziumi tanuló ajándékozott a Bencés Régiségtár gyűjteményének egy pár 

honfoglalás kori kengyelt és egy csikózablát, mely egy honfoglalás kori lovas sírból került 

elő. Sajnos ennél bővebb információ ma már nem áll rendelkezésre a leletek előkerülési 

körülményeiről, a gyűjteményi gyarapodásról beszámoló éves közleményben azonban ezek 

egyértelműen sírból származókként vannak feltüntetve. 

 

52. kép. Töltéstava (1:10 000) 

 

47. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db kovácsoltvas csikózabla. Elveszett.  

2-3. 2 db körte alakú, kovácsolt vaskengyel. Elvesztek. 

 

47. 3. ÉRTÉKELÉS 

Az előkerült zabla és kengyelpár egy 10. századi feldúlt lovas sír maradványa lehet, 

melyről azonban további információval nem rendelkezünk. Keltezése egyéb leletek hiányában 
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csupán a lovas temetkezés alapján kísérelhető meg, mely azonban a 10. századon belül sajnos 

nem pontosítható.  

 

47. 4. IRODALOM 

VIRÁGH 1935, 100; LOVAS é. n.   
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48. VÉNEK–DUNAPART  

 

48. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A település határában, a Duna szabályozási munkálatai közben 1902-ben egy lovassírt 

találtak. A sírból kengyel, vascsat és 2 db sarkantyú került elő, melyek közül a sarkantyúkat a 

Győri Múzeumnak ajándékozta Szilárd István főmérnök. A sírról szóló tudósítás már a találás 

évében bekerült a Főgimnáziumi Értesítőbe, majd 1903-ban az Archaeologiai Értesítő 

hasábjain is napvilágot látott, Börsönyi Arnold tollából. Két évvel később Börzsönyi ismét 

beszámolt róla, ekkor a sarkantyúk rajzait be is mutatta, nem említette azonban már a többi 

leletet.  

A sír leleteinek sorsáról sajnos csak ellentmondó információk állnak rendelkezésre, 

Lovas Elemér beszámolója szerint azok a múzeumba kerültek, Mithay Sándor szerint viszont 

elkallódtak, mielőtt a gyűjteménybe jutottak volna. Sajnos ma már nem lelhetők fel, s rajz is 

csupán a sarkantyúkról készült.  

 

53. kép. Vének–Dunapart (1:10 000) 
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48. 2. LELETLEÍRÁSOK 

1. 1 db vascsat. Elveszett. 

2. 1 db vaskengyel. Elveszett. 

3-4. 2 db vassarkantyú, a szárak síkjában lévő tüskével. Egyik példány szárainak végei 

ellaposodók, alsó oldaluk karéjosan kialakított, két lyukkal ellátott, tüskéje kúp alakú. M.: 

13,3x10 cm. A másik szárainak végei ugyancsak ellaposodók, két – leginkább – téglalap 

alakú áttöréssel. Tüskéje négyoldalú rombusz alakú. M.: 13,5x9,9 cm. Elvesztek. (97. tábla 2-

3) 

 

48. 3. ÉRTÉKELÉS 

Sajnos nem ismert, hogy a sírban az említetteken felül még milyen egyéb leletek 

lehettek, így a korhatározás tekintetében a sarkantyú mellett csupán a beszámolóban többször 

is említett „honfoglalás kori” meghatározást vehetjük figyelembe. A sarkantyú alapján ez 

utóbbi első hallásra megkérdőjelezhető, hiszen a mai napig nem ismert ilyen tárgytípus 

honfoglalás kori sírból. Típusa alapján a 10. század közepétől a 11. század végéig terjedő 

időszakra keltezhető (RUTTKAY 1976, 348-349.). Mivel Börzsönyi ekkor már anyagismerete 

révén, feltehetően helyesen tudta meghatározni a honfoglalás kori leleteket, így egyfelől 

mérlegelendő, hogy talán több helyről származó leletek keveredhettek egymás mellé, melyben 

lehetett egy 10. századi kengyel is, ami a korhatározást befolyásolhatta. Ha viszont a leletek 

mégis egy sírból származnak, akkor itt egy mindeddig példa nélkül álló, már – részben vagy 

egészen – nehézlovas harcmodort folytató, de pogány módon eltemetett személy sírja válik 

feltételezhetővé, akivel legalább egy – feltehetően egyenes talpú – kengyelt is eltemettek. 

 

48. 4. IRODALOM 

ACSAY 1902, 103; BÖRZSÖNYI 1903, 187; ibid. 1905a, 187; LOVAS é. n., 141.; MITHAY 

1956, 97. 
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49. WALLERN/VALLA, A.  

 

49. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

A település templomától mintegy 3,5 kilométerre K-re, egy sík, egykor mocsaras 

területen található egy kb. 18-20 méter átmérőjű, mintegy 0,5 méter magasságú enyhe 

kiemelkedés. Ezen a területen 1958. augusztus 27-én Paul Theiler a terület planírozása során 

egy sírt talált, melyből egy koponyát, egy nyakperecet és egy orsógombot sikerült 

megmenteni. A következő napon újabb két sír került napvilágra, egy melléklet nélküli 

gyermeksír és egy másik, melyben egy bronzgyűrűt talált az ezeket feltáró Ernst Müller. 

Szeptember 16-án pedig Alois Ohrenberger további két, feldúlt sírt bontott ki. Ezt követően a 

földmunkát a feltárás elvégzéséig felfüggesztették, melyre a következő év tavaszán került sor. 

Ekkor további 50 sír került elő, melyek egy részében koporsónyomokat is meg lehetett 

figyelni.   

 

54. kép. Wallern/Valla (1:10 000) 

 

49. 2. SÍRLEÍRÁSOK 

1. sír (1958. augusztus 27.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkarcsontok kissé behajlított helyzetben feküdtek. 

Bolygatott. Földmunka mozdította ki a csontok egy részét. 

Mellékletek: 
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1. 1 db kerek átmetszetű, háromszorosan összehajtott bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós 

végű nyakperec. Töredékes, hiányos. M.: 11,5x10,6 cm, átm.: 0,5 cm. BGLM ltsz. 25.437. 

(99. tábla 1) 

2. 1 db orsókarika töredéke. Elveszett. 

 

2. sír (1958. augusztus 28.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 30 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű (?). 

Melléklet nélküli. 

 

3. sír (1958. augusztus 28.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkarcsontok behajlított helyzetben voltak, a 

kézcsontok a bordákon, a mellkas magasságában feküdtek. 

Melléklet: 

1. A jobb kéz csontjai között volt 1 db ovális átmetszetű, öntött bronz karikagyűrű töredéke. 

Átm.: 2,13 cm, sz.: 0,5 cm, v.: 0,18 cm. BGLM ltsz. n. (97. tábla 4) 

 

4. sír (1958. szeptember 16.) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 30 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű (?). A jobb láb csontjai keresztben, a bal felett 

helyezkedtek el. 

Bolygatott. 

Melléklet nélküli. 

 

5. sír (1958. szeptember 16.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 30 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű (?). 

Bolygatott. 

Melléklet nélküli. 

 

6. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 



 334 

Melléklet nélküli. 

 

7. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű (?). 

Melléklet nélküli. 

 

8. sír (1959.) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Melléklet nélküli. 

 

9. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Mellékletek: 

1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, aszimmetrikusan elhegyesedő végű 

huzalkarperec. M.: 4,9x4,25 cm, átm.: 0,35 cm. BGLM ltsz. 25.435. (97. tábla 5) 

2. 1 db háromrét hajlított bronzhuzalból sodrott, hegyesedő végű gyűrű. M.: 2,25x2,2 cm, 

átm.: 0,3 cm. BGLM ltsz. 25.436. (97. tábla 6) 

 

10. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkar- és kézcsontok a medencén voltak. 

Melléklet nélküli. 

 

11. sír (1959.) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 
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12. sír (1959.) 

Kettős temetkezés: férfi és nő (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A vázak hanyattfekvő, nyújtott helyzetűek, közös hossztengelyen, részben egymáson 

feküdtek. A magasabban fekvő váz koponyája a mélyebben fekvő váz medencéjén feküdt. A 

felső váz alkarcsontjai enyhén behajlítva helyezkedtek el, a kézcsontok a medencén voltak. 

Az alsó váz bal alkar- és kézcsontjai a bal oldali medencelapáton voltak. 

Melléklet nélküliek. 

 

13. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkar- és kézcsontok a medencén feküdtek. 

Melléklet nélküli. 

 

14. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh:. ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Melléklet nélküli. 

 

15. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkarcsontok kissé behajlított helyzetben 

voltak, a kézcsontok pedig a medencén feküdtek. A bal felkarcsont a váztól kissé távolabb 

volt, az alkarcsontok a jobbhoz hasonlóan, szintén behajlított helyzetben kerültek elő, s a 

kézcsontok is a medencén feküdtek.  

Melléklet nélküli. 

 

16. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 
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17. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 

 

18. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 m, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 

 

19. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 

 

20. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet: 

1. 1 db kerek, „D” átmetszetű, bézstől a sötétszürkéig tartó átmeneti színű zsírkő gyöngy. 

Átm.: 2,4 cm, sz.: 0,9 cm, v.: 0,94 cm. BGLM ltsz. n. (97. tábla 7) 

 

21. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Melléklet nélküli. 

 

22. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkarcsontok behajlított helyzetben voltak, 

kézcsontok a medencén helyezkedtek el.  

Melléklet: 

1. 1 db „D” átmetszetű, öntött, zárt bronzgyűrű. Fekvése ismeretlen. Átm.: 2,5 cm, sz.: 0,5 

cm, v.: 0,35 cm. BGLM ltsz. n. (97. tábla 8) 
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Megjegyzés: 

A váz bal oldalánál famaradványok voltak megfigyelhetők. 

 

23. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 

 

24. sír (1959.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. Csak a koponya és a felsőtest csontjai maradtak in situ helyzetben. 

Melléklet nélküli. 

 

25. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkarcsontok kissé behajlított helyzetben feküdtek, 

kézcsontok pedig feltehetően a medencén voltak. 

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A váz bal oldalán fa koporsónyomok voltak megfigyelhetők. 

 

26. sír (1959.) 

Kisgyermek (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Melléklet nélküli. 

 

27. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: DNy-ÉK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Melléklet nélküli. 
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28. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A váz körül fa koporsónyomok voltak megfigyelhetők.   

 

 29. sír (1959.) 

Kisgyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 

 

30. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Bolygatott. A koponya hiányzott. 

Melléklet: 

1. Halcsontok voltak a medence környékén. 

 

31. sír (1959.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bolygatott. A vázból csak a koponya maradt meg. 

Melléklet nélküli. 

 

32. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet: 

1. 2 db lapos bronz lemeztöredék. H.: 1,9, ill. 1,3 cm. BGLM ltsz. n. (99. tábla 2) 

 

33. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Mellékletek: 
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1. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült S-végű karika. Vége hiányzik. M.: 1,6x1,5 

cm, átm.: 0,1 cm. BGLM ltsz. n. (99. tábla 3) 

2. 1 db kerek átmetszetű bronzhuzalból készült, egyenesre vágott, nyitott végű karika. M.: 

1,58x 1,4 cm, átm.: 0,13 cm. BGLM ltsz. n. (99. tábla 4) 

 

34. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkarcsontok kissé behajlított helyzetben 

voltak, kézcsontok pedig valószínűleg a medencén feküdtek. 

Melléklet nélküli. 

 

35. sír (1959.) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 

 

36. sír (1959.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz. : ?. 

Bolygatott. A vázból csak a koponya és a felsőtest csontjainak egy része maradt meg. 

Melléklet nélküli. 

 

37. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 

 

38. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkarcsontok a felkarcsontra merőleges 

helyzetben feküdtek, a kézcsontok pedig a csigolyákon és a bordákon voltak. 

Melléklet nélküli. 
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39. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkarcsontok kissé behajlított helyzetben 

feküdtek. 

Melléklet nélküli. 

 

40. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 

 

41. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Bolygatott. A jobb karcsontok hiányoztak. 

Megjegyzés: 

A felsőtest környékén famaradványok voltak megfigyelhetők. 

 

42. sír (1959.) 

Gyermek. Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Mindkét kar alkarcsontjai erősen behajlított helyzetben 

a csigolyákon és a bordákon feküdtek. 

Melléklet nélküli. 

 

43. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A felkarcsontok a váztól kissé távolabb, az 

alkarcsontok pedig behajlított helyzetben feküdtek, s így a kézcsontok a medencén 

helyezkedtek el. 

Melléklet nélküli. 
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44. sír (1959.) (100. tábla) 

Felnőtt. Csvh.: ?, t.: Ny-DNy–K-ÉK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Mellékletek: 

1. A nyakcsigolyákon feküdt 1 db kerek átmetszetű, háromszorosan összehajtott 

bronzhuzalból sodrott, hurkos-kampós végű nyakperec 4 töredéke. Átm.: kb. 13 cm, a huzal 

átm.: 0,28 cm. BGLM ltsz. n.  

2-3. A bordákon volt 2 db gyöngyház színű, kerek üveggyöngy. Átm.: 0,55, ill. 0,6 cm. 

BGLM ltsz. n. 

4. A bordákon került elő 1 db bronztárgy töredéke. H.: 1,1 cm. BGLM ltsz. n. 

5. Ugyancsak a bordákon feküdt 1 db „D” átmetszetű, nyitott végű öntött bronzgyűrű. Átm.: 

2,37 cm, sz.: 0,5 cm, v.: 0,27 cm. BGLM ltsz. n. 

6. A bordákon figyeltek meg 1 db „D” átmetszetű, zárt, öntött, ferde rovátkákkal díszített 

bronzgyűrűt. Átm.: 2,5 cm, sz.: 0,48 cm, v.: 0,31 cm. BGLM ltsz. n. 

 

45. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-ÉNy–K-DK, sm.: kb.. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkarcsontok kissé behajlított helyzetben feküdtek, 

kézcsontok pedig a medencén. 

Melléklet nélküli. 

 

46. sír (1959.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Bizonytalan, hogy a sír tartalmazott-e leleteket? 

 

47. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkarcsontok kissé behajlított helyzetben feküdtek, 

a kézcsontok pedig valószínűleg a medencén. 

Melléklet nélküli. 

 

48. sír (1959.) 

Neme, kora bizonytalan. Csvh.: ?, t.: ?, sm.: ?, sh.: ?, ssz.: ?. 

Melléklet nélküli. 
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49. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-ÉNy–K-DK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkar- és kézcsontok a medencén voltak. 

Melléklet: 

1. A koponya jobb oldalán volt 1 db kerek átmetszetű, nyitott végű bronz huzalkarika. M.: 

2,9x2,7 cm, átm.: 0,13 cm. BGLM ltsz. n. (99. tábla 5) 

 

50. sír (1959.) 

Gyermek (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. 

Melléklet nélküli. 

 

51. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz kissé a jobb oldalán feküdt, enyhén zsugorított helyzetben. Az alkarcsontok enyhén 

behajlított helyzetben voltak, kézcsontok a medencén, a lábak csontjai pedig kissé felhúzott 

pozícióban voltak, a bal csontjai a jobb felett feküdtek. 

Melléklet: 

1. A nyakcsigolyáknál bronz huzal és lemezdarabkák voltak. BGLM ltsz. n. Elvesztek. 

 

52. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A jobb alkarcsontok kissé behajlított helyzetben 

feküdtek, kézcsontok pedig a medencén. 

Melléklet nélküli. 

 

53. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A váz jobb és bal oldalán fa koporsónyomok voltak megfigyelhetők. 
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54. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: É-ÉNy–D-DK, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. Az alkarcsontok behajlított helyzetben, a kézcsontok 

pedig a medencén voltak.  

Melléklet nélküli. 

Megjegyzés: 

A váz körül fa koporsónyomok voltak megfigyelhetők. 

 

55. sír (1959.) 

Felnőtt (?). Csvh.: ?, t.: Ny-K, sm.: kb. 50 cm, sh.: ?, ssz.: ?. 

A váz hanyattfekvő, nyújtott helyzetű. A bal alkarcsontok kissé behajlított helyzetben voltak, 

a kézcsontok pedig a medencén. 

Mellékletek: 

1. 1 db kerek, sötétibolyás-barnás színű, 3 vörösbarna szemmel és hurokfolyatott mintával 

díszített, lapított gömb alakú üveggyöngy. Átm.: 1,32 cm, m.: 0,96 cm. BGLM ltsz. n. (99. 

tábla 6) 

2. 1 db bronzból öntött, zárt, háromszög átmetszetű, öntött bronz karikagyűrű. Átm.: 2,45 cm, 

sz.: 0,54 cm, v.: 0,32 cm. BGLM ltsz. n. (99. tábla 7) 

3. 1 db bronztöredék. M.: 0,83x0,68 cm. BGLM ltsz. n. (99. tábla 8) 

    

49. 3. ÉRTÉKELÉS 

Sajnos a wallerni/vallai koraközépkori temető feltárásáról nem maradt fenn részletes 

dokumentáció, csupán egy kissé sematikus temetőtérkép (55. kép), néhány fotó és a korabeli  

híradások segíthetnek rekonstruálni a temetőt.  

A térkép alapján a sírok a domb É-D-i sávjában helyezkedtek el, sorokat alkotva. 

Legalább 8 sor figyelhető meg, ebből a leghosszabb és a leginkább szabályos 10 sírból áll (1-

3., 10., 12-14., 19., 32-33.). A térkép alapján a temető valószínűleg nem tekinthető teljesen 

feltártnak, hiszen a temető tömbjétől elszakadt temetkezések kikerülhettek a feltárás alól. 

Annyi azonban talán valószínűsíthető, hogy a sírok nagyobb részét dokumentálták. 

A nemek aránya nem állapítható meg, s a vázak életkori adatai sem ismertek, 

legfeljebb annyi, hogy gyermek vagy már felnőtt korú volt-e az illető: a sírok 35 %-ában 

gyermek, míg a többiben bizonytalan nemi és életkori adatokkal rendelkező felnőtt (?) 

személyek váza volt. 

 



 344 

 

55. kép. Wallern/Walla 

 

A temetkezési szokások tekintetében a sírok tájolása a Ny-K-i főirányhoz igazodik, 

esetenként É-i vagy D-i irányú eltéréssel. Egyetlen erősen eltérő tájolás az 54. sír esetében 

figyelhető meg, mely csaknem É-D-i irányítású volt. A sírgödrök a temetőtérkép alapján 

feltételezhetően téglalap alakú aknasírok lehettek, sematikus 30-50 cm-es mélységük azonban 

kissé általánosítónak hat, az alacsony értékek az erózió és a talajművelés hatásaival 

függhetnek össze. Több esetben is megfigyeltek a sírgödörben a koporsó egykori meglétére 

utaló famaradványokat (22., 25., 28., 41., 53., 54.), ezek egy kivétellel felnőtt személyek 

voltak.  

Ételmellékletként, esetleg rituális céllal egyaránt behelyezhették a 30. sírba temetett 

gyermek medencéjének környékén lelt halcsontokat. A híradásokból sajnos nem derül ki, 

hogy rágcsálók bolygatták-e a váz medence környéki részét, s esetleg ezzel összefügghetnek-e 

a halcsontok, így ezt a lehetőséget is nyitva kell hagynunk.  
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Az ékszerek között hajkarikákat két temetkezés tartalmazott. 1 db S-végű karika és 1 

db nyitott végű huzalkarika került elő a 33. számú gyermeksírból, míg a 49. jelzésű felnőtt 

mellett 1 db sima, nyitott végű huzalkarika volt. Az S-végű karikák megjelenése a 10. század 

közepére, második felére tehető (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 57), míg a sima huzalkarikák használta 

általános volt a 10-11. század folyamán, s divatban maradt az S-végű karikák megjelenése 

után is (SZŐKE 1994, 269; RÉVÉSZ 2008, 402). Viszonylag kevés gyöngyöt figyeltek meg a 

temetőben. A nagyobb „D” átmetszetű (20., 44.) és a hurokfolyatott szemesgyöngyök (55.) a 

jellemző típusok. Sírbéli helyzetük ismeretének hiányában szerepük bizonytalan. A temetőből 

2 db nyakperec került elő, egy bizonytalan nemi és életkori adatokkal rendelkező váz mellől 

(1.), továbbá 1 db egy valószínűleg felnőtt sírjából (44.). Előbbi vastag, míg utóbbi 

vékonyabb huzalból készült. Használatukkal a 10. század középső harmadától (SZABÓ 1980, 

52-52.; ISTVÁNOVITS 2003, 291), illetve a század végétől már valószínűleg számolhatunk 

(ISTVÁNOVITS 2003, 291). A temetőből egyetlen, hegyesedő végű bronz huzalkarperec ismert, 

a 9. számú gyermeksírból. Ezek használatával már a 10. század elejétől számolhatunk, igazán 

elterjedté azonban csak a század második harmadában váltak, s egészen a 11. század második 

feléig megtalálhatók voltak (LANGÓ 2000, 38-40.). A gyűrűk között többségében zárt, „D” 

átmetszetű karikagyűrűk találhatók (3., 22., 44., 55.), melyek többségében felnőttek sírjaiban 

voltak, míg az egyetlen háromrét hajlított huzalszálból sodrott gyűrű egy gyermek mellett 

került elő (9.).  

A használati és munkaeszközök között mindössze egyetlen – mára sajnos elveszett – 

orsókarika található (1.). Ez a tárgytípus nem tartozik a honfoglalás kori temetkezések 

jellemző lelettárgyai közé, a 10. századi sírokban Istvánovits Eszter véleménye szerint 

feltételezhetően avar hatásként értékelhetők (ISTVÁNOVITS 2003, 358). 

Ami a temető kronológiáját illeti, azt a korabeli érmek hiányában a lelettípusok alapján 

kísérelhetjük meg felállítani. A rendelkezésre álló adatok alapján a 10. század közepén – 

második felében már használatban lehetett, használati idejének felső határaként, részint 

negatív adatokra támaszkodva – egyes tárgytípusok hiányát alapul véve – a 11. század eleje 

jelölhető ki.  

 

49. 4. IRODALOM 

OHRENBERGER 1971a.; FODOR 1997, 46; OBENAUS 2006, 92-102., Taf. 27-29. 
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50. WEIDEN AM SEE/VÉDENY 

 

50. 1. LELŐKÖRÜLMÉNYEK 

1993-ban egy római kori település feltárása során került elő 1 db kisebb, csüngős 

bronzveret hiányos csüngőtagja.  

 

50. 2. LELETLEÍRÁS 

1 db bronzból öntött, kisebb, csüngős bronzveret csüngőtagja. Hiányos. M.: 1,6x2,5 cm. 

BGLM ltsz. n. (99. tábla 9) 

 

50. 3. IRODALOM 

KROPF 1998. 
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IV. GYŐR ÉS MOSON MEGYÉK LELETANYAGÁNAK 

ÉRTÉKELÉSE 

 

A vizsgálat alá vont, két Árpád-kori megye területéről, munkánkban összesen 50 

lelőhely bemutatása szerepel (56. kép).  

 

56. kép. Győr és Moson megyék munkánkban feldolgozott honfoglalás és kora Árpád-kori 
sírjai, temetői és szórványleletei: 1. Andau/Mosontarcsa, 2. Csikvánd–Csikvándi kavicsos, 3. 
Enese–Szabadság u. 72., 4. Écs–Tódomb, 5. Gönyű–Dunapart, 6. Gyömöre–Friedrich Károly 
kert, 7. Győr–Bácsa, Szent Vid, 8. Győr–Belváros, 9. Győr–Fövenyes-domb, 10. Győr–Lehel 
u., 11. Győr–Székesegyház, 12. Győr–Téglavető-dűlő, 13. Győr–Újszállások, 14. Győr–
Víztorony, 15. Győrszentiván–Károlyháza, 16. Győrszentiván–Söprűshegy, 17. Győrzámoly–
Régi plébánia, 18. Hegyeshalom–belterület, 19. Ikrény–Mendel-domb, 20. Ikrény–
Silógödrök, 22. Kajárpéc–Gyűri kavicsbánya, 23-24. Koroncó–Bábota I-II. sír, 25. Koroncó–
Dózsa György u. 23., 26. Koroncó környéke, 27. Koroncó–Pusztatemető, 28. Koroncó–Rácz-
domb, 29. Levél–Újhelyi Imre tér, 30. Lébény–Kaszás-domb, 31. Mindszentpuszta–
Pázmándfalu, 32. Mosonmagyaróvár–Moson, Királydomb, 33. Mosonmagyaróvár környéke, 
35. Mosonszentmiklós, 36. Mosonszentmiklós–Lednice-domb, 37. Nyúl–Öreghegy, 38. 
Nyúl–Páskom, 39. Öttevény–Lenin u. 62., 40. Pannonhalma–Boldogasszony kápolna, 41. 
Pusztasomorja–Tímár-domb, 42. Rábacsécsény, 43. Rusovce/Oroszvár, 44. Sokorópátka–
Újtelep 17., 45. Tét belterület,  46. Tét határa, 47. Töltéstava, 48. Vének–Dunapart, 49. 
Wallern/Valla, 50. Weiden am See/Védeny 
 

Ezek között magányos sírok, temetők, temetőtöredékek és szórványleletek egyaránt 

vannak, melyek közül az ismert esetek megközelítőleg 520 sírt jelentenek, amihez azonban 

hozzá kell számítani egyfelől, hogy több – vélelmezhetően akár nagyobb sírszámú, ún. 
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köznépi jellegű – temető esetében is csupán a sírok leleteinek egy részét gyűjtötték össze, így 

azok sírszámáról sem rendelkezünk információval; másfelől az egyéb szórványleletek 

valószínűleg további bizonytalan számú temetkezéssel növelhetnék a sírszámot, nem is 

beszélve a bizonyosan elpusztult sírokról. Összehasonlítva az eddig közzétett megyei 

korpuszokból megismert adatokkal, melyek alapján Baranya megyéből 1973-ig 41 lelőhely 

kb. 1980 sírja (KISS 1983.); Vas megyéből 1998-ig mintegy 30 lelőhely kb. 500 temetkezése 

(KISS 2000, 274), melyhez több mint 130 sír számítható még hozzá az újabb feltárások nyomán 

(ILON 2002.; PAP 2010, 93; HORVÁTH 2010, 23-27.); Hajdú-Bihar megyéből – ám nem a 

közigazgatási egység teljes területéről – 17 lelőhely több mint 1300 sír (M. NEPPER 2002.); a 

Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei Rétköz 58 lelőhelyének 600 sírja (ISTVÁNOVITS 2003, 442); 

míg Heves megyéből a biztos adatok száma 32 lelőhely 583 sírral (RÉVÉSZ 2008, 395.). 

Mindezekből látható, hogy nem marad el e két megye sem a forrásbázis tekintetében az 

átlagos értékeket tekintve. Ezen adatok demográfiai szerepére a későbbiekben még 

visszatérünk. 

Sajnos a hitelesen feltárt temetők száma azonban meglehetősen alacsony. A nagyobb 

sírszámú temetők között a legfontosabb a lébény–kaszási, mely a két Árpád-kori megye 

egyetlen teljesen feltárt, nagyobb sírszámú temetőjének tekinthető, még akkor is, ha az ásatás 

megkezdése előtt nyílván több sír is megsemmisülhetett. Nagy vesztesége a kutatásnak, hogy 

csak töredékében ismert a terület másik nagyobb sírszámú temetője, a rusovcei/oroszvári. A 

sírmező esetében sajnos csupán hozzávetőlegesen lehet megbecsülni, hogy egykor hány sírt 

tartalmazhatott. Feltételezhető, hogy a sírok nagyobb részét megmentették a wallerni/vallai 

temetőben, noha az nem minden irányból lett kellően körülhatárolva. Mind az ikrény–

silógödröki, mind a győr–téglavető-dűlői temetők sírszáma bizonytalan, a győri nagy avar 

temető nem is került teljesen feltárásra. Előbbi esetében a későbbi rátemetkezések, utóbbinál a 

korszak ásatástechnikai és dokumentációs színvonala is nehézséget okoz.  

Hitelesen és teljesen feltártnak tehát mindössze 2 temető (Győrszentiván–Károlyháza, 

Lébény–Kaszás-domb) tekinthető. 3 olyan sír (Koroncó–Bábota II., Koroncó–Dózsa Gy. u., 

Öttevény–Lenin u.) ismert, melyek feltehetően magányos temetkezések voltak, így ezeket is 

ide soroltuk. A temetők egy része esetében – noha a feltárás korszerű volt is – azok teljes 

feltártsága nem igazolható (pl. Győr–Fövenyes-domb, Győrszentiván–Söprűshegy). Egyes 

magányos sírok esetében pedig többször csupán valószínűsíthető, hogy nem egy nagyobb 

kiterjedésű temetővel állunk szemben (pl. Gyömöre–Friedrich Károly kert). A magányos 

sírok kérdése a kutatásban vitatott helyet foglal el, hiszen kérdés, hogy egymástól mekkora 

távolságon belül elhelyezkedő sírokat tekinthetünk egyetlen temetőnek, mely egyetlen 
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közösség tagjait rejtette? Továbbá a kronológiai beosztások szélesebb volta miatt két, 

egymástól kissé távolabb fekvő sírt nem választ-e el esetleg egy fél vagy teljes évszázad?61 A 

biztos adatok száma tehát sajnos nagyon alacsony.  

A temetők között négy (Andau/Mosontarcsa, Győr–Székesegyház, Hegyeshalom–

belterület, Koroncó–Pusztatemető) esetében valószínűsíthető, hogy templomhoz igazodott. A 

győr–székesegyházi sírkertből sajnos egyetlen hitelesen feltárt sír sem ismert, egyedül csak 

egy szórványként előkerült S-végű karika utal a temető kora Árpád-kori használatára, s 

ugyanezen tárgytípus ad alapot a koroncó–pusztatemetői sírkert hasonló korú használata. 

Andau/Mosontarcsa területéről két sír és egy szórványlelet került elő a település temploma 

mellől, a két, egymással szuperpozícióban lévő sír alapján felvetődik, hogy már az Árpád-

korban többrétegűvé kezdhetett válni a temető. Hegyeshalom belterületén a gótikus templom 

feltárása során került elő 5 sír, melyek leletanyag Árpád-kori, s noha a temető templom körüli, 

a pogány szokások erős továbbélésének bizonyítékaként egy munkaeszközt is adatak az egyik 

elhunyttal. Nem dönthető el, hogy az Ikrény–Silógödrök területén feltárt temető „soros” 

részlete már az esetlegesen ekkor létező templom mellett helyezkedett-e el, vagy csupán 

később emeltek épületet részben az egykori sírkert fölé.  

A nemek aránya temetőnként változó lehet, érdemi információkat azonban csak 

teljesen feltárt temetők esetében remélhetünk ezektől, erre viszont csupán a lébényi nyújt 

lehetőséget, ahol 38,8 % a férfi, 35,7 % a nő, 22,5 %  gyermek, míg 3% a bizonytalan eset. 

Csupán megközelítő pontosságúak a rusovcei/oroszvári adatok, ahol 36 % férfi, 28 % nő és 

20,5 % gyermek volt, míg a bizonytalan sírok aránya 15,5 %. A vizsgált megyék általunk 

feldolgozott temetőit tekintve pedig 22,5 % a női, 24,5 % a férfi, 19 % a gyermek és 34 % a 

bizonytalan besorolású. Mindez – ebben a régióban egalábbis – nem látszik alátámasztani, 

hogy a 9-11. századi temetők estében a női sírok aránya magasabb (BAKAY 1975, 46). Sajnos a 

csecsemő sírok száma sem ismert pontosan, hiszen sok esetben – főként a korábban végzett 

feétárásoknál – csupán a „gyermek” szerepel, annak életkori adatai nélkül. Számuk azonban 

mégis alacsonynak tűnik, aminek talán oka lehet, hogy nem minden esetben a közösség által 

használt temetőben helyezték őket örök nyugalomra, mint az más korabeli sírkertek esetében 

(KRALOVÁNSZKY 1989, 248) is feltételezhető. De oka lehet a sírok kisebb mélysége vagy a váz 

csontjainak gyengébb megtartása is. Egyes 10-11. századi temetők életszerűtől eltérő nemi 

arányainak magyarázataként Mesteházy Károly több mérlegelendő lehetőséget – szolgák, 

kitelepített személyek stb. – is felsorol (MESTERHÁZY 1998, 30-31.). 

                                                 
61 A „magányos” sírok kérédését elemzi: LŐRINCZY–TÜRK 2011, 431.  
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A temetők és sírok a környék domborzati viszonyait tekintve általában kisebb 

kiemelkedéseken találhatók, mely gyakorlat általános volt a 10-11. századi Kárpát-

medencében (TETTAMANTI 1975, 87-88., SZŐKE–VÁNDOR 1987, 47). Szőke Béla megfigyelése 

szerint a sírok egy része, amennyiben vizek közelségében helyezkedett el, úgy az azok partja 

fölé emelkedő teraszokon, vagy a vizek közé ékelődő homokdombokon, több esetben a domb 

oldalán, de nem annak víz felöli részén, hanem a vízparttól 80-100 m távolságban volt (SZŐKE 

1954, 136). Sajnos a jelentős mértékben beépített területeken az egykori domborzati viszonyok 

ma már nem rekonstruálhatók. Az ismert esetekben a lelőhelyek környezetéből 0,5-5 méter 

magasságban kiemelkedő dombokon, illetve kisebb teraszos jellegű domboldalakon vannak. 

Dombok esetén azok gerincén, vagy É-i lejtőjén kaphattak helyet, amennyiben víz közelében 

voltak, attól való távolságuk 60-70 m-től egészen fél km-ig terjedhetett. Ritkábban sík 

területeken is felbukkannak, pl. Győr–Téglavető-dűlőjében. Figyelemre méltó, hogy néhány 

lelőhely a Duna mentén található, feltételezhetően azonban ezek itt is teraszos jellegű 

magasparton, vagy kisebb hordalékkúpokon helyezkedhettek el. A talaj összetevőit tekintve a 

temetők egy része öntéstalajon található (ERDÉLYI 1995a, 97). Bácsa esetében pedig egy 

földvár belső területén felhagyott telepen ásták a sírokat.  

A temetők szerkezetüket tekintve ún. soros jellegűeknek tűnnek. Ez a temetőtípus, 

melyben a sírok viszonylag szabályos sorokat alkotva helyezkednek el, a késő antikvitást 

követően, az 5. században terjedt el. A soros elrendezés a vizsgált terület temetőiben is 

megfigyelhető, azonban nem tisztázott hány sírt (BENDE–LŐRINCZY 1997, 238) számíthatunk 

már sornak, hiszen nem ritka, hogy a temetőtérkép alapján mindössze egyetlen sír alapján 

jelölhető ki a sor. A soros jellegű temetők többségének ellenére nem lehet kizárni, hogy 

lehettek köztük csoportos jellegűek is, hiszen pl. a nyúl–öreghegyi 4 sír egymáshoz való 

viszonyáról semmilyen adat nem áll rendelkezésre. Megfigyelhető temetőt kerítő árok 

(SZABÓ 1970.) mindössze a győrszentiván–söprűshegyi esetében határolta a sírkertet, noha 

ilyenek megfigyelésére a régebbei feltárásokon valószínűleg nem fordítottak figyelmet, a 

csupán részlegesen feltárt temetők esetében pedig nyílván nem volt lehetőség. A sírok 

egymáshoz való távolságát tekintve mindössze néhány temető esete vizsgálható. Lébény–

Kaszáson egymástól az egy-egy sornak tekinthető sírok közti távolság 60 cm-től 8,5 m-ig 

változott. Rusovce/Oroszvár temetőjében – a nem teljes temetőtérkép, valamint a beszámolók 

alapján – annyi állapítható meg, hogy ez az érték 30-40 cm-től 180-190 cm-ig terjedt. 

Természetesen az elpusztult temetkezések ezt befolyásolnák. 

Nehéz megítélni – azok nem teljes feltártsági foka miatt – a temetőket használó 

közösségek lélekszámát. Ennek meghatározása tekintetében a temető használatának 
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időtartama és az átlagéletkor – mindkettő sokszor szintén meglehetősen bizonytalan – értékeit 

tekinthetjük kiindulópontnak. Egyedül az egyetlen, csaknem teljesen feltárt lébényi temető 

esetében próbálkozhatunk meg ennek – mindössze – megbecslésével, mely annak fél-egy 

évszázados időtartamát tekintve, 28-36 éves átlagéletkorral (BENDE–LŐRINCZY 1997, 239; 

HÜSE 2003, 401) számolva 2-3 generációt jelenthet. Mivel azonban az egy-egy korszakban élő 

csoportok időben mindkét irányba nyitottak, így nehéz megbecsülni egy-egy generáció 

lélekszámát. A temetőt használó közösség egy-egy generációja extrém esetben – 2 generáció, 

100 éves használat – sem állhatott többől mint 50 ember, s ez néhány családot jelenthet csak.  

 

Temetkezési szokások. A sírok jellemző adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

Lelőhely  Nem, kor Típus Sírmélység 
(cm) 

Alapterület 
(m²) 

Tájolás Megjegyzés  

Andau/Mosontar-
csa 

      

1. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? 200 ? ?  

2. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? Kb. 220-230 ? ?  

Csikvánd–
Csikvándi kavicsos 

      

1. sír Férfi ? ? ? ?  
2. sír Férfi ? ? ? ?  
Enese–Szabadság 
u. 72. 

      

1. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? Kb. 50 ? ?  

2. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? Kb. 50  ? ?  

3. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? Kb. 90  ? Ny-K  

4. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? Kb. 50  ? ?  

5. sír Nő, 35-45 
éves 

? 92 ? DNy-
ÉK 

 

Écs–Tódomb       
 Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? ?  

Győr–Bácsa, Szent 
Vid 

      

16. sír Férfi ? 100-115 ? ÉNy-
DK 

 

17. sír Nő, csecsemő Téglalap alakú 
aknasír 

100 1,42  Kettős sír 

19. sír Fiatal nő Téglalap alakú 
aknasír 

105 1,13 D-É Koporsó 
nyoma 

20. sír Nő (?) Hosszúkás 
aknasír 

100 ? Ny-K  

Győr–Fövenyes-
domb 

      

1. sír Fiatal Téglalap alakú 
aknasír 

? 0,79 Ny-K  
 
 



 352 

2. sír Gyermek Téglalap alakú 
aknasír 

? 0,48 Ny-K  

Győr–Téglavető-
dűlő 

      

26. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

47. sír Nő ? ? ? ÉNy-
DK 

 

363. sír Férfi ? ? ? Ny-K  
364. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? Ny-K  

576. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

577. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

578. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

579. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

580. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

580. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

582. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

583. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

584. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

585. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

586. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

587. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

593. sír Gyermek ? ? ? K-Ny  
594. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? Ny-K  

595. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

596. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

600. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

601. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

602. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

603. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

604. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

607. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

608. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

609. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

610. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  
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611. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

612. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

613. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

614. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

615. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

617. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

618. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

619. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

622. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

625. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

626. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

627. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

629. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

630. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

631. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

634. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

637. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

638. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

639. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

640. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

642. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

643. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

644. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

645. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

650. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

651. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

659. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

702. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

754. sír Gyermek ? ? ? Ny-K  
800. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? Ny-K  
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Győrszentiván–
Károlyháza 

      

1. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? 10 ? Ny-K  

2. sír Gyermek Téglalap alakú 
aknasír 

? 1,53 Ny-K  

3. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

50 1,78 Ny-K  

5. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

25 1,44 Ny-K  

6. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 1,56 Ny-K  

7. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Ívelt aknasír 31 1,5 Ny-K  

8. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

? 0,98 Ny-K  

Győrszentiván–
Söprűshegy 

      

6. sír Gyermek Téglalap alakú 
aknasír 

50 0,55 DNy-
ÉK 

 

8. sír Kisleány Téglalap alakú 
aknasír 

110 0,9 ÉNy-
DK 

 

9. sír Idős nő (?) ? 60 ? DNy-
ÉK 

 

10. sír Férfi Téglalap alakú 
aknasír 

80 1,68 DNy-
ÉK 

Koporsó 
nyoma 

12. sír Nő (?) Téglalap alakú 
aknasír 

100 1,43 DNy-
ÉK 

 

13. sír Nő (?) Téglalap alakú 
aknasír 

80 1,4 DNy-
ÉK 

 

15. sír Nő Téglalap alakú 
aknasír 

100 1,33 DNy-
ÉK 

 

16. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? 60 ? DNy-
ÉK 

 

17. sír Férfi (?) Téglalap alakú 
aknasír 

70 1,2 Ny-K  

18. sír Férfi (?) Téglalap alakú 
aknasír 

110 1,26 Ny-K  

19. sír  Felnőtt ? 80 ? DNy-
ÉK 

 

20. sír Férfi (?) ? 90 ? DNy-
ÉK 

 

22. sír Gyermek Téglalap alakú 
aknasír 

110 1,75 DNy-
ÉK 

 

23. sír Nő Téglalap alakú 
aknasír 

95 0,77 DNy-
ÉK 

 

Győrzámoly–Régi 
plébánia  

      

 Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? ?  

Hegyeshalom–
Belterület 

      

1. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ?   
 
 

2. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ?   

3. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ?   
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4. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ?   

5. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ?   

Ikrény–Silógödrök       
1/A-B. sír Nő, csecsemő Téglalap alakú 

aknasír 
117-121 ? DNy-

ÉK 
Kettős sír 

4. sír Felnőtt Téglalap alakú 
aknasír 

80  DNy-
ÉK 

 

5. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

? ? DNY-
ÉK 

 

6. sír Nő (?) Téglalap 
alakú, padkás 

aknasír 

113 1,3 DNy-
ÉK 

Koporsó 
nyoma 

7. sír Férfi Téglalap alakú 
aknasír 

? ? DNy-
ÉK 

 

8. sír Felnőtt ? 123 ? DNy-
ÉK 

 

9. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

110 ? DNy-
ÉK 

 

10. sír Gyermek, 4-6 
éves 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

11. sír Felnőtt Téglalap alakú 
aknasír 

126 ? DNy-
ÉK 

 

12. sír Gyermek, 4-5 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

82-86 0,79 DNy-
ÉK 

 

13. sír Gyermek, 6-7 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

80-83 0,58 DNy-
ÉK 

 

14. sír Nő Téglalap alakú 
aknasír 

139 0,82 DNy-
ÉK 

 

16. sír Felnőtt Téglalap alakú 
aknasír 

? ? DNy-
ÉK 

 

20. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

23. sír Felnőtt Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

114 ? DNy-
ÉK 

 

36. sír Felnőtt Téglalap alakú 
aknasír 

? 1,56 DNy-
ÉK 

 

39. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

? ? ?  

40. sír Neme, kora 
biizonytalan 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

? ? ?  

Kajárpéc–Gyűri 
kavicsbánya 

      

 Férfi ? ? ? ?  
Koroncó–Bábota       
I. sír Férfi ? ? ? ?  
II. sír Nő Téglalap 

alakú, padkás 
aknasír 

110 ? Ny-
ÉNy–K-

DK 

Koporsó 
nyoma 

 
Koroncó–Dózsa 
György u. 23. 

      

 Nő ? 60 1,05 Ny-
DNy–
K-ÉK 

 

Koroncó–Rácz-
domb 
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 Nő ? ? ? Ny-K  
Levél–Újhelyi I. tér       
1/A sír Nő Téglalap alakú 

aknasír 
150 1,32 Ny-K  

1/B sír Férfi ? ? ? ?  
2. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? ?  

3. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? ?  

4. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? ?  

5. sír Nő (?) ? ? ? ?  
6. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? ?  

7. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? ?  

Lébény–Kaszás-
domb 

      

1. sír Férfi, 40-50 
éves 

? ? ? Ny-K  

2. sír Gyermek, 11-
12 éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

83 0,74 É-D  

3. sír Nő (?), 40 év 
feletti 

? 20 ? Ny-K  

4. sír  Téglalap alakú 
aknasír 

66 0,62 Ny-K Üres 
sírgödör 

5. sír Férfi, 40-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

40 1,84 Ny-
DNy–
K-ÉK 

A gödör 
alján 

feltöltés 
6. sír Nő (?), 30-35 

éves 
Téglalap alakú 

aknasír 
40 1,36 Ny-K  

7. sír Gyermek, 9-
11 éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

64 0,8 Ny-K  

9. sír Gyermek, 
1,5-2 éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

40 0,26 Ny-K  

10. sír Gyermek, 10-
11 éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

52 0,81 Ny-K  

12. sír Férfi, 40-50 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

50 1,36 Ny-K  

14. sír Nő (?), 40-60 
éves 

Enyhén ovális 
aknasír 

35 1,35 Ny-K Kövek a 
sírban 

15. sír Férfi, 48-59 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

Kb. 50 1,03 Ny-K  

16. sír Férfi, 48-59 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

40 1,24 Ny-K  

17. sír Nő Téglalap alakú 
aknasír 

60-70 1,39 Ny-K  

19. sír Férfi, 23 év 
feletti 

? 40 ? Ny-K  

21. sír Férfi (?), 17-
18 éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

40 1,03 Ny-
ÉNy–K-

DK 

 
 
 
 

22. sír Nő, 23 év 
feletti 

Téglalap alakú 
aknasír 

40 1,53 Ny-K  

23. sír Nő, 23 év 
feletti 

Hosszúkás 
aknasír 

35 0,94 Ny-K  

24. sír Fiú (?), 15-16 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 0,78 Ny-K  
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25. sír Nő, 30-35 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 0,98 Ny-K  

26. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

40 2,64 Ny-K  

27. sír Nő, 40-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

50 1,26 Ny-K Koporsó 
nyoma 

28. sír Férfi, 40-60 
éves 

Hosszúkás 
aknasír 

40 1,3 Ny-K  

29. sír Gyermek, 6-7 
éves 

? 30 ? Ny-K  

30. sír Leány, 16-17 
éves 

Hosszúkás 
aknasír 

46 1,03 Ny-K  

31. sír Nő, 23 év 
feletti 

Téglalap alakú 
aknasír 

28 1,94 Ny-K Koporsó 
nyoma 

32. sír Férfi, 50-57 
éves 

Téglalap 
alakú, padkás 

aknasír 

56-65 1,74 Ny-K  

33. sír Nő, 41-57 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

49 1,6 Ny-K  

34. sír Nő, 40-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

61 1,31 Ny-K  

35. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

70 1,36 Ny-K Kő a sírban 

36. sír Férfi, 40-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

50 1,54 Ny-K  

37. sír Gyermek, 1 
év körül 

Hosszúkás 
aknasír 

? 0,6 Ny-
DNy–
K-ÉK 

 

38. sír Férfi, 50-60 
éves 

Hosszúkás 
aknasír 

50 1,41 Ny-K  

39. sír Férfi, 42-52 
éves 

Hosszúkás 
aknasír 

76 1,62 Ny-K  

40. sír Férfi, 34-43 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

50 1,5 Ny-K  

41. sír Férfi, 40-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

43 1,65 Ny-K  

42. sír Férfi, 45-56 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

48 1,36 Ny-K  

43. sír Férfi, 40-50 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

45 1,01 Ny-K  

44. sír Nő, 50-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

42-45 1,21 Ny-K  

45. sír Férfi, 40-45 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 1,54 Ny-K  

46. sír Férfi (?), 40-
60 éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 1,03 Ny-K  

47. sír Fiú, 16-17 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

30-35 ? Ny-K  

48. sír Nő, 44-52 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

50 1,9 Ny-K  

49. sír Gyermek, 11-
12 éves 

Ovális aknasír 40 0,94 Ny-K  

50. sír Nő, iuv. Hosszúkás 
aknasír 

45 1,47 Ny-K  

51. sír Férfi, 23-25 
éves 

? 30 ? Ny-K  

52. sír Férfi, 40-46 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

40 1,27 Ny-K  

55. sír Nő, 50-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

40 ? Ny-K  
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56. sír Nő, 59-67 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

? ? Ny-K  

58. sír Nő, 61-67 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

54 1,22 Ny-K  

59. sír Gyermek, 8-9 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

45 0,91 Ny-K  

61. sír Nő, 21-23 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

? 0,95 Ny-K  

62. sír Nő, 20-22 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

65 0,91 Ny-K  

63. sír Nő, 51-59 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

66 1,17 Ny-K  

64. sír Nő, 50-59 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

75 1,28 Ny-K  

65. sír Nő, 50-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

48 1,59 Ny-K  

66. sír Nő, 50-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

68 1,34 Ny-K  

67. sír Férfi, 50-58 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

65 1,53 Ny-K  

68. sír Gyermek, 3-4 
éves 

? 30 ?   

70. sír Leány, 16-17 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

53 1,57 Ny-K  

71. sír Nő, 18-20 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 1,34 Ny-K  

72. sír Nő, 40-50 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 0,96 Ny-K  

73. sír Férfi, 40-50 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

40-50 1,52 Ny-K  

74. sír Férfi (?), 17-
18 éves 

? 35 ? Ny-
DNy–
K-ÉK 

 

75. sír Gyermek, 6 
év körüli 

Hosszúkás 
aknasír 

30 0,94 Ny-K  

76. sír Gyermek, 
1,5-2 éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

50 0,71 Ny-K A gödör 
alján 

feltöltés 
77. sír Gyermek, 2-3 

éves 
Téglalap alakú 

aknasír 
43-50 0,66 Ny-K  

78. sír Nő, 25-30 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

47 1,16 Ny-K  

79. sír Férfi, 40-50 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

40 1,25 Ny-K  

80. sír Nő, 22-25 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 0,88 Ny-K  

81. sír Férfi (?), 40-
50 éves 

Hosszúkás 
aknasír 

40 1,02 Ny-K  

82. sír Gyermek ? 30 ? Ny-K  
83. sír Nő, 40-60 

éves 
Hosszúkás 

aknasír 
36-44 1,21 Ny-K  

84. sír  Férfi, 50-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

45-52 1,49 Ny-K  
 
 

85. sír Gyermek, 7-8 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

40-45 1,05 Ny-K  

86. sír Férfi, 23 év 
felett 

Téglalap alakú 
aknasír 

35-40 ? Ny-K  

87. sír Gyermek, 6-7 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 ? Ny-K  
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88. sír Férfi, 23-40 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

70 1,67 Ny-K  

89. sír Nő, 50-70 
éves 

? 52 1,7 Ny-K A gödör 
alján 

feltöltés 
90. sír Nő, 44-52 

éves 
Téglalap alakú 

aknasír 
50-55 0,81 Ny-K  

92. sír Férfi, 40-50 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

43-54 1,45 Ny-K Füles 
sírgödör 

93. sír Gyermek, 9-
11 éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

36-38 ? Ny-K  

94. sír Gyermek, 7-8 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 0,76 Ny-K  

95. sír Férfi, 50-59 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

55-70 1,6 Ny-K  

96. sír Férfi (?), 23 
év feletti 

Téglalap alakú 
aknasír 

35-40 1,39 Ny-K  

97. sír Férfi, 22-25 
éves 

Hosszúkás 
aknasír 

40 1,63 Ny-K  

98. sír Nő, 40-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35 0,68 Ny-K  

99. sír Férfi, 40-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35-40 ? Ny-K  

104. sír Férfi, 23-30 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

55 1,57 Ny-K Füles 
sírgödör, 

alján 
feltöltés 

105. sír Férfi (?), 23 
év feletti 

Hosszúkás 
aknasír 

30 1,57 Ny-
DNy–
K-ÉK 

 

106. sír Férfi, 28-43 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

35-56 1,48 Ny-K  

126. sír Nő, 40-60 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

? 0,91 Ny-K  

127. sír Gyermek, 8-9 
éves 

Téglalap alakú 
aknasír 

44 0,92 Ny-K  

128. sír Férfi, 40-60 
éves 

Ovális aknasír 46 0,84 Ny-K  

129. sír Férfi, 23 év 
felett 

Téglalap alakú 
aknasír 

45 ? Ny-K  

130. sír Nő, 23 év 
felett 

Hosszúkás 
aknasír 

41 ? Ny-K  

Mosonszentmiklós–
Lednice-domb 

      

2. sír Felnőtt Téglalap alakú 
aknasír 

? 1,08 Ny-K  

3. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

? 1,33 Ny-K  

6. sír Gyermek Téglalap 
alakú, padkás 

aknasír 

? 1,24 ÉNy-
DK 

 

7. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? 84 1,66 DNy-
ÉK 

 
 
 

8. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

? 1,32 Ny-K  

10. sír Idős nő Téglalap alakú 
aknasír 

48 1,4 Ny-K Koporsó (?) 
nyoma 

11. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

40 1,8 Ny-K  
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12. sír Felnőtt Téglalap alakú 
aknasír 

? 0,88 Ny-K  

17. sír Gyermek Téglalap alakú 
aknasír 

46 1,82 ÉNy-
DK 

A sírgödör 
alján 

feltöltés 
18. sír Neme, kora 

bizonytalan 
Téglalap alakú 

aknasír 
30-35 1,26 Ny-K  

21. sír Nő (?) ? 50 2,34 Ny-K Koporsó 
nyoma 

23. sír Férfi ? 24 1,68 ÉNy-
DK 

 

Mosonszentmiklós       
 Férfi ? ? ? ?  
Nyúl–Öreghegy       
1. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? ?  

2. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? ?  

3. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? ?  

4. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? ?  

Öttevény–Lenin u. 
62. 

      

 Férfi, 40 év 
feletti 

Téglalap 
alakú, padkás 

aknasír 

103 ? Ny-K  

Pusztasomorja–
Tímár-domb 

      

6. sír Nő ? 170 ? ÉNy-
DK 

 

7. sír Nő Téglalap alakú 
aknasír 

100 ? Ny-K  

10. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Téglalap alakú 
aknasír 

110 ? Ny-
DNy–
K-ÉK 

 

17. sír Nő Téglalap alakú 
aknasír 

Kb. 100 Kb. 1,5 Ny-
ÉNy–K-

DK 

 

18. sír  Férfi Téglalap alakú 
aknasír 

110 1,26 Ny-K  

19. sír Nő Téglalap alakú 
aknasír 

110 1,1 Ny-K  

Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

      

1. sír  Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

2. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

3. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

4. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 
 
 

5. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

6. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

7. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 
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8. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

9. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

10. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

11. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

12. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

13. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

14. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

15. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

16. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

17. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

18. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

19. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

20. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

21. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

22. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

23. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

24. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

25. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

26. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

27. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? DNy-
ÉK 

 

28. sír Férfi ? 120 ? ?  
29. sír Férfi ? 130 ? ?  
30. sír  Férfi ? 100 ? ?  
31. sír Nő ? 120 ? ?  
32. sír  Férfi ? 100 ? ?  
33. sír Nő ? ? ? ?  
34. sír  Férfi ? 80 ? ?  
35. sír Férfi ? 120 ? ?  
36. sír Férfi ? 100 ? ?  
37. sír Férfi ? 100 ? ?  
38. sír  Gyermek ? 100 ? ?  
39. sír Férfi ? 110 ? ?  
40. sír Férfi ? 80 ? ?  
41. sír Férfi ? 100 ? ?  
42. sír Férfi ? 70 ? ?  
44. sír Nő ? 120 ? ?  
45. sír Férfi ? 140 ? ?  
46. sír Férfi ? 140 ? ? A váz 

hossza 200 
cm 
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48. sír Nő ? 160 ? ?  
51. sír Férfi ? 130 ? ?  
52. sír Nő ? 130 ? ?  
53. sír  Gyermek ? 80 ? ?  
57. sír  Nő ? 120 ? ?  
58. sír Gyermek ? 80 ? ?  
59. sír Férfi ? 130 ? ?  
60. sír  Nő ? 120 ? ?  
61. sír Gyermek ? 100 ? ?  
62. sír Férfi ? 120 ? ?  
64. sír Gyermek ? 80 ? ?  
65. sír Férfi ? 140 ? ?  
66. sír Nő ? 120 ? ?  
67. sír Gyermek ? 70 ? ?  
68. sír  Nő ? 125 ? ?  
69. sír Férfi ? 130 ? ?  
70. sír Nő ? 120 ? ?  
71. sír  Gyermek ? 80 ? ?  
72. sír Nő ? 130 ? ?  
73. sír Férfi ? 140 ? ? A váz 

hossza 200 
cm 

74. sír Férfi ? 120 ? ?  
75. sír Nő ? 130 ? ?  
76. sír Férfi ? 125 ? ?  
77. sír Gyermek ? 70 ? ?  
79. sír Férfi ? 100 ? ?  
81. sír Gyermek ? 60 ? ?  
82. sír Férfi ? 140 ? ? A váz 

hossza 200 
cm 

83. sír Gyermek ? 100 ? ?  
84. sír Férfi ? 120 ? ?  
85. sír Férfi ? 130 ? ? A váz 

hossza 190 
cm 

86. sír Nő ? 110 ? ?  
87. sír Férfi ? 120 ? ?  
88. sír Férfi ? 130 ? ?  
89. sír Gyermek ? 90 ? ?  
90. sír Nő ? 100 ? ?  
91. sír Férfi ? 130 ? ?  
92. sír Férfi ? 140 ? ?  
93. sír Nő ? 115 ? ?  
94. sír  Gyermek ? 90 ? ?  
95. sír Férfi ? 130 ? ?  
96. sír Nő ? 115 ? ?  
97. sír Gyermek ? 100 ? ?  
98. sír Férfi ? 140 ? ? A váz 

hossza 200 
cm 

99. sír Gyermek ? 90 ? ?  
100. sír Nő ? 130 ? ?  
102. sír Férfi ? 120 ? ?  
103. sír Férfi ? 110 ? ?  
104. sír Férfi ? 120 ? ?  
105. sír Nő ? 140 ? ?  
107. sír  Férfi ? 120 ? ? A váz 

hossza 196 
cm 
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108. sír Gyermek ? 100 ? ?  
113. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? ?  

114. sír Férfi ? 110 ? ?  
115. sír Gyermek ? 100 ? ?  
116. sír Férfi ? 110 ? ?  
118. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ?  ?  

121. sír Nő ? 130 ? ?  
123. sír Nő ? 120 ? ?  
129. sír Nő ? 115 ? ?  
131. sír Gyermek ? 80 ? ?  
135. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? ?  

138. sír  Gyermek ? 80 ? ?  
139. sír Férfi, ad-mat. Valószínűleg 

téglalap alakú 
aknasír 

60 ? ÉNy-
DK 

 

140. sír Férfi, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

? ? ÉNy-
DK 

 

141. sír  Férfi, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

? ? ÉNy-
DK 

 

142. sír Leány, inf. II. ? 50 0,72 ÉK-
DNy 

 

143. sír Férfi, ad. ? ? ? ?  
144. sír Férfi, ad. Valószínűleg 

téglalap alakú 
aknasír 

60 1,4 K-Ny  

145. sír  Leány, inf. I. ? 60 0,48 K-Ny  
146. sír Gyermek, inf. 

I. 
? 60 ? ?  

147. sír Gyermek, 1-
1,5 év 

? 70 0,35 K-Ny  

148. sír Gyermek, inf. 
I. 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

50 ? Ny-K Koporsó 
nyoma 

149. sír Gyermek, 3-4 
év 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

60 0,33 Ny-K Koporsó 
nyoma 

150. sír  Gyermek, 6-7 
év 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

33 0,38 K-Ny  

151. sír Nő, iuv (?) Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

60 1,04 K-Ny  

152. sír Nő, 18-23 év Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

50 0,93 Ny-K  

153. sír Felnőtt ? 70 1,54 Ny-K  
154. sír Nő, 25-28 év ? 65 2,16 Ny-K  
155. sír Gyermek ? 75 ? Ny-K  

 
156. sír Leány, inf. II. Valószínűleg 

téglalap alakú 
aknasír 

55 1,23 DK-
ÉNy 

 

157. sír Nő, mat. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

56 1,23 DNy-
ÉK 
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158. sír Nő, iuv-ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

80 0,9 Ny-K  

159. sír Nő, 25 év Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

75 1,08 Ny-K Koporsó 
nyoma 

160. sír Nő, 40-45 Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

55 0,81 Ny-K Koporsó 

161. sír Nő, 35 év 
körül 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

80 0,68 Ny-K  

162. sír Fiú, 17 év Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

65 0,6 Ny-K  

163. sír Csecsemő Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

40 0,12 Ny-K  

164. sír Férfi, mat. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

45 0,76 Ny-K Koporsó 
nyoma 

165. sír Gyermek, inf 
I. 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

50 0,45 Ny-K  

166. sír Gyermek, inf 
I. 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

35 0,45 Ny-K  

167. sír Felnőtt Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

65 1 Ny-K  

168. sír Csecsemő Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

45 0,21 Ny-K  

169. sír Nő, iuv. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

50 1,08 Ny-K  

170. sír Férfi, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

55 0,9 Ny-K  

171. sír Nő, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

60 1,08 Ny-K  

172. sír Csecsemő Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

30 0,21 Ny-K  

173. sír Férfi, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

120 5 Ny-K  

174. sír Nő, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

62 1,36 Ny-K  

175. sír Nő, iuv. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

45 0,96 Ny-K  

176. sír Gyermek, inf. 
I. 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

50 0,36 Ny-K  

177. sír Nő, ad-mat. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

70 1,62 Ny-K  
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178. sír Férfi Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

65 1,14 Ny-K  

179. sír Nő Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

55 1,08 Ny-K Kettős sír 

180. sír Nő, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

65 0,7 Ny-K A váz 
hasonfekvő 

helyzetű 
181. sír Férfi, mat. Valószínűleg 

téglalap alakú 
aknasír 

100 1,35 Ny-K  

182. sír Nő, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

100 1,6 Ny-K Kettős sír 

183. sír Férfi, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

85 1,26 Ny-K Koporsó 
nyoma 

185. sír Nő, mat-sen. ? 70 0,85 Ny-K  
186. sír Gyermek, Inf. 

II. 
Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

50 0,6 Ny-K  

187. sír Férfi, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

80 1,26 Ny-K Koporsó 
nyoma 

188. sír Férfi, ad-mat. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

70 1,44 Ny-K Koporsó 
nyoma 

189. sír Fiú (?), inf II. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

60 ? Ny-K  

190. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? 75 ? DNy-
ÉK 

 

191. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? 75 ? Ny-K  

192. sír Férfi, mat. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

70 1,52 Ny-K  

193. sír Gyermek ? 60 ? Ny-K  
194. sír Nő, ad. Valószínűleg 

téglalap alakú 
aknasír 

70 0,85 Ny-K  

195. sír Férfi, iuv-ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

65 1,2 Ny-K  

196. sír Férfi, sen. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

70 1,27 Ny-K  

197. sír Gyermek, inf. 
I. 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

70 0,48 Ny-K  

198. sír Gyermek, inf. 
I. 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

60 0,24 Ny-K  

199. sír Gyermek, inf. 
I. 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

30 0,32 Ny-K  

200. sír Nő, iuv-ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

60 1,02 Ny-K Kettős sír, 
koporsó 
nyoma 
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201. sír Férfi Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

40 ? Ny-K  

202. sír Férfi (?), ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

50 1,02 Ny-K  

203. sír Férfi (?) Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

45 0,8 Ny-K  

204. sír Férfi Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

95 0,99 Ny-K  

205. sír Férfi, ad-sen. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

40 ? Ny-K  

206. sír Férfi, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

55 0,64 Ny-K  

207. sír Nő, mat. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

60 0,8 Ny-K  

208. sír Gyermek, inf. 
I. 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

45 0,24 Ny-K  

209. sír Nő, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

35 0,6 Ny-K  

210. sír Férfi, ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

70 1,02 Ny-K  

211. sír Neme, kora 
bizonytalan 

Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

15 ? Ny-K  

212. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? 30 ? Ny-K  

213. sír Férfi Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

60 0,85 Ny-K  

214. sír Nő, ad. (?) Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

35 1,02 Ny-K Állapotos nő 

215. sír Nő, iuv-ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

60 1,19 Ny-K Koporsó 
nyoma 

216. sír Nő, iuv-ad. Valószínűleg 
téglalap alakú 

aknasír 

60 ? Ny-K  

217. sír Férfi, ad. ? 120 0,85 Ny-K  
218. sír Nő, mat. ? 130 0,82 Ny-

DNy–
K-ÉK 

 

219. sír Nő, ad. ? 70 0,82 DNy-
ÉK 

 
 
 

220. sír Nő, ad. ? 95 0,85 Ny-
DNy–
K-ÉK 

 

221. sír Nő, iuv. ? 45 0,75 Ny-K  
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222. sír Gyermek, inf. 
I. 

? 45 0,65 Ny-
DNy–
K-ÉK 

 

223. sír Férfi, ad-mat. ? 70 0,96 Ny-K  
224. sír Férfi, mat. ? 100 0,85 Ny-

DNy–
K-ÉK 

Kövek a 
sírban 

225. sír Férfi, mat-
sen. 

? 130 1,08 Ny-K  

226. sír Férfi, sen. ? 75 1,05 Ny-K  
227. sír Nő, mat. ? 90 0,96 Ny-

DNy–
K-ÉK 

 

228. sír Férfi, ad. ? 80 1,02 Ny-K  
229. sír Nő, mat. ? 90 0,99 Ny-

DNy–
K-ÉK 

 

230. sír Férfi, mat-
sen. 

? 120 1,05 Ny-
DNy–
K-ÉK 

Kövek a 
sírban, 
koporsó 
nyoma 

231. sír Férfi, ad. ? 120 1,02 Ny-K  
232. sír Nő ? 135 0,75 Ny-K  
233. sír Leány, inf. II. ? 130 0,7 Ny-K  
234. sír Nő, ad. ? 120 1,02 Ny-K  
235. sír Nő, inf. II-

iuv. 
? 100 0,96 Ny-

DNy–
K-ÉK 

Kövek a 
sírban, 
koporsó 
nyoma 

Sokorópátka–
Újtelep 17. 

      

 Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? Ny-K  

Tét belterület       
 Neme, kora 

bizonytalan 
? Kb. 150  ? Ny-K  

Töltéstava       
 Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? ?  

Vének–Dunapart        
 Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? ?  

Wallern/Valla       
1. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? Ny-K  

2. sír Gyermek ? Kb. 30  ? Ny-K  
3. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? ? ? Ny-K  

4. sír Felnőtt ? Kb. 30  ? Ny-K  
5. sír Gyermek ? Kb. 30  ? Ny-K  
6. sír Gyermek ? Kb. 50 ? Ny-

DNy–
K-ÉK 

 

7. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-
DNy–
K-ÉK 

 

8. sír Felnőtt ? Kb. 50  ? Ny-K  
9. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-

DNy–
K-ÉK 
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10. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-
DNy–
K-ÉK 

 

11. sír Felnőtt ? Kb. 50  ? Ny-K  
12. sír Férfi és nő (?) ? Kb. 50  ? Ny-K Kettős sír 
13. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
14. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
15. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
16. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
17. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
18. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
19. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
20. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
21. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
22. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K Koporsó 

nyoma 
23. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-

DNy–
K-ÉK 

 

24. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? Kb. 50  ? Ny-K  

25. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K Koporsó 
nyoma 

26. sír Kisgyermek 
(?) 

? Kb. 50  ? Ny-K  

27. sír Gyermek ? Kb. 50  ? DNy-
ÉK 

 

28. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K Koporsó 
nyoma 

29. sír Kisgyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
30. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
31. sír Neme, kora 

bizonytalan 
? Kb. 50  ? ?  

32. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
33. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
34. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
35. sír Felnőtt ? Kb. 50  ? Ny-

DNy–
K-ÉK 

 

36. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? Kb. 50  ? Ny-K  

37. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
38. sír Felnőtt ? Kb. 50  ? Ny-K  
39. sír Felnőtt ? Kb. 50  ? Ny-

DNy–
K-ÉK 

 

40. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
41. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
42. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
43. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
44. sír Felnőtt ? Kb. 50  ? Ny-

DNy–
K-ÉK 

 

45. sír Felnőtt ? Kb. 50  ? Ny-
ÉNy–K-

DK 

 

46. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? Kb. 50  ? ?  

47. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
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48. sír Neme, kora 
bizonytalan 

? ? ? ?  

49. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-
ÉNy–K-

DK 

 

50. sír Gyermek ? Kb. 50  ? Ny-K  
51. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
52. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
53. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K Koporsó 

nyoma 
54. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? É-ÉNy–

D-DK 
Koporsó 
nyoma 

55. sír Felnőtt (?) ? Kb. 50  ? Ny-K  
 

Az egyes temetőkben az elhunytakat az esetek döntő többségében egyszerű, általában 

lekerekített sarkú, téglalap alakú sírgödörbe temették. Természetesen ezek ritkán mutattak 

szabályos formát, attól különböző eltérésűek ismertek: valamelyik – általában a fej felőli – 

vége irányába kiszélesedő, vagy oldalán szabálytalan. Az alapterület variánsai között enyhén 

ívelt, ovális és hosszúkás, ívelten vagy szabálytalanul záródó egyaránt van. Sem fülkés sem 

padmalyos sír nem ismert azonban, a padkás sírgödrök (TETTAMANTI 1975, 90) viszont 

ritkábban megfigyelhetők. Ezek alacsonyabb számának azonban az az oka is lehet, hogy a 

padka dokumentálását lehetetlenné tették azok az esetek, mikor az a nyesési szint felett 

helyezkedett el (BENDE–LŐRINCZY 1997, 225, 12. j.). A sírgödör körben volt padkás kialakítású 

a mosonszentmiklós–lednicei 6. és az ikrény–silógödröki 6. számú síroknál, míg a gödör É-i 

vagy ÉK-i részén képeztek ki padkát az öttevényi és a koroncó–bábotai II. sírban. Mindkét 

utóbbi sírnál ezen a padkán helyezték el a lócsontokat és a lószerszámot, vagy csak magát a 

lószerszámot. A lébény–kaszási 32. sírban pedig a gödör DNy-i oldalán volt a padka. A 

sírgödrök mérete természetesen igazodott az elhunyt testméretéhez, többségében 0,6-1,5 m² 

között változott, extrém nagyságot mindössze egyetlen esetben, a rusovcei/oroszvári 173. 

sírnál dokumentáltak, mely a megadott méretek szerint 5 m²-es volt. A sír azonban egy római 

kori hulladékgödörbe volt beleásva, így felmerül a kérdés, hogy valóban ekkora volt-e maga a 

gödör, s nem a szuperpozíció okozta tévedéssel állunk-e szemben? Mindössze néhány esetben 

volt csupán megfigyelhető az eltemetett alkatához képest szűk sírgödör. Az avar kor végétől 

megfigyelhető a sírok méreteinek csökkenése, melyek az Árpád-korra érték el azt a szintet, 

mely még racionális volt (SZŐKE 1994, 253). Mélységük változó, a két szélsőséges eset 10-20 

és 170 cm, amihez természetesen még hozzá kellene számítani a humuszréteg vastagságát is. 

Valószínűleg azonban ennek hozzáadása után sem érte volna el egyik mélység sem a 2 métert, 

kivételt csupán az andaui/mosontarcsai két temetkezés jelent 200, illetve 220-230 cm-es 

mélységével. Temetőnként kisebb különbségek figyelhetők meg a sírgödrök mélysége között, 
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a két legnagyobb sírkert közül Lébényben ezek sekélyebbek voltak, mint Rusovce/Oroszvár 

esetében. Előbbi 20, illetve 83 cm, 35-50 cm-es középértékkel, melyhez természetesen adódna 

még a humuszvastagság; míg Rusovcén/Oroszváron, ahol 15 cm volt a legsekélyebb, de több 

30 cm-es mélység is előfordult, a többség 40-50 és 130-140 cm között mozgott. Ugyancsak 

50 cm körüli volt a wallerni/vallai sírok többségének mélysége, ám ez az érték kissé 

sematikus volta miatt óvatosan kezelendő. Természetesen ebben a kérdésben az erózió hatását 

sem hagyhatjuk figyelmen kívül, melynek bizonyára jelentős szerepe volt a 20-30 cm körüli – 

nyílván irreális – sírmélységek esetében. A sírok mélysége a környező megyék temetői közül 

a szakonyi sírkertben 40-100 cm között váltakozott, átlagosan 50-60 és 80-90 cm között 

(GÖMÖRI 1984.). Vas megyében az Ikervár–Virág utcai temető esetében ez 30 és 170 cm 

között mozgott, átlagosan 60-120 cm volt (P. HAJMÁSI–KISS  2000, 66), Sorokpolány–

Berekalján 15 és 120 cm között, átlagosan 50-90 cm-t mértek (KISS 2000, 185). A környező 

területekkel összehasonlítva tehát átlagosnak mondható a sírmélység a vizsgált két megye 

temetőiben. A sírok leletgazdagságát tekintve – mint olyan adatot, mely talán az egyén 

anyagi, társadalmi helyzetének reprezentációjára utaló jelzés lehet  – a mélyebb sírok nem 

tűnnek ki, tehát úgy látszik nem ástak jelentősen nagyobb, mélyebb sírokat ezeknek a 

személyeknek. Ez a tendencia a szomszédos szakonyi temetőben is megfigyelhető volt, ahol 

csak „1-2 ásónyommal” voltak mélyebbek a mellékletekben gazdagabb sírok (GÖMÖRI 1984, 

94). 

Sírépítmény nyoma nem volt megfigyelhető, még az ún. füles sírgödröknél sem, 

melyek a lébény–kaszási temetőből (94., 102.) ismertek. A sírgödör részleges behantolásával 

annak alján kialakított, néhány centiméter vastagságú feltöltésre fektették az elhunytakat 

ugyanezen temető négy (5., 76., 89., 104.) sírjában, továbbá a mosonszentmiklós–lednice-

dombi 17. sírban. Továbbá több sírnál is a koponya magasabb helyzete, annak temetés során 

történt alátámasztására utal. Klasszikus értelemben vett kő- vagy téglapakolásos temetkezés 

(PAP 2002.; GÁLL–GERGELY 2009, 33-35.) nem ismert. Kövek a lébényi és a rusovcei/oroszvári 

temető öt sírjából kerültek elő. Ezeket azonban bizonyára szándékosan helyezték a sírokba, s 

nem a behantolás során a sírfölddel kerültek be. Köztük egyszerű és a megmunkálás nyomait 

mutató terméskövek egyaránt lehettek, előbbiek túlsúlya mellett. A sírokba került kövek 

azonban egyetlen esetben sem vették teljesen körbe, illetve fedték le a sírt, nem tekinthetők 

tehát épített sírszerkezetnek. Szabályosan egyedül a rusovcei/oroszvári 235. sírban lehetett 

megfigyelni, ahol a lábak csontjainak végénél helyezkedett el félkörívben 6 db kő. A váz 

szintjénél 20-60 cm-rel magasabban feküdtek a kövek a 224. és a 230. sírban. Ezek a 

koporsóra helyezett, vagy a sír már részleges behantolása után behelyezett esetek egyaránt 
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lehetnek. A gondosan, vagy csupán jelzésszerűen épített sír a kora Árpád-korban a 

reprezentáció eszköze volt (RITOÓK 2010, 483), míg a sírokban az elhunytra helyezett kövek 

szerepe lehetett a halott visszajárásának megakadályozása is, a koponya mellett előkerült 

köveknek pedig a deszkakeret megtámasztása (TETTAMANTI 1975, 95). A vizsgált területen 

azonban a kövek sohasem magán a váz csontjain, hanem vagy annál magasabb helyzetben, a 

koponya bal oldalán, vagy a váz szintjén a lábak végénél, esetleg a kar külső oldalán voltak. A 

lébény–kaszási 14. sírban pedig a bal combcsont helyén feküdt 3 db lapos kő, azonban a sír 

bolygatott volta miatt ez kritikusan kezelendő.  

Az elhunytakat az esetek döntő többségében hanyattfekvő, nyújtott helyzetben temették 

el. A végtagok azonban a nyújtott helyzettől eltérőek is lehettek. A karcsontok helyzetét 

tekintve leggyakoribb a váz mellett, vagy enyhén a medence szélén, illetve a combcsontok 

végén lévő változat. E típus mellett az alábbi változatok ismertek: mindkét kéz a medencén; 

az egyik kar a test mellett nyújtva, míg a másik a medencén. Az alkarok erőteljesebben, a 

felkarra csaknem merőleges helyzetben történő behajlítása – a jobb és a bal kar esetében is – 

megfigyelhető volt. Ritkán ismert volt továbbá a kéznek az alsó állkapocshoz vagy a 

vállakhoz történő visszahajlítása is. A lábak elhelyezését tekintve csaknem kizárólagos a 

nyújtott helyzet.  

Eltérések a hanyatt fekvő nyújtott helyzettől csupán kisebb számban ismertek: hason 

fekve temették el a rusovcei/oroszvári 180. sír halottját, míg enyhén zsugorított helyzet a 

lébény–kaszási 44.  és 76. sírból ismert. A zsugorított helyzetben eltemetett személyek sírjai a 

korszak más temetőiben esetenként a temető szélén, vagy ahhoz közel kaptak helyet (BENDE–

LŐRINCZY 1997, 226), ez a lébényi temető esetében nem érvényes. Hasonfekvő helyzetben 

történő temetés lehetősége feltételesen a rusovcei/oroszvári 1903. évi feltárás során előkerült 

néhány sír esetében vethető még fel, bizonyítani pedig ugyanezen sírkert 180. temetkezésénél 

lehet. A megszokott fekvéstől eltérő helyzetű sírba helyezések magyarázataként több 

lehetőség is felmerült már a kutatásban, melyek szerint az ilyen módon sírba helyezett 

személyek rabok, rabszolgák, vagy babonás hiedelmek alapján megbélyegzett személyek 

voltak (MESTERHÁZY 1998, 23-24.). Utóbbiak esetében a halott visszajárásától való félelem is 

indokolhatta az eljárást (RÉVÉSZ 1996g, 39). A lébényi temető 44. sírja esetében azonban nem 

számolhatunk az illető – adott közösségen belüli – alacsony társadalmi helyzetével, hiszen az 

a sírkert legtöbb maradandó anyagú ékszerleletét és viseleti elemét szolgáltató sír volt. 

Gazdagabb mellékletű zsugorított helyzetű váz más temetőből (KÖLTŐ 2000.) is ismert. 

A vázak és a sírgödrök tájolása a korszak temetőiben megszokott Ny-K-i főirányhoz 

igazodik. Kisebb eltérések természetesen megfigyelhetők mind az É-i, mind a D-i irányban. A 
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főirányra merőleges, É-D-i irányú tájolás a lébényi temető 2. számú, a temető tömbjétől 

távolabb elhelyezkedő laza szerkezetű sírcsoportjában és Győr–Bácsa, Szent Vid 19. sírjánál 

figyelhető meg. A győr–téglavedő-dűlői 593. számú gyermeksír, továbbá a rusovcei/oroszvári 

temető hat sírjánál a beszámoló K-Ny-i tájolásról tudósít. Ennél az iránynál azonban fel kell 

vetni a lehetőségét, hogy ez talán csak a váz helyzetének nem megfelelő 

megkülönböztetéséből fakad. Összehasonlítva a lébényi és a rusovcei/oroszvári temető ismert 

sírjainak irányát, a lébényi sírok tájolása egységesebbnek látszik, míg a másik temetőben 

nagyobbak az eltérések a Ny-K-i főirányhoz képest. A tájolás eltéréseinek esetszáma mellett 

annak fő iránya is temetőnként eltérő lehet: a győrszentiván–söprűshegyi temetőben a sírok 

D-i irányban térnek el, hasonlóan a rusovcei/oroszvári temető 1903-ban feltárt sírjaihoz. A 

Ny-K-i iránytól való eltérések megfigyelésére csak a pontosabban dokumentált temetők 

esetében nyílik lehetőség, ez az ismert esetek többségében 90-112,5° között változik. A 

tájolás Ny-K-i iránytól történő eltéréseinek hátterében a napkelte évszakonként történő 

változása is állhat (CSALLOG 1967.; CHROPOVSKÝ 1997, 63), továbbá azt az uralkodó szélirány 

is befolyásolhatta (TOMKA 1986, 165). A főiránytól teljesen eltérő esetek magyarázata azonban 

más kellett, hogy legyen. Az elhunytakat általában a sírgödör középtengelyében helyezték el. 

A 10-11. századi Kárpát-medencében a magyarságra jellemző koponyatrepanáció 

(GRYNAEUS 1996, 56-89., IX. t.; TOMKA 2000a, 66-80.) nyomára egyedül a lébényi temető két 

sírjában bukkantak:62 egy jelképes (17.) és egy tényleges (44.) beavatkozás formájában. A 

Kárpát-medencében megfigyelhető általános gyakorlattal (GRYNAEUS 1996, 86-89.; JÓZSA–

FÓTHI 2007, 9, 11) ellentétben a lébényi temetőben mindkét trepanált személy nő volt. A 10. 

században a beavatkozást hosszabb idővel túlélők aránya 81,2 % volt (JÓZSA–FÓTHI 2007, 9). 

A lébényi nők közül a ténylegesen trepanált koponyájú a beavatkozást néhány hónappal 

élhette túl (CZIGÁNY 2000, 55). A szokás a 9. századi Kárpát-medencéből nem ismert, csak a 

magyar honfoglalást követően jelenik meg újra. A 10. században figyelhető meg nagy 

számban, a következő évszázad folyamán visszaszorul. Árpád-kori éremmel a vajdahunyad–

kincseshegyi 24. sírból, I. István (1000-1038) veretével együtt került elő ténylegesen trepanált 

koponya (ROSKA 1913, 175), de – területenként valószínűleg eltérő arányban – még a 11. 

század utolsó harmadában (BENDE–LŐRINCZY 1997, 238) is vannak adataink a beavatkozás 

gyakorlatára.63 A sebészeti trepanáció oka az esetek egy részében lehetett mechanikus eredetű 

                                                 
62 Románd–Dióültetvényről gépi földmunka során került elő egy női koponya, melyen jelképes trepanáció 
látható (XJM R.A. 79-2005.). Mivel egyéb korhatározásra alkalmas lelet nem ismert mellőle, így csupán 
feltételesen köthető a 10-11. századi magyarsághoz, ezért nem vettük fel a lelőhelyek közé.   
63 Felmerült a lehetősége, hogy Zalavár–Vársziget-Kápolna temetőjének három, 12. század első évtizedeiben 
megásott sírjában előkerült koponyán trepanálás – vagy harci sérülések – nyomai láthatók (RITOÓK 2010, 486). 



 373 

sérülés kezelése (ÉRY 1994, 222) is. A beavatkozások elhelyezkedését vizsgálva a 

koponyaboltozat elülső és oldalsó részén, az esetek háromnegyedében annak bal oldalán 

történő helyzetéből Józsa László és Fóthi Erzsébet arra a megállapításra jutott, hogy ezek 

döntő többsége csontsérülés ellátását szolgálta (JÓZSA–FÓTHI 2007, 11). A vizsgált terület 

leletanyagában viszont nem találtuk példáját kifejezetten harci sérülésből eredő 

csontsérülésnek, ennek oka azonban az embertani vizsgálatok hiánya is lehet.   

Koporsó nyomára az esetek nagy százalékában a feltárás során megfigyelhető 

famaradványok, vagy a fakoporsó okozta elszíneződések utaltak. Sajnos azonban ezek az 

egykori szerkezet rekonstrukciójához nem kínálnak elégséges adatokat. Jóval kisebb számban 

ismertek koporsószegek, ami bizonyára arra utal, hogy a koporsókat fa csapolással állították 

össze. Szintén koporsóra utalnak azok az esetek, ahol a váz felett magasabban elhelyezkedő 

agyagedényt vagy köveket találtak, melyeket valószínűleg a temetés során a koporsóra 

helyeztek. Feltételesen ide sorolhatók továbbá azok a sírok is, ahol a csontok elmozdultak. Az 

ismert sírszámot tekintve csupán néhány esetben bukkan fel koporsó nyoma, ami az eseteknek 

alig 1-2 %-a. Aligha tévedünk mikor feltételezzük, hogy a koporsós temetkezések száma 

azonban egykor ennél jóval nagyobb volt (PAP 2010.), de ez vagy nem volt megfigyelhető, 

vagy nem fordítottak rá kellő figyelmet. A koporsók közül csupán néhány volt vasszegekkel, 

vagy -pántokkal összekapcsolva, míg a győr–pósdombi temetőben viszont legalább 8 sírból 

(14., 23., 36., 65., 85., 99., 120., 140., továbbá szórványként) került elő vas koporsókapocs, 

mely az egyes közösségek gyakorlatának eltérő voltát mutathatja. A koporsós temetkezések 

Tettamanti Sarolta véleménye szerint a 10. század második felétől válhattak gyakoribbá 

(TETTAMANTI 1975, 94), a 11. századi ún. köznépi temetőkben a szokás feltételezhetően széles 

körben elterjedt volt (PAP 2010, 113). Nem a hagyományos értelemben vett koporsós 

temetkezések közé sorolhatók, de mégis itt kell megemlíteni, hogy a szakirodalomban 

megtalálható annak gondolata, hogy a padkás sírok esetében a padka a sírt fedő deszkalap 

alátámasztására szolgált (TÜRK 2009, 104.). Az ikrény–silógödröki 6. sírban a sírgödröt körbe 

övező padka gödör felöli mélyebb szélénél volt megfigyelhető koporsó nyoma. Itt tehát vagy 

a tulajdonképpeni gödörbe illeszkedett a faláda, vagy – és a csontok helyzete alapján talán ez 

tűnik valószínűbbnek – a padkát deszkalap fedhette. Nem zárható ki, hogy a padka csekély 

magassága miatt ez domború lehetett. 

                                                                                                                                                         
A trepanáció gyakorlatának későbbi korokban megfigyelhető volta mellett foglalt állást Józsa László és Fóthi 
Erzsébet is, véleményük szerint „nemcsak a 11. században, hanem két-háromszáz évvel később is több sikeres 
koponylékelést végeztek” (JÓZSA–FÓTHI 2007, 8).  
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Többes sírok. A bizonytalan megítélésű wallerni/vallai 12. sír kivételével, összesen öt 

olyan sír került feltárásra, melyekben több személy váza feküdt, ebből három a 

rusovcei/oroszvári, egy-egy pedig a Győr–Bácsa, Szent Vid és Ikrény– Silógödrök területén 

fekvő temetőből. Minden esetben felnőtt nők és gyermekek/csecsemők kerültek közös sírba. 

Ahol a pontosabb nemi és életkori adatok ismertek, ott ezek kivétel nélkül iuv-ad. korú nők 

sírjai voltak. Az újszülöttek a váz bal oldali bordáin, a bal felkarcsont végénél, a medence 

jobb oldalán vagy a combcsontok között helyezkedtek el az ismert esetekben. A lébényi 90. és 

a rusovcei/oroszvári 214. sírba temetett állapotos nőket nem soroltuk a többes temetkezések 

közé, hiszen még a szülés előtt érte őket a halál. Az avar kori kettős és többes temetkezéseket 

– módszertani igénnyel – Tomka Péter elemezte (TOMKA 1992, 71; ibid. 2003, 14, 19, 11. j.), 

megállapításait a 10. század esetében is érvényesnek tekinthetjük. A kettős és többes 

temetkezések mindenütt – időtől és tértől függetlenül – előfordulnak, „normális” arányuk 1-2 

% temetőnként, de természetesen mértékük változó is lehet (STEUER 2007, 197). A közös sírba 

temetett nő és gyermek esetében valószínűleg egymáshoz közelálló, rokon személyekkel 

számolhatunk, de genetikai vizsgálatok hiányában azonban csupán feltételezhető, hogy 

ezekbe a sírokba anyát és gyermekét helyezték örök nyugalomra. A 10-11. századi Kárpát-

medencei, ún. köznépi jellegű temetőkben csak elszigetelten fordulnak elő, még ha néhány 

esetben magasabb értékek is megfigyelhetők. A kettős sírokat tekintve a két személy 

temetésére azonban nem feltétlenül egy időpontban kerülhetett sor. Korabeli rablásra utaló 

nyom nem került elő, noha a sok nem szakszerűen feltárt sír esetében ezt nem zárhatjuk ki. 

Kérdés, hogy a korabeli rablások hiánya azon sírjelek hiányát igazolják-e, melyek az 

elhunyttal eltemetett tárgyakra közvetve utalnának (BENDE–LŐRINCZY 1997, 236), s ilyenek 

ezért nem történtek. 

Szuperpozíciók is csak nagyon alacsony számban ismertek az egy korszakba tartozó 

temetkezések között, megtalálhatók viszont a temető helyének esetleges megelőző 

korszakából származó objektumaival. A rusovcei/oroszvári 172. sír esetében feltételezhető, 

hogy az egy ún. utántemetés volt, talán az anya halála után gyermekét temették el ily módon, 

mely így a 171. sír egy része felett helyezkedett el. Az ikrényi temetőben a kora Árpád-kori 

sírokat bolygatták vagy semmisítették meg az Árpád-kor késői szakaszában megásott sírok. 

Szerencsére azonban a mélységbeli különbségek – 15-30 cm – miatt nem minden esetben. 

Többször érte viszont jelenkori vagy a temetést esetleg akár több évszázaddal követő 

bolygatás a sírok egy részét. Az egy korszakba sorolható temetkezések szuperpozícióinak 

alacsony száma bizonyára a sírok jól látható jelöléséről, és talán a temetők rövidebb 

használati idejéről tanúskodik.  
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A sírokból előkerülő tárgyak elhelyezkedését illetően néhány esetre érdemes kitérni. 

Az ikrényi 6. sírban a váz felett kb. 20 cm-rel feküdt egy – valószínűleg – huzalkarperec 

töredéke. Ennél a sírnál feltételezhető, hogy koporsós temetkezéssel, vagy az elhunytat a 

padkára helyezett deszkával fedő temetkezési móddal kell számolnunk. Így jogosan merül fel 

a lehetőség, hogy a karperec töredéket a temetés során dobták be a sírba, mint azt más 

korabeli temetkezés esetében is megfigyelték (ISTVÁNOVITS 2003, 353). Ugyancsak a sírba 

bedobott ékszer lehet a rusovcei/oroszvári 164. számú temetkezésből, a jobb lábszárcsontok 

mellett előkerült gyűrű is. 

 

Étel- és italmelléklet. A vizsgált terület temetői között hatban voltak megtalálhatók az étel- 

vagy italmelléklet tárolására szolgáló agyagedények, vagy ritkán magára a húsételre utaló 

állatcsontok.  

Lelőhely  Nem, életkor Az ételmelléklet jellege Az ételmelléklet 
elhelyezkedése 

Écs–Tódomb    
Feldúlt lovas sír Neme, kora bizonytalan Agyagedény ? 
Győrzámoly–Régi 
plébánia 

   

 Neme, kora bizonytalan Agyagedény ? 
Lébény–Kaszás-domb    
85. sír Gyermek, 7-8 éves Állatcsont A sír DK-i sarkában, a 

gödör aljánál kissé 
magasabban 

Mosonszentmiklós–
Lednice-domb 

   

17. sír Gyermek Agyagedény, növényevő 
állat részleges vázcsontjai 

A koponya felett, illetve a 
váz bal oldalán 

Öttevény–Lenin u. 62.    
 Férfi, 40 év felett Juh combcsontja A koponyától keletre, 3-4 

cm-re 
Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

   

18. sír Férfi Agyagedény ? 
23. sír ? Agyagedény ? 
25. sír ? Agyagedény ? 
28. sír Férfi Agyagedény ? 
31. sír Nő Agyagedény ? 
34. sír Férfi Agyagedény ? 
35. sír Férfi Agyagedény ? 
38. sír Gyermek Agyagedény ? 
44. sír Nő Agyagedény ? 
46. sír Férfi Agyagedény ? 
48. sír Nő Agyagedény ? 
51. sír Férfi Agyagedény ? 
52. sír Nő Agyagedény ? 
53. sír Gyermek Agyagedény ? 
58. sír Gyermek Agyagedény ? 
62. sír Férfi Agyagedény ? 
65. sír Férfi Agyagedény ? 
67. sír Gyermek Agyagedény ? 
68. sír Nő Agyagedény ? 
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73. sír  Férfi Agyagedény ? 
75. sír Nő Agyagedény ? 
81. sír Gyermek Agyagedény ? 
85. sír Férfi Agyagedény ? 
86. sír Nő Agyagedény ? 
88. sír Férfi Agyagedény ? 
89. sír Gyermek Agyagedény ? 
92. sír Férfi Agyagedény ? 
93. sír Nő Agyagedény ? 
94. sír Gyermek Agyagedény ? 
95. sír Férfi Agyagedény ? 
97. sír  Gyermek Agyagedény ? 
99. sír Gyermek Agyagedény ? 
102. sír Férfi Agyagedény ? 
103. sír Férfi Agyagedény ? 
104. sír Férfi Agyagedény ? 
107. sír Férfi Agyagedény ? 
108. sír Gyermek Agyagedény ? 
114. sír Férfi Agyagedény ? 
116. sír Férfi Agyagedény ? 
129. sír Nő Agyagedény ? 
131. sír Gyermek Agyagedény ? 
151. sír Nő (?) iuv. Agyagedény A jobb lábcsontok végei 

előtt 
156. sír Leány, inf. II. 2 db agyagedény, 2 db 

állatcsont 
A lábcsontok végei előtt, 

illetve a koponya bal 
oldalán és a lábcsontok 

alatt 
157. sír Nő, mat. Agyagedény A koponyatetőtől balra 
159. sír Nő, 25 éves Agyagedény A lábcsontok végei előtt 
160. sír Nő, ad-mat. Agyagedény A lábcsontok végei előtt 
162. sír Fiú, 17 éves Agyagedény A lábcsontok végei előtt 
164. sír Férfi, mat. 2 db agyagedény A koponya felett 40 cm-

rel és a jobb 
lábcsontoktól kifelé 60 

cm-re 
170. sír Férfi, ad. Agyagedény A bal térdkalács 

magasságában, a 
lábcsontok külső oldalán 

173. sír Férfi, ad. Agyagedény A bal lábszárcsontok alsó 
végének külső oldalán 

174. sír Nő, ad. Agyagedény A koponya jobb oldalánál 
175. sír Nő, iuv. Agyagedény A jobb lábcsontok külső 

oldalánál 
182. sír Nő, ad. Agyagedény, állatcsont A bal és a jobb 

lábcsontok külső 
oldalánál 

183. sír Férfi, ad. Agyagedény A jobb lábcsontok külső 
oldalánál 

187. sír Férfi, ad. Állatcsont A bal szárkapocscsont 
középső részének külső 

oldalán 
188. sír Férfi, ad-mat. Agyagedény A bal lábcsontok végének 

külső oldalán 
194. sír Nő, ad. Agyagedény A bal lábcsontok külső 

oldalán 
196. sír Férfi, sen. Agyagedény A bal lábszárcsontok alsó 

résznek külső oldalán 
197. sír Gyermek, inf I. Agyagedény A lábcsontok végei előtt 
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199. sír Gyermek, inf I. Agyagedény A jobb lábcsontok külső 
oldalánál 

201. sír Férfi 2 db agyagedény A jobb lábcsontok végnél 
203. sír Férfi Agyagedény A bal térdkalács 

magasságában, a 
lábszárcsontok külső 

oldalán 
204. sír Férfi Agyagedény A koponyatetőtől balra 
207. sír Nő, mat. Agyagedény A lábcsontok végei előtt 
207. sír Nő, mat. Tojás Az agyagedényben 
208. sír Gyermek, inf I. Agyagedény A jobb combcsont alsó 

részének külső oldalán 
208. sír Gyermek, inf. I. Tojás A koponya jobb oldalánál 
210. sír Férfi, ad. Agyagedény A jobb lábcsontok 

végénél 
211. sír Neme, kora bizonytalan Agyagedény A bal lábcsontok külső 

oldalán 
212. sír Neme, kora bizonytalan Agyagedény ? 
215. sír Nő, iuv-ad. Agyagedény A jobb lábcsontok 

végének külső oldalán 
217. sír Férfi, ad. Tojás A jobb kulcscsont és az 

állkapocs között 
219. sír Férfi, ad. Agyagedény A jobb lábszárcsontok 

alsó részének külső 
oldalán 

219. sír Nő, ad. Tojás Az agyagedényben 
229. sír Nő, mat. Agyagedény A lábcsontok végei előtt 
229. sír Nő, mat. Tojás Az agyagedényben 
Wallern/Valla    
30. sír Gyermek Halcsontok A váz medencéjén 
 

Az öt lelőhely összesen 76 olyan sírt tartalmazott, melyben túlvilági útravalóul szánt 

étel- vagy italmelléklet megléte igazolható vagy feltételezhető. Ezek döntő többsége – 73 sír – 

kerámiaedényben került a sírba. Az összes edénymellékletes sír 95,9 %-ában 1 db, 4,1 %-ában 

2 db edény került elő. Az edénymellékleteket tartalmazó sírok nemi arányait tekintve a teljes 

szám 41 %-a férfi, 29 %-a nő, 23 %-a gyermek, míg a sírok 7 %-ának nemi és életkori adatai 

ismeretlenek. A temetők között kiemelkedő a rusovcei/oroszvári, ahol 70 sírból legalább 73 

db agyagedény került elő, ami a temetőben lévő sírok 35 %-át teszi ki. Lényeges, hogy 3 

sírban is egynél több edény volt, noha a 10. századi kerámiás sírok fő jellemzője az egyetlen 

agyagedény melléklet (KVASSAY 1982, 173; GÁLL–GERGELY 2009, 48).  

Az edények sírbéli helyzete az esetek több mint felében nem ismert. A dokumentált 

esetekben általában a lábak, vagy a jobb lábcsontok végei előtt, a jobb vagy a bal 

lábszárcsontok külső oldalán, esetleg a koponyától balra vagy jobbra helyezkedtek el. Utóbbi 

helyzetben főként a Dunától K-re kerültek elő edények a sírokból (ISTVÁNOVITS 2003, 355), 

míg a lábaknál lévő elhelyezés a Ny-i területekre jellemző (KVASSAY 1984.). A 

rusovcei/oroszvári 164. sírban a koponya felett 40 cm-rel helyezkedett el az agyagedény, így 

ebben az esetben valószínűleg a koporsóra helyezett étel- vagy italmellékletet tartalmazó 
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edénnyel állunk szemben, s nem a sírba a temetés során behelyezett, így annak betöltésében 

lévő (ISTVÁNOVITS 2003, 353) edénnyel. Ugyancsak a koponya felett volt az edény a 

mosonszentmiklós–lednice-dombi 17. sírban is. A fej és a láb mellé helyezett agyagedények 

különösen gyakoriak a szlovákiai 9-10. századi temetőkben, de nem példa nélkül álló a 

magyar szállásterületen sem (ISTVÁNOVITS 2003, 355). Az edényben elhelyezett étel- vagy 

italmelléklet sírba helyezésének szokása a 10. század második és a 11. század első felének 

sírjai esetében figyelhető meg legtöbbször (KVASSAY 1984, 173). 

Az edények sírbéli helyzete és az eltemetettek nemi és életkori adatai között nem 

figyelhető meg szabályszerűség. Mivel az agyagedényes sírokba temetett személyek között a 

felnőtt korúak vannak többségben, így ezekben az esetekben nem szélesíthető általános 

érvényűvé, hogy a kisebb gyermekek a számukra könnyebb fogyaszthatóság érdekében 

pépesebb – nyílván edényben lévő – ételt kaptak, míg a felnőttek rágást jobban igénylő, ám 

nagyobb tápértékkel rendelkező húsételt. Az edényekből növényi magvakra utaló nyomokról 

nem maradt fenn híradás, ha voltak is ilyenek, valószínűleg nem fordítottak rájuk figyelmet.  

Az edények típusait tekintve a korszak sírjaiban ritka kisebb tálka (KVASSAY 1982, 174) 

a rusovcei/oroszvári temetőből ismert, 3 db. A tálkák e típusai a halimbai temetőben a 10. 

század közepére-végére keltezhető sírokban találhatók (SZIGETI–SZILÁGYI, 2009, 4). Az 

edények döntő többsége azonban egyszerű, közepes méretű fazék volt, mely a korszak 

temetkezéseinek jellemző edénymelléklete volt (KVASSAY 1982.).  

Ilyen arányú edénymelléklet, mint a rusovcei/oroszvári temetőben, más korabeli 

lelőhelyeről tudomásunk szerint nem ismert, összehasonlításul a korszak egyik 

kerámiadényekben gazdag temetőjében – Halimbán – ez az arány 14,5 % volt. Tettamanti 

Sarolta feltételezése szerint a Dunántúl É-i felében éltek olyan népcsoportok, melyeknél az 

edényes temetkezés gyakoribb szokás volt, ezek temetői területileg zárt tömbben 

helyezkednek el (TETTAMANTI 1975, 104, 112). Kiss Attila etnikai alapon próbálta értelmezni a 

szokást, kabar-kazár elemekkel kapcsolatba hozva (KISS 1969, 177).  

A sírba helyezett ételt vagy italt tartalmazó edények számával összevetve a húsételre 

utaló állatcsont az öttevényi és a wallerni/vallai 30. sírból került elő: egy juh combcsontja, 

illetve halcsontok. Kerámiaedénnyel együtt a a mosonszentmiklós–lednicei 17. és 

rusovcei/oroszvári 156., és a 182. sírból kerültek elő, ezekben a sírokban azonban a csontos 

húsételt nem az edénybe helyezték, hanem külön került a sírba. Sajnos a kisszámú adat nem 

teszi lehetővé annak vizsgálatát, hogy milyen állat, milyen minőségű húsa került a sírba. Az 

öttevényi sírból előkerült juh csontos húsa a leggyakoribb húsétel a korszak sírjaiban 

(LŐRINCZY–TÜRK 2011, 429), mely heztetét tekintve megfelel a korszakban a leggyakoribbnak 
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számító – fej és a váll mellett fekvő – helyzetnek (RÉVÉSZ 2006b, 139). Úgy tűnik, hogy – 

főként a rusovcei/oroszvári temetőben megfigyelhető jellegzetességek alapján – az útravalóul 

szánt ételt edényben helyezték a sírba, mely így talán annak jellegét is körvonalazhatja: a 

csontot is tartalmazó húsétel itt nem annyira jellemző, s a különböző kerámiaedények alapján 

talán inkább szemes növény alapanyagú ételekre gondolhatunk, vagy csontot nem tartalmazó 

húsra. Számolni kell azonban annak lehetőségével is, hogy csupán a feltárás korabeli 

színvonala megtévesztő, s az állatcsontok hiányát az okozza, hogy ezekre egyszerűen nem 

fordítottak figyelmet a 20. század elején (VÁLYI 2000, 374; ISTVÁNOVITS 2003, 357). 

Tojások. A két egykori megye területéről csupán a rusovcei/oroszvári temető 5 sírja 

tartalmazott tojást (207., 208., 217., 219., 229.). Az újjászületés vagy a termékenység 

szimbólumaiként, esetleg bajelhárító szerepűként is értelmezett leletek a Kárpát-medence ún. 

köznépi jellegű temetőiben találhatók, főként gyermeksírokban (TETTAMANTI 1975, 109; 

ISTVÁNOVITS 2003, 357; RÉVÉSZ 2008, 437; VÖRÖS 2008, 230). A tojás sírba helyezése e 

korszakban nem csupán a magyar szállásterület sírjaiban volt megfigyelhető, példái a magyar 

szállásterület D-i részétől (KOROŠEC 1999, 131, 141.) a mai Csehország DK-i részéig (STAŇA 

2006, 58) egyaránt fellelhetők. A szokás délvidéki megjelenése mögött a területen megerősödő 

magyar befolyás is feltételezhető (KOROŠEC 1999, 141). Hasonlóan a letkés–téglaégetői 

(BAKAY 1978, 155), a majsi (KISS 1983, 159), a nitrai/nyitrai (FUSEK 1998, 101) vagy a Veszprém–

Komarov utcai (S. PERÉMI 1989, 4, 6) sírkerthez, a rusovcei/oroszvári temetőben sem csupán 

egyetlen sír tartalmazott tojást. Továbbá az is az átlagostól elütő jelenség, hogy az öt elhunyt 

közül csak egyetlen volt gyermek, míg három felnőtt nő és egy férfi. Úgy tűnik tehát, hogy 

ritkábban férfiak sírjaiba is kerülhetett tojás, mint az a közelmúltban a magyar szállásterület 

keleti feléről újabb adatokkal (M. NEPPER 2002, 155; JAKAB 2009, 117) lett alátámasztva. Éry 

Kinga megfigyelése szerint a tojásokat általában az izületi végződések környékén helyezték el 

(K. ÉRY 1968, 103-104.). A rusovcei/oroszvári sírokból a koponya vagy az állkapocs jobb 

oldalánál, illetve a behelyezett kerámiaedényekben voltak. Hasonló módon történő sírba 

helyezése feltételezhető a veszprémi temető 4. sírjában lévő tojásoknak (S. PERÉMI 1989, 4) is. 

Ezekben az esetekben azok ételmelléklet volta is felmerül. A tojások már az avar kori 

temetkezésekben is megtalálhatók voltak, esetenként 8-9 db is előkerülhetett síronként 

(LEZSÁK 2009, 152). Vizsgált temetőnkben a tojás sírba helyezése a kisszámú adat alapján a 10. 

század második felében már adatolhatónak látszik. Mindez összhangban áll a letkési 

temetőben megfigyelt jelenséggel, itt ugyanis a tojás mellett a 10. század harmadik 

harmadától keltezhető leletek – nyakperec, S-végű karikák – kerültek elő (BAKAY 1978, 107). 

Kalandozások kori – Odo (887-898) – érmével a Malé Kosihy/Ipolykiskeszi temető 200. 
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sírjából (HANULIAK 1994, 127) ismert. A nitrai/nyitrai temető tojásokat tartalmazó sírjai alapján 

itt a 11. század második felében még helyezhettek tojásokat sírba (FUSEK 1998, 101).  

 

Érmek. A sírok, leletek keltezésében (BÁLINT 1995, 241-244.; KRISTÓ 1997, 236-239.) azok 

terminus post quem időpontját szolgáltató korabeli érem meglehetősen kevés lelőhelyről 

ismert: a 6 lelőhelyről 5 sírból és két esetben szórványként, továbbá a 3 db ismeretlen 

lelőhelyről származó érmék darabszáma 14. Ebből azonban sajnos csak 10 db típusa 

állapítható meg. Továbbá 1 db római kori érme is előkerült (57. kép). 

Lelőhely Nem/kor Típus/db Sírbéli helyzet Megjegyzés 
Győr–Bácsa, Szent 
Vid 

    

16. sír Férfi 1 db I. István (1000-1038) 
Stephanus Rex H1 

A 
szeméremcsontok 
előtt, egy csat és 
egy csiholó alatt 

 

Győr–Téglavető-
dűlő 

    

26. sír Neme, kora 
bizonytalan 

1 db „itáliai érem” ? 1 db kopott, 
átlyukasztott, 

valamint további 
bizonytalan érmek 

47. sír Nő 1 db I. Berengar (888-924), 
1 db Provance-i Hugo (926-
931), 1 db Provance-i Hugo 

és II. Lothar (931-945) 
valamint 1 db II. Lothar 

(945-950) 

A nyakcsigolyáknál 2-2 ponton átfúrtak 

Ikrény–Silógödrök     
23. sír Felnőtt 1 db II. Géza (1141-1162) 

érme, továbbá 1 db 
meghatározatlanul elpusztult 

érem 

A jobb kéz csontjai 
között 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ismeretlen lelőhely     
  1 db I. Berengar (888-915) 

érme 
 2 ponton átfúrt 

  1 db Gyermek Lajos (889-
911) érme 

 2 ponton átfúrt 

  1 db II. Lothar (945-950) 
érme 

 2 ponton átfúrt 

Lébény–Kaszás-
domb 

    

Szórvány  1 db I. István (1000-1038) 
Lancea Regis H2a 

 2 ponton átfúrt 

Nyúl–Öreghegy     
Feldúlt sír ? 1 db Provence-i Hugo (926-

931) 
?  

Pusztasomorja–
Tímár-domb  

    

7. sír Nő 1 db I. István (1000-1038) 
Stephanus Rex H1 (?) 

Az állcsúcs alatt és 
a jobb medence 

Két félbe vágott 
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felső szélénél 
Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

    

221. sír Nő, iuv. 1 db Hadrianus császár 
(117-138) érme 

A jobb felkarcsont 
mellett, a váz 
magasságában 

 

 

 

57. kép. Győr és Moson megyék római kori (+), 10. századi ny-európai (●) és Árpád-kori (■) 
érmeket tartalmazó temetői: 7. Győr–Bácsa, Szent Vid 16. sír, 12. Győr–Téglavető-dűlő 26., 
47. sír, 20. Ikrény–Silógödrök 23. sír, 30. Lébény–Kaszás-domb, 37. Nyúl–Öreghegy, 41. 
Pusztasomorja–Tímár-domb 7. sír, 43. Rusovce/Oroszvár 221. sír   

 

Az érmek között el kell választani egymástól egyfelől a 10. századi Kárpát-medencén 

kívül vert (v.ö. KOVÁCS 1989.), és a Magyar Királyság pénzverésének produktumaiként 

tekinthető, Árpád-házi királyok vereteit (v.ö. KOVÁCS 1997.).  

A Kárpát-medencébe a 10. század folyamán az érmek, típusaiktól függően kalandozó 

hadjárathoz kapcsolódóan, vagy kereskedelmi tevékenység nyomán egyaránt kerülhettek. 

Vizsgált területünkön ez utóbbira utaló arab dirhem nem került elő, minden további érme ny-

európai uralkodó verete volt, mely bizonyára kalandozó harcosok zsákmányaként vagy 

nyugati adóként került ide. Három sírból, továbbá bizonytalan körülmények között került elő 

ilyen, kibocsátói szerint Berengár rex vagy imperátor (888-924), Gyermek Lajos (889-911), 

Provance-i Hugo (926-931), Provence-i Hugo és II. Lothar (931-945), továbbá II. Lothar 

(945-950) érmei, általában egy-egy darabbal képviselve. További egy – sajnos 

meghatározatlanul elpusztult – „itáliai érem” szerepeltethető ezeken kívül. Mivel csupán 

három nyugati vereteket tartalmazó sír ismert, így elterjedésük alaposabban nem vizsgálható. 
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Két sírba egy-egy érme került, Provance-i Hugo és egy „itáliai érme”, míg a harmadikból 4 db 

is előkerült. Az érmek típusai közül azok záróveretét alkotó II. Lothar (945-950) érmeknek 8 

Kárpát-medencei lelőhelye ismert, mind fegyveres, mind fegyvertelen férfi, női és 

gyermeksírban megtalálhatók (BENDE–LŐRINCZY–TÜRK 2002, 367). Az érmek a korabeli 

gyakorlatnak megfelelően nem fizetőeszközként szolgáltak, hanem különböző – pl. ruha-, 

csizma vagy lószerszám – díszként kerültek felhasználásra, ennek megfelelően egy vagy több 

ponton átfúrva. Sajnos mindössze a győr–téglavető-dűlői 47. sír 4 db érméjének helyzete 

ismert: a nyakcsigolyák környékén fekvő érmeket 2-2 ponton fúrták át. Valószínűleg tehát 

vagy nyakláncra felfűzve viselték ezeket, mely ékszer meglétét a gyöngyök is 

alátámaszthatják, de talán lehettek esetleg a ruha elülső oldalának felső részére varrva is. 

Sajnos ugyancsak ez az egyetlen sír, mely esetében az elhunyt neme ismert: az érmeket egy 

felnőtt nő sírja tartalmazta. Börzsönyi Arnold tudósítása szerint „a tetem nyakán csüngött” az 

a három, két-két ponton átfúrt érem, melyek az ismeretlen lelőhelyű tárgyak között 

szerepelnek. Börzsönyi ugyan Győr környékéről származóként tűnteti fel az érmeket, sőt 

Berengar érme kapcsán azt írja, hogy hasonlít ahhoz a pénzhez, melyet „Győrött az ősmagyar 

temető egyik női sírjában, közel az előbbihez” találtunk – ami a jelen ismereteink szerint a 

téglavető-dűlői temetőre lenne vonatkozatható – ám pontos lelőhelyük ennek ellenére nem 

azonosítható.  

Mint említettük dirhemlelet nem ismert a korszak sírjaiból, meg kell azonban jegyezni, 

hogy a mai Ausztria területén, Ny-i irányban az egykori Moson megye határától mintegy 10-

15 km-re, Bad Deutsch Altenburg/Németóvár római légiós táborából egy dirhem készítésére 

is szolgáló öntőminta került elő, mely már Hampel József munkájából ismertté vált (HAMPEL 

1907, 266-267., 116. t.; KOVÁCS 2008, 502-504.). A ny-európai érmek között az itáliai uralkodók 

veretei találhatók meg, egyéb európai uralkodók pénzei – mindeddig – nem kerültek elő. Az 

érmek típusait tekintve a környező területekről Berengár imperator (915-924) érmei Csorna–

Sűlyhegyről és Neszmélyről, bizonytalan típusú verete pedig Veszkény–Homokbánya 5. 

sírjából ismert. Provance-i Hugo (926-931) érme ugyancsak Csornáról és 

Bakonyszombathelyről származik. Utóbbi II. Lothar (945-950) érmét is szolgáltatta (KOVÁCS 

1989.). 

 A kalandozások kori érmek tehát nem a belső pénzforgalomról árulkodnak, noha csere 

alapjául szolgálhattak is, ám ekkor sem pénz szerepben. Megoszlik a kutatás véleménye 

abban a kérdésben, hogy mennyi idő telhetett el az érme verési ideje, megszerzése és sírba 

kerülése között? Legutóbb Révész László úgy foglalt állást, hogy legkésőbb a 10. század 

végére ezek sírba kerülhettek (RÉVÉSZ 2008, 399). Területünkön alacsony számuk miatt csupán 
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egy sír keltezésében nyújthatnak némi támpontot, ami mindössze néhány tárgytípust jelent. 

Sajnos azonban a finomabb keltezést ezek esetében sem teszik lehetővé, hiszen nem lépik túl 

az ún. klasszikus honfoglalás kori leletek használatának meghatározott 10. század első 

kétharmadát. Az érmek leginkább a sír megásásának terminus post quem időpontjának 

meghatározásában használhatók. Jelzik továbbá, hogy akár többszörös áttételen keresztül is, 

de az érmekkel eltemetett személy vagy esetleg hozzátartozói valamilyen módon szert tettek 

ilyen hadizsákmányként vagy adóként megszerzett tárgyakra.  

 Az Árpád-kori királyok veretei közül 4 temetőből, összesen 4 db meghatározható érme 

került elő. Közülük hitelesen feltárt temetkezésből származik három, a bácsai, az ikrényi és a 

pusztasomorjai, míg szórványként került elő a lébényi. További – meghatározatlanul 

elpusztult – de valószínűsíthetően Árpád-kori érem volt egy ikrényi sírban, ennek értékelése 

azonban bizonytalan. További közöletlen érme hiteles feltárásból a győr–pósdombi temető 

216. sírjából került elő: I. András (1046-1060) verete, továbbá a gattendorfi/lajtagáti 

temetőből I. István (1000-1038) Stephanus Rex érme. A bizonytalan eseteket leszámítva egy 

nő és egy férfi, továbbá egy meghatározatlan nemű felnőtt sírjában voltak ilyen érmek. A 

kibocsátók szerint I. István 1 db H2 Lancea Regis, 1 db H1 Stephanus Rex és 1 db 

valószínűleg ugyancsak H1 Stephanus Rex verete, továbbá 1 db II. Géza ismeretlen típusú 

érme. Síronként többségében csupán 1-1 db került elő belőlük, kivétel az ikrény, ahol egy 

további, sajnos meghatározatlanul elpusztult érme is volt. Az ismert daraboknál a sírbéli 

helyzetük alapján, illetve ezek hiányában szerencsés esetben az érem átalakítását figyelembe 

véve következtethetünk felhasználásukra. Utóbbiak közé tartozik a lébényi temetőből 

szórványként előkerült Lancea Regis típusú, mindeddig ritka leletnek (KOVÁCS 1997, 51-53.) 

számító érem, melyet két, egymás melletti ponton átfúrtak, ami a 10. századi hagyományok 

szórványos, főként gyermekek körében megfigyelhető továbbélésére utalhat (KOVÁCS 2006, 

232). E hagyomány helyenként meglepően sokáig fennmaradhatott, mint azt a püspökladány–

eperjesvölgyi 409. gyermeksírból előkerült 2 db, 2-2 ponton átlyukasztott I. László (1077-

1095) érmek (M. NEPPER 2002, 189, 382. t.) igazolják. Valószínűleg az elhunyt övön viselt 

tarsolyában került a sírba a bácsai érem, erről sírbéli helyzete, és a mellette – az érme felett – 

előkerült csiholó és a csat is árulkodik. A magyarság körében – a szomszédos országokkal 

összehasonlítva – különösen elterjedt obolusadás szokásának (KOVÁCS 2010, 147-148.) 

példáiként értelmezhetők az ikrényi és a pusztasomorjai pénzek. Utóbbi sírból a két félbe 

vágott érme az állcsúcs alatt és a jobb medence felső szélénél helyezkedett el. Ez a fajta sírba 

helyezés eddig ezen az egyetlen eseten kívül csupán a magyarhomorogi temetőből ismert 

(KOVÁCS 2006, 228). Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy az Ikervár–Virág utcai 80. 
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sírból hasonló módon elhelyezett II. Boleszláv (967-999) kettétört, átfúratlan érmét 

dokumnetálták (KISS 2000, 81). Racionális magyarázata az érmek eltörésének talán abban 

keresendő, hogy a félbevágott pénzekkel a denárnyinál kisebb értéket lehetett előállítani 

(KOVÁCS 2006, 228-229.). Valószínűleg a túlvilági útravalóként helyezték az elhunyt kezébe II. 

Géza érmét az ikrényi sírban. Mindegyik érme ún. köznépi jellegű temetőből került elő, 

azonban figyelemre méltó, hogy a két megye területéről ismert hasonló jellegű temetőknek 

legfeljebb 4 sírjából került elő érem, s ezek közül is csak két sír érméi tekinthetők halotti 

obolusnak. Mindkét sírban felnőtt személy nyugodott, sajnos neme csak az egyiknek ismert: 

felnőtt nő. Mindez összhangban van az oboluadás során megfigyelt tendenciával, vagyis, 

hogy főként a felnőttek körére volt jellemző (KOVÁCS 2006, 234). Az obolusként sírba 

helyezett pénzek aránya temetőnként eltérő lehetett, átlagosan 5-10%, noha 35%-os arány sem 

ismeretlen (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 78). Mindez arra utalhat, hogy területünkön az obolusadás 

szokása nem számított elterjedtnek a temetőket használó közösségek körében. Pedig ezen 

szokás ismeretével már a 9. századi magyarságnál, a Kárpát-medencébe költözést megelőzően 

számolhatunk (KOVÁCS 2004, 46-47.). Az Árpád-korban Jochen Giesler véleménye szerint az 

először I. András (1046-1060) alatt lépett fel nagyobb számban (GIESLER 1981, 144).   

Az Árpád-kori érmek keltező értékével kapcsolatban is fennáll a már a kalandozások 

kori pénzekkel kapcsolatban felmerült kérdés, vagyis mennyi idő telt el verési idejük és sírba 

helyezésük között? Vályi Katalin véleménye szerint ez több évtized is lehetett, az első 

királyok veretei a 11. század végéig forgalomban maradhattak (VÁLYI 2000, 372). A vizsgált 

sírokat tekintve az érmek sajnos nem segítnek pontosítani a velük előkerült tárgytípusok – 

nyitott végű huzalkarikák, csiholó, líra alakú csat – kronológiáját.  

Kalandozások kori és kora Árpád-kor érem egy sírból – sőt bizonyosan még egy 

temetőből sem – e megyék területéről sem került elő.  

Mindössze egyetlen római kori érme ismert, mely a rusovcei/oroszvári 221. sírból 

származik, Hadrianus császár 118-ban vert érme. 

 Az érmek elterjedési területe azok kis száma miatt nem vizsgálható, s nem teszik 

lehetővé a velük együtt előkerült tárgytípusok keltezésének finomítását. Ennek oka, hogy pl. a 

szomszédos területekkel összevetve, az Árpád-kori érmeket tartalmazó sírok száma vizsgált 

területünkön alacsonynak tekinthető. Sopron megye esetében a szakonyi temetőben öt sírból 

(20., 27., 43., 45., 49.) összesen 6 db Árpád-kori érme került elő: Stephanus rex (2 db) és 

Salamon (4 db) veretei (GÖMÖRI 1984, 96). Vas megyéből – bizonyára részint a jobb 

publikációs arányoknak köszönhetően (KRIZSÁN 2010.) – 39 pénzmellékletes sír ismert: 

Sorokpolány–Berekalja: a 312 síros temetőből 19 sírból (15., 22., 39., 45., 55., 116., 135., 
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166., 191., 198., 201., 203., 208., 210., 220., 255., 261., 264., 286.) és szórványként került elő 

Árpád-kori érem, melyek közül a meghatározhatók I. István, I. András, Béla dux, Salamon, 

Géza dux és Kálmán veretei (KISS 2000, 200). A teljes sírszámhoz viszonyított arány 6,08%. 

Szombathely–Szent Márton templom 27. sírjából I. István 1 db érme (KISS 2000, 248);  

Szombathely–Szent Márton u. 155., 171., 175. sírjából I. István 1-1 verete (ILON 2002, 187); 

Kisfaludy Sándor u. 7., 8., 9., 24., 43., 45., 60., 74., 84., 92., 109. sírjából, a meghatározhatók 

I. István, Orseolo Péter, Aba Sámuel és I. András érmei (KRIZSÁN 2010, 125-127.). K-Ausztria 

területéről: Deutschkreutz/Németkeresztúr 31. sír (I. István), 32. sír (ismeretlen töredék), 

Pöttsching/Pecsenyéd 1. sír (Salamon), Steinbrunn/Büdöskút 16. sír (II. Béla), továbbá 

temetőből származik I. András érme Oberleiserbergből, mely azonban már N.Ö. területén 

található (OBENAUS 2006, 301).  

 

Ékszerek. A leletanyagban az egyik legnagyobb számban előforduló lelettípust a hajkarikák 

különböző fajtái alkotják. Ezek egyszerű, nyitott végű változatainak elkülönítését azonban 

sajnos gyakran megnehezíti, hogy a pontos sírbéli helyzet ismerete nélküli előkerült darabok 

esetében felvethető azok gyűrűként történő alkalmazása is, továbbá nem minden esetben lehet 

elkülöníteni a hajkarikaként és a fülbevalóként használt karikákat.  

 

Egyszerű, nyitott végű hajkarikák az alábbi lelőhelyekről ismertek:  

Lelőhely  Nem, életkor Darabszám Megjegyzés 
Győr–Bácsa, Szent Vid    
17. sír Nő 1 Bronz, négyzetes 

átmetszetű 
Győr–Fövenyes-domb    
2. sír Gyermek  2  

 
 

Győrszentiván–
Károlyháza 

   

2. sír Gyermek 3 Bronz, az egyik kissé 
négyzetes átmetszetű 

Győrszentiván–
Söprűshegy 

   

8. sír Kisleány 1 Bronz, kissé ovális 
Hegyeshalom–belterület    
1. vagy 5. sír ? 2 Anyaga, típusa 

bizonytalan 
Lébény–Kaszás-domb    
44. sír Nő, 50-60 éves 1 Bronz, nyitott végű 
56. sír Nő, 59-67 éves 1 Bronz, nyitott végű 
62. sír Nő, 20-22 éves 1 Bronz, nyitott végű 
71. sír Nő, 18-20 éves 1 Bronz, nyitott végű 
77. sír Gyermek, 2-3 éves 1 Bronz, nyitott végű 
82. sír Gyermek 1 Ezüst, nyitott végű  
89. sír Nő, 50-70 éves 1 Ezüst, nyitott végű 
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Mosonszentmiklós–
Lednice-domb 

   

21. sír Nő (?) 1 Bronz, nyitott gombos 
végű 

Nyúl–Öreghegy    
Feldúlt sír  ? 1 ? 
Öttevény–Lenin u. 62.    
 Férfi, 40 év feletti 2 Ezüst 
Pusztasomorja–Tímár-
domb 

   

6. sír Nő 1 Bronz 
7. sír Nő  2 Bronz 
17. sír Nő  1 Bronz 
Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő  

   

44. sír Nő 1 Bronz 
113. sír Neme, kora bizonytalan 1 Bronz 
129. sír Nő 1 Bronz 
157. sír Nő. mat. 1 Ezüst 
158. sír Nő, iuv-ad. 2 Bronz, körte alakú 
160. sír Nő, 40-45 éves 1 Bronz 
161. sír Nő, 35 éves 1 Bronz 
171. sír Nő, ad. 9 Bronz 
207. sír Nő, mat. 1 Ezüst 
219. sír Nő, ad. 1 Bronz 
Wallern/Valla     
49. sír Felnőtt (?) 1 Bronz  
 

Az avar korban feltűnő, de igazán csak a magyar honfoglalás után elterjedő ékszerfajta 

használata általános volt a 10-11. század folyamán, s divatban maradt az S-végű karikák 

megjelenése után is (SZŐKE 1994, 269; RÉVÉSZ 2008, 402). Ez a vizsgált megyék több sírja 

esetében is megfigyelhető, melyekben együtt fordult elő e két ékszertípus. Természetszerűleg 

elsősorban a nők és gyermekek ékszerkészletében kapott helyet, férfi sírokból csak ritkán 

ismert. Általában bronzból készültek, az ezüst példányok száma alacsonyabb. Síronkénti 

számuk egy és kilenc között változik, ez utóbbi azonban csupán egyetlen sírra vonatkozik. Az 

eltemetettek döntő többsége csupán egy vagy két egyszerű huzalkarikát viselt.  

 

A hajkarikák nagy darabszámú csoportját az S-végű karikák alkotják.  

Lelőhely Nem és életkor Darabszám Megjegyzés 
Gönyű–Dunapart    
szórvány ? 4 2 db bronz, 2 db ezüst 
Győr–Bácsa, Szent Vid    
19. sír Fiatal nő 1 Bronz 
Győr–Fövenyes-domb    
2. sír Gyermek  1 Ezüst, bordázott végű 
Győr–Székesegyház    
Szórvány  ? 1 Aranyozott ezüst 
Győr–Téglavető-dűlő    
608. sír Neme, kora bizonytalan 1 Bronz 
Győr–Újszállások    
Szórvány ? 1 Bronz, bordázott végű 
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Győrszentiván–
Károlyháza 

   

2. sír Gyermek 2 Bronz, 1 db bordázott és 
1 db sima végű 

Győrszentiván–
Söprűshegy 

   

15. sír Nő 1 Ezüst 
Ikrény–Mendel-domb    
Szórvány ? 2 ? 
Ikrény–Silógödrök    
Szórvány ? 1 ? 
Koroncó–Pusztatemető    
Szórvány  ? 1 Arany, bordázott végű 
Levél–Újhelyi I. tér    
1/A. sír Nő 1 ? 
4. sír Neme, kora bizonytalan 1 Bronz 
5. sír Nő (?) 2 Bronz 
Lébény–Kaszás-domb     
17. sír Nő, 18-63 év közötti 1 Bronz 
80. sír Nő, 22-25 éves 1 Ezüst  
89. sír Nő, 50-70 éves 1 Ezüst 
127. sír Gyermek, 8-9 éves 1 Bronz 
Pannonhalma–
Boldogasszony kápolna 

   

Szórvány ? 1 Bronz 
Pusztasomorja–Tímár-
domb 

   

19. sír Nő 2 Bronz 
Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

   

38. sír Gyermek 3 2 db bronz, 1 db ezüst 
44. sír Nő 1 Bronz 
48. sír Nő 2 Bronz 
52. sír Nő 1 Ezüst 
57. sír Nő 1 Ezüst 
60. sír Nő 8 Bronz, 2 db vége hiányos 
75. sír Nő 4 Bronz, 3 db vége 

hiányzik 
86. sír Nő 2 Bronz 
96. sír Nő 6 5 db bronz, 1 db ezüst 
100. sír Nő 1 Bronz 
123. sír Nő 1 Ezüst 
138. sír Gyermek 7 6 db bronz, 1 db ezüst, 2 

db vége deformálódott 
139. sír Férfi, mat. 2 Bronz, végeik szélesre 

kalapáltak 
142. sír Leány inf. I-II. 1 Bronz, vége hiányos 
150. sír Gyermek, inf. I. 1 Eredetileg karikája törött 

volt, ma már a letört rész 
nem található meg. 

156. sír Leány, inf. II. 4 Bronz, az egyik vége 
hiányos 

159. sír Nő, ad. 2 Bronz, 1 db hiányos 
171. sír Nő, ad. 9 Bronz, 5 db sima és 4 db 

másfélszeres S-végű 
174. sír Nő, ad. 1 Bronz 
182. sír Nő, ad. 13 10 db bronz, 3 db ezüst, 9 

db S-vége hiányzik vagy 
deformálódott 

183. sír Férfi, ad. 2 Bronz 
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187. sír Férfi, ad. 1 Bronz 
200. sír Nő, iuv-ad. 9 3 db bronz, 6 db ezüst, 1 

db vége törött, 1 db vége 
hiányzik 

207. sír Nő, mat. 1 vagy 2 Ezüst, egyik besorolása 
végének hiányossága 

miatt bizonytalan 
221. sír Nő, iuv. 2 Bronz 
Szórvány  ? 1 Bronz 
Szórvány  ? 1 Bronz 
Wallern/Valla    
33. sír Gyermek  1 Bronz 
 

A korszak kutatása már korán felfigyelt erre a jellegzetes ékszerfajtára, s napjainkra 

elfogadottá vált, hogy etnikumjelző szereppel nem rendelkezik (58. kép).  

Mindössze egyetlen aranyból készült változat került elő a koroncó–pusztatemetői 

lelőhelyről. Mivel a feltárásról pontosabb információ nem áll rendelkezésre, így a hajkarika 

előkerülési körülményeiről sem rendelkezünk megfelelő információkkal. Mindössze annyi 

látszik bizonyosnak, hogy egy kora Árpád-kori templom körüli temető egyik sírjából 

származik. Aranyból készült hajkarikák mind az egyszerű mind az S-végű huzalkarikák 

között megtalálhatók e korszakban. Az arany S-végű karikák értékelése kapcsán Mesterházy 

Károly (MESTERHÁZY 1983, 144-145.) arra a megállapításra jutott, hogy ezek a már keresztény 

módon temetkező, tehetősebb személyek birtokában voltak. A karika vége bordázott, ez a 

megoldás a 11. század közepén jelenhetett meg először (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 57). A koroncói 

darab tipológiai besorolása alapján a 11. század második felére-végére keltezhető 

(MESTERHÁZY 1983, 145). A tárgytípus hasonló keltezését további leletek is megerősítik (TÜRK 

2005, 217). 
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58. kép. Győr és Moson megyék S-végű karikákat tartalmazó temetői: 5. Gönyű–Dunapart, 7. 
Győr–Bácsa, Szent Vid 19. sír, 9. Győr–Fövenyes-domb 2. sír, 11. Győr–Székesegyház, 12. 
Győr–Téglavető-dűlő 608. sír, 13. Győr–Újszállások, 15. Győrszentiván–Károlyháza 2. sír, 
16. Győrszentiván–Söprűshegy 15. sír, 19. Ikrény–Mendel-domb, 20. Ikrény –Silógödrök, 27. 
Koroncó–Pusztatemető, 29. Levél–Újhelyi Imre tér 1/A., 4., 5. sír, 30. Lébény–Kaszás-domb 
17., 80., 89, 127. sír, 40. Pannonhalma–Boldogasszony kápolna, 41. Pusztasomorja–Tímár-
domb 19. sír, 43. Rusovce/Oroszvár 38., 44., 48., 52., 57., 60., 75., 86., 96., 100.,123., 138., 
139., 142., 150., 156., 159., 171., 174., 182., 183., 187., 207., 221. sír, 49. Wallern/Valla 33. 
sír  
 

A talán már a 10. század első felében megjelenő (LANGÓ 2010, 450), de csak a 10. 

század második felétől, főként annak utolsó harmadától elterjedő (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 53-

54.) S-végű karikák többségének alapanyagául a bronz szolgált, 82 db készült ebből a fémből, 

míg az ezüst – vagy aranyozott ezüst – változatok száma 17 db. Legalább további 5 db karika 

anyaga sajnos nem ismert. Ez 6 %-ot tesz ki, mely azonban a bronz – ezüst, 78 – 16 %-os 

arányát jelentősen nem változtatná meg. Ennek az anyagiak mellett kronológiai okai is 

lehetnek. 

Figyelemre méltó, hogy mindössze néhány bordázott véggel ellátott S-végű karika 

került csupán elő (Győr–Fövenyesdomb, Győr–Újszállások, Győrszentiván–Károlyháza), s 

ezek sem a tárgytípus vastagabb huzalból készült, szélesre kalapált végű változatai, melyek 

ezüstből készülhettek, s a 11. század közepétől terjedtek el (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 57). Ebben 

a kronológiai okok mellett egyéb tényezők is közrejátszhattak, a teljes kép érdekében meg 

kell említeni, hogy a győr–pósdombi temető több sírjából (10., 15., 16., 20. sír) is került elő 

ezüstből készült, gyakran szélesre kalapált S-végű karika.  
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Mint már említettük a típus sima huzalkarikákkal kombinált viselete is megfigyelhető 

volt, a bordázott végű példányok alapján még a 11. század közepén is. Férfiak, nők és 

gyermekek egyaránt viselték, természetesen nem azonos arányban. A szórványként és a 

bizonytalan nemi és életkori adatokkal rendelkező személyek sírjából előkerült karikákat nem 

tekintve 3 felnőtt férfi, 9 gyermek – ebből 2 kisleány – és 24 nő sírjából került elő S-végű 

karika. Férfiakkal 1 vagy 2 db karikát temettek csak el, minden esetben bronzból; a gyermek 

és a női sírokban ezek száma 7, illetve 13 db is lehetett, ezüstből és bronzból vegyesen. A 

temetőkre lebontott síronkénti darabszámot tekintve a lébényi temetőben síronként 1 db volt 

csupán belőlük, a lelőhelyek többsége esetében szintén 1 vagy 2 db volt csupán, kivétel a 

rusovcei/oroszvári temető, melyből a két megyében egyedüliként – a természetesen itt is 

megtalálható 1 vagy 2 db karikát tartalmazó temetkezések mellett – síronként 3 és 13 közti 

darabszámban is megfigyeltek S-végű karikákat tartalmazó sírokat, 9 esetben. 

Területünkön a 10. század első felére keltezhető sírból nem ismert ez az ékszerfajta, 

kísérő leleteik nem teszik lehetővé a század második felénél korábbi keltezést.  

Viseleti módjukkal kapcsolatban feltételezhető, hogy bőr- vagy textilszalagba fűzve 

viselték őket (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 57-59.), vagy egy másfajta – főként a nyugati szláv 

területekre vonatkozó – rekonstrukció szerint textil- vagy bőrpántra, sapkára, főkötőre varrva 

is lehettek (BRATHER 2001, 281-284.; ibid. 2004a, 134). Sajnos a viseleti rekonstrukciót nagyban 

megnehezíti, hogy a karikák döntő többségének pontos sírbéli helyzete nem ismert, ahol erre 

mégis vannak adatok, ott az ékszer egymagában volt. Bizonyára helyes – a nagyobb számú 

hajkarikát tartalmazó sírok esetében feltétlenül – egy szerves anyaggal kombinált viseleti 

módot feltételezni, mely nem csak a hajfonatokba fűzött szalag, de egy fejpánt, fejdísz stb. is 

lehetett. S másfajta lehetett a viselet azokban az esetekben is, mikor S-végű és sima karikák 

kombinálódtak. 

Az S-végű karikák másik változata a másfélszeres S-végű karika bizonyosan egyedül a 

rusovcei/oroszvári 171. sírból került elő, innen azonban 4 db is, sima és egyszeres S-végű 

karikákkal, valamint egy sodrott nyakpereccel egyetemben. A kísérő leletek alapján a Szőke 

Béla által kijelölt 10. század első negyede és a 10. század utolsó harmada közti időszak 

(SZŐKE 1962, 44) ebben az esetben is megfelelőnek látszik.  

Körte alakú hajkarikákkal is mindössze a rusovcei/oroszvári temető 158. sírjában 

nyugvó iuv-ad. korú nőt temették el.  A típus rövidebb ideig tartó használati ideje a 10. század 

vége és 11. század eleje közé helyezhető (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 53; RÉVÉSZ 2008, 402).  

A Dunántúl és az Alföld vonatkozásában eltérő számban megfigyelhető, pödrött végű 

karikák ugyancsak ritkaságnak számítanak a terület leletanyagában. Mindkét ilyen ékszert 
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tartalmazó sír a rusovcei/oroszvári temetőben volt (205., 215.), a karikák anyaga mindkét 

esetben ezüst. Egy ad-sen. korú férfi sírjában egymagában, míg egy iuv-ad. korú nő mellett 

párban voltak. Megjelenésük a kutatásban megtalálható vélemények szerint a 10. század 

harmadik negyedére tehető, s csupán rövid ideig tartó használat után, a 11. század elején ki is 

mentek a divatból (SZŐKE 1962, 37; RÉVÉSZ 2008, 402). Az ország K-i területein azonban a 

vastagabb huzalból készült változatok a 11. század folyamán is használatban maradhattak 

(BENDE–LŐRINCZY 1997, 227-229.; GÁLL–GERGELY 2009, 60). Az ékszer ólomból készült 

változata Vas megyében még Kálmán (1095-1116) érmével együtt (KRIZSÁN 2010, 121) is 

megtalálható.  

Lefelé szélesedő spirálcsüngős karika csak a rusovcei/oroszvári temető két sírjából 

(123., 135.) ismert mindössze. 2 db egy felnőtt nő mellett feküdt, míg a harmadik egy 

bizonytalan nemű és korú személy sírjában volt. Ez az ékszerfajta a késő avar temetők 

későbbi sírjaiban ritka, igazán a Karoling-kori temetőkben figyelhető meg. A magyar 

szállásterületnek főként ÉNy-i és D-i, DK-i részein található meg, használata a 11. század 

közepén még igazolható (SZŐKE 1994, 270; DEMO 2009, 449-450.). Megjelenési idejét tekintve 

Szőke Béla a 10. század közepét vagy harmadik negyedét jelölte meg (SZŐKE 1962, 41). A 

szlovákiai Čakajovcén/Csekejen a 10. század első felére keltezte Maria Rejholcová 

(REJHOLCOVÁ 1995a, 59-60.). 

A korabeli sírokban ritkábban előforduló gombos végű karika egyedül a 

mosonszentmiklós–lednice-dombi 2. sírból ismert. Sajnos a lelet ma már nem található meg, 

az ásatási naplóban szereplő információk szerint a koponya bal oldalánál előkerült karika 

„végei kis bütyökkel végződnek”, ami valószínűvé teszi, hogy ez egy mindkét végén gombos 

kialakítású karika lehetett. 

Ezek, valamint a hasonló gombokban végződő ékszerfajták az ún. Köttlach kultúra 

jellemző ékszertípusai, melyeknek Kárpát-medencéből több példányát is ismerjük.  

A – fotó vagy rajz alapján megfelelően tanulmányozható – karikák véleményünk 

szerint tipológiailag 4 főcsoportra, s azon belül további alcsoportokra oszthatók, méretük, de 

elsősorban végeik kialakítása alapján: 

I. Teljes hosszán megközelítőleg azonos átmérőjű, többségében kerek, egyetlen esetben 

négyzetes átmetszetű, végein nagyobb gombokban záródó karperecek. 

II. 1. Teljes hosszán megközelítőleg azonos huzalvastagságú, mindkét végén gombos 

kialakítású karika. 

II. 2. Végei irányába elvékonyodó, lekerekített végű gombokkal rendelkező karika. 

II. 3. Végei irányába elvékonyodó, egyenesre vágott végű gombokkal rendelkező karika. 
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II. 4. Végei irányába elvékonyodó, rombusz alakú gombokkal rendelkező karika. 

III. 1. Egyik végén elhegyesedő, másikon lekerekített gombban végződő karika. 

III. 2. Egyik végén lekerekítetten, másikon lekerekített gombban végződő karika. 

III. 3. Egyik végén ferdére vágott, másik – esetenként elvékonyodó – végén lekerekített 

gombban záródó karika. 

III. 4. Egyik végén egyenesre vágott, másikon lekerekített gombban végződő karika. 

III. 5. Egyik végén egyenesre vágott, másikon egyenesre vágott végű gombban végződő 

karika. 

III. 6. Egyik végén lekerekített, másikon egyenesre vágott végű gombban végződő karika. 

IV. Végei irányába enyhén hegyesedő, végein többszörösen tagolt karika. 

Eredetük kérdése bizonytalan, azonban a 8. század végétől Bajorország Ny-i részén 

már számolhatunk használatukkal, sőt, a frank és alemann területeken már a 7. századtól is 

kimutathatók. Említett területeken történő fellépése felhívja a figyelmet arra, hogy ezen 

ékszerek kultúrtörténeti értelmezése során, eredetük vizsgálata az említett terület felé mutat, 

hiszen az ún. Köttlach horizont, melyben ezek szintén megtalálhatók, időben fiatalabb 

(SCHWARZ 1984, 22-29.). Típusaik szerint a bajor területeken található karikák átmérője 

általában kisebb, s ebben a méretben megtalálhatók Csehország, Ausztria Szlovénia és 

Magyarország területén is. A közepes méretű – 3-4 cm-es – karikák elterjedésének súlypontja 

a K-Alpok vidéke, Istria, Friaul, K-i irányban Szlovénia, É-felé pedig Ausztria területén 

Karintián és Steriemarkon át egészen Niedeösterreichig megtalálható. A nagyobb – 4,5 cm 

feletti – átmérőjű karikák a közepes daraboknál ritkábbak, K-Tirol, Friaul, Szlovénia Ny-i 

része és Ausztria K–DK-i részén terjedtek el (SCHWARZ 1975, 358-359., Abb. 18.; KRAMER 1994, 

39; PÖLLATH 2002, 128-129.). 

Jochen Giesler megállapítása szerint a gombos végű karikák nem az ún. Bijelo Brdo 

kultúra formáihoz tartoznak, hanem a K-Alpi milliő idegen formáiként értelmezhetők. 

Besorolása szerint a Bijelo Brdo-Kultur I/korai fázisába sorolható ezek többsége, noha csupán 

kisebb számban bukkan fel, s az „altmagyarischen” kategóriába sorolható leletek közül pedig 

hiányoznak (GIESLER 1981, 125-126., Taf. 53.).  

A gombos végű karikák felhasználásukat tekintve gyűrűk, fülbevalók, hajkarikák vagy 

általános fejékszerek, a főkötőhöz, homlokpánthoz kapcsolva egyaránt lézethettek, míg 

nagyobb átmérőjű változataik karperecként is szolgálhattak. Bajorországban a többség a 

fejékszerek közé sorolható, a gyűrűként ritkábban figyelték meg használatukat  (SCHWARZ 

1972, 22; PÖLLATH 2002, 128-130.).  
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A méret természetesen már eleve utalhat bizonyos esetekben a funkcióra, de ennek 

vizsgálatakor elsődlegesen mégis a sírbéli helyzetet kell figyelembe venni. Felhasználásukat 

tekintve hajkarikaként/fejdíszként használták a leletek döntő többségét. Viseleti helyzetüket 

tekintve így nem mutatkozik különbség a Ny-i és DNy-i területeken megfigyelhető 

tendenciákhoz képest, s abban sem, hogy egyéb karikákkal együtt viselték ezeket a K-Alpok 

vidékén is. A katalógusban felsorolt karikák azonban kivétel nélkül kisebb átmérőjűek voltak, 

máig nem ismert hiteles feltárásból olyan nagyobb átmérőjű gombos végű karika, melynek 

fejékszerként történő felhaszálását feltételezhetnénk, szemben a K-Alpok vidék leleteivel. 

Úgy gondoljuk fejékszer lehetett egykor az ikervári 130. sírból előkerült karika is, mely 

másodlagosan kerülhetett a fiatal gyermek mellé, karperecként. Ez utóbbi funkciónak 

megfelelő felhasználás ritkább, öt ilyen sírt lehet említeni, ezek egyikében párosan voltak az 

ékszerek. Mivel ezen darabok funkcióját tekintve a sírbéli helyzet ismerete nélkül előkerült 

példányok esetében is valószínűnek tűnik, így biztosabban állítható, hogy e változat nem 

számított elterjedtnek. A pontosan ismert sírbéli fekvésük alapján gyűrűként 7 db gombos 

végű karikát viseltek, három sír a majsi, kettő a győr–pósdombi temetőben volt, míg egy-egy 

a bjelo-brdoi és az ikervári sírkertben. Ez regionális eltérésre utalhat, noha a gyűrűként való 

viseleti mód nem számít ismeretlennek a Kárpát-medencén kívül sem. 

Altípusaikat illetően a Kárpát-medencei példányok analógiái megtalálhatók mind a K-

Alpi, mind a bajor területeken. Ritkábban bukkannak fel azonban a mindkét, illetve csupán 

egyik végén egyenesre vágott végű változatok (II. 3., III.6. típus).  

A köttlachi temetőből előkerült gombos végű karikák átmérője 2,5 és 5,7 cm között 

változik (MITSCHA-MÄRHEIM 1966, 293). A karintiai példányok átmérőjének középértéke 

típusonként 2,5 és 3,8 cm között ingadozik (EICHERT 2010, 65). Szlovéniában a hajkarikaként 

alkalmazott gombos végű karikák között megtalálhatók viszont már az 5-5,5 cm-es karikák is 

(KNIFIC–SAGADIN 1981, 506.). A Kárpát-medencei darabok többsége viszont csupán 1,3 és 3,1 

cm közötti nagysággal bír, az átlag 2,3 – 2,7 centiméter.  

Úgy tűnik tehát, hogy a K-Alpok vidékén megtalálhatók a nagyobb átmérőjű, 

fejékszerként viselt gombos végű karikák, hasonlóan a szintén fellelhető nagyobb átmérőjű S-

végű karikákhoz (PÖLLATH 2002, 130), míg a Magyar Királyság területéről ezek hiányoznak. 

Mint említettük a gombos végű karikák kronológiája kérdéses, Giesler a típusokat a 

Köttlach II-es fázisba sorolta (GIESLER 1980.). Feltehetően azonban a K-Alpok vidékén már a 

10. század közepét megelőzően is számolhatunk használatukkal. Szlovénia nagy számú 

leletanyaga alapján a karikák mindhárom méretű változata megtalálható volt már a 9. 

században (PLETERSKI–BELAK 2002, 288). Tipológiailag a vékonyabb huzalú, kevésbé profilált 
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gombokkal rendelkező karikák idősebbenek tűnnek a vastagabb változatoknál, utóbbiakat a 9-

11. század közé keltezte Milan Sagadin, míg a vékonyabb változatokat a 9. század első felére 

(SAGADIN 1987, 110-111.). A 9. század elejétől számolhatunk használatukkal Steiermark 

területén is (GUTJAHR 2008, 344-345.). A karintiai darabokat tipológiailag elkülönítve 

osztályozta Stefan Eichert (EICHERT 2010, 67-69.) is, s véleménye szerint a végeiken hengeres 

gombokkal rendekező példányok már a 8. század végétől, a kerek változatok a 9. század 

közepétől, míg a végein többszörösen tagolt, vagy csak egyik végén gombos kialakítású 

példányok csak a 10. századtól keltezhetők. A végeiken többszörösen tagolt karikák 9. század 

végén – 10. század első felében történő használata mellett foglalt állást Andrej Pleterski is 

(PLETERSKI 1982, 149-150.). 

A Kárpát-medencei leletek közül a nádudvar–töröklaponyagi gombos végű karikát 

Mesterházy Károly a 11. század első harmadára, azon belül nagyobb valószínűséggel a század 

első évtizedére keltezte (MESTERHÁZY 1968, 150). A Magyar Fejedelemség területén taláható 

tárgyak közül a karperecként viselt példányok korábbinak tűnnek a kisebb karikáknál, ezek 

már a 10. század közepén, második felében használatban lehettek. Sajnos a kisebb karikákat 

tekintve sem az előkerült leletek száma, sem a lelőkörülményeik kínálta lehetőségek nem 

elegendők ahhoz, hogy az egyes altípusok pontos kronlógiai rendszereit felállítsuk, az 

esetleges különbségeket meghatározzuk. Általánosságban annyi mondható el, hogy a 10. 

század vége – 11. század eleje előtt ezek a kisebb karikák valószínűleg nem kerülhettek 

földbe, s ilyenekkel még a 11. század közepén – végén is temetkeztek, mint ezt néhány ilyen 

karikákat kísérő lelet – I. András (1046-1060) érme, bordázott S-végű karikák – alapján 

feltételezhetjük, legalábbis a győr–pósdombi és a Majs–Udvari réteken feltárt temetőben.  

Az ún. köznépi temetők ritka ékszereinek tűnnek ezek a darabok, noha kisebb 

számban néhány síros temetőkből is előkerültek már. Azonban ez utóbbiak is – leletanyagukat 

tekintve – ún. köznépi jellegűeknek tűnnek. 

Térképre vetítve a lelőhelyeket a gombos végű karikák egy csoportját a Duna-Dráva 

összefolyásának tágabb környezetében találjuk. Szintén egy tágabb terület jelölhető ki az É-

Dunántúlon. A karperecként használt gombos végű karikák egy csoportja Erdélyben 

körvonalazódik.  

 

Fülbevalók. Az egyes leletek értékelése körüli bizonytalansági tényező sajnos ennél az 

ékszertípusnál sem zárható ki teljesen, mint a nyitott végű hajkarikáknál már említettük, nem 

minden esetben különíthetők el egyértelműen a hajkarikák és a fülbevalók, így ezeket nem 

szerepeltettük a fülbevalók között, melyek az alábbi lelőhelyekről ismertek (59. kép):  
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Lelőhely Nem/életkor Darabszám Típus 
Győr–Téglavető-dűlő    
47. sír Nő 2 db B típusú 

gömbsorcsüngős, lánccal 
összekapcsolt 

Koroncó–Bábota    
II. sír Nő 1 db B típusú gömbsorcsüngős 
Koroncó–Dózsa György 
u. 23. 

   

 Nő  1 db B típusú gömbsorcsüngős 
Koroncó–Rácz-domb    
 Nő 1 db C típusú gömbsorcsüngős 

 
 

Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

   

48. sír Nő, inf. II-iuv. 1 db Gyöngykoszorúkkal 
díszített 

 
 

68. sír Nő 2 db Félhold alakú, filigrán és 
granulációs díszítésű, 

kacsatalpas lánccsüngős 
105. sír Nő 1 db Öntött szőlőfürtdíszes 
 

Fülbevalók tehát mindössze néhány sírból kerültek elő, ezek mindegyikében felnőtt nő 

vagy fiatal leány nyugodott. Sajnos hitelesen feltártnak csak a fülbevalókat tartalmazó sírok 

fele tekinthető.   

 

59. kép. Győr és Moson megyék gömbsorcsüngős (■), szőlőfürtdíszes (o), gyöngykoszorúkkal 
díszített (+) és a félhold alakú, lánccsüngős (x) fülbevalókat tartalmazó lelőhelyei: 12. Győr–
Téglavető-dűlő 47. sír, 24. Koroncó–Bábota II. sír, 25. Koroncó–Dózsa György u. 23., 28. 
Koroncó–Rácz-domb, 43. Rusovce/Oroszvár 48., 68., 105. sír 
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A táblázatból kitűnik, hogy több darabbal egyedül a gömbsorcsüngős fülbevalók 

vannak képviseltetve a két megye leletanyagában. Négy lelőhelyről, három esetben azok B 

típusú variánsa (Győr–Téglavető-dűlő 47. sír, Koroncó–Bábota II. sír, Koroncó–Dózsa Gy. 

u.), míg a negyedikben C típusú változatuk (Koroncó–Rácz-domb) került elő. A Koroncó–

Dózsa utcai ezüstből, míg a többi bronzból készült. A pontos típusok meghatározását nehezíti, 

hogy párban mindössze a győri fülbevalók voltak, s a többi B típusú fülbevaló pedig hiányos 

is. Annyi bizonyosnak látszik, hogy legalább kétféle változatot képviselnek, hiszen a győri 

karikájának alsó felén hurkos kialakítású részhez kapcsolódott a csüngő, míg a bábotai II. sír 

karikájának alján két kisebb karika szolgált e célra. A karika fülben való átfordulását 

előbbinél a huzal hurkos kialakítása, a bábotai esetében pedig rövidebb taggal kapcsolódó 

bikónikus gömböcske szolgálta. Az egyetlen C típusú darab karikája nem került 

gyűjteménybe, ennek csüngőtagját három gömböcske díszíti.  

Hitelesen feltártnak mindössze a győr–téglavető-dűlői, a koroncó–bábotai II. és a 

Koroncó–Dózsa úti sír tekinthető, utóbbi kettőből azonban csupán 1-1 fülbevaló, vagy annak 

egy része került elő. A B típusú gömbsorcsüngős fülbevalók, mint azt már Révész László 

megállapította, főként a „középrétegbe sorolható” sírokból ismertek, jóval kisebb számban 

kerültek elő ún. köznépi jellegű temetőkből (RÉVÉSZ 1988, 148). A fülbevalókat tartalmazó 

sírok egyéb leletei az elhunyt vagy családja tehetősebb anyagi helyzetére utalnak a vizsgált 

régiónkban is. A három koroncói temetkezésben – két B és egy C típus – rozettás 

lószerszámveretekkel együtt kerültek elő, s a győri sír is a feltárt temető leggazdagabb 

leleteket szolgáltató temetkezése volt. Figyelemre méltó, s talán egyes csoportok eltérő 

viseleti szokásaira enged következtetni, hogy noha a gömbsorcsüngős fülbevalók a rozettás 

lószerszámos sírok jellemző kísérőmellékletei, lánccal összekapcsolt gömbsorcsüngős 

fülbevalópár ilyen lószerszámmal elhantolt nő sírjából mindeddig nem került elő (HORVÁTH 

2004a, 466).   

Ezek viseleti módját tekintve, a fülbevaló elnevezés már eleve megszabni látszik, 

azonban ez korántsem bizonyos minden esetben. Börzsönyi Arnold (BÖRZSÖNYI 1903, 69) 

beszámolt róla a győri sír kapcsán, hogy „a koponya halántékai zöldesek voltak, de a 

fülönfüggők elpusztultak”. Ez a tudósítás, ha a fülbevalók állapotát illetően pontatlan is, de 

azt jelzi, hogy a fülbevalók okozta bronz patina a koponya halántékhoz közeli részén volt 

megfigyelhető (más lelet, mely ezt az elszíneződést okozhatta volna, nem került elő). Vagyis 

a fülbevalókat valószínűleg nem a fülbe akasztva viselték, hanem egy szerves anyagból 

készült fejdíszbe akasztva. Hasonló jelenséget dokumentáltak a Kőszeg–Kőszegfalvi-rétek 

területén feltárt temető 3. sírjában (HORVÁTH 2010, 26, 24. ábra). Itt ugyanis a fülbevalók a 
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koponya hátsó része alatt helyezkedtek el, nem pedig annak két oldalán. Az egyik – 

bolygatatlan – fülbevaló karikájának pedig csupán alsó, függőt tartó része került elő, mely így 

nem lett volna a fülben viselhető. A mellette előkerült huzalkarika csak akkor pótolhatta a 

fülbevaló karikáját, ha ahhoz valamilyen vékony cérnával erősítették, hiszen átmérője miatt a 

fülbevaló karikájának csüngőt tartó hurkába nem lehetett volna beakasztani.  

A 10-11. századi fülbevalók gömbsorcsüngős fajtája minden bizonnyal a magyarság 

K-i örökségének részei közé sorolhatók, ám míg a K-i területeken az öntött darabok 

dominálnak, a Kárpát-medencében a fordítottja a jellemző. A B típusú változat használati 

idejét Révész László a 9. század végétől – 10. század elejétől a 11. század első harmadáig 

határozta meg, míg a C típus használatával véleménye szerint a 920/30-as évektől 

számolhatunk, legfeljebb az ezredfordulóig (RÉVÉSZ 1988, 149, 153).  

A fülbevalók elterjedési térképéből (RÉVÉSZ 1988, 142-143., 1. kép) kitűnik, hogy kisebb 

koncentrálódásuk figyelhető meg vizsgált területünkön, Koroncó környékén. A környező 

területek leletanyagából a Sopron megyei64 Csorna–Sűlyhegy (LAKNER 1887, 23, III. ábra; 

RÉVÉSZ 1988, 145) és Szakony–Tsz kavicsbánya 7. sírjából ismert (ERDÉLYI 1995, 96). Ettől 

kissé DNy-ra Kőszeg–Kőszegfalvi-rétek lelőhelyről került elő, mely a fülbevalótípus eddig 

ismert legnyugatibb lelőhelye (HORVÁTH 2010, 26, 24. ábra). Nagyobb számban találhatók a 

Duna vonalától északra, ahonnan 13 lelőhelye közölt a gömbsorcsüngős fülbevalóknak 

(REJHOLCOVÁ 1995, 64; NEVIZÁNSKY 2006, 296-297., Obr. 7.), míg a mai Burgenland (OBENAUS 

2006.) leletmentes ebből a szempontból.  

A többi fülbevaló mindegyike külön-külön típusba sorolható. Párhuzam nélkül állnak 

a rusovcei/oroszvári 68. sír kacsatalpas lánccsüngőkkel ellátott, filigrán és granulált díszítésű, 

félhold alakú fülbevalói, melyek a törtezüst leletek körébe sorolhatók (MESTERHÁZY 2004, 243-

245.). A két fülbevaló között jól megfigyelhető méretbeli eltérés van, mely természetszerűleg a 

díszítésre is kihatással volt: a kisebb fülbevalón a granuláció zártabb, tömörebb helyet foglal 

el. A lánccal vagy sodrott csüngőtaggal ellátott fülbevalók bizánci előképei már az 5-6. 

századtól megtalálhatók voltak, s a 9. század 2. felében – feltételezhetően bajor-alemann 

hatásra – a K-Alpok vidékén is elterjedtek (SZŐKE 1992, 856; GUNJAČA–MILOŠEVIĆ 2007, 446). 

A rusovcei/oroszvári ún. „bizánci-orientális” fülbevalótípusok a cseh és a morva területeken, 

főként a várakkal rendelkező központokban található 9-10. századi női sírok jellemzői 

(BRATHER 2001, 286). A rusovcei/oroszvári fülbevalópár Mesterházy Károly véleménye szerint 

                                                 
64 A fertőszentmiklós–szeredre-dűlői temetőből származó fülbevaló (GÖMÖRI 2002, 166, 129. kép) a 
gömbsorcsüngős fülbevalók D típusába sorolható, azonban a típus kapcsán Révész László figyelmeztetett, hogy 
e típus talán nem is sorolható egyértelműen a gömbsorcsüngős fülbevalók közé (RÉVÉSZ 1988, 153), ezért nem 
is szerepeltettük. 
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a 10. században kerülhetett földbe, átmeneti formát alkot az aranyból készült bizánci árúk és 

az egyszerűbb változatok között (MESTERHÁZY 2004, 243-245.; ibid. 2004a, 392-393., 396). Szőke 

Béla a típus részben kijevi, részben morva szármzása mellett foglalt állást (SZŐKE 1962, 50-

51.). A fülbevalók bízvást állíthatóan a rusovcei/oroszvári temető vezérleletei közé sorolhatók, 

melyek annak egyik, ha nem a leggazdagabb sírjából kerültek elő. 

Ugyancsak a törtezüst leletek körébe tartozik a szintén Rusovce/Oroszvár temetőjének 

48. sírjából előkerült, inf. II-iuv. korú nővel eltemetett gyöngykoszorúkkal díszített fülbevaló, 

mely azonban már a gyűjteménybe kerülésekor hiányos volt – s azóta újabb része is 

megsemmisült – így típusa nem állapítható meg, teljes formája nem rekonstruálható. A két pár 

gyöngykoszorúval díszített fülbevalók Magyarországon a 10. század közepétől terjedtek el 

(MESTERHÁZY 1994, 229). 

A törtezüst leletek szőlőfürtdíszes változatának utánzatát láthatjuk a rusocvei/oroszvári 

105. sír – sajnos azóta elveszett – fülbevalójában. A bronzból öntött ékszer pontos típusa – 

rendelkezésre álló fotó alapján – nem állapítható meg, azonban mint arra Mesterházy Károly 

felhívta a figyelmet, sok esetben csupán toposzszerűen szerepel a szőlőfürtdíszes megnevezés 

a fülbevalók ezen változatára (MESTERHÁZY 1991, 151-152.).  

A vizsgált terület leletanyagában kisebb számban előkerült fülbevalók között párban 

csupán két sírból kerültek elő, a többi esetben – még a hiteles feltárásoknál is – csupán egy-

egy darabot tartalmazott a sír. Minden esetben felnőtt, illetve fiatalabb, valószínűsíthetően a 

felnőttkor küszöbén álló nők mellől. Többségük a 10. századra keltezhető, úgy tűnik a 11. 

századi közösségek – ha viseltek is – a sírba már nem, vagy csak elvétve helyeztek fülbevalót. 

A fülbevalókat tartalmazó sírok egyéb leleteit tekintve gazdagabb leletek kerültek elő 

mindhárom gömbsorcsüngős fülbevaló mellett. A koroncói sírokban rozettás 

lószerszámdíszek és lócsontok, illetve ezüstveretes nyereg és ruhadíszek is voltak. A győri 

temetkezésben pedig lemezes hajfonatkorong és hólyagos fejű ezüstgyűrű is volt. Mindegyik 

sír tehát módosabb személyre utal.  A rusovcei/oroszvári 68. sír fülbevalói önmagukban is 

módos családból származó személy temetkezését igazolják. 

Összefoglalóan úgy tűnik a fülbevalók viselete nem volt jellemző a megyék teljes 

területére, temetőnként különbségek mutathatók ki. Egyfelől a Koroncó környékén 

eltemetettek, másfelől a rusovcei/oroszvári temetőben nyugvók mellé került ilyen ékszer.   
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Nyakperecek. A korszak főként ún. köznépi jellegű temetőinek egyik jellegzetes bronz 

ékszertípusából az alábbiakat ismerjük:  

Lelőhely Nem és életkor Típus Kísérőleletek 
Andau/Mosontarcsa    
1. sír Neme, kora bizonytalan Sodrott, hurkos-kampós 

végű 
– 

Szórvány ? Sodrott, hurkos-kampós 
végű, filigránszálakkal 

díszített 

? 

Győr–Téglavető-dűlő    
593. sír Gyermek Sodrott, hurkos-kampós 

végű 
– 

Győr–Újszállások    
Szórvány ? Sodrott, hurkos-kampós 

végű, filigránszálakkal 
díszített 

? 

Szórvány  ? Sodrott, hurkos-kampós 
végű 

? 
 
 

Szórvány  ? Sodrott, hurkos-kampós 
végű 

? 

Szórvány  ? Sodrott, hurkos-kampós 
végű 

? 

Szórvány  ? Sodrott, hurkos-kampós 
végű 

? 

Győr–Víztorony    
 Nő Sodrott, hurkos-kampós 

végű 
Hajfonatkorong, gyűrű, 

karperec 
Ismeretlen lelőhely     
Szórvány  ? Sodrást utánzóan öntött, 

visszapödrött végű 
 

Lébény–Kaszás-domb    
62. sír Nő, 20-22 éves Sodrott, hurkos-kampós 

végű, ezüst 
filigránszálakkal díszített 

Spirális fejdísz, 2 db 
karikagyűrű, 1 db nyitott 

hajkarika 
Pannonhalma–
Boldogasszony kápolna 

   

Szórvány ? Sodrott, hurkos-kampós 
végű, filigránszálakkal 

díszített 

? 

Pusztasomorja–Tímár-
domb 

   

6. sír Nő Sodrott, hurkos-kampós 
végű 

Huzalkarika, 
pántkarperec, avar kori 

veret 
Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

   

86. sír Nő Sodrott, hurkos-kampós 
végű 

Gyöngyök, 2 db S-végű 
karika, 1 db 

huzalkarperec, 1 db 
kerámiaedény 

96. sír Nő Sodrott, hurkos-kampós 
végű 

9 db S-végű karika, 
gyöngyök, 2 db 

fülesgomb, kapszuladísz, 
bronzlánc, pánt- és 
fejesgyűrű, vasszeg 

145. sír Gyermek Sodrott, hurkos-kampós 
végű, ráhúzott 
huzalkarikával 

– 
 



 400 

171. sír Nő Sodrott, hurkos-kampós 
végű 

S-végű és sima 
huzalkarikák, pántgyűrű 

Szórvány 1903. ? Sodrott, hurkos-kampós 
végű 

? 

Szórvány 1943. ? Egy szál bronzhuzalból 
készült, kampós végű 

? 

Tét határa    
Szórvány ? Sodrott, hurkos-kampós 

végű 
? 

Wallern/Valla    
1. sír Neme, kora bizonytalan Sodrott, hurkos-kampós 

végű 
Orsógomb 

44. sír Felnőtt Sodrott, hurkos-kampós 
végű 

Gyöngyök, 2 db zárt 
karikagyűrű 

 

A két Árpád-kori megye vizsgált temetői között 11 lelőhelyről – ebből egy ismeretlen 

– összesen 22 db nyakperec ismert (60. kép).65  

 

60. kép. Győr és Moson megyék nyakpereceket tartalmazó lelőhelyei: 1. Andau/Mosontarcsa 
1. sír, 12. Győr–Téglavető-dűlő 593. sír, 13. Győr–Újszállások, 14. Győr–Víztorony, 30. 
Lébény–Kaszás-domb 62. sír, 40. Pannonhalma–Boldogasszony kápolna, 41. Pusztasomorja–
Tímár-domb 6. sír, 43. Rusovce/Oroszvár 86., 96., 145., 171. sír, 46. Tét határa, 49. 
Wallern/Valla 1. sír, 44. sír 
 

Az általunk elemzett darabok között azonban sajnos 1 db lelőhelye ismeretlen, 10 db 

pedig szórványként, pontos lelőkörnyezetük ismerete nélkül került elő, s mindössze 11 db 

származik hiteles, vagy legalábbis pontosabban megfigyelt temetkezésből. A bizonytalan 

nemi és életkori adatokkal rendelkező sírokat nem tekintve, a – Vályi Katalin véleménye 

                                                 
65 További példányok kerültek elő a gattendorfi/lajtakátai, A. temetőből, a győr–pósdombi 94. és 136. sírból, 
továbbá a rusovcei/oroszvári temető 1974-75-ben feltárt sírjaiból. 
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szerint a keleti kereszténység hatására elterjedő (VÁLYI 2000, 375) – nyakperecek 6 női és 2 

gyermeksírból – valószínűsíthetően kisleányok temetkezéseiből – továbbá egyetlen felnőtt váz 

mellől kerültek elő. A megfigyelt esetekben mindegyikében a viseleti helyzetnek 

megfelelően, a nyakcsigolyákon körben találták. Valószínűleg gondosan helyezték a sírba 

ezeket, a viseleti módnak megfelelően, így a nyakperecek záróeleme a csigolyák alá 

kerülhetett, mint ez a lébényi temetőben megfigyelhető volt. A pusztasomorjai 6. számú – 

homokbányászat során előkerült, s így feldúlt – sírból előkerült nyakperec ugyan a találók 

elmondása szerint a „váz koponyáján” volt, ám mivel hiteles feltárásból ez a fajta viseleti mód 

a Kárpát-medencéből mindeddig nem ismert,66 valószínűbbnek tűnik számunkra, hogy ebben 

az esetben is a nyakcsigolyák környékén feküdt. A temetők mindegyike ún. köznépi jellegű, 

ezen temetőknek azonban a leggazdagabb sírjai is lehetnek. Kísérőleleteiket tekintve főként 

egyszerűbb ékszerek, hajkarikák, gyűrűk, gyöngyök, karperecek említhetők, de figyelemre 

méltó a győri vagy a lébényi sír is, előbbiből hajfonatkorong, utóbbiból spirális 

fémszalagokkal díszített fejdísz is előkerült. 

Típusaikat tekintve anyaguk minden esetben bronz, egyetlen esetben kiegészülhetett 

ezüst filigránszálakkal is. A vizsgált leletanyagban egyetlen huzalból készült csupán 1 db 

ismert, a rusovcei/oroszvári temetőből, sajnos az is szórványként. E típus valószínűleg nem 

lehetett elterjedt, hiszen ezen kívül csupán a győr–pósdombi temető 94. sírja tartalmazott ilyet 

a vizsgált régióban (XJM ltsz. 70.5.22.). A nyakperecek között különleges helyet foglal el az 

ismeretlen lelőhelyű, négyzetes átmetszetű, sodrást utánzóan öntött, végein visszapödrött 

nyakperec, mely leginkább a végein visszapödrött huzalkarperecekkel mutat rokonságot. Ez 

utóbbiak ha nem is gyakoriak, de nem számítanak ismeretlennek a korszak leletanyagában 

(LANGÓ 2000, 47-48.).  

A többség két-, három- vagy négyrét hajlított,67 kerek vagy enyhén ovális átmetszetű 

huzalból készült, hurkos-kampós zárószerkezettel. A vékonyabb két, illetve három szálból 

sodrott 2,3 - 4,4 mm vastagságú változatok lelőhelyei: Győr–Téglavető-dűlő 593. sír, Győr–

Újszállások, Győr–Víztorony, Rusovce/Oroszvár 86., 97., 145., 171. sír, Wallern/Valla 44. 

sír. Ezek a típusok valószínűleg megközelítőleg azonos időszakban jelenhettek meg, a 10. 

század középső harmadában már használatban lehettek (SZABÓ 1980, 52-52.; ISTVÁNOVITS 2003, 

291). A vastagabb huzalú, 5 - 8,2 mm átmérőjű nyakperecek három vagy négyrét hajtott 

huzalból készülhettek: Andau/Mosontarcsa 1. sír és szórvány, Győr–Újszállás, Lébény–

Kaszás-domb 62. sír, Pusztasomorja–Tímár-domb 6. sír, Rusovce/Oroszvár szórvány, Tét 

                                                 
66 Szemben a bolgár terültekkel: VĂŽAROVA 1976, 203, Obr. 125; GRIGOROV 2003, 29-30. 
67 A készítési technikát elemzi: DEMO 2009, 466. 
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határa, Wallern/Valla 1. sír, továbbá valószínűleg ide sorolható a pannonhalmi nyakperec is. 

A vastagabb huzalú nyakperecek használta a 10. század végétől már valószínűleg 

megfigyelhető lehetett (ISTVÁNOVITS 2003, 291). Ezek között négy nyakperec is a szálak közé 

iktatott, bronz (Andau/Mosontarcsa, Győr–Újszállások, Pannonhalma), illetve egyetlen 

esetben ezüstből (Lébény–Kaszás) sodrott filigránszálakkal volt díszítve, melyek a 

nyakperecek záróelemei előtt szorosan fel voltak tekerve a huzalokra. Ezek a példányok a 

nyakperecek tipológiailag vastagabb huzalú változatai közé tartoznak, azonban azoknak 

későbbi csoportjába sorolhatók, melyek használata a 11. század középső harmada-vége 

irányába mutat (GIESLER 1981, 119). Egyetlen nyakperec volt ráhúzott huzalkarikával díszítve. 

A nyakperecek elterjedési térképe alapján a két megye területén általánosan elterjedt 

ékszerek voltak, temetőnként gyakran több sírban is megtalálni őket. 10. század végi – 11. 

századi temetkezésekben fordultak elő.  

Ezek az ékszerek a szomszédos területek leletanyagában sem számítanak ritkaságnak. 

Sopron megyéből a szakonyi, ún. köznépi jellegű temető 28. sírjából egy vastag huzalból 

készült, filigránszállal díszített példány ismert (GÖMÖRI 1984, 98). Vas megyéből Répcelak–

Várdombról szórványként (P. BUÓCZ–KISS–TÓTH–TOBISCHKA 2000, 137, 58. t.), Szombathely–

Kisfaludy Sándor u. ugyancsak szórvány (KISS 2000, 242, 84. t.), továbbá a 60. sírból, melyből I. 

István (1000-1038) érmével együtt került elő egy háromrét hajlított bronzhuzalból készült, 

vékony nyakperec (KRIZSÁN 2010, 126, 2. t.). A mai K-Ausztria területéről említhetők 

Deutschkreuz/Németkeresztúr 36. sírja (OBENAUS 2006, 59, Taf. 9.), Stotzing/Lajtaszék 1. és 2. 

sírja (OBENAUS 2006, 89, Taf. 22, 23.) Bruck an der Leitha/Lajtabruck 5. sírja (KREITNER 2000, 

186-187., Abb. 9).  

 

Gyöngyök, függők, kaurik. A leletanyag egyik leginkább változatos típusait a gyöngyök 

alkotják. A többségében üvegből készült gyöngyök mellett ritkábban az ásványi eredetű 

darabok is felbukkannak, továbbá a nyakláncok csigákkal és állatfogakkal kombinálva is 

megtalálhatók: 

Lelőhely Nem, kor Darabszám Típus 
Győr–Bácsa, Szent Vid    
17. sír Nő 1+2 Kék színű, teljes felületén ezüstfóliás, kettős 

kónikus, oldalán barázdált üveggyöngy; 
hengeres, oldalán barázdált, közepén sávban 

ezüst, illetve aranyfóliával díszített 
üveggyöngyök 

Győr–Belváros    
Szórvány ? 1 Lunula 
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Győr–Téglavető-dűlő     
47. sír Nő 1+1+1+1+1+1+1+1 Kerek, átfúrt ezüstkorong; sárga, háromtagú 

opak rúd üveggyöngy; zöld, hengeres, opak 
üveggyöngy; korong alakú, sárga opak 

üveggyöngy; lapított gömb alakú, kék színű 
áttetsző üveggyöngy; sárga, kéttagú opak 

rúd üveggyöngy; színtelen, bordázott, 
áttetsző üveggyöngy; szegmentgyöngy 

754. sír Gyermek 1 Bronzcsengő 
 
 
 
 
 

 
Győr–Újszállások    
Szórvány  7+5+2+1 Szürkés-fehéres színű, oldalán bordázott, 

átlátszatlan, hengeres üveggyöngyök; 
szürkés-fehéres színű, átlátszatlan, 

hengeres, közepén enyhe bemélyedő résszel 
rendelkező üveggyöngyök; kék színű, kissé 
lapított gömb, illetve hagyma alakú, áttetsző 

üveggyöngy; sárga, hengeres, áttetsző 
üveggyöngy 

Győr–Víztorony    
Szórvány  ? 1 Levél alakú ezüstcsüngő 
Győrszentiván–
Söprűshegy 

   

8. sír Kisleány 1+1+2+5+26 Gömbölyű, bordázott, színtelen, áttetsző 
üveggyöngy; hengeres, nyölcszögű hasáb 

alakú, zöld színű opak üveggyöngy; 
kéttagú, aranyszínű opak üveggyöngyök; 

kéttagú, fehéres-zöldes színű, opak 
üveggyöngyök; egytagú, fehér vagy 

fehéres-zöldes színű, áttetsző szegment 
üveggyöngyök 

Koroncó–Bábota     
II. sír Nő 1+2+1+1+3+10+2 

+1+88 
Kerek füles ezüst függő; ovális féldrágakő 
gyöngyszemek; gömb alakú, ezüstszínű, 

átlátszatlan üveggyöngy; gömb alakú, fehér 
színű áttetsző üveggyöngy; fekete, lapított 
gömb alakú, opak üveggyöngyök; barna 

színű, lapított gömb alakú, áttetsző 
üveggyöngyök; sárga, csonkagúla alakú, 
áttetsző üveggyöngyök; zöld, csonkagúla 

alakú, áttetsző üveggyöngy; apró, hengeres 
vagy gömb alakú, zöld, sárga, fehér, kék 

vagy barna színű üveggyöngyök 
Koroncó–Dózsa György. 
u. 23. 

   

 Nő 1 Csonkagúla alakú, fekete lignit tárgy 
Levél–Újhelyi I. tér    
5. sír Nő (?) 177 Világosbarna, többtagú és szegment 

üveggyöngyök 
Lébény–Kaszás-domb     
2. sír Gyermek, 

12-13 éves 
? Barnás-feketés szemesgyöngyök 

68. sír Gyermek, 3-
4 éves 

1 db Lapított gömb alakú üveggyöngy 
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89. sír Nő, 50-70 
éves 

6 db Lapított gömb alakú szemes üveggyöngy 

127. sír Gyermek, 8-
9 éves 

20+1 db Gömb alakú üveggyöngy, kéttagú 
rúdgyöngy 

Mosonmagyaróvár–
Magyar u. 28. 

   

Szórvány  ? 1 Lunula 
Mosonszentmiklós–
Lednice-domb 

   

17. sír Gyermek 3 Gyöngyök 
18. sír Neme, kora 

bizonytalan 
1 Tengeri kagyló 

Pusztasomorja–Tímár-
domb 

   

6. sír Nő 1 Avar kori öntött veret 
 

Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

   

28. sír Férfi 46 Lapított gömb alakú, kék színű áttetsző 
üveggyöngyök 

44. sír Nő 4+1+1+1+10+6+4 Kaurik; szemesgyöngy; háromtagú kék; 
háromtagú fehér; kéttagú sárga; kéttagú kék 

rúdgyöngyök; sárga, kék és fehér színű 
szegment üveggyöngyök 

48. sír Nő 2+1+2+2+2+1+10+1
+2+1+2 

Öt- és négytagú, hengeres, ezüstszínű 
bevonattal ellátott rúdgyöngyök; téglalap 
formájú, levágott sarkú hasáb alakú, kék 
színű, áttetsző üveggyöngyök; zöldes-kék 

színű, gömb és lapított gömb alakú áttetsző 
üveggyöngyök; korong alakú zöld színű, 
opak üveggyöngy; zöld színű, csonkagúla 
alakú opak üveggyöngyök; kéttagú, sárga 
színű, opak rúdgyöngy; sárga színű, opak 
szegmentgyöngy; kéttagú, kék színű, opak 

rúdgyöngy; kék színű, áttetsző 
szegmentgyöngy; kék színű, hengeres, 

áttetsző üveggyöngyök 
52. sír Nő 28+1+1 Hengeres, hordó és lapított gömb alakú 

üveggyöngyök; hordó alakú vörös ásványi 
gyöngy; lapított gömb alakú üveggyöngy. 

Eredetileg 32 db volt 
57. sír Nő 3+3+3+27+39 Kaurik; vörösbarna, csonkagúla alakú, opak 

üveggyöngyök; lilás-barnás csonkagúla 
alakú opak üveggyöngyök; zöld színű, 

hengeres és csonkagúla alakú, opak, illetve 
áttetsző üveggyöngyök; sárga, fehér vagy 
sárgás-fehér színű, hengeres, csonkagúla 

alakú opak üveggyöngyök 
60. sír Nő 1 Nagy, lapos üveggyöngy 
66. sír Nő 1 Kauri 
71. sír Gyermek 2+2+1 Kaurik, lapított gömb alakú, hurokfolyatott 

díszítésű barna szemes üveggyöngyök; 
háromtagú, kék színű opak rúdgyöngy 

86. sír Nő 1+1 Négytagú, kék színű, opak rúdgyöngy; 
kéttagú, sárga opak rúdgyöngy 

90. sír Nő 1 Rókaféle állat átfúrt tépőfoga 
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96. sír Nő 6+1+1+1+4+1+70+1 Kaurik; átfúrt állatfog; lapított gömb alakú 
fehér opak üveggyöngy; kéttagú sárga opak 
rúdgyöngy; három, illetve négytagú sárgás-

fehér opak rúdgyöngyök; négyszögű, 
levágott sarkú hasáb alakú, kék színű 
áttetsző üveggyöngy; lapított gömb és 

csonkagúla alakú, zöld színű áttetsző és 
opak üveggyöngyök; spirálisan feltekert 

bronzszalag 
100. sír Nő 1+1+1 Kauri; kékesszürke, spirálisan futó mélyebb 

részein fehér színű, lapított gömb alakú 
opak üveggyöngy; kissé tojásdad, lapos, 

fehéres színű, opak üveggyöngy 
113. sír Neme, kora 

bizonytalan 
1 Zöld, átlátszatlan, korong alakú 

üveggyöngy 
121. sír Nő 3+1+1 Lapos, fekete, korong alakú átlátszatlan 

üveggyöngyök; henger alakú, fekete, fehér 
spirális berakással ellátott üveggyöngy; 

kéttagú, hasáb alakú üveggyöngy 
 

123. sír Nő 1 Hengeres, kék színű, spirálisan futó 
mélyebb részeiben sárgás színű opak 

üveggyöngy 
129. sír Nő 14 Barna színű, csonkakúp, hengeres és lapított 

gömb alakú opak üveggyöngyök 
150. sír Gyermek, 6-

7 éves 
1 Hengeres, zöld színű üveggyöngy 

156. sír Leány, inf. 
II. 

3+5 Kaurik; zöld és szürkéskék színű hengeres 
üveggyöngyök 

159. sír Nő, 25 éves 1+8+1+1 Kauri; henger alakú, fehéres színű 
rúdgyöngyök: 1 db két-, 1 db három-, 1 db 
négy-, 2 db öt-, 2 db hat- és 1 db héttagú 

rúdgyöngy; 1 db kettős kónikus, négyoldalú 
gyöngy; 1 db lapos bronzpántból hajlított 

kis gyűrű 
160. sír Nő, ad-mat., 

40-45 éves 
1 Sárgás-fehéres színű, öttagú opak 

rúdgyöngy 
182. sír Nő, ad. 5+1+3+1+5+2+6+3+

42 
Kaurik; zöld színű, egykor valószínűleg 
félhold alakú, átfúrt áttetsző üvegtárgy; 

öttagú, ezüstszínű bevonattal ellátott 
rúdgyöngyök; négytagú, ezüstszínű 

bevonattal ellátott rúdgyöngy; háromtagú 
ezüstszínű bevonattal ellátott rúdgyöngyök; 
kék színű, áttetsző, ezüstszínű bevonattal 
ellátott rúdgyöngyök; sárga színű, kéttagú 

opak rúdgyöngyök, melyekből 3 db 
ezüstszínű bevonattal ellátott; lapított gömb 
alakú, csonkagúla és hengeres, áttetsző és 

opak üveggyöngy 
200. sír Nő, iuv-ad. 4+1+4 Szürkés-fekete, lapított gömb alakú, opak 

üveggyöngyök; nagyobb, borostyánszínű 
ugyancsak ép, gömb alakú üveggyöngy; 

törött, hiányos gyöngydarabok 
206. sír Férfi, ad. 1+1+1 Kék színű, áttetsző, hordó alakú 

üveggyöngy; öttagú, aranyszínű bevonattal 
ellátott rúdgyöngy; bizonytalan típusú 

gyöngy töredéke 
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207. sír Nő, mat. 4+1+2+1+3+2+1+1+
1+1+1+1 

Vöröses-narancssárgás színű, négyélű hasáb 
alakú, levágott sarokkal rendelkező 

karneolgyöngyök; nyolcszögű hasáb alakú, 
fekete alapon világoskék sávos mintákkal 
díszített opak üveggyöngy; lapított gömb 
alakú, bordázott, a bordák közti árkokban 
kék színű festék nyomait őrző, fehéres-

sárgás színű, átlátszatlan üveggyöngyök; 
hétszögű, kettős csonkagúla alakú, fehér 

színű áttetsző üveggyöngy; hagyma alakú, 
aranyszínű bevonattal ellátott 

üveggyöngyök; korong alakú, kék színű 
opak üveggyöngy; négyszögű levágott 
sarkú hasáb alakú, kék színű áttetsző 

üveggyöngy; korong alakú, sárga színű, 
áttetsző üveggyöngy; kissé dinnyemag 
alakú, kék színű, áttetsző üveggyöngy; 
hatszögű hasáb alakú, kék színű, opak 

üveggyöngy; csonkagúla alakú, kék színű 
opak üveggyöngy; lapított gömb alakú, 
sárga színű, opak üveggyöngy, szemes 

díszítéssel 
215. sír Nő, iuv-ad. 1 Ragadozó állat tépőfoga 
220. sír Nő, ad. 1 Sárga, kéttagú, opak rúdgyöngy 
227. sír Nő, mat. 1 Megmunkált vadkanagyar 

 
234. sír Nő, ad. 3+2+1+1+5+3 Hurokfolyatott díszítésű szemesgyöngyök; 

nagyobb és kisebb korong alakú 
üveggyöngyök; lapított gömb alakú 

üveggyöngy; hengeres üveggyöngyök; 
lapos, téglalap alakú üveggyöngyök 

Szórvány  ? 1 Kauri 
Wallern/Valla    
20. sír Felnőtt (?) 1 Barnás-szürkés színű zsírkő gyöngy 
44. sír Felnőtt  2 Fehéres színű, kerek üveggyöngyök 
55. sír Felnőtt (?) 1 Hurokfolyatott díszítésű szemesgyöngy 
 

A gyöngyök az ismert esetek többségében női vagy gyermeksírokból kerültek elő, 

mindössze két esetben tartalmazott férfi sír ilyen leletet, azonban azok száma ebből egy 

esetben csupán néhány darab volt, szemben a jóval nagyobb darabszámot mutató női és 

gyermeksírokéval. Ezt tekintve a legnagyobb darabszámban gyöngy a felnőtt, vagy a már 

idősebb nők sírjába került. Funkciójukat tekintve sajnos a sok bizonytalan fekvésű darab nem 

értékelhető, de valószínűleg ezekben az esetekben is inkább nyakláncra utalhatnak. 

Feltételezhető azonban ruhára varrt szerepük is, noha ez csupán a koroncó–bábotai II. sír 

esetében tűnik igazolhatónak. A terület leletanyagából nem ismerünk olyan esetet, mikor a 

gyöngy huzalkarikára akasztva került volna elő. Ún. köznépi jellegű és gazdagabb leleteket 

szolgáltató temetkezésekben egyaránt jelen vannak, azonban az arány nagyon egyenlőtlen, 

kétségtelenül előbbiekre jellemzőek. További különbség lehet, hogy a már említett gazdagabb 

koroncói sírba nem nyakláncként kerültek a gyöngyök, míg a köznépi jellegű közösségek 

esetében ilyen viseleti mód valószínűsíthető.  
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A gyöngyök típusai szerint az ásványi eredetű gyöngyök közül karneolgyöngyök a 

rusovcei/oroszvári 207. sírból ismertek. A maturus korú nő sírjában a különböző üveg- és 

millefiori gyöngyök mellett 4 db vöröses-narancssárgás színű, négyélű hasáb alakú, levágott 

sarokkal rendelkező karneolgyöngy is volt. Ebből 2 db sötétebb, egyenletes vörös színű, míg 

2 db világosabb, sávokban különböző árnyalatokkal rendelkező. A karneolgyöngyök kapcsán 

felmerült a kutatásban, hogy ún. köznépi jellegű környeztük ellenére, ezen közösségek 

módosabb személyeinek birtokában lehettek (LANGÓ 2004, 91). Ezt a nyakláncba fűzött egyéb 

gyöngyök mellett esetünkben a sírból származó további leletek is alátámasztani látszanak. A 

vizsgált területről ezen kívül gömb alakú karneolgyöngyök a győr–pósdombi 179. sírból (XJM 

ltsz. 74.3.9-10.) is ismertek. Ezek a gyöngyök Kárpát-medence ÉNy-i, Ny-i részein Langó Péter 

véleménye szerint a 11. század elején váltak népszerűvé, s valószínűleg Ny-ról származó 

kereskedelmi árúként kerülhettek ezekre a területekre (LANGÓ 2004, 87-93.). Sajnos a koroncó–

bábotai II. sír féldrágakő gyöngyei elvesztek, így értékelésük bizonytalan. Téglalap alakú 

hasáb formájú, levágott sarkokkal rendelkező gyöngyök (SZILÁGYI 1994, 82) a 

rusovcei/oroszvári temető 48., 96. és a 207. sírjából kerültek elő, mely típus már a 10. 

században megjelenhetett, s egészen a 12. század első feléig adatolható használatuk 

(SZILÁGYI 1994, 107). Az ezüstfóliás gyöngyök között különböző típusok vannak: hengeres, 

végein bordaszerűen kiemelkedő, középrészén mélyebben fekvő fóliás résszel ellátott; kettős 

kónikus, oldalán bordázott, teljes felületén ezüstfóliás; hengeres, oldalán bordázott, közepén 

körbefutó sávban fóliázott. További ezüstbevonattal ellátott gyöngyök is ismertek a 

leletanyagból, melyeknél azonban – rossz megtartásuk, illetve egy részük elveszése nyomán – 

nem lehet kétséget kizáróan eldönteni, hogy tényleges nemesfém fólia, vagy annak színét 

utánzó vékony üvegbevonás található a gyöngyön, esetleg a fóliát vékony, átlátszó 

üvegréteggel is bevonták. Bizonytalan voltuk miatt ezeket is ide soroltuk, hiszen a technikai 

eljárás hasonló. Utóbbiak típusai szerint gömb alakú vagy változó számban tagolt 

rúdgyöngyök lehetnek, továbbá egyetlen kettős kónikus, oldalán bordázott példány is ismert. 

A fóliás gyöngyök használati idejét Szőke Béla a 10. század utolsó negyede és a 11. század 

vége között határozta meg (SZŐKE 1962, 89-90.). Szőke Béla Miklós és Vándor László szerint 

az arany- és ezüstfóliás gyöngytípus a 9. század végéről, a 10. század első feléből nem ismert, 

nem hozhatták tehát magukkal a magyarok K-ről, hanem valószínűleg már a Kárpát-

medencében készültek, melyek a kereskedelem útján Oroszországba és Svédországba is 

eljuthattak (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 62). Ez a gyöngytípus 10. század végétől lehetett 

használatban, több példány is 11. századi éremmel együtt került elő – pl. a szomszédos Vas 

megyéből (KRIZSÁN 2010, 126, 2. t.) –, használatuk felső határa a 12. század első fele lehet. 
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Éremmel keltezhető azonban ebből az évszázadból már nem ismert (RITOÓK 1984, 102-103.; 

SZILÁGYI 1994, 81, 107). Az említett kettős kónikus, barázdált oldalú változat keltezése a 11. 

század első kétharmadára tehető (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 63). Többtagú rúdgyöngyök vagy ezek 

egyes elemeire széttört szegmentgyöngyök ismertek az egyik legnagyobb számban. Minden 

esetben üvegből készültek, általában több, különböző darab alkotott egy-egy garnitúrát. 

Elemeiket tekintve a rúdgyöngyök 2-7, kerek vagy ovális átmetszetű tagból állhatnak, míg 

színük szerint fehéres/fehéres-zöldes, szürke, kék, sárga vagy aranyszínűek is. A szín és a 

tagok száma szerint az egyik leggyakoribb forma a kéttagú, sárga színű rúdgyöngy. Ebből a 

színből viszont nem ismert háromnál több elemből álló, a tagok száma szerint a legnagyobb 

változatosságot a fehéres/zöldes-fehéres színű gyöngyök alkotják, 5-7 tagú csak ebből a 

változatból ismert. A szegmentgyöngyök színei a fentiekkel egyezőek. Nagyon elterjedt 

gyöngytípusról van szó, használata a 8-11. század között szélesen elterjedt volt (ANDRAE 1973, 

158; EICHERT 2010, 152). Mint már említettük a rúdgyöngyök között is megtalálhatók a 

nemesfémbevonással ellátott darabok. A jó minőségű arany- és ezüstfóliás rúdgyöngyök már 

a 9. század első felében megtalálhatók voltak, a század közepétől azonban minőségük mind 

silányabbá vált, elmaradt arany- vagy ezüstbevonatuk is (DEKÓWNA 1990, 233; SZŐKE 1994, 

274). Ezek távoli rokonainak tekinthetők a 10. századtól – valószínűleg annek is inkább 

második felétől (OBENAUS 2006, 227) – újra felbukkanó kisebb, tagolt rúdgyöngyök, melyek 

kivitelük színvonalában azonban nem érik el az előző évszázadban forgalomban lévőkét. 

Használatuk a 11. században is megfigyelhető volt (SZŐKE 1962, 54; SZŐKE–VÁNDOR 1987, 63). 

A típus körében a kadmiumsárga változat használati ideje valószínűleg leszűkíthető a 11. 

század elejéig terjedő időszakra (SZILÁGYI 1994, 107). Nem könnyű minden esetben 

elválasztani az előbbi csoporttól a gömbölyű/hagyma alakú, oldalán bordázott gyöngyöket 

(Győr–Téglavető-dűlő 47. sír, Győrszentiván–Söprűshegy 8. sír, Rusovce/Oroszvár 207. sír). 

Síronként 1 vagy 3 db került elő a színtelen, áttetsző vagy ezüstbevonattal ellátott típusból, 

mely minden esetben egyéb gyöngyök sorába illeszkedett. Hurokfolyatott díszítésű 

szemesgyöngyök két lelőhely négy (Lébény–Kaszás 89., Rusovce/Oroszvár 44., 71., 234.) 

sírjából ismertek. A lapított gömb alakú gyöngyök háromszor felnőtt nők, egyetlen esetben 

pedig gyermek sírjából valók, mindig egyéb díszekkel kombinálva vagy a típust több 

példánnyal képviselve. A szemesgyöngyök használata már a 10. század elejétől megtalálható 

volt, s azok még a 11. század közepén, sőt, talán még második felében – végén is kerülhettek 

sírba (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 63; SZILÁGYI 1994, 107-108.; RÉVÉSZ 2008, 237, 264). Gömb és 

lapított gömb alakú gyöngy a terület gyöngyöket tartalmazó sírjainak nagy részéből került elő. 

Mind alakjukat, mind színüket és fényáteresztő képességüket tekintve változatos darabok 
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ismertek: kék, fehér, fekete, ezüstszínű, barna, szürke és borostyánszínű, áttetsző és opak 

változatok egyaránt megtalálhatók. Számuk síronként eltérő, figyelemre méltó, hogy 

legnagyobb számban a rusovcei/oroszvári 28. számú férfinak meghatározott sírból kerültek 

elő. A hengeres vagy csonkagúla alakú gyöngyök szintén nagyon elterjedtek voltak, kisebb 

méretben zöld, sárga, szürkés-fehér, kék, barna vagy barnás-lila színekben, áttetsző és opak 

változatban, néha síronként több tíz darab is volt belőlük, a legnagyobb számban a 

rusovcei/oroszvári 96. sírból kerültek elő: 70 db. A nagyobb változat, a csonkagúla alakúból 

már ritkább, a rusovcei/oroszvári 207. sír kék színű, opak gyöngyei sorolhatók ide, az egyik 

enyhén dinnyemag alakot mutat. Úgyszintén kevesebb a kettős kónikus, csonkagúla alakú 

gyöngyök száma, ezeknek két változata ismert a rusovcei/oroszvári 159. és a 207. sírból, 

sajnos előbbi ma már csak fotó alapján tanulmányozható. Szintén ritkábbak a hordó alakú 

üveggyöngyök is, melyek kék és vörös színűek voltak. Korong alakú üveggyöngyök kerültek 

elő hét női sírból (Győr–Téglavető-dűlő 47. sír, Rusovce/Oroszvár 48., 60., 113., 121., 207., 

234. sír), sárga, fekete, kék vagy zöld színben, ezek nagyobb méretű változata a sír egyetlen 

gyöngylelete is lehetett. A hengeres, oldalán függőlegesen bordázott gyöngyök nemesfém 

fóliás részét (Győr–Bácsa, Szent Vid 17. sír) már említettük. Vannak azonban egyszerű, 

üvegből készült darabok is: Győr–Újszállások. Hasonló bordázott, ám alakjukat tekintve 

inkább a lapított gömb alakú bordázott típusok közé sorolhatók a rusovcei/oroszvári 207. sír 

gyöngyei, melyek egykori kék színéről a bordák közeiben meglévő festékmaradvány 

árulkodik. A típus a 10. század második felében már megtalálható volt, használata a 11. 

század végéig valószínűsíthető (SZILÁGY 1994, 81; OBENAUS 2006, 225-226.). Különleges a 

terület leletanyagában a rusovcei/oroszvári 207. sírból előkerült szemesgyöngy. Ez a típus 

ritka a 10-11. századi sírokban, a magyar honfoglalást megelőzően azonban már a 8. század 

második és a 9. század első felében is megtalálhatók voltak, elterjedési területük és technikai 

kivitelük hasonló a millefioriszemes változatokéhoz (EICHERT 2010, 149-150.). Ugyanebből a 

sírból került elő egy kék színű, nyolcszögű hasáb alakú, oldalán világosabb sávos mintákkal 

díszített üveggyöngy. A gyöngysor továbbá a sírkert egyetlen karneolgyöngyöket is 

szolgáltató temetkezése volt, így alighanem ez a gyöngysor egykor különleges ékszert 

jelentett. Hasáb alakú gyöngy ismert még a győrszentiván–söprűshegyi 8. sírból is. Utóbbi a 

10. századtól a 12. század első feléig megtalálható típus (SZILÁGYI 1994, 107). A hengeres 

vagy lapított gömb alakú, oldalán spirálisan bemélyedő vagy berakott mintával díszített 

gyöngyök mindhárom példánya a rusovcei/oroszvári temetőből származik (100., 121., 123. 

sír) női vagy gyermeksírból, jellemzőjük a gyöngy alapszínétől eltérő minta. A hasonló 

gyöngytípusok a Kárpát-medencében már a 8-9. század folyamán megtalálhatók voltak 
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(OBENAUS 2006, 224), a magyar honfoglalás után viszont csak a 10. század elejétől jelentek 

meg újra (SZŐKE 1994, 275). A hengeres típus a Kisalföld északi felének 10. századi 

temetőiben gyakori változat (REJHOLCOVÁ 1995a, 70).   

Több, a rusovcei/oroszvári temetőről szóló régebbi sírleírásban felbukkan a 

„bronzgyöngy” kifejezés, egyes nyakláncdíszek kapcsán. Ezek az alább, a gyűrűknél 

tárgyalandó kisebb spirális gyűrűk mellett spirálisan feltekert vékony bronzszalagra, huzalra 

is vonatkozhatnak. Ezek a kisebb átmérőjű, és kb. 1 cm hosszúságú tárgyak 

(Rusocve/Oroszvár 96., 135. sír) valószínűleg a nyakék részét képezték, de felhasználásuk 

másfajta funkcióban sem zárható ki (HORVÁTH 2012.).  

A Kárpát-medencében a megelőző történeti korok után a honfoglaló magyarsággal 

jelenik meg újra a kauricsigák viselete (KOVÁCS 1999, 70-71.). Mint arra már a kutatás többször 

is rámutatott, többségében nők és kisleányok sírjaiból kerültek elő (SZŐKE 1962, 54-55.; 

KOVÁCS 1999, 68). Nincs ez másként a vizsgált területen sem, noha mindössze egyetlen temető 

adatai vizsgálhatók ebből a szempontból, hiszen csupán a rusovcei/oroszvári sírkertből 

kerültek elő ilyen csigaházak, s ezen kívül a régióból csak a győr–pósdombi 65. sírból ismert 

1 db (XJM ltsz. 70.5.14.). Úgy tűnik tehát, hogy a kaurik használata régiónként eltérő lehetett. 

Sajnos néhány csiga egykori megléte ma már csak fotó vagy leírás alapján ismert. A kilenc 

sírból hét női, kettő pedig gyermek volt, melyekből egy és hat közti darabszámban kerültek 

elő a minden esetben átfúrt csigaházak. Egy további kauri lelőkörnyezete ma már 

azonosíthatatlan. Egyetlen esetben volt csupán magában a kauri, az esetek döntő többségében 

viszont egyéb más gyöngyök sorába illesztve helyezkedtek el, számuk két kivétellel azonban 

alatta marad az egyéb más gyöngyökének. Felvarrt szerepben történő alkalmazásuk vagy 

hajfonathoz kapcsolásuk nem igazolható, de nem is vethető el. A tárgytípus keltezését 

tekintve figyelemre méltó, hogy míg az Alföldön már a honfoglalás korában megtalálhatók, 

addig az ország Ny-i felén csak a kora Árpád-korban terjedtek el (SZŐKE 1962, 54; SZŐKE–

VÁNDOR 1987, 62). Mindezt alátámasztják a rusovcei/oroszvári leletek is, a pontosabban 

keltezhető példányok olyan sírokból kerültek elő, melyeket leletanyaguk alapján valószínűleg 

nem keltezhetünk a 10. század utolsó harmada – vége elé. A kaurik mellett kúpos csiga háza a 

rusovcei/oroszvári temető két sírjából került elő, melyeket a rajta lévő furat vagy furatok 

tanulsága szerint ugyancsak felerősítve viseltek, valószínűleg a gyöngyökből álló nyakláncba, 

esetleg felvarrva a ruhára, vagy a hajfonatot díszítő szalagra. 

A gyöngyök egyes típusaiból nagyon változatos nyakláncokat állítottak össze, gyakori 

kombináció volt a többtagú rúd- és szegmentgyöngyök, illetve a kisebb gömb, hengeres vagy 

csonkagúla alakúak, melyeket gyakran kombináltak kaurikkal.    
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A Kárpát-medencében a kutatás véleménye szerint a 10. század utolsó negyedében és 

a 11. század elején a magyar köznép viseletének részét alkották a félhold alakú csüngők, az 

ún. lunulák (KRALOVÁNSZKY 1959.; SZŐKE 1962, 90-91.). Ennél kissé későbbi időpontot 

állapított meg Jochen Giesler, véleménye szerint még a 11. század második felében is 

számolhatunk használatukkal (GIESLER 1981, 130-130., Taf. 53.). Ez a tárgytípus főként női és 

gyermeksírokból ismert, termékenységgel vagy bajelhárító szerepükkel számol a kutatás 

(RÉVÉSZ 2008, 370-371.). Győr és Moson megyékből 2 db került elő,68 sajnos azonban mind a 

győr–belvárosi, mind a Mosonmagyaróvár–Magyar utcai szórvány. A mosonmagyaróvárihoz 

tipológiailag közel áll a dunaszekcsői (KISS 1983, 55, 21. ábra), míg a győrihez egy Hurbanovo-

i/ógyallai, Sl. (REJHOLCOVÁ 1976, 224) és egy pomázi darab kínál jó analógiát (MRT 7/23.). Ez a 

tárgytípus a Magyar Királyság területén elterjedt volt, Ny-i irányban egészen a mai 

Burgenland területéig megtalálhatók (OBENAUS 2006, 248-254.), kisebb számban Karintia és 

Steiermark is képviselve van, a K-Alpok belsőbb részeiről azonban már hiányoznak. A 

karintiai 10. század második felére keltezhető darabot importként, a magyar kulturális 

befolyás jeleként értékelte Stefan Eichert (EICHERT 2010, 163-164.). Noha a teljes Magyar 

Királyság területén elterjedt volt, kisebb területi egységeken belül azonban elterjedése 

eltéréseket mutat. Sopron megyéből a szakonyi temetőből egy sírból 1 db ismert (GÖMÖRI 

1984, 97-98.) csupán. Vas megyéből: Csepreg–Szentkirály 150. sír (KISS–SOSZTARITS 2000, 30); 

Ikervár–Virág u. 52., 97. sír (P. HAJMÁSI–KISS 2000, 74); Sorokpolány–Berekalja 72. sír (KISS 

2000, 199) és Sitke–Hegyalja (KÖNCZÖL 2007, 63) sorolható fel. K-Ausztriából Bruck an der 

Leitha/Lajtabruck 22. sír (KREITNER 2000, 193, Abb. 24), Mittelpullendorf/Középpulya IV. sír, 

Nebersdorf/Ligvánd 1. sír (OBENAUS 2006, 248-254.). Különleges darab a rusovcei/oroszvári 

182. sírból előkerült, zöld színű, üvegből készült, egykor valószínűleg félhold alakot utánzó 

kisméretű tárgy, melyet Szőke Béla üveg lunulaként említett (SZŐKE 1962, 91).  

Felfüggesztett kerek dísz két sírból ismert. A koroncó–bábotai II. számú temetkezésből 

egy szalagszerű füllel ellátott, felületén vésett mintával díszített, bronz hátlappal felszerelt 

ezüstdísz került elő, melyet sírbéli helyzete alapján valószínűleg a nyakban hordtak. A győr–

téglavető-dűlői 47. sírban egy átfúrt ezüstkorong volt, mely a körülötte lévő gyöngyök alapján 

a nyakláncba lehetett illesztve. 

Valószínűleg amulettként, bajelhárító szerepükben bízva (DIENES 1972, 46-52.) hordták 

az átfúrt állatfogakat vagy agyarat, melyek egyedül a rusocvcei/oroszvári temető négy 

sírjából (90., 96., 215., 227.) kerültek elő, mindegyik női sír volt. Ragadozó állatok tépőfoga 

                                                 
68 A lelőhelyek sorát gyarapítja a gattendorfi/lajtakátai temető (KRENN–MITTERMANN 2010.) is.  
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és megmunkált vadkanagyar volt köztük. A nyakcsigolyáknál vagy az alkarcsontnál figyelték 

meg, azonban figyelemre méltó, hogy ezekből csak a 90. és a 96. sírból származó darab volt 

átfúrva. Így a többit talán hurkosan körbekötve vagy kisebb zacskóban erősíthettek a nyakba. 

Feltétlenül figyelemre méltó ezzel a tárgycsoporttal kapcsolatban Istvánovits Eszter 

gondolata, hogy amennyiben e leletek többsége valóban a „közrendűek” rítusára jellemző 

inkább, akkor itt egy olyan szokással állunk szemben, mely a honfoglalás kori elit és a köznép 

rítusának és hitvilágának (?) eltérésére utalhat (ISTVÁNOVITS 2003, 297; FODOR 2004, 5). 

Éremmel keltezhetően az állatfogak sírba helyezésének szokása a 11. század közepén még – 

ha régiónként eltérően is, de – igazolható (DRAGOTĂ–DRÎMBĂREAN–RUSTOIU–OŢA–DELENAU 

2009, 75).  

Bizonytalan, hogy mi volt a funkciója a Koroncó–Dózsa utcai sírból előkerült 

csonkagúla alakú, fekete lignit tárgynak. A bal felkarcsont végének belső részénél előkerült 

tárgy ugyancsak lehetett pl. kisebb zacskóban a nyakba akasztva is. 

Győr–Téglavető-dűlő 754. számú gyermeksírjából egy bronzból öntött csengő is 

előkerült, melynek sírbéli helyzete azonban sajnos nem ismert. A csengők jelen ismereteink 

szerint nem számítottak elterjedtnek a 10-11. századi69 Kárpát-medencében, noha ilyenek 

ruhadíszítő célzatú felhasználásáról korabeli írott forrás is beszámol (KOVÁCS 2003, 297). A 

csengővel eltemetettek70 többsége gyermek volt, ritkábban fiatal nő. A csengő a sírokból 

általában a koponya környékéről, vagy a mellkas felső részének csontjai körül került elő, 

ritkán azonban a medencén is megfigyelték. Ennek alapján ezek valószínűleg a gyermekek 

nyakában lógtak – a nyaklánc egykori meglétét az előkerült gyöngyök is alátámasztják – s 

számára játékként is szolgálva, a nagyobb, s így hangot jobban kiadni képes darabok pedig 

egyben jelezhették is a szülőknek, gyermekük merre jár (KISS 2000, 73).71 Kialakításukat 

tekintve a bronz vagy rosszezüst változatok kúp alakúak, míg a vasból készült, nagyobb 

méretű példányok akasztójuk irányába kevésbé csökkenő átmérőjűk révén inkább 

csonkagúlára emlékeztetnek. Kialakítását tekintve példányunkhoz legközelebb a 

vukovari/valkovári, Hr. csengő áll. Keltezésüket tekintve a kisszámú adatok jelenleg a 10-11. 

                                                 
69 A tárgytípus népvándorlás korából származó Kárpát-medencei példányait Nagy Margit gyűjtötte össze: NAGY 
2005, 103-104. 
70 Bruck an der Leitha/Lajtabruck, A. 2. sír (KREITNER 2000, 186, Abb. 5.); Ikervár–Virág u. 130. sír (KISS 
2000, 63, 53. t.), Ismeretlen lelőhely (KISS 2000, 73), Letkés–Iskola 43. sír (BAKAY 1978, 127, LVI. t.), Majs–
Udvari rétek 506. sír (KISS 1983, 110, 74. ábra), Sárrétudvar–Hízóföld 110. sír (M. NEPPER 2002, 316, 279. t.), 
Püspökladány–Eperjesvölgy 253. sír (M. NEPPER 2002, 170, 189. t.), Ptuj/Ptuj–Vár, Sv. 239. sír (KOROŠEC 
1999, 131, Taf. 28.)  Székesfehérvár–Demkóhegy 11. sír (BAKAY 1966, 48-49., T. XXI.). Vukovár/Valkóvár, 
Hr. 408. sír (DEMO 1996, 51, Sl. 33), Szedres–Hídjapuszta: „szív alakú ezüst csengő” (ÓDOR 1999, 160). 
71 Hasonló funkciójuk lehetett egykor az ugyancsak nyakban viselt csörgőknek is (KOVÁCS 1988, 150-151.; 
MESTERHÁZY 1997, 59). 
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századon belüli pontosabb keltezést nem teszik lehetővé. Legközelebb Bruck an der 

Leitha/Lajtabruck 2. sírjából (KREITNER 2000, 186, Abb. 5.), illetve az Ikervár–Virág utcai 130. 

sírból (KISS 2000, 63, 53. t.) ismert, de megtalálhatók a teljes magyar szállásterületen. 

A Győr–Víztorony környékén fekvő lelőhelyről szórványként előkerült öntött, áttört, 

levél alakú ezüstcsüngő pontos párhuzamát nem ismerjük, felfüggesztett viseleti módját 

leszámítva egykori szerepét nehéz lenne meghatározni.  

 

Láncok. Noha felhasználási területeik változatosak, a honfoglaló magyarság leletanyagában 

csupán kisebb számban találhatók szemekből összeállított láncok (HORVÁTH 2004a.). A 

vizsgált területről két sírból ismert e tárgytípus. Győr–Téglavető-dűlőn a 47. sírból egy 

fülbevalókat összekötő lánc került elő, gömbsorcsüngős fülbevaló karikájába akasztva. Az U-

alakú, középen visszahajlított szemekből álló lánc közepén ovális huzalkarika található, mely 

egy levél alakú csüngőt tartott. A viseleti mód rekonstruálását nehezíti a sírrajz hiánya és a 

kissé szűkszavú leírás. A nyakcsigolyák körül elhelyezkedő lánc bizonyára az áll alatt futott, a 

fülbevalóknál már említett érvek miatt pedig valószínűsíthető, hogy a fülbevalók egy textil 

fejdíszbe voltak akasztva. Nehezebb a másik lánc funkciójának meghatározása, mely a 

rusuovcei/oroszvári 200. sírból ismert. Az alsó csigolyák jobb oldalán elhelyezkedő lánc 

szerepét nehéz megítélni, lehetett a ruhára varrva, de a nyakláncba fűzve is.  

Győr és Moson megyék területéről ilyen láncékszerek tudomásom szerint máshonnan 

nem ismertek. Fülbevalókat összekötő láncok legközelebb a szlovákiai Galantaról/Galánátáról 

és Veszprém megyéből, Várpalotáról kerültek elő (v.ö. HORVÁTH 2004a, 464-466.). A 

közelmúltben ugyancsak Szlovákiából, Lužianky/Sarlókajsza 3. sírjából vált ismertté 

csüngővel ellátott nyaklánc (RUTTKAY 2006, 166, Obr. 90.). 

 

Hajfonatkorong. A honfoglaló magyarság női viseletében található jellegzetes tárgytípusnak 

mindössze egy példánya került elő a vizsgált terület leletanyagából.72 A győr–víztoronyi 

korongos sír feltárásról tudósító beszámolóban melldíszként szereplő lemezes hajfonatkorong 

tehát valahol a felnőtt női váz felsőtestének csontjain, valószínűleg a bordákon fekhetett, a 

beszámoló alapján egymagában. A női sírokból származó korongok egymagukban előkerült 

darabjai kapcsán a szakirodalomban felbukkant annak gondolata, hogy ezek a még hajadon 

leányok tulajdonában voltak (DIENES 1972, 65), az újabb feltárások azonban árnyaltabb 

megfogalmazásra késztetnek (RÉVÉSZ 1999, 60). A lemélyedő koncentrikus körökkel díszített 

                                                 
72 Kiss Attila a hajfonatkorongok között szerepeltette a pusztasomorja–tímár-dombi 18. sír római kor 
bronzkorongját is (KISS 1985, 250), ám ezt ki kell zárnunk e tárgytípus köréből. 
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korong szélén az egyes és kettes félgömbfejű szegecsek és a furatok elhelyezkedése alapján, 

melyekből a korong szélének egy részén 6 db is található, feltételezhető, hogy a korong alsó 

széléhez valamilyen díszítő célzatú szalagot is kapcsolhattak. Az ásatási beszámoló szerint a 

koponya alatt selyemfoszlányokat lehetett megfigyelni. Amennyiben ez valamilyen fejdísz 

részét alkotta, akkor az talán a koronggal is összefüggésben állhatott. Bronz hátlapjának 

csupán kisebb darabkái maradtak meg a szegecsek alatt. A koronggal együtt előkerült 

nyakperec keltezését tekintve megerősíteni látszik azt a feltételezést, hogy a hajfonatkorongok 

egy részét még a 11. század elején is használhatták (BÁLINT 1991, 93-96.). Példányunkhoz a 

leginkább hasonló, koncentrikus körökkel és azok közén négy bemélyedő, félgömb alakú 

mintával díszített darab a sárrétudvari–hízóföldi 118. sírból került elő (M. NEPPER 2002, 317-

319., 273. t.). További hasonló darabok a magyar szállásterület különböző részeiről ismertek: 

Gyula–Téglagyár 45. sír (BAKAY 1978, 180, LXV. t.), Püspökladány–Eperjesvölgy 17. sír, 

Sárrétudvari–Hízóföld 32. sír (M. NEPPER 2002, 132, 302, 132. t., 233. t.), Szentes–Derekegyházi 

oldal 5. sír (LANGÓ–TÜRK 2003.), Tiszanagyrév (HAMPEL 1900, 721-723., XCIX. t.). A 

püspökladányi és a sárrétudvari korongokról a négy lemélyedő kör alak hiányzik, ám rokon 

vonás, hogy mind a négy korong széle ugyancsak körben több ponton átfúrt. Keltezésüket 

tekintve figyelembe kell venni, hogy a lemezből készült példányok párhuzamai hiányoznak a 

k-európai területekről, ezért a 10. század elejénél korábbra ezek valószínűleg nem 

keltezhetők. A koronggal együtt előkerült nyakperec pedig a 10. század közepénél korábbi 

időpontot sem látszik igazolni. Az előkerült párhuzamok keltezése szempontjából a 10. század 

középső harmada már számításba vehető, felső időhatárukat illetően pedig legalább az 

ezredfordulóig feltételezhető ezek használata. Noha ritka, de korántsem párhuzam nélküli a 

hajfonatkorong és a nyakperec együttes viselete, sírba helyezése, mint arra a 

salonta/nagyszalonta–halomdombi, Ro. 2. sír is példát szolgáltat (LAKATOS 2005, 482, 2-3. kép). 

A hajfonatkorongok elterjedési területét tekintve vizsgált területünkhöz közelebb a 

szakonyi temető 6. sírja áll, ám nem fém, hanem szarukorongjaival (ERDÉLYI 1995, 96). Tomka 

Péter 2001. évi feltárásán Rábacsanak–Vasút sor 11. sírjából egy áttört, lovast ábrázoló 

fehérfém hajfonatkorong került elő (XJM R.A. 463-69.). Ugyancsak Győr-Moson-Sopron megye 

területéről, közelebbről azonban ismeretlen helyről származik egy áttört hajfonatkorong is.73 

Távolabb tekintve Vas megye és Burgenland területéről nem ismert sem lemezes, sem öntött 

hajfonatkorong, a Duna É-i oldalán, DNy-Szlovákiában azonban több helyen is megtalálhatók 

(TOČÍK 1968, 32, Taf. XXI.; TOČÍK 1992, 163, Obr. 110.). Veszprém megyéből öntött változataik 

                                                 
73 MNM – Új szerzemények 2010. Kiállítás. 
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Halimbáról a 859. sírból (TÖRÖK 1962, 144, T. XII.) kerültek elő. Komárom–Esztergom 

megyéből a Dunaalmás–Tatai úti 1. sír szvasztikát ábrázoló korongja (KRALOVÁNSZKY 1989, 

244-245.) említhető. 

 

Karperecek. A leletanyag a tárgytípus változatos fajtáit tartalmazza, mind a pánt-, mind a 

huzal-, mind az állatfejes karperecek megtalálhatók. A két megye területéről (61. kép) az 

alábbi példányok ismertek: 

Lelőhely Nem és életkor Típus Kísérőleletek 
Gyömöre–Friedrich 
Károly kert 

    

magányos sír Nő, 30-35 éves 1 db egyenesre vágott 
végű ezüst pántkarperec 

Aranyozott ezüst rozettás 
lószerszámveretek, levél 

alakú ezüstdíszek, 
ezüstveretes nyereg, 
kengyelpár, zabla 

 
 
 

Győr–Bácsa, Szent Vid    
17. sír Nő, csecsemő 1 db bronzból öntött, 

nyitott végű állatfejes 
karperec, 1 db négyzetes 

átmetszetű bronz 
huzalkarperec 

Bronz huzalkarika, 
gyöngyök, vastöredék 

Győr–Lehel u.    
Szórvány  ? 1 db háromrét hajlított 

bronzhuzalból sodrott, 
mindkét végén spirálisan 
kitöltött végű karperec 

? 

Szórvány ? 1 db négyrét hajlított 
bronzhuzalból sodrott, 
hurkos-kampós végű 

karperec 

? 

Szórvány ? 3 db hegyesedő végű 
bronz huzalkarperec 

? 

Szórvány  ? 1 db egyik végén 
egyenesre vágott, 

másikon lapos, téglalap 
alakúra kialakított bronz 

huzalkarperec 

? 

Győr–Újszállások    
Szórvány  ? 3 db kerek átmetszetű, 

hegyesedő végű bronz 
huzalkarperec 

? 

Szórvány  ? 1 db ovális átmetszetű, 
hegyesedő végű bronz 

huzalkarperec 

? 

Szórvány  ? 1 db négyzetes 
átmetszetű, 

aszimmetrikusan 
hegyesedő végű bronz 

huzalkarperec 

? 
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Szórvány  ? 1 db négyzetes 
átmetszetű, egyik végén 

kampós kialakítású bronz 
huzalkarperec 

? 

Szórvány  ? 1 db kiszélesedően 
lekerekített végű, 
aranyozott ezüst 

pántkarperec 

? 
 
 

 
Szórvány  ? 1 db kiszélesedően 

lekerekített végű bronz 
pántkarperec 

? 
 

 
Szórvány  ? 1 db kétrét hajlított 

bronzhuzalból sodrott, 
hurkos-kampós záródású 

karperec 

? 

Győr–Víztorony    
 Nő Típusa ismeretlen Hajfonatkorong, 

nyakperec, gyűrű 
Ikrény–Silógödrök    
6. sír Nő 1 db kerek átmetszetű 

huzalkarperec (?) 
töredéke 

– 

Ismeretlen lelőhely    
Szórvány  ? 1 db zárt, sodrást 

utánzóan öntött, állatfejes 
bronzkarperec 

? 

Szórvány  ? 1 db zárt, rovátkolást 
utánzóan öntött, állatfejes 

bronzkarperec 

? 

Koroncó–Bábota     
II. Nő 1 db kiszélesedően 

lekerekített végű, 
ezüstözött bronz 

pántkarperec 

Rozettás 
lószerszámveretek, 
kengyelpár, zabla, 

ezüstveretes nyereg, 
gömbsorcsüngős 

fülbevaló, veretes csizma, 
féldrágakő és 

üveggyöngyök, 
fülesgombok, csüngődísz, 

kés, nyílcsúcs 
Koroncó–Dózsa Görgy. 
u. 23. 

   

 Nő 1 db kiszélesedően 
lekerekített végű ezüst 

pántkarperec 

Fülbevaló, ruhadísz, 
csonkagúla alakú tárgy, 

huzalgyűrű, rozettás 
lószerszámveretek, 
kengyelpár, zabla, 

lócsontok 
Koroncó–Rácz-domb    
 Nő  1 db egymásra hajló 

végű, aranyozott bronz 
pántkarperec 

Rozettás 
lószerszámveretek, 
gömbsorcsüngős 

fülbevaló, akasztófülek, 
zabla, hevedercsat, 

kengyel, aranylemezkék, 
bronzkarika 

Lébény–Kaszás-domb    
17. sír Nő, 18-63 év közötti 1 db egyik vége irányába 

elhegyesedő, bronz 
huzalkarperec 

S-végű karika, 
huzalgyűrű 
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27. sír Nő, 40-60 éves 1 db négyzetes 
átmetszetű, hegyesedő 

végű bronz huzalkarperec 

Bronz huzalgyűrűk, 
ruhadísz 

 
 
 

64. sír Nő, 50-59 éves 1 db kerek átmetszetű, 
hegyesdő végű bronz 

huzalkarperec 

Bronz huzalgyűrű 

89. sír Nő, 50-70 éves 1 db kerek átmetszetű, 
hegyesedő végű bronz 

huzalkarperec 

Ezüst S-végű és sima 
huzalkarika, 

üveggyöngyök, zárt 
ezüstgyűrű, vaskés 

 
 

93. sír Gyermek, 9-11 éves 2 db kerek átmetszetű, 
hegyesedő, összenyomott 
végű bronz huzalkarperec 

Nyitott bronz pántgyűrű 

szórvány ? 1 db sodrást utánzóan 
öntött, zárt állatfejes 

bronzkarperec 

? 

Mosonszentmiklós–
Lednice-domb 6. sír 

   

 Gyermek 1 db kerek átmetszetű 
bronz huzalkarperec (?) 

Vascsat 

Pannonhalma–
Boldogasszony kápolna 

   

Szórvány ? 2 db zárt, sodrást 
utánzóan öntött, állatfejes 

bronzkarperec 

? 
 
 
 
 

Pusztasomorja–Tímár-
domb 

   

6. sír Nő 1 db pontkörös díszítésű 
bronz pántkarperec 

Nyakperec, hajkarika, 
avar kori veret 

Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

   

38. sír Gyermek 1 db háromrét hajlított 
bronzhuzalból sodrott 

karperec. Végei 
hiányoznak. 

S-végű karikák, sodrott 
karperec, vaskés, 

bronzdarabka, edény 

60. sír Nő 1 db kerek átmetszetű 
bronz huzalkarperec 

S-végű karikák, bronz 
pántgyűrűk, levél alakú 

ezüstlemez, gyöngy, kés, 
edény 

86. sír Nő 1 db négyzetes 
átmetszetű bronz 

huzalkarperec 

S-végű karikák, gyöngy, 
nyakperec, edény 

96. sír Nő 1 db háromrét hajlított 
bronzhuzalból sodrott 

karperec. Végei 
hiányoznak 

S-végű és sima 
huzalkarikák, nyakperec, 

bronztöredékek 

129. sír Nő 1 db háromrét hajlított 
bronzhuzalból sodrott, 

mindkét végén spirálisan 
kitöltött és 1 db négyrét 
hajlított bronzhuzalból 
sodrott, hurkos-kampós 

végű karperec 

Gyöngyök, edény, 
huzalkarika, pántgyűrű 
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142. sír Leány inf. I-II. 1 db négyzetes 
átmetszetű bronz 

huzalkarperec 

S-végű karika 

150. sír Gyermek 1 db kerek átmetszetű 
bronz huzalkarperec 

S-végű karika, gyöngy 
 
 

199. sír Gyermek Inf. I. 1 db kerek átmetszetű 
bronz huzalkarperec 

Vastárgy, edény 

200. sír Nő iuv-ad. 1 db kerek és 1 db 
négyzetes átmetszetű 
bronz huzalkarperec 

S-végű karikák, 
gyöngyök, fülesgombok, 
kapszuladísz, bronzlánc, 

pánt- és fejesgyűrű, 
vasszeg 

206. sír Férfi ad. 1 db 3 bronzhuzalból 
fonott karperec. Végei 

hiányoznak 

Gyöngyök 

207. sír Nő mat. 2 db kerek átmetszetű, 
hegyesedő végű bronz 

huzalkarperec 

S-végű és sima 
huzalkarikák, gyöngyök, 

pánt-, huzal- és 
karikagyűrű, vaskés, 

edény 
210. sír Férfi ad. 1 db kerek átmetszetű 

bronz huzalkarperec 
Csiholó, kova, fenőkő, 

edény 
215. sír Nő iuv-ad. 1 db kerek átmetszetű 

bronz huzalkarperec 
Pödrött végű karikák, 
állatfog, bronzkarika, 
pánt- és karikagyűrűk, 

vaskés 
Wallern/Valla    
9. sír Gyermek 1 db kerek átmetszetű 

bronz huzalkarperec 
Sodrott bronz huzalgyűrű 

 

Karperecek női, férfi és gyermeksírokból egyaránt ismertek. Kombináltan is viselték 

őket, sodrott és huzalkarperecek is kerülhettek elő párban. 
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61. kép. Győr és Moson megyék pánt- (●), huzal- (■), rombusz átmetszetű huzal- (+), sodrott 
(x) és állatfejes (o) karpereceket tartalmazó sírjai, temetői: 6. Gyömöre–Friedrich Károly kert, 
7. Győr–Bácsa, Szent Vid 17. sír, 10. Győr–Lehel u., 13. Győr–Újszállások, 14. Győr–
Víztorony, 20. Ikrény–Silógödrök 6. sír, 24. Koroncó–Bábota II. sír, 25. Koroncó–Dózsa 
György u. 23., 28. Koroncó–Rácz-domb, 30. Lébény–Kaszás-domb 17., 27., 64., 89., 93. sír, 
36. Mosonszentmiklós–Lednice-domb 6. sír, 40. Pannonhalma–Boldogasszony kápolna, 41. 
Pusztasomorja–Tímár-domb 6. sír, 43. Rusovce/Oroszvár 38., 60., 86., 96., 129., 142., 150., 
199., 200., 206., 207., 210., 215. sír, 49. Wallern/Valla 9. sír 
  

Legnagyobb számban a kerek vagy ovális átmetszetű bronz huzalkarperecek vannak 

jelen, összesen 12 sírból és szórványként 23 db karperec került elő. Formai variánsait tekintve 

az egyik végén egyenesre vágott változatnak mindössze egyetlen példánya ismert, 19 db az 

általános, egyenletesen hegyesedő végű típus. Utólagos alakítással összenyomták a lébényi 

93. sír karpereceit, így téve azokat alkalmassá a sírba temetett gyermek számára. Sajnos az 

előkerült karperecek közül csupán 13 db került elő hiteles feltárás során, ennek alapján 

viseltük főként a felnőtt nőkre volt jellemző, hat ilyen sírból került elő kerek átmetszetű 

huzalkarperec, míg a gyermeksírok száma három, s csupán egyetlen férfi temetkezés van. 

Ezek többsége 1 db karperecet tartalmazott, mindössze két – egy női és egy gyermek – sír 

tartalmazta párosan az ékszert. A kerek vagy kissé ovális átmetszetű, hegyesedő végű 

huzalkarperecek használatával már a 10. század elejétől számolhatunk, igazán elterjedté 

azonban csak a század második harmadában váltak, s egészen a 11. század második feléig 

megtalálhatók voltak (LANGÓ 2000, 38-40.). Az egyetlen szálból készült huzalkarperecek 

ritkább változatai a négyzetes átmetszetű huzalkarperecek, melyek ugyancsak végeik irányába 
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elhegyesedőek, ezeknek 7 példánya ismert (Győr–Bácsa 17. sír, Győr–Újszállások 2 db, 

Lébény–Kaszás 27. sír, Rusovce/Oroszvár 86., 142., 200. sír). Ezek a 10. század középső 

harmadánál korábbra nem helyezhetők, használatuk felső időhatárának pedig a 11. század 

vége – 12. század eleje tekinthető (GIESLER 1981, 124, Taf. 53.; SZABÓ 1980, 66; LANGÓ 2000, 40-

41.; RÉVÉSZ 2008, 417).  

Az ugyancsak egyetlen, ám többszörösen összehajtott fémszálból sodrott karperecek  

két temető három sírjából, továbbá szórványként kerültek elő, összesen mintegy 6 db (Győr–

Lehel u., Rusovce/Oroszvár 38., 96., 129. sír). Típusaik meghatározását azonban bizonyos 

esetekben megnehezíti, vagy egyenesen lehetetlenné teszi végeik hiánya, vagy töredékes 

volta, így 2 db nem is kategorizálható be (Rusovce/Oroszvár 38., 96. sír). Mindkét végén 

spirálisan kitöltött, sodrott karperec bizonyosan 2 db ismert (Győr–Lehel u., 

Rusovce/Oroszvár 129. sír). Ez a típus a 10. század második negyedétől már használatban 

lehetett, egészen a 11. század végig (LANGÓ 2000, 43; RÉVÉSZ 2008, 417). A sodrott karperecek 

másik változata, a hurkos-kampós záródású karperecek három példánnyal vannak képviselve, 

utóbbi két lelőhelyen és síron kívül még a győr–újszállásoki temetőből került elő. Használati 

idejük a mindkét végén spirálissal kitöltött karperecekéhez hasonló (RÉVÉSZ 2008, 417). 

Különleges egy győr–újszállásoki szórvány karperec, mely valószínűleg nyakperecből lett 

másodlagosan karpereccé alakítva. Több szálból fonott karperec egyedül a rusovcei/oroszvári 

206. sírból ismert, sajnos az is töredék, így záródása bizonytalan. Ezek megjelenésével a 10. 

század végétől számolhatunk (SZABÓ 1980, 66-67).  

A főként módosabb személyek által viselt pántkarperecek öt sírból és két esetben 

szórványként kerültek elő, összesen 7 példányban, bronz és ezüst változatban (Gyömöre–

Friedrich kert, Győr–Újszállások, Koroncó–Bábota II., Koroncó–Dózsa u., Koroncó–Rácz-

domb, Pusztasomorja–Tímár-domb). Megtalálhatók a típus bronzból készült, ezüst- vagy 

aranybevonattal ellátott, ezüstből, illetve aranyozott ezüstből készült példányai is. Ezek 

többsége díszítetlen, egyetlen bordadíszes ezüst, és ugyancsak egyetlen pontkörös díszítéssel 

ellátott bronz pántkarperec kivételével. Ezek a karperecek – a szórvány darabokat nem 

számítva – minden esetben női sírokból kerültek elő, ritkábban ún. köznépi jellegű, de 

jellemzőbben a gazdagabb leleteket szolgáltató temetkezésekből. Négy példány is rozettás 

lószerszámokkal eltemetett nők mellett volt, e két leletcsoport kapcsolata közismert (RÉVÉSZ 

2001, 65). Keltezésüket tekintve az ezüst változatoknak a használata a „rangos” temetőkben 

főként a 10. század első két harmadában gyakori, míg a díszített bronz változatok még a 11. 

század első évtizedeiből is kimutathatók (RÉVÉSZ 1996, 90).   
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Állatfejes karperecek. A vizsgált leletanyagban összesen 6 db karperec74 

szerepeltethető: Győr–Bácsa 17. sír (KOVÁCS 1994, 5c típus), Ismeretlen lelőhely – 2 db 

(KOVÁCS 1994, 3b típus), Lébény–Kaszás (KOVÁCS 1994, 3c típus), Pannonhalma – 2 db 

(bizonytalan típus); ezek közül azonban csupán a győr–bácsai tekinthető hitelesen feltártnak, 

mely egy felnőtt nő sírjából került elő, egy négyzetes átmetszetű huzalkarpereccel együtt. A 

lébényi darab és a pannonhalmi temetőből származók (2 db) szórványként kerültek elő, s 

további 2 db pedig Ismeretlen lelőhelyről származik. Nyitott és zárt változatuk egyaránt 

megtalálható, a minden esetben bronzból öntött változatok felosztásának alapját Kovács 

László (KOVÁCS 1994, 116-138.) csoportosítása adja. A karperecek keltezése szempontjából 

legkorábban a 10. század második fele valószínűsíthető.  

Az állatfejes karperecek elterjedési területét tekintve Ny-i irányban mind Burgenland: 

Bad Deutsch Altenburg/Németóvár, Stotzing/Lajtaszék 1. sír (OBENAUS 2006, 277); mind Vas 

megye területéről: Ikervár–Virág u. 116. sír (P. HAJMÁSI–KISS 2000, 60-61., 48. t.), Sorokpolány–

Berekalja 1. sír (KISS–KUSTÁR–ZÁGORHIDI 2000, 150, 59. t.), Zsennye (KISS 2000, 264, 88. t.) 

sorolhatók fel példái. Komárom-Eszetergom megyéből Esztergom vidékéről (PROHÁSZKA 

2001, 18) és Tarján–Téglaház-dűlőből (KOVÁCS 1994, 129) ismert a típus. Hasonló arányban 

kerültek elő Veszprém megyéből: Balatonakali–Hegytető, Gic, Halimba–Cseres, Ismeretlen 

lelőhely (KOVÁCS 1994, 120-131.). A Dunától É-ra, Közép- és Ny-Szlovákia területén is 

megtalálhatók, noha kisebb számban: Nitra/Nyitra, Ismeretlen lelőhely (KOVÁCS 1994, 126, 

130), illetve Kremnica/Körmöcbánya környéke (STEGMANN-RAJTÁR 2002.).  

Figyelemre méltó a Győr–Lehel utcai – sajnos pontos lelőkörülményeinek ismerete 

nélkül előkerült – karperec, melynek egyik végén téglalap alakú, geometrikus mintákkal 

díszített elem látható, s a kerek átmetszetű bronzkarperec másik végének törésfelülete alapján 

azon is jó eséllyel feltételezhető az ilyen végződés egykori megléte. E késő római kori (pl. 

PLETERSKI-BELAK 2002.) karperectípus ún. archaikaként kerülhetett a 10-11. századi sírba.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Feltételesen itt kell megemlíteni egy további állatfejes karperecet is, melyet Fábry Nándor említ, s az talán e 
korszakba tartozható is lehetett (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 286, 22. j.). Ménfőcsanak–Szeles-dűlő kora 
Árpád-kori telepén a 436. objektumból egy további példánya ismert a karperectípusnak (TAKÁCS 2006, 538).  
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Gyűrűk. A terület leletanyagában nagyobb számban ismertek különböző típusú gyűrűk:  

Lelőhely Nem, életkor Típus Kísérőleletek 
Győr–Bácsa, Szent Vid    
17. sír Nő 1 db négyzetes 

átmetszetű, nyitott végű 
bronz huzalgyűrű 

1 db huzal és 1 db 
állatfejes karperec, 

gyöngyök, vastöredék 
 
 
 

Győr–Lehel u.    
Szórvány ? 1 db szögletes 

átmetszetű, egymás mellé 
hajló végű bronz 

huzalgyűrű 

? 

Győr–Téglavető-dűlő    
47. sír Nő 1 db hólyagos fejű, 

aranyozott ezüstgyűrű 
Lánccal összekapcsolt 

gömbsorcsüngős 
fülbevalók, gyöngyök, 

fülesgombok, 
bronzlemezkék, pénzek 

640. sír ? 1 db belső és két szélső 
oldalán szögletes, külsőn 
félköríves, zárt, bronzból 
öntött karikagyűrű, egyik 

részén rövid egyenes 
résszel 

– 

Győr–Újszállások    
Szórvány ? 1 db hólyagos fejű gyűrű ? 
Győrszentiván–
Károlyháza 

   

2. sír Gyermek 1 db kissé négyszögletes 
átmetszetű, hegyesedő 
végű bronz huzalgyűrű 

S-végű és sima 
huzalkarikák 

Győrszentiván–
Söprűshegy 

   

23. sír Nő (?) 1 db zárt, sodrást 
utánzóan öntött ezüst 

karikagyűrű 

– 

Hegyeshalom–belterület    
1. vagy 5. sír ? ? ? 

 
 
 

Koroncó–Dózsa György 
u. 23. 

   

 Nő 1 db kerek átmetszetű, 
nyitott végű bronz 

huzalgyűrű 

Gömbsorcsüngős 
fülbevaló, ruhadísz, 

csonkagúla alakú tárgy, 
pántkarperec, kengyelpár, 

zabla, rozettás 
lószerszámveretek. 

Koroncó környéke    
Szórvány  ? 1 db dudorosan öntött, 

zárt ezüst karikagyűrű 
? 

Lébény–Kaszás-domb    
6. sír Nő (?), 30-35 éves 1 db nyitott, kerek 

átmetszetű bronz 
huzalgyűrű 

– 
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10. sír Gyermek, 10-11 éves 1 db nyitott, egyenesre 
vágott, egymásra hajló 
végű bronz pántgyűrű 

– 

17. sír Nő, 18-63 éves 1 db nyitott, hegyesedő 
végű bronz huzalgyűrű 

S-végű karika, 
huzalkarperec 

22. sír Nő, 23 év feletti 1 db bronzból öntött, 
nyitott, közepén 

bordadíszes pántgyűrű 

– 

27. sír Nő, 40-60 éves 2 db nyitott végű, bronz 
huzalgyűrű 

1 db ruhadísz, 1 db 
huzalkarperec 

31. sír Nő, 23 év feletti 1 db nyitott végű, bronz 
pántgyűrű 

Vascsat (?), vasszeg 

35. sír Neme, kora bizonytalan 1 db nyitott végű, bronz 
huzalgyűrű 

– 

42. sír Férfi, 45-56 éves 1 db nyitott végű bronz 
pánt- és 1 db zárt bronz 

karikagyűrű 

Vaskés (?) 

44. sír Nő, 50-60 éves 1 db sodrást utánzóan 
öntött ezüstgyűrű 

Bronzhuzal hajkarika 

48. sír Nő, 44-52 éves 1 db nyitott végű bronz 
huzalgyűrű 

Ruhadísz, vastöredékek, 

56. sír Nő, 59-67 éves 1 db rovátkolt díszítésű, 
zárt bronz karikagyűrű 

Bronzhuzal hajkarika 

58. sír Nő, 61-67 éves 1 db nyitott végű bronz 
huzalgyűrű 

– 

59. sír  Gyermek, 8-9 éves 1 db nyitott végű bronz 
pántgyűrű 

– 

61. sír Nő, 21-23 éves 1 db nyitott, hegyesedő 
végű bronz huzalgyűrű 

– 

62. sír Nő, 20-22 éves 1 db zárt, sodrást 
utánzóan öntött ezüst- és 

1 db zárt ezüst 
karikagyűrű 

Spirális fejdísz, sodrott 
bronz nyakperec, 

bronzhuzal hajkarika 

64. sír Nő, 50-59 éves 1 db nyitott végű, bronz 
huzalgyűrű 

Bronz huzalkarperec 

65. sír Nő, 50-60 éves 1 db zárt, dudorosan 
öntött ezüstgyűrű 

Vaskés 

71. sír Nő, 18-20 éves 2 db zárt, sodrást 
utánzóan öntött 

ezüstgyűrű 

Nyitott végű bronzhuzal 
hajkarika 

83. sír Nő, 40-60 éves 1 db nyitott, hegyesedő 
végű ezüst huzalgyűrű 

– 

85. sír Gyermek, 7-8 éves 1 db zárt ezüst 
karikagyűrű 

Vasdarab, állatcsont 
 
 

89. sír Nő, 50-70 éves 1 db zárt, sodrást 
utánzóan öntött 

ezüstgyűrű 

Gyöngyök, bronz 
huzalkarperec, sima és S-
végű ezüst huzalkarika, 

vaskés 
93. sír Gyermek, 9-11 éves 1 db nyitott, egymásra 

hajló végű bronz 
pántgyűrű 

2 db bronz huzalkarperec 

Szórvány  ? 1 db kerek átmetszetű, 
összenyomott végű bronz 

huzalgyűrű 

– 

Mindszentpuszta–
Pázmándfalu 

   

Szórvány ? 1 db fonott, elkalapált 
végű ezüstgyűrű 

? 
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Nyúl–Öreghegy    
Szórvány  ? 1 db foglalattal ellátott, 

ezüst pántgyűrű 
? 

Szórvány  ? 1 db bronzhuzal 
karikagyűrű 

? 

Pannonhalma–
Boldogasszony kápolna 

   

Szórvány ? 1 db fonott és 1 db 
sodrott, hegyesedő végű 

ezüstgyűrű 

? 

Szórvány ? 1 db sodrást utánzóan 
öntött ezüstgyűrű 

? 

Pusztasomorja–Tímár-
domb 

   

17. sír Nő 1 db kerek átmetszetű 
bronzhuzalból készült, 
egymásra hajló végű 

gyűrű 

Huzal hajkarika 

18. sír Férfi 1 db kerek átmetszetű, 
nyitott végű bronz 

huzalgyűrű 

Másodlagosan felhasznált 
bronzkorong 

19. sír Nő 1 db kerek átmetszetű, 
hegyesedő végű bronz 

huzalgyűrű 

S-végű huzalkarikák 

Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

   

38. sír Gyermek 1 db nyitott, félköríves 
átmetszetű bronz 

pántgyűrű 

S-végű karikák, sodrott 
huzalkarperec, 

bronztöredék, vaskés 
57. sír Nő 1 db nyitott, háromszög 

átmetszetű, egymásra 
hajló végű pántgyűrű és 1 

db kerek átmetszetű, 
hegyesedő, egymásra 

hajló végű bronz 
huzalgyűrű 

Egykor csüngős ruhadísz 
felső tagja, gyöngyök, 

kauricsigák 

60. sír Nő 2 db nyitott, félköríves 
átmetszetű, kissé 

egymásra hajló végű 
bronz pántgyűrű 

S-végű huzlkarikák, 
huzalkarperec, levél 

alakú dísz 

66. sír Nő 1 db nyitott, egymásra 
hajló, ferdére vágott 

végű, rovátkolt díszítésű 
bronz pántgyűrű 

S-végű huzalkarikák, 
kisebb bronz pántból 

hajlított gyűrű, kauricsiga 

75. sír Nő 1 db nyitott, félköríves 
átmetszetű, egymásra 

hajló végű bronz 
pántgyűrű 

S-végű huzalkarikák, 
zárt, öntött bronzkarika, 
spirálisan összehajtott 

bronz pántok 
90. sír Nő 1 db nyitott, félköríves 

átmetszetű, egymásra 
hajló végű bronz 

pántgyűrű 

Állatfog, bronz lemezke, 
bronz pánt, szeges bronz 

lemezke 

100. sír Nő 1 db nyitott, félköríves 
átmetszetű, egymásra 

hajló végű bronz 
pántgyűrű 

Kauricsiga, gyöngyök, S-
végű huzalkarika, 

bronztárgyak 

118. sír ? 1 db nyitott, négyzetes 
átmetszetű, összenyomott 
végű, aranyozott bronz 

– 
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huzalgyűrű 
123. sír Nő 1 db zárt, kissé félköríves 

átmetszetű bronz 
karikagyűrű 

Spirálcsüngős karikák, S-
végű karika, bronz 

huzalkarika, gyöngy 
129. sír Nő  1 db lapos, bronz 

pántgyűrű 
Gyöngyök, karperec, 

huzalkarika, 
kerámiaedény 

138. sír Gyermek 1 db zárt, bronzból öntött 
lépcsős fejű gyűrű; 1 db 
egykor poncolt díszítésű 
pántgyűrűből kialakított 

kisebb gyűrű 

S-végű karikák, 
huzalkarikák, kis méretű 
spirális bronz pánt, kúp- 
és félgömb alakú díszek 

156. sír Leány, inf II. 1 db nyitott végű, kissé 
félköríves átmetszetű 

bronz pántgyűrű 

S-végű karikák, 
kauricsigák, gyöngyök, 

edények, állatcsont 
158. sír Nő, iuv-ad. 1 db zárt, enyhén lencse 

átmetszetű bronz 
karikagyűrű 

Körte alakú karikák 

159. sír Nő, 25 éves 1 db nyitott végű bronz 
pántgyűrű 

S-végű karikák, 
huzalkarika darabja, 

gyöngyök, kerámiaedény 
160. sír Férfi, ad-mat. 1 db nyitott, háromszög 

átmetszetű bronz 
pántgyűrű 

Huzalkarika, gyöngy, 
kerek ruhadísz veret, 

kerámiaedény 
164. sír Férfi, mat. 1 db nyitott, 3 bordás 

bronz pánt- és 1 db 
nyitott, félköríves 
átmetszetű bronz 

pántgyűrű 

Vaskés, csiholó, edények 

167. sír Felnőtt 1 db nyitott, díszítetlen 
bronz pántgyűrű 

Vaskés, állatcsont 

171. sír Nő, ad. 1 db nyitott, 3 bordás 
bronz pántgyűrű 

Másfélszeres és S-végű 
huzalkarikák, sima 

huzalkarikák, nyakperec 
200. sír Nő, iuv-ad. 1 db nyitott, 3 bordás 

bronz pánt- és 1 db bronz 
karikával és ezüst 
foglalattal ellátott, 
filigrán és granulált 
díszítésű fejesgyűrű 

S-végű karikák, 
kapszuladísz, gyöngyök, 
fülesgomb, bronzlánc, 

huzalkarperecek, vasszeg 

207. sír Nő, mat. 1 db nyitott bronzhuzal és 
2 db nyitott bronz pánt-, 
és 1 db pentagrammás 

bronz gyűrű 

S-végű és huzalkarika, 
huzalkarperecek, 

gyöngyök, vaskés, edény 
 
 

215. sír Nő, iuv-ad. 2 db nyitott, 3 bordás 
bronz pántgyűrű, 2 db 
zárt bronz karikagyűrű 

Pödrött végű karikák, 
huzalkarperec, álltafog, 

vaskés, edény 
219. sír Nő, ad. 1 db nyitott végű, 

díszítetlen bronz 
pántgyűrű 

Huzalkarika, edény 

227. sír Nő, mat. 1 db zárt, spirálfejű bronz 
huzalgyűrű 

Vadkanagyar, 
üvegtöredék 

233. sír Leánygyermek, inf II. 1 db nyitott, 3 bordás 
bronz pántgyűrű 

– 

Szórvány ? 1 db bronzgyűrű ? 
Szórvány  ? 1 db lencse átmetszetű 

zárt karikagyűrű 
? 

Szórvány  ? 1 db körte alakú bronz 
pántgyűrű 

? 
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Szórvány  ? 1 db hegyesedő végű 
bronz huzalgyűrű 

? 

Wallern/Valla    
3. sír Neme, kora bizonytalan 1 db bronz karikagyűrű – 
9. sír Gyermek 1 db három 

bronzhuzalból sodrott 
gyűrű 

Huzalkarperec 

22. sír Felnőtt (?) 1 db bronz karikagyűrű – 
44. sír Felnőtt  1 db bronz karikagyűrű, 1 

db „D” átmetszetű bronz 
huzalgyűrű 

Gyöngyök, nyakperec, 
bronztárgy 

53. sír Felnőtt (?) 1 db bronz karikagyűrű Gyöngy, bronztöredék 
 

A legegyszerűbb példányok az egyszerű, nyitott végű huzalgyűrűk voltak. Ezek szinte 

kivétel nélkül bronzból készültek (Győr–Bácsa 17. sír, Győr–Lehel u., Győrszentiván–

Károlyháza 2., Koroncó–Dózsa u., Lébény–Kaszás 6., 17., 27., 35., 48., 58., 59., 61., 64., 93. 

sír, Pusztasomorja–Tímár-domb 17., 18., 19. sír, Rusovce/Oroszvár 57., 75., 118., 160., 207. 

sír), ezüst változatuk mindössze a lébény–kaszási 83. sírból került elő. A bronz változatok 

szögletes, háromszög, „D” vagy kerek átmetszetű huzalból, hegyesedő vagy egyenesre vágott 

végekkel rendelkezők, melyek nyitottak, összenyomott, egymásra vagy egymás mellé hajló 

végűek egyaránt lehettek. Síronként döntően 1 db került elő, két sírban (Lébény–Kaszás 27. 

sír, Rusovce/Oroszvár 57. sír) voltak párosan. Megtalálhatók női, férfi és gyermek sírokban 

egyaránt, noha ez utóbbiakat mindössze 2-2 sír képviseli, míg a további bizonytalan eseteket 

nem számítva a női sírok száma 15. Az egyszerű huzalgyűrűk használatával már a 10. század 

elejétől számolhatunk egészen a 11. század végéig (RÉVÉSZ 2008, 420). 

Minden bizonnyal a honfoglaló magyarság egyik K-i örökségének körébe tartozó 

tárgytípusát a hólyagos fejű gyűrűk alkotják, melyeknek két példánya ismert. Mindkettő 

Győrben került elő, a téglavető-dűlői 47. és az újszállásoki temetőben, utóbbi lelőkörülményei 

nem ismertek. K–európai párhuzamaik alapján e gyűrűk használata a honfoglalástól 

valószínűsíthető, azonban mivel a Kárpátoktól K-re található területeken csak az öntött 

példányok ismertek, ez ellentmond a tárgytípus fetételezett szaltovói eredeztetésének 

(LŐRINCZY–TÜRK 2011, 435). Így talán a lemezből készült változatok kissé későbbi időpontot 

sejtetnek. Felső időhatárukat tekintve a 10. század végénél, az ezredfordulónál későbbi 

időpont kevésbé tűnik valószínűnek (HORVÁTH 2005, 131.). Hólyagos fejű gyűrűk a 

szomszédos Sopron megyéből is ismertek. A szakonyi temető 1. és 6. sírjából (HORVÁTH 2005, 

136) egy-egy aranygyűrű ismert, Dienes István beszámolója szerint pedig a győr–újszállásoki 

gyűrűvel teljesen azonos, aranyból készült, poncolt díszítésű ékköves gyűrű került elő egy 

rábacsanaki sírból (XJM R.A. 463-69.). A típus hiányzik azonban Vas megye honfoglalás kori 
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leletanyagából és Burgenlandból is. Nem ismert Komárom-Esztergom megyéből sem, míg 

Veszprém megye egy példánnyal van képviselve (HORVÁTH 2005.). 

A zárt karikagyűrűk között egyetlen pentagrammával díszített, bronzból öntött ékszer 

található. Az erősen kopott mintázatú gyűrű a rusovcei/oroszvári 207. sírból, egy maturus 

korú nő sírjából került elő. A balkáni eredetű gyűrűtípust Keszi Tamás elemezte, véleménye 

szerint ezek a 10. század végére mentek ki a forgalomból (KESZI 1999, 142). Eredményeit a 

rétközi leletanyag elemzése is megerősítette (ISTVÁNOVITS 2003, 307). Ugyancsak egyetlen 

lépcsős fejű gyűrű került elő a területről. A típus Szőke Béla és Paola Korošec meghatározása 

szerint is a 10-11. század fordulójára volt jellemző (SZŐKE 1962, 98; KOROŠEC 1999, 133-134.). 

Fellépési idejét az ezredfordulóra helyezte Jochen Giesler is, véleménye szerint azonban ezek 

a 11. közepéig használatban maradhattak (GIESLER 1981, 110, Taf. 53.). E tárgytípus elterjedése 

temetőnként meglehetősen változó képet mutathat, jól szemléltetve az egyes tárgyak 

elterjedése közti akár jelentős különbségeket is egy-egy területen belül: Halimbán öt sírból 

került elő (TÖRÖK 1962, Taf. C.), Malé Kosihy/Ipolykiskeszi, Sl. temetőjében 13 sírból ismert 

(HANULIAK 1994, 52-53.), míg a čakajovcei/csekeji, Sl. temetőből hiányzik. 

Párhuzam nélkül áll a vizsgált területen a rusovcei/oroszvári 227. sírból előkerült, 

leginkább a spirális fejű gyűrűkkel rokonságot mutató darab is. Ez az ékszertípus karikáját 

tekintve huzal vagy pánt egyaránt lehetett, melyeket egymással ellentétesen összecsavart, 

spirális kialakítású huzal köt össze (DEMO 1996, 54, Sl. 37.; ibid. 2009, 529). A típust Mesterházy 

Károly a korszak skandináv-viking eredetű tárgyai közé sorolta, melyek a honfoglalás után 

már megjelenhettek a magyarságnál (MESTERHÁZY 1993, 458). 

A foglalattal ellátott gyűrűk közé tartozik a rusovcei/oroszvári 200. sír filigrán és 

granulált díszítésű, foglalattal ellátott gyűrűje, mely egykor kék üvegbetéttel volt díszítve. 

Sajnos a tárgy elveszett, így csupán fotó alapján vizsgálható. Kivitelét tekintve úgy tűnik 

valódi filigrán és granulációs díszítéssel rendelkezett, a kevésbé szem előtt lévő karika 

azonban bronzból, míg a jobban látható foglalat ezüstből készült. Hasonló megoldás egyes 

hólyagos fejű gyűrűk esetében is látható (HORVÁTH 2005, 124). Kissé egyszerűbb kivitelű 

változata „Köttlach jellegű” fülbevalók kíséretében a kranji, Sv. 132. sírból ismert (MODRIJAN 

1975, 28, T. 4.). A recézett szélű foglalat párhuzama pedig a Sárrétudvari–Hízóföldi 165. sírból 

(M. NEPPER 2002, 331, 291. t.), illetve a ptuj–vári 2. sírból is ismert (KOROŠEC 1999, 158, Taf. 2.). 

A korszak kutatása ezeket a gyűrűket a bizánci kultúrkörbe tartozó kereskedelmi árúknak 

határozta meg, melyek bronz változatainak használatával a 11. század elejétől számolhatunk 

(GIESLER 1981, 110-111., Taf. 53; MESTERHÁZY 1991, 156-161.; KOVÁCS 1994, 141-142.; TOMIČIČ 

2004, 417). A megyék leletanyagából pontos párhuzamát nem ismerjük, a típus egyszerűbb, 
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öntött változata a győr–pósdombi 217. sírból (MESTERHÁZY 1991, 160, 167), valamint a Bruck 

an der Leitha-i/lajtabrubcki 24. sírból (KREITNER 2000, 193-195., Abb. 30.) származik. Veszprém 

megyéből egy csetényi gyűrű (MRT 2, 20/4) említhető még a kissé távolabbi párhuzamok 

között. 

A zárt, sodrást utánzóan öntött karikagyűrűk példányai a vizsgált temetőkben kivétel 

nélkül ezüstből készültek, öntött készítési technikájuk ellenére felületükön utólagos véséssel 

is igazíthatták a mintát. A típus alapanyagául az ezüst mellett azonban ritkábban a bronz is 

felbukkan, mint ezt a győr–pósdombi 94. (XJM ltsz. 70.5.23.), vagy a Veszprém megyében 

található királyszentistváni temető 1. sírjából (PINTÉR 2004, 100, 130) előkerült lelet mutatja. 

Tipológiailag megkülönböztethetjük a teljes felületén sodrást utánzó kialakítással rendelkező 

és az alsó felén elvékonyodó, díszítetlen résszel ellátott változatot. Ez utóbbi mintha a több 

szálból fonott ezüstgyűrűket imitálná. Összesen három lelőhely (Győrszentiván–Söprűshegy 

23. sír, Lébény–Kaszás 44., 62., 71., 89. sír, Pannonhalma) öt sírjából, illetve szórványként 

kerültek elő ezek a leletek. A sírok általában 1-1 db-ot tartalmaztak, egyetlen temetkezésben 

volt csupán 2 db a típusból, mindegyik ismert eset felnőtt nő sírja volt. A típust méretét 

tekintve nem lehetett utólagosan alakítani, bizonyára ez is közrejátszott abban, hogy 

gyermekek temetkezéseiből hiányoznak. Szőke Béla véleménye szerint az ezredforduló táján 

jelentek meg (SZŐKE 1962, 97). A zárt karikagyűrűk 10-11. századi keltezését Szőke Béla 

Miklós és Vándor László is elfogadta (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 76). A felvidéki 

čakajovcei/csekeji, Sl. temetőben előkerült típusokat ennél kissé korábbi időpontra helyezte 

Maria Rejholcová, véleménye szerint azok a 10. század második felében már megjelenhettek 

(REJHOLCOVÁ 1995a, 77). A típusnak az ún. Bjelo-Brdo körben való későbbi megjelenése 

mellett foglalt állást Gabriel Fusek és Paola Korošec is (FUSEK 1998, 108; KOROŠEC 1999, 134). 

Legutóbb Révész László keltezte a zárt karikagyűrűket a 10. század utolsó harmadától a 11. 

század végéig terjedő időszakra (RÉVÉSZ 2008, 371). A ténylegesen sodrott gyűrűk öntött 

változatának tekinthető e típus, mely tipológiailag több alcsoportba osztható. Felmerült a 

kutatásban, hogy megjelenésük a Kárpátoktól K-re fekvő területek befolyásának eredménye is 

lehet (KOROŠEC 1999, 134). A vizsgált területtel szomszédos részeken Vas megyéből egy 

sírból, az Ikervár–Virág u. 43. számú temetkezésből ismert (P. HAJMÁSI–KISS 2000, 50, 22. t.), a 

Sopron megyei Szakonyból nem került elő, s Veszprém megye területéről sem ismert 

nagyobb számban: Halimba–Cseresen csupán 2 sírban volt (TÖRÖK 1962, 164, 169), egy további 

példány a királyszentistváni 1. sírból (PINTÉR 2004, 100) származik. Nagyobb számban 

kerültek viszont a Kisalföld É-i részének temetőiben, a mai Szlovákia területéről: 

Čakajovce/Csekej 37., 59., 118., 208., 258. sír (REJHOLCOVÁ 1995, 77), Malé 
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Kosihy/Ipolykiskeszi 50., 99., 378., 387. sír (HANULIAK 1994, 50), Nitra/Nyitra 74. sír (FUSEK 

1998, 108), Galanta/Galánta (TOČÍK 1992, 156, Obr. 96.). A k-ausztriai sírmezőkben: Bruck an der 

Leitha/Lajtabruck 4. sír (KREITNER 2000, 186, Abb. 7.), Deutschkreuz/Németkeresztúr 32. sír, 

Bad Deutsch Altenburg/Németóvár 30., 36., 47., 48., 51. sír, Mittelpullendorf/Középpulya, 

Kleinhöflein/Kishöfflány, Steinbrunn/Büdöskút 3. sír (OBENAUS 2006, 290-292.), s a szlovéniai 

ptuji/ptuji  temető több sírjában (19., 37., 42., 188. sír) is megtalálhatók voltak (KOROŠEC 

1999, 134). Ny-i irányban azonban érezhetően csökken a számuk, a krajni, Sv. temetőből 

(SAGADIN 1987.) már nem került elő. Ez a gyűrűtípus nem tartozik az ún. Köttlach kör 

jellemző leletanyagába (GIESLER 1980.). 

A zárt karikagyűrűk között két dudorosan öntött változat található, mely Koroncó 

környékéről szórványként, továbbá a lébény–kaszási 65. sírból ismert. Ez a gyűrűtípus 

valószínűleg legkorábban a 10. század végén jelenhetett csak meg, használata biztosabban a 

11. század közepétől adatolható (GIESLER 1981, 112, Taf. 53.; KOROŠEC 1999, 132). Félköríves 

átmetszetű, kétoldalt rovátkolt díszítésű, zárt bronz karikagyűrű is mindössze Lébény–Kaszás 

56. sírjából ismert. 

A gyűrűk másik nagy csoportját a pántgyűrűk alkotják. A nyitott végű, díszítetlen 

pántgyűrűk már a késő avar, majd a Karoling-korban is megtalálhatók voltak, korai 

példányaik főként bronzból készültek, a 10. század végig ezek végeit szegeccsel vagy 

forrasztással kapcsolták össze, de már ebben az évszázadban is egyre többször megjelentek az 

egyszerűen csak egymáshoz hajtott végű gyűrűk (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 68; SZŐKE 1992, 871-

872.). A vizsgált területről ismert példányok kivétel nélkül bronzból készültek, a 11. századtól 

készülhettek ezek gyakrabban ezüstből is (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 68). Maria Rejholcová a 10. 

század harmadik harmadára és a 11. századra keltezte ezeket a čakajovcei/csekeji, Sl. 

temetőben (REJHOLCOVÁ 1995a, 76). Ezek a gyűrűk egyszerű, néhány milliméter széles, 

díszítetlen bronzpántból készültek, melyek végeik irányába elkeskenyedőek is lehettek, 

végükön egyenesek vagy kissé ferdére vágottak.  

Poncolt díszítésű pántgyűrűk. Ezek az ékszerek ugyancsak lapos vagy körszelet alakú 

bronz pántból készültek, felületük azonban poncolt mintával díszített: farkasfog/zeg-zug 

alakban ívelődő, kettős vonalú minta, vagy a két szélén rovátkolást utánzó elemek láthatók. 

Végeik egyenesek, összenyomottak és egymásra hajlók egyaránt lehetnek. A gyűrűk ezen 

típusa ugyancsak megtalálható már a késő avar kortól kezdve, azonban a díszítetlen 

változatokhoz hasonlóan ezüstből csak a 11. század közepétől készültek (SZŐKE–VÁNDOR 

1987, 74; KOROŠEC 1999, 132-133.).  
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Itt kell megemlíteni azokat a kisméretű, spirálisan feltekert pántgyűrűket, melyek a 

rusovcei/oroszvári 75., és a 138. sírból kerültek elő. Noha a gyűrűk közé sorolhatók, ezekben 

az esetekben kétségtelen, hogy azokat nem a kézen, hanem a nyaklánc díszei közé fűzve 

viselték, mint azt több más korabeli sírban is megfigyelték. 

Hármas bordázatú pántgyűrűk. A nyitott, egyenes, egymásra hajló végű típus 

cizelláltabb változatain a szélek rovátkolt, illetve a bordákat elválasztó árkokban pontozott 

díszítéssel is készülhettek, melyek kizárólagosan bronzból öntött változatban ismertek. 

Csupán egyetlen, a rusovcei/oroszvári (164., 171., 200., 215., 233. sír) temetőben fordulnak 

elő, annak 5 sírjából összesen 6 db származik. A pántgyűrűk három női, egy férfi és egy 

kisleány temetkezésében voltak, 2 db egyedül a 215. számú női sírból került elő. Keltezésüket 

tekintve Jochen Giesler véleménye szerint a 10. század utolsó harmadától számolhatunk a 11. 

század közepéig (GIESLER 1981, 109-110.). Ezt a keltezést a rusovcei/oroszvári leletek is 

megerősíteni látszanak.  

Több szálból fonott vagy sodrott, elkalapált végű ezüstgyűrű 3 db került elő a 

területen, sajnos azonban mindhárom szórványként (Mindszentpuszta, Pannonhalma 2 db). A 

törtezüst leletek körébe sorolható a típus, melynek elterjedési területe a Kárpát-medencére 

korlátozódik, az azzal szomszédos területeken már nem található meg, kivéve K-i irányban 

(SZŐKE–VÁNDOR 1987, 74-75.). Jochen Giesler véleménye szerint a gyűrűknek ez egy relatíve 

késői formája, melyek használatát a 11. század második felére helyezte (GIESLER 1981, 113, Taf. 

53.), s a čakajovcei/csekeji, Sl. temető elemzése során hasonló keltezést valószínűsített Mária 

Rejholcová is (REJHOLCOVÁ 1995a, 77). Ezzel szemben Szőke Béla Miklós és Vándor László 

már a 11. század elejétől számol viseletükkel (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 74). A gyűrűtípus 11. 

század második felében történő használatát az ország különböző részein fekvő temetők 

éremmel keltezhető sírjai is megerősítik (TOČÍK 1992, 170-171.; FUSEK 1998, 107-108.; M. NEPPER 

2002, 217, 220; ISTVÁNOVITS 2003, 303). A típus megtalálható a vizsgált régióban ezeken kívül 

még a győr–pósdombi temető 42. és 43. sírjaiban (XJM ltsz. 69.21.24., 69.21.25.3.) is. Sopron 

megyéből a szakonyi temető 47. sírja (GÖMÖRI 1984, 94, 10. kép) tartalmazott ilyen ékszert. Vas 

megye területén a sorokpolányi temetőben (KISS 2000, 194) tártak fel ilyen ékszereket 

tartalmazó sírokat. Ebből az egyetlen temetőből annyi ilyen gyűrű ismert, mint Győr–Moson 

megyék teljes területéről. További „sodrott-fonott ezüstgyűrűk” voltak a Ják–Bencés apátság 

területén feltárt temetőben is (VALTER 2005, 539). Viseletének szokása tehát közösségenként 

valószínűleg eltérő lehetett.   
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Öv- és ruhadíszek, csatok. Lelőhelyeik és típusaik az alábbi táblázatból olvashatók ki: 

Lelőhely Nem, életkor A ruha- vagy övdísz, 
csat típusa 

Megjegyzés 

Enese–Szabadság u. 72.    
3. sír Neme, kora bizonytalan 1 db négyzetes veret  
Győr–Bácsa, Szent Vid    
16. sír Férfi 1 db líra alakú bronzcsat  
Győr–Téglavető-dűlő    
47. sír Nő 1 db átfúrt, összehajtott 

bronzlemez 
 

Győr–Újszállások    
Szórvány ? 1 db kétosztatú bronzcsat  
Szórvány  ? 1 db hosszúkás bronzcsat  
Szórvány ? 3 db kisebb csüngős veret 

felső tagja és 6 db 
egytagú, kerek veret 

 
 

 
Győrszentiván–
Söprűshegy  

   

8. sír Kisleány 2 db csüngős veret alsó 
tagja 

Másodlagos 
felhasználásban 

22. sír Gyermek 2 db vaskarika  
Kajárpéc–Gyűri 
kavicsbánya 

   

 Férfi 1 db övcsat, 2 db övveret  
Koroncó–Bábota    
II. Nő Lábbeli veretek, 

gyöngyök és 
aranyfoszlányok 

 

Koroncó–Dózsa György 
u. 23. 

   

 Nő Fél rombusz alakú 
lemezdísz 

 

Koroncó–Rácz-domb    
 Nő  Téglalap alakú 

aranylemezkék 
 

Koroncó környéke    
Szórvány  ? Öv- vagy függesztőszíj 

csat 
 

Szórvány  ? Szíjvég  
Szórvány ? 4 db szív alakú, 

feltehetően egykor 
kéttagú veretek alsó 

tagjai 

 

Szórvány ? Kisebb kerek veret  
Lébény–Kaszás-domb    
9. sír Gyermek, 1,5-2 éves Emailberakásos 

korongfibula 
 

27. sír Nő, 40-60 éves Kisebb, négyzet alakú 
veret 

 

48. sír Nő, 44-52 éves Nagyobb csüngős veret, 
négyzetes felső része 

 

62. sír Nő, 20-22 éves Fejdíszen lévő spirális 
szalagok 

 

Mosonmagyaróvár–
Magyar u. 28. 

   

Szórvány ? Líra alakú csat  
Szórvány  ? Líra alakú csat  
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Mosonmagyaróvár–
Moson, Királydomb 

   

Szórvány   Levél alakú rézlemez Másodlagos helyen 
Mosonszentmiklós    
 Férfi  Ezüstveret   
Mosonszentmiklós–
Lednice-domb 

   

6. sír Gyermek Vascsat  
Nyúl–Páskom    
Szórvány ? Bronz övveret  
Rábacsécsény    
Szórvány  ? Négyzetes veret  
Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

   

57. sír Nő Kéttagú csüngős veret 
kerek, felső része 

 

60. sír Nő Levél alakú ezüstlemez  
160. sír Nő, 40-45 éves Egytagú kerek veret  
189. sír Fiú (?) inf . II-iuv. Vaskarika  
200. sír Nő, iuv-ad. korú Kapszuladísz Tűszerkezete hiányzik 
225. sír Férfi, mat-sen. korú Ovális csatkarika  
Szórvány  ? Pödrött végű csatkarika 

(?) 
 

Weiden am See/Védeny    
Szórvány ? Csüngős veret 

csüngőtagja 
 

 

Övveretek. E tárgytípus csupán kis számban ismert vizsgált területünk leletanyagából, 

s sajnos mindegyik esetben több bizonytalansági tényező is szerepel. A nyúl–páskomi 

szórvány veret esetében kérdéses, hogy objektumra utal-e, s ha igen, az milyen jellegű: sír 

vagy telepjelenség? A felszínen talált veret egykor elveszített darab is lehet. Szegecshosszai 

alapján valószínűleg inkább öv (esetleg ruha), semmint lószerszám dísze lehetett. A 

Kajárpéc–Gyűri 2 db veret sírból származik, ahonnan a csat is előkerült. A háromszög alakú 

verettípus párhuzamai a Kárpát-medencén kívül K-Európában is megtalálhatók, keltezésük 

tekintetében a kutatók 10. század első harmadát-felét valószínűsítik (KOVÁCS 1992, 159-166.; 

RÉVÉSZ 2008, 429-430.). Az MNM gyűjteménye Koroncó környékéről származóként feltüntetett 

szíjvége ugyancsak díszíthetett veretes övet. Szórványként egy további ezüstből öntött övveret 

került elő Ménfőcsanak–Szeles földeken.75  

Összesen tehát 1 biztosan sírból származó, és 3 szórványként előkerült veret utal a 

fémdíszes övek egykori jelenlétére. A veretes övek a vizsgált területtel szomszédos régiókban 

eltérő képet mutatnak. Az egykori Sopron megyéből Acsalag és Dőr lelőhelyeken került elő 

veretes öv. Vas megyéből nem ismert, csupán egy, a honfoglalás kori leletanyagtól elütő vas 

övveretkészlet (KISS 2000, 31, 4. t.), sem Burgenland területéről nem közöltek ilyet (OBENAUS 

2006.). Komárom–Esztergom megyéből azonban, közel a győri megyehatárhoz került elő a 

                                                 
75 http://www.mnm-nok.gov.hu/hireink/regeszeti-munkaink/423-evezredek-emlekei-menfocsanak-hataraban. 
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banai temető (KISS–BARTHA 1970.), melynek 1. sírjából aranyozott ezüst övveretek 

százmaznak. Továbbá a Dunaalmás–Tatai úti 4. sír (KRALOVÁNSZKY 1989, 245-246.) és a 

neszmélyi temető (HAMPEL 1900, 550-554.) leletei említhetők. Veszprém megye a 

bakonyszombathelyi lelőhellyel képviselteti magát (FÉK 37. sz.). A Duna É-i oldala viszont 

már jóval gazdagabb lelőhelyekben (vö. TOČÍK 1968.; RÉVÉSZ 1996, 103-133.). 

Csatok. A Kajárpéc–Gyűri veretekhez tartozó övcsat is előkerült, ez egyszerű, „D” 

alakú, csattest nélküli típus. A Kárpát-medencében honfoglaló magyarsággal megjelent, 

övcsatként, függesztőként és a lószerszámon egyaránt alkalmazott, s a 10-11. század 

folyamán általánosan használt líra alakú csat (RÉVÉSZ 1989.) hiteles feltárásból csupán Győr–

Bácsa, Szent Vid 16. sírjából ismert, itt az az öv záróelemét alkotta. Az ikrény–silógödröki 9. 

sír betöltéséből előkerült csat esetén csupán feltételezhető e csoportba tartozása. Mint Révész 

László rámutatott a líra alakú csattípus többségében a díszítetlen övek záróeleme volt 

(RÉVÉSZ 1989, 516), ez a bácsai esetében sem volt másként, azonban ehhez az övhöz 

valószínűleg szerves anyagú tarsoly csatlakozott. A csat 5,16 cm-es hosszát tekintve 

kiemelkedik a típus átlagos méretéből. Bizonytalan az egykori funkciója a mosonmagyaróvári 

csatoknak, ezek mérete az átlagos, illetve annál kissé kisebb. A győr–újszállások területén 

előkerült csatok valószínűleg övcsatként szolgálhattak, alakjuk hasonlósága ellenére azonban 

nem a líra alakú csatok családjába (RÉVÉSZ 1989.) tartoznak. Díszítetlen, egyszerű textil- vagy 

bőröv záróeleme lehetett a rusovcei/oroszvári 225. sírból származó ovális bronzkarika is, 

valamint hasonló funkciója tételezhető fel az ugyanezen temető 189. sírjából, továbbá a 

győrszentiván–söprűshegyi 22. sírból előkerült vaskarikáknak is. Férfi, fiú, illetve gyermek 

sírok voltak. Ugyancsak egy vascsattal felszerelt öv volt a mosonszentmiklós–lednice-dombi 

6. számú gyermek sírjában. Mint arra Istvánovits Eszter (ISTVÁNOVITS 2003, 326) felhívta a 

figyelmet öv sírba helyezésével azokban az esetekben is számolni kell, mikor annak közvetlen 

nyoma nem kerül elő, viszont a medence környékén megfigyelhetők a valószínűleg ahhoz 

kapcsolva sírba helyezett tárgyak. Valószínűleg csatkarikaként szolgált a rusovcei/oroszvári 

temetőből szórványként előkerült, négyzetes átmetszetű, épségben maradt végén 

visszapödrött csatkarika is. A Veszprém megyei Halimbáról ismert jó analógiája (TÖRÖK 1962, 

144, Taf. XII.), de a típus megtalálható már az avar kori sírokban is (LIPPERT 1969, Taf. 16, 54.). 

A fém ruhadíszek között legnagyobb számban és változatosságban az ún. kisebb 

csüngős díszek, és az egytagú kisebb veretek vannak. Ezek között némelyik másodlagosan 

felhasznált. Bronz vagy ezüst ruhadíszek 8 temető 8 sírjából, továbbá szórványként ismertek, 

kizárólag nők és gyermekek sírjaiból.  
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Mindössze egyetlen lemezből préselt, rombusz alakú dísz ismert, mely a felső 

bordákon feküdt, azonban az átlagtól eltérően ez csupán egy fél darab volt, melynek 

párhuzama Dunaújvárosból közölt (BÓNA 1971, 170, 1. kép). Nem sorolható tehát határozottan a 

rombusz alakú ruhadíszek csoportjába, melyek elterjedése főként a D-Alföldre jellemző 

(LŐRINCZY–TÜRK 2011, 432). Sopron megyéből nem, és Vas megye területéről is mindössze az 

Ikervár–Virág utcai 7. számú (férfi!) sírból (P. HAJMÁSI–KISS 2000, 44, 8. t.) kerültek eddig elő. 

Ettől Ny-ra azonban már nem ismertek, Burgenland (OBENAUS 2006.) leletmentes ebből a 

szempontból. A Dunától É-ra, Szlovákia területéről viszont nagyobb számban sorolhatók fel 

(NEVIZÁNSKY 2006, 298-299., Obr. 8.).  

Talán ugyancsak ruhadísz lehetett a győr–téglavető-dűlői 47. sírból származó átfúrt 

bronzlemez is. 

Az öntött veretek között bizonyára másodlagosan használták fel annak a nagyobb 

csüngős veretnek a felső részét, mely a lébény–kaszási 48. sírból ismert. A ruhadíszeknek ez a 

típusa valószínűleg a 10. század 20-as éveitől lehetett használatban (MESTERHÁZY 1989, 249), s 

a Kárpát-medence egyes részein – valószínűleg ugyancsak másodlagosan felhasználva, I. 

István (1000-1038) érme alapján (DRAGOTĂ 2006, 126, Pl. XXXI.) – még a 11. században is 

temettek ilyennel. A verettípus elterjedési területe egyenetlen, bizonyos területekről hiányzik, 

vagy csupán ritkábban fordul elő (BÁLINT 1991, 132-136., Taf. XLIV.). Ezek közé tartozik a Ny-

Dunántúl sávja is, míg a Dunától É-ra viszont több lelőhelye sorolható fel: Bánov/Bánkeszi 6. 

sír, Nesvady/Naszvad szórvány, Vozokany/Pozsonyvezekény 1/41. sír (TOCÌK 1968, 10, 37, 63, 

Taf. II., XXV., LIII-LIV. ). 

A vizsgált területről 2 db négyzetes veret is előkerült. A rábacsécsényi veret 

fellelésének körülményei nem ismertek, s az enesei 3. sírból származó veret kapcsán is csak 

annyi látszik bizonyosnak, hogy az egyik felkarcsont felső végénél feküdt. Helyzete alapján 

leginkább ruhadísznek tarthatjuk. Ezek a veretek a 10. századra keltezhetők, kisebb számban, 

talán másodlagosan felhasználva azonban valószínűleg még a 11. század elején is 

számolhatunk használatukkal (HORVÁTH 2004, 161). Hasonló négyzetes veretek váltak ismerté 

az utóbbi években a régiónkkal többé-kevésbé szomszédos területekről: a DNy-Szlovákia 

területén fekvő levicei/lévai 3. sírból (NEVIZÁNSKY 2006, 287, Tab. V.) is, feloldva ezzel e 

terület üres voltát. 

A kisebb egytagú és a csüngőtaggal ellátott veretek funkcióját általában 

ingnyakdíszként határozza meg a kutatás, ám ez óvatosan kezelendő (RÉVÉSZ 2001, 21). A 

leletanyag az alábbi típusokat tartalmazza: lekerekített sarkú négyzet alakú, sarkaiban négy 

kerek mintával, ezeket elválasztó gyöngyözött vonallal ellátott füles veret (Lébény–Kaszás 
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27. sír); kisebb csüngős veret, középrészén kör alakban bemélyedő felső része 

(Rusovce/Oroszvár 57. sír); kisebb kerek veret, melynek középpontja félgömbszerűen 

kiemelkedő, melyet két, egymástól kiemelkedő bordával elválasztott, gyöngyözött keret övez 

(Rusovce/Oroszvár 160. sír); kerek, közepén gyöngyözött kerettel övezett félgömbszerű 

kiemelkedéssel, majd egy díszítetlen sávot követően ismét gyöngyözött kerettel díszített, 

eredetileg csüngős veret felső, akasztófüles tagja (Győr–Újszállások); kerek, közepén 

lemélyített, hatágú csillagot utánzó aranyozott mélyedésből félgömbszerűen kiemelkedő 

mintával díszített veret (Győr–Újszállások); kerek, kiemelkedő középrészét övező sugaras 

mintával és aranyozott sávval díszített veret (Koroncó környéke); csüngős veretek alsó tagjai 

(Győrszentiván–Söprűshegy 8. sír). 

Győr–Újszállások lelőhelyén a csüngős veretek felső tagjai és a kerek veretek 

szórványként kerültek elő, így ezek viseleti módja nem ismert, s ez érvényes a Koroncó 

környéki darabokra is. A lébény–kaszási 27. sírból előkerült kisebb téglalap alakú veret, mely 

a bal kulcscsont belső végénél helyezkedett el, s így – mivel nyakláncra utaló leletek nem 

kerültek elő, továbbá felerősítésre szolgáló fülei is megtalálhatók voltak – egykor 

valószínűleg a ruha közepén kapott helyet. A rusovcei/oroszvári temető 57. sírjából egy füles, 

kerek veret került elő, sajnos sírbéli helyzetének ismerete nélkül. A 160. sír pedig egy kisebb 

kerek veretet tartalmazott, mely a nyakcsigolyákon feküdt, 1 db gyöngy mellett. A 

győrszentiván–söprűshegyi 8. sírból származó csüngős díszek csüngőtagjait is a ruhadíszek 

között kell megemlíteni, ám ebben az esetben lehetséges, hogy azokat másodlagosan, a 

nyaklánc díszei közé fűzve viselték. Azért csak feltételezhető azonban, mert a felső – 

felerősítésre szolgáló tag – hiánya még nem kétségtelen bizonyíték a nyak díszei közé 

illesztett felhasználásra. Pl. az Ikervár–Virág utcai 66. sír esetében a 7 db csüngős dísz alsó 

tagját idéző veret a mellkason, egy-egy 3, illetve 4 tagból álló, a sírrajz alapján egy-egy többé-

kevésbé egyenes vonalat mutató helyzetben76 fekvő rendszert szerint (KISS 2000, 53, 28. kép, 33. 

t.), hasonlóan mint a nagyobb, kéttagú veretek esetében többször is megfigyelték (KÜRTI 1996, 

151). A „V” alakban történő elrendezést mutatja 3 db kisebb csüngős dísz alsó tagja, melyek 

az ikervári temető 117. sírjából ismertek. Az egyik hátán lévő bőr (?) maradványok is erre 

utalhatnak (KISS 2000, 61, 45. t.). A Malé Kosihy/Ipolykiskeszi, Sl. temető 98. sírjában, 

megközelítőleg a gerinccsigolyákon, egymás alatt, csaknem egyenes vonalban helyezkedett el 

2 db kisebb csüngős veret csüngőtagja (HANULIAK 1994, 121, Tab. XXI.), bizonyára 

                                                 
76 P. Hajmási Erika és Kiss Gábor leírása szerint „V” alakban helyezkedtek el (P. HAJMÁSI–KISS 2000, 53, 33. 
t.), a sírrajz alapján azonban számunkra inkább egy-egy egyeneshez közelítő vonalhoz hasonlít. Természetesen 
lehetséges, hogy – mint a rekonstrukciós rajz (KISS–ZÁGORHIDI 2004, 37-38. kép) is mutatja – ezek a ruha 
két szélén voltak, s annak zárása viseletüket tekintve „V” alakú helyzetüket eredményezte. 
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ruhadíszként. Hasonló veret csüngőtagja Weiden am See/Védeny területéről is ismert. Itt kell 

megemlíteni, hogy a vizsgált régióból 2 db, egykor csüngős veret csüngőtagja a győr–

pósdombi 65. sírból is előkerült (XJM ltsz. 70.5.11-12.). Valószínűleg ruhadísz lehetett a 

mosonszentmiklósi ezüstveret is. 

Összefoglalóan elmondható tehát, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint 

a fém ruhadíszek viselete nem volt jellemző a vizsgált területi egységen belül, sem a 10., sem 

a 11. századi sírokban nincs nyoma ennek nagy számban. A ruhadíszek azonban bizonyára 

megbecsült tárgyak lehettek, ezt mutatja, hogy bizonyos részük elvesztése, letörése után 

tovább használták, ám ekkor talán már megváltozott funkcióban. A teljes veretkészletűnek 

tekinthető garnitúrákkal szemben ezek nagyon szegényesnek számítanak, noha a magyar 

szállásterület egyéb részein sem számít ismeretlen jelenségnek, hogy mindössze egy-egy – 

általában kisebb csüngős veret fele – feküdt a sírban.77 Meg kell említeni, hogy kissé 

rendszertelenül összeállítottak a környező területek egyes sírjainak – pl. Bruck an der 

Leitha/Lajtabruck 2., 23. sír – veretkészletei is.  

A fém ruhadíszek hiánya különösen szembetűnő a szomszédos Vas megye leleteivel 

összevetve, ahol az ikervári temetőben 14 sírban is volt fém ruhadísz: 7., 11., 20., 37., 49., 

50., 66., 102., 116., 117., 121., 123. 131., 137. sír (P. HAJMÁSI–KISS 2000, 73), továbbá 

Szombathely–Kisfaludy S. u. (KISS 2000, 242, 84. t.), illetve egy Ismeretlen lelőhely (KISS–

SMIDT 2000, 269, 89. t.) sorolható ide. Sopron megyében a szakonyi temetőből két, 

ezüstlemezzel és feldarabolt rozettával ellátott sír ismert (GÖMÖRI 1984, 99). Burgenland 

területéről a deutschkreutzi/németkeresztúri 36. sírból 1 db ismert (OBENAUS 2006, 59, Taf. 9). 

Távolabb Ny-i irányban megtalálhatók a Bruck an der Leitha-i/lajtabrucki temető 2. és 23. 

sírjában (KREITNER 2000, 186, 193, Abb. 5, 27) is, mely a lébényi kisebb téglalap alakú verethez 

kínál jó analógiát.   

A ruhadíszek között kell megemlíteni a veretes csizmákat is. Ez a fajta viseleti elem 

egyedül a koroncó–bábotai II. sírból ismert. A veretes csizmák a honfoglalás kori módosabb 

nők viseletének részét alkották, használatuk a 10. századra jellemző, a reákövetkező évszázad 

sírjaiból már nem ismertek (RÉVÉSZ 1996, 103). A fémdíszes lábbelik viselete ritkábban úgy 

tűnik a fériak körében is megtalálható lehetett, egy kiskundorozsmai sírban bukkantak ennek 

nyomára (BENDE–LŐRINCZY–TÜRK 2002, 364-365.). Mint arra Révész László (RÉVÉSZ 2001, 65) 

rámutatott, a veretdíszes csizmák gyakoriak a rozettás lószerszámvereteket is tartalmazó 

sírokban, ez a koroncó–bábotai II. sírra is igaz. A környező terültekről veretes csizma a Sopon 

                                                 
77 A rétközi temetők kapcsán: ISTVÁNOVITS 2003, 320-321. 
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megyében található csorna–sűlyhegyi temetőben (SZŐKE 1954, 131), Veszprém megyében a 

Balatonfüred–Morvai u. 1. sírban (S. PERÉMI 1986, 115, 120), továbbá a Duna É-i oldaláról a 

Červeník/Vörösvár 8. sírjában, Bánov/Bánkeszi temetőjének 23. sírjában és a seredi/szeredi 

7/53. sírban (TOČÍK 1968, 14, 19-20, 43-44, Taf. V, XI, XXXIV.) volt megfigyelhető.  

Szintén a ruhadíszek közé sorolhatók a fémdíszes fejékek. Győr–Moson megyében 

ennek két példája ismert. A koroncó–rácz-dombi sírban téglalap alakú aranylemezkék 

feküdtek a koponya homlokcsontján, sajnos azonban ezekről a leletek puszta említésén kívül 

más információval nem rendelkezünk, s nem találhatók meg maguk a leletek sem. 

Szerencsésen megőrződött viszont a lébény–kaszási 62. sírban a koponyát körbe övező bronz 

spirális szalag. E spirális fémdíszekkel ellátott viseleti elemek meglehetősen ritkák a korszak 

leletanyagában, a Lébényivel együtt biztosan mindössze 6 lelőhelyről ismert. Legutóbb 

Nevizánszky Gábor (NEVIZÁNSKY 2011, 169, obr. 18) közölt hasonló darabot, melynek 

belsejében szerencsésen megőrződött a szerves anyag – len, kender vagy gyapjú – 

maradványa is, újabb adattal alátámasztva, hogy ezeket nem önmagukban, henem szerves 

anyagokkal kombinálva viselték (HORVÁTH 2012.). Előbbi a fej elülső részén, utóbbi a fejet 

körben övező díszek csoportjába sorolható. A fémdíszes fejékek ritkák a környező területeken 

is. Komárom-Esztergom megyéből Bugyi–Ürbőpuszta 1., és Almásfüzítő–Nagykolónia 

ugyancsak 1. sírja, Veszprém megyéből is két sírból, a Várpalota–Semmelweis utcai 

temetőből ismert (HORVÁTH 2012.). Vas megyéből és K-Ausztriából nem ismerünk ilyen 

viseleti elemet, s a Duna É-i részén is csak elvétve bukkan fel (RUTTKAY 2006, 166-167., Obr. 

88., 90.). 

Noha a gyöngyöknél már említettük, mégis ruhadíszként történő felhasználását is fel 

kell vetni a koroncó–bábotai II. sír gyöngyeinek és vékony aranyfoszlányainak, melyek 

valószínűleg a ruhára lehettek erősítve.  

 

Levél/szív alakú díszek a rusovcei/oroszvári 33. sírból és a Mosonmagyaróvár–Liliom 

utcai sáncátvágás során kerültek elő. Sírbéli helyzete sajnos a rusovcei/oroszvári darabnak 

nem ismert, a mosonmagyaróvárit pedig – annak másodlagos felhasználását igazolóan 

többször is átfúrták – egy települési rétegben találták. Mivel ezen tárgytípusok feldolgozása 

még nem történt meg, úgy véljük nem lesz haszontalan kissé bővebben foglalkozni velük, 

melyeknek több példányát is ismerjük a Kárpát-medencéből. 
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I. Kutatástörténet  

E „szív idomú” díszekre már Hampel József kitért a honfoglalás kor emlékeit 

bemutató munkájában. Az MNM Ismeretlen lelőhelyű, egykor csörgős veretének funkciójával 

kapcsolatban ugyan még bizonytalan volt, hogy az a lószerszám szíjazatán vagy a 

nyeregkápán helyezkedett-e el, azonban a nagyobb, lemezes csüngőket határozottan a 

lószerszám szíjazatára helyezte, a homlokszíjra vagy a szügyelőre. Ahol a sír 2 db-ot 

tartalmazott ott egyik, illetve másik helyre is. Megállapította azt is, hogy csak a lemez felső 

részén volt a bőrre erősítve, a többi szabadon csüngött (HAMPEL 1900, 774-776., 778-780.). Erre a 

tényre később a szerencsésen megőrződött gyömörei lelet kapcsán Börzsönyi Arnold is 

felhívta a figyelmet (BÖRZSÖNYI 1912, 217).  A szív alakú kisebb és nagyobb csüngőket 

egyaránt a tarsolylemezek körébe sorolta Fettich Nándor (FETTICH 1937, 82-84.). A levél alakú 

díszek korabeli bolgár területen található analógiáira Fehér Géza hívta fel a figyelmet (FEHÉR 

1940, 53-63.). A hasonló darabok hajfonatdíszként történő felhasználására pedig Csallány 

Dezső utalt (CSALLÁNY 1970, 281). A budapest–farkasréti sír lószerszámának vizsgálata 

kapcsán Dienes István a csörgős vereteket a szügyelő és talán a farhám díszeinek határozta 

meg (DIENES 1973, 211). Bakay Kornél a szív alakú lemezcsüngőket a nyakban viselt díszek 

közé sorolta, melyek véleménye szerint a jellegzetes ősi magyar viselet részei voltak (BAKAY 

1978, 157, 156. j.). Révész László megállapítása szerint a férfiak lószerszámát túlnyomórészt 

öntött csüngők díszítették, míg a lemezesek többsége női sírokból került elő. Felhívta a 

figyelmet arra is, hogy a levél alakú díszek nemcsak a szügyelőt, hanem a kantárt is 

díszíthették, eredményeit rekonstrukciós rajzon is bemutatva (RÉVÉSZ 1996, 72, 40. 2. kép; ibid. 

2001, 21, 14. kép). A főként az Alföld D-i részén előforduló levél alakú csüngők elterjedését 

Bálint Csanád térképezte fel (BÁLINT 1991, 148, Taf. XLVII.). Kronológiai helyzetüket tekintve 

Jochen Giesler azokat az „Altmagyarisch” csoportba sorolta, melyek véleménye szerint a 970-

es évekig lehettek használatban (GIESLER 1981, 90, Taf. 53). Egy Preslawból előkerült levél 

alakú dísz kapcsán a típus ázsiai és k-európai párhuzamait Stojan Witljanov tekintette át 

(WITLJANOV 1990.), s további 11. századi bolgár analógiák is közlésre kerültek (DONTCHEVA-

PETKOVA 2005, 148), közülük egy nagyobb méretű, lószerszámot díszítő példány Bulgáriába 

kerülése Gelena Radoslavova véleménye szerint Kijevből, vagy a 11. század 40-es éveinek 

besenyő inváziója nyomán történhetett (RADOSLAVOVA 2009, 452). A bodrogszerdahelyi 2. 

sírból származó levél alakú díszek Gabriel Nevizánsky és Jiří Košta véleménye szerint a 

szügyelő és a farhám díszei lehettek, K-Európában a magyar leleteknél később lépnek fel, s 

használatuk is tovább megfigyelhető volt (NEVIZÁNSKY–KOŠTA 2009, 350.). Az ún. keleti tálak 

némelyikén látható lovas ábrázolások – ezeken a lószerszám levél alakú díszekkel ellátott – 
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esetleges magyar vonatkozását Langó Péter (LANGÓ 2006.; ibid. 2008.) majd Fodor István 

(FODOR 2008.) vizsgálta, egymástól eltérő eredményre jutva. A levél alakú díszekkel Kovács 

László foglakozott a legalaposabban, a banatsko arandelovoi/oroszlámosi leletek közzététele 

kapcsán (KOVÁCS 1993, 53-54., 70. j.). Gyűjtése nyomán tanulmányában 4 fő csoportba sorolta 

ezeket, főként felhasználásuk alapján: a lószerszám, a nyak, a ruha díszei, valamint a 

közöletlen darabok, melyek a negyedik csoportot alkották. Tárgyalta díszítésüket, technikai 

kivitelükkel, valamint közölte az éremmel keltezett példányokat is. 

 

II. Csüngők típusonkénti felosztása 

Elsőként egy terminológiai jellegű kérdésre szeretnénk kitérni. Az egyes díszek 

alakjának megnevezésére legtöbbször a levél/szív/csepp alak szerepel az egyes 

tanulmányokban, de emellett egyéb megnevezések is felbukkanhatnak.78 Úgy gondoljuk 

formájuk és egykori viseleti helyzetük adja meg a megnevezés alapját, hiszen pl. a csúcsával 

felfelé álló díszt inkább a csepp alakú, míg a fordított helyzetben lévőt inkább a levél alakú 

elnevezés illeti. Ugyancsak el kell választani a levél és a szív alakot, utóbbi felső oldalának 

közepe karéjos vonalban zárul, míg előbbi többé-kevésbé szabályos köríves. A két csoport 

között helyezkedik el a felső oldalán karéjos, ám az ívelt rész közepén egy-egy gömböcskével 

díszített forma, mely így félköríves alakot mutat. 

Több más honfoglalás kori tárgytípushoz hasonlóan a leletanyag változatossága, 

illetve az egyes darabok közti – esetenként többszörös – átfedések miatt sokszor itt sem 

könnyű markánsan körülhatárolható csoportokat és alcsoportokat felállítani. A közöletlen 

darabok ugyancsak nehezen, vagy sehogy, többnyire csupán feltételesen, az esetleges 

szűkszavú leírás alapján sorolhatók be. Hasonló helyzetben vagyunk az erősen hiányos 

daraboknál is. A leletanyag indokolatlan mértékű felaprózódását elkerülendő, így egy-egy 

csoport vagy alcsoport felállításánál csak a főbb szempontokat vettük figyelembe.  

Nem könnyű egyértelmű szabályt felállítani a „csüngők” elő- és hátoldalát illetően 

sem, így ami egyik irányból nézve bemélyedő, másik oldalról kidomborodó. Sajnos sok 

esetben így kevésbé világos, melyik volt a csüngő elő és hátoldala. Szerencsések azok az 

esetek, mikor az aranyozás vagy a díszítés, esetleg a fül vagy a szegecsek segíthetnek 

eldönteni a kérdést. 

Maga a „csüngő” elnevezés sem minden esetben megfelelő, hiszen a pl. a felszegecselt 

díszek – még ha csupán annak felső oldalánál voltak is rögzítve – nem csüngtek szabadon, 

                                                 
78 Pl.: MNM Ismeretlen lelőhely: tojásdad (HAMPEL 1900, 737), nyújtott csepp (MESTERHÁZY 1996, 394); 
Zemplín/Zemplén, Sl.: pajzs (BUDINSKY-KRICKA–FETTICH 1973, 36). 
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mint pl. huzalkarikával láncokhoz kapcsolódó, vagy szalagfüllel rögzített darabok esetén – 

hanem szilárdan feküdtek a szerves anyagon.  

A magunk részéről – e szempontok figyelembe vételével – az alábbi felosztást 

javasoljuk e díszek kivitelét illetően: 

I. a. nagyobb, levél alakú, felső oldalának közepén 2-4 lyukkal, ebben négyes egybefüggő 

vagy egy-egy önálló szegeccsel ellátott, nagyobb ezüstdíszek. 

I. b. nagyobb, levél alakú, közepén vagy ritkán annak alsó felében ugyancsak levél vagy kör 

alakban  bemélyedő, gyakran aranyozott, felső oldaluk közepén 2 vagy 3 lyukkal, melyekben 

önálló vagy összekapcsolt fejű virágos, T-alakú bimbós-indás, félgömbfejű, illetve ma már 

ismeretlen típusú szegecsekkel ellátott, esetleg csupán a lyukak segítségével rögzített, 6-12 

cm közti ezüstdíszek, melyekben a T-alakú szegecs bronzból is készülhetett. 

II. a. levél alakú, ezüst vagy bronz lemezek. Felső oldalukon szalagfüllel ellátott, vagy egy, 

illetve más esetekben tengelyükben alul és felül két, illetve két oldalukon egy-egy, esetleg 

két-két helyen, ritkán körben átfúrt, 2-4 centiméteres díszek, melyeket a szalagfül letörése 

után át is fúrhattak. 

II. b. levél alakú, bronz vagy ezüst, közepén ugyancsak levél alakban bemélyedő, esetenként 

aranyozott, ritkán szélét és a középrészt a lemez csúcsával összekötő vonalban pontozott 

sorral vagy gyöngyözött kerettel és kidomborodó mintákkal ellátott díszek. Felső oldalukon a 

lemezzel egybefüggő, vagy külön felszegecselt szalagszerű füllel, ritkábban furattal vagy 

furatokkal ellátott, esetenként huzalkarikához kapcsolódó, kisebb, általában 3-4 cm-es 

darabok. 

II. c. levél alakú, közepén levél vagy kör alakban kidomborodó, egybefüggő vagy külön 

felszegecselt szalagszerű füllel, ritkábban felső oldaluk közepén elhelyezkedő furattal ellátott, 

bronzból vagy ezüstből készült, 3-5 centiméteres díszek, melyek esetenként nagyobb 

lemezből kivágva, a kidomborodó részen aranybevonattal ellátottak is lehetnek. 

II. d. levél alakú, közepén ugyancsak levél alakban kidomborodó, vékonyabb éles vagy 

szélesebb tompa bordával ellátott, a lemezzel egybefüggő vagy utólag felszegecsel fülű 3-4 

centiméteres bronz- vagy ezüstdíszek, melyek közül egyetlen darab szélét gyöngyözött keret 

övezi. 

III. levél alakú, közepén levél alakban enyhén kidomborodó, körben árkolt mintával díszített, 

felső oldalán egy-egy virág- vagy félgömbfejű szegeccsel ellátott, 4-6 centiméteres 

ezüstdíszek. 

IV. levél alakú, közepén levél alakban kidomborodó, ebben ugyancsak levél alakú, bemélyedő 

– esetenként aranyozott – középrésszel ellátott, ezüstlemezből készült díszek. Felső oldalukon 
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T-alakú növénymintás, vagy léctaggal összekötött két félgömbfejű szegeccsel ellátott, előbbi 

esetben réz hátlappal is rendelkező 6-9 centiméteres díszek. 

V. eredetileg valamely nagyobb, poncolt növényi mintával díszített tárgyból kivágott, 

másodlagos felhasználású, szalagszerű, a lemezzel egybefüggő, vagy külön szegecselt füllel 

ellátott 4-5 centiméteres, levél alakú díszek. 

VI. szív alakú, ezüstből öntött, közepén kerek vagy levél alakban kidomborodó, felső 

oldalának karéjában kisebb gömböcskével díszített 5-6 centiméteres veretek. Felületüket szív 

alakú borda vagy bordák díszíthetik, a háttér aranyozott. Hátoldalukon szegecsek rögzítik a 

sima, vagy ellentétes irányba kidomborodó hátlapot, az üregben kis golyócskával. 

VII. a. levél alakú, közepén kidomborodó, ezüstből öntött, 4-5 centiméteres csörgős veretek. 

Felületük díszített és díszítetlen egyaránt lehet, a kidomborodó részen 2-3 lyukkal. E 

kidomborodó részt díszítésként gyöngyözött keret is övezheti. Hátoldalukon szegecsek 

rögzítik a sima, vagy ellentétesen kidomborodó hátlapot, a kialakított részben kis golyóval. 

VII. b. nyújtott csepp alakú, oldalán és/vagy tetején tagolt, teljes felületén díszített, öntött, 5-7 

centiméteres aranyozott ezüstveretek. Középrészük ugyancsak csepp alakban kidomborodó, 

két lyukkal. E kidomborodó részben kis golyócska található. Hátoldalukon 5 szegecs 

található, ezek rögzítik a hátlapot. 

VIII. levél alakú, ezüstből préselt, bordákkal, azok közt két gyöngysorral, közepén pedig 

növényi mintával díszített, merevítő hátlappal ellátott, több helyen átfúrt, nagyobb méretű 

díszek. 

IX. levél alakú, öntött, növényi mintával díszített, közepén esetenként áttört ezüstveretek. 

X. levél alakú, öntött aranyozott ezüstveretek. Kúposan kiemelkedő középpontjuk áttört is 

lehet, melyet kerek, vagy ugyancsak kerek, azonban a veret hossztengelye irányába egy-egy 

kinyúló taggal is rendelkező, aranyozott rész övez. A veretek oldalán három-három 

gömböcske alakú, aranyozott dísz látható. 

XI. a. szív alakú, középen szív alakban bemélyedő mintával, szegecselt szalagfüllel, egyikben 

huzalkarikával ellátott ezüstdíszek. 

XI. b. szív alakú, körvonalával párhuzamosan, illetve középpontjában levél alakban pontozott 

mintával, felső oldalán egyetlen lyukkal ellátott ezüstdísz. 

XII. levél alakú, középrészükön egy-egy kerek, kidomborodó minta található, melyet 

lemélyedő aranyozott sáv övez, ebből a lemez csúcsa felé egy levél alakú minta indul. A 

lemezek szélén, azzal párhuzamosan pedig gyöngyözött keretet utánzó minta fut. 

XIII. egyedi vagy bizonytalan típusok. Ide azokat soroltuk, melyek – többségükben – 

közöletlenségük, vagy töredékes, hiányos voltuk miatt nem értékelhetők. Szintén nem 
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állítottunk fel önálló csoportot abban az esetben sem, mikor csupán egyetlen darab képviselné 

a csportot. Nyílvánvaló ugyanakkor, hogy a leletanyag gyarapodása a későbbiekben így újabb 

csoportok létrejöttét eredményezi. 

 

III. Technikai kivitel 

A méretek az egyes típusok leírásánál többségében már szerepeltek, azonban fontos az 

anyagvastagság is. Ez a kisebb, préselt vagy kalapált kialakítású daraboknál sokszor még a 

0,5 mm-t sem éri el. Ugyancsak vékonyabb, átlag 1 mm vastagságúak a nagyobb, 

lószerszámon használt díszek. 

A csüngők felerősítése három különböző módon történhetett: füllel, lyukakkal vagy 

szegecsekkel. 

1. fül: a kisebb méretű, levél/szív alakú csüngők legjellemzőbb felerősítési formája. A 

szalagszerű fül eredetileg talán az esetek többségében a lemezzel egybefüggő volt, melyet 

annak előoldala felől tekintve, általában ellentétes irányban,79 ritkábban előre felé ívesen, 

változó mértékben – néha csupán a fül indulásának helyéig, máskor spirálisabban – 

visszahajlítottak.  

A másik megoldás, mikor a külön lemezből kivágott fület, 1-1, ritkábban 2 db, néha 

csupán elhajlított végű szegeccsel rögzítették.  A felső felén kiöblösödő fül ezekben az 

esetekben a lemezt kétoldalról fogta közre. Sóshartyánon viszont a – lemez anyagától eltérő 

szalagszerű bronz – fül annak hátsó oldalához csatlakozik két esetben, míg a harmadiknál a 

csüngővel egybefüggő fül látható. Különleges a szentes–szentlászlói darab ahol a hátoldalon 

lévő fület 3 szegecs tartotta. A banatsko arandelovoi/oroszlámosi egyik csüngőn pedig látható 

egy további lyuk is, így a fület vagy valóban két szegeccsel erősítették fel (KOVÁCS 1993, 38), 

aminek így egykor nyílván szélesebbnek kellett lennie mostani állapotánál, esetleg két füllel is 

számolhatunk; vagy a másik lyuknál – amint ez látható is – az anyag átszakadt, s ez után 

helyezték át a fület. Ugyancsak egy-egy lyuk látható az egyik solti csüngő fülének két 

oldalán.80   

A fülekbe gyakran huzalkarikák is kapcsolódhatnak. Ez szinte kizárólag csak a 

láncokhoz kapcsolódó csüngőkre jellemző, végeik egymásra hajlóak és összeforrasztottak is 

                                                 
79 A leletek nagyobb száma mellet az is arra utalhat, hogy ez lehetett az általános forma, hogy a másodlagosan 
kivágott Tiszavasvári–Aranykerti tábla 9. sírjában talált csüngőn is a hátoldal felé hajlik vissza a fül. 
80 Hasonló fülkiképzésű összehajlított téglalap alakú bronzcsüngő ismert a Malé Kosihy/Ipolykiskeszi temető 
231. sírjából (HANULIAK 1994, 128, Tab. XLVIII.). 
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lehetnek.81 Ritkábban kapcsolódott csak a csüngő közvetlenül a láncszemhez, mint az a békési 

láncoknál látható. Egyedi a ptuj/ptuj–vári darab, ahol a láncszemekhez kapcsolódó 

huzalkarikák a lemezen található furatokban vannak. Lehetséges azonban, hogy ez az eredeti 

fül letörése utáni kényszermegoldás volt. Ugyancsak különleges a Bodaszőlőn előkerült 

darab, ennél ugyanis sodrott huzalszál kapcsolta a csüngőt a lánchoz, valószínűleg aprócska 

szalagfüllel.82   

2. szegecs: több markáns formája ismert, melyek főként a nagyobb levél alakú és a 

csörgős díszek felerősítését szolgálták. Külön félgömb-83 vagy virágfejű84 szegeccsel 

rögzítették a kisebb – 4 - 6 cm közötti – levél alakú díszeket. A nagyobb lemezeknél viszont 

már két szegecset alkalmaztak. Ezek lehettek önálló félgömbfejű,85 virágmintás;86 vagy páros 

szegecsek: léctaggal összekapcsolt félgömbfejű87 vagy virágmintás;88 egybefüggő, a 

szegecsek fejét adó díszített taggal rendelkező: megközelítőleg háromszögletű, növényi 

mintás, hátoldalán 4 szegeccsel,89 vagy a leggyakrabban T-alakú, ugyancsak növénymintás, 

hátoldalán 3 szegeccsel ellátott.90 A csörgős vereteket azok előlapjával egybeöntött 

szegecsekkel rögzítették, melyek közül a veret felső részén elhelyezkedők hosszabbak voltak 

a csak hátlapot tartóknál. A felfüggesztés szempontjából különösen érdekes a nagyobb 

bodrogszerdahelyi dísz, ennek hátoldalán ugyanis a szegecsek annak teljes hosszában 

megtalálhatók. Az egyik gyömörei díszt pedig több helyütt, ma már ismeretlen típusú, vékony 

szegecsekkel erősítették fel. A szegecseken gyakran megmaradt a szorító lemezke is. Ahol a 

szegecs/szegecsek nem maradtak meg, ott a meglévő furatok száma és helyzete a fenti 

tendencia alapján talán segíthet valószínűsíteni azt, hogy egykor milyenek, vagy inkább 

milyenek nem lehettek. Az öntött díszeken kizárólagosan szegecsek találhatók, melyek 

csörgős veretek esetén azok felső oldalán, míg csörgő néküli társaik esetében azok csaknem 

teljes hátsó felületén megtalálhatók.  

                                                 
81 A láncokhoz kapcsolódó darabokon kívül csupán a solt–tételhegyi csüngőkön található huzalkarika. A feldúlt, 
minden bizonnyal hiányosan megmentett leletanyagú sír esetében kérdéses, hogy a csüngőkhöz kapcsolódott-e 
egykor lánc?  
82 Sajnos a leírás erre a részletre nem tér ki, s az a rajz alapján sem állapítható meg bizonyosan.  
83 Karos–Eperjesszög II/52. sír 
84 Karos–Eperjesszög II/52. sír, Tiszaeszlár–Vörösmarty u. 3. sír 
85 Gyömöre–Friedrich Károly kert, Kétpó, Koroncó–Bábota II. sír, Piliny–Leshegy 2. sír, Szakony–Tsz 
86 Százhalombatta 
87 Karos–Eperjesszög II/49. sír 
88 Szatymaz–Őszeszék 
89 Gyömöre–Friedrich Károly kert 
90 Gádoros, Piliny, Tengelic. E szegecsforma felismerhető pl. az eperjeskei 2. sír készenléti íjtegezén lévő 
veretben (RÉVÉSZ 1996f, 75, 8. kép) vagy a tiszanánai tarsolylemez (RÉVÉSZ 2008, 284-285., 71. t.) 
tengelyében alul és felül. 
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3. lyukak: gyakori felerősítési forma, esetenként már nyílván másodlagos 

megoldásként, a fül vagy a szegecsek letörése után, illetve ha a megváltozott funkcióhoz 

ezekkel nem volna kivitelezhető a kapcsolás. Több típusra is jellemző, de a nagyobb díszeken 

lévő lyukak inkább az egykori szegecsek hiányára utalhatnak, s nem arra, hogy a díszt 

felvarrták. Általában a felső oldal közepén egy, vagy a tengely alsó és felső pontja előtt 

található egy-egy lyuk. Ritkábban a lemez két oldalán egy-egy, körvonalával párhuzamosan 

öt-hét, vagy a hossz- és kereszttengelyében kettő-kettő, illetve három és kettő lyukkal. 

 A technikai kivitelt illetően természetesen el kell választani az öntött és a lemezből 

készült darabokat. Utóbbiak esetében pedig a hidegen kalapált és a préselt változatot. A 

vékony préselt lemez merevítésként csupán a kétpói díszek kaptak hátlapot. A többséget 

viszont lemezből kalapálták ki, majd visszahajlították a fület. Ezeknél is csupán egyetlen, a 

gádorosi rendelkezett hátlappal. Feltehetően az egyszerűbb levél alakú díszeket akár házilag is 

elkészíthették.  

Az öntött csörgős vereteken az előlappal egybeöntött szegecsek rögzítik a hátlapot, 

mely egyenes és kidudorodó egyaránt lehet. A hátlap gyakran nagyobb, mint az előlap, az 

néhány esetben talán másodlagosan kerülhetett a csörgős veretekre.  

A díszeket másodlagosan felhasznált, általában növényi mintával díszített – egykor 

nagyobb – lemezekből is elkészítettek. Ezekben az esetekben a minta természetszerűleg nem 

teljes, a tiszavasvári lemezek díszítései pedig eltérőek, így a két egykor teljes lemez – talán 

hajfonatkorong – mintája egymástól különbözött. 

 

IV. Felhasználás szerinti csoportosítás 

IV. Láncokat díszítő csüngők. A szemekből álló láncok jellegzetes díszítő elemei ezek, 

melyek a láncszemek sorozatához, vagy azt megszakítva külön elemmel kapcsolódnak. Nyak- 

és fülbevalókat összekötő láncokon egyaránt megtalálhatók, de ritkábban feltűnnek fej vagy 

hajfonatdíszként viselt láncokon is (HORVÁTH 2004.).91  

 

IV. I. 1. Nyakláncok: A nyakban viselt, szemekből álló láncok jellegzetes csüngői92 ezek a 

darabok.93 Minden esetben azok megközelítőleg középső részén helyezkedik el 1 vagy 3 db.94  

                                                 
91 Nagyréven a csüngők mellett egy rövidebb láncdarabka is előkerült, sajnos azonban ezek esetleges 
összetartozása nem igazolható. Szentes–Nagyhegyen ugyancsak csüngők és nyaklánc is előkerültetek, de ezek 
összetartozása sem igazolható.  
92 Chotín/Hetény–Disznólegelő 300. sír, Gáva–Vásártér 33. sír, Hajdúböszörmény–Bodaszőlő, Büdöskút 7. sír, 
Kunszentmárton–Köttön-dűlő, Luzianky/Sarlókajsza 3. sír, Ptuj/Ptuj–Vár 13. sír, Sárbogárd–Tringer-tanya 24. 
sír 
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Sajnos néhány esetben ezek oly mértékben hiányosak vagy töredékesek, hogy típusba 

sorolásuk nem lehetséges, de a láncoknál megfigyelhető díszítő tendencia alapján nagy 

valószínűséggel ezek is levél alakúak lehettek egykor. Többségükben huzalkarikával 

kapcsolódnak, de sodrott huzalszállal vagy elvétve magához a láncszemhez95 is 

csatlakozhatnak a többségükben szalagszerű, a csüngővel egybefüggő, vagy külön – 

eredetileg vagy utólagos javítás során – felszegecselt fülekkel (ezek egy garnitúrán belül is 

megtalálhatók, valószínűleg a csüngők javításáról árulkodva), ritkábban a csüngő felső részén 

elhelyezkedő furattal kapcsolódva.  

A besenyőteleki II/12. sírból előkerült sodrott huzalok egyikének végén látható egy 

kisebb méretű csüngő. Sajnos viseleti módjáról a sír bolygatottsága miatt nincsenek 

információk. Magát a huzalokat vizsgálva mind azok nyakláncként való összeállítása, mint 

azok függőleges – láncos csüngőként (ld. alább) – történő viselete lehetséges. E tárgy mind a 

huzalok, mind a csüngők mérete tekintetében – jelen ismereteink szerint – eltér a Kárpát-

medencei láncoktól. A nyakláncokon az alábbi típusú csüngők láthatók: II. b, II. c, II. d. 

 

IV. I. 2. Fülbevalókat összekötő láncok. A nyakláncok mellett a honfoglalás kori láncékszerek 

másik jellemző csoportját a fülbevalókat összekötő láncok alkotják (HORVÁTH 2004a, 464-466.). 

Természetesen a levél alakú csüngők e láncokon is megtalálhatók.96 Kivitelüket tekintve az 

egyszeres szerkezetű nyitott, és a zárt, kettős szerkezetű láncok is jelen vannak. Előbbiek 

esetében a csüngő vagy a csüngők többé-kevésbé pontosan a lánc közepénél, vagy közepénél 

és annak végein helyezkedhetnek el. A megosztva viselt várpalotai láncnál azonban a középső 

rész mellett a huzalkarikák a lánc hosszabbik részének közepénél és a megosztott lánc két 

kapcsolódási pontjainál – ahol azok a fülbevalókhoz kapcsolódtak – helyezkednek el. A 

galantai/galántai lánc viseleti módja a leírásban nem szerepel, ennek megállapításában annak 

rajza sem visz közelebb a megoldáshoz. A magunk részéről úgy gondoljuk itt ebben az 

esetben a két, egymáshoz közel elhelyezkedő huzalkarika egyik darabja volt fülbevalóba 

akasztva, a másik, a rövidebb, felső láncon helyezkedett el, mely a harmadik karikával 

kapcsolódott a másik fülbevalóhoz. A másik két karika megközelítőleg azonos hosszúságú 

láncszakasz után következik. Itt tehát – amennyiben e viseleti mód helytálló, a mellkasnál 

                                                                                                                                                         
93 A szemekből készült nyakláncokon ritkán egyéb függesztett dísz is megfigyelhető: a hajdúdorog–gyúlási 19. 
sírból előkerült kereszt valószínűleg ezüstláncon függött egykor (FODOR 1996b, 230, 3. kép). 
94 Valószínűleg 3 db csüngő lehetett egykor a gáva–vásártéri láncon is (HORVÁTH 2004a, 462, 13. j.). 
95 Erre az egyik békési lánc szolgáltathat példát, amennyiben azt nyakláncként használták. 
96 Galanta/Galánta 13. sír, Győr–Téglavető-dűlő 47. sír, Gyula–Téglagyár, Kistokaj–Homokbánya 5. sír, 
Sóshartyán–Hosszútető 30. sír, Szentes–Derekegyházi oldal 5. sír, Tiszeeszlár–Dióskert 7. sír, Várpalota–
Semmelweis u. 1. sír 
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csak két csüngő volt, míg a másik kettő a három karika közül valamelyik kettőben.97 A 

csüngők egy-egy lánc esetében általában főbb vonalaikban azonosak, legfeljebb kisebb 

javítások, vagy sérülések okozhatnak eltérést. 

A gömbsorcsüngős fülbevalókat összekötő láncokon a II. b., II. c. és II. d. csoportba 

tartozó csüngők találhatók. Néhány esetben együtt fordulnak elő a gömbsorcsüngős 

fülbevalók és a csüngők, de fémlánc nélkül. Fel kell tenni a kérdést a fülbevalókat összekötő 

láncok viseleti módja kapcsán, hogy létezhettek-e egykor valamilyen szerves anyaggal, azon 

esetleges díszekkel összekötött fülbevalók? Levél/szív alakú díszek és gömbsorcsüngős 

fülbevaló egy sírból az alábbi lelőhelyekről ismert: Letkés–Téglaégető II/76. sír, Tiszaeszlár–

Dióskert A. sír. Bočaron/Bocsáron pedig a 8. sírban 2 db szőlőfürtdíszes fülbevaló volt. 

 

IV. I. 3. Fej- vagy hajfonatdíszként viselt láncos csüngők. A honfoglaló magyarság 

leletanyagában ritkán előforduló ékszertípusnak mindössze egyetlen lelőhelyét ismerjük.98 Itt 

három U-alakú szemekből álló lánc végein található egy-egy csüngő, mely az azzal 

egybefüggő, szalagszerű füllel kapcsolódik az utolsó láncszemekhez: II. d. típus.  

 

IV. II. Nyakdíszként viselt csüngők. Noha viseleti módjukat tekintve hasonlók a 

nyakláncokhoz, azonban nem szemekből összeállított fémláncokon, hanem szerves anyagra 

felfűzve láthatók ezek a csüngők, gyakran egyéb díszek társaságában. A püspökladány–

eperjesvölgyi 138. sírban a jobb kulcscsont felett feküdt a tárgy, átfúrt csúcsával a koponya 

felé, 6 db gyönggyel együtt. Az öntött, levél alakú dísz esetében – mely a IX. csoportba 

sorolható – esetében a csüngő csúcsa volt átfúrva, ezen húzták át a zsinórt. A chotini/hetényi 

lánc alapján, melyen 3 db csüngő volt, jó eséllyel feltételezhető, hogy lehetett olyan nyakdísz 

is, melynél 3 db csüngő lehetett szerves anyagra fűzve. A közöletlen rácalmási csüngők 

ugyancsak nyakékként szerepelnek (KOVÁCS 1993, 54, 71. j.). Valószínűleg ennél azonban 

magasabb lehetett a nyakban viselt csüngők száma, ám a sírbéli helyzet ismeretének, s az 

egyéb meghatározást segítő elemeknek a hiánya sok esetben nem teszi lehetővé a funkció 

pontos meghatározását. 

 

                                                 
97 Az egyik talán a rövidebb láncon lévő másik karikában, míg a negyedik valamelyik fülbevalóhoz kapcsolódó 
karikában. 
98 Békés–Hidas-hát 
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IV. III. Ruhadíszként viselt csüngők.99 Ezek azonosítása lényegesen nehezebb feladatot jelent, 

mint a fémből készült nyakláncokon viselt csüngőké, hiszen még hiteles feltárás esetén is több 

variációs lehetőséggel számolhatunk: a mellkas vagy a vállak környékén előkerülő csüngők a 

ruha és a nyaklánc díszei is lehettek, sőt, a hajfonatokat díszítő szerepet is mérlegelni kell. 

Tovább nehezíti a kérdés megítélését, hogy sajnos mindössze néhány csüngő pontos sírbéli 

helyzete ismert. A funkció eldöntését nem könnyíti meg a felerősítési mód vizsgálata sem, 

ami felvarrólyuk, fül és szegecs segítségével is történhetett. Kérdéses azonban, hogy a 

szalagfüles példányok lehettek-e felvarrva, hiszen hiteles feltárásból csak a felfüggesztett 

viseleti mód igazolható.  

Az Ibrány–Esbó halmi 197/a. sír csüngői (II. d. típus) a mellkas középső része felett 

kerültek elő, valamilyen szerves anyag által kirajzolt elszíneződés alatt. A textilre vagy bőrre 

erősített díszek esetében azonban kérdéses, hogy azok magán a felsőruhán voltak-e?100 Ha egy 

középtájon záródó ruhával számolunk, melyhez a mellkas és a medence közt, kissé ferde 

vonalban elhelyezkedő gombok tartoztak, akkor a csüngők ennek a díszei valószínűleg nem 

lehettek.101 Istvánovits Eszter felvetette a melldísz lehetőségét (ISTVÁNOVITS 2003, 290). Ez 

akár lehetett egy keményebb bőr, melyet akár a nyakba akasztva is viselhettek, nem feltétlenül 

a ruhára varrva. A sándorfalvi másodlagosan felhasznált lószerszámdísz (VII. a. típus) az „öv 

táján” feküdt, itt Fodor István véleménye szerint a ruha nem viseleti helyzetben, hanem a 

halottra terítve került sírba (FODOR 1985, 30), így a helyzet is csupán megközelítőleg lehet 

pontos. A Tiszavasvári–Aranykerti 9. sírban a bal oldali bordák és az alsó gerinccsigolyák 

felett egy-egy nagyobb, a jobb medencelapát felett pedig félig egymásra csúszva két kisebb 

díszt találtak (II. a, V. típus). Ezek talán a ruhát díszíthették egykor, figyelemre méltó 

azonban, hogy felfüggesztési módjuk – fül és lyuk – eltérő. 

Biztos adataink alapján úgy tűnik tehát, hogy nem volt jellemző a csüngők 

ruhadíszként történő alkalmazása, szemben a hasonló formát mutató, de kisebb öntött 

veretekkel, melyeket valószínűleg felső tagjuk elvesztése után, több helyütt is tovább 

alkalmaztak, eredeti állapotuknak megfelelő díszítőrendszert alkotva a ruházaton. 

 

IV. IV. Hajfonatdíszként viselt csüngők. A honfoglaló magyarság anyagi kultúrájának egyik 

legjellemzőbb elemei a hajfonatdíszítő korongok. E korongok mellett a varkocsokat egyéb – 

                                                 
99 Paola Korošec véleménye szerint a ptuji/ptuji lánc a nyaknál viselt ruhadísz is lehetett (KOROŠEC 1985, 
340). 
100 A sírban nyugvó nő ruhájának viseleti rekonstrukcióján (SZINYÉRI 1993, 3. kép) e díszek nincsenek azon 
ábrázolva. 
101 Kérdés, hogy a bal váll magasságában és a mellkasnál lévő egy-egy gomb ezekkel azonos ruhán volt-e, hiszen 
utóbbi a nyak díszei közé is lehetett fűzve.  
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pl. fém, üveg – elemek felhasználásával is díszíthették, ritkán pedig e csüngők is 

megtalálhatók. A hajfonatdíszként viselt csüngőknél el kell választani a hajfonatkorongok 

helyett és az azok mellett alkalmazott díszeket. 

Ritka változat, mikor a korongokat levél alakú csüngőkkel helyettesítették. A 

Tiszaeszlár–Vörösmarty utcai 3. sírban a koponya jobb oldalán, részben kissé alatta feküdt 1 

db I. b. típusú, másodlagosan felhasznált dísz, míg párja a bal kulcscsont és a felkar közt volt. 

Mindkét esetben gyöngyök is kerültek elő ezek közelében. E két ékszer itt bizonyára 

hajfonatdíszként szolgált (CSALLÁNY 1970, 263),102 melyeket valószínűleg a hajfonatba fűzött 

szerves anyaghoz kapcsoltak, s erre erősítették fel a gyöngyöket is. Letkés–Téglaégetőn a 2 

db csüngő közül az egyik a bal lapocka alatt feküdt, előlapjával lefelé, míg a másik példány 

másodlagos helyzetben, a bal „térdtől” kifelé gyöngyökkel együtt, a sírfenéknél 5 cm-rel 

magasabban. Bakay Kornél véleménye szerint a díszek a gyöngyökkel együtt nyakéket 

alkottak (BAKAY 1978, 157, 156. j.). A magunk részéről azonban nem zárnánk ki a lehetőségét, 

hogy a hajfonatokat díszíthették a XI. b. típusú díszek.  

Megfigyelhető bizonyos kapcsolat a csüngők és a hajfonatkorongok között:103 

másodlagosan, valószínűleg nagyobb korongokból kivágott csüngők (V. típus) használata; 

hajfonatkorong helyett levél alakú dísz alkalmazása; hajfonatkorongokkal együtt a viselet 

részét alkotó csüngők alkalmazása.104  

 

IV. V. Fejékként viselt csüngők. A hajfonatot díszítő előbbi csoporthoz hasonlóan, 

másodlagosan használtak fel egy eredetileg lószerszám díszítésére szolgáló ezüstlemezt a fej 

díszítésére a kunágotai sírban (I. b. típus). Noha ebben a sírban lócsontok és lószerszám is 

voltak, mégis, a csüngő sírbéli helyzete jelen esetben inkább fejdíszre utal (HORVÁTH 2012.).  

 

IV. VI.  Bizonytalan esetek. Sajnos a leletek egy jelentős része ide sorolható. Kevésbé biztos 

az algyői dísz egykori funkciójának meghatározása. A hossztengejében lévő két lyuk a 

felvarrt viseleti módot valószínűsíti, ennek megfelelően ruhadíszként közölte Kürti Béla 

(KÜRTI 1980, 327). A későbbiekben viszont arról írt, hogy a dísz bronzláncon lógott (KÜRTI 

2001, 22). A lánc a sírrajzon nincs feltüntetve, a sírbéli helyzet alapján úgy gondoljuk nem 

                                                 
102 Bóna István véleménye szerint a hajfonatkorongokat helyettesíthették fém csüngőpárok is (BÓNA 1971, 
172). 
103 Fettich Nándor a hajfonatkorongokat és a levél alakú csüngőket is a tarsolylemezek körébe sorolva, együtt 
tárgyalta (FETTICH 1937, 82-84.). 
104 Csallány Dezső (CSALLÁNY 1970, 280) a piliny–leshegyi és a százhalombattai nagyobb levél alakú 
díszeket a hajfonatdíszek között említi. Noha a százhalombattai leletek körülményei bizonytalanok, ez mégis 
inkább – eredetileg bizonyosan – lószerszám dísze volt.  
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zárható ki az sem, hogy a levél alakú díszt a hajfonatkorong szíjára erősítve is viselhették, 

ebben az esetben párja pedig a másik oldalon lévő kereszt lehetett. Talán ezt támaszthatja alá, 

hogy annál a korongnál feküdt, melynek egyik része három ponton átlyukasztott. Némiképp 

hasonló a helyzet a Malé Koshy/Ipolykiskeszi 269. sírnál, ahol a váz bal kulcscsontja és a 

felkarcsont között feküdt 1 db levél alakú, II. a. típusú dísz, az ugyancsak a bal kulcscsontnál 

fekvő hajfonatkorongok mellett pedig gyöngyök, kaurik és egy összenyomott pántgyűrű is 

volt. Felerősítési módja – egymás melletti lyukpár – az, ami jelen esetben talán inkább 

biztosabban utal nyakláncra. A találók kiszedték a tiszaeszlár–dióskerti A sír mellékleteit, így 

azok fekvéséről sincs közelebbi információ, továbbá joggal feltételezhető az is, hogy a leletek 

közül több-kevesebb is elkallódhatott. Noha nem zárható ki a fülbevalókat összekötő lánc – 

esetleg szerves anyag – egykori megléte, ám egy csüngőben sem volt huzalkarika, ami a 

fülbevalókat összekötő láncokra szinte kivétel nélkül jellemző, így valószínűbbnek tűnik, 

hogy a csüngők (II. b. típus), vagy egy részük ruha- és/vagy nyakdíszként is szolgálhattak 

egykor. Szentes–Szentlászlón a bal alkar közepe felé helyezkedett el a csüngő (II. b. típus). 

Az egymagában álló dísz a nyakon és a ruhán egyaránt lehetett, talán a temetési rítus, vagy 

bolygatás, esetleg a bomlási folyamatok hatására került feltáráskor megfigyelt helyére. A 

Tiszavasvári–Aranykerti 2. sírban a könyök vonalában, a mellkas jobb oldalán, csúcsával a 

koponya felé mutató irányban 1 db II. b. típusú, levél alakú ezüstlemez feküdt. A tárgyat 

Révész László véleménye szerint felvarrva viselték (RÉVÉSZ 2005, 173). A bočari/bocsári 

csüngő (II. d. típus) sírbéli helyzete sem ismert, a sírból származó csörgő pedig nyakba 

akasztott zsinórra is lehetett fűzve, melyen akár a csüngő is helyet kaphatott, de nem zárható 

ki itt sem annak ruhadíszként történő alkalmazása. A Gödöllőn talált 4 db csüngő (II. c. típus) 

felhasználása nem ismert.105 A hajdúböszörmény–bodaszőlői 1. sírból előkerült II. a. típusú 

csüngőket M. Nepper Ibolya szemfedő díszeiként határozta meg (M. NEPPER 2002, 48). A sír 

találók általi bolygatása azonban kétkedésre ad okot. A Dvorníky-i/udvarnoki 2. sírban a 

lábaknál feküdt a körben hat ponton átfúrt dísz (II. a. típus). A sárrétudvari–poroshalmi 2. 

sírban a váz jobb térdkalácsa felett és a jobb kézfej csontjai környékén feküdt 3 db, II. a. 

típusú levél alakú dísz. Sajnos a közlemény nem nevezi meg pontosan, hogy a kétféle díszek 

közül melyik feküdt a térd magasságában. A kézcsontoknál fekvő díszek közelében kés, 

csiholó és kova is volt; ezek talán a veretes övön lévő tarsolyban is lehettek, melyet e 

lemezkékkel is díszíthettek. Nyak- és ruhadíszként egyaránt viselhették a rusovcei/oroszvári 

díszt, hiszen a sírbéli helyzet ismeretének hiánya mindkettőt lehetővé tenné. A két különböző 

                                                 
105 Figyelemre méltó a hasonlóság az ibrányi sírral: hajfonatkorongpár, 4 db csüngő.  
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méretű lyuk valószínűleg különböző időpontokban történt átlyukasztásra, s talán ekkor a 

funkció megváltozására is utalhat.  

 

IV. VII. Lószerszámdíszek. A veretekkel díszített lószerszámok (RÉVÉSZ 1996, 54-79.) között 

nagyobb számban találhatók ilyen díszek. Legnagyobb számban a nagyobb lemezes 

változatok képviseltetik magukat, de jelen vannak az öntött darabok is. Típusaik szerint: I. a., 

I. b., III., IV., VI., VII. a., VII. b., VIII., IX. , X., XII.  

Sajnos csupán néhány sír esetében rendelkezünk pontosabb megfigyelésekkel a díszek 

helyzetét illetően.106 A karos–eperjesszögi II/49. sír korabeli rablásnak és bolygatásnak esett 

áldozatul, így se a kérdéses dísz, se a mellette elhelyezkedő rozettás veretkészlet fekvése és 

egykori darabszáma sem ismert. A streda nad bodrogomi/bodrogszerdahelyi 4 db veret 

elhelyezkedése szintén kérdéses, azonban az öntött darabok kétségetelenül a lószerszám 

szíjazatán kaptak helyet, a nagyobb – a hasonló díszítőrendszereket tekintve – talán a 

szügyelő elején. Mivel hiteles feltárásból férfi sírból mindezidáig nem ismert ruhadíszként 

viselt levél alakú dísz, így a negyedik, kisebb lemezből készült tárgy is feltételesen a 

lószerszámot díszíthette. Nem ismert a budapest–farkasréti, az alba-Iuliai/gyulafehérvári és a 

Cluj/Kolozsvár–Zápolya utcai veret, továbbá a kenézlő–fazekaszugi lemez elhelyezkedése 

sem, előbbiek elhelyezkedéséről az alább tárgyalandó részben lesz majd szó. Némiképp több 

információ áll rendelkezésre a gyömörei sírról, melyben a csüngők a bal lábszár mellett 

feküdtek különböző magasságokban, a nyereg maradványaival együtt, míg a kengyelek a 

lábfejek előtt helyezkedtek el. Börzsönyi Arnold (BÖRZSÖNYI 1912, 215-219.) leírásában a 

további mellékletek egy része a fej alatt feküdt, a koponya hátsó feléhez bőrfoszlányok 

tapadtak és zöldes patinanyomok voltak láthatók. Beszámol arról is, hogy a rozetták a szíjak 

között voltak, mely szíjak „mintegy vánkost alkottak”, továbbá itt feküdt a zabla is. A rozetták 

és a zabla egymáshoz közeli fekvését többször is említi. Ezzel szemben Szőke Béla (SZŐKE 

1954, 128) megállapítása szerint a bőrfoszlányok, melyeket az ezüstveretek oxidja konzervált, 

lepréselődött hajcsomók voltak. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a nyeregmaradványok, a 

kengyelek és a levél alakú csüngők voltak egymáshoz közel, míg a másik csoportot a rozetták 

és a zabla alkotják, így a nagyobb díszek lehettek a szügyelőn vagy a farhámon egyaránt, a 

kantáron viszont valószínűleg nem.107 A díszek közül az egymagában álló, a megmaradt 

                                                 
106 A kolozsvári lószerszámot László Gyula rekonstruálta: LÁSZLÓ 1943, 7. kép. A karos–eperjesszögi II/52. és 
III/11. sír rekonstrukciói: RÉVÉSZ 1999, 93; ibid. 2001, 22, 14. kép. 
107 A kantárt László Gyula rekonstruálta: LÁSZLÓ 1943, 80, 22. kép.”A homlok és a pofaszíj kereszteződésénél 
mindig nagyobb méretű és hosszabb szegecsű veretet találunk, mint a homlokon és a pofaszíjon. Ezek a veretek 
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bőrnyomok alapján kétszer olyan széles szíjon volt, mint a 6 hasonló darabból az egyik. A 

pilinyi sír két nagyobb levél alakú ezüstdísze Nyáry Jenő beszámolója szerint a „paripa 

szügyénél” feküdt. Ezt az információt nem könnyű értelmezni, valószínűnek tartjuk, hogy 

nem a pontos sírbéli helyzetre, hanem inkább már a lószerszámon rekonstruált 

elhelyezkedésre vonatkozik. 

A pontosan dokumentált eseteket tekintve a karosi II/52. sírban a bal könyök felett, és 

a felkarcsont külső oldalán feküdt a 11 db veret; a III/11. sírban pedig a lábvégeknél fekvő 

lókoponya és a lábszárcsontok mellett volt a zabla, a kengyelek, a nyeregveretek és a 

lószerszámdíszek. A sárrétudvari–poroshalmi 2. sírban a koponyától Ny-ra kerültek elő a 

veretek, a zabla és a kengyelek társaságában, míg a lókoponya és a lócsontok a váz bal 

oldalán voltak. A 34 db108 veret közül 29 (?) db – köztük a levél alakúak is – feküdt 

egymáshoz közel, több egybefüggő sorozatban. A kisebb veretek két-két sorozatban, előlappal 

felfelé és lefelé voltak.109 A két nagyobb veret előlapjával felfelé volt, az egyik, egy 

előlapjával lefelé mutató hosszúkás veret felett. A lószerszám rekonstrukciója (M. NEPPER 

2002, 402, 248. kép) véleményünk szerint kissé sematikus, a veretek sírbéli helyzete ezt nem 

minden ponton támogatja, inkább a veretek száma és formája alapján felállítottnak tűnik. A 

két nagyobb veret ezen nem szerepel, azokat a szerző a szügyelőre helyezte (M. NEPPER 2002, 

398). A koroncó–bábotai II. sírban a 2 db dísz a lábfej bal oldalánál feküdt, rozettás 

lószerszámdíszek és nyeregdíszek társaságában, melyeket László Gyula a farhám végeire 

helyezett. A gádorosi sírban a bal lábánál lókoponya, mellette zabla, ettől távolabb pedig a 

levél alakú dísz feküdt. A zempléni sírból származó lószerszámveretek a lábszáraknál 

feküdtek, pontos helyzetük azonban nem ismert.110 Tarnaörsön a térdektől lefelé, a jobb 

lábszár és a lábfej körül a kengyelpár, zabla és a hevedercsat társaságában feküdt összesen 2 

db levél alakú dísz, szögletes és szabálytalan lemezkékkel együtt. A karosi II/3. sírban a levél 

alakú ezüstlemezke – egy másik ezüstlemezkével együtt – a bal térd, illetve a lábszár felső 

részének külső oldalán volt, míg a zabla a combcsont mellett. Ebben az esetben e dísz talán a 

kantáron lehetett. Nesvady/Naszvad 2. sírjában a levél alakú díszek egy része a lólábcsontok 

között, 2 db kerek lemezke a lókoponya töredékei közt, a kengyel a két boka közt, ezektől 

kissé távolabb pedig a zabla. A levél alakú lemezkék másik, kisebb csoportja pedig a jobb 
                                                                                                                                                         
néha, mint a gyömörei lószerszámon látható, a szügyelő kisebb vereteivel egyeznek meg.” (MESTERHÁZY 
1980, 101). 
108 A leleteket bemutató táblákon összesen 35 db veret látható. A 356. táblán 5 db hosszúkás veret látható, ebből 
a típusból a leleteket bemutató fotón azonban csak 4 db van, így valószínűleg ez lehet a számbeli eltérés oka.  
109 A szíj a sírba helyezéskor nem csavarodhatott annyira, hogy a szorosan egymás mellett lévő veretek egymás 
melletti tagjai előlappal lefelé, illetve felfelé feküdjenek, így azok valószínűleg külön szíjon lehettek. 
110 A sírból előkerült veretek lehetséges helyzetét Révész László elemezte, véleménye szerint a csörgős veretek a 
szügyelőről vagy a farhámról csünghettek le (RÉVÉSZ 1996, 76). 
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combcsont külső oldalán, a kéz csontjai között volt. Noha a ló lábszárcsontjai is a lábak jobb 

oldalán feküdtek, ebben az esetben mégis valószínűbbnek tűnik számunkra, hogy ezek nem a 

lószerszámon, hanem talán inkább egy tarsolyon lehettek.  

Viseleti helyzetükhöz a sírban lévő elhelyezkedés mellett szorosan kapcsolódik azok 

felfüggesztési/felerősítési módozata is, melyek a rekonstrukciót megkönnyíthetik. Szíjon való 

elhelyezkedésük szerint a csörgős veretek közül az előlappal ellentétesen kidomborodó 

hátlappal rendelkező példányok esetében a szíjat a veret felső oldalán, a két fémlap közé, 

mintegy befogták;111 vagy a veret felső részén lévő, a csupán hátlapot rögzítőeknél hosszabb 

szegecsekkel erősítették fel.112 Előbbiek teljes felületükkel egyébként sem tudtak volna 

felfeküdni a szíjra, hacsak a hátlap kidudorodásának helyét a szíjból ki nem vágták volna. 

Valószínűleg így lehetettek felerősítve az Ismeretlen lelőhelyű, a kolozsvári és a zempléni 

veretek is. Gyömörén a kb. 9 centiméteres 6 db levél alakú dísz egyikének hátoldalán 

megmaradt az 1,8 cm széles bőrmaradvány, míg a hetedik – öntött szegeccsel rendelkező – 

dísz hátoldalán látható nyomok alapján ez a szíj 3,8 cm széles volt. Tehát teljes 

magasságuknak legfeljebb csak kevesebb mint fele vagy negyede feküdt rá a szíjra. E 

megoldás – a gyakorlati okokat figyelembe véve – valószínűsíthető a többi nagyobb, csupán 

felső felén szegecsekkel ellátott díszek esetében is. 

Az öntött – de nem csörgős, rendszerint kisebb méretű – veretek esetében, amennyiben 

felső és alsó pontjukon is van szegecs, akkor teljes felületükkel is felfeküdhettek a bőrre, de 

természetesen lehettek egy lecsüngő szalagon is. A nagyobb méretű veretek esetében is 

feltehető, hogy több-kevesebb teljes felületével felfeküdt a szíjra. Erre mutatnak példát a 

nyizsnie vorotai/alsóvereckei és a streda nad bodrogomi/bodrogszerdahelyi öntött veretek, 

melynek hátoldalán a szegecsek a veretek hossz-, illetve kereszttengelyének csaknem szélénél 

helyezkednek el, s valószínűleg ilyen lehetett a püspökladányi, továbbá a rábacsanaki díszek 

is, melyek 3-3 szegecse ugyancsak annak teljes felületén a szíjra való felfekvéséről 

tanúskodik.   

A levél alakú nagyobb díszek száma 1 és 8 db között változik. A csörgős típusból113 is 

ismertek nagyobb számú készletek. Hiteles feltárásból azonban sajnos csupán három helyről 

ismert. Ezek száma Karos–Eperjesszög II/52. sír: 3 db, III/11. sír: 6 db, Zemplén–

Szélmalomdomb: 4 db. A budapest–farkasréti sír esetében nem lehet kizárni, hogy azok közül 

                                                 
111 Karos–Eperjesszög II/52., III/11. sír (RÉVÉSZ 1996, 73), Balatonszemes–Lander J. u. 
112 Budapest–Farkasrét (DIENES 1973, 190), Ismeretlen lelőhely. Ez azért is érdekes, mert a csörgők sima és 
ellentett módon kidomborodó hátlappal rendelkeztek, így elképzelhető, hogy utóbbiak a lecsüngő szíj végén 
kaptak helyet, míg előbbiek magán a szíjon, arra merőleges helyzetben. 
113 Lószerszám díszítésére a honfoglalás korban kisebb csörgőket is felhasználtak: RÉVÉSZ 1996, 55, 98. 
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elkallódhatott egy vagy több darab is, még ha a veretek nagyobb száma (7 db) ez ellen szól is. 

Ugyancsak kérdéses, hogy csupán egyetlen darab volt-e a balatonszemesi, az alba iuliai/ 

gyulafehérvári és a cluji/kolozsvári sírban?  

E díszek gyakran kerültek elő egyéb lószerszámdíszekkel. A levél alakú, I. a, I. b. és a 

IV. csoportba sorolható lemezdíszek mellett rozettás lószerszámveretek 6 sírból kerültek elő. 

Közismert, hogy az egyes rozettás veretkészletek egykor mennyire változatosak voltak, ez itt 

is megfigyelhető, az egyes – sajnos esetenként hiányos – készletek jelentős különbségeket 

mutatnak. A hiteles feltárásból származó koroncó–bábotai II. sírban 2 db nagyszíjvég és 4 db 

nagyobb, füles rozetta, továbbá 3 db kisebb, övveret alakú dísz volt.114 Gyömöréről 3 db 

kisszíjvég, 2 db nagy füles és 11 db kis rozetta ismert. Piliny–Leshegyen 2 db nagy- és 4 db 

kisszíjvég, 7 db nagyobb és 2 db kisebb rozetta, továbbá 13+32 db kisebb aranyozott ezüst, 

illetve bronz rozetta volt. A leletek egy részének valószínűsíthető elveszése ellenére is 16 db 

bronz rozetta és 1 db kisszíjvég került gyűjteménybe Tengelicről, a levél alakú lószerszámdísz 

egykori meglétére utaló T-alakú szegeccsel együtt. Az ugyancsak hiányos karosi II/49. sírban 

1 db nagy- és 2 db kisszíjvég, 2 db nagyobb füles és 5 db kisebb rozetta, 3 db korongos veret, 

1 db virágfejű szegecs és 1 db csótárdísz volt. A szatymaz–őszeszéki sírból 2 db bronz rozetta 

maradt meg.115  

A másik jellemző lószerszámveret típusából, az övveret alakúból 8 db keskeny és 10 

db szélesebb került elő a minden bizonnyal hiányosan fennmaradt leletanyagú budapest–

farkasréti sírból, csörgős veretekkel. Karoson a II/52. sírban 1 db nagyobb csüngő, 4 db 

négyzetes veret, 48 db kétféle övveret alakú, 10 db rozettás szegecs, 2 db kettős szegecs, 2 db 

szárny alakú veret és 1 db szíjvég volt, csörgős szív és levél alakú díszekkel. A III/11. sírban a 

szív alakú csörgős veretek mellett 2 db nagyobb és 5 db kisebb kerek veret, 2 db kisebb és 2 

db nagyobb szíjvég és 30 db övveret alakú dísz volt. Sárrétudvari–Posorhalmon 2 db nagyobb 

és 2 db kisebb kerek, 1 db ovális, áttört közepű, 4 db hosszúkás és 23 db bemélyedő közepű 

veret volt.116 Zemplín/Zemplén–Szélmalomdombon a 4 db csörgős veret mellett 153 db 

övveret és különböző szíjvég alakú, kerek és növényi mintás veret is volt. A tarnaörsi levél 

alakú, közepén hasonlóan kidomborodó, aranyozott, és az egyszerűbb levél alakú dísz mellett 

                                                 
114 László Gyula véleménye szerint szegecshosszaik és sírbéli helyzetük alapján a 3 db övveret és a 2 db levél 
alakú dísz egy szíjon, a farhám átkötő szíján volt (LÁSZLÓ 1943, 12).   
115 Bizonytalan, hogy a százhalombattai sírban milyen leletek voltak még, az aranyozott ezüstboglár 
megnevezést többféle tárgyra is alkalmazták egykor. A gégényi lelet esetében a levél alakú díszekkel együtt 
előkerült veretek nagy valószínűséggel kantárdíszek lehettek (ISTVÁNOVITS 2003, 321). 
116 A 3 db lemezből kivágott dísz valószínűleg nem a lószerszámhoz tartozott. 
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további 28 db szögletes és szabálytalan, átfúrt ezüstlemezke volt. Balatonszemesen 

valószínűleg a lószerszámot díszítette 8 db levél alakú öntött ezüstdísz.117  

Az övveret alakú lószerszámdíszek tehát főként a csörgős vereteket – s ritkábban a 

levél alakúakat is – tartalmazó készletekkel együtt tűnnek fel. A nagyobb levél alakú díszek 

kapcsán úgy tűnik, hogy azokat többségében a rozettás lószerszámdíszekkel – ha nem is a 

lószerszám azonos részein – alkalmazták. A lemezből kivágott, kisebb levél alakú díszeket 

pedig ugyancsak lemezből kivágott lószerszámdíszek kísérhetik.118  

Úgy tűnik tehát, hogy e díszeket minden esetben egyéb lószerszámdíszekkel – ha nem 

is azonos helyre felszerelve – alkalmazták.   

 

V. Kronológia. A keltezéshez támpontot nyújtó korabeli pénz több sírból is ismert, ezek a 

következők:119 a gödöllői sírból Athelstan (924-940) átfúrt érme, a Győr–Téglavető-dűlői 47. 

sír záróverete II. Lothar (945-950) átfúrt érme, Ibrány–Esbó halom 197/b120 sír: nagy 

valószínűséggel a 10. század első feléből származó dirhem utánzata, Piliny–Leshegy 2. sír: 

Provance-i Hugo  (926-931) átfúrt érme, Karos–Eperjesszög II/52. sír: Ismail ibn Ahmed 904-

905-ben vert átfúratlan dirhemei, Gyermek Lajos (899-914) átfúrt érmei, Balatonszemes: 

Berengár imperator (915-924) átfúrt érme, Szolnok–Strázsahalom: Nasr ibn Ahmed 920-921-

ben vert átfúratlan érme. 

10-11. századi pénz az alábbi temetőben volt:121 Banatsko Arandelovo/Oroszlámos–

Vasútállomás;122 Gáva–Vásártér,123 Ibrány–Esbó halom,124 Kenézlő–Fazekaszug,125 Kistokaj–

Homokbánya,126 Kunágota,127 Letkés–Téglaégető II.,128 Malé Koshy/Ipolykiskeszi,129 

Szőreg–Homokbánya,130 Tiszaeszlár–Dióskert,131 Kiszombor B. temető, Karos–

                                                 
117 Költő László e vereteket tarsoly zárószíjának vereteiként határozta meg (KÖLTŐ 1990, 88-90.), míg Révész 
László kantárdíszként értelmezte (RÉVÉSZ 1996, 74). 
118 A lemezből készült lószerszámdíszekhez: KÜRTI 2003, 232-233.; LANGÓ–TÜRK 2004, 375-376.  
119 Az egyes sírok esetében csak a legkésőbbi kibocsátású érmet szerepeltetjük. 
120 A 197/a és b jelű temetkezés közös koporsóval történt. 
121 A bodrogszerdahelyi temető érmeivel kapcsolatban: KOVÁCS 1989, 20; ERDÉLYI 1995, 69; RÉVÉSZ 
1996c, 136.  
122 Salamon (1063-1074), I. László (1077-1095) denára 
123 Béla dux (1048-1060) és I. András (1046-1060) érmei 
124 I. István (1000-1038) és Salamon (1063-1074) érmei 
125 Provance-i Hugo és II. Lothar (931-945) átfúrt érmei 
126 Ismail ibn Ahmed 906/907-ben vert átfúrt érme 
127 I. Romanos Lakapenos, VII. Konstantinos Prophyrogenitos (924-944) valószínűsíthetően 931 és 944 közt 
vert, átfúrt érmei (KOVÁCS 1989, 42). 
128 I. László (1077-1095) érme 
129 Odo (887-898), I. István (1000-1038), Béla dux (1048-1060) és Salamon (1063-1077) érmei 
130 Béla dux (1048-1060), I. Béla (1060-1063), I. András (1046-1060) és I. László (1077-1095) érmei 
131 II. Nicophorus (963-969) átfúrt érme 
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Eperjesszög;132 Püspökladány–Eperjesvölgy;133 Sóshartyán–Hosszútető,134 Szentes–

Szentlászló.135 

A karosi II/52-es sír terminus post quem az időpontja 905. A közepesen kopott dirhem 

esetében azonban évekbe is kerülhetett míg a Kárpát-medencébe került, majd talán újabb 

évekbe míg a sírba. A győri 47. sír záróverete valószínűleg legkorábban 947-ben kerülhetett 

tulajdonosához, az azonban ugyanúgy átfúrt, mint a gödöllői sír verete, melynek terminus post 

quem időpontja 924.136 Ez a pénz kibocsátása után azonban valószínűleg ugyancsak bizonyos 

idő eltelte után került csak valamelyik kalandozó harcos birtokába, s az érem – a rajta lévő 

furatok tanulsága szerint – ezután is használatban maradhatott. A piliny–leshegyi 2. sír 

esetében ez az időpont 926., míg a balatonszemesi esetében 915., azonban ezek az érmek is 

átfúrtak.  

Az éremmel keltezhető példányok tehát – a karosi II/52. sír kivételével – nem 

kerülhettek földbe a 10. század második évtizedét megelőzően. A temetők között pedig a 10. 

századi ny-európai és az Árpád-kori érmek is megtalálhatók. 

A csüngőkkel szerves egységet alkotó tárgyak közül nyakláncok használatával a 10., 

kisebb számban még a 11. század elején is számolhatunk; míg a fülbevalókat összekötő 

láncok földbe kerülése többségében a 10. század második negyedétől valószínűsíthető 

(HORVÁTH 2004a.). A csörgős veretekkel kapcsolatban K-i párhuzamaikat figyelembe véve, 

főként azok korai voltára utaló vélemények szerepelnek a szakirodalomban.137 A férfi 

sírokból származó veretes lószerszámok a 10. század első kétharmadáig (RÉVÉSZ 1996, 77), 

míg rozettás társaik a 10. század elejétől a 11. század első harmadáig tartó besorolást kaptak 

(RÉVÉSZ 2001, 57). 

Magukat a csüngőket tekintve a nagyobb lemezből – valószínűsíthetően 

hajfonatkorongokból – kivágott darabok (V. típus) kapcsán feltétlenül figyelembe kell venni, 

hogy e korongoknak – K-i előzményeinek hiányában (BÁLINT 1994, 42) – Kárpát-medencei 

kialakulásával lehet csak számolni. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a korongokat bizonyára 

                                                 
132 Nasr ibn Ahmed 912-920-ban és 917-18-ban vert dirhemei, Ismail ibn Ahmed 893-94-ben vert dirheme, 
Ismail ibn Ahmed érmének korabeli utánzata, Berengár rex (888-915), Berengár imperátor (915-924), Ahmed 
ibn Ismail 910-11-ben vert dirheme, Ismail ibn Ahmed 898-99-ben vert érme, Tahir ibn Mohamed 906-07-ben 
vert dirheme, Ahmed ibn Ismail (907-914) dirheme, Nasr ibn Ahmed 914-15-ben vagy 917-18-ban vert dirheme 
133 I. István (1000-10389, Péter (1044-1046), I. András (1046-160), Béla dux (1048-1060), I. Béla (1060-1063), 
Salamon (1063-1074), I. László (1077-1095) érmei 
134 I. István (1000-1038) érme 
135 Salamon (1063-1074) érme 
136 A pénzek nem hitelesen feltárt sírból származnak: KOVÁCS 1989, 106. 
137 Pl. MESTERHÁZY 1989, 238-239.; FODOR 1996, 351. 
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használták is, talán nem is kevés ideig, mielőtt – valószínűsíthető sérülésük után – csüngőket 

vágtak ki belőlük, még későbbi időpont jöhet számításba.  

Az egyes sírokat illetően az ibrányi temetkezést Istvánovits Eszter a 10. század 

közepére keltezte (ISTVÁNOVITS 2003, 373).138 A sír leletanyaga – egyszerű mellkereszt 

(LANGÓ–TÜRK 2004, 388-389.), sodrott nyakperec (RÉVÉSZ 2008, 417), csüngős veret 

(MESTERHÁZY 1989, 249-250.; BÁLINT 1994, 45) másodlagos felhasználású tagja, veretrátétest 

utánzó pántkarperec – alapján úgy tűnik a század második negyede jöhet a legkorábban 

számításba. A letkés–téglaégetői II. temető Bakay Kornél véleménye szerint a 930/40-es évek 

és az 1100-as évek között volt használatban (BAKAY 1978, 158). A sírt leletanyaga és 

temetőben elfoglalt helyzete alapján valószínűleg a 10. század közepénél korábbra nem 

keltezhetjük. A bočari/bocsári 8. sír sodrott (RÉVÉSZ 2008, 417) és rovátkolt díszítésű 

huzalkarperecei (LANGÓ 2000, 40) a 10. század második negyede, közepe elé valószínűleg nem 

keltezhetők. A szentes–szentlászlói temető első sírjai a leletanyag alapján legkorábban talán a 

10. század középső évtizedei körül kerülhettek megásásra, Salamon (1063-1074) érme mellett 

a leletanyag is alátámasztja annak 11. századi használatát. A szőreg–homokbányai sír lemezes 

hajfonatkorongjának típusai valószínűleg még a 11. század első felében is használatban 

lehettek (BÁLINT 1991, 93-96.). A pödrött végű, díszített pántkarperecek elterjedése a 10. 

második felére tehető (RÉVÉSZ 1996, 92). Mivel a temető leletanyaga is inkább a 10. század 

későbbi évtizedei, illetve a 11. század felé mutatnak, valószínűleg az A sír sem keltezhető a 

10. század utolsó évtizedei elé. Ugyancsak egy pödrött végű, díszített pántkarperec alapján 

feltételezhető a sóshartyáni 30. sírnak 10. század második felére történő keltezése. A 

Cluj/Kolozsvár–Zápolya utcai temető korszakolása szempontjából figyelemre méltó, hogy az 

1. sírból trapéz alakú kengyel is előkerült, e sír tehát aligha keltezhető a 10. század második 

harmada elé (RÉVÉSZ 1996. 123.). Ugyancsak a temető későbbi használatát erősíthetik az 5. sír 

fülbevalói is (MESTERHÁZY 1994. 229.). Mivel a streda nad bodrogomi/bodrogszerdahelyi 

veretek előkerülési körülményei pontosan nem ismertek, így azok keltezése csak a temető 

alapján lehetséges. A temetőt Révész László a 10. század első felére helyezte (RÉVÉSZ 1996c, 

138). A kunágotai levél alakú dísszel együtt előkerült hullámosra hajlított huzalkarperecek 

legújabb keltezése a 10. század első felét jelöli meg (RÉVÉSZ 2008, 415). A temető azonban egy 

kétélű kard alapján (KOVÁCS 1990.) minden bizonnyal használatban volt még a század 

közepén, talán annak második felében is. Az algyői temetőt Kürti Béla véleménye szerint a 

10. század közepe után nem sokkal hagyták fel (KÜRTI 1998, 23). A temető leletanyagában 

                                                 
138 Az ibrányi temető keltezéséhez továbbá: RÉVÉSZ 2008, 400, 444. j. 
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található tárgytípusok között több olyan is van – pl. csüngős díszek (MESTERHÁZY 1989, 249-

250.; BÁLINT 1994, 45), hurkos-kampós záródású sodrott- (RÉVÉSZ 2008, 417) és pödrött végű 

pántkarperecek (RÉVÉSZ 1996, 91-92.), egyszerű mellkereszt (LANGÓ–TÜRK 2004, 388-389.) – 

melyek használata a kutatás jelen állása szerint a 10. század második negyedénél előbb nem 

igazolható. Milan Hanuliak a Malé Koshy-i/ipolykiskeszi temető legkorábbi periódusába 

sorolta a 269. sírt (HANULIAK 1994, 67), ez valószínűnek látszik, ám a keltezés felső határaként 

megadott 950-es évek a sírból származó, spirálisan kitöltött végű karperec alapján kissé korai 

lehet. A sándorfalvi temetőt Fodor István a 10. század középső harmadára keltezi (FODOR 

1996, 349). A leletanyag azonban tartalmaz olyan tárgytípusokat is, melyek a kutatás jelen 

állása szerint későbbi keltezést is lehetővé tennének. A tiszaeszlár–dióskerti temető használati 

idejével kapcsolatban is csak annyi bizonyos, hogy 963-ban még legalább használatban volt. 

Az A sír a csüngős díszek alapján a 10. század harmadik évtizedétől tűnik keltezhetőnek. A 

hajdúböszörmény–bodaszőlői temető leletanyaga alapján a 10. század közepén már 

használatban lehetett: a nagyobb méretű csüngős veretek (MESTERHÁZY 1989, 249-250.; BÁLINT 

1994, 45), a sodrott, spirálisan kitöltött végű és hurkos-kampós végződésű sodrott karperecek 

(LANGÓ 2000, 43-45.) sem zárják ezt ki. Ugyancsak a temető későbbi használatát erősítheti – a 

fentebb már említett datálások tükrében – egy szórványként előkerült pödrött végű, díszített 

pántkarperec. A tarnaörs–rajnaparti sírt Révész László a 10. század első felére keltezte 

(RÉVÉSZ 2008, 282).  

Úgy tűnik tehát, hogy a nagyobb levél alakú díszek használata a 10. század középső 

harmadában még – éremmel keltezhetően – megfigyelhető volt, az egyéb kísérőleletek 

azonban a század végi keltezésnek sem mondanak ellent. Megjelenési idejüket tekintve 

számunkra a 10. század eleje tűnik a legkorábbi lehetséges időpontnak. A csörgős változatok 

talán kissé korábbiak is lehetnek, s már a 9. század végén megjelenhettek, használatuk a 

század középső harmadában még valószínűleg megfigyelhető lehetett. A kisebb levél vagy 

szív alakú lemezből készült csüngők a 10. század végén még forgalomban voltak, de a 

magunk részéről 11. század elején történő használatukat is reálisnak tartjuk. Megjelenésük 

idejét tekintve a 10. század eleje ma még nem igazolható, megfelelő, nagyszámú K-i 

párhuzamaik hiányában helyi kialakulásuk feltételezhető.  

 

VI. Elterjedés. Az egyes típusok lelőhelyeinek térképre vetítése (2. térkép) az alábbiakat 

mutatja: a csörgős lószerszámvereteknek, a kisszámú leletanyag alapján felvázolható 

elterjedése a Felső-Tisza-vidékén, Erdélyben és a Tisza alsó folyása mentén található; míg a 

nagyobb levél alakú, lemezes változatok az általunk vizsgált területeken kívül, főként a Tisza 



 458 

felső, és a folyó alsó folyása mentén találhatók, de a Dunántúl É-i részéről is ismertek. 

Hiányozni látszik viszont a Kisalföld É-i felének sírjaiból. A kisebb, ugyancsak lemezből 

készült, levél alakú díszek viszont az erdélyi részek kivételével, s a d-dunántúli lelőhelyek 

alacsony száma mellett országos elterjedést mutatnak. 

  

VII.  Viselőik társadalmi besorolása. A láncon, nyakban, hajfonatban és ruhán viselt díszek 

néhány kivételtől eltekintve, melyekben ezek funkciója is kérdéses lehet, kizárólagosan női 

vagy gyermek sírokból kerültek elő. 

A ruhadíszek között sírjaikból szinte teljesen hiányoznak a nagyobb csüngős veretek, 

az egyetlen ilyen is másodlagos felhasználásban került az ibrányi sírba. Ugyancsak nem 

ismertek egyéb nagyobb méretű díszek sem, pl. négyzetes veretek vagy préselt rozetták. 

Megtalálhatók viszont kisebb csüngős és az egytagú öntött veretek, továbbá a kisebb préselt 

rozetták és a rombusz alakú díszek. Nagyobb számban kerültek elő hajfonatkorongok, melyek 

egyetlen kivétellel lemezből készültek.  

Fülbevalókat összekötő láncok esetén természetszerűleg gömbsorcsüngős fülbevalókat 

találunk, azonban a láncot nem tartalmazó sírokra is a gömbsorcsüngős típus a jellemzőbb, 

egyetlen sírból került elő csupán ettől eltérő, szőlőfürtdíszes pár. Mind a huzal, mind a 

pántkarperecek megtalálhatók, nem jellemző viszont a gyűrűk viselete. 

 A nagyobb, eredeti funkciója szerint lószerszámon alkalmazott díszek esetében 

természetes a lovas temetkezés, melyhez veretes lószerszám is járulhatott. Ezen felül a férfi 

sírokban szinte csaknem mindegyikben megtalálható volt a veretekkel díszített öv és a 

fegyverzet egyes elemei, gyakran szablya is. Megközelítőleg azonos arányban találhatók a 

karperecek és a ruhadíszek is, kisebb viszont a gyűrűk száma. A csörgős veretek – egyetlen 

másodlagosan, nem eredeti funkciójában felhasznált darab kivételével – férfi sírokból 

ismertek, övveret alakú lószerszámdíszekkel együtt. A nagyobb lemezből készült, levél 

alakúak pedig a rozettás lószerszámok jellemző kiegészítői.  

Mindebből kitűnik, hogy a lószerszámon alkalmazott öntött vagy lemezes díszek a 

leggazdagabb leleteket tartalmazó temetkezésekben is megtalálhatók, természetesen azonban 

nem mindegyik sorolható e kiemelkedően gazdag sírok közé, ám a lovas temetkezés, illetve 

az egyéb leletek a női sírok esetében is a módosabb rétegre utalnak. A férfiak kapcsán ez még 

annyival egészíthető ki, hogy a sírjaik erősen fegyveres jellegűek voltak. A kisebb levél alakú 

díszek a Szőke Béla (SZŐKE 1962, 11-27.) által elkülönített két jellmező női csoport 

hagyatékából hiányoznak, azonban egyéb leleteik többé-kevésbé jobb módban élő 
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személyeket sejtetnek. Kisebb sírszámú temetők és nagyobb, ún. köznépi jellegű sírkertek 

gazdagabb leleteket szolgáltató sírjai ezek.   

Ezek a díszek a honfoglaló magyarság anyagi kultúrájának jellegzetes elemeit 

alkotják. A lószerszámon alkalmazott csörgős díszek párhuzamai megtalálhatók a k-európai 

területek korabeli leletanyagában, továbbá az öntött, növényi mintázattal díszített változatokat 

is ismerjük e területkről (ORLOV 1983, 32-33.; ibid. 1984, 35-37.; VITLJANOW 1990, 197-198.). Nem 

ismert viszont a nagyobb, levél alakú, középen bemélyedő mintával díszített, szegecselt 

lemezes változat, s ugyancsak nem ismerjük nagyobb számban megfelelő párhuzamait a 

kisebb levél vagy szív alakú díszeknek, melyek a ruha vagy a nyak díszei lehettek, illetőleg 

feltűnnek láncokon is.   

 

Emailberakásos korongfibula. A bronz kapszuladíszhez csaknem hasonlóan unikális darab a 

lébény-kaszási 9. sír korongfibulája is. A honfoglalás és kora Árpád-kori viseletben a 

korongos fibuláknak Kiss Attila véleménye szerint funkciója nem volt, s így a tárgytípusnak 

csupán néhány ismert lelőhelyét sorolhatta fel (KISS 1983, 175).139 A régészeti források – s az 

egyéb karatán-szlovén jellegű leletek – kis száma Mesteházy Károly véleménye szerint nem 

tükrözi ezek elterjedtségének valódi helyzetét (MESTERHÁZY 1993, 459).  

A kerek, emailos díszítésű fibulák technikai kivitelük szerint cella és üreges fajtára 

oszthatók, melyek közül a cellaberakásos csoportba tartozik lébény–kaszási. Ennek a típusnak 

a jellemzője, hogy a felületét „V” alakú lemezberakásokkal tagolt minták osztják fel részekre, 

melyek közepén kisebb kör alakú minta is előfordulhat. A típus három, illetve négyágú 

mintázatú egyaránt lehet, s a középen lévő kisebb kör valószínűleg hely függvénye volt. 

Peremük rovátkolt díszítésű és egyszerű, díszítetlen egyaránt lehetett. A négyágú mintával 

díszített példányoknál a tűtartó tengelye a kereszt egyik ágával azonos, illetve a két tengely 

között futó helyzetben is megfigyelhető. E fibulatípus leggyakoribb színei a vörös, a fehér, a 

zöld, a kék és a sárga (STARE 1985, 202; WAMERS 1994, 50-51.).  

Rendkívül széles körben elterjedt változatról van szó, mely felöleli a mai Németország 

középső részét, egyik súlypontja Mainz és környéke, ennek oka azonban a kutatás intenzitása 

is lehet. Megtalálhatók Hollandia és Dánia D-i területein is. A törzsterülettől mintegy 

választóvonalként, egy leletmentes sávval elválasztva, távolabb került elő a K-Alpok 

vidékéről több példány is: Dalmáciától, Szlovénián, Karintián át egészen Niederösterreichig 

                                                 
139 A Kiss Attila által hivatkozott rusovcei/oroszvári 2. sírból ilyen korongfibula nyomát nem találtuk, leginkább 
a 200. sírból származó kapszuladísz jöhetne számításba ennek kapcsán.  
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jelen vannak, de megtalálhatók Bécs környékén is (GIESLER 1978, 66, Abb. 4.; HASELOFF 1986, 

227.; WAMERS 1986, 185.; ibid. 1994, 50-54., Abb. 31.; PANUM BASTRUP 2009, 518-520.).  

A lébényi bronzból öntött kerek dísz peremét rovátkolt díszítés övezi, a felület három 

részre osztott, közepén megtalálható a kis középkör is. Hátoldalán az egykori tű lába és 

akasztója látható, a tű azonban hiányzik. Mai állapotát tekintve sajnos a cellákban 

elhelyezkedő emailberakás színét vesztetté vált, azonban a feltáráskor még megfigyelhető volt 

az eredeti minta: a középen lévő részben vörös, míg a fibula többi felületén szürke színű volt.  

A tárgy 1,81 cm-es méretét tekintve azok két jellemző nagyságú – 1,5-1,7 cm, illetve 

2-2,2 cm-es – csoportja (WAMERS 1994, 51) között helyezkedik el. Ebbe a méretbeli csoportba 

sorolja 1,9 cm-es átmérője a Bad Deutsch Altenburg-i/németóvári 36. sír fibuláját (MITSCHA-

MÄRHEIM 1955, 38, Abb. 1.) is, ennek pereme azonban keskenyebb, s nem kapott gyöngyözött 

díszítést sem. Ugyancsak hármas mintázatú, de már középkör nélküli, és mindössze 1,4 cm 

átmérőjű változat a Kranj-i 271. sírból származó darab (SAGADIN 1987, 95-96., Pl. 39.). 

Méretében – 2,2 cm – és négy, kereszt alakban elhelyezkedő, középkörös díszítésében is kissé 

távolabbi párhuzam a Förk-i 4. sírból (DOLENZ 1960, 752, Abb. 1.) származó ruhakapcsoló. 

Ugyancsak 2,2 cm az átmérője egy Falschberg-i fibulának (WAMSER 1994, 206.). Négyágú 

mintával díszített, de középkör nélküli változat, 1,8 cm-es méretben Ilidže bei Sarajevoból 

(KELLNER 1897, 150, Fig. 56.) ismert. Gyöngyözött peremmel és háromágú mintával díszített 

fibula pedig Krungl 144. sírjából került elő (EICHERT 2010, 128).  

A tárgytípus keltezését tekintve sajnos a megbízható adatok száma korántsem 

kielégítő, ezért abszolút dátumok helyett a kutatás inkább szakaszokba, lelethorizontokba 

sorolva tárgyalja ezeket. Ennek oka egyfelől a Karoling birodalom Ny-i területein található 

fibulák előkerülési körülményeiben keresendő. Mivel a birodalom központi területein a 7/8. 

század fordulója körül megszűnt a mellékletadás gyakorlata a keresztény hagyományok 

előretörésével, így az előkerült példányok legtöbbje szórvány, melyek főként települések 

feltárása nyomán kerültek napvilágra, általában pontosabban nem keltezhető statigráfiai 

rétegekben (MITSCHA-MÄRHEIM 1960, 752; MODRIJAN 1977, 291; HASELOFF 1986, 227; GIESLER 

1989, 231). A kerek emailos fibulák viselete a Karoling birodalom központi területein képi 

ábrázolás alapján a 9. század első harmadában már igazolhatónak látszik (BERGMANN 1999, 

441), s a régészeti leletek is hasonló időszakot, a 8. század végét – a 9. század elejét 

valószínűsítik (STARE 1985, 201, 205; HASELOFF 1986, 227; GIESLER 1989, 233; STEUER 2011, 73). 

Kronológiai különbséget jelent azonban a tagoló elemek száma, a három „V” alakú elemmel 

tagolt darabok valószínűleg fiatalabbak lehetnek négy részre osztott társaiknál (EICHERT 2010, 

128).  
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A K-Alpi területek hasonló leleteivel kapcsolatban Giesler úgy foglalt állást, hogy 

azok a központi területekkel összevetve időben későbbiek, s használatuk csak a 10-11. 

századra szűkíthető (GIESLER 1989, 233). Ezeket a Köttlach kultúra II. fázisába sorolta, mely 

abszolút dátumokban a 950-1050 közötti időszakot jelenti (GIESLER 1980.). Hasonlóképp 

foglalt állást Vida Stare is, a K-Alpi darabok 10-11. századi használatát a Rajna vidékiek 9. 

századi megjelenésével összevetve, a megfigyehető időbeli eltérését a kulturális befolyás 

későbbi jelentkezésével indokolta (STARE 1985, 204). A Bad-Deutsch Altenburg-i/németóvári 

darabot Herbert Mitscha-Märheim az ezredfordulóra keltezte (MITSCHA-MÄRHEIM 1955, 41), s 

felhívta a figyelmet a Förk-i, a leletközlő szerint 10. század második felére keltezhető 

(DINGLAGE 1952, 66-67.) párhuzamra. A szakirodalomban azonban emailberakásos 

korongfibulák 9. század végére (STARE 1985, 204; KNIFIC–SAGADIN 1991, 86; EICHERT 2010, 

128), 10. század első harmadára (BREIBERT 2008, 13) történő keltezése is megtalálható e K-i 

területeken előkerült leletekkel kapcsolatban is, így nincs okunk ezeket csupán a 10. század 

közepével kezdődő időszakra helyezni. A lébényi darab keltezésében egyedül annak temetőn 

belüli horizontálstatigráfiai helyzetéből nyerhettünk volna információt, amennyiben a 

környezetében lévő sírok pontosabban keltezhető leleteket tartalmaztak volna. Így csupán a 

10. század végét – a 11. század elejét valószínűsíthetjük.   

A ny-európai példányok egy jelentősebb részéhez hasonlóan (BERGMANN 1999, 441) itt 

is gyermeksírból került elő, a viseleti módnak nagyjából megfelelő helyzetben, noha a 

másodlagos felhasználást (TOMKA 2005, 141) sem lehet kizárni.  

Arra a kérdésre, hogy honnan kerülhetett Lébénybe a fibula, annak mérete, 

díszítésének egyes elemei alapján – mint arra már Tomka Péter utalt (TOMKA 2000, 19; ibid. 

2011.) – a Mainz környéki származás tűnik valószínűbbnek. Ezzel szemben Mesterházy 

Károly – aki ezt a leletet feltehetően még nem ismerhette – a Karantán–Szlovén vidékről 

eredeztette az emailos korongfibulákat, a lemezes vagy zománcos fülbevalókat és a gombos 

végű karikákat (MESTERHÁZY 1993, 459).  

 

Gombok. El kell választanunk egymástól a funkcionálisan, a ruha zárásához használt kisebb 

és a nagyobb méretű, díszítő célzatú gombokat, az ún. morva díszgombokat. 

Lelőhely  Nem, életkor Db Síron belüli helyzet 
Győr–Téglavető-dűlő    
47. sír Nő 3 db A bordákon, három különböző helyen 
754. sír Gyermek 1 db ? 
Koroncó–Bábota     
II. sír Nő 4 db A gerinccsigolyák jobb oldalánál, a jobb 

felkarcsont belső oldalán valamint a jobb oldali 
medencelapát felső széle mellett feküdt 
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Koroncó–Rácz-domb    
 Nő 7 db ? 

 
 

Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő  

   

68. sír Nő 2+1 db ? 
105. sír Nő 1 db ? 
121. sír Nő 2 db ? 
200. sír Nő, iuv-ad. 

korú 
2 db A csigolyák két oldalán, a kulcscsontokhoz közeli 

részen 
 

A ruha zárását biztosító öntött fülesgomb 4 lelőhely 7 sírjából ismert: 6 nőt és 1 

gyermek temettek el fémgombos ruhában. A tárgytípus döntő többségét az egyszerű, tömör 

vagy két félből álló, bronzból öntött fülesgombok alkotják. Ezüst és bronz változatuk egyaránt 

ismert, utóbbi elsöprő túlsúlya mellett. A napjainkig már több helyről is előkerült ezüst 

fülesgombok felhívják azonban a figyelmet arra, hogy e tárgytípus sem csupán bronzból 

készült. Mind a tömör, mind az üreges változatok megtalálhatók, esetenként rovátkolt/vésett 

vagy öntéssel kialakított díszítéssel.   

Sajnos a sírbéli helyzete csupán 9 darabnak ismert. A megfigyelt esetek alapján úgy 

tűnik a ruhák elején, illetve azok magasabb helyén, már nyaknál helyezkedtek el. A viseleti 

rekonstrukció megalkotásánál azonban óvatosan kell eljárni, s figyelembe kell venni, hogy 

helyzetük sem feltétlenül utal a szabásmintára (KÜRTI 1996, 152). Alacsony számuk miatt úgy 

tűnik nem volt jellemző a fém gombok használata, két esetben fém ruhadíszekkel együtt 

kerültek elő. A két megye területén használatuk a 11. században is adatolható. Győr és Moson 

megyék leletei alátámasztani látszanak azt a megfigyelést, hogy a sok fémgombbal záródó 

ruha a tehetősebbekre volt jellemző (ISTVÁNOVITS 2003, 299). Természetesen annak lehetősége 

is fennáll, hogy nem minden gomb ugyanahhoz a ruhadarabhoz tartozott, így a megállapítás 

lényegét nem módosítva, azt annyiban talán pontosíthatjuk, hogy a több fémgombos viselet 

nyomai a módosabb személyek sírjaiból ismertek.  

A ruha zárásával kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy két vonalban feküdt 3-3 db, 

azonos típusú, de egymástól különböző veret a Bruck an der Leitha-i/lajtabrucki 23. sírban, 

mely a szerző véleménye szerint a ruha gombolását szolgálta (KRETINER 2000, 193, 197, Abb. 27, 

38). 

Noha megnevezésüket tekintve a gombok közé sorolhatók, funkciójuk mégis inkább 

díszítő jellegűek lehetett az ún. morva díszgomboknak. E tárgytípus a morva fémművesség 

karakterisztikus emlékei közé sorolható (PAVLOVIČOVÁ 1995.; ibid. 1996.; CHORVÁTOVÁ 2008.), 

melyek több honfoglalás kori sírban (MESTERHÁZY 2000.) is megtalálhatók voltak. Győr és 

Moson megyék területéről csupán 2 db került elő, a rusovcei/oroszvári 68. sírból. Fekvése 
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sajnos egyiknek sem ismert, a szláv területeken megfigyelhető viseleti mód szerint ezek 

tartozhattak fejdíszhez, vagy lehettek a nyakláncra fűzve, illetve a ruha mellkasi részére 

varrva (BRATHER 2001, 273). Ezen tárgytípus használata már a honfoglalástól, sőt talán már azt 

megelőzően is ismert lehetett a magyarság körében (HORVÁTH 2008, 66; RÉVÉSZ 2008, 426). 

Hasonlóan a morva területeken megfigyelhető tendenciához, ahol a díszgombok gyakran 

magasabb szociális helyzetű személyek sírjaiból kerültek elő (POLÁČEK 2000, 194; BRATHER 

2001, 273), a rusovcei/oroszvári példányok is a temető egyik maradandó anyagú leletekben 

leggazdagabb temetkezéséből láttak napvilágot. Ez a tárgytípus további Kárpát-medencei 

példányait tartalmzó eddig ismert sírokra is érvényesnek tekinthető. 

 

Használati eszközök. A mindennapi munka során igénybe vett eszközök között legnagyobb 

számban egyszerű vaskéseket találunk, melyek lelőhelyeiket az alábbi táblázat mutatja: 

Lelőhely Nem, életkor A kés síron belüli helyzete 
Hegyeshalom–belterület    
1. vagy 5. sír Neme, kora bizonytalan ? 
Koroncó–Bábota    
II.  Nő Az ágyékcsigolyák bal oldalánál 
Lébény–Kaszás-domb   
2. sír Gyermek, 12-13 éves A jobb combcsont külső oldalánál 
42. sír Férfi, 45-56 éves A sírgödör jobb oldali falánál, a 

térdek magasságában 
65. sír Nő, 50-60 éves A jobb alkar- és kézcsontok külső 

oldalánál 
 

72. sír Nő, 40-50 éves A jobb felkarcsont belső oldalánál 
89. sír Nő, 50-70 éves A jobb alkarcsontok felső részénél, 

kissé a csontokon 
Mosonszentmiklós–Lednice-domb   
23. sír Férfi  A bal alkarcsontok mellett 

 
 

Öttevény–Lenin u. 62.   
 Férfi, 40 év feletti A koponyától K-re, néhány cm-re 

egy juh combcsonttól 
Rusovce/Oroszvár–Wiesenacker-
dűlő 

  

31. sír  Nő 1 db 
35. sír Férfi 2 db 
38. sír Gyermek ? 
72. sír Nő ? 
152. sír Nő, 18-23 éves A bal kézcsontok alatt 
157. sír Nő, mat. A bal felkarcsont alsó résznek 

belső oldalán 
162. sír Fiú, 17 év körüli A jobb combcsont középső 

részének külső oldalán 
164. sír Férfi, mat. A bal oldali medencelapáton 
167. sír Felnőtt A jobb kézcsontok alatt, a 

combcsont belső oldalán 
173. sír Férfi, ad. A bal combcsont fejnél, a bal 

kézcsontok alatt 
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188. sír Férfi, ad.-mat. A jobb combcsont felső részének 
belső oldalán, a jobb kézcsontok 

alatt 
192. sír Férfi, mat. A bal combcsont felső oldalának 

külső oldalánál 
 

196. sír Férfi, sen. A bal felkarcsont középső részének 
külső oldalánál 

203. sír Férfi (?) A medence bal oldala mellett 
207. sír Nő, mat. ? 
215. sír Nő, iuv-ad. A bal alkarcsontok alsó részének 

külső oldalán 
225. sír Férfi, mat-sen. A bal combcsont felső részének 

külső oldalán 
234. sír Nő, ad. A bal felkarcsont középső részének 

belső oldalán, részben a bordákon 
Szórvány  ? ? 
 

A csoport értékelését sajnos azonban nagyban megnehezíti, hogy közöttük jelentős 

számban fordulnak elő rossz megtartású, hiányos darabok. Az értékelhető kések nyéltüskével 

ellátott, háromszög átmetszetű pengével rendelkező, hegyesedő végű példányok. 

Tipológiailag három csoportba sorolhatók: 1. a nyéltüske és a kés hegye is megközelítőleg a 

hát vonalában fut, mindkettő az él irányából keskenyedik el, 2. nyéltüskéje és hegye is 

fokozatosan elkeskenyedő, megközelítőleg a penge hossztengelyében összefutva, 3. 

nyéltüskéje fokozatosan elkeskenyedő, míg a hegye a kés pengéjének hátához fut. 

Hosszúságuk az épebb példányok esetében 5 és 14 cm között változik. Tok vagy nyél 

maradványa egyetlen esetben sem volt megfigyelhető.  

Összesen 6 lelőhely, 27 sírjából és 1 esetben szórványként került elő vaskés, összesen 

29 db, amiből látható, hogy az esetek többségében síronként csak egy-egy kés a jellemző, 

mindössze egyetlen temetkezésből ismert 2 db. Legnagyobb számban természetszerűleg itt is 

a rusovcei/oroszvári temetőből kerültek elő.  

A késmellékletes sírok temetőn belüli aránya Lébényben 5,1 %, Rusovcén/Oroszváron 

9,5 %. Az eltemetettek nemi és életkori adatait tekintve a legnagyobb számú kést szolgáltató 

rusovcei/oroszvári temetőben 50 % a férfi, 39 % a nő, 5,5 % a gyermek és szintén 5,5 % a 

bizonytalan besorolású. Lébény esetében ez az arány 20 – 60 – 20 %. Összefüggés a kés 

helyzete és az elhunyt neme, életkora között nem figyelhető meg. 

A sírokból általában a viseleti helyzetnek megfelelően kerültek el, a váz jobb vagy bal 

oldalán a medence környékén, ami arra utalhat, hogy az övhöz erősítve, vagy a derék 

környékére helyezték a sír behantolása előtt. Itt is csupán két temető vizsgálható érdemben. 

Lébény esetében kizárólag a váz jobb oldalán, Rusovcén/Oroszváron a 6 ismeretlen vagy 

bizonytalan esetet leszámítva 10 sírban a bal, 3 sírban pedig a jobb oldalon volt a kés. 
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Lébényben tehát férfiak, nők, gyermekek sírjába egyaránt a jobb oldalra került a kés, míg 

Rusovcén/Oroszváron a biztos esetekben a férfiak döntően a baloldalon, míg a nők 

kizárólagosan ott hordták a kést. Néhány esetben egyéb kisebb tárgyakkal együtt kerültek elő, 

ami talán a kés környékén viselt tarsolyra utal, vagy a kés is magában a tarsolyban volt. 

Felmerült a szakirodalomban annak lehetősége, hogy a nem viseleti módnak megfelelően – 

csigolyáknál, koponyánál, bokacsontoknál stb. – a sírba helyezett késeknek rontáselhárító 

szerepük is lehetett (TOMKA 1972, 69; GÖMÖRI 1984, 97). Ilyen módon sírba helyezett kés a 

vizsgált területről nem ismert. Az öttevényi sírban a kést ugyan a koponya környékén találták, 

azonban ez valószínűleg a húsétel mellé csomagolva került a koponyához, s így ebben az 

esetben bizonyára evőeszközként (RÉVÉSZ 2008, 429). 

A szomszédos régiók ismert temetőivel összevetve a kések aránya hasonlónak 

mondható. A szakonyi temetőben 2 férfi sírban volt kés (GÖMÖRI 1984, 97), ami a teljes 

sírszám 3,9 %-a. Az ikervári temetőben 11 férfi és 1 nő mellett volt, ami 9,2 %-ot tesz ki, míg  

Sorokpolányban mindössze egyetlen férfi sírban, ami 0,3% (P. HAJMÁSI–KISS 2000, 79-80., 199). 

Szlovákia területén (DRENKO 1986.) ez az arány hasonló, pl. Malé Koshy/Ipolykiskeszi 4,7% 

(HANULIAK 1994, 30-31.), de néhány temető esetében magasabbnak is lehet: Nové 

Zámky/Érsekújvár sírkertjében pl. 13 % (REJHOLCOVÁ 1974, 447), míg a közeli Zemné/Szimő 

esetében csaknem 23 % (REJHOLCOVÁ 1979, 417-418.). A Kárpát-medence D-i területein ez az 

arány 6 % körül mozog (SAGADIN 1987, 124). 

A késeknek a temető kronológiai helyzetére (KISS 1968, 245) vonatkozó 

információtartalmuk nem fedezhető fel, a 11. század első felében még megtalálhatók voltak a 

sírokban a mindennapi használati eszközök (VÁLYI 2000, 373). Tomka Péter felvetette, hogy a 

10-11. századi Kisalföldi temetők egy részében a késsel történő temetkezés avar kori 

hagyományainak halvány nyoma felfedezhető (TOMKA 1972, 67).  

 

Az egyéb használati eszközök között tűtartók, fenőkövek, csiholók és kovák vannak: 

Lelőhely Nem, életkor Tárgytípus Síron belüli helyzet 
Győr–Bácsa, Szent Vid    
16. sír Férfi Lant alakú csiholóacél A szeméremcsontok 

előtt, egy líra alakú 
csat felett 

Győr–Újszállások    
Szórvány ? Ovális csiholóacél ? 
Győrszentiván–Károlyháza    
8. sír Neme, kora bizonytalan Lyukasztó (?) A sírföldből 
Rusovce/Oroszvár–
Wiesenacker-dűlő 

   

154. sír Nő, 25-28 éves Tűtartó A bal oldali alsó 
bordáknál 
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164. sír Férfi, mat. Lant alakú csiholóacél A jobb oldali 
medencelapát alatt 

173. sír Férfi, ad. Lant alakú csiholóacél, 
kovakő 

A bal kézcsontoknál 

185. sír Nő, mat.-sen. Tűtartó A medence bal 
oldalánál, az 

alkarcsontok külső 
oldalán 

210. sír Férfi, ad. Lant alakú csiholóacél, 
kovakő, fenőkő 

A jobb alkarcsontok 
középrésze alatt 

225. sír Férfi, mat.-sen. Lant alakú csiholóacél, 
kovakövek 

A medence bal 
oldalánál 

230. sír Férfi, mat-sen. Vasszeggel ellátott 
agancstárgy 

A jobb felkarcsont 
alsó részén 

Wallern/Valla     
1. sír Neme, kora bizonytalan Orsókarika  ? 
 

Tűtartók. A Kárpát-medencei 10-11. századi sírokból ritkábban előkerülő 

tárgytípusnak (PÁLÓCZI-HORVÁTH 1971, 24-26.; RÉVÉSZ 2000, 16-18.; ibid. 2008, 427) vizsgált 

területünkről két példánya ismert. Mindkettő Rusovcéról/Oroszvárról került elő, a 154. és a 

185. sírból. Mindkét sírban felnőtt nő nyugodott, mely nem mond ellent Révész László 

megfigyelésének, mely szerint a tűtartók többsége idősebb nők sírjaiból került elő (RÉVÉSZ 

2000, 18). Előbbi esetben a bal oldali alsó bordáknál, míg utóbbinál a medence bal oldalánál. A 

tűtartók a 10-11. századon belül pontosabb kronológiai értékkel nem bírnak (REJHOLCOVÁ 

1995a, 51). Már a Karoling-korban megfigyelhető használatuk után a honfoglaló magyarokkal 

jelennek meg újra (SZŐKE 1994, 276). Nyitva kell hagynunk a kérdést, hogy vajon miért ilyen 

kisszámú tűtartó ismert a 10-11. századi sírokból, szemben pl. az avar kori temetkezésekkel? 

A tűzgyújtáshoz használt csiholóacélok, kovák sírbéli helyzete eltérően az előkerült 

késekétől, a váz bal és jobb oldalán egyaránt két-két esetben volt megfigyelhető, illetve a 

szeméremcsontok előtt is került elő csiholó. Valószínűleg tehát ezeket is az övhöz kapcsolva 

– kisebb tarsolyban, melybe a kova és a csiholó mellé egyéb tárgyak is kerülhettek – 

helyezték a sírba. Mint arra Istvánovits Eszter felhívta a figyelmet, ezekben az esetekben 

értelemszerűen az öv meglétét is fel kell tételezni (ISTVÁNOVITS 2003, 326). A csiholók a 

megszokott lant alakú formát mutatják, az igényesebb példányok vége S-alakban visszahajló. 

Kevésbé elterjedt formát képvisel a győr–újszállásoki darab, melynek párhuzama az ellendi I. 

temető 251. sírjából (DOMBAY 1960, 148, XXII.) vagy a csanytelek–dilitori temető 37. sírjából 

(SZÉLL 1941, 249, X. t.) került elő, utóbbi I. István (1000-1038) érmével együtt. A kovakövek a 

csiholók mellett helyezkedtek el, síronként általában 1 db került elő belőlük, kivétel a 

rusovcei/oroszvári 94. sír, melyben 3 db kova volt. Mindössze egyetlen fenőkő található a 

terület leletanyagában, mely a rusovcei/oroszvári 210. sírból került elő. A téglalap alakú, 
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háromszög átmetszetű, felső oldalán átfúrt fenőkő egy csiholóacél és egy kovakő társaságában 

feküdt, bizonyára az övhöz kapcsolt tarsolyban. 

Az tarsolyviselet szempontjából figyelemre méltó, hogy a csiholók és a kovák azonos 

arányban voltak megtalálhatók mind a jobb-, mind a baloldalon, tehát azok helyzete a jobb 

(KISS 2000, 80) és a bal oldalon (ISTVÁNOVITS 2003, 327) egyaránt lehetett. Az a tarsoly, 

melyben a csiholók és kovák voltak, továbbá a kések a váz egyik – azonos – oldalán, illetve a 

medence két ellentétes oldalán is (Rusovce/Oroszvár 164. sír) megtalálható volt.  

 

Fegyverek. A területről ismert temetők jellegüket tekintve nem sorolhatók az erőteljes katonai 

vonásokat mutató sírkertek közé, melyek nagy számban a Felső-Tisza vidékén helyezkednek 

el. Ezekben a temetőkben a férfi sírok aránya legalább 50 %, bennük fegyverrel eltemetett 

férfiak nyugodtak, míg a nők és gyermekek száma alacsony, vagy egyenesen hiányzik 

(RÉVÉSZ 1991.; ibid. 1996, 193-206.; BÓNA 1997.).  

Lelőhely Nem, életkor A fegyver típusa 
Csikvánd–Csikvándi kavicsos   
Feldúlt sír Férfi „Kard” 
Feldúlt sír Férfi 4 db nyílcsúcs 
Győr–Téglavető-dűlő   
363. sír Férfi 1 db nyílcsúcs 
Győr–Víztorony   
Szórvány ? 1 db nyílcsúcs 
Kajárpéc–Gyűri kavicsbánya   
Feldúlt sír Férfi 1 db egyélű vaskard 
Koroncó–Bábota    
I. Férfi (?) Nyílcsúcsok és tegez (?) 
II. Nő 1 db nyílcsúcs 

 
Levél–Újhelyi Imre tér   
1/B. sír Férfi „Nyugati típusú kard” 
Lébény–Kaszás-domb   
32. sír Férfi, 50-57 éves 1 db nyílcsúcs 
Mosonmagyaróvár–Moson, 
Királydomb 

  

Szórvány  ? 1 db nyílcsúcs (?) 
Mosonszentmiklós   
Feldúlt sír Férfi 2 db nyílcsúcs 

 
Nyúl–Öreghegy   
Feldúlt sír  Férfi Tegezveretek, nyílcsúcs 
 

Összesen csupán 10 sírból került elő valamilyen fegyver, további két esetben pedig 

szórványként. A temetkezésből származó leletek között leggyakoribbak a nyílcsúcsok voltak, 

melyek között azonban valószínűleg rituális céllal kerülhetett 1 db a koroncó–bábotai II. 

számú női sírba. Ugyancsak 1 db nyílcsúcs volt a győr–téglavető-dűlői 363. és a lébény–

kaszási 32. sírban, ezek szintén kerülhettek rituális céllal is az elhunyt férfiak mellé, de 
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utalásként is az illetők foglalkozására. Tomka Péter felvetette továbbá az esetleges közösségi 

tulajdonból való részesedésre utaló szerepüket (TOMKA 2000, 22). Ugyancsak egyetlen 

nyílcsúcs volt a győr–pósdombi temető 39. sírjában is, a bal könyök táján (XJM ltsz. 69.21.21.2.). 

Minden bizonnyal tegez merevítője volt a nyúl–öreghegyi 2 db bronzveret, melynek 

tipológiai értelemben jó párhuzama az Ikervár–Virág utcai temetőből ismert (P. HAJMÁSI–KISS 

2000, 104). A tegezben lévő nyílcsúcsok közül azonban mindössze egyetlen, deltoid alakú (?) 

került elő. Ugyancsak tegezbe helyezett nyílcsúcsokkal temették el a Mosonszentiklós 

határában előkerült lovas sírban nyugvó férfit. Esetleges további fegyvereiről azonban nem 

maradt fenn információ. A tegez megléte mindkét sír esetében feltételezi az íj sírba helyezését 

is, még ha arra utaló csontborítások nem is kerültek elő.  

A szúró- és vágófegyverek között unikális a kajárpéci egyélű kard, melynek csupán 

egyetlen rokon darabja ismert a Kárpát-medencéből, lelőhelye Horné Salibi/Felsőszeli, Sl. 

(FODOR 2001, 21; KOVÁCS 2001, 13). A veretes övvel eltemetett férfi valószínűleg a 10. század 

első harmadában hunyt el (KOVÁCS 1992, 166). Ny-i típusú kétélű kard a Levél községben 

feltárt I/B jelzésű férfi sírból ismert. Sajnos a kard markolatvasa ma már nem található meg a 

HM gyűjteményében, Pusztai Rezső beszámolója szerint azonban „nyugati típusú” 

fegyverhez tartozott. Ugyancsak Levél községben előkerült, lovas sírból származó kardról 

tettek említést a helyi lakosok, amit azonban visszatemettek. A találó elbeszélése szerint 

ugyancsak volt egy „kard” a csikvándi sírban is. Ez utóbbi kettő sajnos a bizonytalan adat, a 

korszakolás és a fegyvertípus kétséges megállapítása miatt nem értékelhető, s nem soroható 

ide a Győr–Déli földeken talált kard sem (KOVÁCS 1990, 46-47.).   

A csupán bizonytalanul felvehető adatok mellett is látszik, hogy kevés kétélű kard 

ismert a leletanyagból. Talán a Ny-i típusú fegyverzettel összefüggésben megemlíthető, hogy 

a kétélű kardos sírok gyakori kísérőmelléklete, a trapéz alakú kengyeltípus is mindössze 

egyetlen példánnyal van képviselve. 

A Ny-i típusú kardok a kutatás jelen állása szerint a 10. század második felében 

terjedhettek el, azonban bizonyára tovább használhatták a szablyákat is (KOVÁCS 1990.). Az 

ún. köznépi temetők kronológiai helyzete kapcsán felmerült azonban a lehetősége, hogy e két 

fegyvernem egymás mellett létezhetett már a 10. század első felében is (ISTVÁNOVITS 2003, 

343).  

A két megyéből szablya tudomásunk szerint nem ismert, legközelebb Rábacsanakról 

és Banáról azonban egy-egy bronzellenzős példány került elő, utóbbi tausírozott díszítésű. 
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Lovas sírok, lószerszámok. A két egykori megye területéről kisebb számban ismertek csak 

tényleges vagy jelképes lovastemetkezések. 

Lelőhely Nem, 
életkor 

Lócsontok Zabla Kengyel Egyéb 

Csikvánd–
Csikvándi kavicsos 

     

 Férfi ● 
 

? ? „kard”, vasmorzsalékok 

 Férfi ? ? ● 
1 db körte alakú 

4 db nyílcsúcs, „rugós 
szerkezetű tárgy” 

Enese–Szabadság 
u. 72. 

     

2. sír ? ● ? ?  
4. sír ? ● ? ? Fémtárgyak 
Écs–Tódomb      
 ? ? ? ● 

2 db körte alakú 
Agyagedény 

Gyömöre–
Friedrich kert 

     

 Nő, 30-35 
éves 

- ● 
Oldalpál-

cás 

● 
2 db körte alakú 

Rozettás és levél alakú 
lószerszámdíszek, 

nyereg ezüst 
lemezdíszei, 

hevedercsat, karperec 
Győrzámoly       
 ? ● ? ? ? 
Koroncó–Bábota      
I. Férfi (?) - ? ● 

1 db 
3 db nyílcsúcs és 

tegezmaradványok (?), 
hevedercsat 

II. Nő - ● 
Oldalpál-

cás 

● 
2 db körte alakú 

Rozettás és levél alakú 
lószerszámveretek, 

bronz veretek és csatok, 
nyereg ezüst 

lemezdíszei, lyukvédő 
veretek, hevedercsat, 
vascsat, fülbevaló, 
gyöngyök, függő, 
vaskés, nyílcsúcs, 

fülesgombok, karperec  
Koroncó–Dózsa 
György u. 23. 

     

 Nő  ● 
 

● 
Oldalpál-

cás 

● 
2 db egyenes talpú, 
boltozatos szárú, 
négyzetes fülű 

Rozettás 
lószerszámveretek, 

hevedercsat, fülbevaló, 
függő, gyűrű, ruhadísz, 

karperec 
Koroncó környéke      
Szórvány  ? ? ? ? Rozettás 

lószerszámveretek 
Koroncó–Rácz-
domb 

     

 Nő - ● 
Oldalpál-

cás 

● 
1 db félkör alakú, 

kissé aszimmetrikus 
gombos nyakú, 
keresztben álló, 
téglalap alakban 

áttört fülű 

Rozettás 
lószerszámveretek, 
hevedercsat, nyereg, 

aranylemezkék, 
fülesgombok, 

fülbevaló, akasztófülek 
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Levél–Újhelyi 
Imre tér 

     

 Férfi ? ? ? „fegyverek, kard és 
pénzek” 

Mosonmagyaróvár
–Moson, 
Királydomb 

     

Szórvány   ● 
1 db zabla 

 Másodlagos helyen 

Mosonmagyaróvár 
környéke 

     

Szórvány     ● 
1 db trapéz alakú, 

fémberakásos 

 

Mosonszentmiklós      
 Férfi ? ● 

Oldalpál-
cás 

● 
1 db körte alakú 

2 db nyílcsúcs, 
ezüstveret 

Nyúl–Öreghegy      
Feldúlt sír ? ? ? ? ? 
Feldúlt sír ? ? ? ? ? 
Feldúlt sír ? ? ? ? ? 
Feldúlt sír ? ? ? ? ? 
Öttevény–Lenin u. 
62. 

     

 Férfi, 40 
év feletti 

● 
 

● 
Oldalpál-

cás 

● 
1 db egyenes talpú, 
boltozatos szárú, 

négyzetes fülű, 1 db 
háromszög alakú, 
gombos nyakú, 
téglalap fülű 

2 db huzalkarika, 
vaskés, állatcsont, 

lócsontok 
 
 
 

 
Sokorópátka–
Újtelep 17. 

     

 ? ● ● 
Csikózab-

la 

? Vasdarabok 

Tét–belterület      
Feldúlt sír ? ● ? ? ? 
Töltéstava      
 ? ? ● 

Csikózab-
la 

● 
2 db körte alakú 

kengyel 

? 

Vének–Dunapart      
Magányos (?) sír ? ? ? ● 

Ismeretlen típus 
Csat, 2 db sarkantyú 

 
 

 

Az Árpád-kori Győr és Moson megyék területéről összesen tehát kb. 20 lelőhelyről 

van adat, legkevesebb 23 lovas sír előkerüléséről (62. kép).  
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62. kép. Győr és Moson megyék lovas (●) és lószerszámos (■) sírjai: 2. Csikvánd–Csikvándi 
kavicsos, 3. Enese–Szabadság u. 72., 4. Écs–Tódomb, 6. Gyömöre–Friedrich Károly kert, 17. 
Győrzámoly–Régi plébánia, 23-24. Koroncó–Bábota I-II. sír, 25. Koroncó–Dózsa György u. 
23., 26. Koroncó környéke, 28. Koroncó–Rácz-domb, 29. Levél–Újhelyi Imre tér, 32. 
Mosonmagyaróvár–Moson, Királydomb,  33. Mosonmagyaróvár környéke, 35. 
Mosonszentmiklós, 37. Nyúl–Öreghegy, 39. Öttevény–Lenin u. 62., 44. Sokorópátka–Újtelep 
17., 45. Tét–belterület, 47. Töltéstava, 48. Vének–Dunapart 
 

Ebből azonban az előkerülés tényén kívül szinte semmilyen információval nem 

rendelkezünk a győrzámolyi, az enesei 2. és 4. sírról, a töltéstavai, a levéli és a véneki 

temetkezésekről, sőt némelyik korszakolása is csupán feltételes. Az enesei sírok esetében 

annyi bizonyos, hogy a sírok lócsontokat tartalmaztak, továbbá az egyikből előkerült 

vastárgyak talán a lószerszám részei lehettek. Az előkerülés körülményeinek tekintetében már 

több információ áll rendelkezésre a csikvándi, az écsi, a koroncó–bábotai I., a 

mosonszentmiklósi és a sokorópátkai sírokról, ezek leletei közül több darab is fennmarad. 

Sajnos nem rendelkezünk pontosabb információval a nyúl–öreghegyi temetőről sem, mely 

pedig a vizsgált terület egyetlen olyan ismert temetője lehet, ahol több lovas sír előkerülésével 

számolhatunk. Ezek közül az előkerült tegez és nyílcsúcs alapján legalább egy fegyveres 

férfisír volt. Hitelesen feltárt, vagy a feltárás körülményeit tekintve több információ sajnos a 

sírok csupán kisebb részéről áll rendelkezésre. 

A sírok között 6 volt tényleges lovas sír, mely lócsontokat és lókoponyát is 

tartalmazott, míg 4 sírba csupán a lószerszámok kerültek. Továbbá sajnos több sír esetében 

sem dönthető el ma már, hogy a sírba lócsontokat és lószerszámokat, vagy csak utóbbiakat 
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helyezték-e? A tényleges lovas sírok közül csupán 2 esetben ismert a lócsontok és a 

lókoponya helyzete, mindkettő a lábak bal oldalán feküdt, az öttevényi sírban az itt kialakított 

padkán. A lókoponya helyzete egyedül a Koroncó–Dózsa utcai sírnál ismert, ez a korszakra 

jellemző temetkezések többségéhez hasonlóan az emberi koponya irányába mutatott 

(LŐRINCZY–TÜRK 2011, 428). Bolygatottsága ellenére feltételzhető, hogy hasonló helyzetben 

volt a lókoponya az öttevényi sírban is. A jelképes lovastemetkezésekben a lószerszám a váz 

bal oldalán, ugyancsak a padkán helyezkedett el a koroncó–bábotai II. sírban, míg Gyömörén 

a kengyelpár lábcsontok előtt, a nyereg a lábszárak mellett, a zabla és a rozettás 

lószerszámveretek pedig a koponya mögött voltak. A megfelelően dokumentált eseteket 

tekintve a honfoglalás kori lovastemetkezések Bálint Csanád által felállított I. csoportjába 

(BÁLINT 1969, 108) sorolható a Gyömöre–Friedrich kerti, a koroncó–bábotai I., II. sír, a 

koroncó–rácz-dombi, míg a lovastemetkezések II. csoportjába illeszkedik (BÁLINT 1969, 108-

110.) a Koroncó–Dózsa utcai és az öttevényi sír. 

A lovas sírok között a bizonytalan nemi besorolású sírokat nem tekintve 6 férfi és 4 nő 

sírja van.  

A lószerszámok között az ismert típusú zablák között 6 oldalpálcás és 4 csikózabla 

volt. Oldalpálcás zablák 4 nő és 2 férfi sírjából kerültek elő, melyek közül lócsontokat 

Koroncó–Dózsa utcai női és az öttevényi férfi sír tartalmazott. Ezek között az oldalpálcák 

lehettek egyszerű, díszítetlen kialakításúak, vagy kovácsmunkával díszítettek: végeinek 

gombos, vagy hosszuk jelentős részén dudoros kiképzésűek. Különleges, a honfoglalás kori 

sírokból mindössze egyetlen nagy vonalakban hasonló párhuzammal rendelkezik a koroncó–

bábotai II. sír állatfejes zablája. Sajnos a zabla ma már nem található meg, így technikai 

részleteinek leírásában László Gyula beszámolójára (LÁSZLÓ 1943, 9) támaszkodhatunk, aki 

Kiss Ferenc ötvöstanár szakvéleményét tolmácsolta. A kovácsoltvas zabla állatfejeket 

mintázó végei bronzból készültek, ezeket és a vas oldalpálca közeli részeit pedig rézlemezzel 

borította be egykori készítője, melyet aztán poncolóval tett kidolgozottabbá. Állatfejes zabla 

ezen kívül mindössze a hencida–szerdekhalmi 5. sírból ismert, ez azonban bronzból öntött 

(FETTICH 1937, 96-97.). E sírból – hasonlóan a bábotaihoz – rozettás lószerszámveretek és 

veretes csizma is előkerült. Mint arra a kutatás többször rámutatott, a rozettás 

lószerszámvereteket is tartalmazó női sírok gyakori kísérőmellékletei voltak az oldalpálcás 

zablák (SZŐKE 1962, 17; RÉVÉSZ 2001, 65). Mindezt a vizsgált terület leletei is alátámasztják, a 

hat oldalpálcás zablát tartalmazó sírból négyből is kerültek elő ilyen veretek. Sajnos a 

csikózablákat tartalmazó sírok egyikének antropológiai adatai sem ismertek, s nem 

rendelkezünk érdemi információval leletkörnyezetüket tekintve sem, továbbá többségük ma 
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már nem található meg. Valószínűleg azonban ezek egyszerű, egyetlen karikával ellátott 

darabok lehettek.  

Kengyelek. 11 sírból összesen 16 db kengyel ismert, további 1 db pedig szórványként 

került elő. Sajnos egy sír esetében csak a kengyelek előkerülésének ténye látszik biztosnak, 

azok típusáról nem rendelkezünk információval, s nem ismert az sem, hogy a bábotai I. sírban 

milyen kengyelt találtak. A kengyelek többsége a körte alakú változatok közé sorolható, 8 db 

tartozik ide, melyek 2 női, 2 férfi és egy bizonytalan nemi és életkori adatokkal rendelkező 

temetkezésből származnak. Típusaik szerint lapos szárú, téglalap fülű (Csikvánd); négyzetes 

átmetszetű szárakkal és ugyancsak téglalap alakú füllel ellátott (Gyömöre, 

Mosonszentmiklós); szögletes szárú, enyhe nyakkiképzéssel rendelkező, téglalap fülű (Écs); 

továbbá lapos, jelképes nyakkal és téglalap alakú füllel rendelkező (Koroncó–Bábota II.). Ez 

utóbbi különleges abból a szempontból, hogy lapos szárain kovácsmunkával kialakított, 

farkasfog alakú, vonalas mintát utánzó díszítés látható. Ennek párhuzamát nem ismerjük a 

honfoglalás kori leletanyagban, noha a kengyelek kovácsolással kialakított díszítése nem 

példa nélküli. Jóval jellemzőbb azonban a fémberakás, melyről alább lesz szó. Ún. karoling-

normann típusú, egyenes talpú kengyel az öttevényi sírból került elő, azonban nem párban, 

hanem egy egyenes talpú, boltozatos szárú kengyellel. A típus feldolgozását Mesterházy 

Károly (MESTERHÁZY 1981.) és Kovács László (KOVÁCS 1985.) végezte el. Megállapításaik 

szerint e típus a k-európai területekről hiányzik, így a magyarokhoz valószínűleg bajor-német 

közvetítéssel kerülhetett. Használati idejüket mindkét szerző a 10. század első kétharmadában 

határozta meg, míg Balogh Csilla (BALOGH 2003, 287-288.) véleménye szerint azok akár a 

század harmadik harmadáig is használatban maradhattak. A karos–eperjesszögi II/51. sírból 

származó, Ahmed ibn Iszmail 910-911-ben vert dirheme, Iszmail ibn Ahmed 898-899-ben 

vert dirheme, valamint Tahr ibn Mohamed 906-907-ben vert dirheme mellett előkerült 

kengyel kapcsán Révész László (RÉVÉSZ 1996, 45) meglátása szerint a kengyelek használata 

már a honfoglalók „első generációjánál” is megfigyelhető volt, míg Mesterházy Károly 

(MESTERHÁZY 1981, 221) szerint azok inkább csak a „második generációra” jellemzőek. Nem 

számít elterjedtnek a Koroncó–Dózsa György utcai és az öttevényi sírból előkerült egyenes 

talpú, boltozatos szárú kengyelpár sem, melynek példányait Révész László gyűjtötte fel 

(RÉVÉSZ 1999a, 273-282.). Megállapításai szerint ez a kengyeltípus főként férfi sírokból ismert, 

elterjedésének súlypontja a Dunántúl, valamint a Tisza-mente, melynek 10. század első 

kétharmadában megásott sírjaiból kerültek elő. Mindössze egyetlen trapéz alakú kengyel 

ismert a területről, sajnos azonban az is szórványként. Ennek a kengyeltípusnak a 

feldolgozása Kovács László nevéhez fűződik (KOVÁCS 1986.; ibid. 1986a.). Megfigyelési szerint 
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a típus elterjedési ideje a 10. század második felére tehető, néhány korai példánya azonban 

már a század 40-es, 50-es évei körül megjelenhetett (RÉVÉSZ 1996. 46.). Kovács kiemelte e 

kengyelek gyakori fémberakásos díszítését, s közölte is ennek 30 db példányát. A 

Mosonmagyaróvár környékéről előkerült szórvány kengyel szárainak elülső oldalát díszíti 

rézhuzal berakás. A minta ütemesen sorakozó huzalberakásokból áll, melyek a talpaló két, 

szárakhoz közeli részén már megtalálhatók, majd folytatódik a talpalót a szárakkal 

összekapcsoló gombokon, a szárakon, egészen a kengyel füle alatti részig, ahol egy „X” alakú 

berakás helyezkedik el. Az ütemesen sorakozó huzalberakás a fül két szélén is megtalálható, a 

kengyelszíj számára szolgáló áttörésig.  

A trapéz alakú kengyeltípus jellemzője a fémhuzal berakás, csupán kisebb számban 

ismertek lemezes technikával díszített példányok (HORVÁTH 2009, 65, 33. j.). Talán egyfajta 

átmenti formának (?) is tekinthetők a szorosan egymás mellé helyezett huzalberakások, 

melyek így a szélesebb lemezberakás benyomását keltik. A kengyel felületén kialakított 

vájatokba a huzal nem feküdt bele teljesen, s azt nem csiszolták a behelyezés után az alapfém 

síkjával egybe sem. Mindez a technikai kivitel szempontjából lényeges. A megfigyelések 

szerint ugyanis a Ny-i ötvösség gyakorlatában az a jellemző, hogy a tausírozott felületet 

lecsiszolják (kővel, acéllal, krétaporral), ezzel szemben a K-i ízlés ezt elhagyta, a beültetett 

tausírozást domborúan meghagyva (HATHÁZI 2005, 188). Maga a fémberakás ritkán tűnik fel a 

területen, legközelebb a banai sírból ismert ez a technika, ám ott a bronz szablyaellenző 

berakásai lecsiszoltak.  

A trapéz alakú kengyeltípus nem számít elterjedtnek a vizsgált megyék szomszédos 

területein sem. Sopron megyéből sem Burgenland területéről nem ismert trapéz alakú 

kengyel. Vas megyéből pedig mindössze egyetlen sírból került elő, az ikervári 37. számú 

temetkezésből (P. HAJMÁSI–KISS 2000, 49, 20. t.). Ez azonban ugyancsak huzalberakással 

díszített, csakúgy, mint a már Zala megyei zalaszentgróti homokbányából előkerült 

kengyelpár (DIENES 1960, 109-112., II. t.). Ezek jelenlegi adataink szerint kijelölik a tárgytípus 

Ny-i irányú elterjedésének határát is. A mosonmagyaróvári kengyel díszítésének legközelebbi 

párhuzama a székesfehérvár–demkóhegyi 33. sírból került elő (BAKAY 1966, 62, XLII. t.). 

Továbbá hiányossága ellenére is nagyon közeli analóg darabja a Kiskundorozsma–Hosszúhát 

területén feltárt 500. sírból ismert (LŐRINCZY–TÜRK 2011, 421, 6. kép).  

Figyelemre méltó, hogy mindössze egyetlen ilyen, trapéz alakú kengyel ismert a 

területről, melynek – mint arra Révész László felhívta a figyelmet (RÉVÉSZ 2008, 441) – az 

időrend szempontból is jelentősége lehet. A kétélű kardos sírok alacsony száma mellett ez is 

azt látszana alátámasztani, mintha a 10. század második felében már nem temetkeztek pogány 
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módon ebben a régióban? Az ugyanis kevésbé tűnik meggyőző érvnek, hogy hiányoztak 

volna e területről a kétélű karddal és az ehhez szorosan kapcsolódó trapéz alakú kengyellel 

felszerelt férfiak. 

Nyereg sírba helyezésére a kengyeleken felül a hevedercsatok, továbbá a lyukvédő 

veretek is utalnak. Az előkerült hevedercsatok egyszerű egy és kétosztatú típusok, míg a 

lyukvédő veretek között S-alakú és négyzetes alapterületű, csonkagúlát mutató variánsok is 

vannak. Különlegesek azok az esetek, mikor a nyereg félgömbfejű bronz- vagy ezüst 

szegcsekkel felerősített, csúcsba futó módon záródó ezüstlemezekkel volt díszítve, mint ez a 

gyömörei és a koroncó–bábotai II. sírban is megfigyelhető volt. A sírbéli helyzet és a 

pontosan dokumentált hasonló díszek alapján ezek bizonyára a nyeregkápán kaptak helyet. 

Mindkét sírban rozettás lószerszámveretek is voltak. Ezüstlemezekkel díszített nyereg a 

környező területekről a Sopron megyei szakonyi temető 7. sírjából (ERDÉLYI 1995, 96; GÖMÖRI 

2000, 355, 1. kép), és Szlovákiából Levice/Léva temetőjének 3. számú sírjából (NEVIZÁNSKY 

2006, 287-288., Tab. VI.) ismert.  

A fém veretekkel díszített lószerszámok között kizárólag rozettás 

lószerszámveretekkel díszített garnitúrák találhatók, míg a női sírok másik – igaz kevésbé 

jellemző – lószerszámvereteiből, az övveret alakúakból a mai napig egyetlen darab sem került 

elő. Összesen 4 sírból, továbbá szórványként kerültek elő a rozettás veretek, melyek a korszak 

kutatásában már évtizedek óta kiemelt szerepet játszanak (v. ö. RÉVÉSZ 2001.). A rozettás 

lószerszámok Győr és Moson megyékben is kizárólag női sírokból kerültek elő, melyek közül 

a Koroncó–Dózsa Gy. úti sírba a lószerszámok mellett a ló részleges teteme is bekerült. A 

rozettás lószerszámokkal letemetett személyek viseletének „uniformizáltsága” mellett 

azonban a készletek síronként változatos összetételben kerülhettek elő, ez alól a vizsgált régió 

sem jelent kivételt. Mindössze 4 db ovális és 2 db pajzs alakú, ezüstből öntött lószerszámveret 

volt a koroncó–bábotai II. számú sírban. Ehhez társult 2 db nagyobb, levél alakú dísz, továbbá 

4 db ötszög és 3 db kisebb pajzs alakú és 2 db pajzs alakú testtel rendelkező csat. A sír 

lószerszámát László Gyula rekonstruálta, ebben a rozettás lószerszámvereteket a szügyhámra, 

a levél alakú díszeket és a kisebb pajzs alakú vereteket a farhámra, míg a többi fémdíszt a 

kengyelszíjra helyezte (LÁSZLÓ 1943, 16-17., 12. kép). Nem tudjuk, hány darabból állhatott 

egykor a teljes gyömörei veretkészlet, valószínűleg azonban a teljes veretszám nagy része 

gyűjteménybe került. Hogy a páratlanul megőrzött kisszíjvég negyedik darabja esetlegesen 

egykor még megtalálható volt-e, vagy már a sírba sem került, esetleg a sír kibontása során 

kallódott el-e, nem megállapítható. A javított veretek esetében bizonyára hosszabb használtra 

kell következtetnünk. A leletben szerencsésen megőrződött a vereteket tartó bőrszíj egy része, 
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ami nagyban elősegítette a veretek funkciójának meghatározását. Bizonyára hiányosan került 

gyűjteménybe a koroncó–rácz-dombi sír lószerszám veretkészlete, mely azóta sajnos tovább 

fogyatkozott. A Koroncó–Dózsa utcai sírból 28 db bronz rozetta ismert. 

A rozetták anyagát és számát tekintve esetenként jelentősebb különbségek is 

megfigyelhetők. Arra a tényre, hogy a rozettás készletek között nincs két egyforma, a kutatás 

már évtizedekkel ezelőtt rámutatott (MESTERHÁZY 1980, 101). A lószerszámveretek között 

bronz és ezüst változatok vannak, melyek közül bizonyára hosszabb ideig használták azokat, 

melyeket az eredeti szegek letörése után átfúrva, szegecsekkel erősítettek fel.  

Rozettás lószerszámveretek az egykori Sopron megyéből a csorna–sűlyhegyi temető 

két sírjából (LAKNER 1887, 20-23., III. ábra) és a szakonyi 7. számú temetkezésből (ERDÉLYI 

1995, 97; GÖMÖRI 2002, 31, 6, 10. kép) ismertek. Szórványként Rábacsanakról (RÉVÉSZ 2001, 63) 

került elő egy további rozetta. A szomszédos Veszprém megyéből, a megyehatárhoz közeli 

Gicről ugyancsak szórványként, Nagyvázsony–Nőzsérről viszont temetkezésből (MRT 2, 138, 

29. t.) származnak. A Duna É-i partjáról, a mai Szlovákia DNy-i részéről Nové 

Zámky/Érsekújvár 59. sír (REJHOLCOVÁ 1974, 440-441., Tab. VII.) és másodlagos 

felhasználásban Tnrovec nad Váhom/Tornóc (TOČÍK 1971, 141, Taf. XXI.) említhető.   

A rozettás lószerszámveretek eltérő sűrűségben ugyan, de a 10. századi magyar 

szállásterület valamennyi régiójában megtalálhatók (RÉVÉSZ 2001, 65), a Kárpát-medencétől 

K-re előkerült változatok magyar hatásnak tulajdoníthatók (FODOR 2009a.). Vizsgált 

területünkön észrevehetően koncentrálódnak Koroncó környékén, ahol legalább 4 ilyet 

tartalmazó sír is előkerült. Társadalomtörténeti értékelésük kapcsán a kutatás többször utalt rá, 

hogy e lószerszámdíszek jelezhették az egyén társadalmi helyzetét (MESTERHÁZY 1980, 99-

100.; RÉVÉSZ 2001, 65-69.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 477 

V. TERÜLETI VIZSGÁLATOK 

 

V. 1. A sírok, temetők kronológiai vizsgálata 

A 10-11. századi temetőket több szakaszba osztva vizsgálhatjuk, illetve vizsgálták már 

eddig is a kutatásban. A klasszikus értelemben vett honfoglalás140 korát a szakirodalomban 

általában a 895. évtől141 indulóan a 10. század közepéig, vagy első háromnegyedéig 

keltezhető sírok, temetők alkotják. Maga a honfoglalás kor kifejezés azonban eltérően 

meghatározott a történeti és a régészeti kutatásban. A történettudomány szorosan véve a 895/6 

- 900 közötti időszakot érti ezen, aztán a 970-ig tartó szakasz már a kalandozások koraként 

értelmezett. A régészettudomány a honfoglalás kora esetében viszont ezen legalább a 970-ig 

terjedő időszakot tekinti (KRISTÓ 1994a.; ibid. 1997, 236). Ha pedig még az államalapítás korát is 

hozzávesszük ehhez, úgy akár a 894-1116 közötti időszak figyelembe vételének lehetősége is 

felmerül (TAKÁCS 1997, 226). 

A korszak régészeti kutatásának egyik legfontosabb kérdése a megfelelő kronológiai 

rendszerek felállítása lenne, ám ez sajnos a mai napig nélkülözi az egységesen elfogadott 

álláspontot. Ennek okai között szerepel a leletanyag közöletlensége, mely az alapot nyújthatná 

az egyes tárgytípusok feldolgozásához (RÉVÉSZ 1998, 528), s így az időrend kialakításához. 

További probléma, hogy alacsony a korabeli pénzzel – legalább a terminus post quem 

időpontra – keltezhető sírok száma, s 955 után ezek csaknem teljesen el is tűnnek a sírokból. 

Nagyobb számban pedig újra csak a 11. századtól jelennek meg. A természettudományos 

keltezés adatai – azok bizonytalansági mutatói, az egymástól eltérő mérési eredmények 

(RÉVÉSZ 2006a, 422), illetve a megállapított tágabb időhatárok miatt – sem minden esetben 

visznek közelebb a megoldáshoz. Szemben pl. a német régészet avar korra alkalmazott 

beosztási rendszerével, mely kisebb szakaszokra bontja a kronológiát, a honfoglalás kori 

régészetben rendszerint egy teljes évszázad harmada, negyede, fele, vagy ezen értékek 

többszöröse szerepel az egyes tanulmányokban egy-egy időegységként. Kivételként Jochen 

Giesler egy tanulmánya említhető (GESLER 1981.), melynek keltezési eredményei azonban 

vitatható következtetések levonásához vezettek (KOVÁCS 1985a.).  

                                                 
140 Maga a „honfoglalás” kifejezés – széles körben való elterjedtsége és használata ellenére – sem 
megkérdőjelezhetetlen terminus technikus, a folyamat valószínűsíthetően jelentősebb harcoktól mentes, békés 
lefolyása miatt többször is felmerült a megfelelőbb, „honalapítás” kifejezés használatának szükségessége 
(KIRÁLY 2006, 84-87.; ZOLTÁN 2008, 356).  
141 Nem lehet kizárni annak lehetőségét sem, hogy már 895 előtt megtelepedhettek magyar csoportok a Kárpát-
medencében, hiszen itt már a 860-as évektől megfordultak (SZALONTAI 1996, 31; VÉKONY 2002, 183). 
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A század első felére-kétharmadára általában az ún. klasszikus honfoglalás kori 

temetkezéseket szokás keltezni. E művészet, anyagi kultúra hanyatlását az elapadó 

zsákmánnyal és a belső változásokkal szokás indokolni, mely a 10. század vége felé 

következett be (MESTERHÁZY 1998a, 155, 157; FODOR 2003, 337). 

A feldolgozás hiányosságai mellett további nehézséget okoz, hogy ritkák azok a 

tárgytípusok, melyek valószínűleg csupán néhány évtizedig lehettek használatban, míg az 

egyszerűbb ékszerek – pl. hajkarikák, gyöngyök, gyűrűk – jelentős része akár 200 évet is 

felölelhetett. Hasonló a helyzet az Árpád-kori kerámia esetében is, mely szintén nem 

keltezhető másfél évszázados időszaknál pontosabban, ezért a korszakokat is átfedéssel 

szokás ábrázolni, azokat a 10. század eleje – 11. század vége közötti szakaszra helyezve 

(TAKÁCS 2009, 239, 242). Továbbá bizonyos esetekben a kronológiai beosztások valamelyik 

irányba nyitottak, így vagy a tárgyak megjelenésének hozzávetőleges időpontja, vagy esetleg 

negatív érvként olyan időpont szerepel, ami előtt azokat nem használhatták, esetleg egy olyan 

pont, mikor még igazolhatóan forgalomban voltak. Ezek azonban csupán arról tájékoztatnak, 

hogy mai ismereteink szerint mi előtt vagy mi után nem számolhatunk a temető használatával. 

Ez a több évtizeden keresztül használt tárgytípusok esetén szintén csak egy szélesebb 

időtartam kijelölésére alkalmas, hiszen nem tudjuk, hogy a tárgytípus, melyre a keltezés épül, 

megjelenését követően mennyi idővel került sírba. Szemléletes példát nyújtanak erre a 

tárgyak készítési, használati és földbe kerülési ideje közti összefüggések – készítési idő, 

használati idő, földbe kerülési idő stb. – vizsgálata során megfogalmazott felvetések (FETTICH 

1931, 104; BÁLINT 1995, 243-244.; STEUER 2010, 17-39.).  

Mint említettük a 10. század első kétharmada napjainkig az egyik leggyakrabban 

alkalmazott keltezési időintervallum. A sírok, temetők besorolásánál egy további történeti érv 

is markánsan szerepelt, ez pedig a I. István (1000-1038) trónra lépése, s keresztény Magyar 

Királyság születése. Mára azonban világossá vált, hogy az ezredforduló nem jelentette 

automatikusan a korábbi szokások megszűnését, hiszen mind az írott források, mind pedig a 

régészeti leletek is a 11. századi fegyverrel, ételmelléklettel, sőt, néhány bizonytalan adat 

alapján valószínűleg még a lóval vagy lószerszámokkal történő temetkezések megléte mellett 

szólnak (KOVÁCS 2011, 84, 43. j.). Közismert Levente 1047. évi pogány módra történő 

eltemetésének forráshelye (KRISTÓ 1999, 400), mely eset, ha a kivételek közé is tartozott 

(BÁLINT 2000, 346), tanúsítja, hogy az átállás nem volt zökkenőmentes.  

Létezett tehát egy átmeneti időszak, mely bizonyára rendkívül differenciált volt. 

Legelőbb talán az egyén viseletének, ékszerkészletének nem részét képező, így jobban a 

temetési rítus körébe sorolható szokások nyomán a sírba kerülő tárgyak száma csökkenhetett, 
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pl. a ló, lószerszám, fegyver, ételmelléklet, majd a viseleti elemek szegényesedhettek el, vagy 

csupán nem kerültek sírba. Ez utóbbi az esetleges lovas sírokra is érvényes lehet, amennyiben 

nem került a sírba lóáldozatra utaló lelet, a ló esetleges feláldozása nyomtalan marad. 

Természetesen a fordítottja sem zárható ki, vagyis  keresztény temetkezési szokások esetleges 

továbbélése és/vagy megjelenése talán már az ezredfordulót megelőzően sem.  

Felmerül a kérdés, hogy megfelelő-e a 10. és a 11. századi kategóriák alkalmazása, és 

nem a 10., 10-11. vagy 11. századra (ISTVÁNOVITS 2003, 442; TAKÁCS 2009.) történő felosztás-

e a helyes? Megfelelőbb megoldás híján magunk is hasonló kategóriákat alkalmazunk, a 10. 

század, a 10-11. század (ebben az esetben többségében a sírszámok és a leletanyag alapján 

több esetben is valószínűbb 10. század 2. fele és a 11. század eleje), a 11. század, illetve a 11-

12. század lehetnek a kategóriák. Utóbbi esetén is inkább a 12. század első feléig terjedő 

időszak a reálisabb.142 Természetesen a regionális különbségek miatt ezek a beosztások sem 

minden esetben megkérdőjelezhetetlenek. 

Az első kategória így a 10. század, melybe legkevesebb 23 lelőhely sorolható (63. 

kép). Számuk azonban csalóka is lehet, hiszen – Istvánovits Eszter módszeréhez 

(ISTVÁNOVITS 2003, 442) hasonlóan – magunk is ebbe a kategóriába soroltuk be azokat a 

lelőhelyeket, melyekről lovastemetkezés, vagy arra utaló nyom került elő.  

A Mosoni–Duna mentén Ny-i irányba haladva elsőként Mosonmagyaróvár és Levél 

10. századi lelőhelyei jelölhetnek ki egy csoportot. Sajnos ismereteink mindhárom lelőhely 

esetében rendkívül szegényesek. A levéli temető csupán részben feltárt, valószínűleg több sír 

is elpusztult a leletmentések elvégzése előtt, a megfigyelt sírok leletanyaga pedig elveszett, 

így pontosan nem vizsgálható. Ez már csak azért is a kutatás fájó veszteségei közé tartozik, 

mivel az előkerült „nyugati típusú” kétélű kard az egyetlen a környéken. E tárgytípus, 

valamint az S-végű karika felveti a lehetőséget, hogy talán csak a 10. század közepe után, de 

talán még az ezredforduló után is temetkezhettek ide. Mosonmagyaróvár területén legalább 

két korabeli lelőhellyel számolhatunk. A földvár belsejének megkutatásakor előkerült leletek, 

melyek a sáncon belüli terület feltöltéséhez felhasznált földből kerültek elő, valószínűleg egy 

elpusztított 10. századi temetőre utalnak. Ez a sírkert bizonyára valahol a földvár közelében 

helyezkedhetett el, hiszen nem valószínű, hogy nagy távolságról hordták volna a földet ehhez 

a munkához. Talán ugyancsak egy itteni, 10. századi, annak közepén, második felében 

megásott sírra vagy temetőre utalhat a Mosonmagyaróvár ÉNy-i részén talált, tausírozással 

díszített, trapéz alakú kengyel. Mindhárom esetben hasonló vonás, hogy lovas sírra utaló 

                                                 
142 Nehezen, vagy egyáltalán nem értékelhetők az alábbi lelőhelyek: 8. Győr–Belváros, 10. Győr–Lehel u., 19. 
Ikrény–Mendel-domb, 34. Mosonmagyaróvár–Magyar u., 50. Weiden am See/Védeny. 
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leletek vagy arról beszámoló tudósítások ismertek. Az előkerült leletanyag a levéli és 

mosonmagyaróvári szórvány kengyel alapján is inkább – legalábbis részben – a 10. század 

második felében megásott temetkezéseket valószínűsít. 

 

63. kép. Győr és Moson megyék munkánkban feldolgozott 10. századi lelőhelyei: 2. 
Csikvánd–Csikvándi kavicsos, 3. Enese–Szabdság u., 4. Écs–Tódomb, 6. Gyömöre–Friedrich 
kert, 17. Győrzámoly–Régi plébánia, 22. Kajárpéc–Gyűri kavicsbánya, 23-24. Koroncó–
Bábota I-II. sír, 25. Koroncó–Dózsa Gy. u. 23., 26. Koroncó környéke, 28. Koroncó–Rácz-
domb, 29. Levél–Újhelyi I. tér, 32. Mosonmagyaróvár–Moson, Királydomb, 33. 
Mosonmagyaróvár környéke, 35. Mosonszentmiklós, 37. Nyúl–Öreghegy, 38. Nyúl–Páskom, 
39. Öttevény–Lenin u. 62., 42. Rábacsécsény, 44. Sokorópátka–Újtelep 17., 45. Tét–
belterület, 47. Töltéstava, 48. Vének–Dunapart 
  

Tovább haladva Ny-i irányban, a Mosoni–Duna jobb partján következik 

Mosonszentmiklós és Öttevény két, egymáshoz közel fekvő lovas temetkezéses sírja. Ezek 

valószínűleg a 10. századi sírok egy újabb csoportját jelölik ki, az öttevényi a kengyelpár 

alapján feltehetően a 10. század első felében – kétharmadában került megására. Mindkét sír 

lovastemetkezés volt, ám nem ismert, hogy az öttevényihez hasonlóan a mosonszentmiklósi is 

tartalmazott-e lócsontokat? Különbség viszont, hogy fegyvert csupán a mosonszentmiklósi 

férfi mellé helyeztek. Az öttevényi esetében valószínűsíthető, hogy magányos temetkezés 

volt, ez a mosonszentmiklósi esetében viszont kérdéses.  

Valószínűleg külön csoportként kezelhetjük a Szigetköz K-i felében lévő, az előbbi 

síroktól a Mosoni–Duna által elválasztott győrzámolyi és véneki temetkezéseket. Mindkettő 

szorosan igazodik a Duna Mosoni ágának vonalához. Sajnos mindkét sírról alig van 
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információ. A győrzámolyi esetében egy tényleges lovas temetkezést és kerámiaedénybe 

helyezett étel- vagy italmellékletet is tartalmazó sírral számolhatunk, melynek esetleges 

további leletei azonban nem ismertek. A Vének határában, a Duna szabályozásakor előkerült 

lovassír kapcsán vascsat és vaskengyel megléte valószínűsíthető, továbbá egyedülálló módon 

egy pár sarkantyút is e sírból származóként tüntet fel az arról beszámoló tudósítás. Ezek a 

sírok valószínűleg elválaszthatók a Csallóköz K-i területén megfigyelhető kisebb települési 

tömbtől (NEVIZÁNSKY 1994, 173). 

A Rába és a Rábca által határolt területen helyezkedik el az enesei temető, mely lovas 

sírokat is tartalmazhatott, sajnos azonban leletanyagából mindössze egyetlen négyzetes veret 

maradt fenn, s nem is minden sír esetében igazolható kétséget kizáróan annak 10. századi 

volta. Talán ugyancsak egy további 10. századi sírra vagy temetőre utalhat a rábacsécsényről 

származó hasonló veret is.  

Ezzel a Rába–Duna vonalától Ny-ra lévő lelőhelyek végére értünk. Győr város 

területéről csak a 10. század folyamán használt temetőt nem ismerünk, ám már ebben az 

évszázadban megnyithatták azokat, melyek a város belterületén fekszenek (Téglavető-dűlő, 

Újszállások, Víztorony). Ezek használata aztán minden bizonnyal átnyúlt a következő 

évszázadba is, így már a 10-11. századi lelőhelyek között szerepelnek. A megye É-i részén, a 

Duna mentén lévő Gönyűről előkerült karikaékszerek S-végű változatai egy ún. köznépi 

jellegű temetőt sejtetnek, ám maguk a leletek nem elegendőek annak eldöntéséhez, hogy 

használata már a 10. század végén lezárult-e, vagy csupán a reákövetkező évszázadban? A 10. 

századi lelőhelyek a megye középső és D-i részén találhatók. K-felől indulva topográfiai 

helyzetüket tekintve úgy tűnik a Sokorói–dombság nagymértékben befolyásolta a 

településtörténetet. A három dombvonulatot elválasztó Pannonhalmi- és Tényői-völgyekben 

találjuk a sírokat, temetőket. A Pannonhalmi-völgyben fekszik Nyúl és Écs, s talán ehhez a 

csoporthoz tartozik még a kissé ÉK-re található töltéstavai sír is. Mindhárom lovas sírt vagy 

sírokat tartalmazott. Sajnos a nyúli temetőről nem tudni, hány lovas temetkezést rejtett, s azt 

sem, hogy tényleges és/vagy jelképes lovassírok voltak-e? Töltéstaváról egyetlen lovas sírra 

utaló adat áll rendelkezésre, ám ez sem jelenti automatikusan annak magányos voltát. Az écsi 

leletek szintén egyetlen sírra utalnak, de korszerű feltárás hiányában itt sem dönthető el annak 

magányos volta. Szintén lovas temetkezés legközelebb a Komárom-Esztergom megyei Banán 

került elő (KISS–BARTHA 1970.), ez azonban már kissé távolabb helyezkedik el K-i irányban, s 

leletanyaga is eltérő vonásokat mutat. Ny-ra a Tényői völgyben található Sokorópátka, 

ahonnan szintén egy lovas sírt ismerünk, mely lócsontokat is tartalmazott. Ettől D-re lovas 
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temetkezés legközelebb a már Veszprém megye területén található Gicről (HIDVÉGHI 1912.) 

ismert.  

A Sokorói dombvonulattól indulva Ny-ra, a megye D-i határa mentén következik a 

lelőhelyek egy újabb csoportja: Kajárpéc, Gyömöre, Tét és Csikvánd. Sajnos ebből hitelesen 

feltártnak csupán a gyömörei tekinthető, míg a többi esetében csak magukról a sírokról 

vannak információink. Tét község területén egy 10. századi lovas sír valószínűsíthető, ennél 

többet azonban nem mondhatunk róla. Csikvándon egy legalább 2 síros temetőre utalnak a 

nyomok, melyből az egyik lócsontokat, „kard”-ot, míg a másik lószerszámot és nyílcsúcsokat 

tartalmazott. Nem ismert azonban, hogy e 2 sír mellett lehettek-e további temetkezések is? 

Kajárpéc kavicsbányájából egy veretes övvel és egyélű karddal eltemetett férfi sírja adatolt, 

ám nem tudni, magányos sír volt-e, avagy egy temető része? E síroktól D-felé egy leletmentes 

sáv mutatkozik. A megye egyik leggazdagabb leleteket szolgáltató temetkezése a gyömörei, 

mely – annak ellenére, hogy a találók kibontották – csaknem hitelesen feltártnak tekinthető.  

A Marcal jobb partján fekvő Koroncó község Győr megye leggazdagabb 10. századi 

lelőhelye. Két hitelesen feltárt, női rozettás lószerszámvereteket tartalmazó temetkezése 

mellett egy harmadik is előkerült, ez azonban csupán részleteiben megmentett, s feltehetően 

egy negyedik sírra – esetleg további sírokra – utalhatnak a Koroncó környéki szórványos 

veretek. Ugyancsak a bábotai dombról, de sajnos közelebbről meg nem határozható helyről 

egy 10. századi férfi temetkezés is ismert. Nagyon kevés információval rendelkezünk azonban 

e lelőhelyek jellegét tekintve. Kérdés, hogy a két bábotai sír egy temető részét alkotta-e 

(RÉVÉSZ 1996, 65-66.), avagy nem, illetve a rácz-dombi és a Dózsa utcai esetében is felmerült 

azok egy lelőhelyez tartozása (LANGÓ 2006, 237, 17. j.). Utóbbi két lelőhely távolsága azonban 

véleményünk szerint ezt nem támasztja alá.  

A 10-11. századi lelőhelyek száma 7 (64. kép), de feltételesen további két lelőhely is 

tartozhat ebbe a csoportba: a már említett Gönyű és Ikrény–Mendel-domb. Ezek szórvány 

karikaékszerei azonban – mint utaltunk rá – csupán csak a 10. század közepével, második 

felével kezdődő időszak temetőit jelzik.  
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64. kép. Győr és Moson megyék munkánkban feldolgozott 10-11. századi lelőhelyei: 12. 
Győr–Téglavető-dűlő, 13. Győr–Újszállások, 14. Győr–Víztorony, 16. Győrszentiván–
Söprűshegy, 30. Lébény–Kaszás-domb, 43. Rusovce/Oroszvár, 49. Wallern/Valla 
 

Az ebbe a periódusba tartozó temetőknél – a leletanyaguk kínálta következtetések 

mellett – azért is feltételezhetjük az ezredfordulót legfeljebb fél évszázaddal megelőző, és 

hasonló nagysággal követő periódust, mert a temetők ismert sírszáma csupán egyetlen esetben 

haladja meg a százas nagyságrendet: Rusocve/Oroszvár legkevesebb 271 sírja. A teljes 

sírszámát tekintve egykor minden bizonnyal magasabb értékű temető Moson megye, sőt, a 

Magyar Királyság Ny-i irányában eddig ismert legnagyobb, ún. köznépi jellegű sírkertje, 

melynek használata már a 10. század közepén megkezdődhetett. Leletanyagát és a 

temetkezések rítusát tekintve idegen – morva, K-Alpi – jellegű vonások is megfigyelhetők. 

Talán ezzel együtt említhetjük Gattendorf/Lajtakáta – munkánkban csupán említés szintjén 

érintett – 124 síros temetőjét. A korabeli sírkertek egy további lelőhelye a Hanság É-i szélén 

elhelyezkedő Wallern/Valla temetője, ám sajnos itt sem lehet elvetni, hogy az 55 sír mellett 

további feltáratlan vagy elpusztult sírok is lehettek egykor. Kérdéses a Fertő-tó É-i partján 

fekvő Weiden am See/Védeny területén talált csüngős veret megítélése. A megyék egyetlen, 

teljesen feltárt temetője a lébény–kaszási, 98 megfigyelt temetkezéssel. E szám, ha a minden 

bizonnyal a feltárás megkezdése előtt elpusztult sírokat is figyelembe vesszük, meghaladhatta 

a 100-as értéket, ám jelentősen talán nem. A győrszentiváni temető teljes sírszáma 

bizonytalan, ám itt sem tűnik megalapozottnak néhány tucat sírnál többel számolni. Sajnos 

szintén nem ismert a győr–újszállásoki temető sírjainak száma, míg a téglavető-dűlői esetében 
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annyi talán valószínűsíthető, hogy ha maradtak is feltáratlanul, vagy elpusztult 10-11. századi 

sírok, a 61 megfigyelt temetkezés a sírszám nagyobb része lehet, hiszen a temető azon része, 

ahol ezek nagyobb tömbjét megfigyelték, megfelelően lett lehatárolva. Utóbbi, valamint a 

győrszentiváni bizonyos elemei is – kalandozások kori pénzek, részleges marhatemetés – 

talán inkább a 10. század második fele, vége irányába mutatnak. 

Ezek a temetők több hasonló vonással is rendelkeznek. Mindegyikben magas – a 

feltárással megismert állapotot tekintve – a melléklet nélküli sírok száma: Lébényen 68 %, 

Győrszentivánon 70 %, Győr–Téglavető-dűlőn 80 %, Wallern/Valla esetében 80 %, míg 

Rusovce/Oroszvár temetőjében 46 %. A rusovcei/oroszvári 68. sírt nem számítva az ún. 

köznépi jellegű temetők leletanyagával és temetkezési szokásaival rendelkeznek.   

Noha nem igazolható, hogy a temetők sírszáma és a használat időintervalluma között 

egyenes arányú összefüggés lenne feltételezhető, az azonban mégis nyilvánvalónak tűnik, 

hogy egy néhány sírból álló temető valószínűleg nem lehetett nemhogy egy teljes, de még 

csak egy fél évszázadig sem használatban. Mindez még akkor is bátran kijelenthető, ha 

genetikai vizsgálatok hiányában az esetleges rokonsági viszonyok egyik temető esetében sem 

ismertek. Sőt, a harta–freifelti temető elemzése óta – mely a 23 síros, Bács–Kiskun megyei 

lelőhelyen nem mutatott ki egyetlen rokonsági kapcsolatot sem az elhantoltak között 

(BÁLINT–LANGÓ 2008, 1217, 1. j.) – fel kell vetni annak a lehetőségét, hogy lehettek olyan 

sírkertek is, melyeket egy nagyobb közösség használt, viszonylag rövid ideig. 

Az ezredforduló után nyitottak 12 temetőt a két megye területén (65. kép). A 

lelőhelyek közül a Sokorói–dombság Pannonhalmi vonulatának É-i részénél található 

Pannonhalma, ahonnan egy bizonytalan sírszámú, ún. köznépi jellegű, elpusztított temetőt 

ismerünk. Ettől a vonulattól K-re egy szórványként talált gyűrű utalhat egy hasonló jellegű 

sírra vagy temetőre, Mindszentpuszta és Pázmándfalu között. További 11. századi lelőhelyek 

ettől D-re, az egykori Győr megye területéről eddig nem ismertek, a hasonló jellegű csetény–

szőlőhegyi  (MRT 4, 20/4.) és bakonykoppányi (MRT 4, 5/2.) temetők már jóval távolabb, 

Veszprém megye területén találhatók.  

A Sokorói–dombságtól Ny-i irányban található Tét, ahol egy, a település határában 

előkerült nyakperec sejtet 11. századi sírmezőt. Ettől azonban egészen a Rába folyóig nem 

ismert más, az ezredforduló utáni lelőhely. É-i irányban Koroncó az egyetlen, egészen Győr 

közigazgatási határáig. Itt a Pusztatemetőn előkerült, a 11. század közepére keltezhető arany 

S-végű hajkarika valószínűsíti a templom körüli temető Árpád-kori használatát, s talán 

ugyancsak egy 11. századi lelőhelyre utalhat egy szórványként előkerült, dudorosan öntött 

gyűrű is. 
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65. kép. Győr és Moson megyék munkánkban feldolgozott 11. századi lelőhelyei: 1. 
Andau/Mosontartcsa, 7. Győr–Bácsa, Szent Vid, 9. Győr–Fövenyes-domb, 11. Győr–
Székesegyház, 15. Győrszentiván–Károlyháza, 18. Hegyeshalom–belterület, 27. Koroncó–
Pusztatemető, 31. Mindszentpuszta–Pázmándfalu, 36. Mosonszentmiklós–Lednice-domb, 40. 
Pannonhalma, 41. Pusztasomorja–Tímár-domb, 46. Tét határa 

 

A Sokorói–dombságtól Ny-i irányban található Tét, ahol egy, a település határában 

előkerült nyakperec sejtet 11. századi sírmezőt. Ettől azonban egészen a Rába folyóig nem 

ismert más, az ezredforduló utáni lelőhely. É-i irányban Koroncó az egyetlen, egészen Győr 

közigazgatási határáig. Itt a Pusztatemetőn előkerült, a 11. század közepére keltezhető arany 

S-végű hajkarika valószínűsíti a templom körüli temető Árpád-kori használatát, s talán 

ugyancsak egy 11. századi lelőhelyre utalhat egy szórványként előkerült, dudorosan öntött 

gyűrű is.  

Győr területén a székesegyház temetőjéből származó S-végű hajkarika ad alapot a 

temető 11. századi periódusának feltételezésére. Ny-ra, a közigazgatásilag még Győr 

területéhez tartozó Győrszentiván károlyházi részről egy rendkívül szegényes sírcsoport zárja 

a lelőhelyek sorát a megyében. A Szigetközt mindössze egyetlen lelőhely képviseli – a 

megelőző 10. századiakhoz hasonlóan – az is annak K-i részéből, Bácsa, Szent Vid temetője, 

mely ma már szintén Győr részét képezi. Sajnos azonban a feltárás a terület csupán kisebb 

részére terjedt ki, így a temető sírszámára, szerkezetére vonatkozóan mindössze korlátozott 

információk állnak rendelkezésre. Már a Rábától Ny-ra helyezkedik el a Fövenyes-domb, 
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ahonnan egy bizonytalan sírszámú ún. köznépi jellegű temető két sírja ismert, egymástól 

távolabb.  

Már Moson területére esik, a Mosoni–Duna mentén található Mosonszentmiklós–

Lednice-domb, melynek feltárt 12 sírja azonban nem tekinthető a temető teljes sírszámának. 

A már említett ezredforduló táján használt, a Hanság É-i peremén elhelyezkedő 

wallerni/vallai temetőnél időben későbbi periódusba tartozik az andaui/mosontarcsai és a 

pusztasomorjai temető. Előbbi teljes sírszáma ismeretlen, s a pusztasomorjai is csupán 

részben feltárt, minden bizonnyal pusztultak el sírok a homokbányászat során is. A feltárás 

összesítő rajza alapján két irányban nagy részben lehatároltnak tűnik, s mivel a Ny-i és az É-i 

irányú – igaz csupán kisebb területre kiterjedő – kutatás sem hozott eredményt, így a magunk 

részéről úgy véljük, a temető legfeljebb 30-40 síros lehetett. A feltárt sírok alapján – 

amennyiben feltételezzük, hogy nem csupán a mellékleteket tartalmazó sírokat mentették 

meg, s a temető többségét kitevő, melléklet nélküli sírokból pedig mindössze egy került elő, 

ami az arányt befolyásolná – egy gazdaságilag tehetősebb közösség képe rajzolódhat ki. A 

Lajta mentén fekvő Hegyeshalomról pedig egy templom körüli temető bizonytalan számú 

sírja közül 5 került feltárásra. 

11-12. századot pedig mindössze egyetlen lelőhely képviseli,143 ennek kapcsán 

azonban a leletanyag rendkívül szegényes volta miatt nem zárható ki, hogy csak a 11. század 

végétől vagy a 12. század elejétől használták. Az egykori temető sírszámát sajnos a későbbi 

kőtemplom építése és a rátemetkezések okozta pusztítás miatt nem lehet megállapítani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Ikrény–Silógödrök  
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V. 2. A sírok, temetők etnikai vizsgálata 

Az etnikus vizsgálatok napjainkban a régészet egyik leginkább vitatott témakörébe 

tartoznak. A polémia okai között különböző, esetenként tudományon kívüli, szubjektív 

tényezők is szerepelhetnek.144 2004. évi monografikus feldolgozásában bemutatott strukturális 

modelljével Sebastian Brather határozottan cáfolta a régészet kompetenciáját az etnikus 

vizsgálatok kapcsán (BRATHER 2004.), melynek hatása a magyar kutatásban is érezhető. 

Véleménye szerint kérdés, hogy az anyagi kultúra mely vonásai alapján kísérelhetjük meg az 

etnikai csoportok elhatárolását, s az erre irányuló elemzés helyett a kereskedelmi és a 

kulturális kapcsolatok, a gazdasági helyzet vizsgálandó, hiszen az egyén számára az etnikum 

másodlagos kérdésnek számított, melynél fontosabb volt a társadalmi helyzet. A strukturális 

szerkezetű modell alapján tehát – munkahipotézis szintjén – egy személy egyszerre lehetett pl. 

a Magyar Királyság alattvalója de a magyartól eltérő etnikai tudattal rendelkező is. Brather 

megállapításai szakmai körökben vegyes – nemegyszer elutasító (BIERBRAUER 2005, 21-24.; 

CURTA 2009, 293-319.) – fogadtatást kaptak. Modelljében Brather figyelmen kívül hagyta a 

hitvilág régészetileg is megfogható nyomait (VIDA 2006, 213), így a temetkezési szokásokban 

megfigyelhető vonásokat, melynek kutatása – a „pogány” módra temetkező népességek 

kapcsán – fontos forrásbázist alkot, mely akár etnikus következtetések levonására is alapot 

adhat.  

A kérdés magyarság felől történő vizsgálata során Kristó Gyula úgy fogalmazott, hogy 

a magyar népbe tartozás legfontosabb kritériumának magába az államkeretbe való tartozás 

számított. Minden ember, aki a Magyar Királyság alávetettje volt, magyarnak számított a 

korabeli írott források frazeológiája szerint. Az etnikumot a származás, a nyelv, a szokások, 

az életmód stb. jellemezhetik. Elsősorban tehát nem etnikumot, hanem nyelvi állapotot lehet 

megállapítani, „az etnikai komponensek sokkal bonyolultabbak voltak annál, mint ami az 

egysíkú, egyveretű forrásanyagból kitetszik” (KRISTÓ 2000a, 10-11., 41). Noha Kristó ezt a 

véleményt a magyar etnikum meghatározása során fogalmazta meg, felvetése mégis 

módszertani szempontból figyelembe veendő más etnikai csoportok vizsgálata során is.  

A szkeptikus véleményekkel (pl. LÜBKE 2001, 77; BÁLINT 2006.; BRUNNER 2006.) 

ellentétben, magunk sem tudjuk elvetni a régészeti forrásanyag vizsgálata során levonható 

etnikus következtetések lehetőségét. Azonban sírokra lebontott etnikus meghatározások 

                                                 
144 Figyelemre méltó, a kérdés vizsgálatát indukáló, a kutatók egzisztenciáját érintő tényezőt említ: BOLLÓK 
2006, 266, 281. 
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helyett, melyre a régészet valószínűleg sohasem lesz képes (RÉVÉSZ 1997, 221), helyesebbnek 

tűnik egy közösséget vizsgálni.  

A vizsgálat forrásbázisát tekintve az anyagi kultúra, a temetkezési szokások, az 

antropológiai adatok és genetikai állomány, az írott források és a névtani adatok önállóan, 

vagy egymással együttesen ható szerepe vetődött fel a kutatásban.  

Elemzett régiónk szempontjából a besenyő, orosz, szláv népesség jelenlétének 

kérdése, továbbá az avar kori, majd a 9. századi népesség továbbélésének lehetősége 

vizsgálandó, illetve került már eddig is górcső alá.  

A besenyők jelenlétének feltételezése többször is felbukkant már a szakirodalomban, 

nem csupán e két megye, hanem a Ny-Dunántúl egyéb részeinek vonatkozásában is.145 A 

besenyők jelenlétének feltételezése a határvédelem kapcsán (GÖCKENJAN 1972, 96-102.) 

fogalmazódott meg főként a kutatásban, ennek gondolata már a 19. század vége óta 

megtalálható (VILLÁNYI 1891, 65-67.). Besenyő népelemek betelepedésével valószínűleg a 10. 

század közepétől, második felétől számolhatunk (TÓTH 1994, 101; GYÖRFFY 2000, 50-51.), 

hiszen Taksony uralkodása, alatt az írott források beszámolói alapján besenyő csoportokat 

telepíthettek Moson vidékére (KNIEZSA 2000, 438; ERDÉLYI 1997, 107). Hatházi Gábor 

feltételezése szerint ezek a besenyő telepek a Bécsi–medencén túl is megtalálhatók lehettek, 

melyek csak 970 után, ezen terület feladását követően tolódtak K-felé, talán ekkor kerülhettek 

a Ny-Dunántúl, Sopron és Győr környékére. Az írott források alapján azonban ezek a 

gócpontok a 10. század végére jelentősen megritkultak (HATHÁZI 1990, 27). A 11-13. század 

folyamán Pálóczi Horváth András véleménye szerint Győr, Moson és Sopron megyékben nem 

nagy számban és eléggé elszórtan éltek csak besenyők (PÁLÓCZI HORVÁTH 1996, 14-15.).  

Vizsgált régiónk területén a besenyők megtelepedésével az írott források és a helynévi 

adatok (GYÖRFFY 1990, 124-129.) alapján négy, egymással nem érintkező területi tömbben 

számol a kutatás (PÁLÓCZI HORVÁTH 1989, 28-29.; GÖMÖRI 2002, 34, 11. kép). Ezek a Fertő-tó É-i 

partvidéke; annak K-i oldalának középső része; a Lajta és a Duna folyók közti terület, 

megközelítőleg a Morva és a Mosoni–Duna torkolatvidéke közti szakaszon; továbbá a Rába 

és Rábca összefolyásától D-re, a Rába K-i oldalán. Utóbbi területen Györffy György kutatásai 

nyomán besenyők megtelepedésével Tét falu D-i és Baráti község K-i részén, továbbá 

Kajártól Ny-ra, Szerecseny faluban számolhatunk (66. kép). Ezek a települések a 13. század 

végére magyarosodhattak el (GYÖRFFY 1987, 567, 569, 582, 604, 635, 639; ibid. 1998, 137-138.). 

                                                 
145 A Vas megyei lelőhelyekkel kapcsolatban: KISS 2000, 282-283.; Sopron megye vonatkozásában: GÖMÖRI 
2002, 33-35. 
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66. kép. A besenyő szállásterületek feltételezhető elhelyezkedése Győr és Moson megyék 

területén 

A besenyő közösségek ezen adatok alapján felvázolható területi elhelyezkedését 

tekintve Györffy mutatott rá, hogy a nagyobb szállásterületek mocsaras, rétes vidékeken 

találhatók, véleménye szerint ebben nagyállattartó életmódjuk és ezen területek magyarok 

által üresen hagyott volta egyaránt közrejátszhatott (GYÖRFFY 1940, 495-496.). A nagyállattartó 

gazdálkodással való összefüggést Pálóczi Horváth András is hangsúlyozta (PÁLÓCZI 

HORVÁTH 1998, 112).  

Az említett területeket tekintve a Fertő É-i partvidékéről Weiden am See/Védeny 

bizonytalan megítélésű lelőhelye, és Jois/Nyulas későbbi, már a 12. századra keltezhető 

temetője (OBENAUS 2006, 356, 361, 370) ismert. A Lajta mentén Gattendorf/Lajtakáta sajnos 

közöletlen – így ebből a szempontból nem értékelhető – lelőhelyét kell megemlítenünk, míg a 

Lajta és a Duna közötti területhez pedig Rusovce/Oroszvár temetője sorolható.146 A Fertő K-i 

partvidékéről nem ismerünk korabeli lelőhelyeket, a Hanság É-i részén sorakoznak a 

földrajzilag legközelebbiek, Ny-ról K-re haladva: Wallern/Valla, Andau/Mosontarcsa és 

Pusztasomorja. Legnagyobb számban azonban a Rábától K-re, a Baráti – Szercseny vonalig 

kijelölhető területről ismertek. Itt helyezkedik el többek között Koroncó, Csikvánd, Tét és 

Gyömöre. A Sokorói–dombság Ny-i részétől induló lelőhelyek leletanyagát és temetkezési 

szokásait a besenyőknek tulajdonítható, kisszámú és gyakran szórványként előkerült 

                                                 
146 Wolf Mária feltételezése szerint nem lehet kizárni, hogy besenyő határőrök jelenlétével is számolhatunk 
Rusovce/Oroszvár temetőjében (WOLF 2004, 152). 
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leletanyaggal (PETKES 2006.) összevetve, köztük nem található olyan, melyet nagy 

biztonsággal besenyőnek tarthatnánk.  

Azok közül a tárgytípusok közül, melynek esetleges besenyő etnikumjelző szerepe 

felmerült már a kutatásban az egyetlen, az utolsóként említett – feltételezhetően besenyők 

által (is) lakott – területnek ugyan földrajzilag szomszédságában, de már Rábától Ny-ra eső 

egyik – általunk e munka keretein belül nem feldolgozott – temetőjéből került elő. Két 

szombathelyi temető vizsgálata kapcsán Kiss Gábor vetette fel, hogy a kora Árpád-kori vas 

ékszerek elemzése talán fogódzót kínálhat a besenyő etnikum kérdésének megítéléséhez (KISS 

2005, 154, 29. j.). Tudomásunk szerint a többségében bronzból vagy ezüstből készült különböző 

ékszerek vasból előállított változata egyedül147 a győr–pósdombi temető 65. sírjából került 

elő: 3 db vashuzal, melyek közül az egyik vége erősen visszahajlított, a leltárkönyv 

információi szerint egykor ezüstlemezzel – ez ma már nem figyelhető meg – ellátott vas 

nyakperec volt. Ezen a leltári számon található továbbá egy lapos szemekből összeállított 

vaslánc két darabkája is (XJM ltsz. 70.5.13.) 

Az ékszerek vas változatai közül a torquesek az általunk ismert példányainak a száma 

messze alatta marad a bronz változatokénak. Típusaikat tekintve a piliny–sirmányhegyi darab 

kivételével minden esetben kerek átmetszetű huzalból készültek. Ezek közül a vékonyabbak 

1,2-3 mm, míg vastagabb társaik 4-6,5 mm átmérőjűek. A pontos méretek megállapítását 

sajnos azonban nagymértékben befolyásolja a vas korrodálódása. A sodrott nyakperecek 

valószínűleg – hasonlóan a bronz változatokhoz – két- vagy háromrét hajlított szál 

összesodrásával készülhettek. Négy, vagy annál több szálból sodrott, valamint láncosan fonott 

vas nyakperec tudomásunk szerint máig nem került elő a Kárpát-medence 10-11. századi 

sírjaiból.  

A nyakperecek a Kárpát-medence 10-11. századi sírjaiból legtöbbször gyermek, 

kisebb számban női sírokból kerülnek elő (SZABÓ 1980, 61), noha nem teljesen ismeretlenek, 

mégis ritkaságnak számítanak viszont férfiak temetkezéseiben. Mindez a vas nyakperecek 

esetében is megfigyelhető, az értékelhető eseteket tekintve 16 gyermek – a legifjabb 2-3 éves 

volt –, 1 nő és 1 férfi sírjából láttak napvilágot. 

A vas nyakperceket tartalmazó sírok közül a többség csupán egyszerű ékszereket, 

hajkarikát, gyöngyöket valamint karperecet tartalmazott. Ruhájukat néhány egyszerű – kerek, 

csüngős, rombusz vagy ovális – dísszel ékesítették. Sírjaikat szemlélve kiemelkedőnek számít 

egy bronz nyakperec valamint egy ezzel azonos sírból származó csuklós pántkarperec. 

                                                 
147 A győr–újszállásoki temetőből előkerült 4 db vasgyűrű egykori funkciója – ékszer, használati tárgy stb. – 
kérdéses. 



 491 

Meglepően hasonló leletek kerültek elő az aldebrői 13. és az ibrányi 206. sírból: hajkarika, 

hajfonatkorongok, karperecek, ruhadíszek. E két utóbbi sír messze a legtöbb leletet 

szolgáltatta. Jelentősnek mondható továbbá egy arany hajkarika és két préselt rombusz alakú 

arany ruhadísz, melyek a sárrétudvari–hízóföldi 162. sírban voltak. A vas nyakpereccel 

eltemetett személyek viselete és ékszerkészlete tehát – a sírjaikból származó leletek tanulságai 

szerint – szegényesnek mondható, két gazdagabb sír kivételével mind ún. köznépi jellegűek.    

Érdekes párhuzam vonható a vas nyakperecek és a vas nyakláncok közé, hiszen mint 

látható volt a vas nyakpereceket rejtő sírok nagy többségében gyermek váz feküdt, míg ez a 

tendencia a vas nyakláncok esetében kizárólagosnak mondható (HORVÁTH 2004a, 463). Meg 

kell jegyezni, hogy Mözs–Szárazdombon együtt került elő vaslánc és nyakperec.  

A különbféle vasból készült ékszerek gyakran a szegényebb társadalmi rétegekre 

jellemzők, melyek az értékesebb anyagból – bronz, ezüst, arany – előállított, mintaképül 

szolgáló tárgyakat utánozzák (VIDA–VÖLLING 2000, 62). Ezekben a nyakperecekben tehát 

nemesfémből készült társaik olcsóbb utánzatait is láthatjuk. Mint már utaltunk rá nem lehet 

azonban kizárni, hogy egyes esetekben talán magának a torques anyagának is szerepe lehetett, 

mely a vas tárgyak óvó-védő szerepébe vetett hittel állhat összefüggésben.148  

A vas nyakpereceket tartalmazó sírok legnagyobb számban a Tisza–Körös–Berettyó 

által közrefogott területen találhatók, az itt elhelyezkedő három temetőből – Hajdúszoboszló–

Árkoshalom, Püspökladány–Eperjesvölgy, Sárrétudvari–Hízóföld – származik  az ismert 

darabok több mint a fele. Három példány képviseli a Duna–Tisza közének É-i részét, kettő-

kettő a D-Dunántúlt és a Kisalföld É-i részét, egy-egy pedig a Rétközt és Erdélyt. 

Ezen tárgyak kísérőleletei, valamint a sírok esetében megfigyelhető temetkezési 

szokások sem különböznek a hasonló korú síroktól. Ez a probléma, a homogenitás a gátja az 

etnikus meghatározásnak, hiszen a besenyők magyarságba olvadása valószínűleg a 10. 

században gyorsabban ment végbe. Az írott források alapján ezt a folyamatot nem lassították 

a jogi elkülönülés tényezői, így ez lehet az oka, hogy a 11-12. században ezek az egységek 

már nem, vagy alig mutathatók ki (HATHÁZI 1990, 34). A korai besenyő leletanyag tehát 

jelenleg nem különíthető el a magyarság leletanyagától, aminek Révész László véleménye 

szerint az lehetett az oka, hogy mindkét népesség ugyanannak a steppei kultúrkörnek a része 

volt, így anyagi kultúrája és temetkezési szokásai nem, vagy csupán régészetileg nem 

kimutatható vonásokban tértek el egymástól (RÉVÉSZ 2008, 450). Mindez érvényes Győr és 

Moson megyék vizsgált temetőire is, sem leletanyagukat sem temetkezési szokásaikat 

                                                 
148 A vastárgyakhoz kapcsolódó babonás elképzelésekhez: SOLYMOSSY 1933.  
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tekintve nem mutatnak különbséget más korabeli síroktól. Ezek egyikében sem található 

olyan tárgy és/vagy rituális elem, amely megfelelő alapot adhatna besenyő etnikumhoz 

tartozó személy sírjának meghatározására.  

 

Győr–Téglavető-dűlő mintegy 900 avar és 61 magyar sírt tartalmazó temetője kapcsán 

ki kell térnünk a szakirodalomban már többször – konkrétan e temető kapcsán is (LÁSZLÓ 

1944, 67-68.) – elemzett avar-magyar, együtt- vagy egymás mellett élés, vagyis az avar 

továbbélés kérdésére. 

Az avar és a magyar temetkezések e temetőben eltérnek egymástól, egyetlen olyan sír 

sem került elő, mely rítusát és/vagy leletanyagát tekintve kevert jellemvonásokat mutatna, s 

így jogosan merülhetne fel e lehetőség. A temetőben felbukkanó magyar jellegű 

sírmellékletek Szőke Béla meglátása szerint nem „magyar egyénnel” kerültek sírba, hanem az 

ősalakosság tagjainak átvételéről tanúskodik (SZŐKE 1954, 125, 130). Ugyancsak a továbbélő 

avarság kérdéséhez kapcsolódnak azok a temetkezési szokások, vagy az anyagi kultúra elemei 

között megfigyelhető jegyek, melyek – egyes kutatók véleménye alapján – a továbbélő 

avarokkal hozhatók kapcsolatba. Tomka Péter felvetette, hogy a 10-11. századi Kisalföldi 

temetők egy részében a késsel történő temetkezés avar kori hagyományainak halvány nyoma 

felfedezhető fel (TOMKA 1972, 67). Az étel- vagy italmellékletre utaló kerámiaedények sírokba 

helyezésének szokásában a továbbélő 9. századi hagyomány nyomát feltételezte (TOMKA 

2011a, 203, 208-209.). Istvánovits Eszter a rétközi lelőhelyek elemzése kapcsán a padmalyos 

sírformát, a tojásokat, az állatcsontokat és nyakláncok állatfog csüngőit, valamint a 

kerámiaedények készítéstechnikáját sorolta ezek közé (ISTVÁNOVITS 2003, 448). Ezek között a 

vizsgált területünkön a kések, a tojások és a felfűzött állatfogak is megtalálhatók a sírokban. 

Ennek ellenére azonban nehéz egyértelműen állást foglalni. 

A temetőt megnyitó közösség Győr mellett, valamikor a 10. század közepén, második 

felében áshatta meg az első sírokat a 7-8. század folyamán használt (BÖDÖCS–ANDRÁSI 2002.) 

avar temető ÉNy-i, korábbi részének szélén. Felső időhatárát tekintve a kalandozások kori 

érmek, illetve az Árpád-házi királyok vereteinek hiánya, s a temető leletanyagának elemzése 

alapján, annak használata a 10. század végén, vagy a 11. század elején, első felében 

valószínűleg lezárult. A fokozatosan elszegényedő, a magyar honfoglalást megérő, s utána is 

helyben maradt és temetkezett népesség létének kérdésében nehéz megfelelő állásfoglalást 

kialakítani. A kb. 2500 avar kori temető között mindössze néhány olyan ismert, melyet mind a 

magyar, mind az avar népesség egyaránt használhatott (SZENTPÉTERY 1997, 78). Azonban 

kétségtelen, hogy a honfoglaló magyarok nem egy lakossággal nem rendelkező területre 
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érkeztek, s ezek az őslakók később – pl. a Dunántúl területén is – a magyar ethnogenezis 

részeivé válltak (ÉRY 1994, 218; TOMKA 1997, 74; SZABADOS 2010, 221, 38. j.). Pozitív és negatív 

vélemények egyaránt elhangzottak már az avar–magyar kapcsolatok kérdésének tekintetében, 

a kutatásban jelenleg meghatározó – elutasító – véleményt Bóna István fogalmazta meg 

(BÓNA 1996, 37-40.). Azonban, mint arra Révész László figyelmeztetett, a kérdés megítélése 

ennél jóval összetettebb (RÉVÉSZ 2008, 449-450.). Magunk is úgy véljük, hogy nem lehet 

kategorikusan kizárni az avar (kori) és a magyar népesség érintkezésének lehetőségét (pl. 

VÁLYI 2000, 397; ISTVÁNOVITS 2003, 448), sőt, mint említettük jogosan feltételezhető, hogy a 

helyben talált lakosság a magyar etnogenezis részévé vált. A logikai és antropológia érvek 

mellett azonban jelenleg éppen a régészetiek hiányoznak, sajnos jelenleg még nehezen tudjuk 

elkülöníteni a továbbélő 8-9. századi népesség sírjait, temetőit (SZŐKE 1994a, 83; KOVÁCS 2011, 

87).  

Kérdés marad, hogy még avarnak nevezhetünk-e egy, akár már teljes évszázada 

központilag szervezetlen formában, vagy új hatalmi egység alá betagozódva élő csoportokat? 

S főképp, ma már nehezen eldönthető kérdésként, hogy ezen csoportok tagjai önmagukat 

milyen módon határozták volna meg, vagyis etnikai öntudatuk milyen lehetett?149 

Nyilvánvalóan élhettek olyan személyek a Kárpát-medence Ny-i felében, akiknek ősei már a 

késő avar korban is helyben laktak, hiszen aligha képzelhető el, hogy Nagy Károly hadjáratai 

az avarokat teljesen megsemmisítették volna, s csak a Karoling uralom alatt beköltözött népek 

lakták volna Pannóniát. Egy terület benépesültségének megszakadása ugyanis rendkívül ritka 

jelenség (BRATHER 2004, 538).  

A győri temetőben lévő szuperpozíciók alapján a korábbi sírok egy része valószínűleg 

már nem látszott a felszínen, viszont a temetőtérkép tanulsága szerint az avar sírokat kikerülő 

magyar temetkezések azonban felvetik a lehetőségét, hogy ezek a sírok még valamilyen 

formában érzékelhetők voltak (TOMKA 1971, 94, 99. j.), s ezért kicsi – a 61 sírból 3 – a 

szuperpozíciók száma. Mosonszentmiklós–Lednice-dombon szintén voltak avar sírok is, ezek 

közül két sír is részben egy-egy avar kori temetkezés felett helyezkedett el, ami viszont arról 

tanúskodik, hogy ekkor már ezek nem látszottak, s nem volt olyan személy sem, aki 

beszámolt volna róluk.  

                                                 
149 Szőke Béla Miklós (SZŐKE 1996c, 43) és Takács Miklós (TAKÁCS 1997, 177) is úgy foglalt állást, hogy az 
avarok etnikai önazonosságukat nem veszítették el a magyar honfoglalásig. A besenyők kapcsán Pálóczi Horváth 
András megállapítása szerint, a valószínűleg nyelvileg és kulturálisan már régen beolvadt besenyők etnikai 
öntudata 300-350 éves magyarországi tartózkodás után is újjáéledhetett. Később az etnikai önállóság fenntartását 
a magyarországi besenyők esetében legfeljebb két évszázadban határozta meg (PÁLÓCZI HORVÁTH 1998, 
113-114.). 
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Különböző tényezők – pl. a sírjelölés ismeretének hiánya – miatt nem állapítható meg, 

hogy egy-egy temető sírjai, az utolsó sírok megásása után mennyi ideig lehettek még 

észlelhetők? Aligha tévedünk azonban, ha feltételezzük, hogy a sír megásása után legalább fél 

évszázadig valamilyen formában észrevehetők lehettek, s ha maguk a sírok már nem, esetleg a 

temető helye egyéb felszíni jelek (SZŐKE 1996b, 75) alapján felismerhető lehetett. Mindennek 

lehet(ne) egy – jelenleg rendkívül bizonytalan – kronológiai tanulsága is. Amennyiben a 

győr–téglavető-dűlői temető használata a 7-8. századra tehető (BÖDÖCS–ANDRÁSI 2002.), így 

az utolsó sírok is elméletileg földbe kerülhettek a 8. század végén, s az újonnan 

megtelepülőket tekintve helyes az általunk felállított 10. század közepi nyitás, úgy a sírok egy 

részének helye, jelen esetben másfél évszázad múltán is érzékelhető lehetett.  

A kérdés megítéléséhez figyelembe kell venni, hogy különböző közösségek, 

kultúráktól függetlenül akár évezredeken keresztül is gyakran ugyanazokat a helyeket 

tartották alkalmasnak temetkezési helynek (LANGÓ 2010, 448). Vizsgált korszakunk 

temetkezései mellett római kori sírok Győrszentiván–Söprűshegyen, ős- és római kori 

temetkezések Lébény–Kaszás és Rusovce/Oroszvár temetőjében is előkerültek.  

 

Egykori orosz népesség jelenléte a területen Rusovce/Oroszvár kapcsán már többször 

is megfogalmazódott a kutatásban. Ennek alapjául egyfelől a település neve szolgált, mely az 

orosz, oroszi típusú helynevek közé sorolható, ezek egy része valószínűleg oroszföldi 

harcosok emlékét őrizhette meg (GYŐRFFY 2000, 513; KNIEZSA 2000, 425; FODOR 2001, 25). 

Másfelől írott forrásadatokkal is rendelkezünk: Anonymus híradása alapján Zolta vezér a 

német határvidékre oroszokat telepített, feladatukul pedig vár építését szabta (KRISTÓ–SZŐKE 

1994.). Anonymus honfoglalás korára vonatkozó forrásértéke közismerten megkérdőjelezhető, 

így bizonyára a várat sem a druzsina katonái építették, hiszen a római erőd sarkában lévő 

Restkastell jó állapota miatt az valószínűleg használható állapotban volt (BÓNA 1998, 26-27.; 

TOMKA 2000b, 17-18.). A Hildesheimi Évkönyvekben megtalálható információ (THOROCZKAY 

1999, 216) szerint a 11. század első évtizedeiben Szent Imre „az oroszok hercege” (dux 

Ruizorum) volt. Vezetése alatt szolgáltak az antik Gerulata területére határvédelmi céllal 

telepített népek (KRISTÓ 1988, 267; GYÖRFFY 2000, 313-314.). Ez a forráshely is vitatott 

értelmezésű azonban, így nem zárható ki az sem, hogy nem a határvédőkre, hanem a testőrség 

tagjaira, azok etnikumára történt itt utalás, esetleg csupán az országban megtelepedett oroszok 

feletti uralmat tükrözi a feljegyzés (VESZPRÉMY 2001a, 34).  

A Kárpát-medence területének 10-11. századi oroszföldi kapcsolatokat mutató 

emlékanyagával, vagy annak egyes elemeivel napjainkig több tanulmány is foglalkozott (pl. 



 495 

FODOR 1981.; KOVÁCS 1995b.). Régészeti módszerekkel Rusovce/Oroszvár temetőjében az 

egykori Rusz területéről vagy Skandináviából származó határvédők jelenléte nem igazolható, 

a temető ugyanis nem mutat keleti szláv vagy normann sajátosságot (TOMKA 2000b, 18). A 

több száz síros temetőből nem ismert egyetlen olyan sír sem, melynek kapcsán ez jó eséllyel 

valószínűsíthető lenne. Ennek azonban oka lehet az is, hogy vagy nem ezt a temetőt 

használták, vagy asszimilációjuk révén már nem különültek el az ún. köznépi jellegű 

közösségtől ezek a személyek (TOMKA 2000b, 18). Figyelemre méltó azonban az is, hogy a 

sírmező – általunk feldolgozott részéből – nem került elő egyetlen fegyver sem, noha annak 

pogány jellege miatt ilyeneket, egy katonáskodó közösség esetében talán joggal várhatnánk. 
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V. 3. Mikroregionális vizsgálatok 

E szakasz célkitűzése a területen található lelőhelyek esetlegesen kirajzolódó 

csoportjainak meghatározása, melyek az ún. mikrorégiós jellegű vizsgálatokkal válnak 

lehetségesessé. Az ilyen jellegű elemzések főként az utóbbi években kerültek a kutatás 

figyelmének homlokterébe, noha ennek szükségességére már 1975-ben, Kiss Attila felhívta a 

figyelmet (KISS 1975, 77). A középkorban az emberi élettereket tekintve a zárt, apró 

mikrovilágok voltak csaknem kizárólagosan a jellemzőek (KRISTÓ 2003b, 49), s valószínűleg a 

10-11. századi Kárpát-medence esetében is ilyen területi egységekben folyt az emberek élete, 

ami indokolja e vizsgálat elvégzését.  

Noha a települési kép felvázolása alatt a megtelepedésnek ténylegesen otthont adó 

telepeket, falvakat, tanyaszerű településeket, esetleg sátortáborokat kellene vizsgálnunk, a 10. 

és részben még a 11. század speciális helyzetét tekintve, most mégis a sírok, temetők alapján 

kíséreljük meg ennek bemutatását. A módszer nem tekinthető azonban félrevezetőnek, hiszen 

a temetők többsége valószínűleg a telepek közelében helyezkedett el (RÉVÉSZ–TAKÁCS 2006, 

18).150 

A mikrorégiós jellegű kutatások lényege, hogy a leletanyag elemzésével 

körvonalazhatják az adott kisebb területi egységeket, s pontosíthatják ennek határain belül 

ismereteinket a kronológiai rendszerek, a temetőszerkezeti típusok kapcsán. Noha a 

mikrorégió fogalmának meghatározása kevésbé egyértelmű is, kiterjedése valószínűleg 

azonos lehet egy-egy tájegységével (RÉVÉSZ 2008, 452-453.), hiszen a földrajzi környezet 

differenciáltságai alapot adnak bizonyos egységek elkülönítéséhez (TYSZKIEWICZ 2000, 46). 

Kérdés marad azonban, hogy milyen szempontok alapján tekinthetünk egy sírt vagy 

temetőt a mikrorégió részének, s mi alapján jelölhetők ki annak határai?151 Különböző jellegű 

sírok esetén pedig milyen temetkezések állíthatók egymás mellé, avagy a tájegység határain 

belül minden, megközelítőleg egykorú összes temetkezést ide kell sorolnunk-e? Erre a 

kérdésre már részben Szőke Béla megpróbált választ adni, mikor az általa felállított vezető 

réteg első és második csoportjába tartozó férfi és női sírokat megpróbálta egymás mellé 

állítani (SZŐKE 1962, 11-27.). A hasonló leletanyaggal és hasonló temetőszerkezettel rendelkező 

lelőhelyeken túl kérdés az is, hogy milyen vonásokat lehet/kell még figyelembe venni? 

További kérdés, hogy mik azok az időbeli határok, melyeken belül egy-egy mikrorégióval 

                                                 
150 A próbálkozás nem példa nélkül álló a ny-európai régészeti kutatásban sem: az itáliai langobard 
településtörténet felvázolását Volker Bierbrauer (BIERBRAUER 2003.) is a sírok, temetők alapján kísérelte 
meg, továbbá Herwig Friesinger is ezek alapján vizsgálta az Enns és a Wienerwald közti terület 9-10. századi 
betelepülését (FRIESINGER 1975.). 
151 Lőrinczy Gábor és Türk Attila a Maros torkolatvidék, Duna-Tisza közére eső részét vizsgálta egy 
mikrorégióként (LŐRINCZY–TÜRK 2011, 443-444.). 
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számolhatunk? Vagyis ha egy-egy lelőhely vagy sír a 10. századra keltezhető, már egy 

mikrorégiót alkothat-e, hiszen szélsőséges esetben – jelen keltezési lehetőségeinket tekintve – 

köztük akár fél vagy háromnegyed évszázadnyi különbség is lehetett, ami a települési 

viszonyokban már jelentős változást okozhatott, s így nehéz bizonyítani a sírok egy vagy 

több, folyamatosan helyben élő közösséghez tartozását. S mivel akárcsak negyed évszázadnyi 

pontossággal sem lehet ezeket keltezni, így a kérdés megítélése nem mentes a buktatóktól.  

A 10. századi lelőhelyeket tekintve a leginkább egyértelműnek tűnően 

körülhatárolható csoportot Koroncó és környékének lelőhelyei jelentik. A település a 

Csornai–sík kistájának K-i részén található, a Marcal jobb partja mentén. Ebbe a csoportba a 

bábotai I-II., a Dózsa utcai és a rácz-dombi sír tartozhat. Továbbá Koroncó környékéről 

szórvány leletek is ismertek, amik a lelőhelyek számát tovább növelhetik.  

A felsorolt, sőt az összes ismert, 10-11. századi besorolású koroncói lelőhely is egy 

kb. 2 km átmérőjű körben helyezkedik el, melynek topográfiai helyzete azonban nem 

egységes. A beépítettség miatt eredeti állapota sajnos nem ismert a község belterületének, 

azonban a Dózsa utcai a Sokorói–Bakony-ér É-i partján húzódó alacsony terasz, egy 

félszigetnyi nyúlványának legmagasabb pontján került elő, míg a bábotaiak a Marcal jobb 

partján lévő, átlag 4-5 méter magasságú dombon, azonban valószínűsíthetően nem a vízfolyás 

felé eső részen. A folyómenti teraszokon megfigyelhető települési koncentrációra – részben a 

koroncói cserépbogrács leletek kapcsán – már Szőke Béla felhívta a figyelmet (SZŐKE 1955, 

87). 

Mint már többször említettük, kérdéses, hogy ezek milyen temetkezések voltak? A 

bábotai II. sír kapcsán nem lehet kizárni, hogy a 19. század második felében előkerült lovas 

sírral együtt egy temető részét képezte (RÉVÉSZ 1996, 65-66.), azonban ezek egymástól való 

távolsága ismeretlen, így bizonyítani sem tudjuk. A Dózsa utcai és a rácz-dombi esetében 

pedig véleméynünk szerint kizárhatjuk, hogy egy temető részei lennének. További 

bizonytalansági tényezőt jelenthet, hogy – mint már említettük – a sírok csak nagyobb 

időintervallumot tekintve számíthatók egykorúnak. A rácz-dombi sír megítélése bizonytalan, 

a Dózsa utcai azonban három oldaláról legalább 14-16 méter távolságban át lett vizsgálva, így 

ez valószínűleg valóban „magányos” temetkezés lehetett. Több alföldi temető esetében 

megfigyelték azonban, hogy egy-egy „magányos” sírtól 150-200 m-es távolságra egy-egy 

temető is elhelyezkedett, így ezekben az esetekben inkább a közösségtől elkülönülő sírokról 

beszélhetünk (LŐRINCZY–TÜRK 2011, 431). Ugyancsak eltérő kép rajzolódik ki a Maros 

torkolatvidéken megfigyelt jelenségekhez képest, hogy Koroncón és Gyömörén is a 

nemesfémekben gazdagabb sírok közvetlen közelében nem volt temető, míg előbbieknél a 
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temetőkben találhatók a nemesfémekben gazdagabb sírok, míg a szegényesebbek magányosan 

temetkeztek (LŐRINCZY–TÜRK 2011, 443). Mindez Sopron megye lelőhelyei esetében is 

érvényes. S ugyancsak említésre érdemes, hogy Lőrinczy Gábor és Türk Attila adatgyűjtése 

szerint vizsgált – Maros torkolatvidéki – régiójukban a magányos sírok között 15 férfi mellett 

csupán 3 nő ismert, 5 bizonytalan esettel egyetemben, így a mikrorégió egyik jellemzője a 

„magányos” férfitemetkezések nagy száma (LŐRINCZY–TÜRK 2011, 443). Noha Győr 

megyében sajnos a rosszabb feltártsági mutatók miatt – a számításba vehető férfi sírok egyike 

sem hitelesen feltárt – a kép kevésbé tiszta, azonban nagy valószínűséggel csupán női 

magányos sírok ismertek: a gyömörei és a Koroncó–Dózsa utcai. 

Ha ezek egyetlen közösség sírjai voltak, akkor vajon mi indokolta, hogy – amennyiben 

lakóhelyük állandó volt – halottaikat mégis egymástól, s az állandó szálláshelytől távolabb 

temessék el? 

Talán az egyes sírokban nyugvó személyek eltérő anyagi helyzetére vagy környezetük 

temetkezési rítusára utalhat, hogy lovat csak a Dózsa utcai sír esetében áldoztak, a másik két 

sírba csak a lószerszám került. Ennek helyzetét tekintve e kettő közül azonban csupán a 

bábotai esetében rendelkezünk információval, ahol azok a gödör padkáján voltat. A rácz-

dombi sírral való esetleges eltérései vagy hasonlóságai így nem vizsgálhatók. Vélelmezhetően 

mindhárom sírban felnőtt nő nyugodott. A sírok leletanyagát tekintve a csoport 

vezérleleteinek számító rozettás lószerszámokat illetően, a mindössze 6 db-ot tartalmazó 

bábotai II. sírban ezek ezüstből készültek, Rácz-dombon 35 db ezüstözött bronz, 1 db 

aranyozott és ezüstözött bronz és 2 db ezüst, míg a Dózsa utcában 28 db bronzveret volt. A 

bábotai készletet azonban levél alakú ezüstdíszek és bronz kengyelszíj veretek egészítik ki, 

továbbá ezüstlemezekkel díszített nyereg. Talán egy – esetleg több (?) – további hasonló sírra 

utalnak a Koroncó környékéről előkerült szórvány rozettás lószerszámveretek. 

Ékszerkészletüket tekintve mindhárom sírban gömbsorcsüngős fülbevaló volt, B, illetve C 

típusú.  Pántkarperec ezüstözött és aranyozott bronz, illetve ezüst változatban. A rozettás 

lószerszámmal eltemetettekre közismerten nem jellemző a fém ruhadíszek viselete (RÉVÉSZ 

2001, 65). Bábotán valószínűleg gyöngyökkel és nemesfém lemezkékkel díszített ruha és 

veretes lábbeli, a Dózsa utcában mindössze egyetlen bronz ruhadísz, míg a Rácz-dombon a 

díszített fülesgombok mellett aranylemezkékkel ellátott fejék volt a sírban. Ezek a közös 

jegyek azonban nem csupán erre a 3 sírra jellemzőek. Szőke Béla (SZŐKE 1962, 11-19.) már 

rámutatott jelen hasonlóságokra, így a mikorégiót ez esetben inkább a lelőhelyek közelsége 

körvonalazhatja. A sírok azonban ilyen területi egységre valószínűleg csak abban az esetben 

utalhatnak, amennyiben kiderülne, hogy ezek a több közösséghez tartozhattak, nem egyetlen 
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család tagjai voltak. Továbbá az sem lényegtelen, hogy több család, egy hoszabb-rövidebb 

időintervallumon belül – mondjuk 20-30 év – eltemetett nőtagjai voltak, avagy egy család, 

vagy egyéb társadalmi egység – pl. generációsan – egymást követő tagjai. 

A rozettás lószerszámos sírok elhelyezkedését tekintve azok között olyan temető, 

melynek sírjai egymástól – a legközelebbi ismert eseteket tekintve – legalább 1 km-re 

találhatók, mint a koroncói sírok esetében, tudomásunk szerint nem ismert, így ezeket – 

egymással nem összefüggő lelőhely/temető temetkezéseinek kell tartanunk. Mindez azért 

lényeges, mert a környező területeken – főként Sopron megyében – található, szintén rozettás 

vereteket tartalmazó sírok mindegyike – a gyömörei kivételével – temetőből került elő. Úgy 

tűnik tehát e területen jellemző lehetett a rozettás lószerszámokkal eltemetett nők magányos 

sírokba helyezése. 

Koroncón a sírok értelmezésével kapcsolatban felmerült a lehetősége, hogy az 

„előkelők” több generáción át azonos helyen temetkeztek, vagy, hogy egy, talán két előkelő 

feleségeinek temetkezéseiről van szó (MESTERHÁZY 1980, 100), s ezek környékén nemzetségi 

alcsoportokat lokalizálhatunk (MESTERHÁZY 1998, 31). Mesterházy Károly utalt rá, hogy a 

gazdag női sírok az egykori nemzetségi és igazgatási központokban találhatók, vagy a sírok a 

későbbi megyeszékhelyek szomszédságában helyezkednek el (MESTERHÁZY 1995a, 1039). 

Tomka Péter egy „igazi úr” szállásának asszonyait rejtő sírokról írt (TOMKA 2000b, 14). A 

korszak kutatása többször próbált választ adni arra a kérdésre, hogy a rozettás lószerszámokat 

tartalmazó női sírok mellé milyen férfi sírok állíthatók?152 Feltűnő, hogy a gazdag férfiak 

temetkezései hiányoznak, míg a „rangos” női sírok csoportja Koroncón legalább három 

temetkezéssel is képviseltetve van, így „bizonyos, hogy valahol ott kell lenni a hasonló 

gazdagságú és társadalmi állású férjnek is” (MESTERHÁZY 1998, 31-32.). A gazdag leleteket 

szolgáltató férfi sírok hiányát Mesterházy a Merowing-kori analóg példák alapján az öröklődő 

nemesség kialakulásával hozta kapcsolatba (MESTERHÁZY 1998, 31-32.), mely már a 10. század 

első felében megindulhatott, míg a női temetkezések tovább őrizték a régi szokásokat 

(MESTERHÁZY 1995a, 1044-1045.). Továbbra is megválaszolandó kérdés marad azonban, hogy a 

közösség többi tagját hová temették, s miért kerültek feltehetően magányos sírba ezek a nők? 

Mint ahogy kérdés az is, hogy mi lehetett a sorsa ennek vagy ezeknek a közösségnek a 11. 

században? Egy csábító feltételezésként értékelhető csupán az az arany S-végű karika, mely 

Koroncó–Pusztatemetőn került elő.  

                                                 
152 Hiteles adatokkal erre vonatkozólag csupán a Karos–Eperjesszögi II. temető esetében rendelkezünk (vö. 
RÉVÉSZ 2001, 66-68.). 
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Nem tisztázott kérdés az sem, hogy megközelítőleg mekkora lélekszámú közösség 

alkothat egy mikrorégiót? Ha a gazdaságföldrajzi feltételeket vesszük figyelembe, mely 

hasonló gazdálkodási módot tesz lehetővé, s így kihat a társadalomszerkezetre (RÉVÉSZ 2008, 

452), akkor bizonyára egy lélekszámát tekintve nagyobb közösség jöhet csupán számításba, s 

valószínűleg egy mikrorégió is nagyobb területet ölelhetett fel egy néhány km átmérőjű 

térségnél, még ha a lelőhelyek ezen belül feltűnően koncentrálódnak is. Ezért indokolt a 

kitekintés a távolabbi területek irányába. A koroncói rozettás csoporttól D-re, kb. 10 km-re 

található gyömörei sír, majd ettől DK-re, mintegy 15-20 km-re, a már Veszprém megyéhez 

tartozó gic–szőlőhegyi sírlelet (HIDVÉGHI 1912.). A gyömörei valószínűleg magányos sír 

lehetett (RÉVÉSZ 2001, 67), míg a gici kapcsán az előkerült S-végű karika adott kétkedésre okot 

annak lovas sírból való származását illetően (DIENES 1960, 116-117.). A forrásbázis 

gyarapodása nyomán azonban mára hitelesen feltárt, ezüst S-végű karikát, lócsontokat, 

fegyvert, ételmellékletet tartalmazó sír is ismertté vált (LICHTENSTEIN–RÓZSA 2005.), így talán 

nincs okunk kételkedni abban, hogy a gici leletek egy sírból kerültek elő (S. PERÉMI 1998, 36). 

Magányos volta természetesen más kérdés. Az ún. köznépi jellegű leletanyag alapján 

felmerült, hogy a rozettás lószerszámos sír egy ún. köznépi jellegű temetőben helyezkedett el, 

ami szintén nem példa nélkül álló a korszakban.153 Itt értünk el arra a pontra, hogy meg kell 

próbálnunk olyan sírokat is e csoportba sorolni, melyek a markáns, eddigi elemzésünk során 

kitüntetett helyzetbe sorolt lelettípust – a rozettás lószerszámvereteket – nem tartalmazták. 

Ezek pedig a Sokoró környéki sírok, temetők lehetnek, jelesül Csikvánd, Écs, Kajárpéc, Nyúl, 

Sokorópátka és Töltéstava. Ezek a lelőhelyek a kajárpéci kivételével lovas sírt vagy sírokat 

tartalmaztak, az egyetlen kivétel pedig veretes övével és unikális kardjával, Győr megye talán 

egyik legkorábbi sírjai közé sorolható. Továbbá úgy véljük ide állítható a már Komárom–

Esztergom megye területére eső, de még a győri megyehatár közelében, csaknem egy É-D-i 

irányú vonal mentén elhelyezkedő bársonyos–strázsahalmi (FÉK 59. sz.), Bakonyszombathely–

Feketevízi erdői (FÉK 37. sz.) és talán a Bana–Ördögásta hegyi (KISS–BARTHA 1970.) három 

lelőhely, melyek hasonló jelleget mutatnak. A bársonyosi kengyelek egy magányos lovas sír 

megmaradt emlékei is lehetnek, míg a banai és a bakonyszombathelyi lelőhelyeken egy-egy 

kisebb sírszámú, de lovas sírt vagy sírokat is tartalmazó, fegyveres vagy kalandozások 

korabeli – Bakonyszombathelyen terminus post quem: 947 – érmeket szolgáltató sírok 

ismertek. E csoport határát talán a Cocnó patak jelölheti. Valószínűleg a Sokorói–dombság 

                                                 
153 Pl. Nové Zámky/Érsekújvár, ahol a köznépi jellegű – 11. század második feléből származó érmeket is 
tartalmazó – temetőben, annak tömbjétől kissé elkülönülő helyen fekvő 59. sírjában voltak rozettás 
lószerszámveretek (REJHOLCOVÁ 1974.). 
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körzetében elhelyezkedő lelőhelyek Győr megyei csoportjához is sorolhatjuk a már említett 

gic–szőlőhegyi és a Gic–Tsz major (MRT 4, 31/5.) területén előkerült sírokat. Előbbi kapcsán 

az előkerült rozettás lószerszámveretekkel együtt talált S-végű karika alapján a lelőhely a 10. 

század közepétől keltezhető. A Tsz majorban pedig legalább egy további lovas sír lehetett. S 

talán egy harmadik – időben minden bizonnyal későbbi – lelőhelyre utal egy szórványként 

előkerült állatfejes karperec (FÉK 338. sz.). Gictől Ny-ra, Lovászpatonának egy közelebbről be 

nem határolható területéről került elő egy kengyel (MRT 4, 43/***), mely talán ugyancsak egy 

10. századi lovassírra utalhat. E nagyobb területi egység D-i határát pedig esetleg a kup–

fenyődombi sír jelölheti ki, melyből kengyel, zabla, valamint elveszett „pitykék és boglárok” 

kerültek elő (MRT 4, 39/4.). Ettől D-re azonban a Bakony vonala leletmentes sávként 

jelentkezik, s csak a Balaton É-i részén tűnnek fel újra hasonló temetkezések (S. PERÉMI 1998, 

28-33.). 

Mint ahogy a korai alapítású vármegyék tájegységeket metszettek többfelé (KRISTÓ 

2003b, 87), úgy – amennyiben elemzésünk helyes – vizsgált területünkön a mikrorégiók sem 

követték mindenben a kistájak, tájegységek határait. A mai kistájak határait alapul véve 

Koroncó község a – részben Sopron megyéhez tartozó – Rábaköz középtájának, Csornai-sík 

nevű kistájához tartozik, azonban csaknem annak ÉK-i részén található. Gyömöre viszont már 

a Pápa–Devecseri-sík területére esik, Gic pedig a keletebbre található Pannonhalmi–dombság 

részét képezi, annak közvetlenül D-i határán lévő elhelyezkedésével. Természetesen mindez 

csak a mai tájegységekkel történt összevetésben igaz.  

 

Feltétlenül egy egységként kell vizsgálnunk Győr városát és annak környékét, hiszen a 

város történelmi szerepe miatt is adódik ennek szükségessége. Noha már a 10. században 

nyithattak temetőket a későbbi központ területén, ezek jellege markánsan eltérő a földrajzilag 

a közelben fekvő, előbb elemzett Koroncó környéki lelőhelyektől, ezért nem került említésre 

ott. 

Az Árpád-kori Győr központja a – 119 méteres átlagos tengerszint feletti magassággal 

rendelkező – Káptalan-dombon lévő, megközelítőleg háromszög alakú, mintegy 3 ha 

kiterjedésű ispáni vár volt, mely az I. István (1000-1038) által létrehozott megye központját 

alkotta (TOMKA 1996.; BÓNA 1998, 29). A vár azonban minden bizonnyal megelőzte a vármegye 

létrejöttét, hiszen 997-ben Koppány felnégyelt testének egyik részét ennek kapujára szegezték 

ki. A domb kedvező stratégiai fekvésének köszönhetően vált a környék meghatározó 

pontjává. A Duna és a Rába átkelője, a Mosoni–Duna kikötője felett ellenőrzést biztosított, 

Ny-on a Rába, É-on a Duna képezett természetes határt, de alatta futott a Ny-K-i irányú fő 
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közlekedési út, itt ágazott el Fehérvár felé, s ide torkollott a Veszprém felől jövő út is (TOMKA 

2006, 113-114.).  

A Mosoni–Duna és a Rába összefolyásánál fekvő településről a magyarok 

megjelenését megelőző időszak régészeti nyomai mindeddig nem kerültek elő, vagyis a 

terület valószínűleg lakatlan volt (TOMKA 1996.; ibid. 2000b, 10). A településen azonban az 

újonnan érkezők régészeti emlékei alapján már a 10. század első felében számolhatunk 

megtelepedéssel, erre a Káptalan-dombon előkerült, statigráfiai helyzete és leletanyaga 

alapján Tomka Péter által a 10. század első felére keltezett, földbe mélyített, tűzhellyel 

rendelkező ház alapján következtethetünk, melyet egy államalapítás kori, geredavázas 

raktárépület rétegzett felül (TOMKA 1996.; ibid, 2000b, 12). 

Bizonyosan a 10. század első harmadára, felére keltezhető sírokat, temetőket azonban 

jelenleg nem ismerünk, ám ebben a kronológiai rendszerek kidolgozatlan volta mellett a 

temetők rossz feltártsági mutatói is szerepet játszhatnak. Jellegüket tekintve azonban a 

magányos, vagy csupán kisebb sírszámú, ugyanakkor gazdagabb leleteket és/vagy 

lócsontokat, lószerszámokat is szolgáltató sírok, temetők, melyeket általában a 10. század első 

felére-kétharmadára (is) keltez a kutatás, jelenleg nem ismertek.154 A módosabb személyek 

temetkezéseinek tartható sírok között is csupán kettő, a győr–téglavető-dűlői 47. és a győri 

víztorony mellett előkerült hajfonatkorongos sír említhető, ám ezek egyike sem keltezhető 

jelen ismereteink szerint a 10. század közepe elé. Utóbbi lelőhely hajfonatkorongjának 

párhuzamai a Dunától K-re találhatók.   

Az ismert, pontosabban keltezhető temetkezések száma a 10. század második felétől 

mutat emelkedést. Ezek a többször sajnos csupán hiányosan vagy mindössze a leletek 

begyűjtésére korlátozódóan megmentett, s így pontos sírszámuk ismerete nélkül elpusztult 

temetők nagyobb sírszámúak is lehettek egykor. A rendelkezésünkre álló adatok alapján 

legalább 8 temetővel számolhatunk a mai város területén és közvetlen közelében, ezek közül a 

központi részen található a győr–újszállásoki, a Lehel utcai, a már említett téglavető-dűlői, 

illetve a víztorony melletti temető, továbbá ide sorolható, de már a templom körüli típusba 

tartozik a győr–székesegyházi. A település központjától kissé távolabbi körben pedig Bácsa, 

Szent-Vid, Pósdomb, valamint Fövenyes-domb következik. 

                                                 
154 Felmerült, hogy bizonyos temetőkben – Győr–Újszállások (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 261), Győr–
Szeszgyár, Győr–Téglavető-dűlő (TOMKA 2000b, 14) – lovas sírok is voltak, melyek így korábbi keltezést 
tennének lehetővé. A magunk részéről a téglavető-dűlői temetőből ilyenre utaló adatot nem ismerünk, a 
homokgödröki temetőrészlet esetében pedig ugyancsak kritikával kell kezelni az ilyen információkat, mivel nem 
ismert, hogy a bizonytalan összefüggésben emlegetett lókoponyák (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 261) 
milyen jellegű és korú objektumból kerültek elő? Mindez érvényes a Téglavető-dűlő területéről ismert, 
feltételesen csont markolatborításúnak meghatározott szablyára (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 262-263.) is.  
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A Káptalan-dombon elhelyezkedő székesegyházi temető az egyetlen, mely a 

középkori város területén található (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 262). A késő középkori 

városfalaktól néhány száz méterre külső irányban helyezkednek el az újszállási és a Víztorony 

környéki temetők, melyek az ún. „Homokgödröki” lelőhelykomplexum (TAKÁCS–

PASZTERNÁK 2000, 255-262.) részét alkotják. A Homokgödrök elnevezés a város területén 

fekvő bányára vonatkoztatható (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 259). Sajnos azonban erről a 

területről nem marat fenn sem térkép, sem összesítő felmérés (SZŐNYI 2007, 12; XJM R.A. 39-

2008.). A sírok bizonyára több csoportot alkothattak, melyek közül a tereptárgyakat 

figyelembe véve a víztorony környékén és az Újszállások nevű sertéstelep környezetében 

fekvők sorolhatók egy-egy csoportba, s így valószínűleg egy-egy temetőhöz. E két temető 

kiterjedése nem ismert, így esetleges távolságuk megbecsülése is csak bizonyos tűréshatárok 

között lehetséges. Segítséget Győr város korabeli térképe nyújthat, mely a topográfiának is 

hasznos alapja. Ezen fel van tűntetve a víztorony épülete és a sertésszállások is (BOROVSZKY 

1908, 1. térkép; TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 294, 1. kép), egymástól mintegy 400 méter 

távolságra. Börzsönyi Arnold 1894. évi beszámolója szerint a két terület között „néhány 

holdnyi szántóföld” volt (BÖRZSÖNYI 1984, 20). A két sírkertben Paszternák István két 

közösség, egy időben használt temetőit feltételezte (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 256). A 

víztorony melletti véleményünk szerint a 10. század közepétől keltezhető legkorábban, s 

felmerül a sírobolusok alapján annak 12. századi használata is (SZŐNYI 2007, 26). Az 

újszállásoki esetében a 11. század végi használat sem zárható ki. Ez utóbbi temető lehet 

Szőnyi Eszter véleménye szerint talán a két sírkert közül a korábban megnyitott (SZŐNYI 2007, 

24). Kérdés azonban, hogy e két sírkert „egy, vagy – mint az valószínűbb – két faluhoz 

tartozott-e” (SZŐNYI 2007, 26), hiszen egy temető mindig egy településhez tartozik 

(MESTERHÁZY 1995a, 1037). 

A homokgödröki lelőhelykomplexumtól légvonalban D-i irányban, mintegy 700-800 

m-re következik a győr–téglavető-dűlői, beletemetett magyar sírokkal is rendelkező, döntően 

avar kori temető. Ebben volt található a város egyik gazdagabb temetkezése, melynek 

megásásának terminus post quem időpontja 947. Földrajzi távolságát tekintve a következő, 

még a város központi részén található a Lehel utcai sírkert. A rendkívül szegényes forrásbázis 

alapján annyi talán elmondható róla, hogy legkorábban a 10. század második negyedétől 

keltezhető temető hasonló jellegű, de feltehetően kisebb sírszámú lehetett, mint a Téglavető-

dűlői. Ezek a sírkertek egy kb. 2 km átmérőjű, a Mosoni–Dunától és a Rábától DK-re fekvő 

körben találhatók. A Győr területéről, bizonytalan körülmények között előkerült szórványlelet 

– Győr–belváros – kapcsán felmerül a lehetősége, hogy sír vagy sírok helyére utalhat ez is.  
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A temetőket tekintve DNy-i irányban már egy következő, távolabbi részen – a 

Káptalan-dombtól számítva mintegy 3-5 km átmérőjű körben – fekszik a fövenyes- és a 

pósdombi, melyek használati idejüket tekintve e központ temetőinél – az újszállásoki 

kivételével – későbbiek lehetnek. A fövenyes-dombi két sír egyike egy bordázott S-végű 

karika alapján, míg a pósdombi egy hasonló lelettípus mellett I. András (1046-1060) érme 

alapján is igazolhatóan használatban volt még a 11. század folyamán, utóbbit azonban már a 

10. század folyamán is megnyithatták (TAKÁCS–PASZTERNÁK 2000, 264). Egy még külsőbb 

körbe sorolható Ikrény–Silógödrök éremmel keltezhetően 12. századi temetője, s szintén sírra 

vagy sírokra utalhatnak a Mendel-dombon előkerült hajkarikák, feltételezhetően a 10. század 

közepétől kezdődő időszakból. A Káptalan–dombtól kb. 5 km-re az ellenkező, É-ÉK-i 

irányban, a Mosoni–Duna által elválasztva található Bácsa, Szent-Vid lelőhelye. A sajnos 

csupán kisebb részben feltárt, egy felhagyott település területén nyitott temető a 11. századi 

megtelepedést igazolja. Ugyancsak ÉK-i irányban, ma már Győr részét képezi, ám a 10-11. 

század folyamán attól még elválasztható volt Győrszentiván, ahonnan két temetőt ismerünk. 

A söprüshegyi részen egy bizonytalan sírszámú temető 14 temetkezése került elő, melyek 

keltezése tekintetében az ezredfordulót megelőző és azt követő évtizedek valószínűsíthetők, 

míg Károlyházán egy leletekben rendkívül szegény 11. századi sírkert dokumentált. 

Győr központi területére tehát jelen ismereteink szerint jellemzőek a vélhetően 

nagyobb sírszámú, ún. köznépi jellegű temetők, melyekben előfordulhat egy-egy gazdagabb, 

a 10. század közepén, második felében megásott sír is. Kisebb sírszámú, lovas és/vagy 

fegyveres sírt vagy sírokat is tartalmazó, 10. századi lelőhelyek azonban eddig nem ismertek, 

sem hasonló „magányos” sírok. Az ilyen paraméterekkel bíró lelőhelyek Győrtől távolabb, azt 

annak É-i részének kivételével csaknem teljesen körbe övezve helyezkednek el. Győri 

hiányuk valószínűleg nem írható a kutatás hiányosságainak számlájára, oka a már citált, 

statigráfiai helyzetét tekintve a Tomka Péter által a 10. század első felére keltezett (TOMKA 

1996.; ibid, 2000b, 12) települési objektum alapján elgondolkodtató, így fel kell vetni, hogy talán 

csak nem ismerjük fel ezeket. A település topográfiai helyzetét tekintve, a temetők alapján az 

ispáni központ környékét laza körben övező, önálló, de a központ ellenőrzése alá tartozó 

szállásokkal, később falvakká alakuló települési szerkezettel számolhatunk (TAKÁCS–

PASZTERNÁK 2000, 264). Ezek között a már 10. század folyamán, vélelmezhetően annak 

közepén, második felében megnyitott temetők (Téglavető-dűlő, Víztorony) az ispáni várhoz 

(TOMKA 2000, 2. kép) közelebb helyezkednek el, míg a feltételezhetően csak az ezredforduló 

után nyitott sírkertek inkább egy távolabbi körben vannak.  
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A lelőhelyek és az ott eltemetett személyek számát vizsgálva feltűnő, hogy a 11. 

századi sírok száma jelentősen meghaladja a 10. századi temetkezésekét. Ennek oka még 

feltárásra vár. Számolhatunk egy, a népesség számában bekövetkező növekedést mutató 

tendenciával, amit talán a kevésbé valószínű demográfiai robbanás helyett inkább 

áttelepüléssel indokolhatunk. Elképzelhető azonban az is, hogy – mint már említettük – nem 

ismerjük fel az ún. köznépi jellegű temetőknek a 10. század első felére helyezhető rétegét. Ha 

feltételezzük, hogy az eltérő reprezentáció miatt (TOMKA 1996a, 253) nem láthatók ezek, akkor 

is kérdés marad, hogy a kisebb sírszámú temetők – melyek a megyén belül és másutt is a 

gazdagabb leletanyagot szolgáltatják – miért hiányoznak? Kevésbé hihető megoldás, hogy 

Győrben már nem kerültek sírba azok a tárgyak, melyek az innen 10-15 km-re fekvő 

Koroncón még igen, vagy a mai megyeszékhely területén ne éltek volna módosabb 

személyek. 

Sajnos a temetőkhöz tartozó telepeket nem, vagy csupán kevéssé ismerjük. A már 

említett káptalan-dombi kőkemencés gödörház, majd az azt felülrétegző cölöpszerkezetes 

tárház mellett Árpád-kori településnyomok a város területén több helyről is ismertek: a Budai 

út mentén a Széchenyi téren, a Rákóczi u. 18. és 59. számú telkeken (TOMKA 2000b, 13; ibid. 

2006, 114). Ez a terület D-i és K-i irányból csaknem a Rábától a Mosoni–Duna vonaláig ívesen 

öleli az ispáni várat, annak elhelyezkedését tekintve a mai Bécsi kapu tértől indulóan, 

megközelítőleg a Kisfaludy és a Liszt Ferenc utca vonalában, majd a Kis János utca vonalánál 

a Duna irányába fordulva, a Bástya és az Apáca utca között tér vissza, majdnem a vár ÉK-i 

sarkáig (SZŐNYI–TOMKA 2006, 5. ábra; TOMKA 2011b.). Ez a suburbium területe, melynek 

falusias jellegű településeinek sora az Esztergomba, majd Budára vezető út mentén 

helyezkedik el (TOMKA 2007, 64). A település azonban jellegét tekintve eltért a tisztán 

mezőgazdasági jellegű telepektől, a földbe mélyített kemencék megléte és az állattartásra 

utaló árokrendszerek hiánya felveti a kézműipari foglalkozások űzésének lehetőségét is 

(TOMKA 2000, 7-9.). Településre utaló nyomok az ún. Vagongyárnál, a Vas Gereben és a Kiss 

János u. közti részen is kerültek elő, ez a település Tomka Péter véleménye szerint a 10. 

század első felére, csaknem a honfoglalás utánra keltezhető (TOMKA 2007, 70). Továbbá kissé 

távolabb, az ún. Homokgödröknél voltak megfigyelhetők, melyek ugyancsak ehhez a 

komplexumhoz sorolhatók, s a felsorolt telepjelenség-csoportok egymással összefüggtek 

(TOMKA 2007, 66). A Homokgödrök területének korabeli elnevezése ismeretlen,155 s nem lehet 

                                                 
155 Szőke Béla ezt Szent Bendek-falvával azonosította (SZŐKE 1959, 94). 
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kizárni, hogy a többitől kissé elkülönülve, önálló plébániatemplommal is rendelkezett 

(TOMKA 2000, 7-8.; ibid. 2006, 114, 116). (67. kép) 

 

67. kép. Győr az Árpád-korban: ispáni vár, váralja, K-i külváros: 1. Vagongyár, 2: 

Víztorony, 3: Újszállások, 4: Homokgödrök 

 

Kora Árpád-kori telepnyomokként értékelhetők a téglavető-dűlői temető területén 

megfigyelt tűzhelyek is (TOMKA 1971, 62-64.; ibid. 1996.). Ugyancsak a kora Árpád-kori 

megtelepedést igazolják a bácsai telepjelenségek. Győrszentiván söprűshegyi részén, a feltárt 

temetőtől DNy-ra az ún. Zsombékos-dűlőben kerültek elő terepbejárás során Árpád-kori 

telepre utaló leletek (SZŐNYI–TOMKA 1985, 98). Győr D-i határában, Ménfőcsanak területén, a 

Széles-dűlőben pedig 10-11. századi település ismert (TAKÁCS 1996.).  

A káptalan-dombi telep jellege alapján egy feleseget termelni képes gazdaságot 

körvonalaz, mely magyarázatául szolgál a 10. századi várbelső tárházára és az ezredforduló 

utáni raktárépület meglétére (TOMKA 2000, 11). Ipari tevékenységre utaló műhelyek nyomait 

lehetett dokumentálni a Vagongyár területén folytatott feltáráson, e telep lakói a 

mezőgazdasági termelés mellett ipari és kereskedelmi tevékenységet is folytattak, 

bekapcsolódva a Dunai kereskedelembe, csakúgy, mint ez a már említett káptalan-dombi telep 

esetében is feltételezhető (TOMKA 2007, 74).  
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Véleményünk szerint a forrásbázis jelenleg nem teszi lehetővé további mikroregionális 

vizsgálatok folytatását, és sajnos be kell látnunk, hogy a mikoregionális vizsgálatok 

célkitűzésénél említett kronológiai rendszerek finomításának elvégzésére a leletanyag nem 

adott lehetőséget. A feldúlt vagy csupán részlegesen feltárt temetők mellett ennek alapvető 

gátját a pénzzel keltezett sírok alacsony száma jelenti.  

 

Nagyobb területi kitekintés  

A kisebb területi egységek után érdemes kitekinteni a nagyobb területi egységekkel 

kapcsolatban is. K-i irányban, Komárom-Esztergom megyében a 10. századi lelőhelyek egy 

jelentős része a Duna jobb partján képződött teraszos részeken található, főként Komáromtól 

K-re: Szőny–Timföldgyár (FÉK 1057. sz.), Almásfüzítő–Nagykolónia (KISS 1987.), Dunaalmás–

Tatai út (KRALOVÁNSZKY 1989.), Neszmély–Meleges hegy (HAMPEL 1900, 550-554.), Bajót 

(MRT 5, 2/*** ). Kissé távolabb a folyó vonalától, de valószínűsíthetően még ebbe a csoportba 

sorolható a szomód–bocskahegyi lelőhely (FÉK 1054. sz.) is. Ezek közül Dunaalmás, Neszmély 

és Szomód lovas sírt vagy sírokat is tartalmazó, esetenként fegyveres, kalandozások kori 

érméket is szolgáltató sírjai és sírkertjei ismertek. Szőny–Timföldgyár területéről pedig egy 

temető 4 sírjáról van adat, mely Vékony Gábor meglátása szerint 10. századi volt (VÉKONY 

1999, 192). Almásfüzítőn préselt aranyrozettákkal és gömbsorcsüngős fülbevalópárral 

eltemetett női sírt találtak. Kissé távolabb ezektől, legkevesebb egy feldúlt női sírra utalhatnak 

a bajóti csüngős veretek, a veretrátétes karperec és az S-végű karikák, melyek azonban már a 

10. század második felének irányába mutatnak, s inkább ún. köznépi jellegű temetkezést 

valószínűsítenek. A folyótól D-felé Szomód–Bocskahegyen egy lovas, fegyveres, 924. évi 

terminus post quem dátumot biztosító arab dirhemeket is tartalmazó sír ismert, kérdés 

azonban, hogy magányosan vagy temetőből? A megtelepedés természetföldrajzi tényezőit 

tekintve figyelemre méltó, hogy e lelőhelyek egy része – Bajót, Neszmély, Szomód – kikerüli 

a Gerecse–hegység magasabban fekvő területeit, s annak szélét követik, ami a Sokorói–

dombság völgyeiben elhelyezkedő Győr megyei lelőhelyeket juttathatja eszünkbe. 

Komáromtól Ny-ra azonban hasonló lelőhely mindeddig nem ismert, a Duna mentén, egy 

leletmentes sáv után a már Győr megyében található Gönyű következik, ám a mindössze 

néhány ismert karikaékszer alapján jellemezhető lelőhely esetében valószínűbbnek tűnik, 

hogy annak jellege különböző volt előbbiektől, az ún. köznépi környezetre utal. Ugyancsak 

kissé távolabb, a Concó patak által határolva helyezkedik el Bana, Bársonyos és 

Bakonyszombathely, melyeket ezért a már említett Sokoró környéki csoporthoz soroltunk. 
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Talán ide lehetne még sorolni a csetényi kengyelpárt és zablát (HAMPEL 1907, 110-111.) is, 

mely valószínűleg egy lovas sírra utal. 

Veszprém megye É-i részéről kevesebb lelőhelyet tartanak nyílván. A Sokorói–

dombság körzetében elhelyezkedő lelőhelyek Győr megyei csoportjához is sorolhatjuk a gic–

szőlőhegyi és a homokbányai lelőhelyeket, mindkettő lovas sírral és sírokkal, továbbá egy 

harmadik lelőhelyre utal egy szórványként előkerült állatfejes karperecpár (FÉK 338. sz.; 

KOVÁCS 1994, 122). A megyehatártól kissé távolabb D-i irányban szegényes, ún. köznépi 

jellegű temetők sorakoznak: Csetény–Szőlőhegy (MRT 4, 20/4.), Dudar–Kőbánya (S. PERÉMI 

1998, 38), Bakonykoppány–Kavicsbánya (MRT 4, 5/2.), Pápa–Mika gyár (MRT 4, 61/12.), továbbá 

ismeretlen lelőhely vagy lelőhelyek (MRT 4, 61/***), s már a Sopron megyéhez közeli É-i 

határról Kemenesszentpéter–Dombi-dűlő (S. PERÉMI 1998, 38). Ezen temetők leletanyaga – S-

végű karika, állatfejes kar- és nyakperec – a 10. század közepének, második felének irányába 

mutat. 

Sopron megye területének leggazdagabb lelőhelye Csorna, mely csaknem a Rába – 

Rábca folyók és Hanság által közrezárt terület középpontjában helyezkedik el. 

Természetföldrajzi tényező azonban Ny-i irányban nem határolja ezt a részt. A település 

Csatár és Sűlyhegy nevű részéről két temetőt ismerünk, sajnos azonban mindkettő számos 

bizonytalan ponttal rendelkezik. Csatáron legalább 6 lovas sír volt, a temetőből az egyik lovas 

sírból előkerült torques, de főként Péter (1038-1041) érme alapján a 11. század közepéig tartó 

használatra lehet következtetni. Sűlyhegyen a temető legalább 22 síros volt egykor, melyből 

legevesebb 3 lovassír volt, 2 rozettás lószerszámveretekkel. A fegyveres sírra vagy sírokra az 

előkerült nyílcsúcsok utalnak. Terminus post quem időpontként Provance-i Hugo (926-931) 

átfúrt érme szolgál. Hasonló jellegű – ám lovas temetkezésekre nem utaló – leletanyaggal 

rendelkezik Dőr–Kápolna-dűlő (SZŐKE 1954, 129-130.), ahonnan veretes öv került 

gyűjteménybe.  

Kérdés, hogy ezeket a Csorna környéki lelőhelyeket egy csoportba sorolhatjuk-e a 

mosonszentmiklósi, öttevényi, enesei és rábapordányi lelőhelyekkel? Sajnos az enesei és a 

rábacsécsényi sírokról szinte alig rendelkezünk információval, a mosonszentmiklósi és az 

öttevényi azonban illeszkedne e sírok közé, amennyiben határként nem a Rábcát jelölnénk ki. 

Nem mondana ellent ennek a csoportosításnak sem kronológiai, sem – a vízfolyást nem 

számítva – természetföldrajzi tényező. Az egyetlen, hogy Csorna környékéről magányos 

lovastemetkezések nem ismertek, míg az öttevényi ilyen lehetett.  

Csornától D-re, egy kissé távolabbi körbe esik Rábapordány–Patyi-domb (TOMKA 

1997.), ahol egy szórvány csörgő talán egy sírt vagy temetőt sejtet. Rábacsanak–Homokbánya 
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(ERDÉLYI 1995, 95-96.) legalább 3 lovastemetkezést, bronz ellenzős szablyát, kétélű kardot is 

tartalmazó sírjai, Páli–Kavicsbánya (UZSOKI–SZŐKE 1960.) nyílcsúcsokat is szolgáltató 

temetkezései, Himód–Káposztás (TOMKA 2010.; XJM R.A. 5-2001.) részleges lovas, íjcsontos, de 

a 10. század második fele irányába mutató ékszereket is felvonultató temetőtöredéke. 

Röjtökmuzsaj–Zsebedomb (GÖMÖRI 2002, 108, 66. kép) tegezes, nyílcsúcsos férfi sírja, s talán 

még ide sorolható Szakony–Kavicsbánya (ERDÉLYI 1995, 96; RÉVÉSZ 2006a, 417-419.) gazdag 

leleteket adó temetője is. Ettől D-re pedig, már Vas megye területén Vasasszonyfa–Meszleni 

határában került elő két sír (KISS 2000, 257-260.), melyek egyikéből Provence-i Hugo és II. 

Lothar (931-945) érme ismert, a sírban azonban további érmek is voltak. A település 

közelebbről meg nem határozható helyéről pedig 2 db vaskengyel közölt. Ezt a csoportot talán 

a K-Alpok nyúlványai zárják, az itt lévő, a mai Burgenland területére eső temetők azonban 

már a 10. század vége, 11. század irányába mutatnak. 

Csornától Ny-ra, a Hanság D-i részén – szemben a Moson megye estében említett 10-

11. és 11. századi lelőhelyekkel – a 10. századra keltezhető temetők sorakoznak, részben a 

Győr és Kapuvár között húzódó út mentén. A már említett csornai temetők mellett Acsalag–

Hosszúdomb (FÉK 5. sz.), melynek csüngős veretei a 10. század középső harmadával kezdődő 

időszakra utalnak. Veszkény, ahol a Tormostyán-dűlőben egy legalább 11 síros temető volt, 

melyek között tényleges lovas temetkezés mellett legalább 3 jelképes lovas sír is volt 

(ERDÉLYI 1995, 96-97.). A sodrott nyakperec és a fegyverek alapján a 10. század közepe – 

második fele feltételezhető. Továbbá Kapuvár fegyveres férfisírja sorolható még ide. 

A megtelepedést befolyásoló tényezők között a folyók lényeges szerepére a kutatás 

többször felhívta a figyelmet (TAKÁCS 2000, 79-80.; KRISTÓ 2003b, 16-17.). Ennek megfelelően a 

Kisalföld D-i felében is nagy szereppel bírtak a folyók, mind a Mosoni-Duna, a Rába, a Rábca 

és a Sokorói–Bakony-ér vízgyűjtő területe (RÉVÉSZ–TAKÁCS 2006, 21), azonban főként nem a 

nagyobb folyók, hanem a kisebb patakok voltak fontosak (TAKÁCS 2006b, 17). A folyók 

kiemelt szerepe nem csupán a síkvidéki területekre volt vonatkoztatható, hasonló jelenség 

figyelhető meg a Kisalföldet É-felől határoló Kárpátok esetében is, ahol a 10. századi 

települések folyók völgyeiben találhatók (PARCZEWSKI 1997.). Vizsgált területünkön a Duna 

Mosoni ága játszott fontos szerepet, de a Pándzsa patak mentén, a Sokoró–völgyében, továbbá 

a Lajta, a Marcal és a Rába vonalán egyaránt megtalálhatók a lelőhelyek. Különbség azonban 

Komárom-Esztergom megyével szemben, hogy ott a Duna főága mentén helyezkedik el a 

lelőhelyek egy jelentős része, míg Győr és Moson megyékben ez kevéssé jellemző, ami 

alátámasztja, hogy a Mosoni-Duna jobb partja jelentősebb szereppel bírt, mint a Szigetköz – 

legalábbis É-i – területe. Ennek oka abban is keresendő, hogy a természeti viszonyok itt 
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kedvezőbben voltak, mint a folyók által közrezárt területen, s a hajózás a Duna szabályozásáig 

is a Mosoni ágon folyt (GÖCSEI 2004.).  

A lelőhelyek által kirajzolható településszerkezetet tekintve a lelőhelyek száma Győr 

megyében lényegesen magasabb, a 49 lelőhely közül 37 található itt, míg Moson megye 

területére 12 lelőhely esik. Összehasonlításul a szomszédos Sopron megyéből 29 lelőhelyet 

ismerünk. A temetők jellegét illetően az ún. magányos sírok többsége is Győr területén 

található, a hasonló mosoni sírok leleteik gazdagságát tekintve elmaradnak a rozettás csoport 

Koroncó környéki példáitól. A kutatás jelen helyzete alapján úgy tűnik, mindkét megye 

területéről hiányoznak a kisebb sírszámú, gazdagabb leleteket szolgáltató temetők, ám nem 

zárható ki, hogy ezt esetenként a kutatás hiányossága is okozhatja, így feldúlt, esetleg nem 

teljesen feltárt voltuk miatt nem ismerjük fel ezeket. Jelenleg úgy tűnik, különbség Sopron 

megyével szemben, hogy annak területéről biztosan nem ismert nagyobb, a százas 

nagyságrendet megközelítő sírszámú, ún. köznépi jellegű temető. A kisebb sírszámú, 

gazdagabb temetők viszont jellemzőbbek Sopron megyére, ilyenek Rábacsanakról, 

Veszkényről, Szakonyból és Csornáról  is előkerültek, ez utóbbiak között több rozettás 

lószerszámokat tartalmazó sír is volt, ami – mint már említettük – eltér a Győr megyeiek 

vélhetően „magányos” sírjaitól. 

A településeket tekintve megállapítható, hogy a Hanság K-i széléig, sőt tovább ny-i 

irányban, egészen a Lajta folyóig ugyanolyan településszerkezettel számolhatunk már a 10-

11. században is, mint az ország belsőbb területein. Falusias jellegű települések Moson és 

Győr vára között is voltak, csak a mosoni vártól Ny-ra nem került elő ilyen lelőhely, ezt 

azonban szintén okozhatja a kutatás hiányossága is (TAKÁCS–RÉVÉSZ 2006, 30). Kérdés, hogy 

a kisebb sírszámú temetők milyen jellegű településekre utalnak? Kis lélekszámú közösség 

hosszabb ideig használt temetője, vagy egy mobilis közösség sírkertje? Esetleg még az 

államalapítás korában is meglévő vándorló falu (TAKÁCS 2000, 80) temetője? Mivel csupán 

néhány nagyobb sírszámú temető ismert, így adódik a feltételezés, hogy a nagyobb, falusias 

jellegű települések száma kisebb volt, s tanyaszerű megtelepedés lehetett a jellemző. 

Más, főként a megyei korpuszkötetek által jobban tanulmányozható területekkel 

összevetve ez a terület, mely elhelyezkedését tekintve perifériának is nevezhető lenne, a szó 

elnéptelenedett, vagy csupán minimális létszámú lakossággal rendelkező terület értelmében 

nem álja meg a helyét. A temetők jellegét tekintve az ezek által kirajzolódó nagyobb arányú 

megtelepedési gócok valamely központhoz – erősséghez – kötődnek, mint Győr vagy 

Rusosvce/Oroszvár. Ugyancsak a központ lakosságkoncentrációt előidéző szerepére utalnak a 

Székesfehérvár környéki temetők, ám ebben a megyében a központtól távolabb – jelenlegi 
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ismereteink szerint nem feltétlenül csak védművel rendelkező helyeken is tártak fel nagyobb 

sírszámú temetőket. Stratégiai pont közelében található a szomszédos Vas megye (KISS 2000.) 

két nagyobb temetője, az Ikervár–Virág utcai és a Szombathely–Kisfaludy utcai, kb. 200, 

illetve 134 sírja. A harmadik nagyobb temetőt Sorokpolányban tárták fel, 311 sírral. E megye 

hasonló vonásokat mutat a temetők nagyságát és számát illetően az általunk vizsgált területtel. 

S szintén hasonló a helyzet Zala megye esetében is, ott a pusztaszentlászlói mintegy 220 síros 

temető (SZŐKE–VÁNDOR 1987.) az egyetlen közölt, igaz ugyan, hogy inkább 11-12. századi 

temető. Jelentősen más kép tárul elénk azonban például a szintén dunántúli Baranya 

megyében (KISS 1983.), ahol a majsi nagy sírszámú temető mellett e megye területén további, a 

százas nagyságrendet közelítő, vagy akár jelentősen meghaladó sírszámú temetők is vannak. S 

még kontrasztosabb a kép Hajdú–Bihar megye (M. NEPPER 2002.) esetében, ahol egy kb. 30 

km-es átmérőjű körből három, 200 sír feletti temető ismert, de ha a megye egészét – mely 

területét tekintve természetesen meghaladja az általunk elemzett két megyét – nézzük, további 

több száz síros temetők említhetők. Ennek oka talán abban is keresendő, hogy a Dunántúl 

településhálózata lassabban és később jött létre, a megszállás után lassabban népesülhetett be, 

de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a nagyobb sírszámú temetők inkább 

hosszabb használati intervallumuknak köszönhették létrejöttüket (MESTERHÁZY 2002, 337, 

340). 
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VI. RÉGÉSZETI ADATOK GY ŐR ÉS MOSON MEGYÉK 

HONFOGLALÁS ÉS KORA ÁRPÁD-KORI TÖRTÉNETÉHEZ  

 

Ebben a fejezetben a bemutatott forrásbázis alapján kísérelünk meg adatokat 

szolgáltatni a két megye és a Dunántúl Ny-i részének egykori történetéhez. Természetesen így 

a vizsgálat szempontjából a kitekintés a környező területekre, illetve a vizsgálatba bevonható 

további forráscsoportokra is elengedhetetlen. A kronológiai, a mikroregionális és a nagyobb 

területeket átfogó elemzésben Győr és Moson megye – valamint az azokkal többé-kevésbé 

szomszédos területek – lelőhelyeit már áttekintettük, a Ny-i területek és a határvidék 

településtörténetének vizsgálatához azonban elengedhetetlen az ezeken átívelő kitekintés. A 

határvidék kérdéskörének elemzése két fő részre osztható, melyek egymással korrelálnak. 

Egyfelől a politikai szempontok szerinti határvidék, a befolyási övezet, a hatáskör stb. kérdése, 

továbbá az ezzel összefüggő, itt megfigyelhető ún. kapcsolati zóna vizsgálata, melyben az 

érintkezés esetlegesen lecsapódik.  Ennek során a Ny-Dunántúl és a K-Alpok vidék Dunától 

D-re eső területét szeretnénk elemzés alá venni.  

 

VI. 1. A határvidék kérdése 

A 10-11. század vonatkozásában az első és legfontosabb kérdés a határ, melynek 

problematikája az utóbbi időben népszerű témája volt a kutatásnak, jó néhány tanulmány 

foglalkozik is új, módszertani szempontból is ezzel a kérdéssel. Fogalma a modern, politikai 

értelmében világos, ám annak jellege a történeti korokat tekintve már kevésbé egyértelmű.  

A koraközépkorban a pontosan kijelölt határok, noha nem is számítottak teljesen 

ismeretlenek, mégis kevésbé voltak jellemzőek. Ezek vonala többé-kevésbé természetföldrajzi 

tényezőkhöz kötődött. Ahol ilyen markáns tényező nem szabta meg annak vonalát, ott a 

szárazföldi határok azonban gyakran elmosódtak. Az írott források mellett ezek elemzéséhez 

a történeti és névtani adatok mellett főként a régészeti leletek nyújthatnak fogódzót.  

Módszertani problémát jelent a ugyanakkor határ fogalmának, jellegének 

meghatározása. A koraközépkorban az elhatárolódásnak különböző formái ismertek, melyek 

nem fejezhetők ki csupán a határvédelmet szolgáló limes vagy a marcha kifejezésével 

(REIMITZ 2000, 17-18.). Kérdéses annak térbeli kiterjedése is, egy vagy két dimenzós – vonal 
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vagy zóna – jellege (POHL 2000, 16-18.), ebből következően, hogy a két szomszédos területet a 

határ, vagy egy határzóna (FEHR 2008, 101) választja-e el egymástól?  

Az újabb kutatások arra hívták fel a figyelmet, hogy a határok nem minden esetben 

jelentettek határozott választóvonalat, a korai történelem társadalmait ugyanis a legtöbb 

esetben nem választották el egymástól éles, zárt határok (BRATHER 2004, 536). Ezek a határok 

nem természettől fogva léteztek, hanem népek és államok, szociális csoportok és vallási 

felekezetek tartották fenn azokat (POHL 2008, 131). A határ kialakulását a 9-11. századi Közép-

Európa esetében befolyásolta a politika, ideológia, mentalitás, kultúra és a természetföldrajz is 

(GIESLER 1997, 1; HARDT 2000, 56). Ám idővel ezek fokozatosan mosódtak el, váltak 

átjárhatóvá (POHL 2008, 131). A Karoling birodalom K-i határa sem volt átjárhatatlan, 

légmentesen lezárt vonal, mely a határ két oldalán az egymástól való teljes elzárkózást 

biztosítothatta volna (HARDT 2000.).  

A határ problematikája kapcsán nem kerülhetjük meg azon módszertani kérdést, hogy 

a régészeti leletek alapján készített elterjedési térképeket – melyek alapján kísérleteket 

tehetünk bizonyos határvonalak meghatározására – hogyan, mely módon kell értelmezni? Az 

újabb kutatás ezeket ma már kellő kritikával kezeli. Figyelembe kell venni, hogy a régészeti 

leletanyag csak egy kis részletét ábrázolja az egykori teljes spektrumnak (GIESLER 2008, 406), s 

azok elterjedési térképei ritkán mutatják az egyes tárgyak valós elterjedését (STEUER 2004, 59-

60.). Azonban, ha a határt nem is rajzolják ki, de Jochen Giesler véleménye szerint a 

viseletben megfigyelhető orientáció a kulturális – s ezzel együtt természetesen politikai – 

befolyásra is utal (GIESLER 2008, 407). Elsősorban azonban a megtelepedési területeket tükrözi 

(BRATHER 2004, 532). Továbbá a határokat vizsgálva úgy tűnik – a kutatás meghatározó 

részének véleménye szerint – éles kulturális határok helyett inkább egy ún. kapcsolati zóna 

lehet a vizsgálat kiindulópontja (BRATHER 2004, 536; POHL 2008, 131), melyben maguk a 

kultúrák, anyagi műveltségek (s természetesen a személyek is) találkoznak, s így 

befolyásolják egymást, ezzel együtt elmossák az éles kulturális határokat, s így a két oldal 

Sebastian Brather véleménye szerint hamarosan szétválaszthatatlanná válik. Így ami 

továbbviheti a vizsgálatokat az nem is annyira az egyes kultúrák megkülönböztetése, hanem a 

kulturális szintézis, a többes alapon zajló fejlődési folyamatok vizsgálata (BARATHER 2004, 

564-565.). Elemezni kell a kialakult – politikai, gazdasági, szociális – helyzetet, melyben a 

csere megtörténik (BRATHER 2004, 413-414.). Nem szabad azonban elfelejteni, hogy 

kapcsolatrendszer differenciált is lehet, ezért fontos a kisebb, regionális egységek kutatása 

(HARDT 2000, 40). 
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Az átmeneti zónák vizsgálatához így a régészeti leletanyag elemzése elengedhetetlen, 

hiszen ezekben tükröződhetnek kultúrtörténeti választóvonalak (GIESLER 1978, 64), szociális 

határok, s a különbségek sokaságán belül megfigyelhető határok (POHL 2000, 14). 

A kérdés kapcsán újfent meg kell említeni az etnikai identitás kérdését, hiszen a határ 

összefüggésben van az etnikummal, mivel a határvidék mindig magában rejti az adott terület 

etnikai és politikai átalakulásának lehetőségét (VÉKONY 1983, 236; SCHMAUDER 2000, 79-81.).  

A határok jellegének vizsgálata során fontos tényezőként kell megemlíteni, hogy 

fizikai értelemben vett szerepük mellett a korabeli ember számára ezek bírhattak szimbolikus 

jelentéssel is. Így a frankok és a „hunok” – az avarok, majd a magyarok – között elhelyezkedő 

nem csupán a keresztények és a pogányok közti választóvonal volt, hanem a jót és a gonoszt 

határoló, így egészében véve az üdvözülés és az apocalypszis jelképeként értelmezett (POHL 

2008, 123) vonal. Mindez lecsapódhatott az írott hagyományban is. A ny-európai historiográfiai 

toposszerű megállapításaiban tükröződött szemléletmódjuk, a keresztény és a pogány világ 

összecsapásának eszméje, melyben gyakran évszázados kliséket is felhasználtak (KÖRMENDI 

2009, 31-39.). Geopolitikai helyzetét tekintve különösen igaz ez a mai Ausztria területét 

illetően, mely a 20. századig mintegy frontvonalként tekintett terület volt a rómaiak és a 

barbárok, a keresztények és a pogányok között (POHL 2000, 13). A konkrét határokra 

vonatkozóan, az írott hagyományban az avarokat egy sánc választotta el Nagy Károly 

birodalmától, ám a forrás alapján nem világos, hogy ezt ki építette. Az elválasztó akadály, az 

ún. clusák megléte a honfoglaló magyarok kapcsán is felbukkan, melyeket Arnulf morva 

háborúja alkalmával rombolt le (SEBŐK 1995, 212-213.; GÖCKENJAN 1996, 133; HORVÁTH 2002, 

212-213.; SÜTTŐ 2005, 330-331.). A Liudprandnál található, Arnluf királlyal szembeni negatív 

megnyilatkozások mellett, a sáncok lerombolása ebben a szövegkörnyezetben tulajdonképpen 

egy Bibliai eredetű, apokalyptikus motívum átvétele az Antapodosis című műben (POHL 2008, 

122). Az Enns pedig, mint a határ a magyarokkal, a bajor krónikás hagyományban 

tulajdonképpen Nagy Károly egy évszázaddal korábbi, avarokra vonatkozó határának 

felidézése (REIMITZ 2000, 151; NOWOTNY 2005, 224-225.). 

A határvidék, a határvédelem kapcsán általában a – mára kutatástörténeti okokból 

többféle jelentéssel is rendelkező (SALLAI 2002, 273-274.) – gyepű (KRISTÓ 1994.) szerepel, 

mely a határvédelem szakszava. Ezen általában egy területsávot szokás érteni, azon belül 

pedig természetes és mesterséges objektumok alkotta rendszert. Az ennek felrajzolására tett 

kísérletek, több mint egy évszázados múltra tekintenek vissza. Mivel az elmúlt évtizedekben 

több kutató is tárgyalta a Ny-i határ kiterjedését (68. kép), a határvédelmet – e munkákban 
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utalva a kutatás korábbi állomásaira –, így felmentve érezzük magunk a kutatástörténet 

áttekintésétől, az újabb véleményeket azonban megemlítjük. 

                

  1                                                                               2 

68. kép. A Ny-i gyepű feltételezett kiterjedése az egyes történeti munkákban 

 

Sopron megyében a kutatás megtelepedéssel már a 10. század első felében számol, 

elsősorban a szakonyi temető leletei alapján (GÖMÖRI 2002, 33). Vas és Zala megye esetében 

azonban megfogalmazódtak olyan vélemények, hogy területük a 10. század elején még 

határsáv volt, így előbbi benépesülése csak 955 után indulhatott meg (KISS 2000, 280), utóbbi 

pedig csupán a Árpád-kortól kezdett benépesülni (SZŐKE 1996a, 30). A 10. századi belső 

gyepűvonal a Kapuvár – Vasvár – Győrvár – Zalaszentiván – Válicka-völgye vonalán át 

húzódott, egészen a Mura folyóig (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 84, 43. kép; KISS–TÓTH 1999, 111). 11. 

század előtti leletanyag nem ismert a Felső–Válicka, illetve a Széviz–Principális völgytől Ny-

ra. Ettől K-re, a Zala É-D-i folyásáig terjedő területről is csak a 10. század második felére, 

annak is inkább utolsó harmadára keltezhető leleteket tartanak számon (VÁNDOR 1994, 220). A 

11. századi gyepűvonal ettől kissé Ny-abbra, megközelítőleg a Zala-folyó torkolatvidékéig, 
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míg a 11. századi gyepűelve még Ny-abbra tolódva, a Kerka-Mura összefolyásától a Kerka–

völgyén át húzódott (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 84, 43. kép). 

Az ún. gyepű külső vonalának határaként a 900 – 955 közötti időszakban az egyes 

tanulmányokban általában az Enns folyó szerepel (pl. VÁNDOR 1994, 218; BÓNA 2000, 36; 

GÖMÖRI 2002, 35; SZŐKE 2004, 181-182.), mely azonban – mint említetük – a Ny-i 

krónikairodalomban tulajdonképpen az avarok Nagy Károly alatti határának felidézése. Innen 

K-felé, a Bécsi-erdőig csupán kisebb határőrtelepekkel számol a kutatás. Ezt Kiss Gábor és 

Tóth Endre véleménye szerint Bécs önálló magyar neve is megerősítheti, utalva arra, hogy a 

10. században a magyarok által megszállt pont volt (KISS–TÓTH 1999, 113). Az Ennstől K-re 

fekvő „gyepűelve” német megszállása az augsburgi csata után már megindulhatott, ekkor 

kezdődött a határvédelem kiépítése, melynek ütemét a Karantán Hercegség 976 körüli 

megszervezése is gyorsíthatta (KISS 2000, 277). Így fokozatosan tolódott K-felé, 970/973-ig a 

Fischa folyóig húzódott vissza (GÖMÖRI 2002, 35), majd Melk 984. évi elfoglalása után pedig a 

„gyepűelve” teljes feladása, s a Bécsi-erdőig való terület német megszállása következett be 

(KISS–TÓTH 1999, 113). Ekkor a Lajta vonala alkothatta a határt (GÖMÖRI 2002, 35). Az Ostmark 

K-i határát a 970-1063 között Jochen Giesler is a Lajta – Fischa vonalánál jelölte ki (GIESLER 

1997, 195; ibid. 2008, 400, Abb. 1.). Fontos azonban, hogy ez csupán a Duna menti sávot jelentette, 

így a D-i területek esetében kérdéses, hogy a Mura-völgyét is ekkor adták-e fel a magyarok, 

vagy csupán később (KISS–TÓTH 1999, 113).  

Nagyon lényeges szempont a határ vonatkozásában, hogy a 10. század közepéig, a Ny-

i irányú kalandozó akciók lezárultáig más lehetett a határvidék/határvédelem jellege, mint a 

Ny-i irányba történő esetleges elzárkózást, majd nyitást követően. Ebben az időszakban 

birodalmi integráció a barbárnak tekintett magyarok irányába még nem valósult meg, míg a 9. 

században a karoling fennhatóság/befolyás stb. nyomai világosan megmutatkoznak nemcsak a 

későbbi magyar szállásterület, de pl. Dalmácia esetében is. 

Elsőként ennek a területnek a viszonyait szeretnénk elemezni, ám elsősorban nem 

katonai/védelmi szempontjából, hanem – az attól nyílvánvalóan nem elválasztható – 

településtörténeti szempontok alapján. Minderre azért van szükség, hogy képet kapjunk arról, 

megfelelő-e e területet csupán kisebb létszámú, katonai csoportok lakhelyének tekinteni, s 

nagyobb arányú benépesülését a 10. század második felére – végére helyezni?  

A kérdés megítélése szempontjából azonban egy lényeges elemet nem ismerünk, 

vagyis, hogy miként, milyen – egységes, vagy területenként változó – szemléletmód alapján 

tekintettek a magyarok a 10. században a Kárpát-medence Ny-i felére, mely a megtelepedést 

alapvetően befolyásolhatta. A fontosabb stratégiai pontokat, pl. átkelők, utak, nyílván 
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érdekükben állt megszállni vagy legalább ellenőrzés alá vonni, csakúgy, mint a gazdaság 

szempontjából lényeges területeket. Nem tudjuk azonban mi volt a helyzet a számukra 

értéktelenebb területekkel? Működött-e egy olyan szemléletmód – mint pl. az európai 

gyarmatosítás korában – amely a lehető legtávolabbi területek birtoklására vagy legalább a 

fennhatóság kiterjesztésére törekedett? Kristó Gyula jogosan figyelmeztetett rá, hogy a két 

fogalom, hatáskör és megszállt terület külön választandó egymástól, melyek nem fedték 

egymást (KRISTÓ 2002, 254-255.). 

 

Természetföldrajzi környezet 

A természetföldrajzi környezet szerepe közismert a megtelepedést illetően. A 

településterület Ny-i irányú kiterjedését is nyilvánvalóan befolyásolta a természeti kép. É-ról 

tekintve egyedül a Duna völgye volt Ny-i irányban nagyobb távolságra nyitott, a Bécsi-

medence felé, egészen a Bécsi-erdőig. Természetes akadályt jelentett azonban a Fertő és a 

Hanság mocsaras, időszakosan vagy állandó jelleggel vízzel borított területe. Ehhez 

csatlakozott a Fertő tó mögött húzódó Lajta hegy vonulata is. Maga a Lajta folyó azonban 

legfeljebb tájékozódási pontként szolgálhatott, akadályt – különösen nyáron – nem jelenthetett 

a magyarok számára (BRUNNER 2000, 245). A kisebb vízfolyások általában amúgy is inkább 

valamely belső határt jelölhették, nem pedig az államhatárt (WINCKLER 2010, 75). A hegy, 

illetve a tó D-i oldalán a Balfi-dombvidék és az Alpokalja, Sopron környéki területe 

rendelkezett még hasonló természetföldrajzi viszonyokkal. Soprontól D-re azonban az Alpok 

K-i nyúlványai zárták a Dunántúl Ny-i részét, ami csupán a folyók völgyeiben volt nyitott Ny-

felé (KISS–TÓTH 1999, 107).  

A megtelepedést befolyásoló tényezők felől közelítve a kérdést, a Kárpát-medence 

természetföldrajzi adottságai kedvező lehetőségeket nyújtottak a nagyállattartó steppei-

földművelő és szőlőművelő tevékenység folytatásához is (FRISNYÁK 2000, 54). Az életmód 

megítélésének eltérő volta miatt a szakirodalomban azonban markánsan eltérő vélemények 

fogalmazódtak meg a honfoglaló magyarság megtelepedésével kapcsolatban. Főként Kristó 

Gyula munkássága hangsúlyozta a 10. század első felében a magyarság nomád voltát, s 

kutatási eredményeit is ennek rendelte alá, esetenként figyelmen kívül hagyva, sőt 

megkérdőjelezve a régészeti kutatások eredményeit, illetve kompetenciáját a településtörténeti 

vizsgálatokkal kapcsolatban (KRISTÓ 1995, 97-127.; ibid. 1996.; ibid. 2003, 214-215.; RÉVÉSZ 1997.; 

TAKÁCS 1997.). A régészeti bizonyítékok és a természetföldrajzi tényezők azonban a Kárpát-

medence esetében kizárják a tisztán ló- és juhtartás dominanciájára épülő nomadizmus 
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létjogosultságát,156 így Kristó véleményével ellentétben az egykori települési terület nem 

csupán a sík, legeltetésre alkalmas részekre terjedhetett ki, hanem magába foglalhatta a 

nagyobb tengerszint feletti magasságú, erdőségekkel borított területeket is, melyek közül a 

buja aljnövényzetű tölgy-, és elegyes erdők különösen alkalmasak voltak legeltetésre (KISS 

2000, 131).  

 

Névtani adatok 

Az elméleti megfontolások és a természetföldrajzi tényezők után az egyes 

forráscsoportokat kell áttekinteni, melyek a kérdés vizsgálatához hozzájárulhatnak. Elsőként a 

névtani adatok következnek, melyek a források egy speciális csoportját alkotják. Ezek 

forrásértékéről azonban a kutatás jelen állása szerint erősen megoszlanak a vélemények: mind 

a személynevekből képzett 10. századi helynevek felhasználhatóságáról, mind a törzsi 

helynevek adatainak forrásértékéről.157  

A határvédelem kapcsán a foglalkozásnevekből képzett helynevek esetében nem 

igazolható minden esetben, hogy a határvédelemben részt vevő személyek lakták, mint ahogy 

a fordítottja is igaz: nyílván nem csupán azokon a településeken élhettek várnépek, melyek 

nevében ennek emléke megőrződött. A bizonytalanság ellenére talán mégis az „őr” alakot 

mutató helynevek használhatók fel nagyobb valószínűséggel a határvédelem szerkezetének 

rekonstrukciójakor (KRISTÓ–MAKK–SZEGFŰ 1973, 650-654.). A foglalkozásnevekből képzett 

helynevek kapcsán pozitív példaként említhetők a határvédelmi berendezkedésre, határőrökre 

utaló helynevek közül pl. a Győr–Moson–Sopron megyében található Levél, Kapuvár és 

Röjtökmuzsaj, melyek a határőrök egykori települései (is) lehettek (KISS 1996, 696; ibid. 1997, 

181). Mindhárom lelőhelyeről ismert korabeli temető. Felmerült a kutatásban annak lehetősége 

is, hogy a mai Ausztria területén található „Valva = falva” utótaggal rendelkező helynevek is 

valamiféle magyar településre utalhatnak (ZÖLLNER 2000, 50). Ez azonban szintén nem 

igazolható, mivel a -falva, -falu utótag csupán 1200 táján kezdett személynevekhez járulni, 

helységnevek képzése végett (KISS 1996, 970). Módszertani szempontból nyilvánvalóan 

ugyancsak negatív előjellel lehet itt megemlíteni az Itáliában megőrződött helyneveket is, 

mint pl. „Magyar gázló” (VÖRÖS 1996, 134) vagy a „via Ungarorum” (KISS–TÓTH 1987, 127). A 

Niederösterreich területén található magyar kapcsolatokat mutató helyneveket Elisabeth 

Schuster vizsgálta (SCHUSTER 1995.). Eredményei alapján a magyar eredetű és a magyar 

                                                 
156 Az egyes érveket összefoglalja: TAKÁCS 2000, 78-79. 
157 Pl. KRISTÓ–MAKK–SZEGFŰ 1973.; KRISTÓ 1995, 255-275.; KISS 1996.; DÉNES 1996.; GYÖRFFY 
1997.; RÁCZ 2006.; BASKI 2009. – gyakran egymásnak ellentmondó megállapításokkal! 
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helynévvel képzett nevek a tartomány egész terültén; a német eredetű, de a magyarokra 

vonatkozó utalást tartalmazó nevek pedig inkább a tartomány K-i részén találhatók, melyeket 

azonban a németül beszélő telepesek adtak.  

 

Régészeti lelőhelyek 

Ezután át kell tekinteni a Ny-i terület lelőhelyeinek topográfiai helyzetét, azok jellegét, 

leletanyagát. A 10-11. századi Győr és Moson megyék mellett Sopron, Vas és Zala, kisebb 

részben Veszprém megye, továbbá K-Ausztria területéről – a Duna és a Mura völgye között – 

az alábbi korabeli lelőhelyeket ismerjük:158 51. Győr–Pósdomb; 52. Gattendorf/Lajtakáta, A; 

53. Acsalag–Hosszúdomb; 54. Bősárkány; 55. Csorna–Csatári-major, Eperjesdomb; 56. 

Csorna–Sűlyhegy; 57. Csorna–Hosszúdomb; 58. Deutschkreuz/Németkeresztúr, A.; 59. Dőr–

Kápolna-dűlő; 60. Draßburg/Darufalva; 61. Fertőszentmiklós–Szereti-dűlő; 62. Himod–

Káposztás; 63. Kapuvár–Gyümölcsdomb; 64. Kleinhöfflein/Kishöfflány, A.; 65. 

Mittelpullendorf/Középpulya, A.; 66. Müllendorf/Szárazvám, A.; 67. Nebersdorf/Ligvánd, A.; 

68. Nikitsch/Füles, A.;  69. Oslip/Oszlop, A.; 70. Páli–Kavicsbánya; 71. 

Pötsching/Pecsenyéd, A.; 72. Purbach/Feketeváros, A.; 73. Rábacsanak–Vásártéri-dűlő; 74. 

Rábacsanak–Vasúti sor; 75. Rábapordány–Patyi-domb; 76. Rábatamási; 77. Röjtökmuzsaj–

Zsebedomb; 78. Sopronbánfalva–Magdolna kápolna; 79. Steinbrunn/Büdöskút, A.; 80. 

Stotzing/Lajtaszék, A.; 81. Szakony–Kavicsbánya; 82. Szakony–TSz major; 83. Városfalu; 

84. Veszkény–Tormostyán-dűlő; 85. Bögöt; 86. Burg/Pinkaóvár–Tobolyvár, A.; 87. 

Celldömölk–Bencés apátság; 88. Celldömölk–Ság hegy; 89. Celldömölk–Zsidó temető; 90. 

Csempeszkopács; 91. Csepreg–Szentkirály; 92. Egervár–Kápolna-dűlő; 93. Eisenberg/Csejke, 

A.; 94. Hegyhátszentmárton; 95. Ikervár–Virág u.; 96. Kemenesszentmárton; 97. Kőszeg–

Kőszegfalvi rétek; 98. Meggyeskovácsi–Kövecsesi-dűlő; 99. Meggyeskovácsi–Munkás u.; 

100. Mesteri–Intapuszta; 101. Nárai–Jáki úti belső dűlő; 102. Pilgersdorf/Pörgölény, A.; 103. 

Rábasömjén; 104. Répcelak–Várdomb; 105. Sitke–Hercseg hegy; 106. Sitke–Hegyalja; 107. 

Sorokpolány–Berekalja; 108. Szombathely–Kisfaludy S. u., Szt. Márton templom; 109. 

Vasasszonyfa; 110. Vasasszonyfa–Meszleni határ; 111. Velem–Szt. Vid; 112. Zsennye–

Kastélykert; 113. Balatonmagyaród–Hídvégpuszta; 114. Balatonmagyaród–Kolon; 115. 

Bezeréd; 116. Csatár; 117. Hahót–Cseresznyés-dűlő; 118. Kozmadombja (?); 119. Letenye–

templom környéke; 120. Nagykanizsa; 121. Nagykapornak; 122. Pakod; 123. Pölöske; 124. 

Pusztaszentlászló; 125. Rezi–Gyöngyösi csárda; 126. Sárhida; 127. Zalacsány–Zala meder; 

                                                 
158 A lelőhelyek számozása a Győr és Moson megyei lelőhelyek, katalógusban található számozásának sorát 
követi. 
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128. Zalaszabar–Borjúállás-sziget; 129. Zalaszántó; 130. Zalaszentgrót–Téglagyár; 131. 

Zalaszentgrót–Polgárváros; 132. Zalaszentiván–Kisfaludihegy (SZŐKE–VÁNDOR 1976, 144); 

133. Zalaszentmihály–Téglagyár; 134. Zalavár; 135. Zalavég–templom mellett; 136-137. Bad 

Deutsch Altenburg/Németóvár, A.; 138. Bruck an der Leitha/Lajtabruck, A.; 139. 

Lanzenkirchen, A.; 140. Altenmarkt bei Leibnizt; 141. Szentgyörgyvár (?); 142. 

Langenschönbichl; 143. Köttlach; 144. Judendorf; 145. Unterhaid; 146. Mautern; 147. Zala 

megye, ismeretlen lelőhely. 

 

A régészeti források egy speciális csoportját alkotják a föld-fa szerkezetű várak (BÓNA 

1998.),159 melyek a vizsgált területről is ismertek, illetve elhelyezkedésük lokalizálásának 

hiányában egykori meglétük valószínűsíthető: Bad Deutsch Altenburg/Németóvár (OBENAUS 

2006, 38-42.; WAWRUSCHKA 2009, 144), Egervár (KISS–TÓTH 1999, 108); Draßburg/Darufalva 

(GÖMÖRI 2000, 36-39.); Győr (TOMKA 1976.; ibid. 2006.; BÓNA 1998, 29-30.); Győr–Bácsa, Szent 

Vid (BÓNA 1998, 46-48.); Győrvár (KISS–TÓTH 1999, 108); Ikervár (KISS 2000, 278); 

Kapuvár/Babót (GÖMÖRI 2000, 42-44.; TAKÁCS 2006.); Körmend (KISS 2000, 278); 

Lutzmansburg/Locsmánd (KAUS 1987.; BÓNA 1998, 101; GÖMÖRI 2000, 46-47.); 

Mosonmagyaróvár–Moson (BÓNA 1998, 34, TOMKA 1987.; ibid. 2000c.); Rusovce/Oroszvár 

(BÓNA 1998, 26-27., 90-91., 4. kép; KRISTÓ–SZŐKE 1994.); Sopron (BÓNA 1998, 34; GÖMÖRI 2000, 

49-93.); Vasvár (KISS–ZÁGORHIDI CZIGÁNY 2007.); Velem–Szt. Vid (KISS 2000, 279; FEKETE 

2007.); Sárvár (KISS 2000, 278); Szombathely (KISS 2000, 278); Burg/Pinkaóvár (KISS 2000, 279; 

KAUS 2006, 252-253.).  

 

A lelőhelyek kronológiai helyzetét tekintve próbálunk információt nyerni a 

településterület változásairól. Pénzzel sajnos azonban csupán néhány sír vagy temető terminus 

post quem időpontja állapítható meg: 12. Győr–Téglavető-dűlő – 947,160 37. Nyúl–Öreghegy 

– 926, 51. Győr–Pósdomb – 1046, 52. Gattendorf/Lajtakáta – 1000, 55. Csorna–Csatári 

major, Eperjesdomb – 1038, 56. Csorna–Sűlyhegy – 926, 83. Veszkény–Tormostyán-dűlő – 

915, 109. Vasasszonyfa – 931 (szórvány érem), 113. Balatonmagyaród–Kolon – 1046, 123. 

Pusztaszentlászló – 1063, 124. Rezi–Gyöngyösi csárda – 1060. Itt egy történeti érvet, a 

Dunántúl 900-ban történt megszállását is bevonhatjuk a vizsgálatba, mint lehetséges 

legkorábbi időpontot. Sőt, amennyiben figyelembe vesszük, hogy ebben az évben talán még 

                                                 
159 A földvár megnevezés Bóna István véleménye szerint nem megfelelő terminus ezekre az erősségekre (BÓNA 
1998, 23). 
160 A győr–téglavető-dűlői 26. sírból származó „kopott, átlyukasztott itáliai” érmék a felszedés során elporladtak.  
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nem az egész terület került megszállásra, vagy akár csak a fennhatósági körbe vonásra, az a 

lehetséges legkorábbi időpontot még későbbre helyezi.  

A hagyományos régészeti keltezés alapján – a Győr és Moson megyei lelőhelyek már 

említett kronológiai besorolásán túl – a 10. századra helyezhetők az alábbi lelőhelyek: 53. 

Acsalag, 54. Bősárkány, 55. Csorna–Csatári major, 56. Csorna–Sűlyhegy, 59. Dőr, 63. 

Kapuvár–Gyümölcsdomb, 70. Páli–Kavicsbánya, 73. Rábacsanak–Vásártéri-dűlő, 74. 

Rábacsanak–Vasút sor, 75. Rábapordány–Patyi-domb, 76. Rábatamási, 77. Röjtökmuzsaj–

Zsebedomb, 81. Szakony–Kavicsbánya, 84. Veszkény–Tormostyán-dűlő, 86. 

Burg/Pinkaóvár–Tobolyvár, 89. Celldömölk–Zsidó temető, 93. Eisenberg/Csejke, 96. 

Kemenesszentmárton, 97. Kőszeg–Kőszegfalvi rétek, 109. Vasasszonyfa, 110. Vasasszonyfa–

Meszleni határ, 120. Nagykanizsa, 127. Zalacsány–Zala meder, 128. Zalaszabar–Borjúállás 

sziget, 129. Zalaszántó, 138. Bruck An der Leitha/Lajtabruck, 139. Lanzenkirchen. 

Már a 10. században megkezdődhettek a temetkezések, s azok változatlanul folyhattak 

a 11. század folyamán is, illetve magányos sírok esetén az ezredforduló körüli időpont 

valószínűsíthető: 57. Csorna–Hosszúdomb, 58. Deutschkreuz/Németkeresztúr, 61. 

Fertőszentmiklós–Szereti-dűlő, 62. Himod–Káposztás, 67. Nebersdorf/Ligvánd, 79. 

Steinbrunn/Büdöskút, 80. Stotzing/Lajtaszék, 88. Celldömölk–Ság hegy, 95. Ikervár–Virág u., 

104. Répcelak, 113. Balatonmagyaród–Hídvégpuszta, 115. Bezeréd, 130. Zalaszentgrót–

Téglagyár, 131. Zalaszentgrót–Polgárváros, 135. Zalavég, 136-137. Bad Deutsch 

Altenburg/Németóvár, 141. Szentgyörgyvár (?). 

A 11. századtól keltezhető temetők, kincsleletek: 60. Draßburg/Darufalva, 65. 

Mittelpullendorf/Középpulya, 68. Nikitsch/Füles, 71. Pöttsching/Pecsnyéd, 78. 

Sopronbánfalva, 82. Szakony–Tsz major, 83. Városfalu, 85. Bögöt, 87. Celldömölk–Bencés 

apátság, 90. Csempeszkopács, 91. Csepreg, 92. Egervár, 94. Hegyhátszentmárton, 100. 

Mesteri, 101. Nárai, 103. Rábasömjén, 107. Sorokpolány, 108. Szombathely–Kisfaludy u, Szt. 

Márton templom, 112. Zsennye, 114. Balatonmagyaród–Kolon, 115. Bezeréd, 116. Csatár, 

117. Hahót, 119. Letenye–templom környéke, 121. Nagykapornak, 123. Pölöske, 124. 

Pusztaszentlászló, 125. Rezi–Gyöngyös csárda, 126. Sárhida, 132. Zalaszentiván, 133. 

Zalaszentmihály, 134. Zalavár. 

 

A sírok és temetők keltezése során általában egy hosszabb-rövidebb időintervallum 

szerepel, melyek között az adott sír földbe kerülhetett, illetőleg a temetőt használták. Azonban 

– mint már említettük – a Bács-Kiskun megyei Hartán előkerült temető genetikai vizsgálata 

óta, mely nem mutatott ki rokonsági kapcsolatokat a 23 síros temetőben, azonban számolni 
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kell azzal a lehetőséggel is, hogy egy ilyen sírszámú temető is betellhetett akár nagyon rövid 

idő leforgása alatt. Ennek pedig a településtörténet szempontjából is jelentősége van.  

A 10. századi lelőhelyek – fentebb már áttekintett – Moson megyei csoportjához DNy-

felől kapcsolódnak a Sopron megyeiek. Topográfiai helyzetüket tekintve a 10. századiak 

döntő többsége a Rábaközben, a Hanságtól D-re helyezkedik el, legnyugatibb előfordulásuk 

Szakony és Röjtökmuzsaj, melyek megközelítőleg a Fertő tó É-D-i vonalában találhatók. E 

két lelőhely egyben a később tárgyalandó fegyveres sírok nagyobb tömbjének csaknem 

legnyugatibb előfordulását is jelzi. A gazdagabb leleteket szolgáltató temetők is a Rábaközre, 

annak is inkább Ny-i részére jellemzőek, a Kapuvár – Mihályi – Rábakecöl vonalban, a 

Rábáig húzódó sáncon (KISS–TÓTH 1999, 110) belül. Vas megyében Burg/Pinkaóvár jelenti a 

legnyugatabbra található 10. századi lelőhelyet. Itt két tömbjük látszik kirajzolódni, az egyik 

az ettől kb. Vasasszonyfáig húzódó, míg a másik a Rábától K-re, Celldömölk környékén. 

Tovább haladva D-i irányba Zala megye területén a 10. századi sírok legdélebbi lelőhelye 

Nagykanizsa, valószínűleg egy lovas sírra utalhat az előkerült zabla. Noha kissé délebbre 

található a lelőhelyek tömbjétől, ám Juraj u Trnju/Tüskeszentgyörgy, Hr. 5. sírja alátámasztja 

a 10. századi megtelepedést a Murától D-re eső területen is, még akkor is, ha a temető egyéb 

leletei, mint a sima és a bordázott S-végű karikák (TOMIČIĆ 1986, 136; SOKOL 1996, 86) inkább 

már a század második felében, vagy az ezredforduló körül nyitott temetőre is utalhatnak. 

Szintén egy 10. századi lovassír került elő Zalaszántón, mely azonban már jóval nyugatabbra 

helyezkedik el. 

A 10-11. századi sírok, temetők esetében a 10. századi Rábaköziek tömbjéhez képest 

Ny-ra tolódás figyelhető meg, egészen a Sopron – Lutmannsburg/Locsmánd vonalig, s már a 

Fertő-tó ÉNy-i részéről is ismert lelőhely. A 11. században pedig további Ny-i részeken 

bukkannak fel a temetők, egészen a Pöttsching/Pecsnyéd – Mittelpullendorf/Középpulya 

vonalig, megközelítőleg egyenletes területi eloszlásban. Vas megye területén a 10-11. századi 

temetők jelentős Ny-i irányú elterjedése viszont nem figyelhető meg a 10. századiakhoz 

képest. Zala megyében a lelőhelyek tömbjétől kissé Ny-i irányban elszakadva található 

Kozmadombja, ahol egy kétélű kard – mely ha nem a 11. századnál későbbi (KOVÁCS 1995, 

167) típus – akkor utalhat egy 10-11. századi sírra. A 10. század közepével kezdődő időszakra 

utalnak a zalaszentgróti temető leletei is. Az erre az időszakra datált lelőhelyek a megye ÉK-i 

részén, a Zala völgyének közelében, illetve a Kis-Balaton mellett helyezkednek el. 

A 11. századi településterület tekintetében – mint említettük – Sopron megyében Ny-

ra tolódás figyelhető meg, ez Vas megyére viszont nem jellemző. Zala megye esetében 

ellenben ekkor Ny-i irányban, már egészen a Válicka-völgyéig megfigyelhetők a lelőhelyek. 
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Figyelemre méltó, hogy a Rába középső és a Zala alsó folyása közötti területen, a 

Rábától D-re eső területsávban egy viszonylag nagyobb területről – eddig – nem ismertek 

korabeli lelőhelyek. Ez a terület megközelítőleg a Vasvár – Győrvár – Egervár föld-fa 

szerkezetű erősségek és a Vasvári sánc alkotta, csaknem É-D-i irányú vonaltól K-i és Ny-i 

irányba eső terület: a Vasi-hegyhát és a Kemeneshát.  

A lelőhelyek topográfiai helyzetét tekintve Bad Deutsch-Altenburg/Németóvár 

temetője vagy temetői a legnyugatibb lelőhely vagy lelőhelyek, melynek kapcsán az itteni 

magyar közösség léte feltételezhető. D-felé Bruck an der Leitha/Lajtabruck sírjainak magyar 

közösséghez kapcsolása kétségtelennek tűnik számunkra. Utóbbi temető alapján a Fertő É-i 

végét és a Dunát összekötő sánc esetében inkább annak 18. század eleji kronológiai helyzetét 

(KISS–TÓTH 1999, 109) valószínűsíthetjük. Tovább haladva a Lajta hegység Ny-i oldalán lévő 

Stotzing-i/lajtaszéki temető egy itteni, 10. század végi közösségre utalhat. A hegy tehát 

minden valószínűség szerint elválasztó természeti akadályként szolgált, erre utalhat, hogy 

földvárak csupán annak végeinél találhatók. A Bruck an der Leitha-i/lajtabrucki temető 

keltezése azonban azt igazolja, hogy a hegy Ny-i oldala magyar közösség szálláshelye lehetett 

a 10. század végi, ezredforduló körüli időkben. Tovább DNy-felé Pöttsching/Pecsnyéd 

Salamon (1063-1074) érmével keltezhető lelőhelye található, a draßburgi/darufalvi erősségtől 

Ny-ra, mintegy 10 km-re. Tovább DNy-felé azonban már csak Lanzenkirchen fegyveres sírja 

marad, ám ez időben bizonyára korábbi. A váraktól Ny-ra fekvő települési területet a 

Lutmannsburg/Locsmánd várától Ny-ra fekvő Nebersdorf/Ligvánd, és 

Mittelpullendorf/Középpulya is megerősíti. Utóbbi megközelítőleg a Draßburg-i/darufalvi és 

a Velem–Szent vidi erősségek vonalában fekszik. Ettől a képzeletbeli vonaltól Ny-ra már 

valóban nem ismert jelenleg korabeli – magyar közösséghez köthető – lelőhely.   

 

A sírok jellege  

Fegyveres – gyakran jelképes vagy tényleges lovas – temetkezéseket tartalmazó 

temetők vagy magányos sírok: 2. Csikvánd–Csikvándi kavicsos, 22. Kajárpéc–Gyűri 

kavicsbánya, 23. Koroncó–Bábota I. sír, 29. Levél–Újhelyi I. tér 1/B. sír, 35. 

Mosonszentmiklós, 37. Nyúl–Öreghegy (legalább 1 sír), 55. Csorna–Csatári major (legalább 2 

sír), 56. Csorna–Sűlyhegy (legalább 3 sír), 62. Himod–Káposztás 47., 83. sír, 63. Kapuvár–

Gyümölcsdomb (?), 70. Páli–Kavicsbánya 3. sír (továbbá a feldúlt sírok egyike), 73. 

Rábacsanak–Vásártéri-dűlő (legalább 2 sír), 77. Röjtökmuzsaj–Zsebedomb 5. sír, 81. 

Szakony–Kavicsbánya 1. sír, 84. Veszkény–Tormostyán-dűlő 5., 6. sír (s lehetséges, hogy a 

feldúlt sírok közt is volt fegyveres temetkezés), 95. Ikervár–Virág u. 7., 24., 37., 44., 53., 57., 
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65., 78., 85., 104. 114., 136. sír, 130. Zalaszentgrót–téglagyár 7., 8. sír, 131. Zalaszentgrót–

Polgárváros (feltételezhetően legalább két sír), 138. Bruck an der Leitha/Lajtabruck 24. sír, 

139. Lanzenkirchen. Továbbá azok az esetek, mikor csupán fegyver került elő: 118. 

Kozmadombja (?), 127. Zalacsány–Zala meder.161  

Mindezeket térképre vetítve az alábbi kép körvonalazódik: a fegyveres sírok egy 

kisebb része egyfelől a Lajta Ny-i partján fekszik. A lanzenkircheni sír a 10. századon belül 

nehezen keltezhető, a Bruck an der Leitha-i/lajtabrucki temető azonban véleményünk szerint 

inkább annak közepétől vagy utolsó harmadától kezdődő időszakra utal, földrajzi helyzete 

alapján talán valóban jelölheti a magyar szállásterület kiterjedését (TAKÁCS 2006b, 17). 

Elhelyezkedése azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a folyó nem feltétlenül tekinthető 

határfolyónak, legalábbis bizonyos időszakokban. K-i irányba haladva a Mosoni-Duna jobb 

partján, az egykori szárazföldi közlekedési út mentén található Levél, ahonnan temetőből 

legalább egy, kétélű kardja alapján már valószínűleg a 10. század második felére utaló 

fegyveres sírját ismerjük. Tovább haladva, szintén az egykori út közelében helyezkedik el a 

mosonszentmiklósi férfi sírja. Rusovcétól/Oroszvártól Győrig tehát a Duna, illetve a Mosoni-

Duna mentén biztosan mindössze két fegyveres sír ismert, ennek azonban az is lehet az oka, 

hogy a hadvonulásoknál a terep kedvezőtlen adottságai miatt gyakrabban használták a Győr – 

Árpás – Csorna – Kapuvár – Sopron útvonalat, szemben a Mosoni-Duna partján futó úttal 

(KISS–TÓTH 1987, 129). Kissé magasabb a fegyveres sírok száma Győr megyében, a Rábától K-

re eső területen. Ezek nagyobb tömbje azonban a Fertő-tó, a Hanság és a Rába közti 

szakaszon, a Rábaközben található, ami hasonló képet mutat a 10. századi, gazdagabb 

leleteket szolgáltató lelőhelyek elhelyezkedésével, nem egy esetben pedig ugyanazon a 

lelőhelyen belül találhatók ezek. A Hanság D-i szélén futó, fentebb már említett Csorna – 

Kapuvár – Sopron útvonal mentén található Csorna, Veszkény, Kapuvár és Röjtökmuzsaj. 

Ettől D-re pedig Rábacsanak, Páli, Himód és Szakony. D-i irányban kisebb hiátus után – Vas 

megyében eddig egyedül – Ikervár temetőjében bukkannak fel újra – a 10. század második 

felére keltezhető – fegyveres sírok, melyekben talán a Rába átkelőjének őrzőit 

azonosíthatnánk (KISS 2000, 278). Noha szórványként Lutmannsburgról/Locsmándról egy 11. 

századi kétélű kard (KAUS 2006, 274), több helyről pedig nyílcsúcsok ismertek, az azonban 

mindenképp figyelemre érdemes, hogy Vas megyében a Rába vonalától Ny-i irányba eddig 

nem került elő más, a 10. századra keltezhető fegyveres sír, s mindössze egy vasasszonyfai 

feldúlt sír esetében merülhet fel a fegyvermelléklet egykori meglétének a lehetősége.  

                                                 
161 Ebben az összeállításban nem szerepelnek azok a sírok, melyekből csupán 1 db nyílcsúcs került elő.  
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Szintén alacsony a 10. századi fegyveres sírok száma Zala megyében. Mindössze 

Zalaszentgrót és Kozmadombja, továbbá Zalacsánynál a Zala medréből került elő egy kétélű 

kard. Utóbbi azonban csupán feltételesen sorolható ide, hiszen a szórványként előkerült kétélű 

kard töredéke a 11. századnál későbbi is lehet (KOVÁCS 1995, 167). Helyzetét tekintve a Vasvár 

– Győrvár – Egervár s a Válicka völgyével jelölhető vonaltól kissé távolabb helyezkedik el. 

Ettől jóval keletebbre telálható, a feltehetően már a 10. század közepétől, második felétől 

keltezhető fegyveres sírokat tartalmazó zalaszentgróti temető, a Vasvári sánctól K-re. 

A temetőket tekintve a fegyveres sírok aránya a következő: Bruck an der Leitha-

i/Lajtabruck: 4 %*, Csorna–Sűlyhegy: 10 %*, Ikervár–Virág u.: 10 %*, Levél–Újhelyi I. tér: 

11 %*, Nyúl–Öreghegy: 25 %*, Páli–Kavicsbánya: 12,5 %*, Rábacsanak–Vásártéri-dűlő: 13 

%*, Röjtökmuzsaj–Zsebedomb: 6,6 %*, Szakony–Kavicsbánya: 15 %*, Veszkény–

Tormostyán-dűlő: 17 %*, Zalaszentgrót–Polgárváros: 7 %*, Zalaszentgrót–Téglagyár: 16,6 

%* (a *-al jelölt értékek a nem teljesen és/vagy nem hitelesen feltárt temetőket jelölik, s 

feltételezhetően sok esetben csupán a lehetséges minimum értékeket tükrözik). 

A csikvándi, kajárpéci, lanzenkircheni, mosonszentmiklósi és a kapuvári sírt 

leszámítva ezek a temetők jellegüket tekintve messze elmaradnak a Felső–Tisza-vidék erősen 

katonai jellegű sírkertjeitől, ahol az eltemetettek legalább fele férfi volt, míg a női és gyermek 

sírok száma ezekhez képest alacsony, vagy teljesen hiányzik (RÉVÉSZ 1991.; ibid. 1996, 193-206.; 

BÓNA 1997.).162 Mindez annak ellenére biztosnak látszik, hogy a temetők között gyakorlatilag 

nincs hitelesen és teljesen feltárt, ami a fegyveres sírok százalékos arányát nyílván 

befolyásolja. Az arány így csak hozzávetőleges lehet, mely 4 és 25 % között változik.  

Ezek közül tehát egyedül a lanzenkircheni lenne köthető talán a legnagyobb 

valószínűséggel határvédő egységhez, de felmerült valamely kalandozó akció során elesett 

harcossal történő azonosítása is (NEVIZÁNSKY 2011, 157). Azonban mivel hiteles feltárás 

hiányában csupán egyetlen sírról van tudomásunk, így nehéz lenne egyértelműen állást 

foglalni. A Bruck an der Leitha-i/lajtabrucki – nem teljesen feltárt – temető egyetlen 

fegyveres sírja mellett női és gyermeksírok is előkerültek, így aligha lehet egy olyan 

egységként meghatározni az ide temetkező közösséget, mely „a Bécsi-medencét és a 

Kisalföldet összekötő legfontosabb járható irány előretolt őrzését (időbeli értesítést és 

riasztást) képviseli” (TORMA 2008, 25). Helyzetét tekintve a magányos, ám jóval keletebbre 

                                                 
162 Az újabb kutatások felhívták a figyelmet arra, hogy a fegyveres sírokat tekintve a különbség halványabb a 
Dunától É-ra és D-re eső területek között, mint azt korábban feltételezték (TAKÁCS 2006a, 239). Azonban az É-
i terület fegyveres jellege – számunkra – még így is erőteljesebbnek tűnik. 
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fekvő kajárpéci, csikvándi, mosonszentmiklósi sírok határőrökhöz kötése sem igazolható. A 

helynévi adatok alapján a röjtökmuzsaji és a levéli temetők esetében lenne feltételezhető a 

határőrzéssel való kapcsolat, azonban a temetők nem mutatnak erőteljes katonai jelleget. 

Módszertani jellegű kérdés, hogy a határőrök temetőit, a főként Felső-Tisza vidékéről ismert 

temetők képe alapján képzelhetjük-e el? Nem feledve természetesen az esetleges időbeli 

távolságot,163 és a közösségeket megszervező hatalom esetlegesen eltérő voltát sem. Ha 

azonban a felső–tiszai példákat keressük, azoknak nincs nyoma nem csupán Győr és Moson, 

hanem Sopron, Vas és Zala megyék területén, s továbbá K-Ausztriában sem. Nincs nyomuk 

fegyvereseknek nagyobb számban azokban a temetőkben sem, melyeket talán családi vagy 

szállási (LŐRINCZY–TÜRK 2011, 419, 2. j.) sírkerteknek is tarthatnánk. Nem lehet kizárni, hogy a 

harcosok béke időben családi kötelékekben éltek, s megöregedvén, szolgálatukat feladván 

családjukkal együtt temetkeztek (MESTERHÁZY 1995a, 1040). 

Egyenesen adódik tehát a kérdés, hogy miért alacsony a fegyveres sírok száma, ha a 

határ őrzését biztosítani kellett? Erre részint magyarázatot szolgáltathat, hogy a 10. század 

első felében a Ny-i irányú hadjáratok offenzív volta miatt a határ védelmére kevésbé lehetett 

szükség. A 10. század második felében megváltozó helyzet azonban feltételezné ilyen sírok 

meglétét. Ezt a problémát részben kézenfekvő megoldásként oldhatja fel, hogy ezen a 

területen a reprezentáció más jellege (TOMKA 1996, 253)164 miatt nem kerültek sírba az 

esetlegesen a hivatást tükröző tárgyak. Azért csak részben, mert az államalapítás 

folyamatában, az uralkodói központ tekintetében fontos szerepet betöltő Székesfehérvár 

környékének korabeli sírjai között – melyek esetében az eltérő reprezentáció hasonló okok 

miatt szintén felvethető – legalább néhány, kétélű karddal, már valószínűleg a 10. század 

közepén, második felében eltemetett férfi sírja ismert. Azonban ezek száma is alacsony, így 

az itt előkerült sírok leletei jól mutatják, hogy ezek valószínűleg nem tükrözik a valós 

helyzetet (MESTERHÁZY 2002, 334).165 

A határvédelemmel szintén kapcsolatban álló föld-fa szerkezetű erősségek építésével a 

magyar szállásterületen Bóna István véleménye szerint legkorábban a 10. század utolsó 

harmadától számolhatunk, hiszen az ezt megelőző időszakban ilyen szerkezetű védművekkel 

                                                 
163 Ezek tübbségének lezárultát a 10. század közepére helyezi a kutatás (RÉVÉSZ 1996, 204-206.; BÓNA 1997, 
1457). 
164 Az ezzel összefüggő 9. századi előzmények szerepét ugyancsak jelentősnek ítéli: BÁLINT 2000a, 16-17. 
165 A kérdéssel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy Győr és Moson megyék területéről lovas temetkezések 
ismertek, ám a gazdagabb leleteket szolgáltató temetkezések Koroncó kivételével ritkák, ami talán kevésbé 
tehetős személyekre utalhat. A ló sírba helyezése a temetkezési rítus részét képezi, ám ez sem választható el 
egyértelműen a reprezentációtól. Az ékszerek és fegyverek ugyancsak ennek körébe sorolhatók, így kérdés 
marad, hogy ha egyik szokást gyakorolták, vagyis a lócsontokat a sírba helyezték, akkor a másik – ékszerek, 
fegyverek stb. – miért szorult háttérbe?  
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a magyarok támadó fellépése nyomán veszélybe került népek igyekeztek védekezni (BÓNA 

1996a, 233; ibid. 1998, 63-64.). Német Péter később úgy fogalmazott, nem zárható ki, hogy ezek 

létesítése nem csupán Géza vagy István korától, hanem már ezt megelőzően is, s nem is 

csupán a központi hatalom akaratából épülhettek (NÉMETH 2010, 648-649.). A ny-dunántúli 

erősségek Takács Miklós véleménye szerint a Magyar Királyság kiterjedésének határát jelzik, 

melyek a német hódítás megakadályozására épültek (TAKÁCS 2006, 240).  

Ide kívánkozik – s az előzőleg említett erősségekhez is kapcsolódik – a korabeli utak 

kérdése, hiszen a határvédelem során az utak ellenőrzése elsődleges feladat volt. Különösen a 

nehézpáncélos seregek szempontjából volt nélkülözhetetlen a megfelelően kiépített út, hiszen 

ilyenek hiányában ezek a vizenyős területeken gyakorlatilag nem is tudtak haladni (BOROSY 

1977, 545). Ugyancsak indokolja az útviszonyok felvázolását, hogy kora Árpád-korban nem 

lehet élesen elválasztani egymástól a kereskedelmi és a hadi utakat, így ez a későbbiekben 

tárgyalandó K-Alpi jellegű tárgyak elemzése szempontjából is fontos.  

Az egykori római limesút Carnuntum irányából jutott el Gerulatáig. K-i irányba 

haladva tovább az út feltételezhetően Rajkán át érte el Bezenyét, s tovább ugyancsak 

feltételezés alapján Hegyeshalom, Levél irányában Mosonmagyaróvár, az egykori Ad Flexum 

területét. Mosonmagyaróvártól Kimle mellett, majd Öttevényen át, Abda után vonalát 

megtörve futott be Arrabona területére. Az út városon belüli futását illetően nyoma 

feltételezhetően az ún. Homokgödröki temetőben került elő, Ny-i irányban valószínűleg a mai 

Apáca u. – Rákóczi u. vonalában futott. Bizonytalan azonban, hogy a katonai tábor területén 

át vezetett-e, vagy D-i irányból megkerülte azt (SZŐNYI 1999.). Vonala a Mosoni-Duna főágba 

való csatlakozását követően a folyó jobb partján haladva, Gönyűn át a mai megyehatárnál, Ad 

Satuas előtt elágazva lépett Komárom-Esztergom megyébe (VISY 2000.).  

A limesút egyes részei a Birodalom bukása után még a középkori folyamán is 

megfelelő állapotban voltak, így valószínűleg a Kárpát-medencébe költöző magyarok is 

használhatták azokat (PETROVICS 1994.; KISS 2000, 276; VISY 2000, 122).166 A magyarok által 

„épített” ún. hadiutak viszont csak a 11. századtól bukkannak fel (PETROVICS 1994.). A 

limesútnak a vonalát követte a Dunántúlról a két Ny-i irányú főút közül az Esztergomból 

induló, mely Győrnél vált ketté. É-i ága a Duna vonalával párhuzamosan haladt, Moson és 

Óvár után Hainburg és Bécs felé, míg a másik ága Abda előtt D-felé fordulva, Csornán, 

Kapuváron, Sopronon keresztül vezetett Bécsbe (KISS–TÓTH 1999, 107). Nem pontosan követte 

                                                 
166 Az ókori utak részleges használata már a magyarok Dunántúlon való megjelenése után megtörténhetett, 
hiszen É-Itáliából a Borostyánkő úton lehetett a legrövidebben elérni a Dunántúlt, s ezen út használata korabeli 
éremlelet alapján is igazolhatónak látszik (KISS–TÓTH 1987, 127).  
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azonban a római út nyomvonalát, hiszen az út mosoni részét a Duna medrének változása 

például járhatatlanná tette, annak kanyarjai átvágták az utat, s így feltételezhető, hogy Moson 

és Kimle között az teljesen járhatatlanná vált (TOMKA 2000, 16; ibid. 2000b, 16; VISY 2000, 120). 

Ez indokolta azt is, hogy a Mosoni vár később nem a római Ad Flexum erődjének helyére 

épült (TOMKA 2000b, 16; ASZT 2006, 9). Ugyancsak a római utak koraközépkori pusztulását 

húzzák alá azok elszántott kavicsalapozásainak bizonytékaként fennmaradt „öttevény” nevek 

(TÓTH 1977.), melyek a Borostyánkő-út és a Savaria – Arrabona közti útszakaszon többször is 

előfordulnak (KISS–TÓTH 1987, 101). A Mosoni-Duna partján fekvő Öttevény nevet viselő 

település is egy ilyen útról kapta a nevét (GYÖRFFY 1987, 575; MESTERHÁZY 1993, 460; KISS 

1997a, 182). A DNy-i irányú út a Székesfehérvár – Veszprémen át Vasvárnál kettéváló, Steier 

és Muraszombat irányába tartó út volt, míg az É-D-i irányú pedig a Muraszombat felől érkező 

útból Nádasdnál ágazott el Szombathely – Lutmannsburg/Locsmánd – Sopron irányába (KISS–

TÓTH 1999.).167  

A szárazföldi utak mellett nem kevésbé fontos a Duna, mint a kereskedelem lehetséges 

útvonalának szerepe, ami már többször felmerült a kutatásban (pl. TOMKA 2005.). A vízi utak – 

jelen esetben a Mosoni-Duna – előtérbe kerülését segítette, hogy az Árpád-korban a 

szárazföldi utak karbantartása csupán a minimális mértékben volt megvalósított, továbbá azok 

közbiztonságának hiánya, ugyancsak kedvezett a vízi kereskedelem fellendülésének 

(PEROVICS 1994.).  

 

Milyen volt tehát e határvidék jellege, mennyiben mutat más eltérő vonásokat más 

területektől?  

A temetőszerkezeti típusokat tekintve a vizsgálatot sajnos nagymértékben 

megnehezíti, hogy azok nagy százaléka nem hiteles feltárásból származik. Az ún. köznépi 

jellegű temetők egyik legnagyobbika feltehetően Győr–Pósdombon került elő, megmentett 

217 sírjával, mely Mesterházy Károly becslése szerint a teljes szám kb. 60%-a (MESTERHÁZY 

1974, 73). Szintén csak megbecsülni tudjuk az ikervári temető sírszámát, a feltárt 140 sír 

mellett ezt P. Hajmási Erika és Kiss Gábor kb. 200-ra helyezte (P. HAJMÁSI–KISS 2000, 81). 

Hozzávetőlegesen sem ismert sajnos sem a rusovcei/oroszvári, sem a sorokpolányi teljes 

sírszáma, előbbiből 271, utóbbiból 311 sírt (KISS 2000, 146) dokumentáltak. Mintegy 220 síros 

                                                 
167 A két fő, 11. században világosan kirajzolódó nemzetközi kereskedelmi útvonal közül viszont a két megye 
területét sem a Ny-K-i irányú tranzitút, mely Prága felől, a Dunától É-ra érkezett a Kárpát-medencébe, s Vác és 
Eger érintésével hagyta el azt; sem az É-D-i futású, mely Lengyelország felől, a Vereckei-hágón át belépő, s a 
Tisza vonalát követve, a Duna-Tisza közén haladt a Balkán és Bizánc felé, nem érintette (KRISTÓ 2000.).  
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lehetett a pusztaszentlászlói (SZŐKE–VÁNDOR 1987, 8). Szakonyban 52 sírt figyelt meg Gömöri 

János, de ez minden bizonnyal nem annak teljes értéke lehet, melyet Gömöri 100 felett sejt 

(GÖMÖRI 1984, 83). A wallerni/vallai 55 sír sem a teljes temető, de vélhetően annak nagyobb 

része lehet. 124 sírt tártak fel Gattendorf/Lajtakáta lelőhelyén. Feltehetően Győr területén is 

lehetett vagy lehettek nagyobb sírszámú temetők, azonban ezekről néhány előkerült leleten 

kívül semmilyen információval nem rendelkezünk. 

További olyan lelőhelyek is vannak, melyek szintén az ún. köznépi jellegű temetők 

vonásait mutatják. Sajnos az esetek döntő többségében azonban ezek feltárása sem tekinthető 

teljesnek, így minden bizonnyal ez is az oka, hogy sírszámuk alacsonyabb. Természetesen 

emiatt bizonytalan, hogy hány sír lehetett egykor egy-egy ilyen lelőhelyen, de talán – a 

településszerkezet szempontjából fontos információkat hordozva – arra utalhatnak, hogy itt 

nem egy-egy százas vagy akár több százas nagyságrendet meghaladó sírkerttel számolhatunk, 

hanem valószínűleg kisebb létszámú közösségek szállásai lehettek ezek közelében. Ilyen pl. 

Balatonmagyaród–Hídvégpuszta, Páli–Kavicsbánya, Röjtökmuzsaj–Zsebedomb, 

Steinbrunn/Büdöskút vagy Stotzing/Lajtaszék.  

Lovas temetkezést tartalmazó sír, vagy arra utaló lelet az alábbi helyekről ismert: 

Csikvánd–Csikvándi kavicsos, Enese, Écs–Tódomb, Gyömöre–Friedrich kert, Győrzámoly, 

Koroncó–Bábota I-II., Koroncó–Dózsa u., Koroncó–Rácz-domb, Koroncó környéke, Levél, 

Mosonmagyaróvár–Moson, Királydomb, Mosonmagyaróvár környéke, Mosonszentmiklós, 

Nyúl–Öreghegy, Öttevény, Tét, Töltéstava, Vének, Csorna–Csatár, Csorna–Sűlyhegy, 

Himód–Káposztás, Rábacsanak–Homokbánya, Szakony–Kavicsbánya, Veszkény–

Tormostyán-dűlő, Lanzenkirchen, Nagykanizsa, Zalaszántó, Zalaszentgrót–Téglagyár, 

Celldömölk–Zsidó temető, Ikervár–Virág u., Kemenesszentmárton, Vasasszonyfa. Az ebből a 

szempontból nem megítélhető – szórványként előkerült – leleteken felül, vélhetően magányos 

sír volt a gyömörei, a Koroncó–Dózsa utcai az öttevényi, és talán a véneki is, míg a többi 

bizonytalan vagy temető részét képezte. Ezek közül az ún. kiscsaládi temetők közé sorolta 

Dienes István a szakonyi sírkertet, ahol a feltárt 7 sír mellett „néhány sír” már a feltárás 

megkezdése előtt elpusztult (DIENES 1972, 13-14.; ERDÉLYI 1995, 96). A terminológiát tekintve 

Kovács László újabb meghatározásával élve, a szállasi temetők (LŐRINCZY–TÜRK 2011, 419, 2. 

j.) közé sorolhatjuk azokat a sírkerteket, melyek sírszáma ugyan alacsonyabb, legfeljebb 

néhány tízes nagyságrendű, s nemegyszer tényleges vagy jelképes lovas temetkezéseket is 

tartalmazhattak. Ilyenek a csorna–csatári és a csorna–sűlyhegyi, a rábacsanaki, s talán a 

veszkényi lelőhelyek is, ám a gyermeksírok aránya a szakonyival összevetve kérdéses, vagy 

alacsonyabb. Érdekes módon Győr–Moson megyéből ilyen lelőhely máig nem ismert,  
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ám ennek – mint említettük – kutatástörténeti okai is lehetnek. Bizonyosan hiányoznak 

viszont Vas és Zala megyék területéről, továbbá K-Ausztriából, utóbbi területen egyedül a 

lanzenkircheni besorolása kérdéses. Amennyiben csupán a temetőszerkezet szempontját 

tekintjük, s a sírmellékletek által képviselt mennyiségi és minőségi szempontokat kevésbe 

vesszük figyelembe, úgy ezek a temetők hasonlóak a Dunától K-re megfigyelhető, gazdagabb 

leleteket tartalmazó sírkertekhez. 

Mint már említettük, nem ismert eddig viszont ún. katonai közösségekhez köthető 

temető (RÉVÉSZ 1991.; ibid. 1996, 193-206.; BÓNA 1997.), noha néhány sírkertben több fegyveres 

temetkezés is előkerült. Kérdés, hogy azokban az esetekben, mikor csupán egy-egy ilyen sír 

ismert, itt egy magányos sírral állunk-e szemben, vagy feltárás hiányában a többi temetkezés a 

földben maradt? Amennyiben előbbi eset állna fenn, úgy további kérdésként merül fel, hogy 

ez egyetlen váratlan esemény – pl. fegyveres konfliktus – emléke, vagy a környéken lévő 

megtelepedés nyoma? 

A leletanyagot tekintve a Dunántúl közismerten szegényesebb azokban a 

tárgytípusokban, melyeket a honfoglalás kor ún. vezérleletei közé sorolhatnánk. Egyedül a 

rozettás lószerszámveretekről nem mondató ez el, főként Koroncó környékéről ismert 

lelőhelyeiknek köszönhetően. Ritkák a fém hajfonatkorongok, biztosan három lelőhelyük 

ismert: Győr–Víztorony, Rábacsanak–Vásártéri-dűlő, Szakony. Nagyon szegényesek a fém 

ruhadíszek is, a nagyobb, csüngős díszekből nem ismert egyetlen teljes darab sem, de ritkák 

az ún. rombusz alakú és a nagyobb, préselt rozetták is. Ritkák a veretekkel díszített övek is, az 

általunk elemzett megyékből mindössze egyetlen biztos lelőhelyük ismert, a három szórvány 

darab mellett, míg Sopronból három lelőhely dokumentált. Zala megye leletmentes ebből a 

szempontból, s Vas megyéből is csupán egyetlen – a korabeli temetőkben unikálisnak számító 

– vas övveretkészlet (KISS–SOSZTARITS 2000, 31) ismert mindeddig.  

Még szembetűnőbb a kétélű kardok, a trapéz alakú kengyelek szinte teljes hiánya, 

noha a 10. század közepétől elterjedő tárgytípusok hiányát az eltérő reprezentáció is 

okozhatja. De ritkák a már a 10. század első felében is használt szablyák is, melyek ekkor – 

még ha az eltérő reprezentáció korai térnyerésével számolunk is, legalább annak elején – még 

vélhetően sírba kerülhettek. Győr–Moson megyékből bizonyosan egyetlen darab sem ismert. 

Sopronból, Rábacsanak lelőhelyéről egy bronz ellenzővel szerelt példányt ismerünk (XJM ltsz. 

64.205.1.2.), további két szablyát pedig Gömöri János közölt, sajnos lelőhelyük megnevezése 

nélkül (GÖMÖRI 2002, 106, 62. kép).  

Az említett érvek alapján úgy tűnik, hogy a Dunától D-re eső területeken a 10. századi 

magyarság korábban megjelenhetett, mint a Ny-Dunántúl középső és D-i területein, hiszen 
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főként itt találjuk csak azokat a tárgytípusokat, melyek 10. század első felére történő keltezése 

felmerülhet; esetleg – kevésbé hihető megoldásként – karakterisztikus jellegű leletanyaggal 

csak az itt megtelepedők rendelkeztek. Ennek oka a természetföldrajzi viszonyok kínálta 

lehetőségek mellett bizonyára geopolitikai is lehetett, talán az avarokhoz (SZŐKE 2004, 181) 

hasonlóan, a magyarok is a szállásterület legsérülékenyebb részének a Duna-völgyét 

tekintették, melyet biztosítani kellett.  
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VI. 2. Az ún. kapcsolati zóna. Adatok a K-Alpi jellegű leletanyag Kárpát-medencei 

kérdésköréhez 

 A következő az ún. kapcsolati zóna vizsgálata, mely földrajzi értelemben azt a 

területet jelenti, ahol az egymással szomszédos hatalmi alakulatok egymás közelségében 

helyezkednek el, érintkeznek, stb. Ez jelen esetben az Ostmark, illetve D-en a 976 környékén 

megszervezett Karantán Hercegség (KISS–TÓTH 1987, 128) valamint a Magyar Fejedelemség 

majd a Magyar Királyság. Természetesen ez nem egy határvonal két oldalát jelenti, egyfelől 

annak kiterjedése – a határ jellegénél említett szempontjai alapján sem –, másfelől az aktuális 

erőviszonyok vátozása miatt helyzetének esetleges mobilitása kapcsán sem.  

A vizsgálat során mind a ny-európai hatást mutató Kárpát-medencei régészeti 

forrásokat, mind pedig ennek fordítottját, a magyar jellegű leletek és/vagy rítuselemek K-Alpi 

előfordulását vizsgálat alá kell venni. E kettő elemzése során rajzolódhatnak ki a kulturális 

kapcsolatok okozta jelenségek. Nézzük elsőként a K-Alpok vidékének anyagi kultúráját!168  

Az Alpok K-i részének 9-11. századi anyagi kultúráját gyakran az ún. Köttlach 

jelzővel illetik, e fogalom azonban tulajdonképpen egy kutatástörténeti emlék továbbélésének 

tekinthető, mely nevét az 1853-ban feltárt, akkor még Steiermark részét képező, s régies 

formában Kettlach nevű település temetőjéről kapta (GIESLER 2001.). Ezt azonban ekkor még a 

római kor előtti periódusba sorolták (FRIESINGER 1975, 1), másfelől az emailos ékszerek pedig 

5-6. századi besorolást is kaptak (KRAMER 1994, 25; NOWOTNY 2007, 231). A kutatásban a 

„Köttlach kultúra” mellett többféle elnevezése is szerepel, pl. „Karantán-Köttlach kultúrkör”, 

„Karantán-Köttlach kultúrcsoport”. Mint azonban arra többen is figyelmeztettek, a leletanyag 

alaposabb elemzése nélkül ezek a kategóriák automatikusan nem alkalmazhatók (KRAMER 

1994, 31), így magunk általában a K-Alpi jelzőt használjuk. A kultúra elterjedési területének 

körülhatárolása sem egyértelmű, mint ahogy pl. Karintia sem volt a korai időkben egy exakt 

módon körülhatárolható képződmény (KRAMER 1994, 28-32.), s az ún. Karantán-Köttlach körön  

belül is több kulturális régiót lehet a 9-10. században elkülöníteni, melyek a terület politikai 

beosztásainak felelnek meg (ŠRIBAR–STARE 1979, 209; GIESLER 1997, 170-176.).  

Főbb vonalaiban ez a terület a Karoling-birodalom K-i területeit öleli fel, a lelőhelyek 

alapján kirajzolhatóan Isztira–Friaul területétől indulóan, Karintián át egészen a Duna-

medencéig, míg Ny-ról K-re a Traun és az Enns fólyók közti résztől egészen az Alpokalja 

vidékéig terjedt. A kultúra szakaszolását a régeszeti forrásbázis alapján az egyes tárgytípusok 

                                                 
168 Itt most nem foglalkozunk a feltételezhetően Ny-i irányba vezetett hadjáratok (KIRÁLY 2006, 87) során 
megszerzett tárgyakkal, mivel ezek megszerzésük módja, s esetlegesen annak helyszíne miatt is, az ún. 
kapcsolati zóna szempontjából, véleményünk szerint irrelevánsak. 
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figyelembe vételével állította fel Jochen Giesler, melyet három korszakra bontott: a Köttlach 

előtti, a Köttlach I. és II. fázis, mely abszolút dátumokban a 8. század vége és a 9. század első 

fele, a 9. század közepe és a 10. század közepe, valamint a 10. század közepe és a 11. század 

első fele közti időszakot jelenti. A Köttlach előtti fázis jellemző tárgytípusait a lemezgömbös 

és drótcsüngős fülbevalók, karikaékszerek, többtagú és millefioriszemes gyöngyök alkotják. 

Az I. fázist a préselt fibulák és S-végű karikaékszerek jellemzik, míg a II-ra az emailos 

fülbavalók és fibulák a jellemzőek. Giesler kutatásai mellett történt elválasztás a leletanyag 

technikai kialakítása alapján földrajzi egységeket kijelölve is, a lemezből préselt vagy 

huzalból készült ékszereket a Karatán csoport, míg az öntött, emailos leleteket a Köttlach kör 

sajátjának meghatározva. Anyagi értelemben Giesler véleménye szerint ez egy Ottó-kori 

birodalmi kultúra, egy „ékszerkoiné”, melynek II. fázisa azonban nem az elsőből fejlődött ki. 

 

Kutatástörténet. A K-Alpok vidékének jellegzetes 9-11. századi anyagi kultúrájának Kárpát-

medencei kapcsolatait célzó vizsgálat igénye már a 20. század első felében megjelent a 

honfoglalás kori régészeti kutatásban, sőt az analóg köttlachi leletekre a Dettán előkerült 

ékszerek kapcsán 1896-ban már Kárász Leó rámutatott (KÁRÁSZ 1896, 231). Fettich Nándor a 

témában önálló monográfia készítését tervezte. Munkája azonban, melyben főként a kultúra 

ornamentikáját elemezte, s annak összetevői között a pusztai népek – avarok, magyarok – 

szerepét is felvetette, s mintegy a pogány és a keresztény világ találkozásából kifejlődött 

művészetet értelmezte, kéziratban maradt, több elkészült fejezetére pedig csupán utalást 

tartalmaz (FETTICH é. n.; ibid. 1943, 26, 67; ibid. 1947, 30; ibid. 1971, 44; FÉK 9, 11. j.; BÁLINT 1976a, 

250, 189/a. j.; MESTERHÁZY 2001, 457-458.). Véleménye szerint a 10-11. századi Kárpát-

medencei sírokból származó darabok import példányok voltak, nem helyi készítmények. 

Nemeskéri János D-Németország és Ausztria múzeumait érintő külföldi tanulmányútján, 

1943-ban vizsgálta a Köttlach kultúra Kárpát-medencei kapcsolatait (MNM Ad. 63.O.I.). A 

Köttlach jellegű tárgytípusok 10. századi magyar településterületen történő ritka felbukkanása 

Bálint Csanád véleménye szerint a – csupán kisebb mértékű – kereskedelmi kapcsolatok 

bizonyítéka lehet a Köttlach kultúrkörrel, melynek ÉK-i határának a Dráva tekinthető 

(BÁLINT 1976a, 250; ibid. 1991, 191-193.). Kozák Károly a Köttlach jellegű tárgyak Eger 

környékére kerülését nem kereskedelmi tevékenységhez, hanem a térítő papok kíséretével 

érkező személyek köréhez kapcsolta (KOZÁK 1981, 37-39.). Kiss Attila a majsi temető 

monografikus feldolgozása során a gombos végű karikák és a korongfibulák felgyűjtését 

végezte el, megjelenésüket a Köttlach kultúra területéről származtatva (KISS 1983, 172-173., 83-

84. ábra). Takács Miklós utalt arra a tényre, hogy a Köttlach kultúra leletanyagához a dny-
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dunántúli és a Dráva–Száva köz Ny-i részének leletanyaga áll közelebb. Felhívta továbbá a 

figyelmet a kultúrának a Kárpát-medence Ny-i részében mutatkozó 9. századi hiányára, s 

ennek vizsgálatának fontosságára (TAKÁCS 1991, 506-507.). A K-Alpok vidékének 8-11. 

századi régészeti kultúrájának kutatási helyzetét 1987-ben Szőke Béla Miklós foglalta össze 

(SZŐKE 1987, 47-51.). Mesterházy Károly Magyarország 10-11. századi kereskedelmének 

elemzése nyomán térképen közölte az egyes ismert tárgytípusok – gombos végű karikák, 

lemezes vagy zománcos félhold alakú fülbevalók, korongfibulák és rovásírásos gyűrűk – 

lelőhelyeit, melyek véleménye szerint nagyobb számban csak a 11. századtól figyelhetők meg 

(MESTERHÁZY 1993, 459-460., 5. kép). Felhívta a figyelmet a gyöngykoszorúkkal díszített 

karikájú fülbevalók karantán körben való gyakoriságára, így – véleménye szerint – a 

magyarországi példányok Dalmácia vagy az Al-Duna irányából érkező kereskedelmi 

tevékenységre utalnak (MESTERHÁZY 1990, 99). A huroksorral díszített fülbevalók kapcsán 

csatlakozott Giesler álláspontjához (GIESLER 1981, 126-128.), miszerint e fülbevalók az Al-

Duna vidékéről magyar közvetítéssel kerülhettek a Kárpát-medencétől Ny-ra (MESTERHÁZY 

1990, 105-107.). Călin Cosma a Sălacea-i/szalacsi és a Zalau-i/zilahi temető fülbevalói és a 

gombos végű karikák kapcsán utalt azok a Köttlach jellegére. Megállapítása szerint, ha etnikai 

azonosításra nem is alkalmasak ezek az ékszerek, de a kulturmilliőt kijelölik, melyből az 

ezekkel – Sălacea-on/Szalacson és Zalau-n/Zilahon – eltemetett személyek érkeztek. A leletek 

korábbi keltezése mellett foglalt állást, azokat a 9. század vége és a reákövetkező évszázad 

vége közti időszakra keltezte (COSMA 1994, 329; ibid. 2001, 507-508.; ibid. 2002, 134, 325). Gáll 

Erwin az S-végű karikák Erdély területén történő megjelenési idejének vizsgálata kapcsán 

foglalkozott a gombos végű huzalkarperecekkel és a Köttlach-típusú fülbevalókkal. 

Véleménye szerint a kultúra hatása Ny-i irányból érte el a Kárpát-medencét (GÁLL 2007, 240-

242., 1. térkép). A Pétervására temetőjéből származó ékszereket Révész László a 11. század 

közepén érkezett, idegen eredetű telepesekhez kapcsolta (RÉVÉSZ 2008, 446).  

A Karantán-Köttlach kultúrkör kutatási helyzetét Walter Modrijan foglalta össze 1977-

ben (MODRIJAN 1977.). Megállapítása szerint az alpesi szlávok európai kultúrkörhöz tartozása 

és szerepe tükröződik e kultúrában. Szlovénia területéről ismertek gazdagabb leletek, Krain és 

Ptuj emelkedik ki, míg Steiermark területén központ nem lokalizálható, mert a lelőhelyek a 

peremvidéken fekszenek. A Köttlach kultúra alapvető összefoglalásait Paola Korošec 

(KOROŠEC 1979.) és Jochen Giesler (GIESLER 1981, 125-126.; ibid. 1981a.; ibid. 2001.; ibid. 2008, 400-

403.) munkái jelentik. Etnikai komponenseit tekintve általában szlávnak szokás a kultúra 

népességét meghatározni, azonban talán helyesebb egy szláv és bajor békés egymás mellett 

élést feltételezni, mely a közös tartománykiépítést is segítette (KRAMER 1994.). 



 535 

A bizonytalan, vagy átmeneti típusoknak tekinthető tárgyakkal itt most nem 

foglalkozunk, s nem szerepelnek azok sem, melyek rendkívül egyszerű megoldásuk révén 

nem igényeltek különösebb előképeket.169 Így a már említett gombos végű karikákon, 

cellaemailos korongfibulán és kapszuladíszen kívül további fibulák és a tremolírozott vagy 

emailberakásos fülbevalók sorolhatók még ide, melyek közül utóbbiaknak több példányát is 

ismerjük. 

 

A félhold alakú, tremolírozott vagy emailos berakással díszített fülbevalók a K-Alpok 

vidék női ékszerkészletének jellegzetes részét alkották. Jellemzőjük a félhold alakú test, 

melynek előoldala tremolírozott mintával, vagy emailberakással díszített, hátoldaluk minden 

esetben sima, díszítetlen. A mintákat tekintve növényi, állati – főként négylábú, ritkábban 

madárábrázolás – vagy geometrikus motívumok sorakoznak. Technikai kivitelüket tekintve 

jellemző az ún. Grubenemail technika, s ritkább a Zellenemail-os változat (KRAMER 1994, 48), 

mely utóbbiból mindeddig csak növényi motívumok ismertek (GIESLER 1989, 235, Abb. 58.). A 

9. század végén és a 10. század elején terjedek el, főként azonban a 10. századra jellemzők, a 

a következő évszázadban régészetileg már nehezen mutathatók ki (EICHERT 2010, 111-112.). 

Szimbólumaik főként Itáliai és Rajna-vidéki eredetűek (STARE 1985, 204). 

 Az általunk felsorolt – kellően tanulmányozható mintázattal rendelkező – fülbevalók 

között kizárólag növényi motívummal díszített példányok találhatók. Ezek a minták rendkívül 

változatos formákban jelennek meg, még a minta egészét tekintve egy-egy csoportba 

sorolható darabok is, részleteikben különbözhetnek egymástól. A minta kialakításának 

többfélesége – egy-egy típuson belül – a kutatásban különböző megnevezések, pl. palmetta, 

lóhere, lótuszvirág létrejöttét eredményezte, az ábrázolás tartalmában azonban általában az ún. 

életfát szokás azonosítani (MODRIJAN 1975, 11-12.; FETTICH é.n.).  

Az emailberakásos fülbevalók felsorolt példányait az alábbi típusokra oszthatjuk, 

melyeknél az elválasztás alapját a fa/növény megformálása adja, mely lehet realisztikus, 

geometrikus stb.  

I. 1. Félhold alakú, homorú oldalán karéjosan záródó, ún. Grubenemail technikával díszített 

fülbevalók. Ezek középpontjában egy három- vagy négyágú, közepén üreges minta látható, 
                                                 
169 Az anyaggyűjtés határainak kijelölése sajnos korántsem problémamentes. A könnyebb helyzetben talán a Ny-
i irányt tekintve vagyunk, ebbe az irányba megközelítőleg a mai Burgenland Ny-i határát tekintettük az 
anyaggyűjtés, illetve a magyarsághoz sorolható lelőhelyek határának. Nehezebb a DNy-i irány kijelölése, ahol a 
Dráva vonala (BÁLINT 1976a, 250) valóban kézenfekvő megoldásnak tűnik, ám a folyótól D-re is találhatók 
olyan lelőhelyek, melyek esetében a magyar jelenlét kérdése felmerült, s nem tisztázottak e terület korabeli 
uralmi viszonyai sem (TAKÁCS 2006, 233-235., 243-244.). Ennek ellenére itt, a folyó K-i részénél szabtuk meg 
az anyaggyűjtés határát. Szerepelnek viszont a folyó D-i partján, a Dunával való torkolatvidék környékén 
található lelőhelyek. 
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mely alakját tekintve valószínűleg ugyanazt a mintát hivatott megjeleníteni, ám a fülbevaló 

karéjosan záródó felső oldala alatt elhelyezkedő csúcsának mérete okozhatja egy újabb ág 

létrejöttét. Ezeket két oldalt egy-egy fekvő „V” alakot utánzó, ugyancsak emailberakásos 

minta övez. Ebben a növényi-geometrikus mintában az „életfa” motívumát egy függőlegesen 

lógó, vonalas kialakítású virág/lóhere jeleníti meg, melynek pozitív, belső része tartalmazza 

az emailberakást. Ezt fogja körül jobb- és baloldalról egy-egy fekvő „V” alakú, ugyancsak 

emailberakásos minta (MODRIJAN 1975, 12; SAGADIN 1987, 115). Ez a legnagyobb számban 

ismert változat területünkön, mely az emailberakásos, „életfamintás” fülbevalók között is 

markáns csoportot alkot (KRAMER 1994, 64). A „lógó virágot” tekintve felsorolt példányaink 

között a bordák által körülvett minta berakást tartalmazó, belső részén markánsan négyágú 

változat csak a sălaceai/szalacsi fülbevalóról ismert, a többinél a „virág töve” csupán enyhén 

csúcsosodik ki.  

I. 2. 1. Félhold alakú, homorú, belső oldalukon gyöngyözött mintát utánzó, felületükön 

bordák által kirajzolt növényi mintával, ennek közein ún. Grubenemail technikával kialakított 

berakással díszített fülbevalók. Vizsgált példányaink közül az egri és az egyik tápéi darab 

nagymértékben hasonló, az egyetlen jelentős különbség, hogy míg az egri fülbevalókon a 

növényi minta kétfelé nyíló felső részeit egy-egy közepén emailberakású tag választja el, 

addig a tápéi esetében ez az elválasztó borda tömör. A fülbevalóknak ebben a csoportjában a 

fa megformálása realisztikus, jellemzője a kétfelé nyíló egy-egy nagyobb ág (MODRIJAN 1975, 

12).  

I. 2. 2. Grubenemail technikával díszített, félhold alakú fülbevaló, melynek felületén 

ugyancsak palmettaminta látható, ám az I. 2. csoportnál kevésbé szabályos kidolgozással. 

I. 3. 1. Félhold alakú, alsó oldalán gyöngyözött kerettel övezett fülbevaló, felületén ún. 

Grubenemail technikával kialakított, kétfelé nyíló fát ábrázoló mintával. 

I. 3. 2. Félhold alakú, felületén kiemelkedő, növényi mintával díszített, ennek hátterében ún. 

Grubenemail technikával kialakított berakással ellátott fülbevaló. Ehhez az altípushoz 

leginkább a realisztikus kialakítású életfamotívummal díszített fülbevalók kínálnak jó 

analógiát. A típus jellemzője a két szimmetrikus ág, melyek egy függőleges középrészből 

indulnak a félhold alakú fülbevaló legszélesebb részén, s az egész félholdat beborítják.  

I. 4. 1. Félhold alakú, szélén gyöngyözött kerettel ellátott, karikához csatlakozó részénél egy-

egy gömbbel rendelkező, ún. Zellenemail technikával díszített fülbevaló. Felületén kék alapon 

piros növényi minta látható. 
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I. 4. 2. Félhold alakú, homorú oldalán karéjosan záródó, gyöngyözött kerettel ellátott, 

karikához csatlakozó részén egy-egy gömbbel díszített, ún. Zellenemail technikával díszített 

fülbevaló. Felületén kék alapon piros növényi minta látható.  

I. 5.  Félhold alakú, szélén gyöngyözött kerettel övezett, karikához csatlakozó részén 

valószínűleg egy-egy gömbbel ellátott, ún. Grubenemail technikával díszített fülbevaló. 

 

II. A másik fő csoportot az egyszerű, általában tremolírozott díszítésű félhold alakú 

fülbevalók alkotják. A típus lemezből kovácsolt vagy öntött technikával egyaránt készülhetett, 

díszítőmotívumai több csoportba sorolhatók (EICHERT 2010, 99). A Kárpát-medencéből 

tudomásunk szerint öt lelőhelyről ismert, sajnos ebből azonban csak 2 db vizsgálható, mivel a 

verpeléti elveszett, a Hiricsiről pedig csak egy vázlatrajz ismert, míg a tarhosi nagy része 

hiányzik. Az eger–vári 278. sír fülbevalópárja tremolírozott, félköríves, kettős vonalakkal 

díszített. Ez a minta valószínűleg az életfa alakú mintából vezethető le, annak átalakulása 

vezetett először valószínűleg egy zikk-zakk alakú, majd tovább egyszerűsödve egy félköríves 

díszítéshez, mely a fülbevalók félhold alakú, alsó részén sorakozva alkotott rendszert 

(MODRIJAN 1975, 11; ŠRIBAR–STARE 1979, 212).  

Az emailos díszítés az ún. Karantán–Köttlach körben egyfelől a Rajna-vidéki 

importtárgyakon, másrészt a bizánci vagy É-i befolyás eredményeként léphettek fel (STRAE 

1985, 202). Az emailos, félhold alakú fülbevalók elterjedési területét 1975-ben Klaus Schwarz 

(SCHWARZ 1975, 359-360., Abb. 20.; KRAMER 1994, 68) térképezte fel. Ennek a fülbevalótípusnak 

az elterjedéséből kitűnik, hogy a bizánci előképekre visszavezethető ékszer megtalálható a K-

Bajor területektől É-K Dalmáciáig. A K-i területeken elterjedésük súlypontja a mai Ausztria 

(Karintia, Steriermark, Nieder- és Oberösterreich), illetve Szlovénia K-Alpok vidéki részeire 

esik (SCHWARZ 1975, 360, Abb. 20.; EICHERT 2010, 98). Itt tehát nem csupán egy ún. Köttlach 

kultúrkörön belüli „karantán-szláv” ékszerformáról lehet beszélni, hanem egy jóval szélesebb 

körben elterjedt ékszertípusról (KRAMER 1994, 68).  

Az egyes fülbevalótípusokat tekintve az I. 1. típus párhuzamai főként Kranj 

környékére jellemzők (MODRIJAN 1975, 12), az itt feltárt temető 118. sírjából és szórványként 

(SAGADIN 1987, 85, T. 18., 44.) is ismert, de megtalálhatók Szlovénia középső és további É-i 

területein, főként Ljubljana környékén csoportosulva: Dravlje–Bistrica (KOROŠEC 1979, 108, T. 

26.), Komenda pri Kamniku (KOROŠEC 1979, 122, T. 76.), Križevska Vas (KOROŠEC 1979, 121-

123., T. 53.), Roje pri Moravčah (KOROŠEC 1979, 131, T. 74.), Žirovnica (SAGADIN 1983, 131.). 

Szlovénia Ny-i részén: Tolmin (KNIFIC–ŽBONA-TRKMAN 1990, 511, T 2.). A szlovén határhoz 

közel, de már a mai Olaszország területén: Corno di Rosazzo (ŠRIBAR–STARE 1976, 472), K-
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felé pedig Ptuj/Ptuj temetőjének két sírjából (79., 183.) is ismert (KOROŠEC 1999, 120, Taf. 8., 

19.), Deta/Detta temetője azonban, ha csupán szórványosan is, de egészen a mai Ny-Románia 

területéig történő elterjedésüket mutatja, sőt a sălaceai/szalacsi 4/B sír még távolabbi 

megjelenésre utal. Megtalálhatók Karintiában is: Koren (KNIFIC–ŽBONA-TRKMAN 1990, 511, Sl. 

3.); s tovább É-i irányban Steiermark területén: Köttlach (PITTIONI 1943, 13, Taf. VI/10.), Krungl 

27. sír (BREIBERT 2008, 10, Taf. 2.). Az I. 2. 1. típusba sorolható egri és az egyik tápéi ékszer jó 

analógiája a köttalchi temetőből ismert (PITTIONI 1943, 13, Taf. VI/13.). Szintén hasonló a 

díszítése egy Förk-i fülbevalónak (KOROŠEC 1979, 112-115., T. 40.). Kevésbé realisztikus 

kidolgozású a másik tápéi darab (I. 2. 2.). A középtengelyből kétfelé nyíló ágú életfát 

ábrázoló, ám megformálását tekintve eltérő fülbevalóknak több példánya is ismert: Kranj-i 

132., 171., 175. (MODRIJAN 1975, 27-28., T. 4.), 159. (KOROŠEC 1979, 81-82., T. 152.), 162. 

(MODRIJAN 1975, 30, T. 9.) és a 276. sír (SAGADIN 1987, 115, T. 40.). Kevésbé részletesen 

kidolgozott formája a ptuj–vári 100., 115. és a 269. sírból, továbbá szórványként (KOROŠEC 

1999, 120, Taf. 10., 11., 31., 42.) előkerült fülbevalók. De megtalálhatók Bled (SAGADIN 1987, 115), 

Ljubljana (SAGADIN 1987, 155), Žirovnica (KOROŠEC 1979, 140-141., T. 61.), Flaschberg 

(KOROŠEC 1979, 23, T. 39.) és Šempeter (SLABE 1982, 155, Fig. 2.) lelőhelyein is. Az I. 3. 2. típusú 

fülbevalókat díszítő motívumokat Vinko Šribar és Vid Stare vizsgálta (ŠRIBAR–STARE 1979, 

214). Véleményük szerint az idealizált motívum egy Žirovnica-i fülbevalón látható, melynek 

egy közeli, de kissé már geometrikusan stilizált változata Köttlachban (PITTIONI 1943, 13, Taf. 

VI/11.) bukkan fel. Utóbbihoz képest tovább egyszerűsödve geometrizálódik két Ptujból 

származó fülbevaló díszítése. Elképzelésük szerint előbbi kettő valószínűleg idősebb, míg a 

Ptujból származók kissé fiatalabbak, de még így is a 10. század 2. felére keltezhetők. 

Véleményük szerint a köttlachi fülbevaló egy Kranjban működő műhely kereskedelmi 

árújaként került Gloggnitz mellé (ŠRIBAR–STARE 1979, 214). Egy turridai példány kapcsán, 

mely a köttlachi jó analógiája, annak 9. század közepére történő keltezését valószínűsítik 

(ŠRIBAR–STARE 1976, 480). A kevésbé jellemző I. 5. 2. típusba sorolt cellaemailos változatnak 

vizsgált területünkről mindössze két példánya ismert. A hasonló technikai kivitelű, növényi 

mintákkal díszített fülbevalók megtalálhatók: Kranj 132. sír (MODRIJAN 1975, 27, T. 4.), Ptuj–

Vár 143. sír (KOROŠEC 1999, 120, T. 13.), St. Martin, Graz (MODRIJAN 1963, 58, Abb. 16.) és 

Zwettendorf 68. sír (HEINRICH 2001, 39-40., Taf. 58.).  

A félhold alakú, tremolírozott fülbevalók nagy része Karintia D-i részén, Villach 

környékén található (EICHERT 2010, 103), így természetesen az ún. életfamotívummal díszített 

fülbevalók II. csoportjára is érvényes. A típust Walter Modrijan az „A” csoportba sorolta, 

ezek vezérletei Villach környékén csoportosulnak, de kisebb számban Kranj és Steiermark 
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területén is felbukkannak (MODRIJAN 1975, 11). Az egri fülbevaló jó párhuzama Ptuj–Vár 60. 

sírjából ismert (KOROŠEC 1999, 120, Taf. 6.), s hasonlóan kettős félkörökkel díszített egy 

žirovnicai fülbevalópár (KOROŠEC 1979, 140-141., T. 61.) is.  

 

A másik fő csoportot – az egyetlen kapszuladísz mellett – a korongfibulák alkotják, 

melyeknek többféle poncolt és emailberakásos díszítésű példányát ismerjük. 

Típusaikat tekintve széles a skála, s mint arra Kiss Attila utalt, az ismert példányok 

egy részének kapcsán felmerül a lehetőség, hogy a zománc lekopása előtt ezek is egykor 

emailos jellegűek voltak (KISS 1983, 173). A fibulákat az alábbi típusokba sorolhatjuk: 

I. A középen kerek elemre, csúcsukkal támaszkodó háromszögek alkotta négyágú mintával 

díszített, az emailberakásos fibulák ún. Fraunehofen típusa, melyeknek két példánya ismert. 

II. Kerek, szélén kettős gyöngyözött kerettel övezett, középrészén négyágú mintával ellátott, 

ún. Grubenemail technikával díszített fibula. 

III. Kerek, peremén rovátkolt díszítésű sávval, kissé kiemelkedő középrésszel rendelkező 

fibula. 

IV. Kerek, középpontjában félgömbszerűen kidomborodó, peremén és felületén – a kör 

sugarának kb. felénél – egy-egy gyöngyözött kerettel díszített fibula. 

V. Kerek, szélén cizellált díszítésű sáv részletével (?) ellátott, ám esetleges további mintázatát 

tekintve bizonytalan díszítéssel rendelkező fibula. 

VI. Kerek, középpontjában körbe zárt egyenlő szárú kereszttel, körülötte írásjelekhez hasonló 

elemekkel rendelkező, pénzérmét utánzó fibula. 

VII. Kerek, három „V” alakú mintával tagolt, középkörrel ellátott, ún. Zellenemail 

technikával díszített korongfibula. 

VIII. Kerek, középpontjában kiterjesztett szárnyú madárábrázolással, ennek hátterében, 

valamint az ékszer peremén emailberakással díszített korongfibula. 

 

A korongfibulák kapcsán is érvényes a már fülbevalók kapcsán tett megfigyelés, hogy 

körükben ugyancsak ritkábbak a cellaemailos változatok (STARE 1985, 202; KRAMER 1994, 48). 

A 4 db biztosan ismert ún. Grubenemail technikával díszített fülbevaló mellett 2 db ún. 

Zellenemail-os példány említhető. A Ny-i területek leletanyagához képest alacsony az 

állatábrázolásos fibulák száma, s teljesen hiányoznak a szent ábrázolású fibulák.  

Az I. típusba tartozó, ún. Frauenhofen típusú fibulák mindkét darabja szórvány, így 

lelőkörülményeik, viseleti módjuk bizonytalan. A detai/dettai esetében annyi azonban ismert, 

hogy a temető leletei között további hasonló, emailos díszítésű ékszerek is voltak.  Sajnos a II. 
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csoport ékszerének lelőkörülményeit tekintve sem rendelkezünk pontosabb adatokkal. Ezen a 

darabon a csúcsukra állított háromszögek alkotta ágak közeiben egy-egy madár, míg bordával 

övezett középrészében egy négylábú állat (oroszlán ?) látható. A IV. típus a korongfibulák 

középrészén sík- vagy kiemelkedő résszel, ezt szélén gyöngyözött vagy sraffozott kerettel 

ellátott változatai közé sorolható, melyek 2,17 és 4,15 cm közötti méretben ismertek, a 

többség átmérője kb. 3 cm (WAMERS 1986, 183, Abb. 181.; ibid. 1994, 98). Az V. pedig a 

koncentrikus mintával díszített korongfibulák csoportjába tartozik (MODRIJAN 1975, 14). A IX. 

típusba sorolt, madárábrázolással díszített ruhakapcsoló a középpontos díszítéssel, 

koncentrikus peremmel ellátott típusba tartozik. A hasonló ábrázolású lemezfibulák, már a 8-

10. században megtalálhatók voltak, a díszítését tekintve az Ottó-kori birodalmi ékszerek 

egyszerűbb változatainak tekinthetők (WAMERS 1986, 182; GIESLER 1989, 235, 238).   

Az általunk I. típusba sorolt, ún. Frauenhofen típusú fibulák elterjedésének súlypontja 

a K-Alpok vidékén található, Ny-i irányban felbukkannak Mainz környékén, de a Jütland 

félszigeten is megtalálhatók. A detai/dettai példány alapján pedig K-felé egészen a mai ÉNy-

Románia területéig elterjedtek (GIESLER 1978, 64, Abb. 2.; WAMERS 1994, 83, Abb. 53.). A 

detai/dettai példányhoz legközelebb a frauenhofeni, a mainzi, a thunau am kampi, illetve egy 

kranji fibula áll. Egy különálló csoportot alkot a típuson belül a köttlachi, a krungli és 

klementi ruhakapcsoló (GIESLER 1978, 60), s ide sorolható a georgenberg bei micheldorfi 43. 

sír ékszere (PERTLWIESER 1980, 68-72. Taf. VII.) is, továbbá egy Oberleisbergből származó 

fibula (KOROŠEC 1979, 162-163., T. 120.). A Giesler által elkülönített ún. Frauenhofen csoportot 

kitágítva értelmezte Paola Korošec, aki az általunk II. típusba sorolt székesfehérvári fibulát 

más ruhakapcsolókkal egy csoportba sorolta (KOROŠEC 1979, 214-215.). A IV. típusú fibulák a 

K-Alpok vidéke mellett Németország területéről, Maiz környékéről, Dániából és Svédország 

D-i részéről egyaránt ismertek (WAMSER 1986, 183, Abb. 181.; ibid. 1994, 98, Abb. 63.). A VII. 

típusba sorolt, korabeli érmét utánzó ruhakapcsoló közvetlen párhuzamait főként 

Németország és Holandia területéről ismerjük, de megtalálhatók a Jütland félsziget D-i részén 

is (BERGHAUS 1994, 106-115., Abb. 72.; SCHULZE-DÖRRLAMM 1999.).  

 

Kronológia. Az ún. Köttlach Kultúra Kárpát-medence Ny-i részében mutatkozó 9. századi 

hiánya, az újabb feltárások tükrében ma már kissé árnyaltabb fogalmazásra késztet, hiszen a 

folyamatos anyagközlések nyomán több olyan lelőhely is ismertté vált – pl. Zalaszabar 

(MÜLLER 1991, 169; ibid. 1994, 93-94.), Lukácsháza (KISS 2000, 275), Balatonöszöd (BELÉNYESY–

HORVÁTH 2004, 24) –, melyek ennek jellemző leleteiet tartalmazták. Keltezésüket tekintve a 

Kárpát-medencei darabok közül Jochen Giesler a Köttlach II. horizontba sorolta a 
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fülbevalókat és az emailberakásos korongfibulákat is, ami abszolút dátumokban a 950-1050 

közti időszakot jelenti (GIESLER 1980.). Beosztását azonban több kritika is érte (NOWOTNY 

2007, 231-234.). A kranji temető relatív koronológiai vizsgálata során a tremolírozott, félhold 

alakú fülbevalókat az ún. Köttlach kör idősebb, míg az emailos változatokat annak fiatalabb 

periódusába osztotta Milan Sagadin (SAGADIN 1987, 134-138., Pril. 9., 11.), míg a ptuji temetőben 

Paola Korošec mindkettőt a Karantán-Köttlach horizont fiatalabb fázisába (KOROŠEC 1999, 

119-120.). A félhold alakú fülbevalók között Stefan Eichert véleménye szerint az emailos 

változatok valószínűleg későbbiek lehetnek a tremolírozott díszítésű fülbevalóknál, noha a két 

változatot együttesen is használták. A zománcozott példányok a 10. században, annak is talán 

második felében terjedhettek el, a 11. században viszont már régészetileg nehezen mutathatók 

ki (EICHERT 2010, 111-112.). Azonban a két típus használati idejének esetlegesen nagyobb 

intervallumára, s területenként eltérő voltára utalnak az egy temetőn belül megfigyelhető 

fordított kronológiai helyzetű esetek, mikor a tremolírozott változat a temető későbbi 

fázisában helyezkedik el (TOMIČIĆ 1993, 559). 

Az I. – Frauenhofen – típusú fibulák keltezése tekintetében Giesler – hasonlóan a 

kultúra beosztását érintő kronológiájához – a 10. század második felét és a 11. század első 

felét jelölte meg (GIESLER 1978, 68), a típus azonban feltehetően a 11. század teljes egészében 

magtalálható lehetett (ULRIKSEN 2002, 160). A II. típusú fibulán található motívumok 

keltezéséhez apró adat, hogy ezek megtalálhatók a 10. és a kora 11. századi Ottó-kori 

művészet eszköztárában (WAMERS 1986, 184), ám így sajnos a Giesler által felállított beosztást 

nem pontosítják. A IV. típus példái a már a 900-as évektől megtalálhatók, egészen a 11. 

század első harmadáig, de főként 10. század késői időszakára jellemzők (WAMERS 1986, 183; 

ibid. 1994, 98). A karoling korba sorolható, ún. Münzfibeln típus használatával már a 9. század 

elejétől számolhatunk, nagyobb számban azonban csak a század második felétől terjedtek el, s 

egészen a 12. századig forgalomban maradtak (BERGHAUS 1994, 106-115.; SCHULZE-

DÖRRLAMM 1999, 271; HILBERG 2006, 194). Az általunk bemutatott darab ezen időszak későbbi 

részére keltezhető (KOROŠEC 1979, 340). 

A K-Alpok vidékén és a Kárpát-medencében előkerült példányok kapcsán azonban 

figyelembe kell venni, hogy a Rajna vidékéről érkező kulturális befolyás időben későbbi volta 

(STARE 1985, 204) miatt itt ezek is később terjedhettek el a tárgytípus törzsterületeire 

megállapított kronológiai beosztásnál. 

A Kárpát-medencei fülbevalókat tartalmazó temetkezések közül a šalaceai/szalacsi 

kettős sír Gáll Erwin véleménye szerint a 10. század végére – 11. század elejére keltezhető 

(GÁLL 2007, 241). A zalăui/zilahi sír keltezése pedig az S-végű karika alapján a 11. század első 
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évtizedeitől valószínűsíthető (GÁLL 2007, 245). Felmerült azonban, hogy a fülbevalók a 

gyermek sírjába másodlagosan is kerülhettek (GÁLL 2007, 241). A csepreg–szentkirályi 97. sír 

a temető korábbi, soros periódusához tartozik, mely azonban a 11-12. század fordulójára már 

az időközben felépített templom körül elhelyezkedő temetővé vált (KISS 2000, 31). A 

fülbevalóval együtt előkerült S-végű karikák a 10. század második felével kezdődő időszakra 

utalnak. Megközelítőleg az ezredforduló időszaka jöhet véleményünk szerint számításba a 97. 

sír keltezését illetően. A 8-14 éves leánygyermek azonban másodkézből is birtokolhatta az 

ékszert, így annak Csepreg környékére kerülését illetően korábbi időpont sem zárható ki. A 

pétervására–vári temető kapcsán feltételezhető, hogy az a templom körüli temetők közé 

sorolható, leletanyaga 10-11. századi (FODOR 2008a, 265). A leletek közül az ezüst S-végű 

karikák, a félhold alakú, csúcsban összefutó belső ívvel, áttört lappal rendelkező fülbevaló 

(MESTERHÁZY 1991, 146) inkább a 11. század irányába mutat. Deutschkreuz/Sopronkeresztúr 

38. sírja az S-végű karika alapján a 10. század közepével, második felével kezdődő időszakra 

helyezhető, azonban a temető egyéb leletei – I. István (1000-1038) érme, bordázott S-végű 

karika, filigrándíszes, vastag huzalú nyakperec – inkább annak későbbi, 11. századi 

használatát támasztják alá. Az egri–vár temetőjének 278. sírját a – pétervásári temető kapcsán 

már említett – fülbevaló (MESTERHÁZY 1991, 146) a 11. századra keltezi. Hasonló besorolást 

valószínűsít a 278. sír mellett lévő, azzal egy sorban és egy statigráfiai helyzetben lévő 269. 

sír (KOZÁK 1981, 23) is, melynek granulált díszítésű gyűrűje a 11. század második felére 

keltezhető (SKRIBA–LÁSZLÓ 2010, 328-329.). A 128. sírról annyi mondható el, hogy rétegtani 

helyzete alapján korábbi a 129. sírnál (FODOR 2008, 143), mely egy nagyobb méretű S-végű 

karika alapján valószínűleg legkorábban az ezredfordulótól keltezhető, ám ez sajnos a 128. sír 

szempontjából alig nyújt információt. A locsmándi fülbevalót Karl Kaus a 9. század második 

vagy a 10. század első felére keltezte (KAUS 2006, 250). A detai/dettai temető keltezésére 

használható szórványos leletanyagot tekintve a csüngős veret használata 10. század második 

negyedétől valószínűsíthető (MESTERHÁZY 1989, 249-250.; BÁLINT 1991, 123-132.). Az S-végű 

karika előkerült típusát a Bánátban viszont a 10. század végétől keltezhetjük (OŢA 2008, 269). 

A szőlőfürtdíszes fülbevaló öntött változata a 10. század második felétől datálható (GIESLER 

1981, 145, Taf. 53.; ISTVÁNOVITS 2003, 288). Ez a sírkert vezet át a fibulák besorolásához, melyek 

közül a majsi temető 385. sírja a vastag huzalú S-végű karikák, rombusz átmetszetű, 

hegyesedő végű huzalkarperec és a karneolgyöngy alapján a 11. század elé nem keltezhető. 

Vastag huzalú, filigrándíszes nyakperece alapján e század középső harmadától datálható a 

685. sír is. Ugyancsak vastag – de filigrándíszítés nélküli – nyakperec került elő a bjelo–brdói 

192. sírból, ez a típus a 10. század végétől (ISTVÁNOVITS 2003, 291) kezdődő időszakra utal. A 
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temető érmei azonban annak 11. századi használatáról tanúskodnak (MIRNIK 2004, 214, 228). 

Temetőn belüli helyzete alapján a sír megásása is legkorábban a 11. század közepére 

helyezhető (TOMIČIĆ 1991, 116). Pécs–Vasas temetője már a 10. század első felében, közepén 

is használatban lehetett, felső időhatárának a 11. század közepe, második felének eleje 

tekinthető (KISS 1983, 265). Horizontálstatigráfiai helyzete és leletanyaga alapján a 30. sír 

legkorábban a 10. század utolsó harmadától keltezhető, talán a 11. század első harmadának 

végéig terjedő időszakra.  

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján annyit tudtunk megállapítani, hogy az 

emailberakásos fülbevalók pontosabban keltezhető példányai közül némelyik már a 10. 

század utolsó harmadával kezdődő időszakra is helyezhető, de a többség esetében csak a 11. 

század látszik bizonyosnak. A detai/dettai példány alapján viszont felmerül a lehetősége a 

korábbi, 10. századi keltezésnek, esetleg nem is csupán annak utolsó harmadára. A fibulák 

közül így ez utóbbi lehetőség szintén mérlegelendő, ám a mindössze három pontosabban 

keltezhető példány alapján csak óvatosan jelölhető meg a 10. század vége – 11. század.  

Figyelembe véve egy tárgy készítési, használati és a sírba kerülése közti akár nagyobb 

időintervallumot, feltételezhető, hogy ezen tárgyak első darabjai már a 10. században 

megjelenhettek a Kárpát-medencében. Az azonban elgondolkodtató, hogy az ún. klasszikus 

leletanyagot szolgáltató sírok leletei között csupán a gombos végű karperecek találhatók meg, 

egyéb ékszerek nem. Kérdés tehát, hogy miért nem jelentek meg a K-Alpi jellegű tárgyak a 

10. század eleji Kárpát-medencében, hiszen ezek beszerzésének lehetősége valószínűleg 

megvolt, ugyanis 899 és 952 között Friaulon át vezetett a magyarok útja Itáliába. Még ha a 

támadások nyomán a település idővel részben el is néptelenedett, a lehetőség adott volt, 

hiszen erről a területről nagy számban ismertek K-Alpi jellegű leletek (MADER 1991, 44-45.).  

 

Viselőik köre. A biztosan meghatározható nemi és életkori adatokkal rendelkező sírok arra 

mutatnak, hogy a K-Apli jellegű tárgyak ritkán kerültek csak elő férfi sírokból, biztosan ide 

sorolható két karpereces temetkezés, mindkettő fegyveres sír volt, egyikből a nyílcsúcsok 

mellett szablya is előkerült. A gombos végű karikák így többségében felnőtt nők vagy 

gyermekek sírjaiból ismertek. A korongfibulák és a kapszuladísz között mindössze négy 

gyermek (Eger, Lébény, Majs, Pécs) és egy fiatal nő (Rusovce/Oroszvár) életkori adatai 

ismertek. A fülbevalóknál pedig a gyermekek vannak többségben (4) a három női és egy férfi 

sírral szemben. Mindez felveti azonban a másodlagos felhasználás/birtoklás lehetőségét is 

ezeknél a gyermeksíroknál.  
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Egy-egy temetőn belül, a temető teljes sírszámához viszonyítva általában alacsony, 

vagy egyenesen elenyésző a K-Alpi jellegű tárgyat vagy tárgyakat tartalmazó sírok száma. 

Nehezíti azonban a helyes arányok megállapítását, hogy több temető sem tekinthető teljesen 

feltártnak, továbbá kérdés, hogy csak a mellékletes sírok számát, vagy a temető teljes 

sírszámát célszerű-e figyelembe venni? A K-Alpi jelleget mutató leletanyagot tekintve mind a 

négy fő típus – fülbevaló, korongfibula, kapszuladísz és gombos végű karika – közül, az egész 

darabszámát (70) alapul véve a 38 db gombos végű karika közül a 32 db kisebb átmérőjű 

45,72 %, a 6 db karperec 8,57 %, a 19 db fülbevaló 27,15 %, a 12 db fibula 17,14 % és az 1 

db kapszuladísz 1,42 %-ot tesz ki. A gombos végű karikákon belül a 6 db karperecként 

felhasznált lelet aránya 15,79 %. A fülbevalók esetében a tremolírozott példányok száma 5, 

ami 26,31 %-ot jelent. 

A teljes sírszámhoz viszonyítva, a K-Alpi jellegű tárgyakat tartalmazó síroké a majsi 

temetőben 1137/5 – 0,43 %, de ha csak a mellékletes sírokat vesszük, akkor 619/5 – 0,8 %. 

Lébény–Kaszáson 98/1 – alig 1 % vagy 32/1 – 3,1 %. A nem teljesen feltárt halimbai 

esetében ez az arány: 932/6 – 0,64 % vagy 434/6 – 1,3 %, míg a szintén nem minden 

temetkezésében megismert ikervári esetében 140/2 – 1,4 % vagy 86/2 – 2,3 %. Győr–

Pósdombon 217/4 – 1,84 %, Nádudvar–Mihályhalmon kb. 52/1 – 1,9 % vagy 27/1 – 3,7 %, 

Pécs–Vasas esetében 161/1 – 0,62 % vagy 63/1 – 1,58 %, Ellend–Szílfa-dűlőn 178/2 – 1,12 % 

vagy 91/2 – 2,19 %, Palotabozsok–Kirchegrundon 80/1 – 1,25 % vagy 17/1 – 5,88 %. A 

kisebb sírszámú, esetenként csupán néhány síros temetőknél ez az arány természetszerűleg 

magasabb, ám a kis sírszám miatt ez az arány óvatosan kezelendő. Összehasonlításul ez az 

arány a mai Ausztria és Szlovénia területén található temetőkben 50 % feletti is lehet.  

Maga a tárgy és annak viseleti módja mellett elemezni kell annak leletkontextusát is. 

A K-Alpi jellegű tárgyak a sírok170 között négyben annak egyetlen mellékletét alkották. Azt, 

hogy a teljes sírszámot tekintve hány sírban volt egyedüli mellékletként, azt a nagyszámú – 

legalább 11 – szórvány miatt nem lehet vizsgálni. A sírok 8,2 %-át leszámítva azonban, ahol 

egynél többféle ilyen jellegű tárgy – korongfibula és fülbevalók, kétféle fülbevaló, illetve 

fülbevalók és gombos végű karika – került elő, kísérőmellékleteik nem különböznek a Kárpát-

medence más temetőiben is megtalálható típusoktól: sima és S-végű huzalkarikák, pánt- vagy 

huzalgyűrűk, gyöngyök, ritkábban karperecek vagy ruhadíszek. Jellemzően tehát az ún. 

köznépi jellegű sírokban előforduló leletek. A gyakran párosával előkerülő fülbevalók mellett 

a gombos végű karikák 1 és 3 db közti számban ismertek.  

                                                 
170 Jelen esetben a szórványleletek esetében is egy-egy sírral számoltunk, a detai/dettai temető esetében egy 
temetkezést számítottunk, így összesen legkevesebb 52 sírral számolhatunk. 
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Az ún. köznépi jellegű temetők mellett kisebb számban megtalálhatók olyanokban is, 

melyek a kisebb sírszámú és „klasszikus” jellegű leletanyagot is tartalmaztak. A detai/dettai 

temető leletei között övveret, Marosgombáson szablya, balta és nyílcsúcsok, 

Blandianán/Maroskarnán ugyancsak szablya és nyílcsúcsok kerültek elő.171 

A K-Alpi jellegű leleteket tartalmazó sírok temetőn belüli elhelyezkedését illetően 

csupán néhány olyan sorolható fel, melyekben több ilyen jellegű tárgy is volt, s az azokat 

tartalmazó sírok elhelyezkedése elemezhető. Ennek azon elméletek szempontjából lehet 

jelentősége, melyek az ilyen tárgyak megjelenése mögött idegen személyek bevándorlását 

feltételezik. Idegen környezetből jött személyek, idegen környezetbe kerülve feltételezhetően 

erősen őrizték volna közösségi kapcsolataikat, kötelékeiket, melyek valószínűleg temetkezési 

szokásaikban is – nyílván nem a markánsan eltérő rítusban, hanem esetleges rokoni 

kötelékeikből fakadóan egymás közelében/mellett megásott sírjaikban, s mellékleteik által 

kifejezésre juttatott reprezentációjukban – tükröződhetnének. Mindez a kis sírszámú vagy 

csupán részben feltárt temetőkben, ahol csupán egy-egy sír sorolható ide, nehezen 

vizsgálható, noha a rokonsági kapcsolatok itt is felvetődnek. Kivételt a sălacea/szalacsi 4. sír 

jelent, ahol a kettős sírba temetett személyek egymáshoz közeli kapcsolatban állók is lehettek. 

A majsi sírkertben a – gombos végű karikákat tartalmazó – sírok közül kettő (475, 479) 

egymáshoz közel (5 m-en belül), ám valószínűleg külön-külön sorban volt, melyek közé egy 

harmadik sor is ékelődött. A másik három a temető más-más pontján volt. A halimbai temető 

esetében természettudományos vizsgálat ugyan nem támasztja alá az eltemetettek közti rokoni 

kapcsolatot, azonban két sír (70, 71) közvetlenül egymás mellett, míg egy harmadik (148) 

ezek közelében volt. A negyedik (30) pedig kissé távolabb helyezkedett el. Ezek a sírok egy 

csoportba sorolhatók, melyek jellemzői továbbá a „kőpakolásos” temetkezések, sírjaikban 

kövek, limonit rögök találhatók.172 A temetőtérkép alapján számunkra úgy tűnik, hogy igazán 

az ötödik sír (456) sorolható csak a temető más részébe.173 Egymás melletti sorban, de 

egymástól kb. 7 méterre helyezkedtek el az ellend–szilfa-dűlői temetőben a kérdéses sírok. Az 

egri sírok között, melyek a K-Alpi jellegű leleteket tartalmazták, nem figyelhető meg 

összefüggés.  

 

                                                 
171 A tápé–lébői fülbevalók tévesen szerepelnek a szakirodalomban, mint lovas sírból előkerült leletek, azok 
ugyanis évekkel később kerültek napvilágra a szórványként fellelt lószerszámoknál (KÜRTI 1983, 236). 
172 Szigeti Judit szíves közlését köszönöm! 
173 Török Gyula a II. fázisba sorolta a 30., 70., 71. és a 148. számú temetkezéseket, míg a 456. számút a III. 
fázisba (TÖRÖK 1962, 144-159., 159-169.). 
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Elterjedés. A leletek térképre vetítése során látható koncentrálódása van az egykori 

Győr, Moson, Sopron és Vas megyék területén. Ugyancsak nagyobb számban kerültek elő a 

Balaton É-i partjáról, Baranya megyéből Mohács és Pécs vonzáskörzetéből, s talán ehhez a 

csoporthoz sorolhatók a Duna-Dráva összefolyásánál, illetve a D-Baranyában lévő lelőhelyek. 

Továbbá jelentős számban ismertek Heves megyéből, főként Eger vidékéről. Ennek okai 

között azonban szerepet játszhat ezen területek leletanyagának ismertsége: Baranya és Heves 

megye korpuszkötete, Halimba temetőjének monografikus feldolgozása. Jelenleg fehér 

foltként jelentkezik a DNy-Dunántúl és a Duna-Tisza köz középső és D-i része. A honfoglalás 

kori temetőket tekintve ugyancsak figyelemre méltó a Felső–Tisza-vidék leletmentes volta. 

Ugyancsak szinte teljesen hiányoznak a DNy-szlovák területeken is. Ezek között a Dunántúl 

DNy-i részén mutatkozó – eddigi – hiányuk a leginkább feltűnő, hiszen Ptuj/Ptuj temetője 

mindössze 50 km-re helyezkedik el a mai országhatártól. 

Térképen ábrázolva a lelőhelyeket, a gombos végű karikák viseletének szokása 

döntően a Dunántúlon volt jellemző, ezek a Dunától K-re közölt nagyobb, ún. köznépi jellegű 

temetőkből nem, vagy csupán elvétve ismertek. A karikákat tartalmazó lelőhelyek egy 

csoportját Baranya megyében találjuk. Egy tágabb területet jelölhető ki az ÉNy-Dunántúlon. 

A karperecként használt gombos végű karikák nagyobb számú csoportja pedig Erdélyben 

körvonalazódik, az egyetlen ny-dunántúli példány egy eredetileg fejékszer másodlagos 

felhasználású darabja is lehet. A lelőhelyek sűrűsödését általában egy-egy temető több 

sírjából származó gombos végű karika jelzi, ilyen pl. Győr–Pósdomb és Halimba–Cseres is, 

melyek egy-egy kisebb csoportját adják az É- és közép-dunántúli lelőhelyeknek. A kivétel 

Baranya megye, melyből a szintén több sírral képviselt majsi temető mellett további 

lelőhelyek – Ellend, Mohács, Palotabozsok, Szárász – említhetők egy kisebb földrajzi 

egységen belül, melyek tartalmazták ezt a típusú ékszert. A területen lévő ékszertípus erősebb 

koncentrációja alapján, s további lényeges szempontként tekintve, hogy így vélhetően nem 

csupán egyetlen, hanem több közösségnél is adatolható megléte, a DNy-i hatás nagyságát 

láthatjuk igazolhatónak. 

 A fülbevalók összességét tekintve Sopron és Vas megye, valamint Heves területén 

körvonalazódik egy-egy csoport. Két olyan típus ismert, melyeknek legalább 2 lelőhelyről 

származnak. Ezek közül a növényi mintás, I. 1. típusból ismert öt lelőhely csaknem lefedi az 

összes – K-Alpi jellegű – tárgy lelőhelye által kirajzolt területet. A másik, ugyancsak növényi 

mintás, kétfelé nyíló életfával díszített I. 2. 1. típus a Dunától K-re, Egerből és Tápéről ismert. 

Feltétlenül elgondolkodtató, hogy a tremolírozott és az emailberakásos fülbevalók kétharmada 
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a Dunától K-re látott napvilágot, az ún. Karantán-Köttlach kör törzsterületétől távolabbi 

területen. Erdélyből viszont ilyen ékszer nem ismert.  

Fordított az arány viszont a korongfibulák esetében, melyek két kivétellel a 

Dunántúlról, illetve a Duna-Dráva összefolyásának körzetéből ismertek. Győr és Moson 

megyék, valamint Baranya Duna menti szakaszán sűrűsödnek. Egy kisebb csoport lehet 

továbbá Székesfehérvár – Veszprém körzete. Ez talán egyfajta viseleti különbözőség nyoma 

is lehet. Úgy tűnik viszont, hogy a D-Dunántúlon nem terjedtek el az emailos korongfibulák, 

csupán az egyszerűbb, tremolírozott változatok ismertek. 

Sajnos a tárgytípusok általános elterjedési területénél pontosabban meghatározni 

készítési helyüket, nem könnyű feladat. Mint fentebb már említettük a birodalom központi 

területein a keresztény temetkezési szokások nyomán a mellékletek hiányoznak a sírokból, 

így könnyen a tévútra vihet a K-Alpok vidékének leletgazdagsága. A leginkább 

bizonytalanságtól mentesnek a rusovcei/oroszvári kapszuladísz tűnik, noha eredetének 

felkutatása során a karoling fibulák szerepe sem vethető el (EICHERT 2010, 134). E 

tárgytípusnak azonban a mai Németország területéről nem ismertek példái (OBENAUS 2006, 

338), s motívumaik Friaul környékére jellemzőek (MODRIJAN 1975, 13).  

Nehezebb állást foglalni a fülbevalók tekintetében. Vinko Šribar és Vida Stare 

véleménye szerint a félhold alakú fülbevalók ábrázolásainak nagy része Friaul és a Rajna 

vidékére utal, s D-felől, Pannonia közvetítésével kerültek a mai K-Ausztria területére, a 

Köttlach-térségbe (ŠRIBAR–STARE 1979, 215). A kovácsolt, életfa mintás fülbevalókat is D-i 

irányból származtatják, véleményük szerint intenzív kapcsolatra utalnak Karintia és 

Steiermark között (ŠRIBAR–STARE 1979, 210). Sajnos magának a fülbevalónak az alakja mellett 

a publikációk – bizonyára a tárgyak rossz megtartása miatt – nem mindig részletezik az 

emailberakás színét vagy színeit. A lutmannsburgi/locsmándi fülbevalóhoz emailberakását 

tekintve hasonló a kranji 11. és a ptuji 183. sír fülbevalói, ám míg előbbinél karéjos belső 

oldalának ívei, addig utóbbinál a karéj csúcsában lévő gomb hiányzik, továbbá az egyik 

középső mintája négyágúvá válik. Kék színű emailberakás díszíti a mengeši fülbevalót is, ám 

a karéj gombja ezen sem található meg. A legjobb analógiája talán a kranji 159. sírból 

(KOROŠEC 1979, 81-82., T. 152/10.) ismert. Minden rekeszében kék színű emailberakással 

díszített egy žirovnicai fülbevaló (KOROŠEC 1979, 140-141., T. 150.). Világoskék és világoszöld 

színű a kranji 118. sír fülbevalójának berakása. Vörös a középső motívum a ptuji 79. sír 

fülbevalóján, csakúgy mint a Sălaceain/Szalacsin, ám előbbit halvány kékes-zöld, utóbbit zöld 

színű berakás övezi. A kétfelé nyíló, realisztikus életfával díszített, az I. 2. 1. típusba 

sorolható egri és az egyik tápéi fülbevalók jó analógiája a köttalchi temetőből ismert 
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(PITTIONI 1943, 13, Taf. VI/13.). Szintén hasonló a díszítése egy Förk-i fülbevalónak (KOROŠEC 

1979, 112-115., T. 40.). 

A fülbevalók esetében tehát azoknak a mai Szlovénia területén található párhuzamaik 

jöhetnek leginkább számításba. E területről egy É-i, ÉK-i irányú elterjedés valószínűsíthető, 

melyhez a köttlachi s a ny-dunántúli leletek látszanak kapcsolódni. A Dunántúl DNy- 

részének leletmentessége alapján azonban kérdés ezek Dunától K-re való kerülésének az 

útvonala. 

A gombos végű karikák nagyobb átmérőjű változatai K-Tirol, Friaul, Szlovénia Ny-i 

része és Ausztria K–DK-i részén találhatók, így inkább a K-Alpi területek irányába mutatnak. 

A K-Alpok vidékén található gombos végű karikák kb. 5,5 cm-es mérete mindössze 0,5 cm-

rel marad el Gîmbaş/Marosgombás 2. sírjának karpereceitől. Ezek az ékszerek azonban a 

megfelelően dokumentált esetekben a koponya környékén helyezkedtek el, utalva azok 

egykori fejékszer szerepére. 

A K-Alpi és szlovéniai temetőkben emellett a karperecek viselete – a hajkarikákkal 

összevetve – elenyésző, s nem egy olyan temető ismert, ahol ilyen használata nem adatolható 

(FRIESINGER 1975, 89; KOROŠEC 1979, 223, 341). Amennyiben mégis megtalálható volt a 

karperecek viselésének szokása, az típusát tekintve eltérő: pl. a kranji temetőben vastagabb, 

végein kiszélesedő, kerek átmetszetű vagy pántszerű, lapos vasból készült karpereceket 

találtak (SAGADIN 1987, 126-127.). Így ezekben az esetekben a tárgy formájának átvételével 

számolhatunk, azonban megváltozott funkcióban. Ez egyben valószínűleg kizárja azt is, hogy 

olyan személyek sírjainak tekintsük ezeket, akik a kultúra törzsterületéről érkeztek, s ezért 

nem az ott megfigyelhető módon használták ezeket. Az erdélyi leletek esetében úgy 

gondoljuk DNy-i irányú útvonallal/hatással számolhatunk, hiszen a gombos végű karperecek 

fő elterjedési területe itt található. Ezt a vukovari/valkóvári temető is alátámasztja. A 

detai/dettai temető esetében is mindenesetre inkább ez a D-i, intenzívebb hatás tűnik 

valószínűbbnek, hiszen a leletanyag, annak összetétele ezen terület felé mutat.  

Maguknak az idegen jellegű tárgyaknak a megjelenése mellett, a kapcsolatok 

szempontjából lényeges elem a tárgyak másolásának vizsgálata. Ha ez a jelenség igazolható, 

az azok – jelen esetben a K-Alpi jellegű tárgyak – hatásának nagyságát mutatják (BRATHER 

2004, 564). Ezzel azonban egyedül a gombos végű karikák esetében számolhatunk. Ha a 

legtöbbször csupán rajzban bemutatott hasonló leletekkel összevetjük a Kárpát-medencei 

darabokat – s ha nem az egyes tárgyak idealizált rajza okozta optikai csalódással állunk 

szemben – látható, hogy az itteni darabok tipológiailag ugyanolyan nagy változatosságot 

mutatnak. Van azonban különlegesebb típus is: a majsi 1114. sír körte alakú gombos végű 
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karikái nem, vagy csupán nagyon ritkán ismertek a K-Alpi területekről, megtalálhatók viszont 

a gomb nélküli változatok a Kárpát-medence a 10. század végére és a 11. század elejére 

helyezhető (RÉVÉSZ 2008, 402) sírjaiban. A legjellemzőbbek azonban a már említett gombos 

végű karperecek, melyek a gombos végű forma átvételéről tanúskodnak, ám már egy olyan 

funkciójú ékszeren felhasználva, melynek viseleti szokása nem jellemző a forma 

törzsterületére.  

Az ismert leletek kis száma megerősíteni látszik Kiss Attila megállapítását, mely 

szerint a korongos fibulák nem bírtak funkcióval a Kárpát-medence 10-11. századi 

viseletében (KISS 1983, 173). Jelentőssel legalábbis nem. Mindez még akkor is feltételezhető, 

ha tudjuk, hogy a régészeti leletanyag csupán kisebb részletét ábrázolja az egykori valóságnak 

(STEUER 2004, 59-60.; GIESLER 2008, 406), mint ezt a karantán-szlovén jellegű tárgyak 

elterjedésével kapcsolatban Mesterházy Károly is feltételezte (MESTERHÁZY 1993, 459).  

A ruha zárására ekkor elsősorban a fülesgombok szolgáltak (KÜRTI 1996, 151; 

MESTERHÁZY 1997, 49; BOLLÓK 2009, 209-210.), rendkívül ritka az ettől eltérő, kapcsolótaggal 

záródó174 ruhára utaló nyom. Fel kell vetni annak lehetőségét is, hogy a magyarság viseletéből 

hiányzott az a köpenyszerű ruhadarab, melynek összefogását kapcsolótűk szolgálták, ezért 

alacsony e leletek száma. Mivel az esetek többségében a fibulák tűszerkezete teljesen vagy 

részben hiányzik, így ebből következően már részint adódik a feltételezés, hogy azokat 

másodlagosan használták. A majsi 385. sírban a fibulát valószínűleg a gyöngysorba 

illesztették. Kérdéses a pécs–vasasi 30. sírban az állkapocs alatt – gyöngyök, vagy egyéb 

nyakdísz nélkül – előkerült, ám egykori tűszerkezetének csupán felforrasztott nyomával 

rendelkező fibula szerepe. Mivel a tárgy csaknem teljesen ép, felfűzésre szolgáló furat 

bizonyosan nem volt rajt, így nyakba csak kisebb zacskóban akaszthatták volna, amiből 

adódik a lehetőség, hogy egy eredeti funkciójára már alkalmatlanul, ám annak megfelelő 

helyén került a sírba (esetleg tűszerkezete a földben vagy a feltárás, restaurálás során 

semmisült meg ?). A tű- vagy a tűszerkezet – ma megfigyelhető – hiánya – úgy véljük – nem 

lehet azonban perdöntő érv a funkció meghatározását illetően. A felforrasztott tűbefogóval 

rendelkező példányok esetében pedig meg kell említeni, hogy az a ny-európai kapszuladíszek 

nagytöbbségéről hiányzik (OBENAUS 2006, 337). Itt kell visszautalnunk a rusovcei/oroszvári 

200. sírban is a fubulák viseleti módjának megközelítőleg megfelelő helyen találták a 

kapszuladíszt, ám ezt mindem bizonnyal csupán díszítő célzattal – esetleg szimbólikusan – 

                                                 
174 Szemben az avar kori viselettel (GARAM 1989.; KÜRTI–WICKLER 1991.) mindössze egyetlen sírból 
ismert a felsőruha zárására szolgáló kapcsolópár a szakirodalomból, a Csongrád megyei Kömpöcről (KÜRTI 
1994, 376-377., 2. kép). 
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viselhették, hiszen a vékony lemezből készült tárgy alkalmatlan lett volna a ruha 

összefogására. Ugyancsak megfelel a sírbéli helyzet az eredeti funkció kívánta helynek a 

majsi 685. sírban, ahol a gyermek mellkasának középrészénél figyelték meg, s ide 

kapcsolódik hasonló megfontolásból a lébény–kaszási 9. sírból származó korongfibula is, 

mely már átvezet a K-Alpok anyagi műveltségének magyarságra gyakorolt hatását illető 

vizsgálathoz, hiszen a tárgy stílusának, eredetének elemzése mellett nem kevésbé fontos az 

azt viselő személyre is kitérni (LÜBKE 2001, 77-78.). Ennek részeként pedig érdemes kicsit 

tovább foglalkozni a már eddig is tárgyalt idegen jellegű tárgy viseleti módjával is, vagyis, 

hogy az milyen irányba mutat, esetleg megfelel-e a tárgytípus törzsterületén megszokottnak? 

A viselet tűnik ugyanis az etnikai azonosítás egyik – ha nem az egyetlen – leginkább 

lehetséges módjának, hiszen a temetkezési szokásokat különböző tényezők – pl. időhiány, 

idegen környezetben való tartózkodás – befolyásolhatták. A ny-európai viseletben a képi 

ábrázolások és a régészeti leletek tanulsága szerint a korongfibulákat a mellkason viselték, s 

egy köpenyszerű ruhadarabot fogtak össze velük.  

Férfiak és nők egyaránt használhatták, ám míg előbbiek a jobb vállon, míg utóbbiak 

középen, esetenként párosan (WAMERS 1986, 188-189.; KRAMER 1994, 62-64.). Mivel a sírbéli 

helyzete a lébényi és a majsi  korongfibuláknak is hasonló volt, így felmerül a kérdés, hogy 

ezekben a sírokban egy Ny-i fajta köpenyviselet nyoma bukkant-e elő? S továbbmenve, így a 

sírokban egy-egy Ny-i mintájú viseletben eltemetett személy feküdt? S ha igen, ez milyen 

további következtetések levonására ad alapot? A Kárpát-medencei viseletben általában egy 

középen, vagy oldalt nyíló, gombokkal záródó felsőruhával számol a kutatás. Így ez 

magyarázza a korongfibulák, és talán a kapszuladíszek elenyésző számát is. Ott azonban ahol 

ez megtalálható volt, felvetődik a másfajta viselet lehetősége. Ha pedig figyelembe vesszük a 

ruházat és a személyes tárgyak szerepéről a szakirodalomban – konkrétan a K-Alpok régészeti 

leletanyaga kapcsán is (KRAMER 1994, 71) – megfogalmazott azon véleményeket (BRATHER 

2001, 271-272.; PANUM BAASTRUP 2009, 524), mely szerint jelentéssel bírt, kifejezte az egyén 

szociális státuszát, s így közvetítette is azt a táradalom felé, továbbá, hogy egy sír leletei 

alapján kulturális identitást is lehetséges meghatározni (BRATHER 2004, 565-567.), akkor itt 

vajon egy „idegen” etnikai identitású személy sírja válik feltételezhetővé? S mivel a lébényi 

esetében egy 1,5-2 éves gyermeknek ilyen identitása nyílván nem lehetett, mely viseletén, 

ékszerkészletén stb. keresztül fejeződött volna ki, így valószínűleg ez nem is egyetlen egy 

emberé lehet, ugyanis a sírba temetett gyermekeket bizonyára szülei vagy rokonai temették el, 

akik azt elrendezték, s ezt a tárgyat a sírba helyezték, így ez inkább az ő öntudatuk képére 

utal? Kérdés, hogy ezt valóban másodlagosan használták-e fel (TOMKA 2005, 141), avagy az 
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ékszer viselteti módjának megfelelően, egy köpenyszerű ruhadarabot összefogva kerül-e a 

sírba, ami alapot adhatna annak feltételezéséhez, hogy egy felnőtt – de legalábbis koránál 

mindenképp idősebb személynek megfelelő – viseleti elemben temették el, s így itt 

tulajdonképpen a biológiai és a temetés során megmutatkozó, a társadalom által megítélt 

szociális nem közti különbségtétel (FARKAS 1987, 14-16.; ŠTULAR 2007, 49-50.) nyoma bukkant-e 

fel? 

További kérdésként merül fel az elhunyt, vagyis, mint utaltunk rá, jelen esetben 

inkább családja hitének kérdése, ugyanis ezek a korongfibulák a korai keresztény 

szimbólumok közé sorolhatók (SPIONG 2001.; PANNUM BAASTRUP 2009.), s felmerült a 

kutatásban elterjedésüknek a keresztény missziós tevékenységgel való összefüggése is 

(ULRIKSEN 2002, 157). Nem csupán a lébényi esetében merülhet ez fel, hanem az egri leletek 

kapcsán is megfogalmazódott a keresztény népesség jelenlétének lehetősége (KOZÁK 1981, 38-

39.). Az emailos ékszereken feltűnő keresztény elemek valóban összefüggésben állhatnak a 

kereszténység megjelenésével, avagy újra felerősödésével, mint az pl. a 9. század elejétől 

Karintiában megfigyelhető volt (GLEIRSCHER 1996, 25). Ez, illetve más merev sémák azonban 

nem tekinthetők feltétlen bizonyítéknak az elhunyt vagy a temetést végzők hitvilágára nézve, 

hiszen nem tisztázott, mely kritériumok alapján lehet ilyen személyeket elkülöníteni 

(SCHÜLKE 1998.; NOWOTNY 2007, 195). Egy koraközépkori sír esetében nehéz megítélni a 

benne talált leletek és/vagy a temetési rítus alapján, hogy az illető a keresztény közösség tagja 

volt-e? Mindez a K-Alpok vidékének sírjaira is igaz (KRAMER 1994, 33). Úgy véljük ez még a 

templom körüli temetőkbe hantolt személyek esetében is kérdéses, hiszen a temetést a 

hátramaradottak végzik, s így befolyásolhatják az elhunyt ilyen irányú reprezentációját. Az 

esetek többségében vagy teljes egészében tehát a korongfibulák funkció nélküli díszítőelemek 

lehettek, melyeknek szimbólikus kifejezőerejük, jelentésük nem bizonyítható, s feltehetően az 

imitatio imperii jelensége sem hozható velük kapcsolatba, mint ez más, ény-európai ékszerek 

esetében feltételezhető (HILBERG 2006, 194).  

A Kárpát-medence sírjaiban megtalálható kisebb gombos végű karikák viseleti módja 

szintén hasonló volt a Ny- és dny-európai mintákhoz, a hajkarikák viselete azonban annyira 

általánosnak mondható, hogy ez nem ad megfelelő alapot következtetés levonására. 

Ugyancsak megtalálhatók voltak gyűrűként is. Mindez nyílván elősegítette az ékszerfajta 

integrációját. Az azonban, hogy miért ilyet vásárolt és viselt, a legegyszerűbb ízlésbeli 

választás lehetőségét sem feledve, kérdéses. A fülbevalók viselete szintén megtalálható volt a 

magyarság körében is, ezt az ékszerfajtát is lehetett tehát integrálni, amennyiben 

beszerezhetősége, divatja stb. lehetséges volt. A kétféle típus kapcsán azonban kérdés, hogy 
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az emailosok száma miért a duplája a tremolírozott darabokénak? Itt a viseleti mód mellett 

fontos lehet, hogy milyen egyéb ékszerekkel kombinálódtak, s azokat hogyan viselték. Az ún. 

Köttlach körbe sorolható temetőkben a félhold alakú fülbevalók gyakorta kettőnél nagyobb 

számban és/vagy nagyobb átmérőjű, egyszerű- vagy gombos végű huzalkarikákkal együtt 

kerültek elő. Ezek viseleti módjáról Paola Korošec (KOROŠEC 1990, 29) készített 

rekonstrukciót. Megfigyelései szerint a fülbevalókat a huzalkarikákkal összekapcsolva 

viselték. Ilyen viseleti mód lehetősége az eger–vári 278., és a zalaui/zilahi 1. sír esetében 

figyelhető meg: előbbi esetben 1-1 nyitott végű huzalkarika mellett még 1-1 további fülbevaló 

is volt a sírban, ezek részben egymáson feküdtek, míg utóbbinál egy gombos végű karika is 

előkerült. A csepregi 97. sírban pedig S-végű karikákkal együtt volt hasonló helyzetben a 

fülbevaló. Ebben az esetben ugyancsak nem a fülben való viseleti módra utal az ékszer 

helyzete, mely a koponya halántéki része alatt feküdt. 

A fibulák kapcsán Schulze-Dörrlamm úgy foglalt állást, hogy a szláv nőkre nem volt 

jellemző a fibulaviselet, vagy csak 1 db emailos korongfibulát, vagy a fibulán kívül 2 db 

félhold alakú fülbevalót (SCHULZE-DÖRRLAMM 1992, 117) hordtak. Az Ottó-kori 

korongfibulák és félhold alakú fülbevalók így egy ékszerkombinációt alkotnak (KRAMER 1994, 

67). Ilyen az eger–vári 128. sír esetében volt megfigyelhető (a detai/dettai sírok kapcsán is 

felmerül ennek a lehetősége, de az nem igazolható). Sajnos a gyermek sír esetében 

felmerülnek bizonytalansági tényezők, de itt talán jó eséllyel azonosíthatnánk egy valóban ny-

európai területről érkezett, Ottó-kori szokásoknak megfelelő ékszerkészlettel eltemetett 

személyt; de nem zárható ki egy, már a Kárpát-medencében született, de Ny-i mintájú 

viseletben, ékszerekkel eltemetett gyermek sem.175   

Kanyarodjunk egy kissé vissza a már említett utak kérdéséhez, hiszen a kapcsolatok 

során elengedhetetlen ezek áttekintése, hogy mennyiben feleltethetők meg a régészeti leletek 

elterjedési képével? Amennyiben az utak szerepét feltételezzük a tárgytípusok elterjedését 

illetően, figyelemre méltó, hogy DNy-felől, a Muraszombat – Vasvár – Veszprém útvonalnak 

csupán Veszprém környéki részéről ismerünk K-Alpi jellegű tárgyakat, Ptuj/Ptuj és a Balaton 

                                                 
175 Ugyancsak a Ny-i jellegű leletanyag között említhetjük meg a grafitos kerámiákat, melyek főként Mautern és 
Bécs környékéről ismertek a Dunától D-re eső területen (FELGENHAUER-SCHMIEDT 1998, 201; 
SCHARRER-LIŠKA 2007, 29-31.). Mivel azonban ezek önálló kutatási program keretein belül kerülnek 
feldolgozásra, így a magunk részéről csupán megemlítünk néhány ilyen leletet. Formája és alapanyaga alapján 
kereskedelmi tevékenységre utal egy grafitos, kiöntőcsöves kerámiaedény, mely Győr–Káptalandombon került 
elő, egy 10. század középső részére keltezhető objektumban (TOMKA 1996.; ibid. 2005.), de előkerült ilyen 
kerámiaedény a Vagongyár területén folytatott feltárás során is, mely egy K-Ausztria felől importált grafitos 
példány (TOMKA 2007, 70). 



 553 

között gyakorlatilag leletmentes.176 Az É-D-i, a Muraszombat – Szombathely – 

Lutmannsburg/Locsmánd – Sopronon át Bécsbe vezető út szerepe viszont talán jobban 

alátámasztható leletekkel, melyek valóban a kereskedelem szerepét húzzák alá: Ikervár, 

Csepreg, Lutmanssburg/Locsmánd, Deutschkreutz/Németkeresztúr. A harmadik útvonal a 

Duna, illetve a Duna menti út, mely Győr és Moson érintésével vezetett Ny-i irányba a folyó 

mentén, szintén olyan lelőhelyek mellett fut, ahonnan ilyen jellegű tárgyakat ismerünk: Győr–

Pósdomb, Mosonszentmiklós, Lébény, Rusovce/Oroszvár, Bad Deutsch-

Altenburg/Németóvár. Fordított tehát a helyzet a már említett fegyveres sírokhoz képest, 

melyek ennek az egykori útnak a közelében nem ismertek nagyobb számban, így ha hadba 

vonulásra nem is, de kereskedelemre úgy tűnik – nem feledve természetesen a dunai hajózás 

lehetőségét sem – felhasználhatták.  

 

A K-Alpi jellegű leletanyag Kárpát-medencei emlékeinek áttekintése után nézzük a 

kérdést a másik oldaláról, vagyis milyen „magyar típusú”177 leletek vagy temetkezési 

szokások ismertek a Magyar Fejedelemség, majd a Magyar Királyság feltételezhető határától 

Ny-ra eső területről, s ezek mely módon interpretálhatók? A kutatásban már évtizedekkel 

ezelőtt felmerült, hogy az ún. Köttlach kultúra vizsgálata során a jellegzetes lelettípusok 

mellett szükséges megvilágítani a többi odakerült tárgytípust is – pl. kéttagú csüngők, lunulák, 

szőlőfürtdíszes fülbevalók, S-végű karikák – melyeknek eddig esetleg kevesebb figyelem 

jutott (ŠRIBAR–STARE 1979, 221).  

Az első s legfontosabb kérdés, hogy melyek azok a leletek, rítuselemek melyeket 

figyelembe kell venni? Míg a K-Alpok vidékének anyagi kultúrája kapcsán ez viszonylag 

egyértelmű volt, fordítva már tartalmaz bizonytalansági tényezőket. A tárgyi anyagot több 

részre oszthatjuk, a viselet, az ékszerkészlet, illetve a fegyverzet és a lószerszám elemeire.178 

Vizsgálandók továbbá a temetkezési szokások is. 

                                                 
176 A megelőző, 9. századból azonban ismertek ilyen ékszerek pl. Zalaszabar temetőjéből (MÜLLER 1991, 169-
170.). 
177 A szakirodalomban megtalálható kifejezést használjuk magunk is, ami azért is megfelelőnek tűnik, mert nem 
tudjuk bizonyítani, hogy minden személy, akit olyan tárgytípusokkal és/vagy temetési rítus alapján temettek el, 
melyeket a magyarságra jellemzőnek tekint a kutatás, a magyar etnikumhoz tarozott-e? 
178 Noha a korabeli Európában a lovas- vagy lószerszámos temetkezések elsősorban a magyar szállásterületen 
figyelhetők meg, másik nagy csoportjuk pedig Skandináviában található, főként a települési vagy uralmi 
központokban koncentrálódva (KIND 2008.), azonban ennek ellenére ezeket, valamint a fegyverzet körébe 
sorolható leleteket a vizsgálatba nem vontuk be, hiszen a magyar szállásterülettől, vagy a későbbi Magyar 
Királyság területéről távolabb előkerült leletek fegyveres konfliktus emlékei is lehetnek, nem feltétlenül a 
magyar megtelepedésé. A többségében előforduló nyílcsúcsok mellett ez vonatkozik az Augsburgnál 
(SCHULZE-DÖRRLAMM 2006, 61, Abb. 11.) előkerült szablyára is. A fegyveres konflikutussal való 
összefüggés sírból előkerült fegyverlelet esetében is feltételezhető (PROFANTOVÁ 2008, 158). 
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Az első csoportba a kisebb csüngős és egytagú díszek sorolhatók, melyek magyar 

jellege kétségtelennek tűnik.179 Összesen 5 lelőhely szerepel a szakirodalomban: Bad Deutsch 

Altenburg/Németóvár–Kirchenberg (TAKÁCS 2006, 239), Bruck an der Leitha/Lajtabruck 2., 

23. sír (KREITNER 2000, 186, 193, Abb. 5., 27.), Köttlach (PITTIONI 1943, 16, Taf. X.), 

Langenschönbichl (FRIESINGER 1975, 88, Taf. 23.).180  

 

Ezek közül nagyobb darabszámban Köttlach és Langenschönbichl lelőhelyekről 

kerültek elő a veretek. Bruck an der Leitha/Lajtabruck temetőjében a két sírban egykor 

legalább 5 db csüngős és 6 db egytagú, illetve 5 db csüngős és 3 db egytagú, Köttlachban 

legalább 13 db csüngős, míg Langenschönbichlben 11 db volt. A viseleti elemek valószínűleg 

azonos módon és funkcióban kerülhettek felhasználásra, vagyis a ruházatot181 díszíthették.182 

Típusaikat tekintve Köttlach és Langenschönbichl azonos típusokat tartalmaz.183 Ennek a 

típusnak a párhuzamai megtalálhatók csaknem a magyar szállásterület teljes területén (DEMO 

1983, 288-290, Sl. 12.; ibid. 2009, 534-535.; BÁLINT 1991, 123, 126., Taf. XLIII.).  

Értékelésüket tekintve nyilvánvaló, hogy ezekben az esetekben nem egy-egy 

szórványlelettel állunk szemben, a sírokból származó leletek ott élt személyek hagyatékának 

tekinthetők, szemben egy-egy magányos sírral, melyek akár egyetlen, a terület irányába 

megett úttal is összeköthetők lennének.  

Az ilyen csüngők megjelenését a magyar szállásterületen kívül általában a magyar 

divat hatásaként, a női viselet átvételeként szokás értékelni (BÁLINT 2000, 344; FELGENHAUER-

SCHMIEDT 2006, 266; TAKÁCS 2006, 239),184 s nem etnikai alapon; noha felmerült, hogy a leletek 

alapján „a honfoglaló magyarok köznépének is jelentős szerepe volt a település etnikai 

képének kialakításában” (MESTERHÁZY 1975, 288). A Langenschönbichl-i csüngőket az Alsó-

Ausztria területén folyó árucsere bizonytékaként értékelte: TAKÁCS–RÉVÉSZ 2006, 44. Más 

vélemények szerint az ilyen tárgyak kapcsán megfontolandó az egy kultúrához és egy 

                                                 
179 A tárgytípus példányai a korabeli bolgár területek leletanyagában is megtalálhatók: DONČEVA-PETKOVA 
2007, 654; LANGÓ–TÜRK 2011. 
180 A Dunától É-ra Gars–Thunau lelőhelyről is ismertek ilyen veretek (FRIESINGER 1965, 86, Abb. 14.).  
181 Eltérő példákat mutatnak azok a sírok, ahol az ingnyakdíszeket másodlagosan használták fel, általában a 
nyaklánc díszei közé illesztve. Ezek száma azonban messze alatta marad a köttlachi vagy a langenschönbichli 
darabok számának (amennyiben feltételezzük, hogy egy-egy sírból származnak), sőt, néha másodlagos alakítás 
nyomai is felfedezhetők rajtuk (DEMO 2009, 472).  
182 Herwig Friesinger nyakdíszként határozta meg a langenschönbichli csüngős díszeket (FRIESINGER 1975, 
88). 
183 Željko Demo osztályozásában a 13. (DEMO 1983, 288-290.), míg Bálint Csanád felosztásában az I/a típus 
(BÁLINT 1991, 123-126.). 
184 Fettich Nándor ettől eltérő véleményt fogalmazott meg, véleménye szerint „a germán és szláv népek, nem 
igen gondolhattak arra, hogy az ő ellenségeiknek a pusztai népeknek legjellegzetesebb kultikus ékszereit 
átvegyék vagy azokat utánozzák.” (FETTICH é.n. 40-41.)   
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szerephez való tartozás elemezése, melyeket az ember a nyilvánosság előtt vállal (BRUNNER 

2006, 275), ami így a ruházaton keresztül fejeződik ki (BRATHER 2004, 559-563.). Továbbá az 

„idegen” ruházati díszítő elemek ritkaságnak számítottak az adott környezetben, így 

társadalmi presztízst is jelenthettek vagy teremthettek (BRATHER 2004, 561). Mindez azonban 

csupán feltételezés lehet, hiszen bizonytalan, hogy viselője vagy a környezetében lévők 

számára, akik esetleg a temetés során az elhunytra adták, hordozott-e valamilyen jelképes 

tartalmat ez a ruhadarab, s a kört kiszélesítve valóban kifejezőereje lehette-e a környezetében 

élők felé? Mindezek mellett azonban úgy véljük nem lehet kizárni annak lehetőségét sem, 

hogy egy vagy több magyar „etnikai identitással” rendelkező személy is élhetett a magyar 

törzsterülettől kissé távolabb, Ny-i irányban. Mivel ezek a sírok a 10. század közepétől 

kezdődő időszak elé nem keltezhetők, mikor a kapcsolatok jellege már békésebb lehetett, így 

a divatjelenség is joggal feltételezhető, még akkor is, ha határmenti villongásokkal ebben az 

időben még számolhatunk. Nehéz tehát csupán ennek alapján a magyar hatás mértékét 

megítélni, így további tárgyakat kell keresni.    

Úgy gondoljuk ide sorolhatók a félhold alakú csüngők, az ún. lunulák, melyek a 

magyar kutatás véleménye szerint a 10. század utolsó negyedében és a 11. század elején a 

magyar köznép viseletének részét alkották (KRALOVÁNSZKY 1959.; SZŐKE 1962, 90-91.). Ennél 

kissé hosszabb használatot állapított meg Jochen Giesler, véleménye szerint még a 11. század 

második felében is számolhatunk használatukkal (GIESLER 1981, 130-130., Taf. 53.). Véleményét 

az Árpád-kori érmekkel együtt előkerült példányok is megerősítik (DEMO 2009, 481-482.). Ez a 

tárgytípus a Magyar Királyság területén elterjedt volt, Ny-i irányban a mai Burgenland 

területéig megtalálhatók (OBENAUS 2006, 248-254.). Tovább Ny-felé számuk azonban 

rohamosan csökken, ritkán fordulnak csak elő Niederösterreich területén (FRIESINGER 1975, 

104), Steriermarkban és Karintiában (KOROŠEC 1979, 33-34., 121-123.). A K-Alpok belsőbb 

részeiről pedig már hiányoznak. A steiermarki Judendorfban előkerült lunulát Stefan Eichert a 

magyar kulturális befolyás jeleként, import darabként értékelte, ám a Kárpát-medencei 

daraboknál azt kissé korábbi időpontra, a 10. század második felére keltezte (EICHERT 2010, 

162-164.). A 10. századi Kárpát-medencei kapcsolatok bizonyítékaként értékelte Eichert a 

szemesgyöngyöket is (EICHERT 2010, 244-245.). A köttlachi csüngős veretek mellett ugyancsak 

Kárpát-medencei kapcsolatra vagy közvetítésre utal a temetőből előkerült lépcsős fejű gyűrű 

is, mely tárgytípus elterjedése főként a Dunántúlon és a Kisalföld É-i felén igazolható (DEMO 

2009, 518-521., Fig. 46.). E tárgytípus elterjedése azonban erőteljes regionális különbségeket 

mutat. Szőke Béla még úgy foglalt állást, hogy a nyakperecek megjelenése összefügghetett a 

Köttlach kultúra hatásával (SZŐKE 1962, 93). Mint arra azonban Szabó János Győző rámutatott 
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(SZABÓ 1980, 54, 21. j.), a ptuji/ptuji temetőben együtt figyelhetők meg a nyakperecek és a 

Köttlach jellegű tárgytípusok. Így a folyamat inkább fordított irányú lehetett. A nyakpereceket 

a K-Alpi temetőkben a magyar elemek közé sorolta Jochen Giesler is (GIESLER 1997, 299). 

Ezek az ékszerek megtalálhatók Köttlach (PITTIONI 1943, 13, T. XII.), Langenschönbichl 

(FRIESINGER 1975, 75-76., Taf. 23.) és Altenmarkt lelőhelyein, 2, 1, illetve 1 db, s lényeges, hogy 

előbbi két temetőben más, magyar jellegű leletek is voltak. Észrevehető azonban, hogy a 

Kárpát-medence D-i részén számuk Ny-i irányba haladva csökken. A ptuji temető 

feldolgozása kapcsán – melyből legalább 16 db nyakperec került elő – Paola Korošec az ún. 

Bjelo-Brdo elemek közé sorolta a nyakpereceket (KOROŠEC 1999, 124). Hasonló kialakítású 

ékszerek, 2 db fonott karperec, a Graz melletti, Judendorf–Stassengel lelőhelyéről ismert 

(MODRIJAN 1963, 80-81., Abb. 23.; KOROŠEC 1979, 132, T. 77.). Mint említettük a karperecek 

szintén nem voltak jellemzők a K-Alpok vidékére, a 9-10. században relatíve ritka leletnek 

számítanak (FRIESINGER 1975, 89). A fent említett példányokkal kapcsolatban Korošec úgy 

foglalt állást, hogy mivel a különböző karperecek viselete általánosságban nem a Karantán 

kultúrkör karakterisztikus eleme, így azok bizonyosan idegen elemekként értelmezhetők, s 

azokat – a nyakperecekhez hasonlóan – az ún. Bjelo-Brdo kultúra elemei közé sorolta 

(KOROŠEC 1979, 223, 341).  

A sírokba helyezett étel- és italmellékletre utaló agyagedények Köttlach és Mautern 

(SCHMITSBERGER 2006.) lelőhelyein is megtalálhatók. A honfoglaló magyarság jellegzetes 

edénytípusának, a cserépbográcsoknak pedig egy kisebb, grafitos peremtöredéke – a Dunától 

É-ra – Sand várában került elő (FELGENHAUER-SCHMIEDT 2006, 263, Abb. 7.). Ezen tárgy 

alapján feltételezhető, hogy egy helyi fazekas készítménye lehetett, aki a magyarok étkezési 

kultúrájában jellegzetes helyet elfoglaló főzőedény utánzását végezte el, a 10. század első 

felében (RÉVÉSZ–TAKÁCS 2006, 33; TAKÁCS 2006, 228).  

Meg kell említeni továbbá azokat a leleteket, melyek nem a magyar jellegűek és 

eredetűek közé sorolhatók, de felvetődik annak lehetősége, hogy azok Kárpát-medencei 

közvetítéssel is kerülhettek a K-Alpok vidékére, sőt, onnan tovább Ny-i irányba. Ilyenek az 

ún. huroksorral díszített fülbevalók. Ezek az Al-Duna vidéki ékszerek importként kerülhettek 

Magyarországra, s onnan tovább (GIESLER 1981, 126-128.; MESTERHÁZY 1990, 105-107.; ibid. 

1995.; OŢA–DRAGOTĂ–RUSTOIU–DRÎMBĂREAN 2009.; EICHERT 2010, 97-98.). Továbbá ide 

sorolhatjuk az ún. szőlőfürtdíszes fülbevalók öntött változatait is (MESTERHÁZY 1991, 152-

154.). 
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Mit lehet ezek után mondani e temetők, leletek alapján ezen „zóna” jellegéről? Több 

sírt és temetőt vettünk figyelembe egy legkevesebb 100-150 km-es sávban, melyek főként 

ennek a zónának az É-i és kisebb részben annak középső és D-i részén helyezkednek el. 

Természetesen pontos földrajzi határok nem jelölhetők ki, s az általunk felsorakoztatott 

források és az azokból levonható következtetések is csupán részletét villanthatják fel az 

egykori képnek.  

Megközelítőleg mégis azokat a területeket kell figyelembe vennünk, melynek 

fennhatósága az idők folyámán változott, vagy az adott hatalmi alakulat – a Magyar 

Fejedelemség majd a Királyság és az Ostmark, illetve a Karintiai Hercegség – csupán részben 

birtokolta/ellenőrizte, vagy mai szóhasználattal élve, esetenként a senki földje volt. Ez főként 

az írott források és a történeti érvek alapján jelölhető ki, s jelölték is ki az eddigi kutatások 

során, elsősorban a Duna D-i részéről ismert adatok alapján. A régészeti leletek esetleges 

elterjedése, melyek főként a megtelepedési területeket tükrözik (BRATHER 2004, 532) 

közismert, azonban mégsem mondhatunk le e forráscsoportról, hiszen ezek nyílván 

összefüggenek a terület viszonyaival. Tovább szűkíti a felrajzolható képet, hogy sajnos a 

régészetileg nem megfogható jelenségekről, illetve az egyértelműen nem besorolható 

forrásokról, általánosan eltrejedt tárgytípusokról szinte semmit nem mondhatunk. Az adott 

környezetben lévő idegen jellegű tárgyak a kommunikációs csatornák nagyságát 

körvonalazzák, utalhatnak a terület gazdasági, ezen belül kereskedelmi viszonyaira, s 

jelölhetnak útvonalakat is (BRATHER 2004, 555-567.; VIDA 2006, 212; HEINRICH-TAMÁSKA 2006, 

307). Az egyes idegen jellegű tárgyak sűrűsödése pedig valóban figyelemre méltó, ám nem 

szabad elfelejteni, hogy elsődlegesen csak arról tájékoztatnak, hogy hol került földbe a tárgy. 

Mindez érvényes még a korabeli pénzérmékre is, azok kibocsátási és lelőhelyeinek 

elhelyezkedése is csupán kevéssé adhat biztos alapot a kereskedelmi útvonalak 

rekonstruálásához (MÜLLER-WILLE 2000, 87).  

Sajnos a legfontosabb temető – a Gloggnitz mellett előkerült köttlachi – 

lelőkörülményei ismeretlenek. A lanzenkircheni sírtól kevesebb mint 20 km-re elhelyezkedő 

lelőhely esetében bizonytalan, hogy a magyar jellegű leletek egy-egy sírból kerültek-e elő, 

avagy a sírok, melyek ezeket tartalmazták, kevert eszköztárral rendelkeztek-e? Elvileg a 

nyakperec és a csüngős, továbbá a kerek veretek – több Kárpát-medencei példa alapján – 

származhatnának egy sírból, 2 vagy több nyakperec viselete azonban – ha nem is példa nélkül 

álló, de – nem jellemző a korabeli temetkezésekre. Ennek alapján talán nem megalapozatlan a 

feltételezés, hogy több olyan sírral is számolhatunk, melyekben magyar jellegű leletek voltak. 

A síronként több lunula viselete a Ny-Dunántúl korabeli temetkezéseire – ha nem is példa 



 558 

nélkül álló, de – szintén nem tekinthető jellemzőnek, szemben a D-i (DEMO 2009, 482-483.) és 

ritkábban a Dunántól É-ra fekvő területek leletanyagával.  

Lényeges elem, hogy az edények alapján igazolható a sírokba helyezett étel- és/vagy 

italmelléklet adásának szokása. Kérdés, hogy ez a 9. századi szokások továbbélésével 

magyarázható-e, avagy már a magyarság hatása-e? A sírokba kerámiaedényben helyezett étel- 

vagy italmellékletek a K-Alpok vidékén, a Karoling-kori temetkezésekben még találhatók 

voltak, ám már ekkor megfigyelhető volt, hogy a karoling expanzió nyomán ezek száma 

fokozatosan csökken. Karintiában a 9. század korai időszakára voltak csak jellemzők, s még 

ugyanebben a században eltűntek a sírokból (EICHERT 2010, 200-201.). Steiermark területén is a 

9. század első felében, de legkésőbb e század folyamán hagytak fel ezzel a szokással 

(GUTJAHR 2008, 353-354.). Niederösterreich K-i területén is rendkívül kis számban ismert 

csupán (OBENAUS 2006, 322-323.). Megtalálhatók azonban a 9. századi Pannoniában. A 

köttlachi temető sírszáma ugyan bizonytalan, s a leletösszefüggések is kérdésesek, ám itt 

legalább 12 db edény került elő. A temető egyfajta regionális különállásról tanúskodik, mely 

mind az edények sírba helyezését, mind a kerámia előállítási technikáját tekintve másfajta 

orientálódást mutat, eltér a tartomány É-i részén tapasztalhatóktól (FELGENHAUER-SCHMIEDT 

2006, 258). S eltérnek az edények a Kárpát-medencei 10-11. századi sírokból megismert 

daraboktól is. Ugyancsak a pogány temetkezési szokások körébe sorolhatók az előkerült 

munka- és/vagy használati eszközök is, mint a kések és a csiholók, melyek azonban nem 

tulajdoníthatók feltétlenül magyar hatásnak. A Kárpát-medencei kapcsolatokat – annak 

közvetítő szerepét – húzzák alá viszont a huroksorral díszített és a szőlőfürtdíszes, öntött 

fülbevalók, a lépcsős fejű gyűrű, továbbá a pödrött végű, kettős farkasfogmintával díszített 

karperec, s amennyiben sírból került elő – s nem az elhunyt halálát okozta – a levél alakú 

nyílcsúcs. 1-1 db nyílcsúcs sírba helyezése a Kárpát-medencében a férfi és a női sírokban 

egyaránt megfigyelhető jelenség. A Ny-i jellegű leletanyag között az ún. Frauenhofen típusú 

fibulák elterjedésének súlypontja – mint már említetük – a K-Alpok vidékén található, de Ny-i 

irányban felbukkannak Mainz környékén is, K-felé pedig egészen a mai ÉNy-Románia 

területéig (GIESLER 1978, 64, Abb. 2.). Egy különálló csoportot alkot a típuson belül a köttlachi, 

a krungli és klementi ruhakapcsoló (GIESLER 1978, 60), s ide sorolható a georgenberg bei 

micheldorfi 43. sír ékszere (PERTLWIESER 1980, 68-72. Taf. VII.) is, továbbá egy Oberleisbergből 

származó fibula (KOROŠEC 1979, 162-163., T. 120.). Szintén a Ny-i irányú orientáció fedezhető 

fel az állatábrázolásos fibulákban, s a nagyszámú tremolírozott fülbevalóban. Az előkerült 

emailos példányok között a kétfelé nyíló életfával és a közepén három- vagy négyágú 

mintával díszített példányok Kárpát-medencei analógiáit már érintettük. A Kárpát-medencei 
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kapcsolatokra utalnak a félhold alakú, hullámos belső ívvel rendelkező fülbevalók, melyeket 

Mesterházy Károly a bizánci-balkáni eredetű ékszerek közé sorolt (MESTERHÁZY 1991, 145), s 

így ezek az ékszerek is feltehetően a Kárpát-medence közvetítésével kerülhettek a K-Alpok 

vidékére. Ugyancsak Ny-i irányba mutatnak a huzalból készült, 2 félből összeállított 

gömböcskékkel, ezek közein feltekercselt huzalszálakkal ellátott fejékszerek, kampós 

végződéssel. A Meroving-kori ékszerekre visszavezethető típusok használata már a 9. 

századtól feltételezhető, de főként a 10-11. századra jellemző (GIESLER 1980, 87; SCHWARZ 

1984, 59-60.; EICHERT 2010, 112-113.).  

A magyar jellegű tárgyak, tárgytípusok és rítuselemek aránya ebben a temetőben tűnik 

a legmagasabbnak, s földrajzilag a legközelebbi párhuzamát kínálja az emailberakásos 

fülbevalók ny-dunántúli csoportjának (I. 1.). Giesler nyitva hagyta annak kérdését, hogy vajon 

a magyar jellegű leletek csupán kulturális kapcsolatot vagy magyar etnikum jelenlétét 

támasztják-e alá? A köttlachi temető alapján arra következtetett, hogy ez a terület legalább a 

magyarok kulturális befolyási övezetéhez tartozott, az egykori német lakosság jelenlétére – 

véleménye szerint – a környéken csupán a luttmansburgi/locsmándi emailos fülbevaló utal. A 

hasonló emailos tárgytípusok magyar környezetben való felbukkanását viszont már nem 

etnikus csoportokkal, hanem kulturális kapcsolatokkal indokolta (GIESLER 1997, 299, 546. j.). A 

köttlachi temető földrajzilag kissé elszakad a megtelepülés fő területének tekinthető Duna 

völgyétől. A folyó fontos szerepe, mely a megtelepedést nyílvánvalóan befolyásolta, 

Niederösterreich területén is megfigyelhető volt (WAWRUSCHKA 2009, 131). Nem messze, 

Gloggnitz–Schaftkogel lelőhelyéről egy szórvány emailberakásos fibula és 6 db nyílcsúcs 

ismert, ami egyéb leletek mellett Celine Wawruschka véleménye szerint egy koraközépkori 

uralmi centrumra utalhat (WAWRUSCHKA 2009, 138).  Lanzenkirchentől néhány km-re ÉK-re, 

Lichtenwörth területén 2 sírt dúltak fel, továbbá ugyancsak sírból származik 1 db 

kerámiadény, ennek közelében pedig legalább 5 db 10-11. századi kerámiaedény került még 

elő (FRIESINGER–FRIESINGER 1977, 119; FRIESINGER 1978, 3-4.). 

Azokat a temetőket, melyeket az ún. kapcsolati zóna szempontjából meg kell 

említenünk, a Duna mentén találjuk. Ezek sorát a rusovcei/oroszvári nyitja, utalva arra, hogy a 

folyó mentén a kapcsolatok is intenzívebbek lehettek. A temető azonban nem csak a K-Alpok 

vidék irányába mutat kapcsolatokat, hanem a morva területek felé is.  

A temetőből előkerült, a Kárpát-medencében máig egyedülálló kapszuladíszt már 

említettük. Ugyancsak egyedülálló a lelőhely a sírokba helyezett kerámiaedények arányát 

tekintve, s abban is eltérő vonásokat mutat, hogy több sírból is egynél több edény került elő, 

noha ennek a szokásnak a párhuzamai ritkábban más dunántúli temetőkben – Halimba–Cseres 
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(TÖRÖK 1962, 151), Zalaszentgrót (DARNAY 1896, 131) – is felbukkannak. Meg kell említeni, 

hogy az étel- vagy italmelléklet adásának szokása a Dunától É-ra lévő cseh-morva területeken 

a 9. század folyamán újjáéledt (SZAMEIT 2000, 533), de megtalálható volt természetesen a 9. 

századi pannoniai temetőkben is, szemben a K-alpok vidékével, ahol – mint fentebb már 

említettük – a karoling terjeszkedés nyomán visszaszorult. 

A Kárpát-medence 10-11. századi sírjaiban, főként a 11. századiakban nagy számban 

ismertek a sírokba obolusként helyezett érmek. A szokás ismeretével a magyarság körében 

már 9. században is számolhatunk (KOVÁCS 2004, 46-47.), a 10-11. század tekintetében pedig – 

a szomszédos országokhoz képest – rendkívül nagy számban találni halotti obolusokat 

(KOVÁCS 2010, 147-148.). A 10-11. századot megelőzően a K-Alpok területén, az osztrák Duna-

vidéken, Avaria és Bajorország között ellenben nem ismertek obolusként sírba helyezett 

érmek (EICHERT 2010, 210). A 11. századtól a mai Burgenland területén bukkannak fel újra 

(OBENAUS 2006, 301), Ny-i irányban tovább a Duna-vidékéről viszont továbbra is hiányoznak, 

s felfüggeszett viseletük is csak nagyon ritkán (HEINRICH 2001, 52) igazolható. Jogosan adódik 

a kérdés, hogy a hasonló korú és jelegű temetőktől eltérően miért nem gyakorolta a 

rusovcei/oroszvári közösség ezt a szokást? A temető lelettípusai alapján felállítható 

kronológiai helyzet alapján egyfelől az időrend is alátámaszthatná, ám a 11. század közepén 

lezáródó temető esetében ez nem lehet kizárólagos magyarázat. Ha pedig szokásbeli okokkal 

indokoljuk, a fentiekben említett érvek alapján talán Ny-i irányba mutat a közösséget 

illetően.185 Megemlítjük, hogy mindössze egyetlen római kori érme került elő, pedig a római 

előzményekkel rendelkező területen ilyenek fellelésének a lehetősége bizonyára megvolt. Úgy 

tűnik azonban, hogy szemben más temetők, 10. század második felétől keltezhető sírjaival 

(KOVÁCS 1989, 154-155.) szemben, ezeket a tárgytípusokat nem használták fel szinte 

semmilyen – díszítő, rituális – formában. A 68. sír morva díszgombjainak eredete nevében is 

megtalálható (PAVLOVIČOVÁ 1996.; MESTERHÁZY 2000.). Sajnos a temetkezéssel kapcsolatban 

azonban csupán az előkerült leletekről vannak információink, a temetési rítus egyes elemei 

ismeretlenek. A sírból előkerült gombok alapján felmerülhet az idegen etnikum lehetősége, de 

nem zárható ki, hogy ez csupán morva hatás eredménye lenne, mely pl. Zalaszabar temetője 

esetében is feltételezhető (MÜLLER 1991, 170). A korabeli magyar sírokban ezek a 

gombtípusok nem számítanak elterjedtnek, s további nehézséget okoz, hogy mindössze 

néhány sír tekinthető hitelesen feltártnak. Galanta/Galánta, Sl. 13. sírjában és Nitra/Nyitra, Sl. 

                                                 
185 Meg kell említeni, hogy az 1060/70-es években lezáruló győr–pósdombi – nem teljesen feltárt – temető 
esetében is mindössze egyetlen korabeli érme került elő (MESTERHÁZY 2002, 336). Ugyancsak egy sír 
tartalmazta I. István (1000-1038) érmét a gattendorfi/lajtakátai temetőben (KRENN–MITTERMANN 2010.). 
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38. sírjában is párosan voltak a gombok, továbbá Jászfényszarun is. Viseleti módjukat 

tekintve Mesterházy ugyan síronként zömmel 1-1 darabról beszél, ám ezek közül több sem 

hiteles feltárásból származik, így számuk csak feltételesnek tekinthető. Sírbéli helyzetük 

alapján viseletük módja más volt, valószínűleg nem praktikus módon a ruha gombolásra 

szolgáltak, legfeljebb felvarrva, álgombként szerepelhettek (MESTERHÁZY 2000, 214, 216). A 

jellemzőnek azonban a nyaklánc csüngőiként történő felhasználás tekinthető (CHORVÁTOVÁ 

2011, 218-219.). Mivel a rusocvei/oroszvári darabok sírbéli helyzete nem ismert, ez nem segít 

eldönteni a kérdést. A darabszámok esetében a morva sírokból legtöbbször párosan kerülnek, 

elő a magasabb társadalmi rétegbe tartozó személyek sírjaiból (POLÁČEK 2000, 194; BRATHER 

2001, 273). Jelen esetben feltehetően nem kalandozó akció nyomán megszerzett tárgyakról 

lehet szó, ez a temető egyéb tárgytípusai esetében sem tűnik feltételezhetőnek. E sírból 

származó lánccsüngős fülbevalópár is idegen a magyarság leletanyagában. A fülbevalók 

lánccsüngős változatai már a 9. századi K-Alpi leletek között megtalálhatók voltak (KOROŠEC 

1979.; GIESLER 1980.), s a Kárpát-medencéből is több temetkezésből ismertek. A félhold alakú 

fülbevalóforma párhuzamait már érintettük. Mesterházy Károly véleménye szerint a 

mintaképek bizánci eredetűek voltak, de beszámolt a lánccsüngős fülbevalók lengyelországi 

párhuzamairól is (MESTERHÁZY 2004a, 392-393.). Tomka Péter a forma délvidéki származására 

utalt, de felhívva a figyelmet az egyes részletek „Köttlach körben” való meglétére (TOMKA 

2011.). Ennél a sírnál tehát a fülbevalókat és a díszgombokat tekintve nincs akadálya, hogy 

szláv viseleti módot tételezzünk fel: a „bizánci-orientális” jellegű fülbevalókat nem csupán a 

fülben, hanem a hajba fűzött szerves anyagokon vagy fejszalagon, fejdíszen stb. is viselhették, 

míg a díszgombok lehettek a nyakdíszen vagy a ruhán egyaránt. Természetesen pontos sírrajz 

hiányában mindez csupán feltételezés lehet. 

A Duna mentén Ny-i irányban, mintegy 45 km-re található Bad Deutsch-

Altenburg/Németóvár temetője vagy temetői (MITSCHA-MÄRHEIM 1955.; OBENAUS 2006, 38-55.; 

WAWRUSCHKA 2009, 136). A sírkert általános lelettípusai mellett – a már citált csüngős 

vereteken felül – az állatfejes karperecek s a kerámiaedény melléklet is a Magyar 

Fejedelemség majd a későbbi Királyság irányába mutat. A temető etnikai besorolása a 

szakirodalomban kérdéses (MAKKAY 2010, 63-64.), ám magunk sem látjuk akadályát annak, 

hogy magyar közösséghez kapcsoljuk, s a leletanyag Ny-i irányú elemeit esetlegesen 

kulturális kapcsolatokkal magyarázzuk (GIESLER 1997, 299). A Kárpát-medence 10 századi 

leletanyagában máig unikálisnak számító öntőminta Carnuntum/Németóvár területén került 

napvilágra, a közelében pedig csontávázas sírokat is feltártak (HAMPEL 1907, 266-267., 116. t.; 
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WAWRUSCHKA 2009, 144), ám ezek esetleges kapcsolata bizonytalan, csakúgy, mint a sírok 

etnikai megítélése.  

Bécs után – a Duna mentén – több olyan lelőhelyet ismerünk, melyeket az azokat 

publikáló vagy értékelő szakemberek a 10. századra helyeztek. Ilyen pl. Klosterneuburg 

egyszerű karikaékszereket tartalmazó temetője, melyet kévés mellékletei miatt keresztény 

népesség temetkezőhelyének tartanak, ahonnan egy emailberakásos félhold alakú fülbevalót 

tartalmazó sír is előkerült (WAWRUSCHKA 2009, 144-145.). Szintén kereszténynek tartott 

népesség 10. század végi temetőjét Tullnból közölték (KRENN–RODRIGUEZ–WEWERKA–

JEITLER 1994.; WAWRUSCHKA 2009, 146). Ny-i irányba haladva tovább másik fontos temető a 

langenschönbichli. Sajnos a feltártsági mutatói ennek sem jobbak – mint az egykor Steiermark 

területén fekvő köttlachi temetőnek – mindössze annyi bizonyos, hogy 17 sírt tártak fel, a 

leletkontextusok azonban itt is ismeretlenek, s bizonytalan, hogy esetlegesen a temető hány 

sírja maradhatott még a földben, s ezekből milyen olyan jellegű leletanyag kerülhetett volna 

gyűjteménybe, mely a leletanyag arányait befolyásolná? A köttlachi temető kapcsán említett 

lemezgömbökkel díszített fülbevalók itt is megfigylehetők, csakúgy mint a Ny-i irányban 

mindössze néhány km-re található Zwettendorfban (HEINRICH 2001.). Utóbbi sírkertjében 

azonban már nincs nyoma magyar jellegű tárgyaknak, csupán a fejékszerként viselt, 

szegecsekkel felerősített érmek elgondolkodtatók, s feltűnnek a huroksorral díszített 

fülbevalók is, melyeknek – mint említettük – Kárpát-medencei közvetítése feltehető. Szintén 

megtalálhatók a Kárpát-medencében II. Boleslav (967-999) érmei is, melyek Ikervár–Virág u. 

80., Dolný Peter/Komáromszentpéter, Sl. 89. és Székesfehérvár–Szárazrét 104. sírjából, 

továbbá szórványként kerültek elő. Megjelenésük feltehetően a korabeli kereskedelemmel, 

vagy az induló keresztény térítéssel magyarázható (KOVÁCS 1989, 106). A zwettendorfi temető 

valószínűleg fatemplom körül helyezkedett el (FRIESINGER–FRIESINGER 1977, 111), azonban a 

közösség nem mindenben a keresztény szokások szerint temetkezett, mint a sírmellékletek 

alapján megállíptható. Kissé távolabb, de még mindig a Duna vonzáskörzetében találjuk 

Mautern temetőjét, melynek 44. sírjába temetett gyermek jobb lábszárának külső oldalán 

helyezkedett el 1 db kerámiaedény, ami szórványos példát szolgáltat az étel- és italmelléklet 

sírba helyezésének szokására a – természettudományos keltezés alapján felállított – 10. 

századi sír esetében (SCHMITSBERGER 2006, 429). 

Az idegen környezetben felbukkanó tárgyak értékelése során többféle mérlegelendő 

lehetőség felmerült már a szakirodalomban, a sokáig legkézenfekvőbb megoldásnak tekintett 

etnikai azonosítás mellett. Ma már több más tényező is szerepel, mint a kereskedelem, a 

kulturális kapcsolatok, a divatjelenség, az asszimiláció, vagy akár a múlt irányába forduló 
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szemléletmód, esetleg a politikai elnyomás alatt élők elzárkózása, identitásuk megőrzése 

végett (KISS 2010, 124).  

A Duna menti területeken Bad-Deutsch Altenburg/Németóvár tememetője/temetői 

után a hasonló korú lelőhelyek csoportja egy kisebb hiátus után Ny-ra, már a Bécsi-erdő jobb 

oldali Duna partján található. A hiány oka lehet, hogy a Ny-i telepesek számára nehézséget 

okozott a megtelepedés a Bécsi-erdőtől K-re, s a határzóna csak I. István (1000-1038) 

uralkodásától vált vonzó területté (BRUNNER 2000, 245). Ezen temetők etnikai jellegét azonban 

nem könnyű megítélni, már a megelőző, 9. századi sírok leletanyagának értelmezése során is, 

a kutatás egy sok etnikumból álló népességszerkezetet hangsúlyoz (NOWOTNY 2007, 233). 

Mindez a 10-11. századi Duna völgye temetői esetében is érvényes, a csupán egyszerű 

karikaékszereket tartalmazó sírok értékelése bizonytalan. Azonban ha az etnikai meghatározás 

nehézségei miatt ezek a lelőhelyek arra nem is szolgálhatnak bizonyítékul, hogy a magyar 

szállásterület a mai Niederösterreich középső és Ny-i területeiig kiterjedt, vagy magyar 

közösségek itteni életét nem is igazolják, arra azonban utalnak, hogy megtelelepedési övezet 

volt, ami a lakatlan gyepű egykori meglétét cáfolja. A Lajta Ny-i oldalán lévő lelőhelyek 

pedig, a folyó fizikai tulajdonságaival egyetemben véleményünk szerint annak határfolyóként 

történő szerepét utasítják el, legálábbis a 10. század második felében. 

A terület középső részén található köttlachi temető, mint arra Sabine Felgenhauer-

Schmiedt rámutatott (FELGENHAUER-SCHMIEDT 2006, 258), valóban markánsan eltérő jegyeket 

mutat a Duna vidéki temetőktől. Az ide temetkező közösségnél fedezhetők fel leginkább az 

ún. kevert eszköztár jellemzői. Földrajzi közelsége alapján a magyar hatás kétségtelennek 

látszik, emellett azonban a K-Alpok vidék jellemző tárgytípusai is felbukkannak. Steiermark 

D-i részén és Karintia területén azonban már csupán egy-egy tárgy mutat a kapcsolatok 

irányába. 

Több olyan temetőt is ismerünk tehát, melyben ún. kevert eszköztárral rendelkező 

sírok találhatók, ezek többségében Niederösterreich egyes régióiban, D-i irányban pedig 

Szlovénia ÉK-i részén, elsősorban Ptuj/Ptuj temetőjében vannak, mely utóbbi a kevert 

eszköztár (MIKECZ 2009, 79) alighanem legmarkánsabb lelőhelye. Ezzel a sírkerttel 

kapcsolatban Paola Korošec nem is a terület hovatartozását, hanem a népesség intenzív 

kapcsolatait említi, a szomszédos K-i területekkel (KOROŠEC 1999, 150). Összefoglalóan 

elmondhatjuk, hogy noha a kétirányú kapcsolatok megfigyelhetők, ennek ellenére mégsem 

alakult ki – régészeti módszerekkel legalábbis nem tudjuk igazolni – egy olyan egybefüggő 

zóna egykori meglétét, melyben a két műveltség találkozási helyén ezekből egy harmadik, 

sajátos, egyedi arculatú jött volna létre, mint ez a 9. századi Pannonia esetében, az ún. 
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Sopronkőhida–Pitten–Pottenbrunn csoport esetében megfigyelhető (SZŐKE 2000.). Ennek okai 

bizonyára összetettek lehettek, a gyakorta egymással szembenálló politikai viszonyok, vagy a 

Kárpát-medencét ellenőzés alatt tartó Magyar Fejedelemség térségben képviselt szerepe, 

jelentősége egyaránt okozhatta, de a mentális, szubjektív tényezők szerepe is lényeges 

lehetett.  
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