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Doktori értekezésem Győr és Moson területének honfoglalás és kora Árpád-kori 
sírjait, temetőit vizsgálja. Ehhez a földrajzi kereteket a két egykori megye területe jelöli ki, ám 
míg a mai országhatárokon kívül az Árpád-kori megyehatárok, addig a mai Magyarország 
területén belül a ma is élő közigazgatási választóvonalak. Az időbeli határokat pedig a 
Dunántúl – mai ismereteink szerinti – 900-ban történő elfoglalása és a 11. század vége – 12. 
század eleje képezi. 

A forrásbázis elemzése nyomán kerül sor a terület korabeli viszonyainak felvázolására. 
Elsőként bemutatásra kerülnek a lelőhelyek, majd az egyes jelenségek, tárgytípusok 
értékelése következik, melyek az alapot adják a településtörténeti vizsgálatokhoz, ami részben 
már átvezet a Ny-i településterület, a határvidék jellegének elemzéséhez, melyhez 
természetesen azonban jóval szélesebb forrásbázis bevonása volt szükségszerű.  
 
I. Természetföldrajzi környezet 

A Dunai-medencesor kisalföldi nagytáján található két megyét É-felől a Duna 
határolja, melyet a nagytáj mindhárom középtája, a Győri–medence, a Komárom–Esztergomi 
síkság és a Marcal–medence is érint. Talajviszonyait tekintve jellemzőek a különböző 
öntéstalajok, éghajlati viszonyai pedig a maihoz hasonló képet mutattak a 10-11. század 
folyamán. A természetföldrajzi viszonyokat illetően a legnagyobb jelentőséggel a vízrajzi 
viszonyok bírtak. A folyószabályozások megindulása előtt e terület árvízveszélyes, 
egybefüggő vízzel borított területekkel rendelkező, kiterjedt láp- és mocsárvilágú terület volt, 
mely a Dunántúl legszelesebb vidékén fekszik.  
 
II. Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek és sírleleteinek 
kutatástörténete 

A terület 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. 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. Az első temetkezések azonban, melyek leletei 
közgyűjteménybe kerültek, sőt azokról feljegyzés vagy közlemény is született, 1865-ben 
Pannonhalmán, s ugyanebben az évben Koroncón kerültek elő. A korszak kutatására nézve 
nagy jelentőséggel bírt, 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 kezdte meg Sőtér Ágost Moson megye legnagyobb sírszámú 
temetőjének a feltárását, a rusovcei/oroszvári Wiesenacker-dűlőben, melyet 1903-ban ugyanő, 
1938-ban Fettich Nándor, míg 1942/43-ban Bottyán Árpád és Nemeskéri János folytatott. A 
20. század elején különösen sok sír vagy temető került napvilágra, melyek nagy részének 
megmentése és közkinccsé tétele Börzsönyi Arnold nevéhez fűződik. A Bencés Főgimnázium 
Régiségtárának vezetője Győr–Téglavető-dűlőn, Mosonszentmiklóson, Gyömörén és Nyúl–
Öreghegyen is kutatott. Czigány Béla koroncói, majd győri tanító és iskolaigazgató Koroncó–
Rácz-dombon 1934-ben, majd 1936-ban Csikvándon mentett leleteket. Fontos hely illeti meg 
Lovas Elemér munkásságát, aki feltárásai mellett összeállította Győr megye régészeti 
kataszterét, közzétette a győri régészeti gyűjtés történetét és ismertette Koroncó történeti 
földrajzát. 1946 végén került Győrbe Szőke Béla, s betöltötte a Győri Múzeum igazgatói 
tisztét. Munkásságának 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 foglalkozott a Kisalföld 9-10. századi 
történetével is. 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. A korszak kutatása sokat köszönhet Pusztai Rezső 
munkásságának is, aki 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 Uzsoki András tárt fel egy lovassírt, 
1969-ben pedig a győri Székesegyház kora Árpád-kori temetőjében dolgozott Kozák 
Károllyal együtt. 1974-ben Győrszentivánon, 1987-88-ban Győr bácsai részén tártak fel 
korabeli sírokat Szőnyi Eszter, illetve Tomka Péter vezetésével. Tomka nevéhez fűződik az 
1991-92-ben feltárt, 98 megfigyelt sírt tartalmazó lébény–kaszási temető is. Legutóbb pedig 
Bíró Szilvia vezetésével tártak fel egy kisebb sírszámú temetőt Győrszetiván–Károlyházán. 

Ezen sírok, temetők leletanyaga és dokumentációja a BGLM, a HM, az MNM és az 
XJM gyűjteményeiben, illetve adattáraikban találhatók. Forrásként felhasználtuk továbbá 
Fehér Géza, Fettich Nándor, Nemeskési János, Radnóti Aladár és Szőke Béla hagyatékának 
releváns adatait is. 
 
III. Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei 

A disszertáció alapját az itt bemutatott sírok, temetők elemzése alkotja. 18 olyan 
lelőhelyet ismertetünk, mely mindeddig csupán előzetes közleményekből, vagy ásatási 
jelentésekből volt ismert, 8 lelőhely mindeddig nem szerepelt a szakirodalomban, s 23 
lelőhely kritikai újraközlése történt meg. Így az elemzés 50 lelőhely, legkevesebb 520 sírjára 
támaszkodik. Sajnos azonban a lelőhelyek feltártsági mutatói meglehetősen rosszak, 
mindössze 2 temető és 3 ún. magányos sír feltárása tekinthető hitelesnek és teljesnek. Az 
egyes feltárásokról készült beszámolókból is csupán részben megismert leletanyag napjainkig 
pedig tovább fogyatkozott, legalább 25 lelőhely anyaga csorbult, sajnos nem egyszer annak 
teljes leletanyaga elveszett vagy megsemmisült.  

A lelőhelyek bemutatása a következőképp történt: elsőként a lelőkörülmények 
ismertetése, a sír- és leletleírások, az értékelés, majd a vonatkozó szakirodalmi és adattári 
azonosítók következnek. Itt kaptak helyet a lelőhelyek EOV térképmellékletei, az esetleges 
temetőtérképek, s egyéb, a lelőhelyek topográfiájára vonatkozó ábrák. 
 
IV. Győr és Moson megyék leletanyagának értékelése 

Sajnos a nem szakember keze nyomán előkerült temetkezések, vagy a lelőhelyek 
részbeni feldúlása nagymértékben megnehezítette a temetők szerkezetére, időrendjére 
vonatkozó következtetések levonását. Ugyancsak alacsony az antropológiai adatok száma. 

A temetők és sírok a környék domborzati viszonyait tekintve általában kisebb 
kiemelkedéseken találhatók, mely gyakorlat általános volt a 10-11. századi Kárpát-
medencében. Az ismert esetekben a lelőhelyek azok környezetéből 0,5-5 méter magasságú 
emelkedéseken, 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 a sík területeken is 
felbukkannak, néhány lelőhely pedig a Duna mentén található, teraszos jellegű magas 
partokon, vagy kisebb hordalékkúpokon.  

A lelőhelyeket 3 fő csoportba oszthatjuk: magányos sírok, ún. soros jellegű temetők és 
templom körüli sírkertek. Az első csoportba 3 sír sorolható, míg 4 lelőhelyen került elő 
templom körüli temető. Sajnos a legnagyobb számú csoportot kitevő, ún. soros jellegű 
temetők közül csupán a győrszentiván–károlyházi és a lébény–kaszási tekinthető teljesen és 
hitelesen feltártnak, míg Moson megye máig ismert legnagyobb temetője, a 



 

rusovcei/oroszvári csupán részleteiben ismert. Temetőt határoló árok mindössze egyetlen 
esetben volt megfigyelhető. 

Az elhunytakat az esetek döntő többségében egyszerű, általában lekerekített sarkú, 
téglalap alakú sírgödörbe temették, a vázak tájolása a Ny-K-i főirányhoz igazodik. Sem fülkés 
sem padmalyos sír nem került feltárásra, azonban a padkás sírgödrök 5 esetben 
megfigyelhetők voltak. Sírépítmény nyoma nem került elő, mint ahogy a kő- vagy 
téglapakolásos temetkezések is hiányoznak. Bizonytalan azon sírok megítélése, melyekbe 
csak néhány kő került. A lébény–kaszási és a mosonszentmiklós–lednice-dombi temetőben 
több sírban is egy feltöltött rétegre fektették az elhunytakat. Koporsó egykori nyomaira a 
feltárás során megfigyelhető famaradványok, vagy az ezek okozta elszíneződések utaltak, ám 
sajnos egyetlen esetben sem oly módon, hogy annak rekonstrukcióját lehetővé tették volna. 
Az azonban megállapítható, hogy fém szegeket, kapcsokat csupán ritkán használtak ezekhez.  

Az elhunytakat a korszakban általános, hanyattfekvő, nyújtott helyzetben helyezték a 
sírba. Természetesen a végtagokat illetően több különbség is megfigyelhető volt. Egy hason 
fekvő és két zsugorított helyzetű váz is ismert. Utóbbiak egyike a lébényi 44. sírból került elő, 
mely a temető leggazdagabb fémleleteket szolgáltató temetkezése volt, megkérdőjelezve így 
azt a feltevést, hogy a zsugorítva eltemetett személyek szolgai helyzetűek lehettek. 
Koponyatrepanáció csupán 2 lébényi sírban volt dokumentálható. 

Korabeli rablásra utaló nyom nem ismert, szuperpozíció is mindössze a 
rusovcei/oroszvári 171. és 172. sír esetében volt megfigyelhető, utóbbi feltehetően egy után 
temetés volt. Öt sírban feküdt felnőtt nő és gyermek, genetikai vizsgálatok hiányában azonban 
csupán valószínűsíthetjük, hogy anyát és gyermekét rejtették ezek a sírok. 

A síroknak általában középtengelyébe fektették az elhunytakat. Egyetlen üres sírgödör 
ismert csupán, mely jelenség magyarázatával máig adós a kutatás. Területünkön azonban 
kizárhatjuk, hogy ezek külhonban elesett, fegyveres férfiak jelképes sírjai lettek volna.  

Az egyes tárgytípusok – az ismert esetekben – általában a viseleti módnak megfelelő 
helyen kerültek elő, mindössze két olyan temetkezés van, melyeknél a sírba bedobott 
ékszerekkel számolhatunk.  
 6 temető 76 sírjából származik étel- vagy italmelléklet, melyekre többségében az azt 
tároló agyagedény utal. Különösen nagy számban ismert a rusovcei/oroszvári temetőből ez a 
szokás, ahol a sírok 35%-a tartalmazott edényt, ami mindeddig párhuzam nélküli a magyar 
szállásterület temetőiben.  

A 6 lelőhelyről, 5 sírból és 2 esetben szórványként, továbbá a 3 db ismeretlen 
lelőhelyről származó érmék darabszáma 14. Ebből azonban sajnos csak 10 db típusa 
állapítható meg. Ezek között el kell választanunk a kalandozások kori és kora Árpád-kor 
érmeket, melyek azonban egy sírból – sőt bizonyosan még egy temetőből sem – e megyék 
területéről sem kerültek elő. 

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 ékszereket. A legnagyobb számban az 
egyszerű, nyitott végű huzalkarikákat és az S-végű karikákat viselték, de ritkán a pödrött 
végű, másfélszeres S-végű és a lefelé szélesedő spirálcsüngős karikák is megfigyelhetők. 

Fülbevalókat 7 sírból ismerünk, a legnagyobb darabszámban a gombsorcsüngős 
változat képviselt, ebből a győr–téglavető-dűlői 47. sír fülbevalóit lánccal kötötték össze. 
Unikális a rusovcei/oroszvári 68. sírból előkerült félhold alakú, filigrán és granulációs 
díszítésű lánccsüngős fülbevaló.  

Az ún. köznépi jellegű temetők jellegzetes ékszertípusából a nyakperecekből 22 db 
dokumentált, a meghatározható esetekben női vagy gyermeksírokból. 1 db egyetlen huzalból 



 

készült és 1 db sodrást utánzóan öntött példány mellett mindegyik bronzhuzalból sodrott, 
ebből 4 db filigránszálakkal kiegészített.    

A gyöngyök rendkívül változatos típusok szerint fordulnak elő, fémből készült 
azonban nem ismert. Megtalálhatók a kaurik és kisebb csigák is, alacsonyabb számban 
ismertek azonban csak lunulák és állatfogak. 

Mindössze egyetlen lemezből készült hajfonatkorong került elő, melynek párhuzamait 
eddig a Dunától K-re található lelőhelyekről közölték. 

A leletanyag a karperecek változatos fajtáit tartalmazza, mind a pánt-, mind a huzal-, 
mind az állatfejes darabok megtalálhatók. Legnagyobb számban a kerek vagy ovális 
átmetszetű bronz huzalkarperecek vannak jelen, 12 sírból és szórványként összesen 23 db 
került elő. Viseltük főként a felnőtt nőkre volt jellemző, alacsonyabb a gyermeksírok száma, s 
csupán egyetlen ilyen ékszert tartalmazó férfi temetkezés van. A négyzetes átmetszetű 
huzalkarpereceknek 7 példánya ismert. A sodrott karperecek között mindkét végén spirálisan 
kitöltött és hurkos-kampós záródásúak egyaránt vannak. Pántkarperecek öt sírból és két 
esetben szórványként kerültek elő, összesen 7 példányban, bronz és ezüst változatban, minden 
ismert esetben női sírokból. A 6 db állatfejes karperec közül mindössze egyetlen, a bácsai 17. 
sír ékszere származik hiteles feltárásból. 

A gyűrűk között szinte minden, a korszakra jellemző típus megtalálható, kiemelkedik 
két hólyagos fejű, és egy filigrán és granulált díszítésű, bronz karikával és ezüst foglalattal 
szerelt példány a rusovcei/oroszvári 200. sírból. 

Sajnos mindhárom lelőhely övveretei szórványnak tekinthetők, a ruhadíszek között a 
kisebb egy- és kéttagú veretek, továbbá 1 db másodlagos felhasználású, nagyobb csüngős, 
valamint 2 db négyzetes veret ismert. A fémgombos viselet kevésbé volt jellemző, hiszen 
mindössze 7 sírból került elő bronz- vagy ezüstgomb. 2 db ún. morva díszgomb is 
dokumentált, ezek a már említett félhold alakú, lánccsüngős fülbevalókat tartalmazó 
rusovcei/oroszvári 68. sírból kerültek elő. 

Alacsony a fegyverek száma, egyetlen – ám máig csaknem unikális – egyélű kard 
mellett az íjászfelszerelés elemei szerepeltethetők. Meg kell jegyezni, hogy csontos íj máig 
nem ismert. 

A lovas sírok közül ki kell emelni a rozettás lószerszámvereteket, melyek Koroncó 
környéki csoportosulása felettébb figyelemre méltó. Csikó és oldalpálcás zablák, továbbá a 
kengyelek különböző típusai egyaránt megtalálhatók, ezekből 1 db trapéz alakú tausírozással 
díszített. 

 
V. Területi vizsgálatok 
Ez a fejezet a településtörténeti vizsgálatokat tartalmazza.  
 
V. 1. Kronológiai vizsgáltok  

A sírok, temetők három kronológiai szakaszra oszlanak. Az első a 10. század, melybe 
az összes lovas sír is tartozik, ezek magányos, vagy csupán kisebb sírszámú, elsősorban a 
Rába és a Concó patak között, valamint a Mosoni- Duna mentén elhelyezkedő lelőhelyek. A 
10-11. századi temetők sírszáma hét, de a nagyobb sírszámú temetők miatt a sírok nagyobb 
része ide tartozik: ún. köznépi jellegű sírkertek, melyek a Duna és annak Mosoni-ága mentén 
láthatók. A 11. század tizenegy lelőhellyel képviselt, sajnos azonban ebből a legtöbb feldúlt 
vagy szórvány lelet. 
 
V. 2. A sírok, temetők etnikai vizsgálata 

Napjainkban a régészet egyik vitatott kérdése az etnikus meghatározás lehetősége. 
Vizsgált területünkön több etnikum jelenlétének lehetőségével is számol a kutatásban: az írott 
források és a helynévi adatok alapján a besenyők megtelepedésével négy, egymással nem 



 

érintkező területi tömbben. Ezeken a területeken – sőt a teljes két megye területén sem került 
elő azonban olyan régészeti forrás, melynek alapján besenyők jelenléte feltételezhető lenne. 
Ugyancsak negatív eredményt hozott a győr–téglavető-dűlői avar kori temetőben 
elhelyezkedő 10-11. századi sírok vizsgálata, ezek nem tekinthetők bizonyítéknak a továbbélő 
avarságra vonatkozólag. Rusovce/Oroszvár temetője kapcsán pedig az írott források és a 
helynévi adatok orosz népesség, míg a régészeti leletanyag egy része továbbélő 9. századi 
népesség jelenétének kérdését vetette fel. K-i szláv népességet régészeti módszerekkel a 
temetőben nem tudunk kimutatni, s a magyar honfoglalást megelőző évszázadban már 
helyben lakott népességre is csupán néhány halvány nyom mutat, melyek azonban a kérdést 
egyértelműen nem segítenek megítélni. 
 
V. 3. Mikroregionális vizsgálatok 

Ez irányú vizsgálataink 2 kisebb régiót különítettek el, Győr és Koroncó körzetében, s 
amennyiben meghatározásunk helyes, úgy tűnik ezek nem minden esetben feleltethetők meg a 
természetföldrajzi határokkal. A nagyobb területi kitekintés alapján látható, hogy Győr megye 
területén találjuk a lelőhelyek döntő többségét, ám ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a Lajtáig 
hasonló településszerkezettel számolhatunk, mint a magyar szállásterület, majd a későbbi 
Magyar Királyság belsőbb területein.  

 
VI. Régészeti adatok Győr 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.  
 

VI. 1. A határvidék kérdése 
A 10-11. század vonatkozásában az első és legfontosabb kérdés a határ módszertani 

problematikája. Ennek vizsgálata után a természetföldrajzi és a névtani adatok elemzése 
következik, majd a Ny-i terület lelőhelyeinek topográfiai helyzetét, azok jellegét, leletanyagát 
vizsgáltuk, térképen is ábrázolva ezek elhelyezkedését. Ezeket ugyancsak 3 kronológiai 
egységbe soroltuk, mint Győr és Moson megyék esetében. Ennek alapján látható, hogy a 10. 
századi lelőhelyek 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. A gazdagabb 
leleteket szolgáltató temetők is a Rábaközre, annak is inkább Ny-i részére jellemzőek. Vas 
megyében két tömbjük látszik kirajzolódni, az egyik Burg/Pinkaóvártól Vasasszonyfáig 
húzódó, míg a másik a Rábától K-re, Celldömölk környékén.  

A 10-11. századi sírok, temetők esetében a 10. századi Rábaköziek tömbjéhez képest 
Ny-ra tolódás figyelhető meg, s már a Fertő 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 
eltolódása viszont nem figyelhető meg a 10. századiakhoz képest. Zala megyében a 10. század 
közepével kezdődő időszakra datált lelőhelyek a megye ÉK-i részén, a Zala völgyének 
közelében, illetve a Kis-Balaton mellett helyezkednek el. 

A 11. századi településterület tekintetében 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. 

A temetőszerkezeti típusokat tekintve a nagyobb sírszámú, ún. köznépi temetők a 
teljes vizsgált területen megtalálhatók, ha nem is azonos arányban. A kisebb sírszámú, 
gazdagabb leleteket szolgáltató, maximum 30-40 síros sírkerteket azonban mindeddig csupán 



 

Sopron megyéből ismerjük. Ezzel szemben a magányos, gyakran rozettás lószerszámvereteket 
is tartalmazók pedig Győr területére jellemzők.  

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. Ritkák a fém hajfonatkorongok, 
szegényesek a fém ruhadíszek, s a veretekkel díszített öveknek is csupán néhány lelőhelye 
ismert. 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, melyek ekkor – még 
ha az eltérő reprezentáció korai térnyerésével számolunk is, legalább annak elején – itt is 
vélhetően sírba kerülhettek.  

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. Ennek 
oka a természetföldrajzi viszonyok kínálta lehetőségek mellett bizonyára geopolitikai is 
lehetett, talán az avarokhoz hasonlóan, a magyarok is a szállásterület legsérülékenyebb 
részének a Duna-völgyét tekintették, melyet biztosítani kellett.  

 
VI. 2. Az ún. kapcsolati zóna. Adatok a K-Alpi jellegű leletanyag Kárpát-medencei 
kérdésköréhez 

Az ún. kapcsolati zóna földrajzi értelemben azt a területet jelenti, ahol az egymással 
szomszédos hatalmi alakulatok érintkezhetnek. Ez jelen esetben az Ostmark, D-en a Karantán 
Hercegség valamint a Magyar Fejedelemség majd Királyság. 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.  

A bizonytalan, vagy átmeneti típusoknak tekinthető tárgyakon felül, valamint azok 
kivételével, melyek rendkívül egyszerű megoldásuk révén nem igényeltek különösebb 
előképeket, a gombos végű karikák, a fibulák és a tremolírozott vagy emailberakásos 
fülbevalók sorolhatók ide. A legnagyobb számban a gombos végű karikák ismertek: 29 sírból 
és szórványként 38 db került elő, ezek tipológiailag 4 fő csoportba sorolhatók. Fejékszerként, 
karpereckén vagy gyűrűként használták. A félhold alakú fülbevalók 14 lelőhelyről ismertek, 
melyek díszítésük alapján 2 fő csoportba sorolhatók: emailos és tremolírozott díszítésű, előbbi 
további alcsoportokra bontható. 11 lelőhelyről került elő fibula, változatos kialakításuk miatt 
csaknem mindegyik önálló csoportba tartozik. Ezen tárgytípusok közül legelőbb a gombos 
végű karikák használatával számolhatunk, közülük is a nagyobb átmérőjűekével, melyek már 
a 10. század közepén megjelenhettek a sírokban, míg a kisebb átmérőjűek a 10. század utolsó 
negyedétől kerülhettek sírba. Ugyancsak a 970/80-as évektől helyezhették sírba a 
fülbevalókat, míg a fibulák az ezredfordulótól keltezhetők. Elsősorban a nők viseletére, 
ékszerkészletére voltak jellemzők: 70 % női, 22 % gyermek és 8 % férfi sírban volt az ismert 
esetek közül. Megfigyelhető a lelőhelyek koncentrálódása a Balaton É-i partján, Győr, 
Moson, Sopron, Vas, Baranya és Heves megyék területén, ám ennek kutatástörténeti okai is 
lehetnek. Mind a viseleti mód, mind az egyes típusok kombinációja tekintetében 
megfigyelhetők K-Alpi párhuzamok. A magyar jellegű tárgytípusok és rítuselemek 6 
lelőhelyről ismertek, ezek elsősorban a kisebb csüngős vagy egytagú veretek, nyak- és 
karperecek, lunulák, gyűrűk és az étel- vagy italmellékletek. Előbbiekkel kapcsolatban a 
divatjelenség, kereskedelem vagy az etnikai identitás is felmerült már a szakirodalomban. 
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy noha a kétirányú kapcsolatok kétségtelenül 
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 megfigyelhető volt. Továbbá vizsgálataink nem igazolták a 
lakatlanul hagyott gyepű meglétét sem, legalábbis a Duna-völgy esetében, s határfolyóként a 
Lajta szerepe sem igazolható, legalábbis a 10. század második felében.  


