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A nyíri Mezıség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszavasvár környéki löszös-homokos kis-

tája, a Nyírség északnyugati része. Északon és Nyugaton a beöblösödésekkel tagolt, meredek 

peremő Tisza határolja, Kelet felıl a Lónyai-csatornáig, illetve a Buj-Nyírtelek-Bashalom-

Rakamaz vonalig terjed. Dél felıl a Nyírség más talajviszonyait mutató nyugati részével 

érintkezik. Dolgozatom a terület honfoglalás és kora Árpád-kori temetkezéseivel foglalkozik. 

Részét képezi a temetık önálló, egyenkénti ismertetése és teljes feldolgozása, majd a tárgyak, 

és a tapasztalt jelenségek teljes területre történı összehasonlítása, elemzése. Ezek alapján – 

mivel a korszakra vonatkozóan írásos források nem állnak rendelkezésre, s települések ma-

radványai is igen kis mennyiségben kerültek csak elı – kíséreltem meg felvázolni a terület 10-

11. századi képét. 

 

I. Természeti földrajz 

A fejezet a nyíri Mezıség táji jellegét, s ennek kialakulását veszi sorra. A würm legvégére a 

felszín legfontosabb jellegei kialakultak, a vízhálózat átalakulásával élıvizet többé nem ka-

pott, s a felszínalakítást a szél vette át. A löszös homokon, homokos löszön jó minıségő me-

zıségi talajok képzıdtek. A 10. században a természetes vegetációt ligeterdık alkották. A táj 

mai képe a feudalizmus során megindult jelentıs erdı- és mezıgazdasági tevékenység, majd 

késıbb a folyószabályozás és árvízmentesítés hatására alakult ki. 

 

II. Történeti elızmények 

A terület az ıskıkor végéig lakatlan volt, a paleolitikumból egyetlen, a Gravette-i kultúrához 

köthetı lelet került elı. Az elsı jelentıs megtelepedés az Alföldi Vonaldíszes Kerámia kultú-

rájához köthetı, s ekkortól – kisebb-nagyobb, talán a kutatás intenzitásához is kapcsolható 

mértékben – folyamatosan lakott maradt a 9. századig. 

 

III. Kutatástörténet, felhasznált adatok 

  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a honfoglalás korának kutatása igen korán kezdıdött, s 

jelentıs figyelmet kapott a múzeum alapító és igazgató Jósa András jóvoltából. Szőkebb terü-

letünkrıl az elsı, korszakba illı lelet az 1888-as tiszai áradás után megkezdett védıgát építé-

sekor, Tiszaeszlár-Sinkahegy környékérıl került elı. Jósa utódja a néprajzos Kiss Lajos lett, 

aki hasonló odafigyeléssel folytatta a győjtemény gyarapítását. A két világháború között me-

zıgazdasági munkák, útépítések, agyag- vagy homokbányák okozta bolygatások során kerül-

tek elı temetkezések, melyek után a találókat kikérdezték, a helyszínt hitelesítették, a leleteket 
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lehetıség szerint összegyőjtötték. Az 1930-as évektıl az amatır régész és helytörténész, a 

tiszalöki cipészmester, Rohács József terepbejárásai és ásatásai, melyeket helyismerete és a 

helyiekkel való közvetlen kapcsolata is megkönnyített, jelentısen fellendítették a győjte-

ménygyarapodást. Bár rajzi és fotódokumentációt nem készített, elsısorban a mellékletes sí-

rokkal foglalkozott, és az antropológiai anyagot nem tartotta lényegesnek, meglepı részletes-

ségő leírásai és temetıtérképei fontos források voltak a leletanyagfeldolgozáshoz. A II. világ-

háború utáni idıszakban is elsısorban építkezések, bányamővelés során kerültek elı sírok, 

temetırészletek, melyeknél a leletmentést, hitelesítést már szakemberek végezték, egyre töké-

letesebb dokumentációs technikával. Ásatásokat Dienes István, Fettich Nándor, Istvánovits 

Eszter, Kovács László, Kovalovszky Júlia, Lipták Pál, Lırinczy Gábor, Méri István, Németh 

Péter, és Párducz Mihály végzett a területen, de publikáció csak kevés született. Mint min-

denhol, a régészet lehetıségei itt is korlátozottak voltak, az idıjárás okozta vagy anyagi ne-

hézségek, bevetett vagy beépített területek miatt fıleg a nagyobb mérető, köznépi, de helyen-

ként a gazdagabb temetık is csak részlegesen tekinthetık feltártnak. A leletanyag négy múze-

um győjteményébıl állt össze: a Déri Múzeum, a Jósa András Múzeum, a Magyar Nemzeti 

Múzeum és a Tiszavasvári Múzeum helyenként egy lelıhely anyagát is megosztva ırzi. A 

dokumentáció a Jósa András Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum adattárában, és a fel-

dolgozás idején még több helyen szétdaraboltan fellelhetı Dienes-hagyatékban volt megtalál-

ható. Az anyaggyőjtés és elemzés során a régi, nem szakemberek által végzett ásatások do-

kumentációinak hiányosságai, a leletanyag összekevertsége és részleges hiánya okozta a leg-

nagyobb nehézséget. 

A honfoglalás korához kapcsolódó történeti problémák közül a nyíri Mezıséggel kapcsolat-

ban felmerült az itt megtelepült népesség eredete, a társadalom felépítése, a családok szerke-

zete, a sajátos szerkezető, erıs férfitöbbséget mutató temetık kérdése, és a század közepe 

táján – második felében lezajló változás, mely a leletanyag megváltozásával, és egyes véle-

mények szerint a lakosság mesterséges cseréjével járt. 

 

IV. A nyíri Mezıség 10-11. századi sírleletei 

 

A dolgozat alapját az ebben a fejezetben elvégzett temetıelemzések adják. A temetık, teme-

tırészletek, szórványleletek nagy része közöletlen volt, ezek ismertetése még a hiányos ada-

tok ellenére is jelentıs lehet a korszak összképének megismeréséhez. A már publikált lelıhe-

lyek esetében is fontosnak tartottam ezek újbóli, a felállított rendszer szerinti elemzését, hi-

szen egy-két kivételtıl eltekintve szorosan csak az elıkerült leletanyag ismertetésére szorít-



 5 

koztak, vagy az azóta megismert kutatási eredmények alapján a hozzájuk kapcsolódó megál-

lapítások átgondolásra szorultak. A múzeumok raktáraiban található leletanyag és az adattárak 

feljegyzései 32 10-11. századi temetırıl adtak hírt. Ezt kiegészítve Dienes István és Németh 

Péter az 1970-es évek elején végzett lelıhely-azonosítási munkáinak eredményeivel (melyek 

során egy téves adat törlése és két temetırészlet azonosként való meghatározása csökkentette 

a számot), 29 biztos és egy kérdıjeles lelıhelyet tarthatunk számon a területen. Néhány eset-

ben csak szórványleletekrıl szóló jelentés áll rendelkezésünkre, ennél kissé több információt 

hordoznak azok a lelıhelyek, ahol a leletanyagot összegyőjtötték, s a találókat is kikérdezték. 

Bár a 20-as, 30-as években folytatott ásatások dokumentációs szintje sok kívánnivalót hagyott 

maga után, értékelhetıség szempontjából nem rosszabbak, mint a késıbbi idık nagyberuházá-

sokhoz kapcsolódó leletmentései. A legtöbb adat a szakember által végzett, teljes feltárásra 

törekedı munkákból van, ám az összképet ez esetben is torzítja, hogy ilyenre elsısorban a 

látványos, gazdagabb temetık esetében került sor, s így a „klasszikus” köznépi lelıhelyekrıl 

alkotott képünk mindenképpen hiányos maradt. 

Az egyes lelıhelyek feldolgozása során a lelıkörülmények ismertetését a temetkezések leírása 

követi, majd az elıkerült leletanyag típusonként való elemzése, a párhuzamok ismertetése. A 

temetkezési szokások elemzése során a rítusokhoz kapcsolódva szerencsés lelıkörülmények 

és megfelelı dokumentációs forrás esetében a viselet részleteinek rekonstruálása is megkísé-

relhetı volt. A temetık szerkezetének, idırendjének meghatározása a temetıtérképek és az 

antropológiai adatok mennyiségének függvényében történhetett. 

 

V. Temetkezési szokások 

 

A temetık bolygatottsága, feltártságának hiányosságai és a régi, nem szakember által feltárt 

temetık dokumentációinak hiányosságai, valamint ehhez kapcsolódva az antropológiai adatok 

csekély mennyisége jelentısen megnehezítette a temetıelemzéseket, a temetık szerkezetének, 

betelepülési rendjének meghatározását. Azonban a temetkezési szokások egyes elemeit ennek 

ellenére szükséges és érdemes volt megvizsgálni, és esetenként a különbözı típusú temetık 

között összevetni. 

A temetık jellege megfelel a korszakban általános viszonyoknak. Jelentıs eltéréseket nem 

tapasztalhatunk, de egyes esetekben a kutatás által eddig tapasztalt, és vallási, hitvilági okok-

kal magyarázott jelenségeknél a kizárólagosságot meg kellett kérdıjelezni. A temetkezési 

rítusoknál a hitvilág szerepét mindenképpen jelentısnek tartjuk, de az ellentmondások miatt 

biztos magyarázatukat nem látjuk lehetségesnek. 
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A temetık általában soros jellegőek, két esetben templom köré települtek, s két másik lelı-

helynél van adat többrétegő temetkezésekre. A Ny-K, ÉNy-DK tájolású sírok É-D irányú sír-

sorokba rendezıdtek. Eltérı tájolású sírok kizárólag Árpád-kori temetkezések esetében for-

dultak elı. A halottak helyzete szintén megfelel a korszakban szokásos háton, nyújtott helyze-

tő pozíciónak. Két sírnál fordult elı zsugorított fektetés, ezek közül a rajzi dokumentációval 

igazolt, tehát biztosan ide sorolható temetkezés esetében a kutatásban ismert magyarázatok – 

boszorkányság gyanúja, illetve a szolga státus – közül a körülmények alapján az utóbbit tart-

juk valószínőbbnek. A karok, kezek elhelyezkedése nagy formai variációt mutat, 18 különbö-

zı változat figyelhetı meg. Bár rajzi vagy fotódokumentáció igen kevés esetben áll rendelke-

zésre, s csak a leírásokra hagyatkozhatunk, megállapítható, hogy a típusok elıfordulása a te-

metık jellege és idıbeli besorolása, a halottak neme és életkora szerint is különbségeket mu-

tat. A legnagyobb változatosságot a 10. századi köznépi temetıknél tapasztalhattuk. A 10. 

századi korabeli bolygatások esetében kizárhatjuk a rituális okokat, a sírok gazdagságából 

ítélve rablás lehetett a cél. Az egyetlen Árpád-kori lelıhelynél a dokumentálás hiányos volta 

miatt következtetést nem vonhatunk le. A szimbolikus temetkezések létezése nem egyértel-

mően elismert a kutatók között. Területünkön két esetben valószínősíthetjük meglétét. A te-

metkezési rítusok legkönnyebben felismerhetı, de egyértelmően és egységesen nem magya-

rázható jelensége a tárgyi leletanyag – a ruházat részei és a mellékletként sírba került tárgyak 

helyzete. A ruházat megoldása, kigombolása, az övek leoldása, az övre erısített fegyverek, 

használati eszközök külön elhelyezése, ellentétes oldalra rakása, megrongálása több elméletet 

ihletett, melyeket általában a hitvilághoz kapcsolva magyaráznak. A túlvilág tükörképjellege, 

a visszajáró halottól való félelem, a halott balkezessége és egyszerő praktikus okok – ott fért 

el az eszköz – egyaránt elıfordul az elképzelések között. A hitvilág pontos ismerete nélkül 

ezeket a rituális jelenségeket csak összegyőjteni tudjuk, biztosan kiértékelni nem. A kérdés 

tisztázását tovább nehezíti, hogy nem egységes szokásról van szó, s bár egyes temetıknél elı-

fordul, hogy egy tárgytípust minden esetben ugyanúgy helyeznek el, máshol síronként válto-

zik a kép. Az elızıektıl nehezen elválasztható, a kutatás által szintén a halott visszajárását 

megakadályozó szokásként számon tartott rítus az éles, hegyes tárgyak elıfordulása a sírok-

ban. Területünkön ez leginkább nıi sírokra jellemzı. Az egyetlen halottcsonkításként számon 

tartott eset véleményem szerint kérdéses, az eltérı nem-meghatározás egyéb magyarázattal 

járhat. Lovastemetkezések kizárólag 10. századi temetıkben fordultak elı. Ezek jellege, élet-

kor és nemek szerinti aránya megfelel a Kárpát-medencei képnek. Egyetlen temetınél figyel-

hetünk meg különleges helyzetet: Tiszaeszlár-Bashalom II. temetıjében egy mellékletei alap-

ján jelentısnek számító férfi mellé temetése során nem helyeztek lovat, sem lószerszámot. 
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Ugyane temetıben elıkerült egy olyan sír is, melyben csak egy ló feküdt, emberi maradvá-

nyokat nem találtak. Sajnos, bolygatott volta miatt bizonytalan, hogy – bár ez nem valószínő 

– az ember bolygatás során került ki a sírból, szimbolikus temetkezésrıl van szó, vagy vala-

milyen közelebbrıl meg nem határozható módon az elıbb említett, ló nélküli temetkezéshez 

kapcsolhatjuk. Ételmelléklet adására mind edények, mind állatcsontok alapján következtethe-

tünk. Szinte minden esetben 10. századi temetkezésekhez kapcsolódtak, egyetlen kivételként 

egy 11. századi sírban fekvı gyermek mellett elıkerült tojás maradványa említhetı. Életkor és 

nemek arányában temetınként eltérı képet tapasztalhattunk. Szemfedı maradványai 10. szá-

zadra datált, gazdag temetkezésekbıl kerültek elı. Halotti obulus elsısorban az Árpád-korra 

jellemzı, feltételezhetıen obulusként sírba került pénz a 10. századból egy gyermektemetke-

zésbıl származik. A nem- és életkor meghatározásának hiányosságai miatt statisztikai elem-

zésre területünk nem alkalmas, de a meglévı adatok alapján az obulus adása független volt az 

elhunyt nemétıl és életkorától. 

 

VI. A leletanyag 

 

A területen elıkerült leletanyag ismertetése a temetık elemzésénél használt sorrend szerint 

készült. Az egyes tárgytípusok elemzése során szempont volt a nem és életkor szerinti elıfor-

dulás, s az egyes korszakokra vonatkozó gyakoriság vizsgálata. Összevetve az eddigi kutatási 

eredményekkel, s a már feldolgozott területekkel (elsısorban a legközelebbi Rétköz eredmé-

nyeivel) megkíséreltem beilleszteni a Kárpát-medencei összképbe, kiemelve az egyezéseket, 

illetve a feltőnı eltéréseket.  

Az ékszerek, viseleti tárgyak, de a leletanyag egészét tekintve is legnagyobb számban hajka-

rikák kerültek elı. Ezek, ha nem túl nagy mennyiségben is, de a területen nagyjából egyenle-

tesen elosztva fordultak elı. Az S-végő változat elterjedése a 11. század elsı negyedére tehe-

tı. Fülbevalók öt különbözı fajtája került elı, de igen kis mennyiségben: csak két típus volt – 

a gömbsorcsüngıs és a két pár gyöngykoszorúval díszített öntött szılıfürtcsüngıs változat (ez 

utóbbi 10. és 11. századra keltezhetı sírból is) –, amely nem csak több sírból, de több temetı-

bıl is ismert. Hajfonatkorongok mindkét változata – az öntött és a lemezes típus is – elıfor-

dult, jelentıs minıségbeli különbséggel, de mind a középréteg, mind a köznép asszonyainál, s 

ezeken kívül a hasonló funkciójú kagylóékszerek is megtalálhatóak voltak. Az ábrázolás terén 

nagy változatosságot mutatnak: hat különbözı mintaváltozatot fedezhettünk fel. Torques igen 

kis mennyiségben, s csak Árpád-kori lelıhelyen került elı. Gyöngyök ismét nagyobb mennyi-

ségben, s igen nagy formaváltozatban ismertek a területrıl. Míg a 10. században elsısorban 
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gazdagabb temetkezéseknél fordultak elı, legnagyobb mennyiségben kásagyöngyök és kü-

lönbözı szemesgyöngyök szerepeltek, s hajdíszítı funkciójuk is volt, a 11. században a szin-

tén nagy mennyiségő kásagyöngy mellett elsısorban a fém fólia betétes gyöngyöket, mint 

nyakláncdíszeket használták. A szintén ritkának nevezhetı csüngık közül két típus – a levél 

alakú, és a félhold alakú változat – volt több temetıben is megtalálható, mind a középréteg-

hez, mind a köznéphez köthetı temetkezésekben, s közülük a lunula 10. és 11. századra datált 

lelıhelyen is. A fülesgomboknak mind öntött, mind préselt változata kizárólag 10. századi, s 

elsısorban gazdag temetkezésekbıl került elı, ami leletanyagon belüli nagyobb arányukat 

még inkább növeli. Győrők szintén nagyobb mennyiségben, s nagy formaváltozatban ismer-

tek. A 10. században kisebb mennyiségben, s elsısorban a gazdagabb temetkezésekben for-

dulnak elı. Mennyiségük az Árpád-korban jelentısen megnı, a hajkarikák mellett a legjel-

lemzıbb ékszerekké válnak. A karperecek esetében a tendencia éppen fordított, a korábbi 

nagy változatosság (a lánc, lemezes, huzal, sodrott típusok különbözı formái) jelentısen le-

csökken, a 11. században csak különbözı átmetszető huzalkarperecek kerülnek elı. Ruházat 

fémdíszítményei szintén csak 10. századi sírokból, s nem túl nagy számban ismertek – elsı-

sorban ingnyakdíszek, melyek rombusz alakú változata kizárólag gazdag temetıkbıl, míg a 

kéttagú csüngıs veretek a köznéphez köthetı lelıhelyekrıl is kerültek elı. Veretes lábbeli 

négy 10. századi temetı hat sírjából ismert, pontos megfigyelések két esetben adtak alapot 

rekonstrukcióhoz. A Révész L. által méltóságjelvényként meghatározott tárgyak közül veretes 

övek kerültek elı a legnagyobb számban. Ténylegesen e funkcióban 4 10. századi temetıbıl, 

összesen 9 sírból kerültek elı, ép vagy megrongált állapotban, eredeti helyzetükben vagy le-

oldva s külön a sírba helyezve, egy temetın belül is több változatban. Formaváltozatuk igen 

sokféle, a területen belül rokonság csak egy valóban veretes övként használt töredékes kész-

let, és egy másodlagos felhasználású, nıi sírból elıkerült övveret között ismerhetı fel. Fém-

mel díszített tarsoly három sírból került elı. Két esetben – egy lemezes és egy veretes válto-

zatnál – az általános képnek megfelelı temetkezés mellékleteként találták, a felnıtt férfiak 

mellé veretes övet, lovat, lószerszámot is helyeztek, egyikük mellett szablya, tegez és nyilak 

is voltak. A harmadik eset viszont eltérı képet mutat: serdülı fiú sírjában találtak veretes tar-

solyt, ami a Kárpát-medencében bár ritka ugyan, de nem egyedi eset, viszont sem övet, sem 

fegyvert, sem lovat nem helyeztek mellé. A fegyverek közül legnagyobb arányban és legna-

gyobb számban a nyílcsúcsok kerültek elı. Formájuk változatos, de a típusok gyakorisága 

tükrözi a Kárpát-medencei képet, sírbeli helyzetük változatos. A sírok gazdagsága, a lelet-

anyag összetétele és a nyilak száma nem tükrözi László Gy. azon felvetését, hogy a sírba tett 

mennyiségnek rangjelzı szerepe lenne. A területen talált nyilak legkésıbbi példányai is való-
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színőleg a 10. század végéig földbe kerültek. Tegez kevesebb sírból ismert, csontmerevítıs íj 

még kevesebb volt, s bár ezeknél a sírok bolygatása és a dokumentálás hiányosságai is szere-

pet játszhatnak, a temetkezési szokásokra vonatkozó ismereteink hiányosságait jelzi, hogy 

egyetlen olyan sír volt csak, ahol íj, tegez és nyíl együtt került elı. Szablya és balta igen kevés 

került elı, ezek körülményeik alapján beleillenek a Kárpát-medencében megfigyelt képbe: 

míg a szablyás sírok általában gazdagon ellátottak voltak, baltát szegényebb temetkezések 

mellékleteként kerültek elı. Lovas, lószerszámos temetkezés kizárólag 10. századi sírok ese-

tében volt megfigyelhetı. Lószerszámként zablák, kengyelek, hevedercsatok kerültek a sírok-

ba, s egy esetben két nyeregveret is elıkerült, de kantárveretek dokumentáltan sem nıi, sem 

férfisírokban nem voltak, s a nyergeket sem díszítették csontfaragványokkal, fémlemezekkel. 

Az esetek legnagyobb részében kétkarikás csikózabla került elı, oldalpálcás változat csak 

három sírban volt. Ez utóbbiak Dienes I. megállapításának megfelelıen nık, illetve igen gaz-

dag melléklettel eltemetett férfi mellett voltak, ám hasonló gazdagságú sírokban, más temetı-

ben a kevésbé biztonságos csikózablát tették az elıkelı halottak mellé. A kengyeleknek több 

típusa került elı, a leggyakoribb változat a körte alakú. Elıfordult egy sírban két különbözı 

típusú, valamint eltérı méretezéső példány is. Ez utóbbit Dienes I. a szegény harcosokra jel-

lemzınek tartotta, ám a területünkön elıforduló két eset közül az egyiknél igen gazdag mel-

léklettel ellátott nı mellett került elı. Használati tárgyak közül leggyakrabban késekkel talál-

koztunk. Férfiak és nık mellett azonos arányban fordultak elı, sírbeli helyzetük változatos. 

Bajelhárító eszközként fıként nıi sírokra jellemzı. Különleges darab egy került elı: egy 10. 

századi nıi sírban trepanálókés volt. Csiholóacél és kova relatív kevés került elı, kizárólag 

férfiak mellıl, de vagyoni helyzetüktıl függetlenül. Fenıkı, szalu, vödör alkatrész és tő 

egyedi tárgyakként fordultak elı. Az agyagedények szintén ritkának mondhatók, összesen 

négy sírból ismertek, s bár a kis mennyiség miatt komolyabb következtetést levonni nem le-

het, figyelmet érdemel, hogy férfi, nı és gyermek mellett egyaránt elıfordultak, s sírbeli hely-

zetük is változatos volt. Pénzek kerültek sírokba mind a 10., mind a 11. században, korábban 

csak férfiak és gyermekek mellé, majd az Árpád-korban férfiak, nık és gyermekek mellé egy-

aránt, ám eltérı arányban. A 10. században lezárult temetıknél funkciójuk is vegyes volt. 

Nyugati pénzek egy gyermek mellett feltehetıen obulusként szerepeltek, míg a férfisírokba 

ruházatra felvarrt díszként kerültek. Bizánci érméket átfúrva, nyakláncra főzve viselték, ha-

sonlóan a területen egyedül elıforduló 4. századi római bronz érméhez. A 11. században, az 

egyéb mellékletek számának csökkenésével párhuzamban megnıtt a sírokba tett pénzek ará-

nya. Ekkor már valószínőleg minden esetben obulusként kapta a halott, bár két gyermeksírnál 

felmerült a nyakláncdísz funkció is. 
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VII. A nyíri Mezıség a 10-11. században 

 

A Kárpát-medencébe érkezı magyarság a klímaviszonyok, vízellátás, növényzet tekintetében 

kedvezı körülményeket talált. Szőkebb területünk jó minıségő talajjal is rendelkezett. A nyíri 

Mezıség biztosan a 10. századra keltezhetı lelıhelyei elsısorban a terület keleti, északkeleti 

részén helyezkednek el, de elszórtan a teljes térségben elıfordulnak. Komolyabb gócpontok 

nem alakultak ki ebben az idıszakban, az egymáshoz relatív közel esı lelıhelyek esetében 

egyedül Tiszaeszlár-Bashalom-Fenyvespart két temetıjénél mutatható ki kapcsolat. A 10. 

századi temetık nagy részét valamikor a század elsı harmadában nyitották, s ezek legkésıbb 

a század második harmadának – harmadik negyedének végén lezárultak. Egyetlen teljesen 

feltárt temetı van, mely valamikor a század közepe táján indulhatott, s a 10. század végéig – 

11. század legelejéig használatban maradt. 

A népesség társadalmi besorolása, hasonlóan a Kárpát-medence egyéb területeihez, itt sem 

egyszerő, tiszta kategóriákat felállítani nem lehet. A temetık népességének összetétele, a rítus 

és a leletanyag alapján végzett összehasonlítás a korábbi merev osztályozáshoz képest min-

denképpen színesebb, változatosabb képet mutat. 

A területen letelepült népesség etnikai meghatározása – a kabarok kérdése – jelentıs véle-

ménykülönbségeket mutat. Az itt elıkerült leletanyag és a tapasztalt temetkezési rítusok nem 

mutatnak olyan különbséget más tájegységekhez képest, mely alapján eltérı származású népet 

feltételezhetnénk. 

A Felsı-Tisza-vidéki, szabolcsi területen elıforduló, a fejedelmi katonai kísérethez kötött, 

nemek arányában erısen torzult képet mutató temetık a nyíri Mezıséget már éppenhogy csak 

érintik, Bashalom vonalától Nyugatabbra már nem kimutathatók. E temetıkhöz kapcsolódik 

az az elképzelés, hogy a 10. század közepén lezajlott hatalmi átrendezıdés után, a katonai 

kíséret felszámolásával, áttelepítésével megszőnt használatuk, s szállásterületükre új népessé-

get költöztettek. Ez az áttelepítés területünkön nem megfogható, az antropológiai adatok erı-

sen hiányos volta miatt nem ellenırizhetı. A nyíri Mezıségben a 10-11. századi átmenetet 

nehéz megfogni, mivel a feltárt és értékelhetı lelıhelyek vagy egyik, vagy másik korszakra 

keltezhetıek. A két század között átvezetı temetı Tiszalök-Vajasdomb, valamint a leletanya-

ga és a temetkezések jellege alapján valószínőleg Tiszavasvári-Józsefháza, mely azonban tö-

redékes volta miatt ilyen szempontból nem nyújt segítséget. A vajasdombi temetıben, ha nem 

is túl látványosan, de megfogható a 10-11. század fordulóján tapasztalható „divatváltás”: 



 11 

megjelenik az S-végő hajkarika, s elıfordul néhány, már inkább a 11. századra jellemzı ék-

szertípus. 

A kora Árpád-korra keltezhetı lelıhelyek nagyrészt a terület északnyugati és középsı részén 

sőrősödnek, de a 10. századiakhoz hasonlóan elszórtan máshol is elıfordulnak. Sőrőbben te-

lepült rész Tiszadada és Tiszalök között, a Tisza vonalában, valamint Tiszaeszlártól Délre 

figyelhetı meg. 

A lelıhelyeket összevetve az oklevelekbıl ismert, s lokalizálható falvakkal, felmérhetı, hogy 

a komoly kutatottság ellenére nagyobb mennyiségő eddig ismeretlen Árpád-kori temetıvel 

kell számolnunk, s több olyan 10. illetve 11. századi temetı is van, melyeket nem tudunk te-

lepüléshez kötni. 


