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1. Bevezetés

Az Alföld történetében az 1-5. század között meghatározó szerepet játszottak 

a szarmaták különböző népcsoportjai, a jazigok, a roxolánok és az alánok egymást követő 

hullámokban  népesítették  be  alföldi  –legnyugatibb-  szállásterületüket.  Történetük 

alakulásában döntő szerepük volt  azoknak a  népeknek,  akik a  közvetlen szomszédaik 

voltak,  közülük  a  rómaiakkal  kialakult  –  kialakított  -  gazdasági  és  politikai 

kapcsolatrendszer volt a meghatározó. A szarmaták alföldi történetének fontos és hiteles 

forrását,  amiből  folytonosan meríthet a  tudomány, a korszak kiapadhatatlan lelőhelyei 

jelentik, a települések és a temetők. Az utóbbi évek intenzív ásatásai, a megfigyelések 

módszereinek finomodása,  a természettudományi vizsgálatok bevonásával együtt  mára 

információrobbanás  előtti  helyzetet  teremtettek.  Az  új  leletanyag  feldolgozásai, 

tudományos  közleményei  új  összefüggéseket,  új  felfedezéseket  fognak  eredményezni, 

többek között a szarmata kor belső időrendjének kérdéseiben is.

A  belső  időrend  kulcsát  a  kutatás  kezdetektől  a  római  import  leletek 

csoportjainak  tisztázásában  látta.  Kiderült  azonban,  hogy a  terra  sigillatak,  a  fibulák, 

üvegpoharak  és  a  többi  hol  népesebb,  hol  csak  kivételes,  egyedi  darabként  a 

szarmatákhoz  került  tárgyak  időbeli  útját  bonyolult  és  nehéz  követni,  időtartamát 

meghatározni (kettős, illetve hármas keltezés). Nehezíti a helyzetet,  hogy a kutatásnak 

nélkülöznie  kell  a  szarmaták  lelőhelyeiről  előkerült  legtöbb  római  tárgycsoport 

felgyűjtését  és  összegzését  tartalmazó  munkákat,  így  a  rendszerezés,  az  előfordulás 

gyakorisága, földrajzi elhelyezkedése, és a többi lelettel való összevetés sem történhetett 

meg. Ráadásul a szarmata lelőhelyek között a régiek egy részére bizonyos értelemben 

már  nem,  vagy  csak  kritikával,  fenntartásokkal  lehet  számítani  (pl.  jazig  leletanyag). 

Hozzájárul a nehézségekhez a szarmata temetkezések nagy arányú rablása, ami átlagban 

80%, valamint a települések leleteinek egyoldalúsága, a kerámia túlsúlya. 

2. A dolgozat célkitűzése, módszere

A dolgozat  érdemi  részében  arra  vállalkozik,  hogy  a  Madaras  –  Halmok 

temető eddig közöletlen leleteinek elemzése segítségével a Barbaricum belső időrendi 



képet finomítsa. A temető használata a 2/3. század fordulójától indult, és egészen a 4/5. 

század  fordulójáig,  de  legkésőbb  a  hunok  kárpát-medencei  megjelenéséig  tartott.  A 

kivételes  adottságú  lelőhely  nem  csak  a  legnagyobb  sírszámú  temetkezési  helye  a 

szarmatáknak az alföldi szállásterületen (632 sír), hanem Kőhegyi Mihálynak, a korszak 

kiváló  kutatójának  köszönhetően  teljes  egészében  feltárt.  Az  elemzés  –  az  időrendre 

fókuszálva – két lépésben történt:  a kiindulási  pont a temető római import tárgyainak 

számbavétele és az alföldi adatokkal való összevetése volt, a második lépésként pedig a 

temető  leletanyagának  elemzése  következett,  a  római  import  leletekkel  való 

összefüggésekkel együtt.

Módszertanilag nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a temető hiteles adatait 

kiszűrjem,  illetve  értelmezzem a  különböző jelenségeket,  összefüggéseket.  Ezért  nem 

csak a rablások tényével számoltam, hanem annak mértékével is, hogy minél több hiteles 

adatot lehessen nyerni az egyes leletcsoportok elemzéséhez. Az elemzés másik kiindulási 

pontja a temetkezések három csoportba (férfi, nő, gyerek) sorolása volt, aminek ugyan 

számos buktatója volt (ezeket részletesen ismertettem), de sokszor meglepő és meggyőző 

eredménnyel  járt.  Kiderült,  hogy  a  három  csoport  jelentős  mértékben  különbözik 

egymástól, a temető használata során módosult, változott a viseleti tárgyak, az ékszerek, 

mellékletek  típusa,  gyakorisága.  Hangsúlyozni  szeretném,  hogy  bár  a  temetőben 

határozottan  el  lehet  különíteni  egykorú  sírcsoportokat,  és  időrendi  különbségek  is 

vannak  az  egyes  sírcsoportok  között,  a  temetkezések  folyamatosságot  mutatnak  a 

temetkezési hely használatának végéig. Az összefüggések és átfedések jó követhetők a 

leletanyagban, a változások oka érthető (pl. a fibula váltás a római import beszűkülése, 

ill.  megszűnése miatt).  A változások mögött  a kapcsolatok megszűnése, vagy éppen a 

technikai  fejlődés  (kerámia  művesség),  kézműipari  ágazat  fellendülése  (vasművesség) 

húzódhat meg.

3. A dolgozat főbb eredményei 

A temető leletanyagának (kb. 22 000 tárgy) rendszerezése és elemzése során 

arra törekedtem, hogy a kivételesen gazdag adatok segítségével kirajzolódjon egy-egy 

tárgytípus  tipológiája,  majd ennek segítségével  használatának időrendje is.  Az azonos 



tárgyak időrendjének összevetéséből kiderült, hogy milyen azonosságok és különbségek 

vannak a két különböző nemhez és korcsoporthoz tartozók ékszerhasználata, viselete, és 

mellékletadási szokásai között.

A gyermeksírok (129 sír) a felnőttekéhez képest feltűnően szegények voltak 

leletekben,  a  gyöngyanyag  egysíkú,  a  ritkán  előforduló  ékszerek  (fémkarperecek, 

fülbevalók)  atipikusak,  de a  leletek helye a  sírban,  használatuk módja,  megfigyelhető 

időrendje semmiben nem tér el a felnőttekétől. Az edénymellékletek között itt található a 

legtöbb  kézzel  formált  edény,  amit  az  archaikus  vonások  közé  soroltam.  Alig  van  a 

gyerek sírok között a jelölt (halmos vagy körárkolt halmos) temetkezés. 

A férfiak  sírjainak  (143 sír)  leletei  között  kevés  a  csak  hozzájuk  köthető 

lelettípus (egyedül a fegyverek tartoznak ide), ezért a teljes felületükön bolygatott sírokat 

(94 sír),  értékelhető antropológiai anyag híján nehéz bármelyik nemhez sorolni.  Az is 

kiderült,  hogy  a  férfiak  sírjaiban  olyan  ékszerek  is  előfordulnak  néha  (torquesek, 

karperecek,  gyöngy  karékek  csüngők),  amelyek  elsősorban  a  nőkre  és  a 

leánygyermekekre jellemzőek. Feltételezem, hogy a teljes szarmata kor időszakán átívelő 

férfi  hiány a  temetőkben ezeknek a  tényezőknek köszönhető.  Madarason bizonyítható 

volt, hogy a teljes felületükön rablott temetkezések zöme a férfiak csoportjába sorolandó. 

A leletstatisztika alapján előrajzolódott az azonos típusú leletek egyidejű előfordulásának 

szembetűnő különbözősége a férfiak és a nők között. A férfiak sírjaiban kétszer annyi kés 

fordult  elő,  mint  a  nőknél,  és  a  pénzek  sírba  helyezésének  aránya  is  lényegesen  – 

négyszer – több. A férfiaknál az övviselet a leghangsúlyosabb, ezzel szemben a nőknél 

alig találtam övre utaló karikát, csatot, szíjvégeket.

Kétségtelen,  hogy  a  három  csoport  közül  nők  (261  sír)  temetkezései  a 

leggazdagabbak leletekben. Itt fordultak elő legnagyobb számban ékszerek, a mellékletek 

sokfélesége feltűnő a férfiak sírjaihoz képest. A gyöngyöknek kitüntetett szerepük volt az 

ékszereik  között  és  a  viseletükben  is.  Az  alföldi  adatokkal  való  összevetés  során 

finomodott  többek  között  a  nőknél  a  ruhaalj  gyöngyözésének  belső  kronológiája  a 

gyöngyhímzések statisztikája és tipológiája segítségével.

  A  temető  leleteinek  számbavételéből  egyértelműen  kiderült,  hogy  a 

leletcsoportok között a fibuláké az egyik kitüntetett csoport, mert átíveli a teljes szarmata 

kort, egyaránt jellemző a gyermekekre és a felnőttekre, a nőkre és a férfiakra, és ráadásul 



egy tágabb időszakban római importként kerültek a népcsoporthoz. Éppen ezért az összes 

tárgyalt  csoport  közül érdemes volt  kiemelni és használatának módját,  idejét,  és ezzel 

összefüggésben belső  kronológiáját  nagyobb összefüggések között  is  megvizsgálni.  A 

római import fibulák használatának mindennapossá válását a dák háborúk lezárása utáni 

időszakra teszi a kutatás, ettől kezdve a korai időszakhoz képest megnőtt szállásterületen 

széles  körben  elterjedt  a  használatuk.  Tanulságos  volt  megnézni  Madarason,  hogy  a 

fibulák viselete hogyan alakul külön – külön a férfiak, nők és a gyerekek csoportjaiban. A 

2/3.  század fordulójától  divatos fibulák –ekkortól  számítjuk a temető nyitását  - szinte 

kizárólag  nők  és  gyermekek  sírjaiban  fordultak  elő,  férfiaknál  és  fiúgyermekeknél  a 

viseletükre alig van példa. A másik megfigyelés, hogy a férfiaknál gyakoriak a vasból 

készült darabok. Az egytagú és kéttagú, aláhajlított lábú típusokból már egyaránt találunk 

mindhárom  sírjaiban,  de  itt  is  feltűnő  a  vasból  hajlítottak  gyakorisága  a  férfiaknál. 

Ugyanez vonatkozik a kéttagú, oldalt lehajlított lábú típus használatára is. Ez tehát azt 

jelenti, hogy a férfi és a női viselet csak kb. a 3. század közepe után kezd valamennyire 

egységesedni, legalábbis ami a fibula használatot illeti, és erre számos lelőhelyen találtam 

a madarasival megegyező adatokat is.

Felmerül,  hogy  a  szarmata  korban  a  sírok  jelölésének  különböző  formái 

mögött időrendi, vagy társadalmi különbségeket kell-e látnunk. A madarasi temető erre a 

kérdésre egyértelmű választ ad: a sírok különböző jelölése, a gerenda kamrák, a sírok 

kimeszelése, a rablás után megmaradt szerény, de kivételes leletanyag (arany ékszerek, 

ruha díszek) egyértelműen tükrözi a közösségen belüli társadalmi különbségeket. Az itt 

megfigyeltek segítségével más alföldi lelőhelyeken is azonosítani lehet az elpusztult, de 

eredetileg halmos temetkezési helyeket. A megmaradt halmok között (egyik lelőhelyen 

sem kutatták  meg a  halmok közötti  területeket),  pedig feltételezhető,  hogy ugyanúgy 

megvannak a jelöletlen és körárkos halmos sírok, mint Madarason.

A  temetőkben  leggyakrabban  jelöletlen  sírok  fordulnak  elő  az  alföldi 

szarmatáknál,  a  halom emelés  és  a  körárkos  halmos  temetkezési  mód  a  2.  századtól 

ismert. A 2-4. század közötti időszak 197 lelőhelyének adatai alapján  40 helyen fordultak 

elő körárkos halmos sírok és 17 volt a halmos lelőhelyek száma. Az Alföldön eddig egy-

egy temetőn belül vagy csak jelöletlen, vagy jelöletlen és körárkos halmos, vagy halmos 

sírok fordultak eddig elő. Madarason a temető sírjainak dokumentációja és a leletanyag 



alapján  a  feltárt  területen  összesen  49  halmot,  és  102  körárkos  halmos  temetkezést 

lehetett azonosítani, a többi sír itt is jelöletlen volt.  A madarasi az egyetlen az alföldi 

szállásterületen,  ahol  a  körárkos  halmos  rítusnak  az  egyik  leglényegesebb  elemét, 

tudniillik, hogy az árkokkal kerített sírok fölött halmok voltak még megfigyelték a 20. 

század elején, a korabeli módszerekkel dokumentálták térképen, és le is írták.

A különböző jelölésű sírok a temetőn belül nem alkotnak elkülönülő csoportokat, 

de  a  vegyes  rítusú  csoportok  négy  területi  egységet  alkotnak:  1.  A déli  legnagyobb 

halmok,  ahol  jelöletlen  és  körárkos  halmos  temetkezések  is  előfordulnak  az  egyik 

markánsan  elkülönülő  részét  jelentik  a  temetkezési  helynek,  használata  a  2/3  század 

fordulóján kezdődhetett a temető használatának teljes időszakában temettek erre a részre. 

2. A másik jól  láthatóan elhatárolódó a délkeleti  sírcsoport,  ahova a közösség először 

kezdett temetkezni - a Kígyós patak magaspartjára kerültek az első beköltözők sírjai -, és 

aminek a használata a leletek alapján lezáródott a 3. század közepén. 3. A temető másik 

legkorábbi része a temető közepe, -egyben ez a terület másik legmagasabb része -, majd a 

korai  sírokat  körkörös  formában övezve terjeszkedett  a  temető főként  dél  –  délkeleti 

irányban. 4. Az északi sírcsoport temetkezései a 3. század közepén indulnak, a körárkos 

halmos és jelöletlen sírok, valamint a halmos csoport temetkezései is ezt az időszakot 

jelölik ki, egészen a temető zárásáig.

A madarasi temető nyitásának ideje, tehát a közösség itteni megtelepedése a 

markomann  háborúk  vége  körüli  időkre  tehető.  A háborúk  vége  (180)  a  szarmaták 

számára politikai, majd ebből következően gazdasági szempontból is új korszak kezdetét 

jelentette az alföldi szállásterületen. Ez a „római felügyelet időszaka”, amikor egyrészt a 

rómaiak  fokozták  a  limesen  túli  barbaricumi  területek  ellenőrzését,  de  ugyanakkor  a 

kapcsolatok  szorosabbá  válása  komoly  gazdasági  fellendülést,  a  szarmaták  anyagi 

kultúrájának  gazdagodást  is  magával  hozta  a  szarmata  közösségek  számára.  A 

békeszerződést  követően  lehetővé  vált  az  is,  hogy újabb csoportok  települjenek  be  a 

Kárpát-medencébe a Duna völgyén át.

Az Alföldön a 2. század végén megjelent új  arisztokrata réteg halmok alá 

temetkezett  Madarason  is,  miközben  megőrizte  egyrészt  a  keleti  szállásterület 

temetkezési  szokásai  egy részét  (a  sírok meszelése,  állatáldozatok,  arany ruhadíszek), 



megfigyelhetők új vonások (a pénzek sírba helyezése) és újfajta idegen (római) leletek is 

a sírokban.

A temető zárását több leletcsoport együttesen határozza meg. A sírokba helyezett 

érmek csak egy nagyon hozzávetőleges tájékozódási pontot jelentenek, a 4. századiak a 

korhatározásban viszont irányadók lehetnek. Az egytagú és kéttagú aláhajlított  lábú, a 

kéttagú oldalt lehajlított lábú spirálkaros fibulák variációi az 5. század elejéig jellemző 

leletei az alföldi lelőhelyeknek. A szórványosan előforduló üvegpoharak, és az egyetlen 

zöldmázas kerámia szintén erre az időszakra korhatározzák a madarasi temető legkésőbbi 

temetkezéseit is. A Tisza menti lelőhelyek új típusú lemezes fibulái, csatjai, oktaéderes 

fülbevalói  hiányoznak a madarasi  temetőből,  de véleményem szerint  ez  nem időrendi 

különbséget takar, hanem a temetkezési szokásokban is jelentkező új etnikumú csoportok 

megjelenését,  és  a  helyiekkel  különböző  arányú  keveredését  jelzi  a  4-5.  század 

fordulóján. A szarmata közösségek legkésőbbi szállásterületét  az un. hunkori szarmata 

kerámiaművességgel  jellemezhető  települések  lelőhelyei  is  segítenek  megrajzolni.  A 

kutatás  a  késő  szarmata  kerámia  jellegzetes  típusainak  (csillámos  anyagú edények,  a 

meredek falú, sárkányos tálak, öves edények stb.) előállítási helyét, vagy helyeit a Duna-

Tisza közének déli részén feltételezi. Ennek a kerámia anyagnak jellegzetes formái nagy 

számban jelen vannak a madarasi temető sírjaiban is. 

A szarmaták történetének 4.  századi  viharos eseményei  -  322-ben Rausimodus 

király  betörése  Pannoniába,  majd  Constantinus  bosszúhadjárata,  332-ben  a  gótok 

támadása a szarmaták ellen, 332 – 358 között az elhúzódó a belháború az Arcaragantes és 

a Limigantes között, a vandál-alán vándorlás (405/406), és a forrásokból ismert betörések 

a provinciákba (374-375) - nem tükröződnek a madarasi temetőben. Sokkal inkább egy 

kivételesen hosszú ideig, folyamatosan használt temető benyomását kelti, közvetlenül a 

limes szomszédságában, anélkül, hogy a római-barbár kapcsolatoknak markáns jeleivel 

találkozhatnánk a temető leletei között a 3. század közepe után. Véleményem szerint a 

temető felhagyását legkésőbb a hunok Kárpát-medencei megjelenésével, az 5. század első 

harmadára lehet tenni. Hogy Beuka és Babai szarmatáinak, akik 469-ben még részt vettek 

a gótok elleni csatában, hol lehetett-e a lakóhelye és végső nyughelye, a jövő kutatásának 

feladata felderíteni.



  Reményeim  szerint  a  madarasi  anyag  a  továbbiakban  kiindulási  alapot 

jelenthet az újabb feldolgozásokhoz, hiszen az anyag mennyisége és minősége is komoly 

lehetőségeket rejt magában – a feltártakon, a dolgozatomban felvázolt eredményeken túl 

is. 
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