
A vörsi langobard temető újabb ásatási eredményei 

I. Bevezetés 

Vörs község (Somogy m.) vasúti megállójától 
nyugatra egy 112 m (Adria feletti) magasságú domb
hátat vág át a mai Kisbalaton felé vezető dűlőút. 
Az út északi oldalán már régebben hornokbányát 
nyitottak, melyben 1958 augusztusában VI. századi 
germán csontvázas sírt találtak. A sír leletanyagát 
a keszthelyi Balatoni Múzeum szerezte meg. 1959 
tavaszán újabb sírokat észleltek, melyeket mi tár
hattunk fel. 

A temető 1—9 sírjának ásatási eredményéről az 
Archeológiai Értesítőben számoltunk be,i feltéte
lezve, hogy a temető északi, keleti és: nyugati záró
dása biztosnak tekinthető, a déli rész viszont bi
zonytalan még. Az ismertetett temetőrész etnikumát 
langobárdnak tekintettük, ezt a kutatás el is fo
gadtad 

1960 tavaszán a vörsi Kisbalaton mezőgazdasági 
termelőszövetkezet szívessége folytán feltárhattuk 
az ismertetett temetőrészhez délről csatakozó dűlőút 
egy részét és- megkezdhettük: az ásatást a délebbre 
fekvő szántóföldeken is. Mivel a dűlőút egy részét 
és; a temető területén fekvő szőlőket: a szövetkezet 
fokozatosan megszüntette, módunk volt a temető 
teljes területének feltárására. Ezt a munkát 1963 ta
vaszán fejeztük be. Az ásatás egy 37 sírból álló te
metőt tárt fel, melynek térképét a 10. számú képen 
mutatjuk be. 

II. A leletanyag leírása 

A még publikálatlan síroki leírását az alábbiak
ban adjuk azzal a megjegyzéssel, hogy a temető sír
jainak növénytani anyagával ési textilmaradványai
val Füzes Miklós foglalkozik részletesen ugyanezen 
köt étben. 3 

10. sír: A dűlőút déli árka alatt került elő, 144 cm 
mélységben. A dombhátba mélyedő út és az árok 

mélységének figyelembevételével a sír eredeti mély
sége 337 cm körül lehetett. A 240 cm hosszú és 
100 cm széles, lekerekített sarkú sírgödörben jól 
megfigyelhettük az egy fatörzsből kifaragott ko
porsó nyomait. A koporsó barnásfekete korhadéka 
szépen megrajzolta a koporsó hossz- és keresztmet
szetét. (11. kép.) A koporsó hossza 230 cm, széles
sége 53 cm, magassága 44 cm volt. A koporsó végei, 
mint a képen is láthatjuk, le voltak kerekítve. A fal
vastagsága a koporsó közepén 4—4 cm, amely a ko
porsó lekerekített végeinél 9—9 cm-re nőtt meg. 
A koporsót két, teknőszerűen összeillesztett részből 
készítették el. 

11. kép. A 10. sír koporsója 
Abb. 11. Sarg des Grabes 10 



Ezt a koporsót egy kútszerű aknán át érték el 
a sír kirablói, akkor, amikor a koporsónak még 
olyan tartása volt, hogy belsejébe nem szivárogha
tott föld. A rablók áttörték a koporsót, aztán va
lami hosszabb tárggyal az aknához tudták kotorni 

12. k é p . 10. sír 
Abb . 12. Grab 10 

a kívánt mellékleteket. Ezzel a művelettel elmozdí
tották a csontváz egyes részeit, más vázrészeket vi
szont eredeti fekvésben találtunk. A kirablás elle
nére is egyes mellékletek eredeti helyükön, vagy 
annak közelében kerültek elő. Mindebből arra kö
vetkeztethetünk, hogy a kirabláskor a hulla lágy 
részeinek pusztulása nagyjából bekövetkezett már, 
a ruházat felbomlása viszont még nem volt töké
letes. 

A sír gödrét, a koporsó helyzetét, a csontváz 
fekvését és a mellékletek helyzetét a 12. számú ké
pen mutatjuk be, feltüntetve ezen a sírrablók jól 
megfigyelhető aknájának nyomát is. A sírban a kö
vetkező mellékleteket találtuk: 

1. Csont fésű. Az egyoldalas fésű három csont
lemezből készült, melyeket vas szegecsek fognak 
össze. A fésű fogait több, egymás mellé illesztett 
lemezből faragták ki. Az egy csontból kifaragott 
borítólemezek felületi részei és a fogazat is erősen 
sérült, Annyi megfigyelhető, hogy a borítólemezek 
alsó szélén barázda fut végig. A vas szegecsekkel 
tagolt felület közepén V alakban elhelyezett pont
körös dísz helyezkedik el, a szomszédos mezők dí
szítése, sajnos, már nem állapítható meg. A fésű 
hossza 13,5 cm. (13. kép. 1.) 

2. Nyomott gömb alakú, vörös színű kerámia 
gyöngy. (13. kép. 2.) 

3. Nagyobb vas övcsat, szíjbefogó lemez nélkül. 
Az ovális csatkeret téglalap átmetszetű, élei le van
nak gömbölyítve. A csattövis vége ráhajlik a csat
keretre. Hossza 3,5 cm. A csathoz tartozó öv széles
sége kb. 2,7 cm. (13. kép. 5.) 

4. Kisebb vas csat, szíj befogó lemez nélkül. Az 
ovális csatkeret rombusz átmetszetű, a csattövis rá
hajlik1 a csatkeretre. Hossza 1,5 cm. A csathoz tar
tozó szíj szélessége 1,3 cm lehetett, (13. kép. 4.) 

5. Agyag orsógomb, szürkés, szemcsés anyagból 
égetve. Szabálytalan, nyomott gömb alakú testét 
0,7 cm átmérőjű, kerek lyuk üti át. Legnagyobb át
mérője 3,3 cm, magassága 2,4 cm. (13. kép. 3.) 

6. A koporsó láb felőli végének tetejére 3 db 
tojás volt helyezve. A föld nyomása szilánkokra 
zúzta ezeket, így nem állapítható meg, hogy milyen 
madártól származnak. A héjak) külső felületén bar
násvörös festés nyomai figyelhetők meg. 

11. sír: A sír a dűlőút déli oldalának árkában ke
rült elő, 90 cm mélységben. Az út bevágódásának 
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13. kép. A 10. sír leletei 
Abb. 13. Funde des Grabes 10 

és az árok mélységének figyelembevételével a sír 
eredeti mélysége 280 cm, körül lehetett. A sírt tel
jes egészébein kiásták a rablók, a 240 cm hosszú és 
100 cm széles gödröt teljesen átforgatva találtuk 
meg. A csontvázból pár csontszilánk maradt csupán, 
ilyenek a sírfenék felett már 80 cm magasságban 
is jelentkeztek, ezek alapján azonban a sírba teme
tett halott nemét meghatározni nem lehetett.4 

A sírgödör északnyugati sarkában egy edény ál
lott. (14. kép.) A szürke, szabadkézzel formált, szem
csés anyagú edény széles talpon ül, bomba alakú 
testének válli részén függőleges horpasztásokat lá
tunk. Az edény nyaka enyhén ívelt és alacsony, 
egyenesre vágott száj peremben végződik. Az edény 
magassága 15,9 cm, szájának) átmérője 13,4 cm, tal
pának átmérője 11,2 cm. (15. kép. 2.) 

12. sír: A sírt a dűlőút alatt találtuk 45 cm mély
ségben. Az út bevágódását figyelembevéve, 155 cm 

14. kép. 11. sz. sír 
Abb. 14. Grab 11 

lehetett az eredeti sírmélység. A sírban nyugvó női 
vázat in situ, de igen rossz állapotban találtuk. Az 
utóbbi körülmény a másodlagos, alacsony sírmély
ség következménye. 

A sírgödör eredeti nagyságát az áthumuszosodott 
talajban nem tudtuk megfigyelni. Az észlelt 205 crn 
hosszú és 50 cm széles folt a koporsó nyoma lehet. 
A sírrablók nem zavarták meg a csontváz fekvését, 
ami azt mutatja, hogy a kirabláskor a hulla fel
bomlása nem fejeződött még be. A koponyán észlelt 
kerek oxidfoltok valami díszes homlokszalagból 
származhatnak, amit a rablók eltávolítottak. (16. 
kép.) A homlokszalag ezüst részeinek oxidációja azt 
mutatja, hogy a temetés! és a kirablás között egy
két év telt el. 

A sír töltelékföldjében egy vasi kés töredékét is 
megtaláltuk. Az egy élű, egyenesfokú kés éle a hegy 
felé keskenyedik. Hegye és a penge markolat felőli 
része hiányzik. A töredék hossza 6,5 cm. (17. kép. 1.) 

13. sír: A sírt évekkel előbb kocsikerék vágta ki. 
Az in situ fekvő váz mellett állítólag nem került 
elő melléklet. A sír helye csak az adatközlők be
mondása alapján került rá a temetőtérképre. 

14. sír: A lekerekített sarkú sírgödör hossza 
236 cm, szélessége 100 cm és mélysége 263 cm volt. 
A sírrablók teljesen kiásták a sírgödröt, a női váz 
részeit szétszórták a sírfenéken. A temetkezés fa
törzsből faragott koporsóban történt, a koporsónak 
azonban csak a szélességét és falvastagságát tudtuk 
észlelni. Az előbbi 72 cn% utóbbi 4 cm volt. (18. kép.) 

A sírrablók tudták, hogy a temetkezés a rablás 
előtt olyan régen történt, hogy a koporsó fája elkor
hadt már, a koporsó földdel szivároghatott tele. 
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Ennek megfelelően, hogy a mellékletekhez hozzá
juthassanak, teljes egészében feltárták a sírt. Az 
alaposan átforgatott sírban csak pár, számukra ér
téktelen tárgyat hagytak vissza: 

1. U alakú bronz veret, végén kis szeglyukkal. 
Hossza 1,5 cm, szélessége 0,8 cm. Valószínű bőrövre 
volt eredetileg szegecselve. Az öv vastagsága a ve
ret szerint 2,5 mm lehetett. (17. kép. 5.) 

2. Előzőhöz hasonló darab, hossza 1,9 cm, szé
lessége 0,8 cm. (17. kép. 5.) 

3. Vas övcsat szíjbefogó lemez nélkül. Az ovális 
csatkeret kerek átmetszető, a csattövis sérült. Hosz-
sza( 2,7 cm. A hozzátartozó öv szélessége 2,5 cm le
hetett. (17. kép. 3.) 

4. Ismeretlen rendeltetésű, töredékes vas pálca, 
téglalap átmetszető testtel. Hossza 3,9 cm. (17. 
kép. 4.) 

5. Ferde tengelyre szerelt, három téglalap át
metszető vas pálca, sérült végekkel. A tengelyre kis 

15. kép. 1.: a 9. sírból, 2.: a 11. sírból 
előkerült edény 
Abb. 15. Gefässe, 1: aus Grab 9, 2: aus Grab 11 

függesztőkarika töredéke van rozsdásodva. Valószí
nű, egy háromrészes toalett garnitúra maradványa.5 

(17. kép. 2.) 
15. sír: A 223 cm hosszú, 95 cm széles/ sírgödör 

végei le voltak kerekítve, mélysége 180 cm voli. 
A sírt megbolygatva találtuk, a bolygatás a koporsó 
egész terjedelmére kiterjedt. Bolygatáskor leástak 
a koporsóig, eltávolították a fedelét és mivel a ko
porsó nem telt még meg földdel, a hulláról a kívánt 
mellékleteket el tudták távolítani. A bolygatáskor 
a hulla felbomlása nem történt meg, ezért a 132 cm 
hosszú női vázat in situ találtuk. Ez arra utal, hogy 
a temetés és a kirablás között egész rövid, idő tel
hetett csak el. 

A koporsó alakját jól meg lehetett figyelni a 
korhadékrészek alapján. Hossza 194 cm, szélessége 
47 cm volt. Л teknő alakú koporsó falvastagsága 
az oldalaknál 5 cm, fejnél 10 cm és a lábnál 12 cm 



17. k é p . 1: a 12. sírból, 2—5: a 14. sírból. 
6—7: a 15. sírból e lőkerül t lelet 

Abb . 17. 1: Grab 12, 2—5: G r a b 14 
6—7: Grab 15 

volt. A koporsó korhadéka a sírfenék felett 25 cm 
magasságban rajzolódott ki, magasabbb fekvésben 
nem észleltük nyomát. Ebből a jelenségből és a 
bolygatás foltjából következtetünk a kirablás emlí
tett módjára. 

A sírgödör, a bolygatás, a koporsó, a váz és a 
mellékletek helyzetét a 19. a. számú képen mutat
juk be. A sírban a következő mellékleteket találtuk: 

1. Gyöngysor, 15 darab sárga, zöld, hússzínű, vö
rös, fehér, narancssárga, fehér foltokkal díszített 
angolvörös és angolvörös üvegpaszta gyöngyökből. 
A gyöngyszemek alakja lapított gömb, négyoldalú 
hasáb, legömbölyítettt élekkel, négy- és hatoldalú 
hasáb, kettős csonkakúp és henger. (17. kép. 7.) 

2. Vas övcsat, szíjbefogó lemez nélkül, kerek át-
metszetű testtel. A csattövis ráhajlik a csatkeretre. 
Hossza 2.7 cm. A csathoz tartozó öv szélessége 
1,7 cm. (27. kép. 6.) 

3. Alaktalan vékony bronzlemez töredékek, köz
tük kis, lapos, alaktalan üvegszilánkok. A kis folt
ban jelentkező bronz- és üvegszilánkok barnásfekete 
korhadékba voltak ágyazva. Ennek laboratóriumi 
vizsgálata során gyapotszálat és lenfonál maradvá
nyokat észlelt Füzes Miklós.6 Feltehetően egy gya
potkelmébe csavart és lenfonállal átkötött bronz
keretes üveg tükör maradványairól van szó. Fa- és 
fémkeretes üveg tükröket már római sírokból is 
ismerünk.7 

Az 1. számú mellékletként említett gyöngysorral 
kapcsolatban megállapítható volt, hogy a nyaklán
cot nem kapcsolták a halott nyakára, csupán a mell
kasra helyezték azt a temetéskor. 

16. sír: A 155 cm hosszú, 55 cm széles, enyhén 
legömbölyített sarkú sírgödör mélysége 225 cm volt. 
A sírt kirabolva találtuk. A sírba igen kis csecsemő 
lehetett eltemetve, a sír nyugati felében mutatkozó 
40 X 20 cm területen észlelt igen rossz tartású csont-



19/a. k é p . 
15. sír 
Abb . 19/a. 
Grab 15 

Amikor a rablók aknája elérte a koporsót, azt 
áttörték és a koporsóban nyugvó női váz mellékle
teit valami hosszabb tárggyal az aknához kotorták. 
A holttest és a ruházat felbomlása a rablás idején 
nem fejeződött be, így a felső ruha által takart mel
lékletek a helyükön maradhattak. 

Bár a temetkezést megbolygatva találtuk, a ko
porsó alakját szépen mutatta a fa korhadéka. 
A 193 cm hosszú, fatörzsből faragott koporsónak a 
fedélindítása is megmaradt, s ennek alapján a ko
porsó eredeti magassága 45 cm-ben állapítható meg. 
A koporsó oldalfalai 4—4 cm vastagok voltak, a fej 
és láb felőli részek vastagsága 9—9 cm. ( 21. a—b. 
kép.) 

A sírgödör, a koporsó, a bolygatás, a csontváz és 
a mellékletek helyzetét a 21. számú képen mutatjuk 
be. A sírban a következő mellékleteket találtuk: 

1. A váz fejénél a koporsóra helyezve és a sír
gödör falának támasztva sötétszürke színű, szabad
kézzel formált, behúzott peremű tál állott. Fekvé
sét a 21. a-b. sz. képeken mutatjuk. A tál szájának át
mérője 15 cm, magassága 11,5 cm, talpának átmé
rője 9 cm. (20. kép. 2.) 

2. Díszítetlen bronz tű, átlyukasztott fejjel. Hosz-
sza 13,5 cm. (22. kép. 3.) 

3. Gyöngysor, amely 18 db fehér, barna, sárgás
barna, világoszöld, sötétzöld, téglaszínű, világoskék, 
sárga és fehér-sárga-barna színű üveggyöngyből áll. 

anyag alapján. A sír nyugati felében mindössze egy 
edényt találtunk. (19. b. kép.) 

A durván iszapolt, szemcsés, sötétszürke edény 
szabadkézzel készült. Széles talpából csaknem füg
gőlegesen emelkedő oldalfala a vállnál kicsit kiszé
lesedik, majd rendkívül alacsony nyakkal megy át 
a csapott szájperembe. Magassága 10 cm, szájának 
átmérője 10,2 cm, talpának átmérője 9,4 cm. (20. 
kép. 1.) 

17. sír: A 200 cm hosszú és 95 cm széles sírgödör 
sarkai le voltak gömbölyítve. A 265 cm mély sír
gödör alja teknőszerűen volt kiképezve, hogy a sírba 
helyezett kerek fatörzs koporsó, biztosabban álljon. 

A sírt érdekes módon rabolták ki. A 16. és 17. 
számú sírok között 110 cm átmérőjű, függőleges 
aknát ástak le 120 cm mélységig. Innét egy-egy 
ferde aknával érték el a szomszédos sírokat. Ez 
esetben is azt látjuk, amit az előző síroknál ismé
telten tapasztaltunk már, hogy a sírrablók a legtel
jesebb mértékig tisztában voltak a temető beosztá
sával, sőt az egyes temetkezések korával is. 

19/b. kép . 16. sir-
Abb . 19/b. 

G r a b 16 J 



20. kép. 1. a 16. sírból, 2. a 17. sírból 
előkerült edények 

Abb. 20. Gefässe, 1: aus Grab 16, 2: aus Grab 17 

Az egyes gyöngyszemek gömbölyűek, nyomott gömb 
alakúak, hengeresek, vagy letompított élű hasáb 
alakúak. (22. kép. 1.) 

4. Sárgászöldes színű üvegpasztából készített (23. 
kép. 6.) orsógomb. Átmérője 3 cm, magassága 1,3 cm. 
(23. kép. 6.) 

5. Aranyozott ezüst S-fibula, közepén ezüst re
keszbe foglalt vörös színű üveg betéttel, hasonlóan 
megoldott kerek szemekkel. A betétek hátlapjai ro
vátkoltak, ami az üveg csillogását biztosítja. A fi
bula két vége kampóscsőrű madárfejben végződik. 
A szemeket a középső üvegbetéttel összekötő gerinc 
aranyozása le van csiszolva és vékony nielló be
rakás húzódik benne végig. A sima hátlapra for
rasztott túszerkezet tűje vasból volt, ennek csak 
nyomai figyelhetők meg. Hossza 2,5 cm. (24. kép. 
3—4.) 

2l/a. kép. 
17. sír 
Abb. 21/a. 
Grab 17 

6. Aranyozott, ezüst madár fibula. A testhez vi
szonyítva rendkívül nagy, kampós csőrrel ábrázolt 
madár szárnya, lábai és farka a felületből kiemel
kedő, lapos bordákkal van megoldva. Hasonló meg
oldású a szem is, üvegbetét nélkül. A hátlapon a 
túszerkezet felerősítésének csak nyomai látszanak. 
Hossza 2,5 cm. (24. kép. 1—2.) 

7. Igen oxidált, ovális vas övcsat, szíjbefogó le
mez nélkül. Hossza 3 cm. A vassók konzerválták 

21/b. kép. A 17. sír keresztmetszeti rajza 
Abb. 21/b. Querschnitt des Grabes 17 



a csathoz tartozó bőr öv felerősítésének alsó ágát 
is. A bőr* öv eredeti szélessége 2,4 cm. A csat felső 
lapjára két réteg textília rozsdásodott rá. Ezek a 
felső ruha két egymásra csúszott szárnyából marad
tak vissza. (22. kép. 5.) A bőr öv két visszahajló ága 
egy-egy kis bronz szegeccsel lehetett rögzítve, egyik
nek nyomai megfigyelhetők még a csathoz rozsdá
sodva. 

8. Vaskés, enyhén ívelt éllel és\ fokkal. Hegye 
és markolattövisének vége sérült. Hossza 11,4 cm. 
(22. kép. 2.) 

9. Szürke színű, körte alakú agyag orsógomb. 
Magassága 2 cm, átmérője 3,8 cm. (22. kép. 4.) 

23. kép. A 17. sírból 
előkerült edényteredékek 

Abb. 23. Gefässbruchstücke aus Grab 17 

22. kép. A 17. sír leletei 
Abb. 22. Fundobjekte des Grabes 17 

10. Jellegtelen üvegtöredék, két különböző edény
ből. 

11. A rablók sírba lenyúló aknájának töltelék
földjében sötétszürke színű, korongolt edény csere
peit találtuk meg. A talált cserepek szerint az edény 
vállrészére rácsmintával kitöltött rombuszokat pe
csételtek be. (23. kép. 1—3.) A talált cserepek alap
ján rekontsruálható edényt a 25. képen mutatjuk 
be. A rekonstrukció szerint az edény szájának át
mérője 16,1 cm, magassága 10,8 cm, talpának átmé
rője 9,2 cm. Az edény eredetileg a koporsóban, a 
halott mellett állhatott. 

Az utóbbi mellékletek helyzete azt mutatja, hogy 
a rablók munkájuk nyomát el akarták tüntetni és a 
nyitott gödröt a sír kifosztása után betemették. A je
lenség több, előző sírnál megfigyelhető volt már. 

A 3. számú mellékletként említett gyöngysor nem 
volt a halott nyakára kapcsolva, csak a nyakhoz, a 

4(5 



24. kép . 1—4: 17. sírból, s—M: a 20. 
sírból e lőkerül t le le tek 

Abb . 24. 1—4: Grab 17, 5—10: Grab 20 

mellre helyezve került a sírba. Hasonló jelenséget 
a 15. számú sírnál tapasztaltunk már. 

18. sír: A 212 cm hosszú, 114 cm széles és 260 cm 
mély sírgödör sarkai le voltak kerekítve. A sírgö
dörben jól meg lehetett figyelni a sírrablók gödrét, 
amely a koporsó nagyságának megfelelően hatolt le 
a sírba. (26. kép.) A kirabláskor a hulla felbomlása 
tökéletesen megtörtént már, a sírrablók alaposan át 
tudták forgatni a sírt és a vázrészeket a koponya 
kivételével a sír keleti felében csomóra hányták. 
A koponya a sír nyugati felében, nagyjából eredeti 
helyén maradt. A kifosztás módjából következtetve, 
a temetés és a kifosztás között hosszabb időt kell 
feltételeznünk. Az alaposan átforgatott sírban csak 
a következő, jelentéktelen mellékleteket hagyták a 
sírrablók: 

1. 2 db vörös színű, nyomott gömb alakú üveg
paszta gyöngy töredéke. 

2. Kis, alaktalan grafit darab. 
3. 2 db apró. teljesen jelentéktelen cserép tö

redék. 
A sír töltelékföldjében faszéndarabokat talál

tunk, melyek a rablók gödrének visszadobott föld
jében is előkerültek, mutatva, hogy a gödröt a sír 
kifosztói temették be. 

19. sír: A 235 cm hosszú, 80 cm széles sírgödör 
sarkai le voltak kerekítve. A sír a dombhátat át
szelő út alatt került elő. Mélysége, az út bevágását 
is figyelembevéve, eredetileg 273 cm lehetett. A sír

gödör fenekét teknőszerűen képezték ki. Hasonló 
megoldást találtunk a 17. sírnál is, ahol a jelensé
get a kerek fatörzs koporsó állásának biztosításával 
hoztuk kapcsolatba. A sír rekonstruált keresztmet
szetét a 27. számú képen mutatjuk be. Mint ez a 
keresztmetszet is mutatja, a sírt 130 cm szélesnek 
kezdték ásni és csak 145 cm mélységben szűkítették 
össze a gödröt a jelzett 80 cm-re. 

A sírt teljesen kirabolva találtuk meg, a rablók 
az egész sírgödröt átforgatták. Bár koporsónak nyo
mát nem találtuk, a sírgödör keresztmetszetéből fa
törzs koporsóra következtethetünk. A sírrablók az 

25. kép . A 17. sír edényének rekons t rukc ió ja 
Abb. 25. Rekons t ruk t ion des Gefässes aus Grab 3.7 
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26. k é p . А 18. sír 
Abb . 26. Grab 18 

2. Jellegtelen cseréptöredék. 
3. 2 db jellegtelen vas szilánk. 
20. sír: A 225 cm hosszú, 80 cm széles sírgödör 

végei le voltak kerekítve. A sír mélysége 250 cm 
volt. A sírban fatörzs koporsóban eltemetett női váz 
nyugodott. A koporsó alakját részben megfigyelhet
tük és azt a 29. sz. képen mutatjuk be. A koporsó 
falvastagsága 6—6 cm volt, fejnél 12 cm. A sír alja, 
mint a sírgödör 30. számú képen bemutatott ke
resztmetszete is mutatja, a 17., 19. számú síroknál 
tapasztalt módon, teknőszeruen volt kiképezve, hogy 
a kerek koporsó állását biztosítsák. A sír kereszt
metszete a 19. sírnál látott megoldással azonos. A sír 
gödrét 120 cm szélesen kezdték ásni és csak 120 cm 
mélységben szűkítették össze az említett 80 cnvre. 

RRF.DETl SZINT' 

eltemetett női váz részeit teljesen szétszórták a sír
gödörben (28. kép), amelyben pár jelentéktelen mel
lékletet találtunk csupán: 

1. 2 db zöld és vörös üvegpaszta gyöngyszem tö
redéke. 

27. k é p . A 19. sír gödrének keresz tmetsze t i rajza 
Abb . 27. Querschni t t des Grabschach tes 19 
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A sírt kirabolva találtuk meg. A sírrablók, mint 
а 29. képen láthatjuk, kútszerű aknán érték el a 
koporsót, melynek a kirablásakor még olyan tartása 
volt, hogy abba földi nem szivároghatott. A sírrab
lók áttörték a koporsót és valami hosszú tárggyal 
az aknához húzták a kívánt mellékleteket. A talált 
vázrészek helyzete azt mutatja, hogy a hulla bom
lása a kirabláskor nagyjából befejeződött már, a 
sírban talált in situ vázrészek mellett ugyanis erő
sen kimozdult csontokat is megfigyelhettünk. A sír
ban viszont pár lényeges melléklet maradt vissza, 
ami annak köszönhető, hogy a ruházat korhadéka 
takarta ezeket. A sírban a következő mellékleteket 
találtuk: 

1. S fibula, aranyozott ezüstből. Balra irányított 
kampós csőrű madárfejhez nagy, kerek üvegbera-
kásos szem kapcsolódik. Az egyik szem üvegbetétje 
hiányzik. A betétben egy kiemelkedő kis karika az 
üveg csillogását volt hivatva biztosítani. A csaknem 
elliptikusan kiképzett fibulatestben háromszög át-
metszetű bordák zeg-zug vonala a madár szárnyát 
és karmát jelképezi. (24. kép. 7.) A fibula sima hát
lapján rajta van még a tűszerkezet bázisa és fel-

29. kép . 20. sír 
A b b . 29. G r a b 20 

28. kép . 19. Síi 
Abb. 28. G r a b 19 

erősítő füle. A vas tűnek csak nyomait tudtuk meg
figyelni. Ez akkor törhetett le, amikor a fibulát 
eredeti helyzetéből a rabláskor elmozdították. (24. 
kép. 8.) Hossza 2,5 cm. 

2. Zöldes színű, nyomott gömb alakú üvegpaszta 
gyöngy. (24. kép. 6.) 

3. Nagyobb vas kés. Az enyhén ívelt fokhoz csak
nem egyenes él tartozik, a késpenge a hegy felé 
fokozatosan keskenyedik. A hegy sérült. Markolat
tövise csaknem pengeszélességben indul ki, majd 
ívesen keskenyedik. A kés fokára tapadt, vassókkal 
átitatott bőr részek azt mutatják, hogy a kés bőr 
tokban került a sírba. Hossza 8,5 cm. (24. kép. 10.) 

4. Kis; vas1 kés, enyhén ívelt fokkal és éllel. Sé
rült markolattövise a penge szélességében indul ki, 
majd ívesen keskenyedik. A markolattövisre két ré
teg, vassóval átitatott bőr konzerválódott, ami azt 
mutatja, hogy bőrözés képezte a kés markolatát. 
Hossza 10,9 cm. (24. kép. 5.) 

5. Ovális vas övcsat, szíj befogó lemez nélkül. A 
csattövis ráhajlik az ovális átmetszetű csatkeretre. 
A csathoz tartozó bőr öv felerősítésének egyik ága 
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rá van rozsdásodva a csatkeretre. Hossza 2,6 cm. 
A csathoz tartozó bőr öv szélessége 2,3 cm. A csat-
tövis alsó részéhez rozsdásodott, vassókkal átitatott 
textilrész az alsó ruházathoz tartozott, amit az öv 
összefogott. (24. kép. 9.) 

21. sír: A sír gödre szabálytalan alakú volt, 
amennyiben a sírgödör a lábnál (keleten) 90 cm 
széles, a fejnél (nyugaton) csak 75 cm széles volt. 
A gödör sarkai le voltak kerekítve. A sír kereszt
metszetét is jól meg lehetett figyelni. A sírgödör 
függőleges falai 209 cm mélységig 110 cm szélesen 
nyúltak le, ott 13, illetve 20 cm széles padkát ké
pezve mélyültek tovább. A sír teljes mélysége 
286 cm volt. Az említett padkán, a sírgödör irányára 
merőlegesen 13—14 cm széles, 15—17 cm vastag 
négyszögletes gerendanyomokat figyelhettünk meg. 
A padkán fekvő gerendák irányára merőlegesen, te
hát a sír tengelyének megfelelően egy 10 cm széles 
és 4 cm vastag deszkadarabot is észleltünk. 

A sírt kirabolva találtuk meg. A sírrablók a fej
nél ásott aknával mentek le a temetkezésig, az új-

keletű fatörzs koporsók kirablásának megfelelő mó
don. A koporsót nem találhatták már jó állapotban, 
valószínű földdel szivárgott tele, így a láb felőli 
részen újabb aknával is lementek. A váz részeit a 
két akna között, az in situ talált védő gerendázat 
alatt összedobálva találtuk meg. (31. kép.) A fej 
felőli akna alján a női temetkezés következő mel
lékleteit találtuk meg: 

1. Gyöngysor, amely 35 db lencse, nyomott gömb, 
kettős-csonkakúp alakú fehér, fehér-sárga-vörös, 
okker sárga, zöld, barna, húsvörös színű üvegpaszta 
gyöngyszemből áll, valamint 1 db lila színű, lecsa
pott sarkú hasáb alakú ametiszt gyöngyszemből és 
1 db amorf borostyánkő gyöngyszemből áll. (32. 
kép. 3.) 

30. kép. A 20. sír gödrének 
keresztmetszete 
Abb. 30. Querschnitt des 
Grabschachtes 20 
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32. kép. A 21. sír leletei 
Abb. 32. Fundobjekte des Grates 21 

2. S-fibula bronzból, aranyozás nyomaival. A 
bronz rekesz egyik oldaláról az üvegbetétek hiá
nyoznak. A másik oldalon finoman rovátkolt arany 
lemez alátéteken vörös üveglap betétek vannak. Az 
arany lemezalátétek szélei rá vannak hajtva az üveg 

33. kép. A 7. 
sír koporsója 
Abb. 33. Sarg 
des Grabes 7 

betétekre, majd az egész.rekeszmezőt kívül és belül 
is, finoman rovátkolt arany szállal forrasztották kö
rül. Ez a rovátkolt szál a külső felületen a hosszú 
használattól erősen lekopott. A meglevő betétes me
zőből a szem foglalatja van csak meg, maga a kerek 
szembetét hiányzik, ami ugyancsak a hosszú hasz
nálatra utal. A fibula S alakú középmezejében ro
vátkolt gerincből mindkét végén tátott szájban vég
ződő kígyót alakítottak ki. A fibula tűszerkezete le
tört, a bolygatás nyomán. Hossza 2,8 cm. (32. kép. 5.) 

3. Jobbra néző S-fibula aranyozott ezüstből. 
Mindkét vége kampós madárcsőrben végződik. A 
csőröket lencse alakú tag választja el a kerek, vö
rös üvegbetétes szemektől. A szemeket összekötő 
S-alakú mező közepén négyszög alakú üvegbetét 
van, ez alatt és felett egy-egy háromszög alakú be
tétet látunk. A vörös üveg betétek alá finoman ro
vátkolt arany lemezkéket helyeztek el, melyek szé-
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34. kép. A 23. sír leletei 
Abb. 34. Fundobjekte des Grabes 23 

leit fent a betétekre hajtották rá. A betétmezők kö
zötti részekben két-két párhuzamos bordából alakí
tott hurkos díszítést látunk. A fibula hátlapján a 
rozsdás, vas tűszerkezet maradványait látjuk. Hosz-
sza 3 cm. (32. kép. 4.) 

4. Bronz szegecs, félgömb alakú fejjel, 1 cm 
hosszú, kerek szárának vége kicsit szét van kala
pálva. (32. kép. 1.) 

5. Előzőkhöz hasonló bronz szegecs. (32. kép. 1.) 
6. Előzőkhöz hasonló két bronz szegecs, melyek 

végeit lekerekített végű, lapos bronz lemezke fogja 
össze. (32. kép. 1.) 

7. Előzőkhöz hasonló darab, eltört összeerősítő 
lappal. (32. kép. 1.) 

8. A 20. sír 4. számú mellékletéhez hasonló vas 
kés, sérült markolattövissel. Hossza 10,2 cm. 

9. D-alakú bronz övcsat, szíj befogó lemez nélkül. 
A háromszög átmetszető csattövis ráhajlik a csat

keretre. Hossza 2 cm. A csathoz! tartozó öv széles
sége 1,8 cm lehetett. (32. kép. 2.) 

10. Mocsári teknős (Emys orbicularis L.) pán
célja, benne az, állat csontjaival.8 

A sírrablók eléggé épnek gondolták még a ko
porsót ahhoz, hogy azt a megszokott módon, egy 
aknával rabolhassák ki. A koporsó azonban a ki
rabláskor földdel lehetett már tele, ezért a sír láb 
felőli részén ásott újabb aknával hatoltak le a ha
lottig, valószínűleg azért, hogy a női ruházat felső 
részét összefogó két nagyobb fibulát megszerezhes
sék. Ezek általában a felső combcsontok közül ke
rülnek elő.9 

A sír koporsójának a nyomait észleltük. A több
ször említett fatörzs koporsó típushoz tartozott ez 
is, méreteire azonban néni kaptunk adatokat. 

A sírgödör földjében talált faszenek a rablók 
aknáinak földjében is előfordultak, mutatva, hogy 
a sír kifosztói gödreiket betemették. 

22. sír: A 120 cm hosszú, 60 cm széles és 265 cm 
mély sírgödör sarkai le voltak kerekítve. A sírt tél
iesen feldúlva találtuk, a sírba temetett kisgyer
mekből pár csontszilánkot észleltünk csupán. 

23. sír: A 215 cm hosszú, 110 cm széles és 235 cm 
mély sírgödröt teljesen kirabolva találtuk. A sír
rablók a sír nagyságának megfelelő gödörrel érték 
el a temetkezést és a sírba temetett női vázat teljes 
egészében szétszórták. A temetkezés koporsós volt. 
A koporsó, mint a talált töredékek mutatják, 12 cm 
vastag és ugyanilyen magas, négyszögletesre fara
gott gerendákból volt ácsolva. A gerendából ácsolt 
koporsó alakját a már publikált 7. számú sírná] 
tudtuk jól megfigyelni. 10 (33. kép.) 

A sírgödör délkeleti sarkában korhadékrétegekbe 
ágyazott aranyborításos nyelű, ezüst szűrőkanalat 
találtunk. Ezt földdel együtt emeltük ki, hogy a 
korhadékrétegek alakját és rendeltetését a Balatoni 
Múzeumban részletesen vizsgálhassuk. (35. kép.) 

A korhadékrétegek óvatos kitisztításánál azt ta
pasztaltuk, hogy az említett szűrőkanál (34. kép. 1.) 
alatt és felett 2—2 bőrréteg feküdt. A bőrrétegek 
a kanálrésznél szépen felvették az alattuk fekvő 
tárgy alakját. (34. kép. 4.) A kanált fedő bőr kor
hadékok eltávolítása után derült ki, hogy az, emlí
tett szűrőkanál egy csont merevítéses, bőr tarsoly
ban volt elhelyezve, körülötte textilmaradványok 
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35. kép. Tarsoly a 23. sírból 
Abb. 35. Beutel aus dem Grab 23 

észlelhetők, de textilcsíkok voltak megfigyelhetők 
a tarsoly szélén fekvő csontlemezek irányában is. 
Ezt az állapotot a 36. számú képen rögzítettük. 

A tarsoly jelenlegi hossza 17,5 cm, eredetii hosz-
sza 21 cm lehetett. Szélessége a szájnyílásnál 9,4 cm, 
vastagsága 3,5 cm. Keresztmetszetét a 36. képen 
mutatjuk be, melyből kitűnik, hogy eredetileg 
téglalap átmetszető volt az alakja. A kanálrészre 
tapadt bőrrész száradása során tisztázni tudtuk a 
36. képen látható textilcsíkoki szerepét is. A textil
csíkok eredetileg a két bőrréteg között húzódtak. 
(34. kép. 4.) 

Mindezekből könnyen adódik a tarsoly rekon
strukciója. Csont leimezekből kifaragták a tarsoly 
alakját. Több, azonos formájú, egymásra helyezett 
lemezzel érték el a tarsoly kívánt vastagságát. 
A merevítő csontlemezeket erős textilcsíkokkal csa
varták át, amivel a váz kívánt szilárdságát érték 

36. kép. A 23. 
sír tarsolyba 
helyezett kanala 
Abb. 36. Löffel 
im Beutel, 
Grab 23 

el. Ezután a tarsoly belsejének megfelelő, előre 
megvarrt bőr bélést a csontszegélyek közé illesztet
ték, majd a külső felületeket is bőrrel vonták be. 

Az, így elkészített tarsolyba került; be a hat ré
teg textíliába csavart szűrőkanál. 

A szóbanforgó aranynyelű, ezüst szűrőkanálnak 
mindkét vége sérült. Jelenlegi hossza 14,2 cm. (34. 
kép. 1.) Nyele vas magra húzott aranylemezborítás. 
Az aranylemez borításon négy-négy párhuzamos ár
kolás öt felületet vesz közre. Ezeket a felületeket 
váltakozó irányban bevert egyenlőszárú háromszö
gek díszítik. Ezek a háromszögek nemcsak díszítő 
jellegűek, hanem az aranylemez biztos állását is elő
segítették. A lemez felerősítése után, utólag verték 
rá ezeket poncolóvésővel a lemezre. 

A nyél vas magja itatta át vassókkal a textil
burkolatot, biztosítva annak megmaradását. 

A nyélre hüvelyben végződő kanál, illetve fogó 
rész került. Ezek ezüstből készültek és eredetileg 
aranyozva voltak, az aranyozásuk azonban erősen 
megkopott. 

A kanálrész 0,8 cm széles, gyöngysorokkal sze
gett, kerek lappal körülvett, 1,6 cm átmérőjű fél
gömb, amelyet eredetileg) öt kis, 1,6 mm széles, ke
reszt alakban elhelyezett lyuk tört át. A töredéken 
négy lyuk van meg, az .ötödiknek csak az indítása 
látszik. A sérült szegélynek fele hiányzik. A kanál 
hátlapjáról tompavégű poncolóvésővel bevert 
gyöngysorszegélyek közti teret három sor, az elő
lapra poncolt dísz tölti ki. A gyöngysorokhoz kap
csolódva egy-egy sor pontkörös félkör húzódik, me
lyek egy sor rácsmintával kitöltött rombusz sort 
fognak közre. 
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38. kép . 1—2. а 24. sírból, 3—4. а 25. s írból , 
5—10. 26. s í rból e lőkerül t le le tek 
Abb . 38. 1—2: G r a b 24, 3—4: G r a b 25, 5—10: Grab 26 

A kanál lapos keretéhez trapéz alakú bázis csat
lakozik, ebből indul ki a tölcséresen szélesedő nyél
hüvely. A bázis két oldalán az előlapra poncolt 
pontkörös félkörsor és ezen belül rácsmintával ki
töltött rombusz sor húzódik. A bázis aljáról egy-egy 
szimmetrikusan elhelyezett madárfej indul ki a ka
nálrészig. A stilizált madárfejek és a bázis között 
éles árkolást, illetve áttörést találunk. A stilizált 
madárfejek szemét kerek átfúrás; jelképezi. A ma
dárfejek szélén pontkörös félkör sor húzódik végig. 

A kanál fogantyú részének tölcséres nyélhüvelye 
végighúzódik a fogantyú részen és lapos, átfúrt ko
rongban végződik. A korongon hengeres tengely 
megy át, amely az egykori felerősítő fül, vagy ken
gyel maradványa. A téglalapszerű fogantyú részt 
négy, részarányosán elhelyezett, csőrükkel egymás 
felé fordított stilizált madárfej alkotja, melyeket a 
fedőlapba beponcolt, rácsmintával kitöltött rombusz 
sor szegélyez. A madárfejek szemeit kerek lyukak 
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képezik. A madárfejeket bemélyedés választja el a 
rombikus középmezőtő], melyet a nyélhüvely két 
részre oszt. A rombikus középmezőt rácsmintával 
kitöltött, poncolt rombusz sor keretezi. A rombuszon 
belül, a nyélhüvelyhez támaszkodva egy-egy, egy
másfelé fordított V alakú éles árkolást látunk, a vo
nalak nyélhüvely felé eső oldalán poncolt, rácsmin
tával kitöltött rombusz sorral. 

A sír alján teljesen szétszórt női vázrészek; kö
zött, a gödör nyugati felében 6 szem fehér, sárga és 
zöld színű üvegpasztából készített gyöngyszemet ta
láltunk. Alakja nyomott gömb, kettőscsonkakúp és 
henger. (34. kép 5.) 

A gödör középső részén vas merevítéses bőr kés
tokot találtunk. A sérült végű késtok hossza 8,3 cm. 
A négyszög átmetszetű merevítő pántra valószínű 
sertésbőrből készült behúzást varrtak. (34. kép 2.) 



39. kép . 
25. s í r 
Abb . 39. 
Grab 25 

A gödör keleti részében egy kis, 14,9 cm hosszú 
vas kést találunk. Markolattövisére közelebbről meg 
nem, határozható fából származó farészek vannak 
rozsdásodva. A fa markolat bőrrel volt bevonva, 
melynek nyomai jól látszanak még. A markolat bő-
rözése az említett késtokhoz hasonlóan valószínű 
sertésbőrből készült. (34. kép 3.) 

24. sír: A 220 cm hosszú, 110 cm széles, lekerekí
tett végű sírgödör 310 cm mély volt. A sírt teljesen 
feldúlva találtuk meg, azonban in situ fekvő váz
részeket is észleltünk. A sírgödör nyugati felében 
két in situ fekvő alsó kart találtunk, a hozzájuk tar
tozó kéztő és ujj csontok fekvésben voltak. Ugyanez 
volt megfigyelhető a gödör keleti részében talált két 
alsó lábszárnál is, melyeknél a boka és ujj csontok 
ugyancsak fekvésben voltak. A sírgödör és az in situ 
talált csontok fekvését a 37. számú képen mutatjuk 
be. Az eredeti fekvésben talált vázrészek azt mu
tatják, hogy a sírba két halott volt eredetileg t e 
metve, feltehetően egy férfi és egy nő. A temetkezés 

koporsóban történt, a koporsó alakját sajnos nem 
lehetett a bolygatás miatt megfigyelni, a koporsó 
fájának korhadéknyomait azonban észleltük. Ezek 
keresztmetszete 22 X 12 cm; gerendanagyságot adott 
ki. A sír koporsója lapos, magas gerendákból volt 
ácsolva. Alakjára a 7. sírban megfigyelt koporsó ad 
útmutatást.10 , „ 

A sírban egy 4,8 cm hosszú, kicsit iveit vas tu 
töredékét találtuk. (38. kép 1.) Valószínű fibula tűje 

40. k é p . 
26. su 

Abb . 40 
G r a b 2f 



lehetett. Előkerült még egy vörös színű, gömb alakú 
üvegpaszta gyöngy is. (38. kép 2.) 

25. sír: A 200 cm hosszú és 90 cm széles sírgödör 
sarkai le voltak gömbölyítve. A 140 cm mély sírban 
in situ fekvő 130 cm hosszú gyermek vázat talál
tunk. A váz megtartása a kis sírmélység miatt rossz 
volt. A sírt megbolygatva találtuk, a bolygatás foltja 
jól jelentkezett a sírgödör foltján belül. (39. kép.) 
A temetkezés koporsós volt, azonban a koporsó alak
ját nem tudtuk megfigyelni. 

A sírban mindössze két töredékes, ácskapocs 
alakú kis koporsószeget találtunk. Ezek 3,8 cm, 
illetve 3,5 cm hosszúak. (38. kép 3—4.) A koporsó
szegekhez vas sókkal átitatott fa részek tapadnak. 

26. sír: A 262 cm mély, 255 cms hosszú és 65 cm 
szélesi sírgödör végei le voltak kerekítve. A sírt ki
rabolva találtuk. A sírrablók kútszerű aknán át ha
toltak le a sírba. Az akna átmérője 80 cm volt. A 
sírba temetett női váz egyes részei in situ feküdtek, 

41. kép. A 26. sírban 
talált leletek 
Abb. 41. Fundobjekte aus dem 
Grab 26 

más csontrészek viszont eredeti helyzetükből kimoz
dítva kerültek elő. A sír koporsós temetkezés volt, 
a koporsó alakja azonban nem volt megfigyelhető. 
A sírgödör alakját és a bolygatás módját figyelem -
bevéve, a temetkezés fatörzs koporsóban történhe
tett. A sírban a következő mellékleteket találtuk: 

1. A halott alsó lábszárai in situ feküdtek. A tér
dek alatt két kis, 2, 2,1 cm hosszú vas csatocska 
feküdt, mint a 40. kép 1. mutatja. (38. kép 8—9.) Az 
egyik csatocska alsó és felső lapjára rozsdásodva 
lenvászon nyomokat találtunk. A lábbeli lábszárra 
tekert szíjazatának megerősítésére szolgáltak ezek a 
csatocskák, a rájuk tapadt textilnyomok a lábravaló, 
illetve ruházat nyomaiból származtak. 

2. Orsógomb, sötétszürke, szemcsés anyagból sza
badkézzel formálva. A csonkakúp alakú orsógomb 
alsó, homorú lapján beböködött pontokból alakított, 
kivehetetlen díszítés nyomaival. Magassága 1,2 cm, 
átmérője 2,9 cm. (41. kép 7.) 

3. Csont fésű. Az egyoldalas fésű három csont
lemezből készült, amit vas szegecsek fognak össze 
A középső lap több, egymás mellé helyezett csont
lemezből van kialakítva. Ebből fűrészelték ki a fésű 
fogait. Egy-egy, egy csontból faragott borítólemez 
fogja össze a fogazatrészt. A fésű árkolással, rovát-
kolással és pontkörökkel van díszítve. Végei sérül
tek. Hossza 21,5 cm. (42. kép 1.) 

4. Stilizált állatfejet utánzó fibulagomb, aranyo
zott ezüstből. (41. kép 3.) A szemöldököt és az orrot 
jelképező lapos szalagon zeg-zug vonalban haladó 
nielló betét húzódik végig. (41. kép 1.) Hossza 1,1 cm. 

5. Előzőhöz hasonló fibulagomb, aranyozott ezüst
ből. Hossza 1,2 cm. (41. kép 2.) 

6. Orsógomb, szürke, körte alakú teste korongon 
készült. Magassága 2 cm, átmérője 2,7 cm. (41. kép 4.) 

7. Kés. A pengére a tok bőr részei tapadnák, he
gye sérült. Markolattövisén lombos fából származó 
fanyomok, rájuk tapadt bőr részekkel. A markolat 
bőrözve volt. Hossza 8,6 cm. (41. kép 5.) 

8. Késtok pánt, bordázott ezüst lemezből, szögle
tes akasztófüllel. A töredékes pánt szélessége 0,6 cm. 
(38. kép 10.) A 7. számú mellékletként említett kés
hez tartozott, melynek tokbőrözésén fekvésének nyo
mai még megfigyelhetők. 

9. Vas csat, szíj befogó lemez nélkül. A csattövis 
ráhajlik az ovális csatkeretre. Hossza 2,9 cm. (41. 
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42. kép. 1—2. a 26. sírban, 3—i. a 29. sírban 
talált leletek 

Abb . 42. 1—2: G r a b 26, 3—4: G r a b 29 

kép 6.) A csathoz tartozó öv bőrből készült. Két, kis 
bronz szegeccsel volt a csathoz erősítve úgy, hogy 
a csatkeret tengelyén áthajlított pántján ezek a sze
gecsek összefogták. A csathoz rozsdásodva az egyik 
ilyen kis szegecske elő is került. A 0,7 átmérőjű 
szegecsfej félgömb alakú, szegélyén gyöngysor dísz
szel. Szára törött. (42. kép 2.) Az övhöz 2,3 cm szé
les szíj tartozott. 

10. D-alakú bronz övcsat szíjbefogó lemez nélkül, 
a csatkeretre hajló tövissel. A tövis kerek tövén 
pontkörös és sugarasan köré helyezett rovátkolt dí
szítést látunk. Hossza 2,5 cm. A csathoz tartozó öv 
szélessége a tengely elkeskenyedő része szerint 2 cm. 
(38. kép 5.) 

11. 9 drb kis ezüst öv veret. A 2 cm magas és 
0,5 cm széles ezüst lapok szélén pontkörös félkör 
sor közötti rácsmintával kitöltött rombusz sor húzó
dik. Két-két azonos díszítésű lapocskát két-két sze
gecs fogott össze. A lapocskák között bőr maradvá
nyait találtuk. A bolygatás foltjában teljesen szét
szórtan fekvő darabok a felső ruhához tartozó nagy 
íibulák csüngődíszeit képezhették. 11 (38. kép 7.) 
Néha kis kés is csüngött a fibulák szalagjain, 12 le
het, hogy a 7—8. számú mellékletként említett ezüst 
függesztőpántos kés is hasonló szerepet játszott, 

12. Nagyobb kés markolattövise, bőrözés nyomai
val. Hossza 5,2 cm. (41. kép 8.) 

13. 8 drb ép és 1 töredékes üvegpaszta gyöngy, 
fehér, fekete, zöld, tégla és zöld-fekete-piros szín
ben. Alakjuk hordó, korong és gyűrű. (38. kép 6.) 
Egy darab bronz gyöngy töredéke, hossza 0,9 cm. 

27. sír: A 150 cm, mély, 190 cm hosszú és 100 cm 
széles sírgödör sarkai le voltak kerekítve. A sírt ki
rabolva találtuk meg, kifosztói teljesen feldúlták a 
sírt, a női csontvázat szétdobálták a sírgödörben. 
A csontrészek között csupán egy vas szilánkot ta
láltunk. 

28. sír: A 110 cm mély, 210 cm hosszú ós 100 cm 
széles sírgödör sarkai le voltak kerekítve. A sírrab
lók teljesen feldúlták a sírt és szétszórták a sírba 
temetett női és gyermek csontvázakat. A sírban 
mellékletet nem találtunk és a koporsónak sem ész
leltük nyomát. 

29. sír: A 240 cm mély, 225 cm. hosszú és 100 cm 
széles sírgödör sarkai le voltak kerekítve. A sírt ki
rabolva találtuk, a sírrablók függőleges aknájának 

nyomát jól megfigyelhettük. A sírba temetett nő 
alsó lábszárai és bokacsontjai in situ feküdtek, a 
többi vázrész teljesen szét volt szórva a bolygás te
rületén. A sír rablók tudták, hogy régebbi temetke
zéssel van dolguk, azonban azt is tudták, hogy a váz 
térdtől lefelé eső részén mellékletet nem várhatnak 
már, feleslegesnek tartották tehát a teljes sír ki
ásását. A bolygatás foltját, a sír kiterjedését, a váz 
fekvését és a mellékletek helyzetét a 43. képen mu
tatjuk be. A sírban a következő mellékleteket ta
láltuk: 

1. 4 drb ép és 4 drb töredékes üvegpaszta gyöngy, 
vörös, sárga, zöld és tégla színben. A gyöngyök le
tompított sarkú hasáb, nyomott gömb és henger ala
kúak. (42. kép 3.) 

2. Vas kés, hegybe összefutó egyenes fokkal és 
éllel. A hegy sérült. A markolattövis a penge szé
lességében indul ki ési oldalai hegyben találkoznak. 
Hossza 13,4 cm. (42. kép 4.) 

3. Kis alaktalan üvegtöredék. 



43. kép . 29. sír. 
Abb. 43. G r a b 29. 

4. Mocsári teknős (Emys orbicularis L.) marad
ványok.8 

30. sír: A 240 cm hosszú, 100 cm széles és 240 cm 
mély sírgödör sarkai le voltak kerekítve. A sírrablók 
80 cm széles kút-szerű aknával érték el a sírba he
lyezett koporsót, azt áttörték, hogy a temetkezés 
mellékleteihezí jussanak. A koporsóba temetett férfi 
hulla felbomlása a rabláskor befejeződött már, 
csontjait és a mellékleteket a rablás aknájához tud
ták kotorni. A koporsó mellett, a sír keleti felében 
álló edény- és ételmellékletek zavartalanok marad
tak. A sír gödrét, a koporsó fekvését, a csontvázré
szeket és a talált mellékleteket a 44. számú képen 
mutatjuk be. A koporsót jól észleltük, a már több
ször említett fatörzs koporsók fajtájához tartozott, 
4,5—5 cm, falvastagsággal, amely a láb felőli végen 
9 cm-re vastagodott meg. A sírban a következő mel
lékleteket találtuk: 

1. Pajzs fogantyú szára. Hossza 9,5 cm. (45. kép 1.) 
Az említett szárhoz tartozó markolattöredék, fel

hajló peremei között juharfa betét maradványaival. 
Hossza 6,5 cm. (45. kép 1.) 

2. Vas pajzsdudor peremtöredéke, egy darab 2 cm 
átmérőjű, ezüstfejű felerősítő szeggel. Alsó lapjára 
tapadva, vassókkal átitatott nyárfa nyomokkal. 
(45. kép 3.) 

3. Fésűtöredék egy oldalas csont fésűből. (46. 
kép 1—2.) 

4. Kis, alaktalan kova darab. (46. kép 3.) 
5. Kettős csonkakúp alakú, sötétszürke agyagból 

készített edény. Széles, egyenes talpából töleséresen 
emelkedő oldala éles vállból töleséresen szűkül, 
majd rövid, függőleges nyaka csapott szájperemben 
végződik. Az edény váJla díszített. A nyak alatt két 
párhuzamos bekarcolás halad. A vállon függőleges 
bekarcolt vonalkák vannak vízszintesen körben, me-

58 



45. k é p . A 30. sír leletei . 
Abb . 45. F u n d o b j e k t e aus Grab 30. 

lyekre ugyancsak függőleges helyzetű vonalkákból 
alakított téglalapok támaszkodnak. Két-két tégla
lapot szintén függőleges vonalakból alkotott tagolás 
választ el. Az edény korongon készült. Szájának át
mérője 15,6 cm, magassága 17,7 cm, talpának átmé
rője 11,8 cm. (46. kép 4.) 

6. Nagyobb kés pengetöredéke. Szélessége 4,6 cm. 
A szélesfokú, egyélű kés, mint a töredék mutatja, 
bőr tokban került a sírba. A tok alsó részén vas-
sókkal átitatott búzaszalma maradványok voltak, 
tetején meghatározhatatlan textilnyomok. (45. kép 2.) 
A halottat búzaszalmára fektethették a koporsóban, 
ennek nyomai tapadtak a késhez, míg a fedőlapján 
levő textilnyomok a ruházatból származnak. 

7. A feltalajtól számított 170 cm mélységben tek
nősbéka; (Emys orbicularis L.) páncéltöredékei.8 

8. Alaktalan vastöredék, 4,9 cm, hosszú és 3 cm 
széles. 

9. 2 drb fiatal disznóból származó alsó állkapocs, 
1 drb tojás és 1 drb kisebb, fej nélkül behelyezett 
keszeg nagyságú hal csontváza. 

31. sír: A 200 cm hosszú és 70 cm széles sírgödör 
sarkai le voltak kerekítve. A sírt 113 cm mélységben 
találtuk a dűlőút alatt. Az út bevágódását figye-
lembevéve, a sír eredeti mélysége 263 cm lehetett. 
A sír kirablói kútszerű aknán át érték el ai kopor
sót, melynek nyomait mi is megfigyelhettük. A 35 
cm széles, 3—3 cm falvastagságú koporsó láb felőli 

46. kép . A 30.- sír leletei . 
Abb. 46. F u n d o b j e k t e aus G r a b 30. 
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48. k é p . 1—2. A 31. s í rból ; 3—4. a 32. s í rból 
e lőkerü l t leletek. 
A b b . 48. 1—2: Grab 31; 3—4: Grab 32. 

vége 7 cm-re vastagodik meg. A sírrablók áttörték 
a koporsót és valami hosszabb tárggyal az aknához 
húzták a kívánt mellékleteket. A hulla a kirablás
kor tökéletesen fel volt bomolva, csak alsó lábszá
rait és a lábfejet találtuk in situ. A többi vázrész 
a bolygatás gödrében volt szétszórva. (47. kép.) A 
sírban a következő mellékleteket találtuk: 

1. 6 drb gyöngy üvegpasztából, fehér, sárgásvörös 
és kék színben. Alakjuk hengeres. (48. kép 2.) 

2. Tojástöredékek. 
3. Egyoldalas csont fésű 198 cm mélységben a 

mai szint alatt. A három lemezből készített fésű 
igen kopott, csak annyi állapítható meg, hogy há
rom lemezből készült, melyeket vas szegecsek fog
nak össze. A fedőlapon árkolás és pontkörös dísz 
nyomai észlelhetők. Hossza 13,7 cm, (48. kép 1.) 

32. sir: A 260 cm hosszú és 100 cm széles sírgödör 
sarkai le' voltak kerekítve. Mélysége 395 cm. A sír 
feneke 106,7 m Adria feletti magasságban van.13 
Ebben a mélységben a mai balatoni vízterületeki és 
vízállás mellett a homokos talaj már annyi vizet 
tartalmazott, hogy szinte facsarni lehetett a talaj
vizet. A sírrablók nagyobb gödörrel hatoltak le a 
sírba, melyben a váz lágy részeinek a bomlása 
akkor befejeződött már. A váz alsó lábszárait nem 
ásták ki, azokat in situ fekvésben találtuk. A sír 
többi részét teljesen átforgatták. (49. kép.) A sírgö
dörben koporsónyomot nem tudtunk megfigyelni. 
A sírban a következő mellékleteket találtuk: 

1. Szürkeszínű, korongolt tál peremdarabja, négy 
darabból összeragasztva. Külső felületén 4 párhuza
mos árkolásból kialakított hullámvonal dísz, melyet 
valami fésű-szerű tárggyal karcoltak be. A vízszin

tes hullámvonal kötegből két hasonló, függőleges 
indul ki. Hossza 7,8 cm, magassága 5,5 cm. (44. 
kép 3.) 

2. S-fibula. Jobbra, illetve balra néző madárfej
ből §-szerűen kialakítva, aranyozott ezüstből, vörös 
üvegbetéttel. Az üvegbetétek alatt rácsmintába fo
gott, pontkörökkel díszített, préselt aranylemez alá
tétet látunk. Az említett díszű aranylemezek közötti 
mezőben más préseléssel díszített arany lemezké-
-ket látunk. Ezeknél a rácsminta belseje négyszer 
négy osztással apróbb rácsozatra van még felosztva. 
A felső csőr üvegbetétje hiányzik. A csőr és; nyak 
közötti mezőben stilizált madárcsőrhöz kapcsolódó 
párhuzamos borda díszítések vannak. A fibula kö
zépső mezőjében hármas, önmagába visszatérő sza-
lagfonat díszítés van. A fibulát barnás korhadékban 
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47. k é p . 
31. sír. 

Abb . 47. 
Grab 31. 



50. kép. Orsógomb a 32. sírból. 
Abb. 50. Spinnwirtel aus Grab 32. 

találtuk, a sír kirablói nem vették észre, rá is lép
tek és így darabokra tört. Ez a korhadék közelebbről 
meg nem. határozható bőr volt. A hátlapon a túszer-
kezet nyomai megvannak. A vas tű nyomai észlel
hetők. Hossza 3,4 cm. (51. kép a.) 

3. Kis szíj vég töredékei bronzból, ezüstözés nyo
maival. A szíjvég, peremén belül négy függőleges 
árkolásból alakított díszítés, amely a szíjvég fel
erősítő részénél ívelt háromszög alakban széttárul. 
Sajnos, ez a rész annyira kopott, hogy itt további 
megfigyelést végezni nem tudtunk már. A szíj vég 
töredékes, hossza nem mérhető. Az indításnál szé

lessége 0,9 cm. (48. kép 4.) Alsó oldalán hullámosí-
tott vászon szövet nyomai. 

4. Vas kés, három darabra törve. Az egy élű kés 
foka és éle ívelt. Markolattövise a penge szélességé
ből indulva, ívelten keskenyedik. Rajta fanyomok 
az egykori markolatból, meghatározhatatlan lombos 
fából. A pengére vassókkal átitatott bőr tok tapad, 
melyen több helyen vassókkal átitatott, meghatá
rozhatatlan textilnyomok figyelhetők meg. Hossza 
15,8 cm. (52. kép 1.) 

5. A jobb alsó lábszár közepéhez támaszkodva, 
in situ fekvésben díszes orsógombot találtunk. A szí
nes oirsógonib kicsit nyomott a furat irányában. 
A furatba hatolt gyökérzet két darabra repesztette 
szét, így technológiája is megfigyelhető. (50. kép l.) 
A törésfelületen 2,9 cm átmérőjű, májbarna, üvege
sedéit mag figyelhető meg, melyre 0,2 cm vastag, 
tejfehér színű masszát vittek rá úgy, hogy zsinór-
szerű csíkokban, vízszintes irányban gyűrűkkel vet
ték körül a magot. A gyűrűknek felhelyezéskor ke
rek átmetszetűeknek kellett lenni a törésfelületen 
kapott metszet alapján. A gömb felületét lesimítot
ták, majd árkolás után, ami a későbbi mintázatot 
adja, az árkolást színes, máz-szerű anyaggal töltőt-
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ték ki. Ez a. mázszerű anyag felvitelkor eléggé híg 
állapotú volt, mert a magra tekert gyűrűk közét is 
kitöltötte, sőt a magig lehatolt.14 (50. kép 1.) Az orsó
gomb díszítése a következő: 

Az orsógomb legnagyobb kerületén váltakozva 
elhelyezett sárga, vörös és fehér csíkokból, kétsoros 
halszálka dísz egy világosabb gyűrűt alkot, mely
nek alsó és felső szélén váltakozva pávaszem díszek 
helyezkednek el. A pávaszem kerek, vörös alapme
zejének széle felé kékes kör helyezkedik el, mely
ből piros, fehér és kékes színű forgó spirál indul ki 
a pávaszem széléig. A világosabb gyűrű alatt és fe
lett egy-egy vöröses tónusú zóna, helyezkedik el, 
melyet három, illetve három és fél sor halszálka 
dísz alkot. Ezek vonalai piros, fehér és kékes szí
nekkel vannak kitöltve. A színek egymásutánjában 
helyenként kisebb eltérések vannak. Az orsógomb 
magassága 2,8 cm, átmérője 3,3 cm, a furat átmérője 
0,65 cm, (50. kép 1—2.) 

6. Kör alakú bronz szegecsfej, rajta hullámcsított 

51/b. kép. A 32. sírban talált fibula. 
Abb. 51/b. Fibel aus Grab 32. 
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51/a. kép. A 32. sírban talált fibula hátlapja. 
Abb. 51/a. Rückseite der Fibel aus Grab 32. 

kelme nyomaival. Átmérője 0,6 cm. A darabbal 
Füzes Miklós foglalkozik részletesebben. 15 

7. Alaktalan kis bronztöredék, alatta hullámosí-
tott kelme nyomai. Ezzel Füzes Miklós foglalkozik.i» 

33. sír: A 225 cm hosszú és 75 cm széles sírgödör 
sarkai le voltak kerekítve. A sír az út alatt került 
elő 113 cm mélységben. Az út bevágódását figyelem-
bevéve, a sír eredeti mélysége 263 cm volt. A sírban 
fatörzs koporsó nyomait és in situ fekvő 164 cm 
hosszú női vázat észleltünk. A koporsó falvastag
sága 3 cm, amely a láb felőli részen erősen megvas
tagodott. Szélessége 45 cm, hossza nem volt mér
hető. A csontváz ugyan in situ feküdt, ennek elle
nére a sírt bolygatottnak tekintjük. A koponya 
rendellenes helyzetét, a sír összetört edényét és a 
koporsó körüli elszíneződést tekintjük ennek bizo
nyítékának. A temetkezés és a kirablás közt rövid 
idő telhetett csak el és a sírrablók a még bomló 
hulla koporsófedelének eltávolításával érték el a 
mellékleteket. Munkájuk közben összetörték a sír 



52. kép . 1. A 32. s í rban ; 2—3. a 33. s í rban ta lál t leletek. 
Abb . 52. 1: G r a b 32': 2—3: Gra*b 33. 

edényét, amely ez esetben is a koporsó fej felőli vé
gére lehetett állítva. A sírgödör, koporsó-nyomok, a 
váz, mellékletek és a bolygatás nyomait az 53. számú 
Jeepen mutatjuk be. A sírban a következő mellék
leteket találtuk: 

1. Bomba alakú, enyhén ívelt nyakú, egyenes 
szájperemű edény több, összeillő töredéke szürke 
agyagból, szabadkézzel formálva. A nyak és a váll 
találkozásánál vízszintes bekarcolás fut körbe. 
Alatta négyélű árral két szabálytalanul haladó pont
sor alól függőleges bordák futnak az edény hasa 
felé. A bordák közeit három-három bekarcolt vonal 
díszíti. A töredék magasságai 14,6 cm. (52. kép 2.) 

2. 16 drb gyöngyszem, fehér, zöld és tégla szín-

53. kép . 33. sír . 
о тр y, jo up So eo to Boo». A b b 5 3 G r a b 33 

ben, üvegpasztából. Alakjuk henger, illetve korong. 
1 drb borostyánkő gyöngy, alaktalan. (52. kép 3.) 

3. Jobbra néző S-fibula, aranyozott ezüstből, 
üvegbetétje alatt rácsmintával díszített aranylemez 
alátétekkel. Hasonló darab, mint a 21. sír, 3. számú 
melléklete. Magassága 3,1 cm. (54. kép a.) 

4. Előzővel megegyező, jobbra néző S-fibula ara
nyozott ezüstből. Magassága 3,5 cm. (54. kép Ъ.) 

5. Vas kés, a pengére rozsdásodott bőrhüvely ma
radványaival és meghatározhatatlan lombos fából 
származó fa nyomokkal fedett markolattövissel. 
Hossza 12,9 cm. (55. kép 1.) 

6. D-alakú vas övcsat, szíjbefogó lemez nélkül, a 
csatkeretre hajló tövissel. A csattövis alatt és felett 
textilnyomok figyelhetők meg. A csattövis felső ré
szén lenvászon nyomai vannak, az alsó rész textil
maradványa nem határozható meg. Hossza 2,8 cm. 
A csathoz tartozó öv szélessége 2,5 cm lehetett. 
(55. kép 3.) 
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7. Orsógomb, szabadkézzel formált, kettős cson
kakúp alakú. Téglaszínű, szemcsés anyagból. Ma
gassága 2,1 cm, átmérője 2,6 cm. (55. kép 2.) 

34. sír: A 235 cm hosszú, 95 cm széles sírgödör 
sarkai le voltak kerekítve. Mélysége az út alatt 
80 cm volt, amihez az út bevágódásának mélységét 
hozzávéve, az eredeti sírmélység 193 cm-t tesz ki. 
A sírban koporsós temetkezés volt, amit aknával 
értek el a sír ki rablói. A rabláskor a váz csontváz
részeit fedő lágy részek bomlása befejeződött már. 
A sírrablók a sírba temetett férfi csontjait az alsó 
lábszárak kivételével az aknához kotorták, hogy a 
kívánt mellékleteket elérjék. A koporsónak csak a 
szélességét és falvastagságát észleltük. Az előbbi 
55 cm, az utóbbi 3—3 cm volt. A koporsó korhadé
kaiból vett minták xylotomiai vizsgálatra sajnos al
kalmatlanok voltak. A váz, a koporsó, a bolygatás 
aknája és a, sírgödör helyzetét az 56. képen mu
tatjuk be. A sírban a következő mellékleteket ta
láltuk: 

54/b. k é p . Fitaula a 33. s írból . 
Abb . 54/b. Fibel aus G r a b 33. 

54/a. k é p . Fibula a 33. s írból . 
Abb." 54/a. Fibel au s G r a b 33. 

1. Pajzsfogantyú szárának töredékei. Hosszúsá
guk 9,9 cm, illetve 5,5 cm,, (58. kép 3—4.) 

2. 8 drb különböző nagyságú, alaktalan kova
darab. (58. kép 5—12.) 

3. Nagyobb, ovális vas csat keretének töredéke. 
Hossza 5,6 cm. (58. kép 2.) 

4. Sötétszürke színű, szabadkézzel formált magas 
fazék, kicsit behúzott száj peremmel és egyenesre 
vágott szájjal. Magassága 13,5 cm. Szájának átmé
rője 15,5 cm. Talpának átmérője 11,7 cm. (55. kép 4.) 

5. A bolygatás földjében, a sírfenék felett 40 cm 
magasságban rongált vas kés két darabra tört he
gye. Hossza 6,9 cm. (58. kép 1.) 

35. sir: A 220 cm hosszú, 70 cm széles sírgödör 
sarkai le voltak kerekítve. A 240 cm mély sírt kút-
szerű aknával érték el a sír kirablói. A sírban ugyan 
koporsó nyomokat nem észleltünk, azonban a ki
rablás módjából arra következtethetünk, hogy a te
metkezés eredetileg koporsós lehetett. A koporsó át
törése után a kívánt mellékleteket el tudták távoli-



55. k é p . 1—3. a 33; 4. a 34. sír leletei . 
A b b . 55. 1—3: G r a b 33; 4: G r a b 34. 

tani. A sírban a következő mellékleteket találtuk, 
melyek helyzetét az 51. számú képen mutatjuk be: 

1. 2 drb fehér és zöld színű alaktalan, illetve tö
redékes üvegpaszta gyöngy. (59. kép 4.) 

2. Egyoldalas csontfésű töredéke, a lemezeket 
összefogó vas szegecs nyomaival. Hossza 2,8 cm. 
(59. kép 2.) 

3. Ovális vas csat, szíjbafogó lemez nélkül, a 
csatkeretre hajló csattövissel. Hossza 2,3 cm, A csat
hoz tartozó öv 2 cm széles lehetett. (59. kép 3.) 

4. Agyag orsógomb sötétszürke testtel, alacsony 
gyűrűkből kiemelkedő csonkakúpos megoldással. 
Magassága 1,9 cm, átmérője 2,3 cm. (59. kép 1.) 

56. k é p . 34. sír . 
Abb . 56. G r a b 34. 

36. sír: A 210 cm hosszú és 75 cm széles sírgödör 
sarkai le voltak kerekítve. A 200 cm mély sírt tel
jesen feldúlva találtuk meg. A bolygatás a sír leg
lényegesebb részének teljes felásását jelentette. 
A női csontvázrészeket teljesen szétszórva találtuk 
a sírgödörben. Az alsó lábszárakat is elmozdították 
eredeti fekvésükbői, azonban a lábfej és ujjcsontok 
in situ maradtak. (60. kép.) A sírban a következő 
mellékleteket találtuk : 

1. Fehér színű, több darabra tört üvegpaszta 
gyöngyszem. (59. kép 6.) 

2. Csonkakúp alakú, sötétszürke színű agyag 
orsógomb. Magassága 1,8 cm, átmérője 3,1 cm. (50. 
kép 5.) 

37. sír: A 265 cm hosszú és 102 cm széles sír
gödör sarkai le voltak kerekítve. A sír mélysége 
290 cm volt. A sírt kútszerű aknával rabolták ki 
A fatörzs koporsós temetkezés koporsóját: a bolyga
tás ellenére jól meg tudtuk figyelni. A koporsó 



58. kép . A 34. sír leletei . 
Abb. 58. Fundob jek t e aus Grab 34. 

hossza 209 cm, szélessége 58 cm volt. A koporsó fal
vastagsága az oldalaknál 4—4 cm-t, fejnél és lábnál 
9—9 cm-t tett ki. A koporsó fájából vett minták 
xylotomiai vizsgálatra alkalmatlanok voltak. A ko
porsóban nyugvó női váz koponyája, jobb felső 
karja és alsó lábszárai in situ feküdtek, a váz hosz-
sza 155 cm volt. A sír gödrét, a koporsó és a csont
váz fekvését, a bolygatás foltját és a mellékletek 
helyzetét a 61. számú képen mutatjuk be. A sírban 
a következő mellékleteket találtuk: 

1. 7 drb zöld, vörös és sárga színű üvegpaszta, 
gyöngy, gömb illetve henger alakú testtel. (59. 
kép 7.) 

2. 1 drb vas abroncs, in situ fekvésben. A 15,6 cm 
átmérőjű és 1,7 cm magas abroncs belső oldalára 
farészeket rögzítettek a vassók. Mivel csak egy 
abroncs került elő, feltehető, hogy egy darabból fa
ragott fa edény pántolására szolgált. (59. kép 8.) 

3. A bal combcsont belső oldalára fém sókkal 

átitatott textil maradványok tapadtak. Ezek Füzes 
Miklós vizsgálatai szerint lenfonálból készült sávoly
szövetnek bizonyultak. !7 

III. A TEMETŐ TÖRTÉNETI ÉRTÉKELÉSE 

A vörsi temetőből 37 sír került elő. A temetőt 
annyira körül tudtuk határolni, hogy a feltárás tel
jesnek tekinthető. (10. kép.) 

Több sírban kettős temetkezést találtunk. így az 
5. számú sírban férfi és női temetkezés volt, úgy
szintén a 6. és 24. sírban is. A 28.< sírba nő és egé
szen fiatal, feltehetően újszülött csecsemő volt elte
metve. A 37. sírba tehát 41 halottat temettek el. 
A halottak nemek szerinti megoszlása a kövekező: 

57. kép . 35. sír. 
Abb. 57. G r a b 35. 



59. k é p . 1—4. a 35; 5—6. a 36; 7—8. a 37. s í rban 
talál t le letek. 

Abb. 59. 1—4: G r a b 35; 5—3: Grab 36; 7—8: Grab 37. 

Női temetkezések: 5., 6., 7., 8., 10., IL, 12., 15., 
17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 26!, 27., 28., 29., 32., 
33., 35., 36. és 37. sírok. 

Férfi temetkezések: 2., 3., 5., 6., 9., 24., 30. és 34. 
sírok. 

Gyermekek: 16., 22., 25., 28. és 31. sírok. 
A halottak nemek szerinti aránya tehát: 24 nő, 

8 férfi és 5 gyermek. Az említett arányokból adódó 
kérdések további vizsgálatához a temető korának és 
etnikumának ismerete szükséges. 

Az 1—9. sír korábbi publikálásánál a temető 
etnikumát langobárdnak tekintettük, 18 J. Werner is 
langobárdnak tekinti ezeket,19 részletesen foglal
kozva a vörsi temető pár lelettárgyával is.20 Ez a 
kép a 10—37. sírok leletanyagának tükrében sem 
változik. Ezeknek a síroknak leletanyagáról a ké
sőbbiekben részletesebben szólunk majd. A lango-

60. kép . 
3S. sír. 
Abb. 60. 
Grab 36. 

bárdok pannóniai letelepedését Bóna István cs 
J. Werner 526/527-re teszik.21 A beköltözéssel kap
csolatos szöveghelyeket újabban Harmattá János 
elemezte, kimutatva, hogy a források értelmében a 
langobardok 546-ban telepedtek le Pannóniában. Ezt 
az adatot a történeti események is igazolják.22 

A langobardok 568-ig voltak Pannónia urai. 568 
húsvétja után Itáliába vándoroltak.23 A történeti 
adatok tehát! 546 és 568 közé szorítják a vörsi lan-
gobard temető korát. Pannóniai uralmuknak 22 éve 
idején 41 temetkezés történt Vörsön. Ez durván 
számítva, évi két halálozást jelent. Erre az adatra 
nemcsak a sírok alább szóbakerülő korhatározása 
szempontjából van szükségünk, hanem az évi halá
lozási átlag a temetőhöz tartozó telep nagyságára is 
fényt vet. Egy kb. 100 főből álló közösség temető
jére következtethetünk a mondott számból.24 

A temető egyes sírjainak kor határ ozási kérdését 
az a körülmény segíti elő, hogy a temető összes sír-
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61. kép . 
37. sír . 
Abb . 61. 
G r a b 37. 

jai ki voltak rabolva és a sírrablók a temetkezés 
régibb, vagy frissebb voltának megfelelően változ
tatták kirablási módszerüket. A sírrablók tudták, 
hogy melyek a legrégibb temetkezések, ahol össze
roskadt, vagy földdel teleszivárgott koporsóval szá
molhattak. Ezeket a sírokat teljes egészében ki kel
lett ásni ahhoz, hogy a mellékletekhez jussanak. 
Tudták, hol találnak olyan koporsót, melybe föld 
nem szivárgott még be, tehát a kívánt mellékletek 
a koporsóig ásott aknával, a koporsó áttörése után 
megszerezhetők voltak. Ismerték az aránylag új-
keletű temetkezéseket, melyeket a koporsónál vala
mivel nagyobb gödörrel közelítettek meg, majd a 
koporsófedél leemelése után a holttestről leszedhet
ték a mellékleteket. Valószínű az erős hullabűz, a 
lágy részek nagyfokú bomlása és a mellékleteket 
fedő textíliák akadályozták a rablókat abban, hogy 

az előbb említett, kisebb földmunkával járó kirab
lást alkalmazhassák ezeknél a fiatal temetkezések
nél is. 

A szeged-fehértói B. temető avar sírjainak ki
rablásával kapcsolatban Móra Ferenc feltételezi, 
hogy a sírok meg voltak jelölve.25 F. Fremersdorí 
a köln-müngersdorfi frank temető kirablásával kap
csolatos megfigyelései alapján nemcsak arra gon
dol, hogy a sír volt megjelölve, hanem arra is, hogy 
a sír megjelölésén a halott személyére is utalás tör
ténhetett.26 Fremersdorf megállapítását a vörsi te
mető is igazolja. 

A vörsi temető kirablása egységesen végrehaj
tott, aránylag rövid ideig tartó műveleti volt, mely
nek időhatározása szorosan összefügg a sírok kor
határozásaival is. 

A temető kirablásának idejét több körülmény 
összevetéséből kapjuk meg. Abból kell kiindulnunk, 
hogy a telep élete a kirabláskor megszakadt már, 
hisz egyébként a telep népe aligha tűrte volna hoz
zátartozói sírjának meggyalázását. A vörsi lango-
bard telep fokozatos elnéptelenedésével nem szá
molhatunk, hiszen ai temetőben több olyan sír is 
volt, amely a rablás előtt nem sokkal került a 
földbe. A telep életének megszűnését a langobardok 
itáliai vonulásával hozhatjuk kapcsolatba. 

A temető feltárásánál megfigyelhető volt, hogy a 
sírrablók betemették gödreiket. A bolygatások föld
jében különböző magasságban! jelentkező embertani 
anyag, vagy sírmelléklettöredék a bizonyíték erre. A 
rablás gödrének betemetését megfigyelhettük a 3., 
5., 6., 8., 9., 10.Д1., 12., 16., 17., 18., 21. és 31. számú 
síroknál. A langobardokat felváltó avarok aligha 
vettek volna fáradtságot arra, hogy a nagyarányú 
földmunka nyomait eltüntessék. A fehértói B. te
mető kirablói például nemi vesződtek a gödrök új
bóli betemetésével.2V Avar emlékanyagot egyébként 
sem ismerünk Vörs környékéről.28 A langobard te
metkezési szokások alapos ismerete és a temetővel 
kapcsolatos teljes tájékozottság egyébként is kizárja 
az avarokat.29 

A különböző germán törzsek törvényei szigorúan 
tiltották és büntették a sírrablást. Ezeket a törvé
nyeket F. Fremersdorf gyűjtötte össze.30 A bünte
téstől való félelem akkor indokolt, ha van még va
lamilyen hatalom, amely érvényt szerez a törvény
nek. A temető kirablása tehát akkor történhetett 
meg, amikor a langobardok elköltözése még nem fe
jeződött be Pannóniából. A kirablás éve tehát csak 
568 lehet. 

A temető ki rablóit a vörsi langobard telep szol
ganépében kereshetjük. A telep kiürítésekor ezek
nek sikerült valahogy régi lakóhelyükön, vagy an
nak közelében maradni, amit jól indokol az elvesz-



tett szabadság visszaszerzésére irányuló vágy és az 
568-as események okozta lehetőség is. Ezzel a fel
tevéssel a kirablással kapcsolatos, említett jelensé
geknek is magyarázatát kapjuk, hisz ezek az em
berek gyakorlatból és szájhagyományból is tisztá
ban lehettek a temető belső beosztásával és ismer
hették a jelölések alapján az eltemetett személye
ket is. 

Fentiekben, a kirablás módja alapján három cso
portot állapítottunk meg, megemlítve, hogy a leg
frissebb sírokat a koporsófedél leemelésével rabol
ták ki. Ezt a kirablást találtuk a 12., 15., 25. és 33. 
számú síroknál. Ugyancsak fentebb beszéltünk már 
arról is, hogy a vörsi temető esetében a halálozási 
arány évi két fő. Mivel az I. csoportba négy sír 
tartozik, a csoport kora 2 évet teszi ki. Az 566—568 
évek között ásott sírok tartoznak ide. 

A régebbi törvényszéki orvostan általában öt 
évre tette a földbe került holttest felbomlásának 
idejét,3i újabban felismerték már azt, hogy a holt
test rothadásáti több tényező' idézi elő, tehát a ha
lott állapotából a temetés idejére igen óvatosan kö
vetkeztetnek csak.32 Ezen az úton a mondottakat 
sem alátámasztani, sem cáfolni nem lehet. 

A II. csoportba soroljuk az aknával kirabolt sí
rokat. Ezeknél a síroknál függőleges aknával érték 
el a koporsót, azt betörték és a kívánt tárgyat va
lami hosszabb tárggyal az aknához tudták húzni. 
Az 5., 7., 10.,16., 17., 20., 21., 26., 30., 31., 34., 35. és 
37. sírok, tartoznak ebbe a csoportba. A tizenhárom 
sír 6—7 év temetkezési időre utal statisztikai alapon, 
tehát 560—566 közti sírok tartoznak ide. 

A sírok III. csoportjánál, a legrégibb temetkezé
seknél teljes egészében kiásták a sírt a rablók. Tel
jesen kiásva és úgy feldúlva találtuk ezeket a síro
kat, hogy szinte egyetlen vázrész sem maradt in 
situ ezekben. A 2., 3., 4., 6., 8., 9., 11., 14., 18., 19., 
22., 23., 24., 27., 28., 29., 32. és 36. számú sírok tar
toznak ebbe a csoportba. A tizennyolc temetkezés 
kilenc évet jelent statisztikai alapon. így 546 he
lyett 551 évvel kellene kezdenünk a temető haszná
lati idejét. Az 1. és 13. számú sírok korábban, szór
ványosan kerültek elő, hogy melyik csoporthoz tar
toznak tehát, nem tudjuk. Ezek beszámításával min
denesetre már egy év időhatárral korábban kellene 
kezdenünk a temető keltezését. Mivel egyszerű sta
tisztikai számításokról van szó, ahol becslésekkel 
dolgozunk, ennek a legrégibb csoportnak a korát 
nyugodtan korrigálhatjuk és a csoport kezdetét 546-
ban állapíthatjuk meg. A III. csoport kora ezek sze
rint 546—560-ig terjedő idő. 

Ez a csoportbeosztás módot ad a temető további 
elemzésére. A temető, mint a 10. számú képen lát
juk, nyugat—keleti tájolású, bizonyos eltérésekkel 

megásott sírokból áll. Az egyes sírok eltérése az 
abszolút nyugat—keleti iránytól 5—15°. A fejjel 
nyugatnak, lábbal keletnek fordított temetés meg
felel a langobard szokásoknak.3-1 Addig, amíg pol
len-analízissel meg nem határozzák egy temető év
szakok szerinti betelepülését, a sírtájolásokban ta
pasztalható ingadozások magyarázata csak feltételes 
lehet. 

A temető nyugat—keleti tájolású sírjai észak— 
déli irányú sorokban helyezkednek el. A sorbeosz
tás nyugatról kelet felé haladva, a következőként 
alakul: 

1. sor: 9., 8., 19., 12., 31., 29., 30., 36., 32. sírok. 
Összesen 9 sír. 

2. sor: 6., 4., 33., 13., 34., 11., 21., 17., 16., 18. sírok, 
összesen 10 sír. 

3. sor: 5., 3., 10., 14., 15., 27., 28., 35. sírok, össze
sen 8 sír. 

4. sor: 1., 22., 23., 24., 26., 25., 20. sírok, összesen 
7 sír.. 

5. sor: 7., 2., 37. sír. összesen 3 sír. 
Ha a bolygatás alapján megállapított korszako

kat nézzük, melyeket a 10. számú képen ugyancsak 
feltüntettünk, az derül ki, hogy a temető egyes so
rai nem kronológiai serrendben keletkeztek, és az 
egyes sírokon belül nincs időrendi egymásután a 
sírok között. 

A temető nemzetségi temetőnek tekinthető, 
melyben külön sort kaptak az egyes nemzetségi 
ágak és a soron belül külön helyük volt az egyes 
családoknak is. Az így tagolt temetőben kinek-kinek 
megvolt a maga előre meghatározott sírhelye. 

A temető antropológiai anyagát nem vizsgálták 
még meg, így az egyes halottak életkori adatát nem 
ismerjük. Azonban nemcsak ez a körülmény teszi 
lehetetlenné a temető rendszerének további vizsgá
latát, hanem az is, hogy az egyes sorokon belül 
nagyobb, üres foltokat találunk a temetőben. Ezek
kel kapcsolatban nemcsak arról van szó, hogy a 
sírhely tulajdonosa 568-ban életben volt. A férfi és 
női temetkezések! aránya azt mutatja, hogy a teme
tőben feltétlenül voltak jelképes sírok is. 8 férfi és 
24 női temetkezést találtunk ebben a temetőben. Ez 
az 1:3 arány poligámia, esetében megmagyarázható 
lenne, poligámia azonban a langobardoknál nem 
mutatható ki.$4 Paulus tudósítása szerint a lango-
bardok jelképes sírt készítettek az idegenben el
hunytaknak a temetőben, melyeket fa póznára he
lyezett galamb figurával láttak el és ez a galamb 
arra nézett, amerre az illető meghalt.35 

A temető északi részében mindenesetre gyako
ribbak a régi temetkezések, üres sírhely alig van. 
Itt az északi részen kezdődött meg a temető hasz
nálata és az idősebb generáció temetkezhetett ide. 
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A déli rész a fiatalabb nemzedék temetkezési helye, 
ahol az üres foltokat találjuk a temetőben. A férfi 
sírok hiányát háborús veszteséggel magyarázhatjuk, 
mely a vörsi temető langobard nemzetségét a pan
nóniai tartózkodás második felétől érte. A háborús 
veszteségek pótlására Paulus tudósítása szerint rab
szolgafelszabadításra is sor került a langobardok 
korábbi történetében.36 

A langobardok Elba vidéki hazájukban a férfia
kat és a nőket következetesen külön temették el. 
A női temetőbe kerültek a félszabadok, rabszolgáit 
és gyerekek is.37 A vörsi temető férfi sírjaiban 
megtaláljuk a pajzsot, amelynek a maradványai elő
kerültek a 3., 5., 9., 30., és 34. sírokban. A pajzs a 
germán világ kedvelt fegyvere, amelynek elnyerése 
után viselhetett csak fegyvert az ifjú.38 Ilyen érte
telemben a szabad ember jelképe. A temető férfi sír
jai tehát szabad harcosok temetkezései voltak. A 
langobardok merev temetkezési szokására a hegykői 
temetőben mindössze annyi emlékeztet már, hogy 
az egységes1 nemzetségi temető külön szárnyán van 
a férfiak és külön a nők temetkezése. Hegykőn a 
férfiak temetőrészébe kerültek a gyermekek és 
egyéb jognélküliek is.39 A vörsi temető, mint lát
tuk, már ennél is fejlettebb és nemzetségi ágak, 
illetőleg családok szerint alakult ki. 

A sírgödrök általában 100 cm széles, az esetek 
többségében függőleges falú aknák. A 19. és 20. 
számú síroknál megfigyelhettük, hogy a szélesebben 
kezdett gödröt később szűkítették csak össze a kí
vánt szélességre. Ennek az eljárásnak egyszerű 
gyakorlati rendeltetése volt csupán és a mély sírok
nál az omlásveszély meggátlását célozta. Hasonlót 
az intercisai későrómai temetőben is észleltünk.40 

A vörsi temető sok éves ásatási tapasztalatából 
tudjuk, hogy koratavaszi időben a mély, függőleges 
falú ároknál gyakori volt a laza szerkezetű, homok
talaj omlása. Más évszakokban omlást nem tapasz
taltunk. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy az emlí
tett sírok a téli hóolvadás után kerültek a földbe. 

A most mondott gyakorlati célú megoldást azon
ban nem szabad összetévesztenünk a 21. számú sír
nál megfigyelt sírkiképzéssel, melynél a temetkezés 
közelében éles lépcsővel szűkítették össze a sírgöd
röt, azért, hogy a lépcsőre gerendázatot fektetve, a 
sír földjét jobban távol tudják tartani a temetke
zéstől. Hasonló megoldást a hazai és itáliai lango
bard temetkezéseknél több esetben megfigyeltek 
már.41 A magyar néprajzi párhuzamok szerint, úgy
nevezett „fenékpadmalyos" sírok ezek, melyeknek az 
utótemetkezés megkönnyítése a céljuk.42 Közös férfi 
és női temetkezést, mint említettük már, több eset
ben is tapasztalunk a vörsi temetőben, megfigyelhe
tünk közös női és gyermek sírt is. A hazai anyagból 
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utótemetkezésekről is tudunk,43 feltehető tehát, hogy 
a langobardoknál is utótemetkezés előkészítése volt 
a célja a vörsi 21. sírnál tapasztalt sírkiképzésnek. 

Alaprajz szerint a sírok egyszerű téglalap ala
kúak, vagy a téglalap sarkai le vannak kerekítve. 
Ezt a két alaprajzi formát az itáliai langobard teme
tőkben is megtaláljuk.44 

A hazai gepida temetőkben a téglalap alak az 
általános, lekerekített sarkú sírgödrök csak szórvá
nyosan jelentkeznek.45 

A sírgödör alakjának magyarázatát a koporsó-
típusok elemzéséből kapjuk meg. 

A vörsi temetőben több sírban megfigyelhettünk 
egy olyan koporsótípust, melyet egy fatörzsből fa
ragtak ki és két, teknőszerű részből illesztettek ösz-
sze. A koporsó fej és láb felőli része megvastagszik 
és félkörívesen záródik. A 10. és 17. számú síroknál 
a koporsó alakját pontosan megfigyelhettük. A ko
porsótípus a 10., 14., 15., 17., 19., 20., 21., 26., 30., 
31., 33., 34., 37. számú sírokban volt kimutatható. 

A koporsó készítési módjával kapcsolatban is 
vannak megfigyeléseink. A megfelelő átmérőjű fa
törzset a kívánt hosszúságban levágták, majd hosz-
szában kettéhasították. A faragásnál a fát égették 
is, mert a 17. sírnál a mellékletek koporsóval érint
kező felületén kormozódást tapasztaltunk. Ezt a 
technikát a balatoni úgynevezett „bödön" hajók ké
szítésénél figyelték meg a néprajzosok.46 

A fatörzsből faragott koporsó a bronzkortól 
kezdve kedvelt volt a, germánoknál.47 A bödönhajó 
és a fatörzs koporsó rokonságára E. Salin is rámutat 
a Lex Salica „noffus" vagy „nauffus" szavának „nau" 
töve alapján, amely az ófrancia nyelvben hajót je
lent.48 A csónak és koporsó kapcsolata, valamint a 
koporsó, illetve csónak alakjának megfelelő sírgödör 
az ősi csónaktemetkezésre emlékeztető utalás. Ez az 
ősi temetkezési szokás49 a vegyes sírgödörforma 
szerint ebben az időben gondolati tartalmát vesz
tette már és csupán hagyománytiszteletnek tekint
hető. Ezt a vörsi temető más koporsótípusa is bizo
nyítja, mint erre alább rátérünk még. 

Az említett vörsi fatörzs koporsónak megfelelő 
forma került elő Tiszaigaron, ahol Milesz Béla tölgy
fából vájt, vályúszerű koporsót figyelt meg, 9—10 
cm oldalfal vastagsággal, amely a fejnél lekerekedve 
15—20 cm-re szélesedett ki. A sírnak melléklete nem 
volt.50 Keszthelyen, az úgynevezett „városi temető" 
25. sírjában L. Kovrig Ilona talált fatörzsből vájt, 
teknő alakú koporsót, amely a láb felől kereken zá
ródott, a fejnél egyenes végződésű volt. Fedelet nem 
észlelt és a sírban mellékletet nem talált. 51 A fran
ciaországi Autun-i múzeum fehér márvány szarko
fágja fejnél és lábnál le volt kerekítve és alakja a 
vörsi, említett koporsótípussal egyezik.52 



Egy másik koporsóformát is megfigyeltünK a 
vörsi temetőben. A koporsó alakját a már korábban, 
leírt 7. számú női sírnál észleltük legtisztábban.53 
(33. kép.) Ez a gerendákból ácsolt koporsóforma je
lentkezett Vörsön az említett síron kívül a 23. és 
24. számú síroknál is. A temető használatának utolsó 
éveire eső legfiatalabb sírok kivételével, a másik két 
korcsoport sírjainál megtaláltuk a koporsóformát. 
A koporsót Vörsön tölgy gerendákból ácsolták. Ez 
a fejnél szélesebb, lábnál keskenyebb, láda forma 
koporsó alakjában egyezik a nyugati germán világ 
szarkofágjainak és kőláda sírjainak alakjával, amire 
sok példát lehetne említeni.54 

Érdekesebb számunkra, hogy ez a vörsi ácsolt 
koporsóforma megegyezik a zalavári IX. századi 
temető úgynevezett „nagykoporsós" típusával, mely
ben kutatóink szláv hatást látnak.55 A vörsi példa 
szerint germán hatás sem mellőzhető a zalavári 
koporsóforma eredetének vizsgálatánál. 

Kis, ácskapocs formájú koporsószegeket találtunk 
a 2., 3., és 25. számú sírokban. A koporsó alakjára 
ezeknél nemi kaptunk adatokat. Ugyancsak koporsós 
temetkezés volt a 9., 12. és 35. sírban is, de a ko
porsó alakját ezeknél sem lehetett meghatározni. 

Mielőtt a koporsót a sírgödörbe tették, a sírgö
dör melletti tűzből parazsat szórtak a sírgödörbe. 
A 10. számú női sírnál juharfa szenet találtunk, a 
11. számú, meghatározhatatlan nemű sírnál xyloto-
miai vizsgálatra alkalmas faszeneket. A 12. számú 
női, 17. számú női, 18. számú női és 21. számú női 
temetkezéseknél is juharfa szenek kerültek elő. 
A faszenek a sír földjében is; mutatkoztak, tehát a 
sír beföldelése közben is vetettek még parazsat a 
gödörbe. A sírgödörben rakott tűz, sírba szórt pa
rázs jelentőségével az intercisai római sírok hasonló 
jelenségei alapján foglalkozhattunk már, arra az 
eredményre jutva néprajzi párhuzamok nyomán, 
hogy képzeletbeli ártó lények ellen tették ezt azért, 
hogy a halott egyedül legyen a sír lakója.56 Füzes 
Miklós a faszenek meghatározásával kapcsolatban 
rámutat, hogy a juharfának önmagában is védő, el
rettentő szerepe volt,57 ami a mondottakat jól alá
támasztja. 

A 30. sír késére vassókkal átitatott búzaszalma 
maradványok rozsdásodtak. A sírban fatörzsből fa
ragott koporsóban feküdt a halott. A koporsó alját 
ezek szerint búzaszalmával bélelték ki. Ujabb fenék
pusztai ásatásaink, VI. század végi germán temet
kezésekből több esetben hoztak pörkölt búzaszeme
ket napvilágra a sír aljáról.58 A sírban rakott tűz 
és a gödörbe szórt parázs ezeknél a síroknál szinte 
általános, így a halott alá helyezett búzaszalmában 
maradt, kicsépeletlen szemeknek tekinthetjük eze
ket is. 

A halottak felöltöztetve kerültek koporsóba. 
A langobard gyermeksírok mellékletekben általában 
szegények, egy-egy vas kés és edény szokott csak 
a tartalmuk lenni.sa A vörsi gyermeksírok kirablása 
azt mutatja, hogy ezekben a sírokban is volt érté
kesebb mellékletanyag, ami főleg a ruházathoz tar
tozhatott. 

A fülbevaló viselése nem tartozott a langobard 
női divathoz, a fülbevaló teljes hiánya jellemző te-
metőikre.60 A vörsi temetőből sem került elő egyet
len példány sem, sőt oxidnyomokat is csupán a 
8. számú női sír koponyájának jobb oldali járom
csontján észleltünk.61 A 17. számú sír hajtűjéneK 
fekvése szerint a 8. sír oxidnyomai is hajtűtől szár
mazhatnak. 

A fülbevaló hiánya a későavar idők úgynevezett 
„Keszthely kultúrájának"62 etnikuma szempontjából 
lényeges számunkra. Korábban, a vörsi temető első 
sírjainak ismertetésekor a Keszthely-kultúra alap
rétegét 568 után vidékünkön maradt langobard etni
kummal igyekeztünk azonosítani.63 Ha figyelembe 
vesszük viszont, hogy a Keszthely kultúra viseleté
ben akkora szerepet játszott a fülbevaló, hogy a, vé
gén óriásira nőtt kosaras függői fülben való vise
lésre alkalmatlanok voltak már és fejfedőre varrva 
hordták ezeket,64 a feltételezés elesik. A langobar-
dok visszamaradásával kapcsolatos nézetünket 
egyébként a fenékpusztai 2. számú ókeresztény ba
zilikában talált VI. század végi nyugati germán te
metkezések ismertetésével kapcsolatban módosíthat
juk már, rámutatva, hogy a Keszthely-kultúra etnikai 
alaprétege langobard időkben /vidékünkre költözött 
nyugati germán alemann csoporttal azonosítható.65 
Ennek a csoportnak köznépi temetőjét legújabb ása
tásunk során sikerült is megtalálnunk. Ez a temető 
világosan mutatja, hogy népe a későbbi Keszt
hely-kultúra divatja szerint öltözött és 568 után is 
lakóhelyén maradt vissza.66 

A hajtű nem általános, de néha előforduló mel
léklete a langobard női síroknak.67 A vörsi temető 
8. sírjában a koponyán észlelt oxidnyomok, mint 
említettük, hajtűtől származhatnak. A 17. számú síi-
bal halántékán fekvő bronz tűnek ugyan átlyukasz
tott foka van, azonban számos olyan analógiát is
merünk, ahol a hasonlóan átlyukasztott tű szára 
olyan díszítésekkel van ellátva, ami miatt varrásra 
alkalmatlan lett volna.68 Ezek szerint a 17. számú sír 
sima testű tűjében (22. kép 3.) is hajtűt láthatunk, 
melynek átlyukasztása valamilyen dísz, szalag stb. 
felerősítésére szolgálhatott. 

Fátyolra, homlokszalagra is van példa a lango
bard női viseletben.69 A vörsi temető 11. sírjának 
koponyáján észlelt oxidnyomok rabláskor eltávolí
tott homlokszalagból származnak. 

71 



A gyöngysor viselése általános a langobard nők
nél.70 A vörsi temető majd minden női sírjában 
találtunk több-kevesebb gyöngyszemet, teljes nyak
lánc került elő a 15., 17. és 33. számú sírokból. 
A 15. és 17. számú síroknál, ahol a nyaklánc in situ 
feküdt, megfigyelhető volt, hogy nem kapcsolták 
azt a halott nyakára, csak mellére fektették. Ezt a 
jelenséget más langobard temetőkben is megfigyel
ték.7* A lesencetomaji Keszthely-kultúrás B. teme
tőben is észleltünk hasonlót.72 Ez a temető ugyan 
korban későbbi, de a kultúrának, mint beszéltünk 
már róla, germán kapcsolatai vannak. A 21. számú 
sírban a langobardoknál ritka borostyán gyöngye 
is került elő. 

Fésű, illetve fésűtöredék volt az 5., 10., 26., 31. 
és 35. számú női sírokban. Mint alább látjuk majd, 
hasonló fésűkkel férfi sírokban is találkoztunk. 
Ezekkel a nagyméretű, díszes kidolgozású fésűkkel 
kapcsolatban más helyen arra az eredményre jutot
tunk, hogy . a gyakorlati rendeltetésen túlmenően, 
rangjelző szerepük volt.74 

A langobard női viseletről tudjuk, hogy annak 
egyik tartozéka a mellközépen hasított alsó ruha, 
melyet gomb helyett két kis fibula fogott össze.75 
Hasonló alsó ruhájuk volt a frank nőknek is, F. Fre-
mersdorf ugyanis a köln-müngersdorfi temetőben 
egymás alatt, a mell közepén találta a kisebb fibu-
lákaUB 

A vörsi langobard telep nőinek alsó ruházatára 
a temető kirablása ellenére is kaptunk pár adatot. 
Az alsó ruha maradéka a 14. sír vas csatja alatt 
talált vászon nyom. Ugyancsak vászon maradványok 
kerültek elő a 15. számú sír övcsatja alól is. Ugyan
ezt észleltük a 20. és 26. sírok csatjainál is. A 33. 
számú sírban az alsó ruhát összefogó S-fibula tű-
szerkezetén találtunk vászon nyomokat. A ruha a 
26. sírban a térd alatt fekvő lábbelicsatokra rozsdá
sodott textilnyomok szerint a térd alá ért le. 

A nyugati germánoknál az alsó ruhát összefogó 
fibulák általában madár alakúak, a langobardok 
S-fibulákat használtak erre a célra és csak elvétve 
jelentkezik náluk madár alakú fibula.77 A vörsi 
temetőből csak egy madár alakú fibula került elő, a 
17. számú sírból (24. kép 1.), ahol S-alakú fibulával 
együtt fordult elő. A vörsi madárfibulát nyugati 
germán import darabnak tekinthetjük. 

Az S-fibula Bóna István szerint egész Európá
ban általános volt a VI. században.78 Az S-fibulák 
széleskörű elterjedésére K. Böhmer is utal, rámu
tatva az eredetkérdés tisztázatlan voltára.^ Az 
S-fibula kérdésével kapcsolatban a vörsi 21. sír da
rabjának érdekes mondanivalója van. 

Ennél a fibulánál (32. kép 3.) az üvegbetétes ré
szek által közrefogott középső mezőben mindkét vé

gén tátott szájú kígyót látunk. Hasonló ábrázolások 
nem ritkák a germán világ emlékanyagában. A kép
típus legismertebb példái az alemann fatörzs kopor
sók tetején kifaragott hasonló kígyók,80 vagy a híres 
niederdollendorfi sírkőéi ahol a halott feje felett 
látjuk a mindkét végén tátott szájú fejben végződő 
kígyót. 

A mindkét végén tátott szájú fejben végződő 
kígyó Vodan jelképe.82 Az S-fibulák régebbi darab
jainál a később szokásos kampós madárfej végződés 
helyett, tátott szájú állatot látunk.83 Ezek alapján 
W. Hülle is céloz az S-fibulák és a Vodan kultusz 
kapcsolataira.84 Az említett vörsi S-fibula is alá
támasztja a gondolatot, hogy az S-fibula nagyarányú 
elterjedésével kapcsolatban nem szabad egyszerű vi
selettörténeti sajátságot látnunk, hanem az elterje
dés alapját vallási képzetekkel is összefüggésbe kell 
hoznunk. 

A 32. sír aranyozott, ezüst, üvegberakásos fibu-
lája az S-fibulák legfejlettebb formája. (51. kép b.) 
A fibula §-alakúan van kialakítva, ami inkább teke
rőző kígyóra emlékeztet, mint összetett madár for
mára. A szóbanforgó vörsi fibula középső mezejé
ben három kiemelkedő bordából kiképzett, önma
gába visszatérő szalagfonatot látunk. A szalagfonat 
a bizánci ornamentikában gyakori, amely már 
pannóniai tartózkodásuk idején jelentkezik a lango
bardok emlékanyagában.85 A szalagfonatban is ke
reshetünk kígyóra történő utalást és talán ez ma
gyarázza meg rendkívüli elterjedését a II. állatstí
lusban. 

A 32. sír említett flbulaformája eddig ismeretlen 
volt az Itáliát megelőző langobard emlékanyagban, 
könnyen adódna tehát a feltevés, hogy 568 utáni 
import darabként kezeljük. A vörsi temető azonban, 
mint említettük már, 568-ban zárult, a szóbanforgó 
sír meg a temető legrégibb temetkezései közé tar
tozik és 546—560 között keletkezhetett. 

A 32. sír említett fibulájának leírásánál beszél
tünk már arról, hogy a vörös színű üvegbetétek alá 
rácsmintába zárt pontkörökkel kitöltött arany le
mezkéket helyeztek, melyek váltakozva szerepel
nek merőleges vonalkázással kitöltött rácsmintás 
díszű arany lemezkékkel. Az arany alátét lemezke 
igen jól látszik az egyik csőrnél, melynek üveg be
tétje a kirabláskor elveszett. (51. kép b.) 

H. Rupp vizsgálata szerint a pontkörös rácsmin
tával díszített arany alátétlemezkék rendkívül rit
kán fordulnak elő, egy-egy példányuk szerepel csak 
az Észak-Afrikától a Szovjetunió déli részéig ter
jedő hatalmas területen. A díszítőmód az V. század 
elején tűnik fel, legkorábbi előfordulásai: Bona 
(Észak-Afrika), Béja (Portugália) és Baumgarten an 
der March. Rupp közös műhelyt vél felismerni a da-
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rabok hátterében, konkrét eredményre azonban 
nem jut.36 

Érdekes, hogy az említett 32. sír fibuláján kívül 
még két más darabnál is jelentkezik Vörsön ez a 
ritka díszű arany alátét lemezke. A 33. sír két azo
nos, aranyozott ezüst S-fibulájánál is megtaláljuk 
ezeket, merőleges rovátkolású rácsmintás lemezek
kel váltakozva. (54. kép a—Ъ.) Ezek Bóna István 
szerint a hazai langobard S-fibulák fiatalabb cso
portjához tartoznak.87 Mivel ez a fibula-forma Itá
liában is életben van még, Werner 568 előtti és 
utáni évekre teszi a típus életét.88 A 33. sír a vörsi 
temetői legfiatalabb temetkezései közé tartozott, 566 
—568 között. 

Hogy H. Rupp feltevését ellenőrizhessük, a 32. 
és 33. sírok említett fibuláit mikroszkóppal isi meg
vizsgáltuk és okulár- és objektív mikrométerrel 
megmértük az arany lemezkék díszítéseit. Mindhá
rom esetben azt az eredményt kaptuk, hogy 1,320 
mm méretű kockákban (rácsokban) fordulnak elő a 
pontkörök, melyek nagysága az egymás melletti 
kockákban is változik: 0,825 és 0,999 mm között. 
Az arany lemezkék pontos mérése igazolja tehát a 
feltételezett; közös műhelyt, sőt még azt! is, hogy a 
darabok készítésénél azonos munkaeszközt is hasz
náltak. 

Mivel a 21. sír egyik S-íibulája (32. kép 4.) rend
kívül egyezik a 33. sír hasonló fibuláival, azzal a kü
lönbséggel, hogy ennél hiányzik a pontkörös díszű 
rácsmintával kitöltött arany alátétlemez és csupán 
a merőleges rovátkolással kitöltött rácsmintát talál
juk meg, megmértük az arany lemezkék rácsozatát 
ennél a darabnál is. A rácsozat mérete ennél a da
rabnál is 1,320 mm volt. Ez a fibula is az előzőkkel 
egy műhelyben, és egy időben készült tehát. 

Ez a fibula; is, mint a 33. sír hasonló darabjai a 
Werner által Várpalota, 19-es típusnak nevezett8*1 

darabokhoz tartozik. A típus tipológiai korhatáro
zásáról az előbb szóltunk, amihez csak annyit kell 
még hozzátennünk, hogy a 21. sír is 560—566 kö
zötti. 

A 21., 32. és 33. sírok említett fibulái közös mű
hely termékei, amelyek egy időben jutnak el a vörsi 
temető népéhez, valamikor 546 és 560 között. Az 
említett fibulák hosszabb-rövidebb használat után 
kerültek aztán tulajdonosukkal ai sírba. 

Kérdéses még a közös műhely. H. Rupp szerint 
a műhely Magyarországon nem kereshető.90 A vörsi 
temető emlékanyagában két importálási irány álla
pítható meg: Nyugat-Európa és Bizánc. A 17. 
sír madár fibulájáról (24. kép 1.) említettük 
már, hogy nyugatról származik. Egy alább szóbake
rülő aranynyelű, ezüst szűrőkanál (34. kép 1.) nyu
gati eredete sem kétséges. A másik importáló' hely 

Bizánc. A 15. sír gyapot kelméjén kívül bizánci da
rabnak tekinthetjük még a temetőből előkerült, fes
tett üveg orsógombot is. (50. kép 1.) Erről a darab
ról a későbbiekben lesz majd szó. Meg kell még 
jegyeznünk, hogy a pannóniai langobard temetőkben 
másutt is kimutatható a bizánci import anyagai 
A műhelykérdést véleményünk szerint a 32. sír fi
bula ja dönti el, amelyen a bizánci ornamentikában 
annyira kedves szalagfonatot látjuk viszont. Ezen az 
alapon bizánci műhelyt kell feltételeznünk az em
lített fibulák gyártási helyéül.92 

A 17. és 21. sírban két-két különböző formájú 
fibula tartozott azj alsó ruhához, Hosszabb haszná
lat következtében elvesztett, vagy hasznavehetet
lenné vált darabok pótlásáról van itt szó. A 17. sír 
fibuláinál (24. kép 1—4.) sajnos nem dönthető el, 
hogy melyik darab került pótlásként a ruházatra. 
A 21. sír fibuláinál lényegesen könnyebb a helyzet. 
A középmezőben tátott szájú kígyóval díszített 
S-fibula (32. kép 5.) hosszú használat nyomait mu
tatja. Aranyozása megkopott, egyik mezejéből a be
tétek ki is estek a temetés előtt. Ez tehát, a régebbi 
darab, melynek párjaként került később a ruhá
zatra a másik S-fibula (32. kép 4.), melyen huzamos 
használat nyomait nem lehet megfigyelni. 

A nők alsó ruháját derékban öv szorította össze.93 
Vas övcsatokat találtunk a 8., 10., 14., (nő?) 17., 20., 
33. és 35. számú sírokban. Bronz övcsat volt a 21. 
számú sírban, bronz és vas csat együttesen került 
elő a 26. számú sírból. 

A női sírok többségénél, tehát 8 esetben egy-egy 
csat volt a sírban. A 26. sír egyik csatja, feltehetően 
a vas, a női ruházathoz tartozó öv maradványa. A 
másik csat szerepét, mivel a sír bolygatott volt, a 
leletmegfigyelés alapján nem tudjuk magyarázni. 
Esetleg az ételmelléklethez adott második kés is 
övre volt szerelve és annak tartozéka volt. Ételmel
léklethez helyezett, övre szerelt késre több példa 
is van.94 

Az ovális, vagy D-alakú övcsatok jellegzetessége, 
hogy nincsi szíjbefogóí lemezük. A szíjbefogó lemez 
hiánya általános a langobardoknál.95 Az egyszerű 
vas csatok annyira általános fomájúak, hogy ana
lógiáik felsorolása nem vezetne messze. A 21. sír 
(32. kép 2.) és 26. sír (38. kép 5.) bronz csatjai egész 
Európában elterjedt, általános alakok,96 melyek ti
pológiai korhatározása is csak igen tág időhatárok 
között lehetséges.97 

Bőr öv nyomait észleltük a 17. sír csatján, a csat 
mellett a felerősítő bronz szegecs nyomait is meg
figyeltük. (22. kép 5.) A női öv az esetek többségé
ben díszítetlen lehetett. A 14. számú (női?) sírnál 
két kis U-alakú veretet találtunk, melyek az övre 
lehettek szegecselve. (17. kép 5.) Egykori szerepük 
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bizonytalan, bár egy későrómai germán öv hasonló 
vereteit a késtoki függesztő rögzítésével hoztuk már 
kapcsolatba.98 

Az öv tartozéka volt a kés is.99 Kés, vagy kés
töredék került elő a 12., 15., 17., 20. (2 drb), 21., 23., 
26. (2 drb), 29., 32. és 33. számú sírok darabjaihoz. 
A legérdekesebb késtok a 23. sírból került elő (34. 
kép 2.), ennél a varrásnyomok is megfigyelhetők 
még. A bőrtok vas merevítő gerince már a római 
világban megjelenik. 100 

Mint említettük, a női felső ruházat nagy fibn-
láinak díszes szalagjairól is csünghetett le kisebb 
kés. A 26. sír bőrhüvelybe csúsztatott, ezüst füg-
gesztőpántos darabjának (38. kép 10. és 41. kép 5.) 
ilyen szerepet tulajdoníthatunk. Az akasztófüles 
ezüst pánt (38. kép 10.) analógiái hazai gepida és 
itáliai langobard sírokból ismertek.ioi 

Langobard női sírokban többször figyeltek már 
meg tarsoly nyomokat.Ю2 úgy látszik a női öv tar
tozéka volt a tarsoly is, amely a zsebet helyettesít
hette. A vörsi temetőben csupán a 23. számú női 
sírban figyelhettük meg tarsoly maradványait. En
nek rekonstrukciójával a sír leírásánál foglalkoz
tunk már. (V. ö.: 36. kép.) Az említett tarsolyban 
talált textíliákba csavart szűrőkanálról kell még be
szélnünk. 

A szűrőkanalak rendeltetését illetően megoszla
nak a vélemények. W. Weeck szerint rendeltetésük 
bizonytalan.юз Csallány Dezső toalett készlet darab
jainak tartja ezeket.104 J. Werner korábban kultikus 
rendeltetést tulajdonított a szűrőkanalaknak, újab
ban arra az eredményre jutott, hogy mivel különböző 
toalett eszközökkel vannak néha összeerősive, bi
zonytalan rendeltetésű kozmetikai eszközöknek te
kintendők. 105 

A vörsi kanál (34. kép 1.) közeli rokona a pful-
lingeni darab, 106 amely hal alakú, szélein felvarrás
hoz szolgáló lyukakkal ellátott verettél került elő.i07 
A vörsi kanál leletkörülményei szerint a pfullin-
geni darab is tarsolyban feküdhetett és a hal alakú 
veret a tarsolyt díszíthette. Weeck az arianizmus 
emlékei közé sorolja ezt a veretet.108 Világos, hogy 
a tarsolyveret a tulajdonos hitére utalt, kérdéses 
azonban, hogy a veretnek van-e eszmei kapcsolata 
a tarsoly tartalmával? 

A vörsi kanál szűrőrésze kereszt alakban van ki
lyuggatva, ami aligha véletlen. Csomagolása is any-
nyira gondos volt, hogy nem tarthatjuk a minden
napi élet használati darabjának. Hozzátehetjük eh
hez, hogy a hasonló pfullingeni darab tulajdonosa 
keresztény volt, a kanál meg a vörsihez hasonlóan 
kereszt alakban volt lyuggatva. Mindez már nem 
lehet véletlen, így a vörsi, meg pfullingeni darabo
kat, meg a hasonló méretű, nemesfémből készült 

példányokat, ha azok magányosan kerülnek elő, 
kultikus rendeltetésűnek tekintjük. 

Az említett kanalak közvetlen rendeltetését nem 
ismerjük még. Két lehetőséget azonban máris ki
zárhatunk. A kanalak női sírok mellékletei, így el
esik a colum vinarium lehetősége, azé a kis kanálé, 
melyen át a kehelybe töltötték a bort az ősegyház
ban. 109 Másik lehetőség volna áldozókanállal (coch-
learia) azonosítani ezeket a darabokat. A görögkeleti 
egyházban ma is két szín alatt áldoznak és a borba 
vetett ostyát kis kanálkával emelik ki.no p . Ze-
net t i in és! másokig rámutattak már a kultikus ka
nalak és az arianizmus kapcsolatára, azonban az 
említett kanalak a mondott célra alkalmatlanok. 

Mindenesetre megemlíthetjük, hogy a langobar-
dok már pannóniai letelepedésük előtt megismerték 
a kereszténység ariánus formáját,из Pannoniából is 
csak a húsvéti ünnepek megünneplése után költöz
tek Itáliába,ii4 régészeti emlékanyagukban mégis 
alig találjuk nyomát a kereszténységnek. J. Werner 
is csak a nikitschi bronz csat keresztjét említheti 
ilyen viszonylatban.из Bóna István a hegykői te
mető edény- és élelem melléklet hiánya és a me
dencén összekulcsolt kezek alapján következtethet 
kereszt ény ségre. 116 

A pfullingeni kanállal kapcsolatban W. Weeck 
felsorolja a rajnai, franciaországi és angliai analó
giákat. 117 Ezt a felsorolást a kölni dómban újabban 
talált frank női sír kanalával egészíthetjük ki.ns 
Az analógiák szerint a vörsi kanalat nyugati import 
darabnak tekinthetjük. 

A vörsi temető sírjai kivétel nélkül ki voltak 
rabolva, így. a nők felső ruházatának aránylag ke
vés nyomát észleltük. Tudjuk, hogy a medence és 
a térd között két nagyobb, díszes fibula fogta össze 
ezt a ruhát. 119 A felső ruhához tartozó fibulák közül 
Vörsön egyet sem találtunk, úgy látszik a sírrablók 
elsősorban ezek megszerzésére törekedtek. A 26. sír
ban azonban, mikor az áttört koporsóból kikotorták 
a mellékleteket, a felső ruha fibuláiról letört egy-
egy gomb. (41. kép 2—3.) 

A két aranyozott ezüst fibulagomb nem egy mé
retű, így két különböző darabhoz tartozott. Stilizált 
állatfejet utánoznak ezek a gombok. A stilizált 
állatfejekkel díszített íveltlábú fibulák a langobard 
fibulák fiatalabb szakaszához tartoznak N. Äberg 
szerint, és használatuk átnyúlt a II. germán állat
stílus idejére is. 120 Az itáliai foglalást megelőző idő
szakból ritkák még a hasonló fibulagombokkal dí
szített példányok, a vörsi darabokon kívül egyedül 
a stinkenbrunni darabra hivatkozhatunk. 121 Itáliá
ban gyakori már a típus,i22 melyet a VII. századi 
linz-zizlaui bajor temetőben is megtalálunk.123 

A stinkenbrunni fibulát Werner az itáliai keleti 
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gót fibulák késői csoportjához sorolja.124 A keleti 
gótoknak már pannóniai uralma idejéből is isme
rünk hasonló, stilizált állatfejes gombokkal díszített 
fibulát. A domoloszpusztai, 443—471 közti időre da
tált keleti gót sírlelet fibulájára gondolunk itt,i25 
amely sok rokon vonást mutat a vörsi példányokkal. 
A domoloszpusztai darabnál a fibulagombok orr vo
nalán kiemelkedő cikk-cakk vonal húzódik végig, i?-6 
míg a vörsi példányoknál nielló megoldásban látjuk 
viszont az orr vonalán végighúzódó cikk-cakk díszt. 
(43. kép 1.) 

A 26. számú vörsi sír, mint korábban említettük 
már, 560—566 között került a földbe. Az ívelt lábú 
fibulák említett változata véleményünk szerint még 
a langobardok pannóniai tartózkodása, idején kiala
kulhatott, a kialakításban keleti gót hatást láthatunk. 
Kérdéses még, hogy ezt a hatást Itália felől kapták-e 
a langobardok, vagy a Dráva—Duna—Balaton tér
ségében 471 után esetleg visszamaradó keleti gót 
etnikum közvetítette-e feléjük az említett formát? 
Az utóbbi lehetőség sem kizárt, ha arra gondolunk, 
hogy a langobard telepek zöme a Balatontól észak
ra, a Duna—Balaton térségében található, a Bala
tontól délre viszont már szórványosabbak a lele
tek. 127 

A vörsi temető 24. számú sírjában talált íves vas 
tűt (38. kép 1.) is a felső ruhát összefogó díszesebb 
fibula tartozékának tekinthetjük. Az alsó ruha 
S-fibuláinak a tűi ugyanis sokkal kisebbek. 

A 26. sírban talált kis, szegecsekkel összefogott 
ezüst lemezkék (38. kép 7.) a felső ruha fibuláiról 
lecsüngő szíjakat díszítették, mint erről a leletleírás
nál beszéltünk már. Hasonló véreteket több lango
bard temetőből is ismerünk.128 Az ezüst lemezekkel 
díszített szíj csüngő végére lehetett kapcsolva a sír
ban talált kis, bőr hüvelyes, ezüst veretes kés is. 
A női sírok késeinek leírásánál beszéltünk már er
ről a darabról. 

A felső ruha mélyen ki lehetett) vágva, hogy az 
alsó ruha mellen elhelyezett díszes S-fibuláit ne 
takarja. Felső ruha textilrészei kerültek elő a 14., 
15., 17. és 33. számú női sorokban, az alsó ruha öv-
csatjának felső lapjára tapadva. Füzes Miklós ezeket 
a fémsókkal átitatott textil maradványokat lenvá
szonnak határozta meg. 129 

A női lábbelivel kapcsolatban a 26. sírnak van 
a leglényegesebb mondanivalója. A térdek alatt, az 
alsó lábszár csontján eredeti fekvésben két kis vas 
csatocskát (38. kép 8—9.) találtunk. (Vö.: 40. kép.) 
A hasonló fekvésű csatocskáknak a szerepét F. Fre-
mersdorf tisztázta a köln-müngersdorfi frank te
mető ásatási megfigyelései alapján. 130 Közlése nyo
mán tudjuk, hogy az alsó lábszárra tekert lábbeli 
szíj volt ezekkel összefogva a térd alatt. A 26. sír 

említett csatocskái alatt textil maradványok is elő
kerültek, ezeket finom; lenvászonnak határozta meg 
Füzes Miklós. A lábbelihez tartozó hosszú kapcát 
az említett szíjazat szorította az alsó lábszárhoz. 
A szíjazat szélessége a 32. sír kis szíjvége (48. kép 4.) 
szerint 0,9 cm széles volt. Lábbeli szíjazathoz tar
tozó kis szíj végeket más langobard temetőből is is-
mertünk.i3i Lábbeli csat lehetett még a 10. ßir kis 
vas csatja is. (13. kép 4.) 

Ez a lábbeliforma magyarázza meg, hogy a 8. sír
ban teljesen szétszórt női váz helyéről kimozdított 
alsó lábszáránál miért feküdtek ott a bokacsontok,i32 
vagy a 36. sírnál a szétszórt vázrészeki mellett ere
deti helyükről elhúzott alsó lábszáraknál (60. kép) 
miért találjuk meg a két lábfej csontjait. Az említett 
jelenségek azon az ismert tényen alapulnak, hogy 
a hulla és a textíliák előbb bomlanak fel, mint a 
bőr szíjaJat.188 

A 14. sírba temetett halott nemét az antropoló
giai anyag alapján nem lehetett meghatározni, a 
sírból azonban egy olyan háromrészes vas toalett
készlet roncsai (17. kép 2.) kerültek elő, ami női 
sírok melléklete szokott lenni. A 15. számú sír tük
rével (?) kapcsolatban mit sem mondhatunk, mivel 
teljesen szétmállott darabról van szó. 134 

Az orsógomb szokásos melléklete a langobard női 
síroknak.135 A vörsi temetőben a 10., 17., 26., 33., 
35. és 36. sírban találtunk agyag orsógombokat. 
A 17. sírban a bokák közt fekvő agyag orsógomb 
mellett egy olyan üveg gomb is előkerült, aminek 
rendeltetése bizonytalan, mivel a bolygatott részben 
feküdt. (21. kép 4.) A darabnak több analógiája is
mert. 136 Nyaklánchoz nem tartozhatott a szóban
forgó darab (22. kép 6.), mivel a nyaklánc gyöngy
szemei in situ feküdtek ebben a sírban. A 26. sírban 
két agyag orsógombot (41. kép 4., 7.) is találtunk, 
nem lehetetlen tehát, hogy a szóbanforgó darabot is 
orsógombnak használták. Furatának mérete ezt le
hetővé is tette. 

Külön kell beszélnünk a 32. sír színes zománcú 
üveg gombjának (150. kép 1.) szerepéről. A jobb alsó 
lábszár külső oldalánál, in situ fekvésben találtuk 
ezt a darabot. (49. kép 5.) A 33. sírban ugyancsak 
eredeti fekvésben találtuk az agyag orsógombot (53. 
kép T.), de a bal alsó lábszár1 külső oldalán. A 10. 
sírban a 32. sír színes gombjához hasonló helyen 
került elő az agyag orsógomb. (13. kép 5.) A 17. sír
ban a bokák között volt az agyag orsógomb. (21. 
kép 9.) A 21. sírban a bal lábfejnél feküdt az orsó
gomb. (40. kép 2.) Hasonló fekvésben találtuk a 35. 
sír orsógombját is. 57. kép 4.) A 36. sír orsógombjá
nak helyzete (60. kép 2.) a 32. sír üveggombjával 
mutat egyezést. Mindezt összevetve a 32. sír színes 
gombját is orsógombnak tekinthetjük. 
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A 32. sír színes üveg orsógombjának több analó
giáját is ismerjük, előállítási technikájához hasonló 
megoldással a gyöngyszemeknél is találkozunk. 127 
A hazai anyagból a bezenyei gyöngyszemet138 em
lítjük ebből a szempontból. A hasonló technikával 
készült darabok előállítása igen fejlett üvegtechni
kát és nagy szakmai gyakorlatot tételez fel, így 
bizánci manufaktúrák termékeinek tekinthetjük 
ezeket. 

A vörsi temető 41 csontvázából mindössze 8 volt 
férfi. A férfisírok, mint említettük már, a temető 
régebbi szakaszához tartoznak, így kirablásukkor 
teljesen ki kellett ásni a sírokat, hogy tartalmukhoz 
férjenek. A kirablás e módjának következménye a 
csontváz teljes szétszórása mellett a mellékletek el
tűnése vagy megsemmisítése. A mondottak miatt 
a férfiak ruházatával kapcsolatban kevés a megfi
gyelésünk. • 

Nagymértű, egyoldalas csont fésűket, illetve tö
redékeiket találtuk a 3., 5., illetve 30. sírokban. 
A női sírok hasonló mellékleteivel kapcsolatban 
rangjelző szerepet tulajdonítottunk ezeknek. 

Egy-egy vas övcsat került elő a 9. és 34. számú 
öírból. A 9. sírból két pajzs alakú veret is előkerült, 
melyek az övet díszítették, J. Werner szerint. 139 Az 
öv tartozéka volt a felfüggesztett kés is. Késeket 
találtunk az 1., 6., 30. és 34. számú férfi sírokban. 
Meg kell jegyeznünk, hogy míg egyes női sírból két 
kés is előkerült, a férfiak sírjaiból csupán egy-egy 
példány. 

Férfiak sírjaiban tarsolyt ugyan nem észleltünk, 
fel kell azonban tételeznünk, hogy az általános ger
mán szokásnak megfelelően az öv tartozéka volt.140 
A 3. sír kis, téglalap alakú bronz szíjbefogó lemez
zel készített csatjáti4i tekinthetjük lábbeli csatnak 
is, de tarsoly zárra is gondolhatunk a hegykői te
mető 60. sírjában talált hasonló alakú, díszes tar
solycsat alapján. 142 

A tarsolyban kaptak helyet a mindennapi élet 
apróbb-nagyobb használati tárgyai: az 1. sír szőr
csipesze, ára és 12 drb tűzköve, a 2. sír fenőköve 
és 2 tűzköve, a 3. sír tűzköve, ára és vas ollója, 
ai 30., illetve 34. sír tűzkövei. 

A 3. sír lemezrugós vas ollójának alakja egyezik 
a mai birkanyíró ollók alakjával.413 Szára eltört és 
úgy van összeszegecselve. Nem tulajdonítunk ugyan 
jelentőséget, de megemlítjük, hogy a castel-trosinói 
temető 119. sírjában hasonlóan összeszegecselt szárú 
és hasonló alakú olló került elő. 144 

A fenékpusztai 2. számú bazilika 3. sírjában övre 
akasztható fa tokbani45 volt hasonló olló,, melynek 
rangjelző szerepet tulajdonítottunk.146 A vörsi olló
nál nem kerültek elő olyan maradványok, amiből 
egykori szerepére következtethetnénk. 

A férfiakat fegyvereikkel temették el. Lándzsák 
kerültek elő a 3., 5. sírból. Pajzs maradványait ta
láltuk aj 3., 5., 9., 30. és 34. számú sírban. A vörsi 
temető pajzsai öblösödnek és gömbölyűek. Fájuk 
nyárfa volt, amelynek külső felületét bőrrel vonták 
be. Fém szegély nem került elő, így a bőrözés meg
erősítése belül, zsinórral történhetett. A markolat
vas nyárfával, vagy juharral volt kitöltve és bőrrel 
á t volt tekerve. 

Feltűnő a kard hiánya. A temető népe a rablás
ból visszamaradt gyér leletanyag szerint is kima
gasló társadalmi szerepet töltött be, amit a fésűk 
nagy száma és az említett olló is hangsúlyozhat. 
Ebben az előkelő környezetben fel kell tételeznünk 
a férfiakkal együtt eltemetett kardot, 147 amelynek 
arany és ezüst vereteii48 keltették aztán fel a sír
rablók érdeklődését. Bóna István a hegykői temető
ben észlelte is a kard elrablását. 149 

A temető anthropológiai anyagának életkor vizs
gálata sajnos nem történt még meg, azonban a 15. 
számú sír 132 cm hosszú csontvázában feltétlenül 
serdülő leányt gyaníthatunk. Ruházata a női vise
lettel egyezik meg, ott beszéltünk már róla. A te-
bessai sír mozaikon ábrázolt 7 éves vandál fiút is 
övvel és karddal látjuk,iso vagyis férfinak kijáró 
viseletben és fegyverzettel. A keszthelydobogói 
későrómai germán gyermeksír fegyvermellékletének 
hátteréről és kapcsolatairól beszéltünk már.isi A 
vörsi temető gyermeksírjainak kirablását is azzal 
magyarázhatjuk, hogy a felnőttek viselet, illetve 
fegyver anyagát temették el velük. A pannóniai 
langobard gyermek sírok általában szegények mel
lékletben, egy-egy vas kés és edény szokott a tar
talmuk lenni. 152 A vörsi temetőben talán éppen a 
temetőhöz tartozó réteg előkelő volta okozta azt, 
hogy ezzel ellenkezőt figyelhettünk meg, illetve kö
vetkeztethettünk. 

A vörsi temető sírjai a napi élet szokásos mel
lékleteit tartalmazták, ami pogány gondolati hát
teret rajzol ki. A földi élet túlvilági kivetítéséhez 
tartozik a halott kedves állatjának sírba temetése 
is. Ez különösen divatos volt a frankoknál. 153 A vörsi 
temető teknősbéka maradványait soroltuk ebbe a 
gondolatkörbe. Mocsári teknős (Emys orbicularis L.) 
maradványok kerültek elő a 21. számú (serdülő nő), 
29. számú (nő) és 30. számú (férfi) sírokból. Mivel 
az állat páncélzata és abban a csontanyag is elő
került, ételmellékletről nem lehet szó. 

A bágyogi avar temető 75. számú sírjában talált 
két mocsári teknőssel kapcsolatban Dely Olivér arra 
a következtetésre jut, hogy téli álomra nem húzód
hattak le ilyen mélyre ezek az állatok, hanem mint 
a halott kedves állatai kerültek a sírba, vagy vala
milyen szertartáshoz tartozott. 154 
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62. kép. 1. Az 5. sírból; 2. a 8. sírból előkerült edény. 
Ab. 62. 1: Grab 5; 2: Grab 3. 

A vörsi temetőben talált mocsári teknős marad
ványok azért jelentősek számunkra, mivel segítsé
get adnak a környezet földrajzi képének rekonst
ruálásához, A temető, mint említettük, egy észak— 
déli irányú földnyelven települt. A földnyelv nyu
gati oldalán hullámzó Balaton rész eltőzegesedése 
csak a XIX. században következett be.i55 A föld
nyelv és a. mai falu közti tőzegmező kialakulása az 
említett mocsári teknős leletek szerint a VI. szá
zadban megkezdődött. 

A temető pogány jellegét hangsúlyozzák a sírba 
temetett étel, illetve ital mellékletek. Az utóbbira 
csak a sírokban talált kerámia alapján gondolha
t u n k , ^ ugyanis ételmaradék egy esetben sem ke
rült elő ezekből az edényekből. 

A vörsi temető 5. számú (nő és férfi), 8. számú 
(férfi), 9. számú (nő), 11. számú (bizonytalan nemű 
felnőtt), 16. számú (gyermek), 17. számú (nő), 30. 
számú (férfi), 32. számú (nő), 33. számú (nő) és 34. 
számú (férfi) sírjaiban találtunk vizsgálatra alkal
mas kerámiai anyagot. A 37. számú (női) sírban vas 
abroncsos fa edény helyettesítette a kerámiát. A 18. 
számú (nő) és 19. számú (nő) sírokban jellegtelen 
cserépdarabkák mutatták csak, hogy azokban is 
edények álltak eredetileg, 

A 30. számú férfi sír kivételével a sír nyugati 
felében találtuk az in situ fekvő edényeket. A 17. 
számú női sírban meg! lehetett azt is figyelni, hogy 
az edényt a koporsó tetejére állították, a fej felőli 
rész gödörfalához támasztva. 157 (V. ö.' 21. b. kép.) 
Valószínűleg ez lehetett a helyzet a 8. sír edényénél 
•és a 37, sír fa vedrénél is, mert ezeket ugyan in situ 
találtuk, de a sírfenék felett 18, illetve 25 cm ma
gasságban. A 30 .sírban a koporsón kívül, észak
keleti oldalán állt az edény ételmellékletek társa
ságában. (V. ö.: 44. kép.) 

A vörsi temető sírjai ki voltak ugyan rabolva, 
annyi azonban megfigyelhető, hogy egyes esetek
ben a koporsóba, a halott mellé is kerültek agyag
vagy cserépedények. A 17. sír koporsójában két, 
különböző edényből származó üvegcserép is volt, 
jellegtelen üvegcserepet a 29. sírban, is találtunk. 
A 17. sírban egy díszes agyag fazék is lehetett még 
a koporsóban, mert ennek cserepeit a bolygatás 
aknájának földjében szétszórva találtuk meg, a ko
porsó felett. 

E. Schaffran úgy véli, hogy nincs sajátos lango
bard kerámia, csak egyetemes, elbai germán kultú
rát tükröző áruról beszélhetünk. 158 Bóna István meg
kísérli a pannóniai langobard kerámia elbai örök
ségét szétválasztani attól az anyagtól, aminek tech
nikáját itteni hazájukban tanulták a langobardok,i59 
J. Werner azonban nem látja még ennek lehetősé
gét és egyszerűen csak korongolatlan és korongolt 
kerámiai csoportokat tud elkülöníteni. 160 

A Werner által részletesen tárgyalt és öt típusba 
sorolt korongolatlan kerámiával tart szoros rokon
ságot a vörsi temető edény anyagának zöme: 

A 3. típushoz sorolható a 16. sír edénye. (20. kép 1.) 
A 4. típushoz tartozik a 17. sír (20. kép 2.) és 34. 

sír (55. kép 4.) edénye. 
Az 5. típushoz tartozik az 5. sír (62. kép 1.), 9. sír 

(25. kép 1.), 11. sír (15. kép 2.), 32. sír (48. kép 3.) és 
33. sír (52. kép 2.) edénye. 

Werner részletesen foglalkozik a langobard ko
rongolt kerámia tárgyalásánál a 8. sír (62. kép 2.) 
táljával.iei Ennek az élesprofilú táltípusnak a va
riációja a 30. sír edénye (46. kép 4.) is. Ide sorol
hatjuk még a 17. sír pecsételt tálját is. (23. kép.) 

Már Móra Ferenc felveti a kérdést, hogy a tojás 
utolsó útravalóként került-e a sírba, vagy szimbó-
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lum-e? Móra mindkét feltevést elfogadja azzal, hogy 
a sírokban található tojásmaradványokat nem lehet 
egyértelműen magyarázni. Ennek bizonyítására a 
kiszombori G. temetőből egy karcolt héjú tojást kö
zöl.162 A vörsi temető 10. sírjának koporsóján, mint 
a leletleírásnál említettük már, vörös festésű tojás
héjakat találtunk, amiben a mai húsvéti piros-tojás 
ősét láthatjuk a kiszombori példa alapján. Etelmel-
léklet lehetett a tojás az 5. sz. sírban, ahol szárnyas 
csontvázával együtt, egy edény társaságában 2 tojás 
héját találtuk. 163 Ugyancsak ételként fogható fel a 
30. sír koporsóján kívül edény, sertésállkapocs, ki

sebb hal maradványainak társaságában talált tojás 
is. A 31. sírban talált tojástöredékeket, mivel a sír 
teljesen bolygatott volt, nem tudjuk magyarázni. 

Kérdéses még a temetőhöz tartozó telep és a 
telep köznépi temetőjének a helye. A telepet feltét
lenül azon a dombháton kereshetjük, melyen a te
mető is előkerült. Mivel Vörsöt már korábban is a 
fenékpusztai átkelő somogyi hídfőjének tekintet-
tük,i64 a telepet a temetőtől északra, az egykori Ba
laton közelében gyanítjuk. A temetőtől északra 2 km 
hosszú még a dombhát, a telep helyének meghatá
rozása nem látszik tehát reménytelen feladatnak. 

Sági Károly 
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Neue Ergebn i sse d e r A u s g r a b u n g e n auf d e m l a n g o b a r d i s c h e n Gräber fe ld von Vörs 

Die Gräber 1—9 des langobardischen Gräberfel
des in der Gemarkung der Gemeinde Vörs, Korn. 
Somogy, wurden vorher veröffentlicht. Die neuge
fundenen Gräber 10—37 werden in diesem Aufsatz 
behandelt. Das Gräberfeld konnte so weitgehend 
umgrenzt, dass seine Erschliessung als beendet gilt. 

In den 37 Gräbern wurden 41 Tote bestattet; so
mit lässt sich die Sterblichkeitsziffer der Volks
gruppe dieses Gräberfeldes zur Zeit der Langobar
denherrschaft in Pannonién (546—562) in zwei Toten 
pro Jahr feststellen. Obwohl alle Gräber ausgeraubt 
waren, weist doch das gewonnene Fundmaterial 
darauf hin, dass sich hier die obere Schicht der 
Langobarden begraben Hess. 

Die Aufwühlung der Gräber erfolgte im Jahre 
568, während des Auszuges der Langobarden nach 
Italien. 

Das langobardische Reihengräberfeld von Vörs 
war ein Sippenfriedhof von adeligen Geschlechtern, 
deren Männer, Frauen und Kinder dort gemischt 
beigesetzt wurden. In einer Reihe wurden die ge
schlossenen Gruppen der Sippe bestattet, innerhalb 
der Reihe wurden die Plätze für die Familienmit
glieder freigelassen. Das Nebeneinander der Gräber 
kann also als Beweis für die chronologische Reihen
folge keinesfalls gebraucht werden. Eine Untersu
chung des antropologischen Materials in Betracht 
des Lebensalters erfolgte noch nicht. Somit ist eine 
ausführlichere Behandlung der Ausbildung des Grä
berfeldes augenblicklich noch unmöglich. Die grös
seren leeren Flächen auf dem Gebiet des Gräber
feldes sind als sinnblidliche Bestattungen aufzufas
sen. Dieselben mögen das Andenken der in der 
Ferne gefallenen Krieger zu verewigen haben. 

In diesem 22 Jahre lang gebrauchten Gräberfeld 
wurden die älteren und jüngeren Gegenstandstypen 
manchmal in einem Grabe befunden. Eine Datie
rung auf Grund der Typologie stösst also hier auf 
die grössten Schwierigkeiten. 

Hochinteressant ist im Fundbestand eine S-Fibel 
des Grabes 21. Im Mittelfeld derselben, an beiden 

Enden des Mittelfeldes, ist je eine Schlange mit 
aufgemachtem Maul zu sehen. Es handelt sich hier 
um das Sinnbild des Wodan. Da bei den älteren 
Typen an Stelle des späteren Vogelkopfes mit 
Krummschnabel, an beiden Enden der S-fibel, der 
Tierkopf mit aufgemachtem Maul zu sehen ist, muss 
irgendwelcher Zusammenhang zwischen diesen 
S-Fibeln und dem Wodan-Kult bestanden haben. 
Aus diesem Grund mag auch im Bandgeflecht des 
aitgermanischen Stils II ein Sinnbild der Schlange 
verborgen sein. 

Bei der §-förmigen Fibel des Grabes 32 und bei 
den beiden S-förmigen Fibeln des Grabes 33 sind 
unter den roten Glaseinlagen G oldfolien, verziert 
mit Punktkreisen in Verteilung einer Gitterform, 
zu sehen. Bei Verzierung der Goldfolien der er
wähnten Fibeln ist eine solche Übereinstimmung 
der Masse feststellbar, dass die Voraussetzung einer 
gemeinsamen Werkstatt für die erwähnten Fibeln 
als völlig begründet erscheint. Diese Werkstatt ist 
in Byzanz zu suchen. Auch ein farbiger Spinnwirtel 
aus Glas des Grabes 32., sowie der Filzstoff des 
Grabes 15 (erhalten in Bruchstücken und unter
sucht mikroskopisch durch M. Füzes) sind für by
zantinische Importwaren zu betrachten. 

Im Grab 26 wurden zwei Tierkopf-förmige 
Knöpfe von zwei verschiedenen Sprossfibeln gefun
den. Verfasser meint, dass darin sich der ostgotische 
Einfluss offenbare. 

Es lässt sich voraussetzen, dass Ostgoten südlich 
des Balaton auch zur Zeit der Langobardenherr
schaft gelebt hatten. Somit wird es nicht notwen
dig, diesen Einfluss von Italien her abzuleiten. 

Die Vogelfibel des Grabes 17 und der silberne 
Seiherlöffel scheinen Importstücke aus der westger
manischen Welt zu sein. 

Die Keramik, die Bestattungsriten und Sarg
typen sind nicht als typisch langobardisch zu be
trachten; in denselben wiederspiegeln sich nur 
mehr allgemein-germanischer Geschmack und 
Brauch. 

Károly Sági 


