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HONFOGLALAS-KORIKÖZNÉPI 
TEMETŐ VESZPRÉMBEN 

S. PEREMI ÁGOTA 

A honfoglaláskori temető Veszp
rém nyugati részén, ennek külterü
letén levő Komarov utcában, a Bala
tonfüred felé vezető úttól nyugatra 
eső részen került elő. Itt az 1960-as 
évek végétől részben lakótelep, rész
ben családi házak épültek fel. A Ko
marov utca páros, bal oldalán 1972— 
1973 között társasházak épültek. 
Az első sírokra a 18. számú ház ala
pozási munkái közben bukkantak. A 
leletek egy részét összegyűjtötték és 
a múzeumba szállították. Ez első
sorban Salamon Tamásnak, a W E 
tanárának köszönhető, aki a leletek 
mellé egy vázlatos helyszínrajzot is 
mellékelt.1 Ezen feltüntette a sírok 
helyét és az egy-egy sírhoz tartozó 
leleteket. A múzeumban ennek alap
ján leltározták be az anyagot, mely
re a későbbiek során részletesen is 
kitérünk.2 Ekkor nem került sor le
letmentésre. Később, ásatásunk al
kalmával, a lakók elmondták, hogy 
a 12,méter hosszú ház mindkét hosz-
szanti alapjánál, valamint a kettő kö
zött is találtak sírokat, melyek egy
mástól nagyjából 5—6 méterre he
lyezkedtek el. Ez alapján legkeve
sebb mint 10—12 sír pusztulhatott el. 

1984-ben a múzeum tudomására 
jutott, hogy ezen a területen újabb 
lakóházak építését tervezik. A teme
tő szempontjából veszélyeztetett rész 
a 16., 18., 20. számú házaktól délre 
eső terület volt. (1. ábra) Itt az épít
kezések megkezdéséig a Városi Ta
nács bérelhető hobby-telkeket alakí
tott ki. Ez megnehezítette és beha
tárolta munkánkat. A rendelkezésre 
álló terület egy nagyjából 10 méteres 
sáv volt. Egy kisebb hitelesítő és 
mentő ásatást 1984 őszén tudtunk el
kezdeni.3 Ennek során a 16. számú 
háztól délre eső részt alaposan át
kutattuk, de itt sírokra nem bukkan
tunk. A szomszédos, 18. számú ház 
mögötti részen négy sírt találtunk. 
Az első két sír a ház ÉK-i alapjával 
nagyjából egy vonalban helyezkedett 
el. Ezeket a lakók elmondása szerint 
a 70-es években „amatőr kutatók" 
tették tönkre. A 3. sír a ház DNy-i 
alapjával egy vonalban került elő. A 
4. sír pedig, a 2. sírtól ÉNy-ra helyez
kedett el. így bizonyossá vált, hogy 
az építkezés során három sírsor pusz
tult el. Az 1. és 3. sír közti részen 

1. ábra. Veszprém, Komarov u. (Helyszín
rajz.) 

meszes gödröt ástak, így itt már nem 
találtunk semmit. A 20. számú ház 
mögötti részen kijelölt kisebb árkunk 
sem hozott eredményt, bár állítólag 
a telken a 60-as évek közepe táján 
szintén találtak sírokat. A leletek 
elkallódtak. A terület további feltá
rását, a hitelesítő ásatást részben a 
hobby-telkek, részben a szűkre sza
bott anyagi lehetőségeink miatt nem 
volt módunk folytatni. 

Ujabb, igen csak rövid ideig tartó 
ásatásra csak 1986 végén került sor, 
melynek során mindössze arra volt 
lehetőségünk, hogy a 3. sír sorának és 
az 1—2. sír sorának folytatásában 
egy-egy kutatóárkot húzzunk.4 Az 
első árokban a 3. sírtól DK-re 6 mé
terre előkerült az 5. sír. A másik árok 
nem hozott eredményt. Ujabb feltá
rásra, további kutatásra sajnos nincs 
módunk, így újabb eredmények, 
amennyiben a temető még tovább 
terjed, feltehetőleg csak az építkezé
sek figyelemmel kísérése során vár
hatók. 

Az eddig nyert tapasztalatok alap
ján megállapíthatjuk, hogy a sírok 
szabályos sorokat alkotnak, egymás
tól 5-6 méterre helyezkednek el. 
A dél—északi irányú sorok között a 
távolság 2—4 méter között van. A 
sírok tájolása ÉNy-DK-i. A sírmély
ség 100-120 cm között váltakozik. 

Sírleírások 

1. sír 
A 18. számú ház dél-keleti sarkától 
déli irányba 750 cm-re (2. ábra) A 
sír bolygatott földjében összetört, 
visszadobált csontokat találtunk. 
Melléklet nem került elő. A sír nagy
jából Ny—K-i tájolású volt, méretét 
pontosan már nem tudtuk megálla
pítani. (Körülbelül 175 cm hosszú 
lehetett). Sírmélység 132 cm. 

2. sír 
Az 1. sírtól délre, 6 méterre, vele egy 
vonalba került elő. (2. ábra) A telje
sen feldúlt sírban visszadobált cson
tokat és egy bronz S-végű karikát ta
láltunk (I. tábla 1.). Karika átmérő: 
1,6 cm. A sír tájolása Ny—K-i volt, 
hossza körülbelül 210 cm lehetett. 
Sírmélység 136 cm. 
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2. ábra. Veszprém, Komarov u. (Helyszín
rajz.) 

3. sír 
Idősebb nő. Sírmélység 126 cm. Tá
jolása ÉNy-DK-i. Sír hossza 235 
ст., szélessége 75 cm. Váz hossza 
155 cm. A rossz megtartású váz ha
nyatt fektetett, nyújtott helyzetben 
került elő. Erősen töredékes kopo
nyája oldalra billent, részben szét
csúszott. Karcsontjai a váz mellett 
szorosan helyezkedtek el. A láb fej
csontok már nem voltak meg. (3. 
ábra). A koponyától kissé balra vé
kony bronz huzalból hajlított fülbe
valókarika volt. (I. tábla 3.) Á.: 1,1 
cm.5 Hasonló, de vastagabb bronz 
szálból készült fülbevalókarika a ko
ponya csontjain belül. (I. tábla 2.) 
Á.: 1,3 cm. A bal medencecsont fe
lett egyenes, egyélű vaskés. (I. táb
la 4.) H.: 7,2 cm. A bal kéz ujjcson-
ton rovátkolt felületű bronz pánt-
gyürü. Két vége egymásra van haj
lítva. (I. tábla 5.) A.: 2,2 cm. A láb
szárcsontok végénél korongolt, apró 
kaviccsal soványított, kívül-belül vö
rösre égetett, helyenként fekete fol
tos agyag edény. Kissé kihajló pere
me legömbölyített, több helyen is tö
redékes. Vállán szabálytalan elmosó
dó hullámvonal díszítés van. Alja 
ferdén van levágva. (4. ábra.) Sz. á.: 
9,2 cm, F. á.: 7 cm, M.: 9,3 cm. 

4. sír 
Kislány. Sír mélysége 102 cm. Tájo
lás Ny—K-i. Sír hossza 145 cm, szé
lessége 80 cm. Váz hossza 95 cm. 
(5. ábra.) A rossz megtartású váz ha
nyatt fektetett, nyújtott helyzetben 

került elő. Koponyája északra bil
lent. Jobb oldali orsócsontja elcsú
szott a felkarcsont irányába. Az áll
kapocs alatt tömör, bronz, öntött 
füles gomb. (I. tábla 10.) H.: 1,8 cm. 
A jobb alkarcsont mellett rovátkolt 

felületű bronz pántgyűrű, díszítetlen 
végei egymásra vannak hajlítva. (I. 
tábla 8.) Á.: 1,9 cm. Jobb alkarcsont 
mellett kerek átmetszetű bronz hu
zalból hajlított karperec. Hegyesedő 
végei egymásra vannak hajlítva. (I. 
tábla 9.) Á.: 6,2 cm. A bal kézujj-
csonton lapos, bronz huzalból ké
szült gyűrű. Végei szorosan egymás
ra vannak hajlítva. (I. tábla 7.) Á.: 
1,7 cm. A bal combcsont külső olda
lán egyélű, nyéltüskés vas kés. (I. 
tábla 6.) H.: 7,1 cm. A bal lábszár
csontok mellett két tojás. A bal láb
fejcsontokra helyezve korongolt, jól 
iszapolt, közepesen sovány ított, kí
vül-belül feketére égett, helyenként 
vöröses-barna foltos agyag edény. 
Erősen kihajló pereme egyenesre van 
levágva. Fenék felé kissé szűkül. Vál
lán egyszeres hullám-, alatta egye
nes vonalköteg díszíti. Fenekén elmo
sódott fenékbélyeg látszik. (6. ábra.) 
Sz. á.: 8,1 cm, F. á.: 6,8 cm, M.: 
8 cm. 

/. tábla. Veszprém, Komarov u. 
1-2. sz. sír, 2-5 - 3. sz. sír, 6-10 - 4. sz. 
sír, 11 szórvány. 
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3. ábra. 3. sz. sír. 

VESZPRÉM - Komarov u 

3-s i r 

Sm-i26cm 
M= 1 :10 

1r2.-BRONZ FÜLBEVALÓ 
3.-VAS KÉS 
4 - B R O N Z GYŰRŰ 
5.-AGYAG EDÉNY 

4. ábra. 3. sz. sír edénye. 

5. ábra'. 4. sz. sír. 

VESZPRÉM - Komarov u. 

4-sir 

Sm:-102cm 
M = 1 :10 

1.-BRONZ GOMB 
2.-GYÚRŰ 
3-KARPEREC 
4.-GYÜRÜ 
5 - V A S KÉS 

6.-7 " T O J Á S 
8 -AGYAG EDÉNY 

6. ábra. 4. sz. sir edénye. 

Szórvány 
A 3. sír kutatóárkában egy aranyo
zott, tömör, bronz gomb (?) töredé
ke került elő. (I. tábla 11.) H.: 1,1 
cm. Sírnak vagy más objektumnak 
nem volt nyoma. 

5. sír 
Nő. Sírmélység 115 cm. Tájolás Ny— 
K-i. Sír hossza 245 cm, szélessége 
98 cm. Váz hossza 163 cm. A rossz 
megtartású váz hanyatt fektetett, 
nyújtott helyzetben volt a sírban. 
A karcsontok a váz mellett helyez
kedtek el. A csigolyák és a bordák a 
mellkasi részen teljes összevisszaság
ban kerültek elő, bár bolygatásnak 
vagy állattúrásnak nem volt nyoma. 
A jobb kézujjcsontok a combcsont 
alsó végéig csúsztak le. (7. ábra.) A 
koponya bal oldalán két egymásba 
akasztott bronz S-végű hajkarika 
volt. Az egyik vékonyabb, a másik 
kissé vastagabb bronz huzalból van 
hajlítva. Utóbbi vége szélesen el van 
kalapálva. (II. tábla 6.) Á.x : 1,7 cm, 
Á.2: 1,8 cm. A koponya jobb olda
lán szintén két karika. Az egyik vas
tagabb bronz huzalból van hajlítva, 
három darabra tört. A másik véko
nyabb, bronz huzalból hajlított, pöd
rött végű karika, ugyancsak három 
darabra tört. Ugyanitt egy vastagabb 
ezüst huzalból készült, egymásra haj
ló végű fülbevalókarika is volt. Való-
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VESZPRÉM- KOMAROV U. 

5.-sir 

Sm -115cm 

M = 1 : 10 

1- S-VÉGI) HAJKARIKA 

2- S-VEGÜ HAJKARIKA 

3 - TOJÁS 

4- TOJÁS 

S VASTÖREDÉK 

»- KARPEREC 

7- VAS KÉS 

8- BRONZ GYÜRÜ 

»- BRONZ GYÜRÜ 

10- EDÉNY 

11- TOJÁS 

7. ábra. 5. sz. sír. 

színüleg a két első karika egymásba 
volt akasztva. (II. tábla 2., 3., 4.) 
Á.i : 1,6 cm, Á.2: 1,8 cm, Á.3: 2,5 
cm. A bal felkarcsont felső végénél 
(vállnál) tojás. A bal felkarcsont kö
zepe táján, annak külső oldalán szin
tén tojás. A jobb oldali bordasor alsó 
ívénél szétmálott, meghatározhatat
lan vas tárgy. A jobb alkarcsontokon 
kerek átmetszetű, vastag bronz hu
zalból hajlított karperec. Egyik vége 
kissé elkeskenyedik, egyenesre van le
vágva. Másik vége szintén elkeske
nyedik, hegyben végződik. (II. tábla 
1.) Á.: 6,7 cm. Felületén ,,S" sod-

//. tábla. Veszprém, Ko maróv u. 
1-8 - 5. sz. sír. 

8. ábra. 5. sz. sír edénye. 

ratú lenszálat, textil nyomokat talál
tak. A bal medencecsonton erősen 
korrodált, egyélű vas kés. Két darab
ra tört. (II. tábla 8.) H.: 7,5 cm. A 
bal kézujjcsonton vékony bronz le
mezből hajlított pántgyürü. Középen 
kiszélesedik, keskenyedő végei egy
másra vannak hajlítva. (II. tábla 5.) 
Á.: 2 cm, V.: 0,9-0,5 cm. A jobb 
kézujjcsonton vékony, bronz pánt-
gyűrű. Kissé elkeskenyedő végei egy
másra vannak hajlítva. (II. tábla 7.) 
Á.: 2,2 cm. A bal lábszárcsontok vé
génél korongolt, jól iszapolt, fino
man soványított, csillámos anyagú, 
vöröses-barna, helyenként fekete fol
tos agyag edény. Kihajló pereme 
egyenesre van levágva, hiányos. 
Fenék felé kissé szűkül. Vállán két
szeres hullám-, alatta szintén hullám
vonal díszítés van. Felületén erede
tileg is meglevő lyuk van. (8. ábra.) 
Sz. á.: 10,4 cm, F. á.: 7,1 cm, M.: 
11,2 cm. Az edénytől kissé keletebb
re tojás. 
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Az 1972-1973-ban 
összegyűjtött anyag 

A leletanyagot, mint arról már szó 
volt, Salamon Tamás gyűjtötte ösz-
sze, mellékelve egy vázlatrajzot. (9. 
ábra.) A hitelesítő ásatás során elő
került sírok, valamint a meszes gödör 
elhelyezkedése alapján nem tudtuk 
az általa bejelölt sírok helyét ponto
san beazonosítani. A rajzon három 
sírsor vehető ki, melyet a mi ásatá
sunk is igazolt. A teljesen bizonyta
lan „9? "-es jelölésű rész talán már a 
16. számú ház telkére esik, ahonnan 
csak egy edény ismert, melyet való
színűleg tévesen jegyeztek fel. A hi
telesítő ásatás során itt sírt nem talál
tunk. Az egy-egy sírhoz tartozó le
letekkel kapcsolatban is felmerültek 
bizonytalanságok, kételyek, azért a 
későbbiek során az anyagot rendel
tetésüknek megfelelően fogom tár
gyalni, leírni. Mindezek ellenére szük
ségesnek látszik a leletek sírok sze
rinti rövid felsorolása is. Hozzá kell 
még tenni, hogy a leletek egy kisebb 
része még 1973 előtt került be a mú
zeumba. Egy edényt Sepsi Sz. Leven
te ajándékozott a múzeumnak, egy 
edényt pedig az 1986-os ásatás al
kalmával adtak át. A részletes leírás 
során ezt külön is jelezni fogjuk. 

1. sir: agyag edény. (III. tábla 1.) 
1. sir „alatti" (K-re) sírból: Ezüst fül
bevalókarika, két bronz gyűrű, egyik 
arkolással díszített, vas kés, agyag 
edény. (III. tábla 2.) 
2. sír: fenékbélyeges agyag edény. 
(III. tábla 3.) 
2. sír „alatti" (K-re) sírból: két ezüst 
és egy törött bronz S-végű karika, két 
bronz gyűrű, egyik díszített, vas kés, 
két agyag edény. (III. tábla 4., 5.) 
3. sír: leletről nem tudunk. A sír 
helye a rajzon jelölve van. (9. ábra.) 
4. sir: sodrott nyakperec, bronz pánt
gyűrű, bronz karperec. (IV. tábla 1.) 
5. sir: két bronz fülesgomb, egy 
bronz pityke, üveg- és kauri kagyló
ból fűzött nyaklánc, agyag edény. 
(IV. tábla 2.) 
6. sir: leletről nincs tudomásunk. 
(9. ábra.) 
7. sír: csak a rajzon jelölve. (9. ábra.) 
8. sir: ezüst karika töredéke, vas kés 
(két darabban), agyag edény. (IV. 
tábla 3.) 
9. sir: (?) bronz karperec, üveggyön
gyök és kauri-kagylóból fűzött nyak
lánc. (IV. tábla 4.) 
Szórvány: fonott, bronz karperec, 
lant alakú bronz csat, 13 darab ki
sebb-nagyobb bronz vagy ezüst kari
ka, edénytöredékek. (IV. tábla 5.) 

Az 1972-1973-ban gyűjtött 
leletek részletes leírása 

A leltárkönyvben az anyag hárorri he
lyen szerepel. A leletek zöme a 
76.33.-as szám alatt van beleltározva. 
Ennek általános meghatározása: 
„Veszprém - Komarov u. 4943/15. 
hrsz. telekkel Ny-felé szomszédos 
telken. Telekrendezéskor került elő 
1973-ban. Salamon T. közvetítésével 
került be a múzeumba." Az ettől 
eltérő leltárkönyvi bejegyzést külön 
közlöm. Ugyancsak külön szerepel az 
egyes tárgyak leírásakor a sírszám is. 

I. Fülbevalókarikák, S-végű karikák 
1. Négy darab, kerek átmetszetű 

bronz huzalból hajlított fülbevalóka
rika (V tábla 1-4.) A.,: 2,4 cm, 
Á.2. 2,1 cm, Á 3 : 1,8 cm, Á.4. 
1,1 cm. Leltárkönyvi bejegyzés: Szór
vány. Leltári szám: 76.33.14.6 

2. Vastagabb bronz huzalból ké
szült bepödrött végű karika. Vissza
kalapált vége letörött. (V. tábla 5.) 
Á.. 1,1 cm. L. b.. 2. sír „alatti" K-re 
a sírból.L. sz.: 76.33.3.4. 

3. Hét darab S-végű karika. (V. 
tábla 6-12.) Ezen belül a 7. és 9. 
számú ezüstből, a többi bronz hu-

9. ábra. Az 1972-73-ban előkerült sírok 
helyszínrajza. (Salamon T. után.) 

1. Vas kés 
2. Ezüst ruhakapocs 
3. Nyaklánc 
4. 2 gyűrű (bronz) 
5. Karperec 
6. Karperec (bronz) 
7. Hajpánt fonott (bronz) 
8. Gyűrű (bronz) 
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III. tábla. Veszprém, Komarov и. 1972-1973-ban gyűjtött anyag. 
l—l. sír, 2 - 1. sír ,,alatti" (K-re) sírból, 3-2. sz. sír{4-5 - 2. sz. 
sír „alatti" (K-re) sírból. 
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IV. tábla. Veszprém, Komarov u. 1972-
1973-ban gyűjtött anyag. 
1-4. sz. sír, 2-5. sz. sír, 3-8. sz. sir, 
4 - 9.? sir, 5 - szórvány. 

zalból készült. A 7. számú S-dísze 
összelapult. A bronzból készültek ki
vitelben hasonlóak, kivéve a 12. szá
mút, ahol a visszahajló S-díszítés szé
lesen elkalapált. Á.i : 1,3 cm, Á.2 : 
1,7 cm, Á.3: 1,6 cm, Á.4: 1,2 cm, 
Á.5: 1,5 cm, Á.6: 1,5 cm, Á.7 : 
1,4 cm. L.b.: Szórvány. L.sz.: 
76.33.11. 

4. Ezüst huzalból hajlított fülbe
valókarika. (V. tábla 13?) Á.: 1,6 cm. 
L.b.: Szórvány. L.sz.: 76.33.13. 

5. Vékony ezüst huzalból ké
szült, törött fülbevalókarika. (V. táb
la 14.) Á.: 1,2 cm. L.b.: 8. sír. L.sz.: 
76.33.7.2. 

6. Vékony ezüst huzalból hajlí
tott S-végű karika. (V. tábla 15.) 

Á.: 1,4 cm. L.b.: Szórvány. L.sz.: 
76.33.12. 

7. Két darab vékony ezüst, kissé 
egymásra hajló végű fülbevalókarika. 
(V. tábla 16-17.) k.x : és Á.2: 1,3 
cm. L.b.: 2. sír „alatti" (K-re) sírból. 
L.sz.: 76.33.3.3. 

8. Ezüst huzalból hajlított fülbe
valókarika. (V. tábla 18.) Á.: 1,8 cm. 
L.b.: 1. sír „alatti" (K-re) sírból. 
L.sz.: 76.33.1.4. 

II. Gyűrűk, gombok, karperecek 
1. Nyitott, díszítetlen, bronz pánt-

gyűrű. Végei kissé egymásra hajlanak. 
(VI. tábla 1.) Á.: 2,2 cm. L.b.: 1. sír 
„alatti" (K-re) sírból. L.sz.: 76.33.1.2. 

2. Nyitott, bronz pántgyűrű. Felü
lete rácsmintával díszített. (VI. tábla 
2.) Á.: 2,2 cm. L.b.: 1. sír „alatti" 
(K-re) sírból. L.sz.: 76.33.1.3. 

3. Nyitott, bronz pántgyűrű, rács
mintával díszített. Végei kissé elkes
kenyednek, díszí^etlenek. (VI. tábla 

3.) Á.: 2,2 cm. L.b.: 2. sír „alatti" 
(K-re) sírból. L.SZ.: 76.33.3.1. 

4. Háromszög átmetszetű, rossz
ezüst zárt pántgyűrű. Felületén kö
zépen bordadísz látható. (VI. tábla 
4.) Á.: 2,2 cm. L.b.: 2. sír „alatti" 
(K-re) sírból. L.sz.: 76.33.3.2. 

5. Háromszög átmetszetű, nyitott, 
bronz pántgyűrű egymásra hajló vé
gekkel. Külső felületén bordadísz 
van. (VI. tábla 5.) Á.: 1,8 cm. L.b.: 
4. sír. L.sz.: 76.33.5.3. 

6. Bronz, füles félgomb. Nyakré
szén kis bordadísz van. Kiszélesedő 
középrésze kis hegyesedő félgömbös 
dudorba végződik. (VI. tábla 6.) H.: 
1,7 cm. L.b.: 5. sír. L.sz.: 76.33.6.5. 

7. Bronz, füles félgomb, szabályos 
gömb fejjel. (VI. tábla 7.) H.: 1,7 cm. 
L.b.: 5. sír. L.sz.: 76.33.6.4. 

8. öntött, bronz, lant alakú csat. 
Félköríves peremét rovátkolás díszí
ti. Középen erősen beszűkül. Vége 
felé kiszélesedik, két bütyökben zá-
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V. tábla. Veszprém, Komarov u. 
Fülbevalók, S-végű karikák. 
1-4 76.33.14., 5 - 76.33.3.4., 6-12 -
76.33.11. 13 - 76.33.13., 14-76.33.7.2., 
15 - 76.33.12., 16 - 17 - 76.33.3.3., 
18 - 76.33.1.4. 

rul le. A pecek már nem volt meg. 
(VI. tábla 8.) H.: 2,2 cm. L.b.: Szór
vány. L.sz.: 76.33.10. 

9. Kerek, bronz pityke. Középen 
kidudorodik. Hátoldalán kis fülecs-
ke szolgált a felerösítésre. (VI. tábla 

9.) A.: 1,3 cm. L.b.: 5. sír. L.sz.: 
76.33.6.3. 

10. Kerek átmetszetű, vastag, bronz 
huzalból hajlított karperec. Végei kis
sé elkeskenyednek. (VI. tábla 10.) 
Á.: 5,5 cm. V.: 0,4 cm. L.b.: 4. sír. 
L.sz.: 76.33.5.1. 

11. Kerek átmetszetű, bronz huzal
karperec. Felülete több helyen is 
megsérült. Végei elkeskenyednek. 
(VI. tábla 11.) Á.: 6,7 cm. V.: 0,4 
cm. L.b.: 9. ? sír. L.sz.: 76.33.8.2. 

12. Három bronz szálból sodort 
karperec. Mindkét vége hurokban 

végződik, mely spirálisan visszahajló 
szállal van kitöltve. (VI. tábla 12.) 
Á.: 6,8 cm. L.b.: Szórvány. L.sz.: 
76.33.9. 

III. Nyakdíszek, kések 
1. Nyaklánc: 4 db kauri kagyló, 

3 db sötét színű, gömbölyű gyöngy
szem, rácsurgatott, egymást keresz
tező vonaldísszel. Ezeken belül kis 
rozettával díszítve. 1 db fehér, göm
bölyű gyöngyszem, 1 db hosszúkás, 
hengerded, barna és fehér ráfolyatott 
díszítésű üveggyöngy, 1 db zöld, át
fúrt, kettős kónikus üveggyöngy. 
Ide tartozik egy kettétört, szürkés 
színű, sárga pöttyös és barna ráfo
ly atásos díszű üveggyöngy. (Ezt a raj
zoló az alább tárgyalandó nyaklánc 
gyöngyei közé rajzolta, balról a 8.). 
L.b.: 9. ? sír. L.sz.: 76.33.8.1. (VII. 
tábla 1.) 

2. Nyaklánc: 5 db kauri kagyló, 
nyolcosztatú rúdgyöngy, világos, sár
gás-zöld színű, töredékes, négyoszta-
tú, világos színű gyöngy, 2 db három 
és 2 db kétosztatú, világos, szürkés
fehér gyöngy, 4 db sárga színű iker
gyöngy, 4 db kis méretű, fehér 
gyöngyszem, 1 db gömbölyű, fekete 
színű és 1 db világos zöld színű 
gyöngyszem, 1 db vöröses-barna, kó
nikus üvegpaszta gyöngy, 1 db barnás 
színű, többszögű üvegpaszta gyöngy, 
1 db gömbölyű bronz szem. (VII. 
tábla 2.) Az utolsóként említett 
darab valószínűleg nem tartozott a 
nyaklánchoz. L.b.: 5. sír. L.sz.: 
76.33.6.2. 

3. Két, vékony bronz szálból so
dort nyakperec. Egyik vége hurkos 
szerkezetű, a másik letörött. (VII. 
tábla 3.) Á.: 15,3 cm. L.b.: 4. sír. 
L-sz.: 76.33.5.2. 

4. Egyélű, vas kés töredéke. (VII. 
'tábla 4.) H.: 6,1 cm. L.b.: 2. sír 
„alatti" (K-re) sírból. L.sz.: 76.33.3.5. 

5. Egyélű, vas kés igen töredékes 
darabjai. (VII. tábla 5.) H.: 7,5 cm. 
L.b.: 8. sír. L.sz.: 76.33.7.3. 

6. Egyélű, vas kés töredéke. (VII. 
tábla 6.) H.: 4,5 cm. L.b.: 1. sír 
„alatti" (K-re) sírból. L.sz.: 76.33.1.5. 

IV. Edények 

1. Korongolt, jól iszapolt, csillá
mos anyagú, kívül-belül feketére 
égett, helyenként barna foltos edény. 
Kihajló pereme töredezett. A fenék 
felé kissé szűkül. Vállon nagyívű hul
lámvonal, alatta szabálytalan, helyen
ként a hullámvonalat is metsző egye
nes vonalak díszítik. Az edény belső 
felületén erősen bemélyedő, valószí
nűleg simítófától származó nyomok 
vannak. (10. ábra.) Sz.á.: 7,6 cm, 
F.á.: 6,4 cm, M.: 10,2 cm. Winkler 
György ajándéka. 
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VI. tábla. Veszprém, Komarov u. 
Gyűrűk, gombok, karperecek. 
1 - 76.33.1.2., 2 - 76.33.1.3., 3 - 76.33. 
3.1., 4 - 76.33.3.2., 5 - 76.33.5.3., 16 -
76.33.6.5., 7 - 76.33.6.4., 8 - 76.33.10., 
9 - 76.33.6.3., 10- 76.33.5.1., 11 -
76.33.8.2., 12 - 76.33.9. 

2. Korongolt, vöröses-barna, he
lyenként fekete foltos, jól iszapolt 
edény. Erősen kihajló pereme egye
nesre vágott, egy helyen töredezett. 
A fenék irányába kissé beszűkül. 
A válltól kezdődően felületét kb. 
2/3-ad részben egyenes vonalkötegek 
díszítik. (11. ábra.) Sz.á.: 10,5 cm, 
F.á.: 7 cm, M.: 12,5 cm. Megjegyzés: 
1. sír. Magántulajdon. 

3. Korongolt, apró kaviccsal sová-
nyított, vörös színű, helyenként fe
kete foltos edény. Kihajló peremé
nek széle kissé visszahajlik, felfelé 
összesimított (felálló), több helyen 
sérült. Felületét a nyak alatt kettős, 
szabálytalan hullámvonalköteg, alatta 
egyenes vonalköteg díszíti. (12. áb
ra.) Sz.á.: 10,1 cm, F.á.: 8,4 cm, M.: 
8,2 cm. Megjegyzés: 2. sír „alatti" 
(K-re) sírból. Magántulajdon. 

4. Korongolt, finoman iszapolt, 
vöröses-barna színű edény. Erősen 
kihajló pereme ferdén levágott, töre
dékes. Fenék felé szűkül. A perem 
alatt szabálytalan, nagyívű hullámvo
nal, alatta egyenes vonalköteg díszíti. 
Fenekén elmosódott bélyeg nyoma 

10. ábra. Szórvány edény. (Winkler Gy. 
ajándéka. 

11. ábra. 1. sz. sír edénye. (1973) 

12. ábra. 1. sz. sír „alattf sírból való 
edény. (1973) 

látszik. (13. ábra.) Sz.á.: 10,1 cm, 
F.á.: 6,1 cm, M.: 11,6 cm. L.b.: 2. 
sír „alatti" (K-re) sírból? vagy szór
vány. L.sz.: 76.33.4. 

5. Korongolt, jól iszapolt, vörö
ses-sárgás színű edény. Töredékes 
pereme kissé kihajlik, legömbölyített, 
alatta kidudorodó gyűrű van. Fenék 
felé kissé szűkül. Két oldalán kis fü-
lecskék vannak kiképezve. A fülek 
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VII. tábla. Veszprém, Komarov и. 
Nyak díszei, kések. 
1 - 76.33.8.1., 2 - 76.33.6.2., 3 76.33.5.2., 4 - 76.33.3.5., 5 - 76.33.7.3., 6 - 76.33.1.5. 
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között, illetve alatt kettős, elmosó
dott hullámvonalköteg díszíti. (14. 
ábra.) Sz.á.: 3,3 cm, F.á.: 3,9 cm, 
M.: 7,3 cm. L.b.: 5. sír. L.sz.: 
76.33.6.1. 

6. Korongolt, apró kaviccsal sová-
nyított, vékony falú, vöröses-barna 
színű, fekete foltos edény. Pereme 
erősen töredékes, kissé kihajló. Fe
nék felé kissé szűkül. Felületét ket
tős hullámvonalköteg díszíti. Fenekén 
elmosódott bélyeg nyoma látszik. 
(15. ábra.) Sz.á.: 9,8 cm, F.á.: 8,7 
cm, M.: 10,2 cm. L.b.: 1. sír „alat
ti" (K-re) sírból. L.sz.: 76.33.1.1. 

7. Korongolt, vöröses-barna színű, 
szürke foltos, helyenként kikopott 
felületű edény. Erősen kihajló pere
me ferdén van levágva, hiányos. Fe
nék felé kissé szűkül. Vállán szabály
talan hullámvonal, alatta egyenes vo
nalköteg díszíti. Alján fenékbélyeg 
van. (16. ábra.) Sz.á.: 10,7 cm, 
F.á.: 8,6 cm, M.: 15,3 cm. L.b.: 2. 
sír. L.sz.: 76.33.2.1. 

8. Korongolt, vöröses-barna színű, 
helyenként fekete foltos edény. Erő
sen kihajló pereme egyenesre van 
vágva, töredékes. Fenék felé kissé 
szűkül. Vállán elmosódott hullám-, 
alatta egyenes vonalköteg díszíti. Al
ján fenékbélyeg van. (17. ábra.) 
Sz.á.: 9,3 cm, F.á.: 6,9 cm, M.: 9,5 
cm. L.b.: 8. sír. L.sz.: 76.33.7.1. 

9. Korongolt, vöröses-barna színű, 
helyenként fekete foltos edény. Erő
sen kihajló pereme egyenesre van le
vágva, hiányos. Fenék felé szűkül. 
Vállán szabályos hullám-, alatta egye
nes vonalkötegek díszítik. (18. ábra.) 
Sz.á.: 9,3 cm, F.á.: 6,6 cm, M.: 12,2 
cm. L.b.: Szűcs—Ézsiás-féle társas
házi telkén 4943/15. hrsz. Sepsi Sz. 
Levente ajándéka. L.sz.: 73.15.1.7 

10. Az alábbi edénytöredékek a lel
tárkönyvi bejegyzés szerint: Salamon 
Tamás ajándéka. 4943/15. hrsz. Ny-i 
szomszédjának telkén. 
Nagyobb edény hat töredéke. Koron
golt, apró kaviccsal soványított, vörö
ses-barna színű, belül feketére égett. 
L.sz.: 73.38.1. 
a) Több darabból ragasztott töredék, 

a nyak kis részével. Felületét 
nagyívű, kétszeres hullám-, alatta 
egyenes vonalköteg díszíti. (VIII. 
tábla 1.) Belső átmérő: 14,9 cm, 
M.: 9,4 cm, 

b) Faltöredék, a perem kis részével. 
Felületét kétszeres hullám-, alat
ta egyenes vonalköteg díszíti. 
(VIII. tábla 2.) Sz.: 3 cm, M.: 
4,1 cm, 

c) Faltöredék, egyenes vonalköteg 
dísszel. (VIII. tábla 4.) Sz.: 3,8 
cm, M.:4,l cm, 

d) Két-két darabból ragasztott faltö
redékek. (VIII. tábla 3., 6.) Sz.i : 
2,5 cm, M.j : 6,1 cm, Sz.2: 3 cm, 
M.2:5,8cm, 

15. ábra. 76.33.1.1. sz. edény. 

e) Fenéktöredék a fal kis részével és 
fenékbélyeg elmosódott nyomá
val. (VIII. tábla 5.) Á.: 7,7 cm, 
Sz.:5,4 cm. 
11. Belül feketére égett, vöröses

barna színű faltöredék, egyenes vo
nalköteg díszítéssel. (VIII. tábla 7.) 
Sz.: 5,6 cm, M.: 5,1 cm. L.sz.: 
73.38.2. 

17. ábra. 76.33.7.1. sz. edény. 

12. Korongolt, finoman iszapolt, 
belül vörösre égett, vöröses-barna fal 
és fenék töredék (kb. az edény fele). 
Felületét többsoros egyenes vonalkö
teg díszíti. (19. ábra.) M.: 12,8 cm, 
F.á.: 7,1 cm. L.sz.: 73.38.3. 
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18. ábra. 73.15.1. sz. edény. 

Az előzőekben ismertetett leletanyag 
alapján a Komarov utcai honfoglalás
kori temető a köznép temetkező he
lye volt. Teljes egészében megegye
zik a hasonló korú többi köznépi 
temető anyagával,8 de mint ismere
tes, ezek általában igen nagy kiter-
jedésűek, több száz sírós temetők.9 

Esetünkben az elpusztult sírokkal 
együtt körülbelül 17-20 sírt isme
rünk, ami a köznépi temetőknek csak 
töredékét jelenti. Kiterjedésére vo
natkozóan csak keveset mondhatunk. 
Egyelőre úgy tűnik, hogy a temető 
első sora a 18. számú ház ÉK-i alap
jával egyvonalban lehetett. Bizto
san csak három sírsorról beszélhe
tünk, de a 20. számú ház telkén 
említett sír (sírok?) alapján legalább 
még egy sornak kell lennie. 

Az eltemettek korára és nemére 
vonatkozóan csak elsősorban a hite
les sírok adatai alapján következtet
hetünk. Eszerint két nő és egy kis
lány sír került elő. Valószínűleg a 
2. sírban is nő nyugodott. (S-végű 
karika). Az összegyűjtött anyag alap
ján (két nyaklánc és egy nyakperec) 
még három nő vagy kislány sírját 
tételezhetjük fel. 

A hiteles sírok edény- és tojás
mellékletei, valamint a gyűjtött 
anyagban található nagy számú 
edénylelet arra utal, hogy az ide te-
metkezők zöme még pogány hitű 
volt. 

A leletanyag semmiben sem tér el 
a többi köznépi temető anyagától. 
Az egyszerű, nyitott fülbevalókari
kák, a pödrött végű és S-végü kari
kák bronzból vagy ezüstből igen 
gyakori leletei a köznépi temetők
nek.10 A kutatók nagy része egyet
ért abban, hogy az elsőként emlí
tett fülbevalótípus a legelterjedtebb 
a honfoglalás idején, melyet az 
S-végű karika szorít ki a viseletből. 
Kialakulásának helyével, elterjedésé
vel kapcsolatban eltérnek a véle
mények. Szőke Béla helyi termék
nek tartotta, tömeges elterjedését a 
magyarság megtelepedésével hozta 
kapcsolatba. Megjelenésének ideiét 
a X. század 60-as éveire tette. 1 

Kralovánszky Alán a kialakulás he
lyét a dunántúli területekre teszi, 
idejét pedig a X. század második 
felére.1 Török Gyula az S-végű 
karika megjelenésének idejét a X. 
század végére teszi.13 Ettől némileg 
eltér Mesterházy Károly véleménye, 
aki szerint az S-végű karikák való
színűleg cseh területen alakulnak ki 
és a szláv etnikum közvetítésével ke
rül először a Dunántúlra, ennek 
északi részére és csak igen későn, a 
XI. századtól tömegesen az Alföld
re.14 Hasonló véleményen van Sza
bó János Győző is. Mesterházy 
megfigyelése szerint a szlovákiai ré
szeken a karikákat diádémszerűen vi
selték, míg az alföldi vidékeken a 
csimbókokat díszítették velük.16 Ezt 
a gyakori viseleti szokást lehetett 

megfigyelni az 5. sír esetében, hol a 
két egymásba akasztott S-végű, illet
ve pödrött végű karikák a hajfona-
tot díszítették. 

Temetőnkben különböző típusú 
gyűrűk kerültek elő, melyek szin
tén gyakran megtalálhatók az egyes 
köznépi temetők anyagában. A 
párhuzamok alapján az egyes típu
sok a X. század végére, a XI. század 
elejére keltezhetők.19 Ugyancsak a 
gyakori leletek közé tartoznak a fü
les gombok, mind tömör, mind fél
gomb változatuk20 , akárcsak a keleti 
eredetre visszavezethető lant alakú 
csatok.2 ! A példányunkhoz a leg
közelebb a Hódmezővásárhely-gor-
zsai 12. sír darabja22 vagy pedig a 
bodrogvécsi (Somotor) példány áll.23 

Ruhadísz lehetett az igen egyszerű ki
vitelű bronz pityke, melyből valószí
nűleg több is lehetett a sírban.24 A 
temetőnkben előkerült nyakdíszek és 
karperecek szintén gyakori mellékle
tek. A nyakperecek általában csak a 
köznépi temetők női sírjaiban kerül
nek elő.25 Eredetével kapcsolatban 
felmerült a szláv26 és a bizánci ere
det is.27 Elterjedésének idejét a 
X-XI. századra teszi a kutatás.28 

Temetőnk különféle gyöngytípusai 
nagyjából egy időben voltak divat
ban, a X. század közepe táján.29 

A Komarov utcai sírokból két, ál
talánosan elterjedt, karperectípus is
mert.30 Divatjuk a X. század végére 
tehető.3 1 A vas kések szintén a szok
ványos leletek közé tartoznak.32 

A teljesen feltárt, nagy sírszámú 
temetők arról tanúskodnak, hogy az 
edények igen gyakori mellékletei a 
köznépi temetőknek.33 Nagyobb 
számban való megjelenésüket egy-egy 

19. ábra. 73.38.3. sz edény töredék. 
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1. 

3. 

VIII. tábla. Veszprém, Komarov u. 
Edénytöredékek. 
1-6 - 73.38.1., 7 - 73.38.2., 8 - 73.38.3. 
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temetőn belül a nem magyar etnikum 
túlsúlyba kerülésével magyarázzák a 
kutatók.3 4 Esetünkben egy kivételé
vel az edényleletek az általánosan el
terjedt típushoz tartoznak.35 Külön 
kell szólnunk a 76.33.6.1. számú 
(5. sír) edénykéről, melynek nyak és 
fül kiképzése a szaltovo-majáki kul
túrából eredeztetett típushoz áll kö
zel.36 

Valószínűleg kerámiánk helyben 
készült. Temetőnktől kb. 500 méter
re (Schönherz és Móricz utca keresz
teződésénél) három edényégető ke
mence került elő 1970-ben. Az itt ta
lált barnás-szürke korsó alakú, hul
lám- és egyenes vonalkötegdíszes 
edény (L.sz.: 70.21.1., M.: 20,5 cm, 
Sz.á.: 8,3 cm, F.á.: 7,7 cm), valamint 
a kemence sározásából előkerült cse
réptöredékek alapján a X—XI. szá
zadra keltezhető. Felépítése: 4 cm 
vastag vörösre égett agyagköpenyben 
három sor vassalak és három sor fi
nomra simított agyagréteg váltogat
ta egymást.3 7 

Végezetül még röviden szeretnék 
temetőnk kiterjedésével kapcsolatban 
felvetni egy lehetőséget. Elképzelhe
tőnek tartjuk, hogy Veszprém hon
foglaláskori lakossága kisebb csopor
tokban telepedett le.3 8 Erre utalna a 
Komarov utcai temetővel együtt az 
azonos korú Sashegyi szőlők vagy 
a Csatár-hegyi (Fehér J. telke) még 
feltárás alatt álló temető. A város te
rületén előkerült és honfoglalásko
rinak tartott temetők közül a Jeru-
zsálemhegyi4° és a Madách I. utcai 
sírokat említhetjük.41 Ez utóbbi le
lőhelyen a 39. számú ház előtt őskori 
gödrök kerültek elő 1985 májusában. 
Az egyikbe belevágva gyerek sír volt 
Ny—K-i tájolásban. A váz nagy ré
szét az árokásáskor megbolygatták. 
Mellékletek: 2 db bronz S-végű kari
ka, vékony bronz gyűrűcske és erő
sen korrodált vas karikák. (L.sz.: 
87.126.1—3.). A sír minden bizony
nyal az 1927-ben és 1932-ben fel
tárt temetőrészhez tartozik.42 Ez is 
arra utal, akárcsak a többi esetben is, 
hogy sajnos az említett lelőhelyek 
nem tekinthetők teljesen feltártak
nak, így felvetett elképzelésünk egye
lőre csak hipotetikus lehet. 

összefoglalva: a Komarov utcai 
honfoglaláskori temető a köznép te
metkező helye volt. Korát a X. szá
zad végére; a XI. század elejére tehet
jük. 
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In Westrand von Veszprém in Grundstück 
Komarov Strasse 18. wurden einige Gra
ben bei der Ausgrabung des Fundamentes 
eines Wohnhauses gefunden. Die Funden 
wurden gesammelt und mit einer Grob
zeichnung der Stelle dem Museum über
gegeben. Fachgerechte Grabung wurde 
nincht gemacht. Ungefaehr 10-12 Graben 
wurden vernichtet. 

Im 1984 haben die Mitarbeiter des 
Museums erfahren, dass in diesem Raum 
neue Wohnhauser gebaut werden sollen. 
Sie haben mit ihren beschraenkten finan
ziellen Basis eine Grabimg gestartet um 
die Funden zu retten. Sie haben 4 Graben 
gefunden. Die 1. und 2. waren im 70-er 
Jahren durch „Amateurforscher" gestört. 
Aus der 3. und 4. können sie Funden 
herausholen. (I. Tafel 1., II. Tafel 2.) Im 
3. und 4. Graben lagen eine aelter Frau 
und ein junges Maedchen mit den üblichen 
typischen Plebejer-Gegenstaenden. (Ab
bildung 1. 2.) 

Neue kleinere Forschung war nur im 
1986. Dann wurde ein fünftes Grab ge
funden. Für vollkommene Aufdeckung 
besteht zur Zeit keine Möglichkeit. Nach 
der bisherigen Erfahrungen kann man 
feststellen, dass die Graben regelrechte 
Süd-Nord orienteirte Reihen bilden. Der 
Reihenabstand ist 5-6m. Die Peilung ist 
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EIN FRIEDHOF AUS DER ZEIT DER UNGARISCHEN 
LANDNAHME IN VESZPRÉM 

No dr west-Südost. Bisher sind 3 Reihen 
bekannt (unter Haus Nr. 18. sind parallel 
3 Stück) aber bestimmt sind noch welche 
nach Süd und West. Die Suchen in Ost
richtung waren erfolgslos. 

Das gesammelte Material 
im 1972-73 

Die Funden wurden angeblich getrennt 
nach Graben gesammelt und gelistet, das 
wurde auch in Zeichnung markiert. Bei 
der Grabung konnten wir die genaue 
Stelle nicht identifizieren, die Zuord
nung der Funden zu den Graben ist auch 
unsicher. Wir geben doch die Zeichnungen 
und die selecktierte Funden bekannt. 
(Abbildung 9., Tafel III.-IV.) Die detalli-
erte Beschreibung der Funden geben 
wir nach ihren Funktion an. I. Ohrrin
gen, Ringen mit S-Ende. (Tafel V.) II. 
Ringe, Knöpfen, Armbaender, (Tafel VI.) 
III. Halsschmucke, Messer. (Tafel VII.) 
IV. Gefaesse (Tafel VIII., und Abbildung 
10-19.) 

Vom Fundmaterial kann man trotzt 
der mangelhafter Aufklaerung feststellen, 
dass sie sind typisch für die Zeit der 
ungarischen Landnahme für die untere 
Volkschichten, jeder Typus ist allgemein. 
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Die Verbreitung ist in Verbindung mit 
Ansiedlung der Ungarentums. Die Ple
bejerfriedhof in Veszprém in Komarov-
strasse kann man zum Mitte bis Ende der 
zehnten Jahrhundert datieren. 

Beschreibungen der Graben 

Im 1. und 2. Graben waren nur zurück
geworfene gebroche Kochenreste und ein 
Ring mit S-förmige Endung. Die Funden 
des dritten Grabes waren: an beide Seiten 
der Schaedel zwei Ohrgehaengen aus 
Bronze, ein Brozring, ein Eisenmesser, ein 
Tongefaess. (Abbildung 3. Tafel I. 2 -5 . 
Abbildung 4.) Ausserdem noch ein Knopf 
aus Vollbroze, zwei Brozringe, ein Bronz-
armband mit Spitze, ein Eisenmesser, ein 
Tongefaess, ein Ei, (Abbildungen 5., Tafel 
I. 6-10., Abbildung 6.) sporadisch ein 
vergolgeter Brozknopf. (Tafel I. 11.) 
Die Funden des fünftes Grabes einer Frau 
waren: an beide Seiten der Schaedel zwei 
Ohrgehaengen, ein mit S-förmigem, die 
andere mit gedrehtem Ende, neben der 
Letzteren ein Silberring, drei Eier, korro-
diertes Eisengegenstand, ein Armband aus 
Bronze, zwei Brozringe, ein Eisenmesser, 
ein Tongefaess (Abbildung 7., Tafel II. 
1-8., Abbildung 8.) 




