
NAGY MARGIT 

A FEHÉRVÁRI ÚTI AVAR TEMETŐ 

1960 szeptemberében a Budapest, XI. ker. Fehérvári út 149—155. sz. telken, Szakmunkásképző Inté
zet építésekor, az alapárkok ásásánál emberi csontok kerültek elő. A leletbejelentésre Gábori Miklós szállt 
ki a helyszínre, és egy félig már tönkretett avar sír leleteit mentette meg. (I. sír.) 1960. szept. 5-től okt. 7-ig 
Schreiber Rózsa végzett itt leletmentő ásatást, melynek során még 11 avar sírt sikerült feltárnia (1—11. sír)1. 

A leletmentéskor kitűnt, hogy a környékbeli lakosság a korábbi építkezések során már régebben is 
talált sírokat, főként a Fehérvári út 149—155. sz. telekhez dél felé csatlakozó 157. sz. ház helyén. Ezek a 
csontok elkallódtak. Nem jelentették azt sem, hogy a Szakmunkásképző Intézet alapozási munkálatainál a 
meszesgödör ásásakor is (a telek északnyugati oldalán) találtak csontokat, melyeket szintén nem őriztek meg. 

Az 1960-ban végzett leletmentés alkalmával az Intézet középső épületének alapárkaiban, főleg a pincé
vel ellátott északi oldalon kerültek elő a sírok. Teljes feltárásra az építkezés közben természetesen már nem 
kerülhetett sor, így a 11 sír véletlenszerűen, az árkoktól függően került elő. 

1968 októberében ismét szükségessé vált, hogy a temető területén leletmentő ásatást végezzünk. Az ása
tásra a kelenföldi lakótelep közművesítési munkálatai miatt került sor a Petzvál J. u. 110. sz. telken (Hrsz. : 
3224), melynek délkeleti oldala szomszédos a Fehérvári út 149—155 sz.-mal. Mivel a Fővárosi Építő-
Beruházó Vállalat a Petzvál J. u. 110 sz. telken át tervezte a távfűtő és a vízvezeték csatornát, várható volt, 
hogy a földmunkák az avar temető sírjait veszélyeztetik. A leletmentő ásatást a Petzvál utcai telek délkeleti 
oldalán kezdtük meg. 

Az 1968-as leletmentés során bebizonyosodott, hogy az 1960-ban megmentett sírok egy nagy kiterje
désű avar temető részét képezik, melynek északi, keleti és déli szélét a beépített, ill. parkosított területek 
miatt nem lehet feltárni, egyedül a temető Petzvál utcai, északnyugati és nyugati szélének meghatározására 
lehet remény. 

A leletmentés legszélső szelvényeit közvetlenül a Fehérvári út 149—155. sz. telek északnyugati oldala 
mellett jelöltük ki, pontosan 21 m-re az erre az oldalra eső, 1960-ban előkerült legszélső 5. sír nyugati 
sarkától. A Szakmunkásképző Intézet nyugati fekvésű udvarán a feltáró munka egyelőre nem látszik meg
oldhatónak, így az udvar 45 m X 22,5 m-es területe kettéválasztja az 1960-ban és az 1968-ban előkerült 
sírcsoportokat. Ugyanez a helyzet a temető keleti szélén is, mely az iskolaépület Fehérvári úti oldalán levő 
parkosított területre esik, s melynek feltárása hasonló nehézségekbe ütközik. A temető egésze szempont
jából értékelhetetlennek kell tekintenünk az 1960-ban megmentett sírokat is, mivel a véletlenül előkerült 
sírok a térképen csupán a temető kiterjedését mutatják, de nem tekinthetők a temető összefüggő részletének. 

Az 1968-as leletmentés során 144 m2-es területet tártunk fel, melyen 16 sír került elő (12—27. sír). 
Valószínűnek látszik, hogy a temető északnyugati szélének egy részét sikerült tisztáznunk. 

1969-ben folytattuk a temető Petzvál utcai részének feltárását. Az időközben új nyomvonal szerint ásott 
távfűtő és vízvezeték csatorna ásásával a 28. — állítólag melléklet nélküli — sírt tönkretették, a csontokat 
kidobálták. A sír helyét a temetőtérképen csak bizonytalanul jelölhettük. 

1969-ben a Petzvál utcai telken, az 1968-as ásatás folytatásában 112 m2-t tártunk fel. A telek déli olda
lához csatlakozó, 14 mX25 m-es területen levő KÖZÉRT épület miatt a feltárást nem folytathattuk, így a 
délkeleti oldal felé eső legszélső szelvénytől 14 m-re gépi erővel 300 m2-es területet vizsgáltunk át. A 10 mX 
30 m-es szelvény azonban meddőnek bizonyult, így valószínűnek kell tartanunk, hogy a temető délnyugati 
és déli szélének utolsó sírjai a KÖZÉRT épület telkén helyezkednek el. (1. kép.) 
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A sírok leírása 

-Ï3 
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I. sír. 
DNy—ÉK-i irányítású. 
Régészeti leletek: 
1. Edény. Kézzelformált, durva anyagú, vastagfalú 

i£ edény aljának és oldalának töredéke. Hasa és pe-

i reme hiányzik. Mérhető M . : 10,5 cm., Fá . : 7,3 
| cm. (18. kép, 1 ; 26. kép, 2.) 

2. Orsókarika. Díszítetlen terra sigillata edény ol
dalfalából készült, sima, lapos orsókarika. Átm. : 
3,5 cm, V. : 0,6 cm. (18. kép, 2.) 

Jj 3. Bronz fülbevaló. Bronzhuzalból készült, négy 
^ bronzgömbbel díszített fülbevaló töredéke. Átm. : 

1,5 cm. (18. kép, 4.) 
4. Bronz nyílhegy. Háromélű, töredékes. H.: 3 cm. 

(18. kép, 3.) 
1. sír. 

DNy—ÉK-i irányítású női csontváz. M. : 170 cm. 
Bolygatott. A koponya hiányzott a sírból. 
Régészeti leletek : 
1. A bal combcsont mellett töredékes, hiányos nye

lű vaskés. H. : 12,6 c m , Sz. : 2 cm. 
^ t r } 7 -2- A bal medencecsonton ovális karikájú, téglalap 

alakú szíjszorító lemezű vascsat. H. : 6,7 cm. A 
csatkarika átm.: 3,5 cm. A lemez sz.: 2 cm. (18. 
kép. 5.) 

3. A szeméremcsonton trapéz formájú vascsat, mely
re textillenyomat (feltehetően lenvászon) rozsdá
sodott2. H.: 3,5 c m , Sz.: 3, ill. 4 cm. (27. kép, 
1-2.) 

2. sír. 
DNY—-ÉK-i irányítású csontváz. M, : 190 cm. Boly

gatott. Akoponya hiányzott a sírból, egy darab
ját a síron kívül találták meg. Az állkapocs a sír
gödör délnyugati oldalában volt. 

Régészeti leletek : 
1. A jobb combcsont belső oldalánál téglalap alakú, 

lekerekített sarkú, sima, öntött bronz szíjvég. Dí
szítetlen. H. : 4 cm. Sz. : 1,6 cm. (18. kép, 6.) 

2. A bal medencecsont felett négyzet alakú vascsat 
töredékei. H. : 3 c m , Sz. : 3 cm. 

3. A bal combcsont fejénél nagy méretű ovális vas
csat textillenyomattal (valószínűleg ritka szövésű 
gyapjúszövet). H.: 6 cm, Sz.: 4,5 cm. (27. kép, 
3—4.) 

4. A bal kézcsontok alatt csiholóvas, rározsdásodott 
kovakővel. H. : 7,5 cm, Sz. : 2,7 cm. 

5. A medence alatt vaskés. H. : 16,5 cm. Sz. : 2,2cm. 
6. A lábfejek mellett állatcsont. 

3. 'sír / ' . 
Ny—K-i irányítású csontváz. M. : 180cm. A váz ko-
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ponyáját magasabb szinten találták. A jobb lábszá
rat és az alsókart az építkezés során bolygatták meg. 
Régészeti leletek: 
1. A bal medencében trapéz alakú vascsat. H.: 4,5 

cm. Sz.: 3, ill. 3,5cm. 
2. A bal combcsont feje alatt töredékes csiholóvas. 

H.: 7 cm. Sz.: 3 cm. 
3. A bal kézfej alatt rövid nyelű vaskés. H.: 18 cm. 

Sz. : 2 cm. 
4. sír. 

ÉNy—DK-i irányítású csontváz. M. : 140 cm. Az 
alapárok ásásánál a bal alsó lábszárcsontot boly
gatták meg. 

Régészeti lelet: 
1. A medencében négyszögletes vascsat. H. : 3,5 cm. 

Sz. : 3. cm. 
5. sír. 

ÉNy—DK-i irányítású, nyújtott helyzetű csontváz. 
M. : 140 cm. Az alapárok ásásakor a bal alsó láb
szárcsontot mozdították el. 
Régészeti lelet: 

1. A jobb lábfejnél kézzelformált, vastagfalú, bar
násszürke, durva anyagú, bevagdalt peremű edény. 
M.: 12,5cm.Pá.: l l c m . F á . : 9 cm. (18. kép,9., 
26. kép, 1.) 

6. sír. 
160 cm mélységben DNy—ÉK-i irányú sír elszíne

ződése bontakozott ki, csontváz azonban nem 
volt a sírban. 

7. sír. 
Gyermek. DNy—ÉK-i irányítású, rossz megtartású 

csontváz. M.: 120 cm. Régészeti lelet nem volt a 
sírban 

8. sír. 
Valószínűleg nő. M.: 180 cm. Bolygatott. A csonto
kat összedobálva találták, a koponya hiányzott. 

Régészeti leletek: 
1. A jobb alsó lábszáron tiszafából készült vödör. Három, poncolt díszítésű rézpánt erősíti (a pántok réz

tartalma színképelemzés szerint 81,06%, a fennmaradó 13,94%-ot az ezüst-, ólom-, cink- és alumí
niumtartalom teszi ki). A vasból készült nyél kiindulása alatt félköríves, sima rézlemezek. M. : 10,4 cm., 
Sz.: 10,6cm., Szá.: 7cm. (19. kép, 1., 24. kép, 1—3.) 

2. A jobb combcsontnál famaradvánnyal egyberozsdásodott vaskés.-JA.: 10,5 cm. Sz. : 1,5 cm. (25. kép, 9.) 
3. Az alsó lábszárcsontok között ólommal bsvont bronzlemezből készült nagyszíjvég. A szíj felőli oldal 

csuklós szerkezetű, melynek középső tagja törött, hiányos. A téglalap alakú, lekerekített végű lap felső 
oldalát hegyükkel összeérő, háromszög alakú poncolt díszítményekből álló sorok díszítik. A szíjvég felső 
harmadában a poncolás két félköríves sort alkot. H. : 10,5 cm., Sz. : 3,4 cm. (19. kép, 2., 25. kép, 2.) 

4. Kisszíjvégek. Téglalap alakú, lekerekített sarkú, a szíj felőli oldalon egy felerősítésre szolgáló szöggel 
ellátott kisszíjvégek. (5 db). Hátsó lapjuk sima bronzlemez, felső lapjuk préselt indadísszel ellátott vékony 
ezüstlemez. H. : 3 cm., Sz. : 1,5 cm. (19. kép, 3—7., 25. kép, 3—7.) 

5. A bal lábszárcsont belső oldalánál agyag orsókarika. Átm. : 2,8 cm., V. : 1 cm. (19. kép, 9., 25. kép, 11.) 
6. A sírgödör jobb felső sarkában rosszezüstből készült, kettétört karika. Átm.: 2,5 cm. (19. kép, 8.,. 

25. kép, 8.) 

2 0 CM. 

kép. 20. sír. 
Grave 20. 
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7. A medencecsont helyén ovális vascsat. Átm. : 4 
cm. (25. kép. 10.) 

8. A sírgödör mellkasi részén szétszórva sima sárga 
hengeres és különböző színű szemes pasztagyön
gyök. (9 db). (19. kép, 11., 25. kép, 1.) 

9. Meghatározatlan helyről 8-as alakú szemekből 
álló bronzlánc töredékei. H.: kb. 12 cm. (19. kép, 
11., 25. kép, 12.) 

9. sír. 
DNy—ÉK-i irányítású, bolygatott sír. M.: 200 cm. 
Csak a lábszárcsontok maradtak eredeti helyükön. 
Régészetileletek: 
1. A jobb lábszárcsont mellett kétélű nyílhegy. H.: 

8,5 cm., Sz. : 3 cm. (18. kép, 7.) 
2. A medencetájon bronzkarika. Átm. : 3,6 cm. (18. 

kép, 8.) 
10. sír. 

Az alapárok ásásánál csak a nyújtott lábszárcson
tok maradtak a sírban. Régészeti lelet nem volt. 

11. sír. 
Az alapozási munkák után csak az állkapocs és a 
nyújtott lábszárcsontok maradtak meg. 
Régészeti lelet nem volt. 

12. sír. 
Nő. M.: 150 cm. / . : ÉNy—DK. (40—8) A sírgödör 
méretei 118 cm mélységben: H.: 250 cm. Sz.: 67 
cm. A keleti végén lekerekített, téglalap alakú sír
gödörben 50 év körüli nő hiányos, mállott csontváza 
feküdt. Vázhossz: 167 cm. 
Régészetilelet: 
1. A bal medencecsont felett trapéz formájú, sűrű 

szövésű lenvászon darabbal egyberozsdásodott 
vascsat. H.: 4 cm. Sz.: 3,5, ill. 2,5 cm. (27. kép, 
5—6.) 

13. sír. 
Nő. M. : 108 cm. /. : ÉNy—DK. (40—8) Bolygatott. 
A sírgödör méretei 108 cm mélységnél: H.: 174 cm., 
Sz. : 36 cm. 
A láb felőli oldalon lekerekített sarkú, téglalap ala
kú sírgödörben 17—18 év körüli nő hiányos csontvázát találtuk. A jobb oldali combcsont és az alsó láb
szárcsontok hiányoztak. Régészeti lelet nem volt. 

14. sír. 
Gyermek. M.: 130 cm. / . : ÉNy—DK. (40—8) A 105 cm mélységben 75 cm X50 cm-es sírgödör 115 cm 
mélységben keleti irányban megnyúlt és 105 cmX40 cm-es téglalap formára változott. Régészeti leletet nem 
találtunk. 

15. sír. 
Gyermek. M. : 192 cm. / . : Ny—K. (42—20) A sírgödör méretei 164 cm mélységben : H. : 146 cm., Sz. : 46 cm. 
Teljesen elporladt gyermekcsontváz, régészeti lelet nélkül. 

16. sír. 
Leánygyermek. M.: 155 cm. / . : Ny—K. (42—20) A sírgödör méretei 110 cm mélységben: H.: 176 cm., 
Sz.:40cm. 
15 év körüli leánygyermek rossz állapotú csontváza. Vázhossz: 132 cm. Régészeti lelet nem volt a sírban. 

20 CM. 

3. kép. 22. sír. 
Grave 22. 
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17. sír. 
Nő. M.: 200 cm. / . : ÉNy—DK. (40—8) A sírgödörméretei 175 cm mélységben: H.: 203 cm., Sz.: 55 cm. 
Téglalap alakú, erősen szűkülő sírgödörben közepes állapotú, hason fekvő női csontváz. (50—55 év körüli 
nő.) Vázhossz: 137 cm. Régészeti lelet nem volt. 

18. sír. 
Férfi. M. : 185 cm. / . : ÉNy—DK. (39—7) A sírgödör méretei 160 cm mélységben : H. : 246 cm., Sz. : 75 cm. 
Középkorú férfi közepes állapotú, bolygatatlan csontváza. A lábfejek csontjai hiányoztak. Vázhossz: 
153 cm. 
Régészeti leletek: 
1. A jobb medencecsont felett ovális vascsat töredékei. H. : 4 cm. Sz. : 3,5 cm. 
2. A medencében kisebb, négyszögletes vascsat. H. : 3 cm. Sz. : 2 cm. 
3. A bal medencecsont mellett a fátok maradványaival egyberozsdásodott vaskés. A tok somfából készült. 

H.: 11,5 cm. Sz.: 1,6 cm. 
4. A bal combcsont mellett tojáshéj darabok. 

19. sír. 
Férfi. M. : 189 cm. /. : ÉNy—DK. (40—8) A trapéz alakú sírgödör méretei 165 cm mélységben : H. : 206 cm., 
Sz.: 55, ill. 47 cm. Erőteljes testalkatú, 40—50 év körüli férfi bolygatatlan csontváza. Vázhossz: 179 cm. 
Régészeti lelet: 
l.A bal combcsont külső oldalánál vaskés. Rározsdásodott fatokja nyárfából készült. H.: 20,5 cm., 

Sz. : 2,3 cm. 
20. sír. 

Nő. M.: 215 cm.7. : ÉNy—DK. (40—8) A sírgödör méretei 148 cm mélységben: H.: 224 cm. Sz.: 70 cm. 
Melltájékon bolygatott női csontváz. A bordák hiányoztak, a koponya csak szilánkokban maradt meg. 
A halott a bolygatatlan részeken jól megfigyelhető, vékony falú deszkakoporsóban feküdt. A sírgödör 
keleti vége 40 cm szélességben 235 cm-nyire mélyült le, itt azonban mellékletet nem találtunk. (2. kép.) 
Régészeti leletek: 
1. A koponya helyén, jobboldalt bronzhuzalból készült, sötétkék üvegpasztagyönggyel díszített fülbevaló. 

Átm.:2cm. (22, kép, 1.) 
2. A jobb combcsont fejénél vas tarsolykarika töredéke. Átm.: kb. 5,5 cm. (22. kép, 3.) 
3. A bal oldali medencecsonton négyszögletes vascsat. H.: 5 cm. (22. kép, 4.) 
4. A combcsontok között összerozsdásodott vaslánc darabjai. H.: 8,5 cm. A legnagyobb karika átm.: 

4 cm. (22. kép, 5.) 
5. A vaslánc mellett gerezdes díszítésű, zöld üvegpasztagyöngy. H.: 1,5 cm, Sz.: 1,2 cm. (22. kép, 2.) 
6. A koponya helyén díszítetlen cserépdarab. H.: 4 cm, Sz.: 3,5 cm. 

21. sír. 
Gyermek. M. : 111 cm. / . : ÉNy—DK. (40—8) A sírgödör méretei 148 cm mélységben : H. : 146 cm. Sz. : 37 cm. 
Rossz állapotú, hiányos gyermekcsontváz. Vázhossz: 95 cm. 
Régészeti lelet: 
1. Tojáshéj darabok. 

22. sír. 
Férfi. M.: 230 cm. / . : Ny—K. (44—12) Bolygatott. A sírgödör méretei 218 cm mélységnél: H.: 235 cm. 
Sz. : 60 cm. 
30 év körüli férfi közepes állapotú csontváza. A felsőtest csontjai összedobálva. A koponyát a rablók 
utólag dobták vissza a sírba, s a csontváznál magasabban, 164 cm mélységnél találtuk meg. A sír keleti 
végében jól megfigyelhető, vékony deszkakoporsó elszíneződése mutatkozott. A koporsó szélessége 47 cm 
volt és 1—1,5 cm vastag deszkából készült. (3. kép.) 
Régészeti lelet: 
1. A jobb medencecsont alatt vaskés. A késre sűrű szövésű lenvászondarab rozsdásodott. H.: 8,7 cm, 

Sz.: 1,6 cm. (27. kép, 7—8.) 
23. sír. 

Vízvezetékcső lefektetésénél korábban feldúlt és tönkretett sír. 200 cm mélységben idős nő combcsontjának 
néhány töredéke került elő. 
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24. sír. 
Férfi. M.: 221 cm. /.:. Ny—K. (44—12) Bolygatott. A sírgödör méretei 180 cm mélységben: H.: 235 cm. 
Sz.:70cm. 
A sírrablók a koponya, a felsó'test és a medence csontjait összedobálták, csak a jobb kar és a lábak marad
tak eredeti helyükön. 
Régészeti leletek: 
1. A jobb könyöknél négyszögletes vascsat. H.: 3,2 cm., Sz.: 3,5 cm. (22. kép, 14.) 
2. A bal combcsontra dobott medence alatt vaskarika töredéke. Átm. : kb. 3,5 cm. 
3. A jobb alkar mellett téglalap alakú ólomveret töredékei. (22. kép, 7.) 
4. A jobb kéz csontjai mellett hasonló ólomveret töredékei. (22. kép, 8.) 
5. A combcsontok között áttört háromszöges díszítésű, téglalap alakú ólomveret. H. :3 cm., Sz. : 2 cm. 

(22. kép, 6.) 
6. A bal combforgónál kisebb vascsat. H. : 2,5 cm., Sz. : 2,2 cm. 
7. A medence helyén öntött, indadíszes bronz övforgó. H. : 6,2 cm., Sz. : 1 cm. (22. kép, 9.) 
8. A bal felkarcsontnál 2db ólomszög. H. : 0,6 cm., ill. 0,4 cm. (22. kép, 10—11.) 
9. A bal combcsont mellett tarsolykészlet. (Gsiholóvas, kovakő, bronzlemezek, bronzkarika.) (22. kép 

12—13.) 
10. A jobb térden, eredeti helyen sertéscsontok. 

25. sír. 
Férfi. M.: 202 cm. / . : Ny—K. (44—12) A sírgödör méretei 150 cm mélységben: H.: 213 cm. Sz.: 80, ill. 
75 cm. Bolygatott. 
Az 50 év körüli férfi felsőtestének csontjai szétszórva feküdtek a sírban; a koponya és az állkapocs a jobb 
combcsontra volt dobva. A sír keleti végében 2 cm vastag deszkakoporsó elszíneződése mutatkozott. 
Régészeti leletek: 
1. A medence jobb oldalán ovális vascsat. Hg. : 4 cm., Sz.: 3 cm. 
2. A bal alkarcsont mellett vaskés. Tokja tölyfából készült. H.: 14 cm., Sz.: 1 cm. 
3. A bal oldali bordák alatt kisebb, négyszögletes vascsat töredékei. H. : kb. 3 cm. 

26. sír. 
Nő. M.: 169 cm. /.: Ny—K. (44—12) A sírgödör méretei 120 cm mélységben: H.: 195 cm. Sz.: 50 cm. 
Bolygatott. 
A sírrablók a 18—20 év körüli nő koponyáját és felsőtestét bolygatták meg. A koponya a jobb térd felett 
30 cm-rel feküdt. A sír bal oldalán és két végén vékonyfalú deszkgakoporsó jól kivehető nyoma. (4. kép.) 
Régészeti leletek: 
1. A koponya helyén és a jobb felkarcsont mellett különböző nagyságú és színű, dinnyemag alakú és 

hengeres üvegpasztagyöngyök. (7 db) (22. kép, 15.) 
2. A szegycsont helyén és a térdek magasságában tojáshéj darabok. 
3. A bal térd külső oldalánál, barna bőrelszíneződésen félgömb alakú, öntött bronzcsengő. M.: 3,7 cm. 

Átm.: 3,8 cm. (22. kép, 16.) 
4. A jobb medencecsonton négyszögletes vascsat. H.: 3 cm. (22. kép, 17.) 

27. sír. 
Férfi. M.: 180 cm. / . : ÉNy—DK. (40—8) A sírgödör méretei 150 cm mélységben: H.: 205 cm. Sz:. 55 cm. 
Közepes állapotú, bolygatatlan csontváz. Vázhossz: 160 cm. 
Régészeti lelet: 
1. A bal medencecsont alatt vascsat. H.: 2,5 cm., Sz. : 2,3 cm. 

28. sír. 
Csatornaásáskor tönkretett — állítólag melléklet nélküli —, valószínűleg női csontváz. Adatait nem rög
zíthettük. 

29. sír. 
Férfi. M.: 280 cm. / . : ÉNy—DK. (40—8) A 168 cm mélységben 223x98 cm-es méretű sírfolt nyugati 
végében rablógödör beásása mutatkozott, mely 240 cm mélységben eltűnt. A 20—25 éves férfi csontváza 
oldalra billent koponyával, bolygatatlanul feküdt. 
Vázhossz: 172 cm. 
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Régészeti leletek: 
1. A keresztcsont jobb oldalán kis méretű, öntött, ovális karikájú bronzcsat csattövis nélkül. Átm. : 2,2 cm. 
2. A bal kéz csontjai mellett barnásszürke, korongolt, durva, kavicsos anyagú edény. Vállán és hasán 

benyomott, pecsétléshez hasonló, ismétlődő minta; középen bekarcolt, párhuzamos vonalsor díszíti. 
Az edény fenekén bemélyülő, párhuzamos vonalak. M.: 11,8 cm. Pá.: 9,6 cm. Fá.: 6,2 cm. (21. kép, 
7., 26. kép, 3. a-b.) 

3. A koponya alatt elkorhadt szerves maradványok között vékony bronzlap töredékei. (A restaurálás során 
megsemmisült.) 

4. A bal medencecsont alatt négyszögletes vascsat töredékei. H. : 3,4 cm., Sz. : 2,7 cm. 
5. A jobb kéz csontjai alatt vaskés. H.: 8,8 cm., Sz.: 1,8 cm. 
6. A bal medencecsont belső oldalánál kis, négyszögletes vascsat. H. : 3,3 cm. 

30. sír. 
Férfi. M.: 240 cm. / . : Ny—K. (42—10) Bolygatott. 
Végei felé szélesedő, 200 cm mélységben 215x64 cm nagyságú sírgödörben fekvő 40—50 körüli férfi 
csontváza. Bolygatásra mutat, hogy a koponya arccal lefelé fordulva feküdt. Vázhossz: 182 cm. 
Régészeti lelet: 
1. A keresztcsont jobb oldalán ovális vascsat. Átm.: 2,5 cm. 

31. sír. 
Leánygyermek. M.: 240 cm. / . : Ny —K. (44-—12) A 150 cm mélységben 185 cmX60 cm-es, trapéz alakú, 
láb felé szélesedő sírgödör 218 cm mélységben téglalap alakúvá szűkült. A 13 év körüli gyermek felső
testének és medencéjének csontjai teljesen elporladtak, a lábfejek hiányoztak. Vázhossz: 130 cm. A sír
gödör keleti és nyugati végeit 30—35 cm szélességben a csontváz mélységétől számítva 10 cm-rel lemélyí
tették. A koponya azonban nem billent hátra, ami azt mutatja, hogy a lemélyített gödröket valószínűleg 
szerves anyaggal töltötték ki. (5. kép.) (10, 11. kép, 1—2.) 
Régészeti leletek: 
1. A koponyatetőn és a bal oldali járomcsont alatt bronzhuzalból készült, nyitott végű, három bronz

gömbbel díszített fülbevalópár. Átm.: 2 cm. (20. kép, 1—2.) A koponya jobb oldalánál 1 db fekete diny-
nyemaggyöngy. 

2. A jobb oldali medencecsont helyén kettétört, kettős csonkakúp alakú, barnásszürke agyag orsógomb. 
Átm.: 3,5 cm. M.: 2 cm. (20. kép, 3.) 

3. A jobb és a bal oldali alkarcsont töredékeken nyitott, végei felé kissé kiszélesedő bronz karperecpár. 
Díszítetlen. Átm.: 7,2 cm. (20. kép, 6, 8.) 

4. A jobb combcsont felső végénél trapéz alakú vascsat. H. : 3,3 cm., Sz. : 3, ül. 2,5 cm. 
5. A jobb kéz egyik ujjcsontján egymásra hajlított végű bronzhuzalból készült gyűrű. Átm.: 2 cm. (20. 

kép, 4.) 
6. Ugyanitt vékony bronzlemezből készült, középen hegyben kiszélesedő, préselt félgömbökkel díszített 

gyűrű apró töredékei. 
7. A bal kéz egyik ujjcsontján bronzlemezből készült, díszítetlen gyűrű. Átm.: 2 cm. (20. kép, 5.) 
8. A bal lábszárcsont felső részénél négyszögletes bronzcsathoz rozsdásodott vaslánc darabjai. A csat 

H.: 3,3 cm. Sz.: 3 cm. (20. kép, 7.) 
9. Az állkapocs alatt, nyaktájékon fekete dinnyemag-, színtelen üveg-, türkizzöld lecsapott sarkú- és fehér 

mészkőgyöngyökből álló gyöngysor. (12 db) (20. kép, 9.) 
32. sír. 

Gyermek. M. : 130 cm. /. : Ny—K. (42—20) A sírgödör méretei 100 cm mélységben : H. : 150 cm. Sz. : 55 cm. 
Rossz állapotú, újkori szemétgödör által bolygatott, hiányos gyermekcsontváz. Régészeti lelet nem volt 
a sírban. 

33. sír. 
Gyermek. M. : 192 cm. i". ; Ny—K. (42—10) A sírgödör méretei 140 cm mélységnél : H. : 145 cm., Sz. : 55 cm. 
Rossz állapotú gyermekcsontváz. Vázhossz: 100 cm. A sír középső és keleti szélein vékony falú koporsó 
elszíneződése mutatkozott. Régészeti leletet nem találtunk. 

34. sír. 
Nő. M.: 110 cm. / . : Ny—K. (44—12) Bolygatott. A 85 cm mélységnél 185 cmX52 cm-es, láb felé keske-
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4. kép. 26. sír. 5. kép. 31. sír. 6. kép. 35. sír. 
Grave 26. Grave 31. Grave 35. 

nyedő sírgödörben rossz állapotú női csontváz feküdt. Az állkapocs, a lábfejek és a nyak csigolyacsontjai 
hiányoztak. Vázhossz: 142 cm. 
Régészeti lelet: 
1. A medencecsont jobb oldalán négyszögletes vascsat. H. : 3 cm. 

35. sír. 
Nő. M.: 211 cm. / . : ÉNy—DK. (40—8) Téglalap alakú, 175 cm mélységben 210 cm X 50 cm méretű sír
gödörben középkorú nő csontváza. A bal oldali bordák hiányoztak. Vázhossz: 157 cm. (6. kép.) 
Régészeti leletek: 
1. A gerincoszlop bal oldalán négyszögletes metszetű csont tűtartó. Díszítetlen. H. : 7,3 cm. Sz. : 1 cm. 

V.: 0,8 cm. (20. kép, 15.) 
2. A tűtartó mellett fátokkal egyberozsdásodott vaskés. A tok somfából készült. H.: 5,4 cm. Sz.: 1,3 cm. 
3. A koponya két oldalán, szerves maradványok között bronz fülbevalópár. A fülbevalók öntött bronzlapja 

félhold formájú, háromszög alakú csüngőjüket granuláció-utánzatokkal díszítették. H.: 2,5 cm., Sz.: 
2,2 cm. (20. kép, 16—17.) 

36. sír. 
Nő. M.: 180 cm. / . : Ny—K. (42—10) Bolygatott. A sírgödör méretei 175 cm mélységnél: H.: 200 cm., 
Sz. : 60 cm. 
Teljesen feldúlt és kirabolt sír. A koponyát a váz csontjai felett 40 cm-re, lefelé fordulva találtuk, a medence 
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7. kép. 39. sír. 8. kép. 42. sír. 
Grave 39. Grave 42. 

csontjai a bal combcsont külső oldalánál feküdtek, a bordák és a csigolyák hiányoztak. A sír teljes ki
bontása a felette húzódó betonalapú kerítés miatt veszélyes volt. Régészeti leletet nem találtunk. 

37. sír. 
Férfi. M.: 140 cm. / . : Ny—K. (44—12) A trapéz, majd 140 cm mélységben téglalap alakú, 192x50 cm-es 
méretű sírgödörben 35—40 év körüli férfi közepes állapotú csontváza feküdt. A jobb alkarcsont, a kezek 
és a lábak csontjai hiányoztak. (12. kép, 3.) 
Régészeti leletek: 
1. A jobb oldali bordák alatt vaskarika töredékei. Átm.: 5 cm. (23. kép, 9.) 
2. A jobb medencecsont alatt vaslánc darab. H.: 5 cm. (23. kép, 11.) 
3. A bal medencecsont alatt felfelé álló tüskéjű, vékony, trapéz formájú bronzcsat. H. : 2,5 cm. Sz. : 2,5, 

ill. 2 cm. (23. kép, 10.) 
38. sír. 

Nő. M.: 157 cm. /.,' Ny—K. (44—12) A sírgödör méretei 137 cm mélységnél: H.: 220 cm. Sz.: 62 cm. 
Jó állapotú női csontváz. A jobb kéz csontjai az alkarcsont végétől 10 cm-re feküdtek. Vázhossz: 158 cm. 
Régészeti leletek: 
1. Az állkapocs alatt szürke, fekete és barna színű, dinnyemag formájú, valamint többszínű hengeres, 

rózsaszín és világoszöld hasábos és fekete félkorong alakú üvegpasztagyöngyök. (15 db) (20. kép, 14.) 
2. A bal vállnál oldalra fordult vaskarika. Átm. : 3,2 cm. 
3. A bal felkarcsont külső oldalánál világossárga edénytöredékből készült orsókarika. Egyik lapja bekar

colt, párhuzamos vonalsorokkal díszített. Átm.: 4 cm. V.: 0,7 cm. (20. kép, 13.) 
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4. A koponya alatt és az állkapocs jobb felső vé
génélvékony bronzhuzalból készült, spirális csün-
gőjű fülbevalópár. Átm. : 1,6 cm. (20. kép, 11—12.) 

5. A jobb combcsont felső oldalánál trapéz alakú 
vascsat. H. : 4 cm. Sz. : 4, ill. 3 cm. 

6. A bal combcsont külső oldalánál, részben a kéz
csontok alatt hengeres tűtartó. Díszítetlen. H. : 7,5 
cm. Sz.: 1,5 cm. V.: 0,7 cm. (20. kép, 10.) 

39. sír. 
Férfi. M.i a koponyánál: 245 cm, a medencénél: 
240 cm, a lábaknál: 247 cm. / . : Ny—K. (44—12) 
A 206 cm X 66 cm-es méretű, végei felé elkeskenyedő 
sírfolt két hosszanti oldala mellett 140 cm mélység
ben a sír oldalaival párhuzamos 30—35 cm széles
ségű, világosszürke földcsík jelentkezett, mely éle
sen elvált a talaj sárga és a sírfolt barnássárga szí
nétől. Ez a szürke agyagréteg 160 cm mélységben 
összeszűkült és eltűnt. A sírgödör a csontváz mély
ségéig megtartotta eredeti nagyságát. A 20 év kö
rüli halott feje és lába alatt a sírgödör 18, ill. 25 
cm-nyire le volt mélyítve. A hátonfekvő váz leg
magasabb pontja a medence magassága volt. Váz
hossz: 167 cm. (7. kép., 14—17 kép.) 
Régészeti leletek: 
1. A medence alatt és a combcsontok felső végeire 

rozsdásodva sötétbarna, szerves maradványok 
között bronzlemezből készült, igen rossz állapotú 
(csak apró töredékekben felszedhető), téglalap 
alakú, díszítetlen övveretek feküdtek. A veretek 
alatt lekerekített végű, két bronzszöggel ellátott, 
öntött, indás díszítésű kisszíjvégek (2 db) és igen 
rossz állapotú, lemezes lyukvédő veretek voltak. A 
kisszíjvégek H. : 2,7 cm. Sz. : 1,1 cm. (21. kép, 
2—3.) 
A bal combcsont felső végénél bronzlemezből kivágott, poncolt díszítésű övforgó feküdt. H. : 5,9 cm. 
Sz.: 1,1 cm. (21. kép, 5.) 

2. A szeméremcsont alatt lekerekített végű, bronzlemezből készült szíjszorító-lemezű övcsat volt, igen rossz 
állapotban. A csatkarika Átm. : 2,2 cm. A lemez H. : 4 cm. Sz. : 1,9 cm. (21. kép, 1.) 

3. A combcsontok között, a véretekhez közel vastöredék. H. : 4,4 cm. 
4. A bal combcsont mellett, elkorhadt fa- és bőrmaradványok között, enyhén ívelt oldalú, öntött bronz 

nagy szíjvég volt. A szíj felőli oldal felerősítésére két kerekfejű bronzszög szolgált. Ellentétes vége három
szög alakú hegyben végződik. H.: 7,5 cm. Sz.: 2 cm. (21. kép, 6.) . 

5. A jobb combcsont külső oldalánál rövid nyelű, széles pengéjű vastőr. Fatokja hársfából készült. H.: 
24,5 cm. Sz.: 2,5 cm. 

6. A jobb alsó lábszáron kívül, középtájon, 1 db., lapjával lefelé fordult, indadíszes bronz kisszíjvég hevert. 
H. : 2,7 cm., Sz. : 1,1 cm. (21. kép, 4.) 

40. sír. 
Férfi. M.: 180 cm. / . : Ny—K. (44—12) Bolygatott. A sírgödör méretei 150 cm mélységnél: H.: 230 cm., 
Sz.:78cm. 
A közepes állapotú férficsontváz koponyája, állkapcsa és kulcscsontjai a sír nyugati felébe dobva feküdtek. 
A váz többi része eredeti helyén volt. (13. kép, 4.) 
Régészetileletek: 

•10 20 CM. 

9. kép. 43. sír. 
Grave 43. 
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1. A keresztcsonton kisebb, négyszögletes vascsat tö
redékei. H. : 3 cm., Sz. : 2,7 cm. 

2. A medence alatt nagyobb, trapéz formájú vascsat. 
H. : 4 cm., Sz. : 4, ill. 2,5 cm. 

41. sír. 
Gyermek. M. : 80 cm., / . : Ny—K. (44-—12) A sírgö
dör méretei 80 cm mélységben : H. : 125 cm., Sz. : 45 
cm. Igen hiányos (bolygatott?) gyermekcsontváz. 
Régészeti leletet nem találtunk. 

42. sír. 
Leánygyermek. M. : 111 cm., / . : Ny—K. (42—10) A 
sírgödör 60 cm. mélységben 210 cm X 75 cm -es mé
retű volt. Nyugati fele 80 cm mélységben mindkét 
oldalon 30—30 cm-re váratlanul kiszélesedett, mely 
140 cm mélységben 5—6 cm-es kiszélesedéssé szű
kült. A sírgödör keleti vége a csontváz szintjétől szá
mítva fokozatosan 40 cm-re volt lemélyítve. A láb
fejek a felsőtest szintjén feküdtek. Vázhossz: 150 
cm. (8. kép.) 
Régészeti leletek: 
l.A medencében négyszögletes vascsat töredéke. H. : 

3 cm. (23. kép, 4.) 
2. A jobb kéznél vas tarsolykarika. Átm. : kb. 5,5 cm 

(23. kép, 3.) 
3. A jobb combcsont külső oldalánál négy kariká

ból álló vaslánc darabja. A legnagyobb karika 
átm.: 4,8 cm. Melléje nagyobb vascső darabja 
rozsdásodott. (23. kép, 5.) 

4. A koponya alatt mindkét oldalon bronzhuzalból 
készült, három gömbbel díszített, töredékes fül
bevalópár. Átm. : 2 cm. (23. kép, 1—2.) 

43. sír. 
Gyermek. M.: 187 cm. / . : Ny—K. (46—14) A 135 
cm mélységben 210 cm hosszú sírgödör nyugati vége 
90 cm-nyire szélesedett ki, két hosszanti oldalán 
15—20 cm-nyi szürke agyagréteggel körülvéve. 157 
cm mélységben a szürke réteg eltűnt, a sírfolt pedig 
172X42 cm nagyságú téglalappá szűkült. A sírgö
dör széléhez közel, 180 cm. mélységben vékony falú 
deszkakoporsó sötétbarna körvonalai bontakoztak 
ki. A koporsó fej felőli, hosszanti oldalai 5 cm-rel 
hosszabbak voltak a rövidebb oldalnál. 13—14 év 
körüli fiú csontváza. Vázhossz: 138 cm. (9. kép.) 
Régészeti leletek: 
1. A keresztcsonton ovális vascsat töredékei. 
2. A bal kéz alatt két egymás mellett fekvő nyílhegy. 

Egyik háromélű, töredékes. H.: 7,2 cm., Sz.: 1,5 
cm. Másik kétélű, H. : 6 cm., Sz. : 1 cm. A há
romélű nyílhegyre nyárfából készült nyílvessző 
kis darabja rozsdásodott. (21. kép, 8—9.) 

3. A bal combcsont külső oldalánál, a kézcsontok 
alatt állatszarvból csiszolt, töredékes csonttégely 



feküdt, összeszűkülő, felső vége mindkét oldalán 
átfúrt. Díszítése: egyik lapján, középen és egyik 
oldalán egyenes sort alkotó, bekarcolt pontkörös 
díszítés. H.: 12,5 cm., Sz.: 2 cm., V.: 2 cm. (21. 
kép, 10.) 

44. sír. 
Nő. M.: 200 cm. / . : Ny—K. (44—12) Erősen szű
külő, 150 cm mélységben 219 cmX50 cm-es mé
retű, téglalap alakú sírgödörben fekvő, rossz álla
potú női csontváz. Koponyája balra billent, bal 
combcsontja és alsó lábszára keresztbe téve, bal al
karja a medencére fektetve. Vázhossz: 150 cm. 
A sírgödör nyugati vége a váz szintjétől számítva 25 
cm-rel, keleti vége 20 cm-rel volt lemélyítve. A sírgö
dör középső és keleti részeiben deszkakoporsó hal
vány nyoma. 
Régészeti leletek: 
1. A koponya alatt ezüstdrótból hajlított sima fülbe

valópár. Átm. : 1,8 cm. (23 kép, 6—7.) 
2. A medencén rossz állapotú, ovális vascsat. H. : 3 

cm., Sz. : 2,5 cm. (23. kép, 8.) 
45. sír. 

Nő. M.: 236 cm. / . : Ny—K. (44—12) A sírgödör 
méretei 240 cm mélységben: H.: 180 cm. Sz.: 45 
cm. Széleinél 2 cm. vastag deszkakoporsó körvo
nalai mutatkoztak. A koporsó szélessége 44 cm., 
hossza kb 150 cm lehetett. A koponya mellett, jobb 
oldalon a koporsó alsó deszkalapjának metszetét 
figyeltük meg. A koporsó oldala lefelé 6—7cm-nyit 
szűkült, alsó lapjának szélessége kb. 30 cm lehetett. 
A sírban 45 év körüli nő rossz állapotú csontváza fe
küdt. Vázhossz: 143 cm. 
Régészeti lelet: 
1. A medencében négyszögletes vascsat. H. : kb. 4cm. 

A TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK 

Ä sírok mélysége 

A temető területe a beépítés előtt vizes, mocsa
ras, náddal benőtt vidék volt, mely csak nagy szá
razság alkalmával vált vízmentessé. A beépítés meg
kezdésekor a szabadon maradt felületekről — így 
a temető enyhén kiemelkedő dombhátáról — az 
építkezésekhez néhányszor földet hordtak le. Az 
1968—1969-es ásatás színhelye éppen ezért igen mé
lyen fekvő, szinte teknőszerűen kimélyített terület 
volt, melyet az utóbbi 20 évben igyekeztek fokozato
san feltölteni. A modern feltöltés átlagosan 20—25 
cm volt, ez alatt kb. 60 cm mélységig sötétbarna hu
musz következett, majd sárga, agyagos szűztalaj. 

12. kép. 37. sír. 
Grave 37. 

13. kép. 40. sír. 
Grave 40. 



A temető sírjainak átlagos mélysége 180 cm, 
ami jóval meghaladja az avar temetők szokásos mély-
ségátlagát3. Feltűnő az is, hogy míg az avar teme
tők többségében a gyermeksírokat egészen sekély 
mélységbe ásták, itt az eddig feltárt gyermeksírok 
átlagos mélysége is meghaladja a 160 cm-t. 

A felnőtt temetkezéseknél úgy látszik, hogy a 
sírok nem a halott gazdagságával arányosan mélyül
nek, mert pl. a legmélyebb 29. sír (—280 cm) boly-
gatatlannak mutatkozott, mellékleteként azonban 
vascsatok, egy bronzcsat, a koponya alatt vékony 
bronzlemez és a bal kézfejnél agyagedény került elő. 
Azt azonban megállapíthatjuk, hogy a kirabolt sí
rok elérték a 180—200 cm-nyi mélységet. 

A sírgödrök formája 

A sírokat szinte egységesen nagyméretűre, tég
lalap formára ásták. Az 1960-ban feltárt sírokról 
nem készülhettek rajzok, de a fényképekről is meg
állapítható, hogy a sírgödrök a temető délkeleti ré
szében is szögletes sarkú, téglalap formájú beásások 
voltak. 

Az 1968—1969-es ásatások alkalmával ennek 
a formának néhány változatát is megfigyelhettük, 
így a sírgödör keleti végének lekerekítését (12. sír), a 
trapéz alakú, keleti végük felé szélesedő sírgödröket 
(19., 31. és 38. sír), a mindkét végükön váratlanul 
kiszélesedő elszíneződéseket (30. sír) ; de előfordult, 
hogy csak a sírgödör nyugati, fej felőli vége bizo
nyult szélesebbnek. Ez utóbbi formához tartoznak 
a 17., 34. és 42. sírok, melyeknél a kiszélesedés bi
zonytalan, szabálytalan elszíneződéssel jelentkezett. 
A 25., 37. és a 40. sírok esetében a sírgödör nyugat 
felé szélesedő, határozott vonalakkal látszódó tra
péz formát mutatott. 

A 39. és a 43. síroknál a sírgödröt két hosszanti 
oldalán szabálytalan alakú, szürke, agyagos betöltés 
vette körül, mely mindkét sírnál 140—160 cm mély
ségben jelentkezett. A sírgödör kirajzolódása 90— 
100 cm mélységben volt először világosan megfigyel
hető, tehát jóval az eredeti talajfelszín alatt, ezért 
nem látszik valószínűnek, hogy a szürke földréteg 
mesterségesen (esetleg tapasztás útján) keletkezett. 
Elképzelhető, hogy az előre kiásott gödörbe hullott 
csapadék színezte meg a sírgödröt körülvevő, egy
színű, sárga agyagot. 

A 39. sír jó példa a temetőben gyakran előfor
duló szokásra, hogy a gödör alsó szintjét a fej és a 
láb felől 20—25 cm szélességben lemélyítik. Itt a ko
ponya alatt 18 cm mélységű, a lábak alatt 25 cm 



mélységű, lépcsőzetesen lefelé haladó gödör volt. 
Valószínűnek látszik, hogy a gödröket a temetés
kor valamilyen szerves anyaggal töltötték ki. A 39. 
sír csontvázát ugyan enyhén homorú helyzetben ta
láltuk, de a medence, a koponya és a lábcsontok 
közti különbség meg sem közelítette a sírgödör al
jának három pontja közötti szintkülönbséget, ami 
csupán azt mutathatja, hogy a koporsó és a gödrök
ben elhelyezett szerves anyag elkorhadásakor ezek 
a csontok kissé mélyebbre süllyedtek. 

A 31. sír (gyermek) gödrének keleti és nyugati 
végeit a csontváz szintje alatt 10 cm-re mélyítették 
ki. A váz itt azonos szinten feküdt. A 42. női sír
nál a lábfejek alatt különösen mélyre, —40 cm-re 
leásott, 40—42 cm széles gödröt találtunk. A 44. női 
sírnál a lábfejek alatt 20 cm-re lemélyített gödör volt. 
Hasonló mélységű gödröt ástak a 20. sírban fekvő 
nő lába alá. A 20. és a 42. sírnál a fej alatt nem 
tapasztaltuk a sírgödör lemélyítését. 

Hasonló temetkezési szokást figyelt meg László 
Gyula a kiskörös-vágóhídi LX (65.) sírnál, ahol szin
tén a csontváz lába alatt volt lemélyített árok, mely 
valószínűleg a talajvíz elvezetésére szolgált4. 

Rendkívül elterjedt ez a temektezési szokás az 
érsekújvári (Nővé Zámky) avar temetőben, ahol az 
esetek többségében a sír mindkét végén, kisebb szám
ban csak a koponya alatt vagy csak a lábak alatt 
tapasztalták a sírgödör lemélyítését5. A zsitvatői 
(Zitavska Ton) temetőben hat sírnál6, a münchen-
dorfi temetőben egy sírnál7 fordult elő hasonló je
lenség. 

A szeged-fehértói B. temető egyik sírjánál Móra 
Ferenc a sírgödör sarkainak lemélyítését figyelte 
meg, melyet a sír aljában felgyülemlő talajvíz elve
zetésével magyarázott8. Valószínű, hogy a Fehérvári 
úti temetőben is a nedves földbe ásott, mély sírok 
esetében szintén evvel a céllal mélyíthették ki a sír
gödrök alját. 

A sírok tájolása 

A sírgödröket az 1968—1969-es temetőrészlet
ben Ny—K-i és ÉNy—DK-i irányban ásták meg9. 
Az 1960-ban és az újabban feltárt temetőrészlet kö
zött a legszembetűnőbb különbség ritus szempont
jából éppen a sírok tájolásában van. Az 1960-as sí
rok ugyanis — a fényképek és a temetőtérkép alap
ján történt utólagos tájolás szerint —többnyire 
DNy—ÉK-i irányban feküdtek10. Az 1960-as sír
csoport minden bizonnyal hiányos, a sírok között 
nagy feltáratlan részek maradhattak, azonban még 

16. kép. 39. sír. 
Grave 39. 
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18. kép. 1—4 = I. sír; 5 = 1 . 
sír; 6 = 2. sír; 7—8 = 9. sír; 
9 = 5. sír 
1—4 = Gravel.; 5 = Grave 1.; 
6 = Grave 2. ; 7—8 = Grave 9. ; 
9 = Grave 5. 

így is látható, hogy nem csupán a tájolásban, hanem a temetkezések rendszerében is különbözik az újon
nan feltárt részlettől. Utóbbiban a sírok sűrű sorokban helyezkednek el, míg az előzőben a sírok elhelyez
kedése rendszertelen, s inkább a korai avar temetők lépcsőzetességét mutatja. 

A koporsós temetkezések 

Az 1960-as sírokban az ásató szerint koporsónyomot nem találtak. 
Az 1968—1969-es ásatás során tizennégy sírban vettünk észre koporsó elszíneződést. (12., 18., 19., 

20., 22., 25., 26., 33., 35., 38., 39., 43., 44. és 45. sír.) 
A 19. sírban nagy méretű, vékonyfalú deszkakoporsó részletei bontakoztak ki, méreteit azonban nem 

lehetett megállapítani. A 18. sírban a koporsó oldalfalának metszetét figyelhettük meg. A 20. női sírban 
a sírgödör jobb oldalán a rablás ellenére is jól kivehető volt a koporsó széle. A metszet szerint vékony 
deszkából készült, kb. 200 cm hosszú és a fejnél 45 cm széles lehetett. Felső végénél a sarkok metszetében 
a hosszanti oldal 4—5 cm-rel kijjebb végződött, mint a koporsó rövidebb vége. (2. kép.) Hasonló formájú 
lehetett a 25. férfisír koporsója is, mely a sírgödör keleti végében maradt meg. 

A 26. női sírban a temető legjobban megfigyelhető koporsóját találtuk. A mell- és a medencetájékra 
irányuló bolygatás ellenére a koporsó 3/4 része világosan kirajzolódott. Hossza 170 cm., szélessége a 
fejnél 48 cm, a lábaknál 44 cm. Ennél a koporsónál is 6—7 cm-rel kijjebb álltak a hosszabb oldalak sarkai. 
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19. kép. 1—11 = 8. sír. 
1—11 = Grave 8. 

0 1 2 cm 

(4. kép.) Ugyanilyen típusú, de kisebb méretű koporsókban feküdtek a 43. és a 45. sír halottai is. Hasonló 
formát mutatott a 39. sírban talált koporsónyom. 

Az északnyugati sírcsoportban általános forma a lábak felé keskenyedő, vékony deszkalapokból össze
állított, valószínűleg facsavarokkal összetartott (vas koporsókapocs egyetlen sírból sem került elő) 
egyenes falú koporsótípus, melyeknél szélesebb felső és alsó deszkalap alkotta a koporsó tetejét és alját. 
Csak a 45. sír koporsójánál lehet arra gondolni, hogy az oldalfalak rézsútosan keskenyedtek. 

A 33. gyermeksír és a 35. női sír halottai vékonyfalú, lekerekített sarkú koporsókban feküdtek. Csak 
részleteikben voltak megfigyelhetők a 22., 38. és a 44. sírok vékony deszkalapokból összeállított, szögletes 
sarkú koporsói. 

A csontvázak helyzete 

A temető mindkét részében a halottakat háton fekve, nyújtott helyzetben temették el; a karokat a 
medence mellett vagy a medencén helyezték el. A bolygatatlan síroknál a következő rendellenességek for
dultak elő: 

A 18. sír halottjának lábszárai rendellenesen széttárt helyzetben feküdtek, a lábfejek hiányoztak. 
A 35. sírban a jobb kéz csontjai az alkarcsont vége alatt 10 cm-re hevertek (kézlevágás?). 
A 38. sír női halottjának láthatólag egész jobb karját leválasztották a törzsről, ezek a csontok ugyanis 

anatómiailag összefüggéstelenül, a válltól és a bordáktól meglehetősen távol feküdtek. A váz koponyája 
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20. kép. 1—9 = 31. sír; 
10—14 = 38. sír; 15—17 = 
= 35. sír. 
1—9 = Grave 31.; 10—14 = 
Grave 38.,; 15—17 = Grave 
35. 

o l 2 cm 

balra billent, ez azonban a föld nyomásával magyarázható. A 38. sír egyébként a bolygatatlan sírokhoz 
tartozott, a sírfolton nem lehetett utólagos beásást észrevenni és a csontváz is hiánytalan volt. 

A 17. sírban középkorú nő csontvázát találtuk, mely hason fekve, arccal a föld felé feküdt. Jobb karja 
a medencére helyezve, alsó lábszárai keresztbe téve feküdtek. Régészeti lelet a sírból nem került eló'. A csont
váz helyzete arra enged következtetni, hogy a halottat megkötözve temették el11. 

A bolygatásnyomot nem mutató 37. sír férfi halottjának jobb alkarja és kézfeje, valamint a bal kézfej 
és a lábfejek csontjai hiányoztak a sírból. 

A 44. sír nó'i csontvázának bal kézcsontjai a medencén, bal comb- és alsó lábszárcsontja pedig a jobb 
lábon keresztbetéve, jellegzetes, ,táncoló'' helyzetben feküdt. 

A sírrablás 

A temetőben az eddig feltárt sírok jelentős hányada bolygatott és kirabolt volt. Az 1960-ban feltárt 
sírcsoportból bolygatásnak esett áldozatul az 1., 2., 3., 8., és a 9. sír. Újkori bolygatás tette tönkre részben 
a 3., teljes egészében az 5., 10. és a 11. sírt. Utóbbiaknál már nem lehetett megállapítani, hogy az újkori 
bolygatás előtt a sírok rablottak voltak-e vagy sem. Annyi azonban bizonyos, hogy koponyát ezekben a 
sírokban sem találtak. 

Valószínű, hogy az 1960-as sírok egy részénél az egykorú bolygatás célja a koponyarablás lehetett12. 
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21. kép. 1—6 = 39. sír. 
7 = 29. sír. 8—10 = 43. sír. 
1—6 = Grave 39. 7 = Grave 

29. 8—10 = Grave 43. 

o l 2 cm 

A 7. és a 4. sírok kivételével az ebben az évben előkerült sírok egyikében sem találtak koponyát. A 4. sírból 
csupán egy vascsat került elő, a 7. sír pedig melléklet nélküli gyermek volt, így tehát valószínűnek kell 
tartanunk, hogy a koponyarablás a gazdagabb egyének esetében volt szokásban. 

A rablott sírokat az 1960-as temetőrészben két csoportra lehet osztani. Az első csoportba azok a sírok 
tartoznak, melyeknél a csontváz látszólag teljesen érintetlen, csupán a koponya hiányzik a sírból (1., 2. és 
3. sír). A második csoportot a 8. és a 9. sírok képviselik, ahol nemcsak a koponyát távolították el, hanem a 
váz többi csontjai is hiányosan, összedobálva feküdtek. A sírrablás utóbbi módja részben azt mutatja, 
hogy a sírt jóval a temetés után rabolták ki, amikor a csontokat összetartó izomrészek már elkorhadtak13, 
részben pedig azt, hogy a sírrablók elsősorban a gazdag mellékletek miatt bolygatták meg a sírt. Természe
tesen elképzelhető, hogy a koponya nélküli, de egyébként hiánytalan sírokból a rablók az értékesebb lele
teket is elvitték, ez ellen szól, hogy az effajta bolygatásnak egyik csontvázon sem maradt nyoma. 

A koponyarablás szokását — mely az avar temetők többségében előfordul14 — valószínűleg avval a 
babonás céllal gyakorolták, hogy az élőket a halott visszajárásától és ártalmas ténykedéseitől megvédjék15. 
Hasonló célja lehetett a halottcsonkításnak is, amennyiben a rendellenességek között felsorolt jelenségeket 
ennek tarthatjuk. Nem valószínű ezek után, hogy a koponyarablók több évtizeddel a temetés után csonkítot
ták volna meg a halottakat. 

A temető újonnan feltárt részében egységesebb kép alakult ki a sírrablásról, főként ami a rablás 
célját illeti: itt ugyanis csaknem minden esetben világosan kitűnt, hogy a sírrablás a várhatóan értékes 
tárgyak miatt történt. Ebben a temetőrészben a feltárt temetkezéseknek 29%-át (10 sírt) találtuk kirabolva.16 
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Babonás céllal talán egyedül csak a 30. sír magas termetű középkorú férfiúját bolygatták meg, akinek 
koponyáját arccal lefelé fordították. Az állkapocs és a váz többi csontja bolygatatlanul feküdt. 

A kirabolt síroknál a rablógödör beásása többnyire világosan kivehető volt. A szabálytalan, ovális 
formájú gödrök mindig a koponyára és a felsőtestre irányultak, de előfordult, hogy a térdekig is leástak. 
Megfigyelhető volt az is, hogy a rablógödör a sírgödörrel együtt lefelé szűkült, s bizonyosra kell venni, 
hogy a rablók ásáskor a sírgödör nyugati felének elszíneződését élénk figyelemmel kísérték. Meglepő az a 
pontosság, mellyel a rablógödröt a felszínen kijelölték, ami bizonyítja a Fehérvári úti temető esetében is, 
hogy a sírok valamilyen jelöléssel — esetleg fejfával •— lehettek ellátva17. 

A sírrablók pontosan tudhatták azt is, melyik sírhely kié volt. Ezt vagy a temetkezések sorrendjéből, 
emlékezetből tudták, vagy a fejfa formájából, esetleg az azon levő egyéb jelből. Annyi bizonyos, hogy 
csak a gazdag sírokra ástak rá és pl. gyermeksírt akkor sem bolygattak, ha sírgödrének mérete elérte a 
felnőtt sírok nagyságát. 

A kirablás módjait tekintve az új temetőrészlet sírjait is két csoportra oszthatjuk. 
Az első csoporthoz azok a sírok tartoznak, melyekben a csontváz — a bolygatott részek kivételével — 

anatómiailag rendben feküdt, s melyeknél látszik, hogy a bolygatás csak a koponyára és közvetlen környé
kére irányult. Ilyen a 25. sír, ahol a koponyát az állkapoccsal együtt a bal combcsontra tették, a 26. sír, 
melynél a koponya a jobb térd felett, a váz szintjénél 30 cm-rel feljebb feküdt. A 34. sír oldalra fordított 
koponyája töredékes, hiányos volt, az állkapocs és a felső nyakcsigolyák hiányoztak a sírból. A 40. sír 
csontvázának koponyája, állkapcsa és kulcscsontjai a sír nyugati végében, összedobálva hevertek18. 
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A sírok második csoportjára jellemző, hogy a rablók a vázrészeket teljes összevisszaságban hagyták. 
Előfordult az is, hogy a koponyát és a mellkast kiemelték, az ékszereket a sírgödrön kívül szedték össze és a 
csontok egy részét a rablóakna betemetésekor dobálták vissza. (20. sír.) A 22. sírban a felsőtest csontjait 
összedobálva találtuk, a koponya összetörve, lefelé fordítva hevert a jobb feísőkar helyén néhány bordával 
és csigolyával együtt, de a csontok itt sem voltak meg hiánytalanul. A 24. férfisír esetében a koponya, a 
mellkas és a medence csontjait bolygatták meg és szórták szét a rablóakna aljában. A koponyát itt is az 
öreglyukkal felfelé fordították. Hasonlóképpen jártak el a 36. női sírnál. 

A sírok ilyen módszeres és gondos kirablása arra mutat, hogy minden valószínűség szerint igen gazdag 
temetkezésekről lehetett szó még a temető 1968—1969-ben feltárt, szélső, kisebb csoportjában is19. 

A sírok bolygatásának különféle módjai alapján azt a feltevést tartjuk valószínűnek, hogy a temető 
kirablása nem egyszerre, hanem két különböző időpontban, különböző céllal történt. Időben az első a 
koponyarablók tevékenysége lehetett, mivel tettük indítéka a halottól való félelem volt, s így a bolygatást 
bizonyára nem sokkal a temetés után követték el. Ez az akció elsősorban a temető délkeleti sírcsoportját 
érintette. A nagyobb létszámú északnyugati sírcsoportban tapasztalt módszeres sírrablás pedig valószínűleg 
már a temető felhagyása után történhetett, s a temető egészére kiterjedt. Utóbbinak eshetett áldozatul a 
délkeleti sírcsoport 8. és 9. sírja is. 

79 



A LELETEK ÉS A TEMETŐ IDŐRENDJE 

A régészeti leleteket tekintve első pillantásra feltűnik, hogy a temető két sírcsoportját nemcsak a 
temetkezési szokások, hanem a sírok leletanyaga közti különbség is elválasztja egymástól. 

Az 1960-ban előkerült sírok közül a gazdag 8. sír leletanyaga érdemel elsősorban említést. A feltehe
tően női sírból20 az alapos sírdúlás 
ellenére is néhány figyelemre méltó 
lelet került elő. 

A nedves talajban igen jól kon
zerválódott a tiszafából készült, réz-
pántos favödör, melyet a jobb alsó
lábszár mellé helyeztek a sírba. A vö
dör kissé lapított formáját a pántok
hoz tapadt famaradványok őrizték 
meg. (19. kép, 1.) 

A korai avar sírokból ismeretes 
favödrök többségét a fej vagy a lá
bak környékén találták. Az orosz
lányi 4. sírban21, az alattyáni 166. sír
ban22 és a persei (Prsa) 117. sírban23 

a Fehérvári úti 8. sírhoz hasonlóan 
a vödör a jobb láb mellől került elő. 
Gyakori, hogy az italfélét tartalmazó 
vödröket a halottnak szánt élelem 
mellett helyezték el24. A favödrök a 
gazdagabb férfi és női temetkezések
nél egyformán megtalálhatók, elő
fordul azonban (pl. Pusztamérges25, 
Alattyán20), hogy az arány a női sí
rokjavára tolódik el. 

A Fehérvári úti vödör formáját, 
kétsoros, poncolt díszítésű pántjait 
és a vas nyelet rögzítő félköríves 

-3 = 8. sír 
Grave 8. 
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lemezeit tekintve a délnyugat-szlovákiai avar temetőkből, elsősorban a dévényujfalusi (Devinska Nova Ves) 
temetőből ismert darabokhoz áll legközelebb.27 

A 8. sírban az övveretek a lábak közül kerültek elő. A nagyszíjvéget az alsó lábszárcsontok között, a 
bal sípcsont közelében találták. A préselt ezüstlemezekből készült kisszíjvégek a nagyszíjvég mellett, rész
ben felette, szétszórva feküdtek. Feltehető, hogy a nagyszíjvég eredeti helyén volt, ugyanis bolygatatlan női 
sírokból ismerünk hasonlóképpen elhelyezett fémveretes díszítményeket (pl. Üllő 172., 181. sír, Szigetszent-
miklós-Háros 8. sír stb.)28 Nem valószínű, hogy a veretes övet kioldva, hosszában helyezték a halottra29, 
ezekben az esetekben inkább valamilyen sajátos viseleti formáróllehet szó. 

A Fehérvári úti poncolt díszű nagyszíjvéghez hasonló darabok a várpalota-gimnáziumi avar temető 
korai sírjaiból kerültek elő. A 208. sírban a csuklós szerkezetű, poncolással díszített bronz nagyszíjvéget a 
térdek közt találták30. A favödörrel együtt eltemetett 222. sír halottjánál a sípcsontok között feküdt a vas
tag bronzlemezből készült, félkörös poncolással díszített, a díszítés beosztásában némiképp a Fehérvári úti 
darabra emlékeztető nagyszíjvég31. Poncolt pontsorral díszített nagyszíjvég volt a 15. sírban is32. 

A mezőbándi temető 59. sírjából szélein és középvonalában poncolt körökkel díszített, ezüstlemezből 
készült nagyszíjvéget ismerünk. Itt a szíjvéghez csuklós szerkezettel kapcsolódó, két lapból álló, négyszög
letes ezüstveret is tartozott, melyet két kerekfejű szög kapcsolt a közbefoglalt bőrövhöz.33 Nyilvánvaló, 
hogy a Fehérvári úti szíjvég is hasonló szerkezetű lehetett, bár a csuklós szerkezet középső tagjához csat
lakozó veretnek a sírban már nem volt nyoma, csupán a törésvonal mutatja a szíjszorító lemezek kiindulá
sát. (19. kép, 2.) 
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26, kép. 1 = 5. sír; 2 = 1. sír; 3a-3b = 29. sír 
1 = Grave 5.; 2 = Grave L; 3a - 3b = Grave 29. 

A Fehérvári úti 8. sír préselt lemezes, indadíszes kisszíjvégei egyelőre pontos párhuzam nélkül állnak. 
(19. kép, 3—7.) Talán leginkább az alattyáni 175. sír geometrikusabb jellegű, indadíszes ezüst kisszíjvégei-
hez kapcsolhatók34. Az alattyáni sír övgarnitúrájához viszont olyan préselt lemezes, pajzsalakú veretek is 
tartoznak, melyeknek jó párhuzamát a kunszentmártoni ötvössír préselőmintái között találjuk meg. így a 
veretek készítésének idejét a VII. sz. első felére lehet rögzíteni35. 

A Fehérvári úti 8. sír együttesét díszítetlen orsókarika, nagy méretű, szemes pasztagyöngyök, vaskés és 
a felfüggesztésére szolgáló ezüstkarika, valamint 8-as alakú szemekből álló bronzlánc egészíti ki. A jelleg
zetes koraavarkori bronzlánctípus a Fehérvári úti temetővel összefüggésbe hozható mezőbándi36 és a vár
palota-gimnáziumi temetőkben37 is előfordul, de megtalálható a szigetszentmiklós-hárosi temetőben is38, 
— mindenütt a VII. sz. első felére keltezhető síregyüttesekben. 

Az 1960-ban feltárt sírokból két, kézzel formált edény került elő (I. és 5. sír), mindkettőt az avarjtoroan 
általánosan használt sírkeramikához sorolhatjuk39. (26. kép, 1—2.) Az I. sírban a korai típusú, bronzgöm
bökkel díszített fülbevaló társaságában terra sigillata edény oldalfalából készült orsókarika40 és talizmán
ként őrzött szkíta bronznyílhegy41 is volt. (18. kép, 2—4.) 

A temető északnyugati sírcsoportjából előkerült leletek a későavarkori „griffes-indás" temetők lelet
anyagához kapcsolhatók. 

A férfisírok közül az egyetlen övgarnitúra a 39, sírban maradt meg. Az áttört, indadíszes nagyszíj-
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27. kép. 1—2 = 1. sír; 3—4 = 2. sír 5—6 = 12. sír; 7—8 = 22. sír 
1—2 = Grave 1.; 3—4 = Grave 2.; 5—6 = Grave 12.; 7—8 = Grave 22. 



véghez és az ugyancsak indás díszítésű kisszíjvégekhez42 sima, bronzlemezes szíjszorítójú övcsat és bronz
lemezből kivágott, poncolt díszítésű övforgó tartozott43. (21. kép, 1—6.) 

Az értékesebb övvereteket rabolhatták el a 24. sírból, ahol az összedobált csontok között csak néhány 
ólomveretet és egy öntött, indadíszes övforgót találtunk44. Feltűnő, hogy a temetőben igen ritka a fegy
ver45; csupán a 39. sírban volt fatokos vastőr és a 43. sír fiatal fiúja mellé temettek 2 db. nyílhegyet. (21. 
kép, 8—9.) 

A temetőrész egyetlen edény melléklete a 29. férfisírból került elő. A benyomkodott, egyszerű pecsét
léssel és a bekarcolt, körbefutó vonaldísszel ellátott edény a persei46 és az érsekújvári47 temetők késői edény
anyagával mutat rokonságot. (26. kép, 3. a—b.) 

A sírcsoport női sírjainak jellemző leletei : nagy méretű karikákból álló vasláncok, apró bronzgömbök
kel vagy gyönggyel díszített fülbevalók, hasábos és henger alakú, díszítetlen tűtartók, hasábos és dinnyemag 
alakú gyöngyök, nyitott végű karperecek, bronzcsengő, valamint kettős csonkakúp alakú és korongos orsó
gombok. A 35. sír öntött technikával készült bronz fülbevalópárja az eredetileg granulált díszítésű bizánci 
alapforma utánzata48. (20. kép, 16—17.) Hasonló öntött utánzatokat Keszthely vidékéről49, Alsópáhok-
ról50, Dévényújfaluról51, Perséről52 és Holiareból53 ismerünk. 

A temető időrendje szempontjából fontos darab a 38. sír spirális csüngőjű fülbevalópárja. (20. kép, 11— 
12.) A későavar kori fülbevaló típus szép számú előfordulásáról tudunk főként a Dunántúlról és a Dunától 
északra fekvő területekről54. Az érsekújvári temetőben a VIII. sz. végére és a IX. sz. elejére keltezhető 
síregyüttesekből kerültek elő55. 

A korai sírcsoport leletei szerint a Fehérvári úti temetőt a VII. sz. első felében kezdték meg, s hasz
nálata a IX. sz. elejéig valószínűleg folyamatosan tarthatott. 

A temető a feltárt sírcsoportok és a régebben előkerült, szórványos leletek alapján56 — alapul véve a 
sírok elhelyezkedését az eddig feltárt területen —, hozzávetőleges és óvatos becslés szerint kb. 450—500 sírós 
lehetett, melynek jelenleg alig 1/10-ét ismerjük. A tekintélyes sírszámú temető mindenesetre bizonyítja, 
hogy a budai oldal avarkori lakottsága végig folyamatos volt.57 Az egészen töredékesen előkerült korai te
metőrész miatt csupán feltevésekre vagyunk utalva arra vonatkozólag, hogy a lovas- és a fegyveres sírok 
eddigi hiányát véletlennek tekintsük-e. Hiányuk annál feltűnőbb, mivel a temető területe a koraavar meg
szállás egyik fontos útvonalába, a dunai limes útra esik58. A Fehérvári úti temető megkezdésének idejével 
kapcsolatban meg kell említeni, hogy a koraavar fegyveres lovassírok a szigetszentmiklós-hárosi temető hite
lesen feltárt, korai részéből is hiányoztak, azonban a szigetszentmiklós-dunáradülői lószerszámos lelet
együttes előkerülési helyét sikerült a hárosi temető lelőhelyével azonosítani59. Ezek után elképzelhető lenne, 
hogy a Csepel-sziget északi csücskéhez közel eső Fehérvári úti temetőt is a VI. sz. második felétől használ
hatták az első avar foglalók. Ennek eldöntését azonban a feltáró munka rendkívül korlátozott volta egyelőre 
nem teszi lehetővé. 

J E G Y Z E T E K 

1 A temető 1960-ban előkerült sírjainak közléséért és a 
dokumentáció átengedéséért Schreiber Rózsának, mon
dok köszönetet. A leletmentés dokumentációja a BTM. 
Adattárában XI/2. sz-on, a leletanyag F. 62.01.01. — 
F. 62.08.02. és 71.02.01. — 71.02.70. LTSz-on található. 

2 A textilmaradványok meghatározását V. Ember Máriának. 
(MNM. Textilgyűjtemény), a famaradványok vizsgálatát 
Stieber Józsefnek (ELTE. Alkalmazott Növénytani és 
Szövetfejlődéstani Tanszék) köszönhetem. — A közle
mény fényképeit Molnár Ilona és Füredi Péter, a tárgyak
ról összeállított rajztáblákat Dékány Ágoston készítette. 

3 A korai sírok mélységátlaga Ürbőpusztán 110 cm., a 
későieké 60 cm.: Bona L: Arch. Ért. 84. (1957) 166.; a 
szigetszentmiklós-hárosi temetőben 60 cm.: Cs. Sós Á.: 
Arch. Ért. 88. (1961) 44. 

4 László, Gy.: Études archéologiques sur l'histoire de la 
société des avars. Arch. Hung. XXXIV., Bp. (1955) 35., 
fig. 16. 

5 Cilinská, Z.: Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nővé 
Zámky. Arch. Slov. Fontes, VIT, Bratislava, (1966) 
104—106., Abb. 2. 

6 Cilinská, Z.: Slov. Arch., XL (1963) 87—110. 
7 Mitscha—Märheim, H.: Die frühmittelalterlichen Grä

berfunde von Mistelbach, Katzelsdorf, Münchendorf und 
Schwechat. Natur und Kultur, H. 8. (1941) 40. 

8 Móra F.: Ethn. 43. (1932) 56. 
9 ÉNy-DK-i tájolású temetők: L. Kovrig, L: Das awaren-

zeitliche Gräberfeld von Alattyán. Arch. Hung. XL. Bp., 
(1963) 98. 
Cilinská, Z. : Nővé Zámky, 114. 

10 DNy-ÉK-i tájolású sírok a szigetszentmiklós-hárosi teme
tőben: Cs. Sós Á.: Arch. Ért. 88. (1961) 44. 
Gikó, Ürbőpuszta, Dunaszekcső: L. Kovrig, L: Arch. 
Hung. XL. 93—94. 

11 L. Kovrig, L: Arch. Hung. XL. 83—88. 
12 László, Gy.: Arch. Hung. XXXIV. 96—97. 

84 



13 László, Gy.: Arch. Hung. XXXIV. 38—39. 
14 L. Kovrig, L: Arch. Hung. XL. 71—73. 
15 László, Gy.: Arch. Hung. XXXIV. 97. 
16 Üllő, L: 13%, Üllő, IL: 13%, Kiskőrös-Vágóhíd: 78%, 

Kiskőrös-Városalatt: 34%, Ürbőpuszta: 38%. —L. Kov
rig, I. : Arch. Hung. XL. 89. 

17 László, Gy.: Arch. Hung. XXXIV. 40—41. 
18 Hasonló megfigyelések: Horváth T.: Az üllői és a kis

kőrösi avar temető. Arch. Hung. XIX. Bp., (1935) 56—57. 
19 A szegényebb sírok és a gyermeksírok általában a teme

tők szélein helyezkednek el: László, Gy.: Arch. Hung. 
XXXIV. fig. 17,29. 

20 Az 1960-as ásatás csontanyaga elveszett. 
21 Cs. SósÁ.: Folia Arch. X. (1958) 106. 
22 L. Kovrig, I.: Arch. Hung. XL. 22. 
23 Tocik,A.: Slov. Arch. XL (1963) 145. Obr. 30, 3—4. 
24 Eisner, J.: Devinska Nova Ves. Slovanské pohrebiSte. 

Bratislava, 1952. 390. 
25 Korek J.: Folia Arch. V. (1945) 115. 
26 L. Kovrig, L: Arch. Hung. XL. 119. 
27 Eisner, J.: Devinska Nova Ves. Obr. 79, 1., 80, 6—7., 

111,117. 
28 Horváth T.: Arch. Hung. XIX. 58., Cs. SósÁ.: Arch. Ért 

88.(1961)38. 
29 Cs. Sós A.: Arch. Ért. 88. (1961) 49.. 
30 Erdélyi I. — Németh P. : A Várpalota-gimnáziumi avar 

temető. A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 8. 
(1969) 189—190. XVII. T. 7. 

31 Erdélyi I. — Németh P.: VMMK. 8. (1969) 32. kép, 
XXIV. T. 6. 

32 Erdélyi I. — Németh P. : VMMK. 168. 
33 Kovács L: Dolgozatok, IV. (1913) 326—327. 45. kép, 

1—1 .a. 
34 L. Kovrig, I.: Arch. Hung. XL. Taf. XIV, 52—57. 
35 L. Kovrig, I.: Arch. Hung. XL. 105. Taf. XIV. 60. 

Csallány D. : A kunszentmártoni avarkori ötvössír. Szen
tes, 1933. Taf. L 8. 

36 Kovácsi.: Dolg. IV. (1913) 354. 76. kép, 8. 
37 Erdélyi I. — Németh P.: VMMK. 8. (1969) 189. 
38 Cs. SósÁ.: Arch. Ért. 88. (1961) 48. 7. kép, 2., 12. kép, 1. 
39 Bóna /.; Arch. Ért. 84. (1957) 161. 
40 Terra sigillata darabok a győri 314. sírban: Fettich N.: 

Győr a népvándorláskorban, Győr története, III. Győr,. 
1943. 25. 

41 pl. Alattyán, 490., 496. és 700. sír: L. Kovrig, I.: Arch. 
Hung. XL. 171. Taf. XXXIII, 15., 23., 23.a., Taf. XLIV. 
17. 

42 A rendkívül nagyszámú, hasonló díszítésű veretek közül 
a Fehérvári úti nagyszíjvéghez egy keszthelyi szíjvég áll 
legközelebb: Lipp V.: A keszthelyi sírmezők. Bp. 1884. 
VIII. T., 193. 

43 Párhuzama : L. Kovrig, I.: Arch. Hung. XL. Taf. XXXV. 
60. 

44 Bronz- és ólomveretek azonos sírban Erdélyi L: A jános-
hidai avarkori temető. Rég. Füz. Ser. IL, 1. Bp. 1958. 51. 

45 Vö.: To£ik,A.: Slov. Arch. XI. (1963) 177—178. 
46 Toííik, A.: Slov. Arch. XL (1963) 181., Tab. Ill, 35., 189., 

Tab. XI, 15. 
47 Cilinská, Z.: Nővé Zámky. 132., Abb. 8., 11., 12., Taf. 

LXXIX, 12. 
48 Niederle, L. : Prispevki k vyvoji byzantiskich sperku ze 

IV—X. stoleti. Praha, 1930. 130—131. 
Werner, J.: Slawische Bügelfibeln des VIL Jahrhunderts. 
Reinecke-Festschrift, Mainz, 1950. 172. 

49 Fettich N. : Régészeti tanulmányok a késői hun fémmű
vesség történetéhez. Arch. Hung. XXXL, Bp. (1951) Taf. 
XXXIX. 5—6. 

50 Erdélyi I.: Avar művészet. Bp. 1966. 46. kép. 
51 Keller, E. — Bierbauer, V.: Slov. Arch. XIII. (1965) Taf. 

IV, 1—2. 
52 Toöik, A.: Slov. Arch. XI. (1963) 155., Obr. 40,5. 
53 U. ő. Obr. 40,7. 
54 Kralovánszky A.: Arch. Ért. 84. (1957) 177—178. 
55 Cilinská, Z.: Nővé Zámky. 149. 
56 Szórványként előkerült bronzkarperecek László Gy. : 

Budapest a népvándorlás korában. Budapest története, I. 
Bp. 1942. 792. 
Csallány, D.: Archäologische Denkmäler der Awaren-
zeit in Mitteleuropa. Bp. 1956. 93, 120. sz. 

57 Nagy T.: Buda régészeti emlékei. Budapest műemlékei, 
•.. II. Bp. 1962. 73—74. 
58\ László Gy.: Budapest a népvándorlás korában, 793. 

L. Kovrig, I. : Arch. Ért. 82. (1955) 33,38., 3. kép. 
Nagy T.: Buda régészeti emlékei. 71. 

59 Cs. Sós Á.: Arch. Ért. 88. (1961) 49. 

85 



MARGIT NAGY 

THE AVAR CEMETERY OF BUDAPEST - FEHÉRVÁRI ŰT 

In 1960 on the plot Budapest XI. Fehérvári út 
nos 149-155 the earth works of the construction 
of an Institute for Vocational Training have dis
turbed some graves of the Avar period. Rescue 
excavations were carried out by Rózsa Schreiber 
in the same year; she unearthed 11 graves in the 
fundamental ditches of the central edifice of the 
Institute (Graves 1 to 11). 

Rescue excavations were continued in 1968 and 
1969 on the plot Petzvál J. utca no. 110, north-west 
of the site Fehérvári út nos 149-155. On the fresh 
ground we unearthed 34 burials (Graves 12 to 45), 
representing the north-western group of graves of 
an extensive Avar cemetery. Owing to actually used 
buildings and parks the northern, eastern and south
ern parts of the cemetery cannot be uncovered as 
yet. (Fig. 1.) 

BURIAL CUSTOMS 

Before the construction the area of the cem
etery used to be a wet, marshy, reedy region, 
lacking water only in the time of an excessive 
draught. In the last decades the almost trough-like 
territory has been filled up step by step. Modern 
filling up resulted in a layer of 20 to 25 cm; below 
we find a stratum of humus to the average depth 
of 60 cm, then we hit a yellow, loamy virgin soil. 

The average depth ofthe graves (up to 180 cm) 
surpasses the usual average depth of the Avar cem
eteries by far. The despoiled graves reached a depth 
of 180 to 200 cm usually. The difference between 
the depths ofthe graves did not show any regularity. 

Graves were dug to a large size in an oblong 
shape as a rule. Also some varieties of this form 
could be observed, thus the rounding off of the 
eastern end of the grave (grave 12), the trapezoidal 
pits broadening towards the eastern end (graves 19, 
31, 38) and contrariwise graves where the western 
end, meant for the head, was broader (graves 17, 
34, 42). 

It was a frequent custom in the cemetery to 
deepen the grave at a width of 20 to 40 cm stepwise, 
under the head and the feet (Figs 2, 5, 7, 8). We 
may suppose that in the course of burials the pits 
were filled up by some organic material, since the 
skeletons lay at an identical level usually (graves 20, 
31, 39, 42, 44). A similar burial custom was ob
served by Gyula László on grave LX (65) of Kiskőrös-
Vágóhíd. One grave of the Münchendorf cemetery 
and several of the Nővé Zámky and the Zitavska 
Ton ones presented a similar phenomenon. 

In the part ofthe cemetery uncovered in 1968-

1969 the graves were dug in the directions W-E 
and NW-SE. The most conspicuous ritual difference 
between the portions unearthed in 1960 and more 
recently is observed in the orientation ofthe graves; 
the 1960 graves lay mostly in the direction SW-NE. 

Among the graves uncovered in 1960 there was 
no burial with a coffin. In the course ofthe 1968-
1969 excavations we could observe fourteen instan
ces of the traces of coffins (Graves 12, 18, 19, 20, 
22, 25, 26, 33, 35, 38, 39, 43, 44, 45). In this group 
of graves we find a general form : the straight-walled 
type of coffin, made of thin boards, held together 
probably by wooden screws, tapering towards the 
feet, the top and the bottom of which is formed of 
wider upper and lower boards (Figs 2, 4). 

In both parts of the cemetery the dead were 
buried on their backs in an extended position, their 
arms were placed beside the pelvis or rarer on it. 
The undisturbed graves presented the following 
irregularities: from grave 18 the feet, from grave 
37 the right lower arm and the hand, the right 
hand and the feet were missing. The whole right arm 
of the female dead of grave 38 has been severed 
from the trunk, since those bones lay rather far 
from the shoulder and the ribs. In grave 17 the 
middle-aged woman was buried on her stomach, 
probably bound. 

The majority of the graves of both parts of the 
cemetery was disturbed and despoiled. In the 1960 
part the despoiled graves may be classified into two 
groups. In the graves of the first group only the 
skull was missing (graves 1, 2, 3), whereas in those 
of the second group also the remaining bones of 
the skeleton were defective and lay topsy-turvy 
(graves 8, 9). In the recently uncovered part of the 
cemetery we found 29% of the graves (10 graves) 
disturbed. The despoiling pits of irregular shape 
were directed towards the skull and the trunk in 
each case; the situation ofthe bones revealed clearly 
that the disturbing was motivated by the hope of 
valuable grave-goods. The methodical despoiling 
observed in the major, north-western group of 
graves happened later than the cemetery fell into 
disuse probably, it also extended to the entire area. 
The same action may have devastated also graves 
8 and 9 of the south-eastern group. 

CHRONOLOGY OF THE FINDS 
AND THE CEMETERY 

Among the graves uncovered in 1960 the finds 
of grave 8 deserve mention in the first place. In 
spite of the thorough despoiling the supposedly 



female grave has yielded some remarkable finds. 
Beside the right tibia a wooden bucket was found ; it 
is made of the wood of a yew-tree and has copper 
hoops. Regarding its shape and the hoops ornament
ed with two rows of pouncing its nearest parallels 
come from the Avar cemeteries of south-estern 
Slovakia, represented mainly by the objects found 
in the cemeteries of DevinskáNová Ves. (Fig. 19 no. 
1; Fig. 24 nos 1-3.) 

In grave 8 a large strap ending, made of plumb-
covered bronze plate, having a pounced ornament, 
and some small strap endings, pressed of silver 
plate, were found between the feet. (Fig. 19 nos 
2-7; Fig. 25 nos 2-7.) The parallels of the large 
strap ending, having a jointed structure, are known 
from the cemeteries of Várpalota - Public School 
and Mezőbánd, groups of graves dated to the first 
half of the seventh century. This dating is confirmed 
by the remaining finds of grave 8 : a whorl with no 
ornament, grainy paste beads, iron knife and a sil
ver ring for its suspension, and a bronze chain with 
number 8-shaped links. (Fig. 19 nos 8-11 ; Fig. 25 nos 
8-12.) 

The finds of the north-western group of the 
cemetery may be attached to the archaelogocial 
material of the "griffin and tendril" cemeteries of 
the late Avar period. 

Among the male graves the only set of belt 
ornaments has been preserved in grave 39. To the 
filigree, large strap ending with a tendril ornament 
and the cast, small strap endings also with a tendril 
ornament there were added a buckle with a bronze-

plated belt-fastener and a pounced aigrette cut out 
of bronze-plate. (Fig. 21 nos 1-6.) In the despoiled 
grave 24, among the bones thrown about, we have 
found a cast aigrette with a tendril ornament and 
plumb mountings with a filigree decoration. (Fig. 
22 nos 6-14.) There are conspicuously few arms 
in the cemetery, only one iron dagger with a wood
en sheath and two arrow heads were uncovered 
from graves 39 and 43. (Fig. 21 nos 8-9.) 

The typical finds of the female graves are : iron 
chains, earrings decorated with bronze balls or 
beads, melon-seed shaped beads, bracelets with open 
ends, whorls. The pair of bronze earrings of grave 
35 is outstanding, being a cast copy of a Byzantine 
basic form with an originally granulated ornament. 
(Fig. 20 nos 16-17.) 

The pair of earrings from grave 38, having a 
spiral pendant, are important for the chronology of 
the cemetery. (Fig. 20 nos 11—12.) In the cemetery 
of Nővé Zámky this type of earrings has been found 
in grave groups datable to the end of the eighth and 
to the beginning of the ninth centuries. 

Regarding the uncovered groups of graves and 
the earlier known stray finds, and also the situation 
of the graves in the territory unearthed so far, the 
cemetery of Fehérvári út may have consisted of cca 
450 to 500 graves, of which hardly one tenth is 
known to us. Judged by the finds of the early group 
of graves, the cemetery may have been begun in the 
first half of the seventh century, used continually to 
the beginning of the ninth. 
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