
Honfoglaláskori kutatásunk újabb eredményeiről és feladatairól*
(Befejező közlemény)

AH a társadalmi fejlődés, amelyet itt Vlagyimircov klasszikus műve nyomán meg-
kíséreltünk felvázolni, nem sajátosan a mongolokra jellemző. Alapvonásaiban - ter-
mészetesen időbeni eltérésekkel, a termelőmódból adódó különbségekkel - mindazon
nomád-félnomád népekre érvényesnek tekinthetjük, amelyek eljutottak a nemzetségi
szerveié; felbomlásának határához, és társadalmukban a törzsi-nemzetségi intézmények
leple alatt, majd azokat előbb-utóbb szétfeszítve megjelentek s uralkodóvá váltak a
feudális viszonyok. E folyamat kezdetei nem a mongol kortól követhetők, hanem
korábbi időkbe nyúlnak vissza: Kelet-Európában a VIII-X. század a kibontakozó feu-
dalizmus kora, amikor a magyarság még előző szállásterületein élt. Épp a türk eredetű
kazár birodalom területén lehetünk tanúi ezidőben egy nagyarányú gazdasági átala-
kulásnak, megtelepedési folyamatnak (1. s; altovo-majácki műveltség), és az azt követő
társadalmi változásnak, amely a birodalom kebelében mintegy két évszázadon át tartóz-
kodó magyarság fejlődésére nézve sem múlhatott cl nyomtalanul. A kazárok korafeu-
dális államalakulatára vonatkozó források egyértelműen tanúsitják, hogy e mindinkább
megtelepülő társadalom erősen rétegzett volt, a jól elkülönülő csoportokat a vazallusi
függőség egész rendszere tartotta össze, a birodalom rendjét külön fegyveres testület
biztosította.

Terme"' etesen helytelen volna, ha n honfoglaló magyarság szervezetét alaposabb
biionyító anyag nélkül e fejlett korafeudáli- társadalomnak mintájára rajzolnánk meg, bár
az előmagyarság történeti kapcsolatai, valamint az írott kútfők adatai sejtetik, hogy
egy sereg párhuzamos vonással körükben is számolhatunk. Leginkább mégis a régészeti
források teszik bizonyossá, hogy a magyarság termelőmódja, társadalma, szervezete
kö el állhatott a kazárokéhoz, a feudalizálódás jellemzett folyamata körükben is kibon-
takozott; nyilván a kazár uralom alóli önállósulásukat 830 táján már ennek köszönhették.

A magyar társadalom állapotáról a karár kapcsolatok előtt nincsenek adataink.
Nyelvünk vallomása azonban arra int, hogy már e távoli időkben számolhatunk a tár-
sadalmi rétegződés kezdeteivel. Török jövevényszavaink legősibb rétegével, az állat-
tenyésztés alapverő rzókészletével honorodott meg nyelvünkben in-bő szópárunk, amely-
nek átvétele arra utal, hogy a magyarságnak már ekkor ismernie kellett az e szavakkal
jelök különbségeket (;V/=szolga; £ő=nemzetségfő, úr; vö. ínség-bőség). A vérségi

* Folyóiratunk utóbbi számaiban részletekben közöltük Dr. Dienes István „Honfoglalás-
kori kutatásunk újabb eredményeiről és feladatairól" c. cikkét. A harmadik (befejező) közle-
ményből, amint arról a JÁSZKUNSÁG 3. számában, a 128. oldalon meg is emlékeztünk, nyomda-
technikai okok miatt kimaradt a felvetett társadalmi kérdésekre feleletet adó. a régészeti bizo-
nyító anyagot tartalmazó rész. A dolgozat kimaradt részletét, amely múlt számunk 99 oldalának
harmadik bekezdése után következett volna, itt pótlólag közöljük. (Szerk.)
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kötelékek erőteljesebb bomlása tehát akkor indul meg, amikor a magyarság termelő-
módjában - a török népek közelségében - az állattenyésztés válik uralkodóvá.
További fejlődés kiindulópontja - egy későbbi korban - a földművelés terjedése.
Ekkor ékelődik az állandó termelőmunkát végző szolgák és az azok terméktöbbletét
elsajátító, továbbra is zsákmányszerző portyákra járó bőség közé a hatalmasok katonai
kísérete, az a fegyverforgatásból hivatásosan élő réteg, amely az erősen rétegzett tár-
sadalom egyensúlyát fenntartja. Bizonyos, hogy a magyarság a kazár fennhatóság alatt,
a kaganátusban végbemenő fejlődés és intézmények hatására maga is a feudális fej-
lődés magasabb szintjére érkezett, majd kiszakadva onnan, önálló államalakulattá
szerveződött (a fentiekre 1. Györffy, Bartha).

írott forrásainkban is találunk erre vonatkozóan adatokat, bár ezek nem teljesen
egybehangzóak. A valamennyi kútfőnk közül leginkább megbízhatónak tartott arab
nyelvű források tájékoztatnak az etelközi magyaroknak a kazárokéhoz hasonló kettős
fejedelemrégéről {kende, gyula), és írnak szántóföldjeikről, tanúsítván, hogy a ma-
gyarság nem lehetett kizárólagosan állattartó. Bölcs Leó bizánci császár az általa türk
néven ismert magyarságot egy fő uralma alatt álló, erős szervezettségben élő népként
jellemzi és kiemeli, hogy a pusztai népek közül csupán a bolgárok és a magyarok for-
dítanak nagy gondot hadirendjükre. Tudósításának hitelét kétségessé tehetné, hogy
Mauríkios VI-VII. sz. fordulóján készült Taktikájának a türkökről adott leírását
alkalmazza itt apróbb változtatásokkal a magyarságra. Ezt azonban tudatosan tehette,
hiszen a bizánciakkal szövetséges népet követeinek, hadvezéreinek jelentéseiből jól
ismerte. Az azonosításnak egyéb oka nem lehet, mint hogy a jellemzés a magyarok
tár-adalmára ráillett és a császár úgy vélte: Mauríkios is az ő türkjeiről beszél (Darkó,
Moravcsik). A magyaroknak a kazárokéhoz hasonló szervezettségét sejteti, hogy a már
új hazájában élő magyarságot egy bizánci krónikás (Nikolaos Mystikos) a „keleti tür-
köknek" mondott kazárokkal sjemben „nyugati türköknek" nevezi (Gyóni). A ma-
gyaroknak a türk-kazárokkal rokon műveltségére - a forrásadatokon túl is - számos
jel utal a régiségben (türk eredetű rovásírásunk, ősköltészetünk visszakövetkeztethető
ótürk jellegű vonásai, a türk műveltségben is gyökeret verő iráni indíttatású művésze-
tünk, egyisten hitünk stb.), ami szintén arra jó bizonyság, hogy mindegek meghonoso-
dásának megvoltak a társadalmi feltételei. - A törzsszövetség fogalmát meghaladó
központi hatalomról Anonymusnál is találunk homályos utalásokat, amikor is az Árpád
örökébe lépő Szólta fejedelem mellé rendelt - a kazároktól is ismert - országbírákról
és seregvezérekről szól (53. fej.).

Az eddig elmondottakból megrajzolható világos és egyértelmű társadalomképnek
látszólag ellene mond Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár, aki szerint a ma-
gyaroknak „Árpád előtt. . . más fejedelmük sohasem volt", s a törzsek élén „valami-
féle vajdák" állottak. Leírásából egy laza és csupán háborús alkalmakkor egyesülő
törzsszövetség képe tűnik elénk. Tudjuk azonban, hogy Konstantin ezen értesüléseit
Árpád dédunokájától, Tormástól nyerte, aki a dinasztikus érdekeknek megfelelően
mondhatta el az Árpád-ház uralomra jutását, a magyarság megszervezését Árpád sze-
mélyes érdemének tüntetve fel. Az előadás célzatossága teljesen nyilvánvaló, és ez
hitelét eleve kétségessé teszi (Györffy). Magának Konstantinosnak egyéb adatai is
ellene szólnak a központi hatalom ilyen késői keletkezésének: a három kabar törzs
egységbe tömörítése, a magyarságnak a kazár rendelési elv szerint hét törzsbe osztása,
a két törzs egyesítéséről tanúskodó - épp általa említett - Kürtgyarmat törzsnév, az
egész nép tudatos irányítását tételezi föl.

A központosított szervezet kiépülésének hosszabb időszaka együtt járt az erede-
tileg különböző fajtájú és nyelvű nép-, törzs-, nemzetségrészek keveredésével. Ezt a
folyamatot mozdította elő a honfoglalást megelőző besenyő támadás, amely a magyar-
ság addigi szervezetét - a hét törzs szilárd kereteit - szétzilálta, nemzetségekre bon-
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totta, majd azok újracsoportosulását eredményezte; mindez lehetővé tette, hogy a ma-
gyarság egységes népként jelenjék meg új hazájában. A magyarság műveltségének a
honfoglalás korára való egységesülése megmutatkozik a régészeti anyagban is, hiszen
nemhogy az egyes nemzetségekhez nem tudunk sajátos hagyatékot kötni, de még a
törzsek emlékanyaga sem válik el egymástól. (Legfeljebb a forma- és mintakincs azo-
nossága tűnik szembe egy-egy körzetben, amely egy területet ellátó ötvösműhelyek
létét sejteti.)

A honfoglaláskori régészeti emlékeket mindössze két olyan csoportra sikerült
osztanunk (Szőke), amelyek eltérő alaprétegű műveltségek nyomait őrzik. Talán egy-
részt a magyarok régóta együttélő és elegyedő hét törzsének, másrészt a hozzájuk utóbb
csatlakozó kabaroknak anyagát gyaníthatjuk bennük, hiszen ezen emlékcsoportok leg-
kiemelkedőbb s legjellemzőbb leletegyüttesei a feltételezhető magyar, illetve kabar
szállásterületekről ismeretesek. Az egyik emlékcsoport, amelyet a magyar törzsekhez
köthetünk, a népesség arányának (több mint kétharmadának) megfelelően szélesebb
elterjedésű, és természetszerűen inkább ezzel rokon a köznépi temetők többségének
tárgyi anyaga is. A másik csoportban viszont határozottabban jelentkeznek egy kato-
náskodó, sztyeppéi nép műveltségének iegyei.

Az említetteknél sokkal szembetűnőbbek a régészeti források elemzésénél azok
az eltéréfek, amelyek társadalmi különbségeket jeleznek. A rangosabb hagyatékot szol-
gáltató temetők között is nagy változatosság mutatkozik a felszerelés gazdagságában,
mennyiségében, kivitelében; a temetési szokások szigorúságának fokában, - bizonyít-
ván, hogy honfoglalóink felső rétege már az új hazába érkezésekor sem volt az egyen-
rangúak közössége.

A temető fajtákból, az együttélő és együvé temetkező közösség számából világosan
kitűnik a társadalom lépcsőzetes felépítése, vagyon és hatalom szerinti megoszlása.

A legmagasabb tisztségek viselőinek sírjairól egyelőre kevés adatunk van, két-
ségtelenül nemzetségfő temetkezésének csupán azt a sírt tekinthetjük, amely nemrégi-
ben - 1958-ban - a zempléni vár közelében került elő. Alighanem a környék egykori
hatalmas birtokos nemzetségének: az Aba-nemnek egyik ősét sejthetjük benne, aki a
várban élt, és kísérete segítségével szolgáltató népeit onnan igazgatta. Anonymus, aki
alighanem maga is Aba-nembeli volt, és igen aorólékosan ismerte a Felső-Tisza vidé-
kének birtokviszonyait, a honfoglalás elb^zélér-énél leírja, hogy Árpád „a Takta mel-
lett é? az erdők alján . . . sok földet ad^tt. .. Ednek meg Edöménnek . . . " (17. fej.),
az Aba-nem őseinek, még a Mátra-vidéki adományozást megelőzően. Kétségtelen,
hogy a Takta-vidék Zemplénhez tartozott, és ott az Abák birtokosok voltak (1. az
Abák bodrogkeresztúri ágát). Érdekességként említem, hogy a Váradi Regestrumban
is szó esik egy Edemenről, az egyik birtokpör kapcsán (N. 372). Az Abák roppant
birtoktestének bizonyosan több központja volt, és az. egvik itt, Zemplénben lehetett.
A sírban talált egyes tárgyak hasonmásai, vagv rokon darabjai - a kiterjesztett szárnyú
sassal, illetve a négylábú állattal és annak hátterében felmaga'odó életfával díszített
korongok, övveretek stb. - a szélesebb környékről, nagyobbrészt az Abák feltehető
szállásterületéről ismeretesek.

Magas méltóság viselője: nemzetségfő, sőt talán törzsfő lehetett a geszterédi sírban
nyugvó férfi (Kiss Lajos,, A geszterédi honfoglaláskori sírlelet. AH XXIV. Bp. 1938),
akit azonban nem lakóhelye, az uralma alatt tartott terület központi vára közelében,
hanem a pusztába rejtve temettek el. Arany ötvösművű szablyája feltűnő hasonlóságot
mutat az ún. bécsi s^ablyával, így talán azt is feltétele'hetjük, hogy viselője a köz-
ponti hatalomtól nyerte tisztségét, illetve azzal együtt jelvényét; méltóságába beikta-
tással lépett.

Valószínűleg ugyancsak ilyen rejtve elföldelt a felsőbalotai nagyasszony gazdag
felszerelésű sírja, amely a későbbi megyehatárokból (Bodrog és Csanád) ítélve két

— 147 —



nemzetségi szállásterület határán, illetve egyiknek peremén feküdt, hogy a sírra senki
ne leljen rá. (Az 1960. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek 14. Bp. 1960. 57.) Ló-
szerszámából ítélve nem lehetetlen, hogy az igen előkelő nő a kabarok köréből került
ide; a magyarok és kabarok, vagyis az ún. fekete magyarok összeolvadásának egyik
útja bizonyára az lehetett, hogy kölcsönösen asszonyokat vettek egymástól. (Később
Kálmán királyunk törvénnyel rendeli el az izmaeliták ilymódon való beolvasztását:
I. tk. 48.) Legfőképp azért gyanakodhatunk erre, mivel a kabar temetők jellegzetes
lószerszáma a magyar területeken szinte kizárólag magányos női sírokban található.
Ennek oka bizonyosan az lehetett, hogy az idegen asszonyt nem temették együtt a
közösséggel.

Honfoglalóink legelőkelőbbjeinek sírjai tehát magányosak. A nemzetségi arisztok-
rácia rangosabbjai ugyancsak elkülönülten éltek, s ennek megfelelően néhány sírból
álló temetőbe temetkeztek, amelyben a családfő fekszik együtt háza népével. Szakony
(Az 1961. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek 15. Bp. 1962. 58.) Tarcal [Jósa A.,
Arch. Ért. 15 (1895) 75-76], Karancslapujtő [Dienes L, Arch. Ért. 91 (1964) 18-37] pl.
ezt szemlélteti.

A törzsi nemesség és a katonai kíséret tehetősebb rétegének együttélési és temet-
kezési formája általában a nagycsaládi kötelék. Különösen azoknál a törzseknél - pl.
a kabaroknál - látjuk szép példáit a szigorú rendben történő temetésnek, amelyeknek
szerve ete a honfoglalás után is hagyományosabb keretek között maradt (1. a László
Gyula által elemzett temetőket; újabb példái szintén a kabar szállásterületekre eső
Nyírből: pl. Basbalom=]Dicnes I., Un ir;.ö i re de hongrois conquérants á Bashalom.
ben - 1958-ban a zempléni vár közelében került elő. Alighanem a környék egykori
Acta. Arch. Hung. 7. [19561245-277; temetőrészlet Rakamazról=Az 1963. évi régészeti
kutatásai. Régészeti Füzetek 17. Bp. 1964. 64.). A honfoglalóinknál negfigyelhető nagy-
családi kötelék azonban nem jelenti föltétlen - három nemzedékig bezárólag - az ösz-
szes leszármazottak együttélését. Ilyen jellegű temetőinkben a sírok száma általában
kevés (12-25) ahhoz, hogy az államalapításig egymást követő két-három nemzedék
során megszaporodott közösség valamennyi tagját magában foglalhatná. Különösen
akkor, ha a temetőképek alapján azzal is számolnunk kell, hogy e kis közösségeken
belül néhány rokon, befogadott idegen, szolgaember is élt. Valószínűnek látszik, hogy
a szorosan vett családtagok közül a szülők, a nem családos fiúk, a férjhez nem adott
leányok lakhattak együtt. Az új családot alapító leszármazottak közül - a pusztai
népek szokása szerint (Rubruquis, Vlagyimircov) - csak a legifjabb fiú maradt szülei
szállásán, ő örökölte az atyai jurtot, házanépét, javait. A többi fiú, ha megházasodott,
alighanem külön kenyérre jutott, kivált családjából, és épp e rangosabbaknál feltehető,
hogy önálló birtokrész ura lett, aíért nem kerül fem ő. sem családja az ősi nyugvó-
helyre. (A nagycealádi rend az Árpád-korban is továbbélt, László király I. tk. 40.
cikkelye említi az apja házában maradt, illetve külön költözködő fiúkat.) A szeré-
nyebb pároscsaládi, vagy néhány círos temetkezőhelyek egy része ezeknek a családok-
ból kiszakadt és egy új közösség magját képező kiscsaládoknak a nyugvóhelye, akik
honfoglalóink második-harmadik nemzedékéhez tartozhatnak, és utódjaik már temet-
kezőhelyüket feladni kényszerültek, mivel az államalapítás és az új hit parancsa régi
életformájukból kivetette őket. (A rangos temetőkben a királyság korából való érmek-
kel keltezett sírt már nem találunk.) Ma már kétségtelen, hogy nem tekinthetjük ezeket
mind csonka, hiányosan feltárt temetőknek.

A nagycsaládi temetők egy részében feltűnő, hogy a férfisírokhoz képest kevés
a női sír, noha a gazdagabbaknál ez időben még többnejűségre is gondolnunk kell
(1. a Gellért-legenda Ajtony feleségeire vonatkozó adatát). A nőszegénységet korábban
törvényszerűnek tartottuk, hiszen a források beszámolnak arról, hogy a besenyő és
bolgár támadás a hadbavonult magyaroknak szállásukon maradt családjait elpusztí-
totta. Megvolna tehát a lehetősége, hogy az új hazába érkező honfoglalók kevés asz-
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szonyt hoztak magukkal. Elgondolkoztató azonban, hogy köznépi temetőink java-
részében a nőszegénységnek nincs nyoma, és épp a gazdagabbaknál, hatalmasoknál
nem hihető, hogy ne lett volna módjuk feleséget, sőt akár feleségeket szerezni. A nők
hiányának ellene szól az is, hogy igen sok magányos - mégpedig gazdag emlékanyagú
- női sírra bukkanunk, és semmiképpen sem hihet-ő, hogy ezek a nők társtalanul éltek
volna. E magányosan temetett nők bizonyosan a nagycsaládok tagjai lehettek, akiket
- mint már felvetettük - idegen (magyar-kabar) eredetük, más hitük, vagy másod-,
harmad-feleség voltuk miatt temettek külön közösségüktől.

A köznép temetkezési módja - amelyről fentebb részletesen szóltunk - ismét más:
a:; egy szálláson élő kisebb-nagyobb közösség keretében, és azon belül vérségi rendben
temetkeztek, s a rangosakkal ellentétben temetőiket általában az államalapít-ás után -
az Arpád-kor első századában is - folyamatosan használták.

A különböző jellegű és egyes társadalmi rétegekhez köthető temetőfajták területi
elhelyezkedéséből látható, hegy e rétegek nem függetlenek egymástól, hanem a szegé-
nyebb és gazdagabb csoportok között szoros kapcsolat, fölé és alárendeltségi viszony
van. Némely esetben ezek a különböző helyzetű csoportok egy temetőn belül talál-
hatók meg, amely a függőségnek legszorosabb fajtáját példázza. Ilyen kapcsolatot talál-
tunk a tiszanánai (Heves m.) temetőben, amelynek gazdag sírokból álló sorát jobbról:
délről és délkeletről szegényes temetkezések öveitek, (Az 1958. év régészeti kutatásai,
Régészeti Füzetek 11. Budapest 1959. 55-56; Az 1960. év régészeti kutatásai. Régészeti
Füzetek 14. Budapest 1960. 60.) A temető soros részében rangos halottakra valla-
nak, a temetés körülményei és a mellékletek: tarsolylemez, ezüstdíszes nyereg (1. sír);
padkás sír, ncmesgyöngyszemekkel himzett nyakú ing, pitykékkel kivert csizma, vere-
tes nyereg és díszes lószerszám (2. sír); lovasfelszerelési tárgyak (3., 6. sír); padmalyos
sír, a kalandozások korában szerzett érem (21. sír) stb. Mellettük a két-három csoportra
elkülönülő szegényes sírokban az uraikkal egy szálláson, szoros függésben élő, nekik
személyi szolgálatra kötelezett, a szállás körüli tennivalókkal foglalatoskodó, afféle
há:i?:olgák temetkezéseit sejthetjük. Szerény emlékanyaguk tugyancsak magyar jellegű.
A: embertani vizsgálat -Nemeskéri János előzetes szóbeli közlése szerint - fajtabéli
azonosságot mutatott ki a rangos család egyik nőtagja, valamint a szolgarendű szemé-
lyek egyik csoportja között. Nem meglepő ez, hiszen tudjuk, hogy a rangos leányokat
férjhezmenetelükkor hozományul kapott szolgálónépek követték férjük szállására, akik
természetszerűen a férj nemzetségének szolgáivá váltak (Vlagyimircov).

Az uraiknak talán tulajdonaként bírt, velük egy szálláson együttélő háziszolgák
helyzete az alávetettségnek egyik válfaja honfoglalóinknál is. Nem lehet véletlen, hogy
általában igen rangos, tarsolylemezes férfisírt is magukban rejtő temetőkben kerülnek
elő ilyen szolgacscportok sírjai. Valószínűleg hasonló lehetett a temetőkép a kecske-
met-fehéregybázi [Kada Elek, Arch. Ert. 32 (1912) 327-329] és - Szabó János előzetes
ásatási beszámolója. (Az 1960. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek 14. Bp. 1960. 58.)
szeiint - az ecsegfalvi tarsolylemezes temetőkben is. Másutt, pl. Hencidán - és Csorna-
Sülybegyen (vö. Szőke i. m. 16) rangos női sír közelében fekszenek ilyen szolgacsoportok.
Ej; esetben talán arra kell gondolnunk, hogy egy rangosabb úr külön gazdasági egysé-
get irányító felesége temetkezett oda szolganépével.

A temetők többségének tanúsága szerint azonban a társadalom egészére a füg-
gőségnek nem ez a formája jellemző. A közrendűek és szolganépek többsége önálló
gazdálkodást folytatott, saját közösségében külön élt és temetkezett, uraihoz lazább
függés kapcsolta, nekik csak meghatározott szolgáltatásokkal tartozott. Erről tanúskod-
nak azok a lelőhelyek, ahol a különböző társadalmi csoportok temetői egymás köze-
lébe telepítve kerültek napfényre. A kapcsolat sok esetben egészen nyilvánvaló, a
köznépi temető közelében megtaláljuk a kisebbszámú rangos közösség egyidejű nyug-
vóhelyet. Függőségi viszonyt azonban nemcsak a köznép és a vagyonosak, hatalmasok



között tételezhetünk fel, hanem a temetők bizonysága alapján a tehetősebbek külön-
böző rangú csoportjai között is. Orosházán pl. egymástól 200 m-re találtunk két kisebb
temetőt (1. Dienes István sajtó alatt levő tanulmányát az „Orosháza története és nép-
rajza" c. kiadvány I. kötetében). Mindkettő kétségkívül a rangosabb réteg tagjainak
temetkezőhelye, emlékanyagukban mégis feltűnő különbség volt. A két temető képe
a mindennapi élet vetülete: azt bizonyítja, hogy e két egymás mellett élő közösséget
vag>oni és társadalmi helyzetük elválasztotta. Közelségük ugyanakkor arra figyelmez-
tet, hogy a két csoportot valamilyen viszonynak össze is kellett kapcsolnia, és ez csakis
a gyöngébbnek az erősebbtől, a szegényebbnek a vagyonosabbtól, hatalmasabbtól való
függése lehetett. Bizonyára nem kifejezetten úr-szolga viszonya volt ez, hanem a
vazallusi függésnek valamilyen szelídebb formája.

A temetők kapcsolatából olykor többszörös függés is megfigyelhető. A Szabolcs
megyei Basbalmon, egymás közelében, szintén 200 m-re, két rangos - egy kisebb lélek-
számú gazdagabb, és egy nagycsaládi rendben temetett kevésbé gazdag - közösség
temetője került napvilágra. Tágabb körzetükben, tőlük néhány száz méterre rábukkan-
tunk alávetettjeik szegényes köznépi temetőjére is (1. Dienes L, Acta Arch. Hung. i. m.;
Az 1958. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek 11. Bp. 1959. 54-55, 76.).

Természetesen egy-egy rangosabb család hatalma alá több szolgáltató közösség is
tartozhatott. A köznépi temetők vizsgálatából is kitűnik, hogy e közösségek tagjai sem
voltak nincstelenek; szolgáltatást követelő uraiknak is érdeke volt, hogy saját tulaj-
donnal rendelkezzenek. Bizonysága ennek, hogy a rangosabb temetők szegényebb sír-
jainak és a köznépi temetők gazdagabb sírjainak anyaga nagyjából azonos. A köz-
rendűek szabadok voltak abban az értelemben, hogy saját szervezetükben éltek, de ez
nem jelenti azt, hogy a nemzetségi arisztokrácia hatalma ne terjedt volna ki rájuk.

Tapasztalataink szerint a temetők előbb vázolt rendje nem kivételes jelenség,
sőt a feltárások módszerebbé válásával egyre inkább általánosnak mondható. A társa-
dalom egészére nézve jellemzőnek fogadhatjuk el, hogy a különböző csoportokat több-
irányú függés, sokszor a függésnek egész láncolata fűzte össze. Egy-egy szűkebb terü-
leten található, különböző vagyonú és hatalmú, kényszerű függéssel összekapcsolt kö-
zösségek képezik azokat a sejteket, településközösségeket, amelyekből a társadalom
alapegysége: a nemzetség összetevődik. (Terepbejárási megfigyeléseink szerint a tele-
püléshelyek a temetőktől nyugatra esnek. Ez érthető is, hiszen így a nyugat-keleti irá-
nyításban fekvő halott tekintetével nem fordulhatott az élők közössége felé.)

DB. DIENES ISTVÁN
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