
lovassír, melynek melléklete egy bizár típusú, kétélű kardból állt, mely az X. század-
ból való és mint „előretolt határbiztosítás" emlékét kell kezelni.20 

A magyarok a Törcsvári és a Bodzái szorosok bolgár és besenyő támadások elleni 
biztosítása érdekében a Barcaságot már a X. század második felében ellenőrzésük alatt 
tartották. Megtelepedésük a Barcaságban határvédelmi céllal történt. Ezt bizonyítják a 
Brasovia várában talált XI. századi román stílusú Szent László vártemplom romjai, 
valamint a Brassó városának helyrajza is. II. Géza, (1141-1162) betelepíti a Barcaságba 
a szászokat. Ezt a területet a szászok előtt a székely-magyarok lakták, akik ekkor 
keletre vonulnak, s megszállják az Olt völgyét. Ezt bizonyítják a szász templomok alatt 
előkerült magyar temetkezések, jellegzetes mellékleteikkel, melyeket Kálmán király 
(1095-1116) pénzei kelteznek. Ilyenek Szászfehéregyháza - Wiesskirchen, 
Homoróddaróc - Draas Kelnek - Kelling, Nádpatak - Rohrbach stb. templomai, vala-
mint Szászsebes, Szászorbó és Szászkézd hasonló templomai és temetői. Ez utóbbi 
három helynév a későbbi Háromszék székely székeinek a nevét őrzi: a Sebesi/Sepsi-, 
Orbai- és Kézdiszék. 

II. András magyar király 1211-ben a német lovagrendnek adományozza a székely és 
a szász föld közötti Barcaságot, kiváltságokat adva nekik. Betelepítésük azzal a céllal 
történt, hogy dél-kelet Erdélynek ezt a részét védjék a kunok és a besenyők támadásai-
tól.21 A lovagok székhelye Földváron, Marienburgon volt, melynek a neve napjainkig 
fennmaradt. A teuton lovagok növelik a szász telepesek számát, mivel szükségük volt 
munkaerőre, hogy fedezni tudják háborús szükségleteiket, valamint, hogy növeljék 
haderejüket. Kiváltságaikat a magyar király többször is megerősítette. Az 1224-ben 
kibocsátott kiváltságlevél, az Andreanum autonómiát nyújtotta a szászoknak s megha-
tározza az általuk lakott területet. A királynak a lovagrendhez fűződő reményei nem 
váltak be, mivel ezek nem vettek részt a keresztes hadjáratában, az engedélyezett 
favárak helyett kővárakat építettek, pénzt vertek, s arra törekedtek, hogy hatalmukat a 
királyság rovására megerősítsék és kiterjesszék. II. András ezért 1225-ben kiűzte őket. 
Német településeik viszont itt maradtak, s Brassó (Kronstadt) központtal külön királyi 
ispán alatt szász kerületbe szervezkedtek.2 2 

Áttekintve a Barcaság településének alakulását az őskortól a kora középkorig, 
megállapíthatjuk, hogy ezen a vidéken folytonos volt az élet a legrégibb időktől. A 
régészeti leletek alkalmasok arra, hogy belőlük egy terület életének alakulását figye-
lemmel kísérjük. Megtudjuk azt is, hogy a történelem folyamán különböző kultúrák 
születtek ezen a földön, melyek hatást gyakoroltak a szomszédos területek népeinek 
műveltségére. De az itt élő népesség is fogékony volt a különböző műveltségi áramla-
tok befogadására. 

Székely Zsolt 

Ipolykiskeszi X-XI. századi temetője 
Az Ipolykiskeszin (Maié Kosihy) 1985-ben megkezdett nagyméretű földmunkála-

toknak köszönhetően a falu határában a Felső Kenderföldek nevű dűlőben honfogla-
lás- és kora Árpád-kori sírok kerültek elő. A nyitrai Régészeti Intézet munkatársai 

20 Róna István. 1991. 10. old. 
21 Rosier, Gustav: Die Deutschen Ritter im Burzenland, Das Sächsische Burzenland einst 

und jetst, 1925, 15-26. old. - Bakó Géza: Cavalerii teutoni in Tara Birsei, Studii 1, 1957, 
anul X. 143-160. old. - Rusu A. A.: Cetäfi din voievodatul Transilvaniei, (sec. XI-XIV.), 
doktori tézis, 1987. 19. old. 

22 Makkai László: A rendi társadalom kialakulása In: Erdély rövid története Bp. 1993- 161. 
old. 
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Milan Hanuliak régész vezetésével azonnal hozzákezdtek a leletmentéshez és az 545 
sírból álló temetőt két év leforgása alatt sikerült teljes egészében feltárniuk. Az ásató a 
közelmúltban jelentette meg könyvét (Maié Kosihy. Pohrebisko z 10-11. storocia. Nitra 
1994.) a Materialia Archaelogica Slovaca sorozatban, melyben rajzos táblákon közli és 
kimerítően elemzi a temető leletanyagát, amely fontos dokumentuma a honfoglaló 
magyarság Ipoly menti letelepülésének. 

Az ipolykiskeszi temetőt a honfoglaló magyarok első nemzedéke alapította a X. szá-
zad elején. Erről tanúskodnak a temetőnek azok a lovassírjai amelyekben a honfogla-
lókra oly jellemző részleges lovastemetkezésekkel találkozunk. Ez a temetkezési mód 
lényegesen különbözik az avarokétól, hiszen ők az esetek döntő többségében egész 
lovat temettek. A honfoglalók a temetés során leölt lovat megnyúzták, húsát a halotti 
toron elfogyasztották, majd ezt követően a kitömött bőrt a fejjel és lábszárcsontokkal 
helyezték a sírba, általában a halott lábaihoz. A temető sírjai nagyrészt téglalap alakúak 
és leggyakrabban lekerekített sarkúak, mélységük 40-90 cm között váltakozott, tájolá-
suk túlnyomórészt nyugat-északnyugat - kelet-délkeleti. Fakoporsók nyomait az 
ásatónak mindössze kilenc sír esetében sikerült megfigyelnie, a halottakat háton 
fektetve, testük mellett kinyújtott karokkal helyezték a sírba, de több esetben az egyik, 
vagy mindkét alkart a hasi részre, illetve a medencére fektették. Néhány elhunyt 
szájába halotti obulusként a korabeli uralkodók pénzeit tették. 

Az egykori kedvenc hátaslovaikkal eltemetett honfoglaló magyarok sírjaiban ott ta-
láljuk a lószerszámokat, így a jellegzetes csikózabiákat és a körte alakú vaskengyele-
ket. E harcosok sírjaiból természetesen nem hiányoznak a fegyverek sem: az egykori 
reflexíjak merevítő csontlemezei és a vas nyílhegyek, valamint az egykor bőrből és 
nyírfakéregből készített tegezek vasalásai. A legelőkelőbb harcosok derekát ezüstvere-
tekkel díszített fegyveröv ékesítette, mely a honfoglalóknál is rangjelzőként szolgált; 
két esetben a lovak szerszámzatát is veretekkel díszítették. 

Az ipolykiskeszi temetőben a gazdagabb asszonyok sírjaiból is szép leletek kerültek 
elő, ezek közé tartoznak az ezüst- illetve bronzlemezből készített növényi mintás 
hajfonatkorongok, melyek a Kárpát-medencei honfoglalás kori leletanyag kiemelkedő 
darabjai. További jellegzetes leleteik a különféle fülbevalók és hajkarikák, gyöngyök, 
sima és fonott nyak- valamint karperecek, a gyűrűk, valamint az egykori ruhákat 
díszítő gombok és csüngős veretek. 

A közösség utolsó temetkezései valamikor a XI. század végén történhettek. Ezt tá-
masztja alá Salamon királynak (1063-1074) a 410. sírból előkerült pénze is. A X. század 
második felétől a temető leletanyaga fokozatosan átalakul (bizonyos fokig elszegé-
nyedik) s egyre gyakoribbá válnak az ún. S-végű hajkarikás, a XI. századra jellemző 
köznépi temetkezések. A Milan Hanuliak által feldolgozott temető az Ipoly mente 
egyik legkorábbi honfoglalás kori temetője, s nagyjából egykorú a folyó magyarországi 
oldalán feltárt. Bakay Kornél régész által közzétett (Honfoglalás- és államalapítás kori 
temetők az Ipoly mentén. Szentendre 1978) szobi és letkési temetőkkel. Korai keletke-
zésére utalhat az is, hogy törzsnévi (Keszi) helynév közelében fekszik, s nyelvtudomá-
nyunk megállapításai alapján a törzsnevekből alakult földrajzi nevek még a X. század-
ba tartozó elnevezések. 

Milan Hanuliak feltárása a legjelentősebbek közé tartozik a honfoglaló magyarság 
régészeti emlékeit kutató munkák sorában Szerves része annak a szlovákiai tudomá-
nyosságnak, melyet legutóbb Nevizánszky Gábor a nyitrai Régészeti Intézet munkatár-
sa a következőképpen foglalt össze egyik kitűnő tanulmányában: „Egy több évtizedig 
tartó intenzív kutatóprogram, amely elsősorban Délnyugat-Szlovákiát vette célba, 
rendre felszínre hozta a különböző korokból származó régészeti forrásanyagot, s 
annak ellenére, hogy a honfoglaló magyarok hagyatékának megismerése nem tartozott 
a kiemelt fontosságú témák közé, sorra kerültek elő olyan fontos leletegyüttesek is, 
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amelyek segítségével már pontosabb képet kaphatunk a X-XI. század emlékeiről... 
Szlovákia mai területén ezidáig 114 olyan lelőhelyet ismerünk, ahol a X. századi 
magyarsághoz kapcsolható sírlelet vagy temetőrészlet vált ismertté... A feltárt forrás-
anyag többsége közölt, s jelentős része általában tíz évvel a feltárást befejező kapavá-
gás után került kiadásra." 

Dr. Trugly Sándor 

Móricz Zsigmond a millenniumról 
„S a kiállításon látta a Népszínház néhány előadását és egyet a Nemzetiben, valami francia 

szalondarabot, amelyet lenézett, s nem értette, hogy a nemzet ezredéves ünnepén hogy lehetett 
mindenféle léha és jelentéktelen, vagy pláne idegen nemzet életének darabját adni..." 

(Móricz Zsigmond: Forr a bor. 1931=Regények III. Bp. 1976. 542. old. - Mondandóját az író 
hősének, Nyilas Misinek a szájába adja.) 

„Én akkor tizenhét éves voltam, s hatodik gimnazista Sárospatakon. Szüleim nagyon szegé-
nyek voltak; apám ácsmester volt, s én büszke voltam mesterségére, mert urunk Jézus Krisztus 
apja is ács volt Názáretben... Arról szó sem lehetett, hogy ő engem fel tudjon vinni vagy küldeni 
Budapestre, a kiállítást s a fővárost látni... Tanítványt vállaltam vakációra, s egész nyáron 
boldogan dolgoztam azért a tíz forintért, ami elég volt az útra... S aztán jött egy pillanat, mikor 
úgy volt, hogy ezt is fel kell áldozni a családi élet oltárán, s én akkor először életemben szem-
beszállottam az apai akarattal, s az anyám segítségével elértem... elértem, hogy egy esős, borús 
őszi napon mégis eljutottam a szennybe, füstbe és elázott korteszászlókba öltözött Budapestre, 
s láttam. 

Nekem a külsőségek nem számítottak. Engem a kiállítási tarka bódék meg nem szédítettek. 
Én kibocsátottam a saját lelkem ragyogó fényét a városra, s roppanttá növeltem képét, színét és 
jelentőségét. Ennek a magyarságnak tündérien csodálatos létezését akkor ismertem fel, hogy 
miként él itt a világ éden kertjében egyedül és társtalanul, testvértelenül, az emberiség ezermil-
liónyi tömegében, mint egy édeni sziget... Epikus harsonával köszöntötte szívem ezt a drága kis 
fajtát, a magyart, s boldog voltam. 

S ilyen érzésekkel mentem haza az édesanyámhoz. S az őszi alkonyban kísérteni őt szobá-
ból udvarra, udvarról szobába s minden munkája közben, és beszéltem, beszéltem lelkendez-
ve, és nem mérsékeltem magam sem a kritikában, sem a tombolásban." 

(MóriczZsigmond: Vallomás. 1927 =Tanulmányok II. Bp. 1982. 656-657. old.) 

„A kiállítás évében a sárospataki piacon nagyvásár volt... Egy üres és jeltelen helyen tíz fil-
lért, vagy talán csak kettőért, nagy lármával kiabálta az árus, hogy ott a Kossuth Lajos hangját 
lehet hallani. 

Dermedten s dideregve a belső láztól, fizettem be a filléreket, hogy meghaljam, mit mondott 
Kossuth Lajos a hozzá Turinba elvándorolt ezertagú magyar küldöttségének. 

A fülemre kellett emelni egy kis fekete kagylót, s aztán megindult valami berregés, s hallot-
tam távolról, mintha egész Turinból hangzana, az isten, a félisten szavát... 

A hang hallatszott, amely eddigi életemben állandóan mint valami varázslatos létezés lelkesí-
tett." 

(Móricz Zsigmond: Kossuth Lajos. 1930. Tanulmányok II. Bp. 1982. 751. old.) 

„1896 a boldog béke csúcspontja. 
Az ezer év minden dicsősége, önérzete és nyugalma benne van ebben az évszámban. Ha 

most visszanézünk, igazán nem is értjük ezt a beteljesedést... 
A 'boldog béke' illúziója a társadalmi nyugalom adta meg. 
Lakodalom volt ez az egész boldog béke... 
Én ebben az évben pataki diák voltam: nekem erről az évről soha el nem halványodó ra-

gyogás emlékével dalol a múlt". 
(Móricz Zsigmond: Boldog béke, jöjj vissza egy szóra! 1939- Tanulmányok III. Bp. 1984. 471. old.) 
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