
E csoportba tartozik többek között a hol-
tak tájolása, a sírok kialakításának mikéntje és 
miértje (a sírok mérete, mélysége és típusa 
– pl. akna, padmaly, fülke stb.), a különbö-
ző sírépítmények, koporsók használatának 
kérdései, a  lovas temetkezések, a részleges 
állattemetkezések, illetve a sírban megjelenő 
egyéb mellékletek is (pl. étel, ital) stb.

A felsorolt elemek mindegyike a  sírok 
vizsgálata során – jó esetben – tetten érhe-
tő, és régészeti szempontból vizsgálható. 
Miközben ezeket a  jelenségeket tanulmá-
nyozzuk, számos információt nyerhetünk 
nemcsak a  sírban nyugvó egyénről/egyé-
nekről, de a  temetőt használó közösség 
életmódjáról, hitvilágáról, társadalmáról. 
Lényegében minden egyes temetkezési 
szokás megfejtése egy-egy kirakósdarabot 
adhat hozzá az egykori élet minél telje-
sebb megismeréséhez.

A temetkezési szokások pontos rekonstruk-
ciója azonban korántsem könnyű feladat. Nem 
csupán rendkívül körültekintő és precíz ásatási 
megfigyelésekre van szükség mindehhez (amit 
a 20. század második felét megelőző munkákban 
a módszertani hiányosságok miatt olykor nem 
találunk), de a  megfelelő adatok birtokában is 
gyakran nehézségekbe ütközik egy-egy jelenség 
meghatározása, a  temetkezési szokás hátterének, 
lehetséges magyarázatainak megfejtése.

Például az  avar kor temetkezési szokásainak 
egyik nehezen rekonstruálható és megfejthető ele-
me a dísz- és fegyverövek sírba helyezése. Az ásatási 
megfi gyelések alapján ugyanis ezek az övek időnként 
megfordítva és megoldva kerültek a sírokba a kor-
szak folyamán.

Az avarok körében – csakúgy, mint több más 
steppei kultúrájú népnél – a férfi viselet meghatáro-
zó része volt a fegyveröv. Erre függesztették fegy-
vereiket, késeiket és/vagy a tűzszerszámot és más 
apróságokat is tartalmazó bőrtarsolyukat. Az övekre 
legtöbbször csak egy, a medencecsont környékén 
előkerülő vascsat utal, azonban számos olyan teme-
tőt ismerünk, amelynek sírjaiban bronzból, ritkábban 
ezüstből-aranyból készült veretek is jelzik az övet és 
annak sírba helyezését. A veretes övek a gazdagabb 
férfisírok mellékletei, de meg kell jegyezni, hogy 
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A  t e m e t k e z é s i 
szokások kal  már 
igen régóta foglalkoz-

nak a régészek, köztük az avar 
korszak kutatói is. Igaz, elein-
te a sírleletek s bennük az avar 
kori tárgyak tipológiai/tipok-
ronológiai elemzésére került 
nagyobb hangsúly, manapság 
azonban – sok egyéb mellett 
– a tárgyak szélesebb kontex-
tusban, így a temetkezési szo-
kásokban betöltött szerepe áll 
a  kutatások középpontjában. 
De pontosan mik is azok a te-
metkezési szokások?
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nem kizárólagosan a felnőtt harcosokat 
illette meg a díszöv, ennek bizonyítéka, hogy 

gyermekek (10–12 éves korig), 
sőt, jóval ritkábban, de nők 
sírjából is kerülnek elő, 
azonban olykor bolyga-
tatlan férfisírokból hiá-
nyoznak. A dísz- vagy 
fegyverövek társadal-
mi rangot, de élet-
kort is jelezhettek. 
A  férfivá avatás 
egyik fő szim-
bóluma lehe-
tett az  emlí-
tett dísz- vagy 
f e g y v e r ö v v e l 
történő felövezés.

Az avar kori sírokban 
az említett övek többnyire ere-
deti viseleti helyzetüknek megfe-
lelően kerülnek elő, de furcsamód van 
néhány olyan esetünk, amikor az övek sírba 
helyezésének ren-
dellenes, különle-
ges módja figyel-
hető meg.

Közel másfél 
évszázad óta is-
mertek a  Kuná-
gotán napvilágot 
látott kora avar 
kori előkelő sír le-
letei. A halott övét 
a  nagyszíjvég, 4 
kisszíjvég, 4 cí-
merformájú veret, 
3 kettős pajzs alakú 
veret és a tamgadíszes karikacsüngős bújtató 
jelzi. A leletegyüttest és annak előkerülési kö-
rülményeit legutóbb megvizsgáló Liska And-

rás szerint az előkerülésről szóló jegyzőkönyv 

azon adata, miszerint a koponyán és két 
ujjpercen kívül nem maradt meg más csont 

a temetkezésben, alapvető-
en két okra lenne visz-
szavezethető: az egyik, 

hogy az  embercson-
tok a  feltörő talajvíz 
szintje alatt helyez-

kedtek el, így a lát-
v á nyo s  l e l e te k 
felszedése után 

a többi csonttal 
n e m  f o g l a l -
koztak végül 
a megtalálók. 
A másik, hogy 

a  halot t  övét 
az  elhunyt dereká-

ról leoldva tették a sírba 
a váz mellé vagy a fölé. Az öv 

leoldását bizonyíthatja az  is, hogy 
az övkészletben hiánytalanul megvan 

a 3 db kettős pajzs alakú veret, amely álta-
lában az öv hátsó, 
hát felőli részén 
helyezkedik el, s 
ezeket csak a me-
d e n c e c s o n t o k , 
illetve a  bordák 
elmozdításával le-
het felszedni.

E g y  m á s i k 
avar kori temető, 
a  szegvár-orom-
dűlői 81. fülkesír-
jában szerencsére 
b o l y g a t a t l a n u l 

került elő a halott öv-
garnitúrája, így az övdíszek helyzetét hitelesen 
fi gyelhették meg. Szembetűnő, hogy a trapéz 
alakú veretek némelyike keskenyebb részé-
vel felfelé állt, és a négy veret közül három 

A kunágotai sírban előkerült továb-
bi leletanyag egy igazán gazdag sze-

mély hagyatéka lehetett. A halottat két 
lovával temették el, ezt a sírban talált zab-

la és a préselt lószerszámdíszek is mutatják. 
A halott mellől még egy aranyveretes kardot, 

egy bizánci solidust, egy arany fülbevalópárt, 
nyakláncot, ezüstedényeket (füles korsó, pohár) és 

8 aranygyűrűt szedtek fel. Az I. Iustinianus (527–565) 
érméje segítségével – amelyet az igazi solidusok min-

tájára az északi barbárok számára vertek, és 545–
565 között lehetett forgalomban – az avar 

előkelő sírba helyezésének idő-
pontját a 7. század előtt 

határozhatjuk 
meg.

Övgarnitúra (övcsat, övveretek és nagyszíjvég) Kunágotáról 
(MNM, Budapest ©2019)
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– amely az  öv hátsó 
oldalán helyezkedett el 

– előlapjával lefelé feküdt. 
A veretek sírbeli helyzetére 
a megszokottól fordított 
irányban és sorrendben 
előkerült csat, ellen-
veret és nagyszíjvég 
ad magyarázatot. 
A 7–8. századi avar 
és germán sírokban 
a  több mellékszíjjal 
is ellátott öv balról jobbra 
záródik, a csatpecek többnyire 
a  jobb alkar felé mutat, a nagyszí-
jvég pedig a  váz bal 
oldalán a combcsont 
magasságában he-
lyezkedik el.

A szegvári te-
metkezésben azon-
ban ennek pont 
a  fordított elren-
dezése figyelhető 
meg, sőt a nagyszíj-
végnek a jobb alkar-
csontok és bordák 
közötti helye is szo-
katlan. A  szegvári 
sír esetében minden 
bizonnyal az  övet 
a  temetéskor fordítva 
csatolták föl a halott de-
rekára, emiatt az öv lel-
ogó része fordítva, azaz 
felfelé állt. Az övveretek 
in situ [azaz eredeti, boly-
gatatlan – a szerk.] helyzetén kívül a koporsó 
típusát és formáját sikerült azonosítani, így 
tudjuk, hogy az oromdűlői sírok többsé-
génél is azonosított vájt vagy más néven 

rönkkoporsóról van szó. A sírban előkerült 

Az előkelő avar férfi ak dí-
szes öveket viseltek, és ha a 

mindennapi viseletüknél nem 
is használták ezeket, az ünnepi öl-

tözetükön biztosan helyett kaptak. 
A kor divatjának megfelelően az övről 

különböző méretű mellékszíjak csüngtek 
le. A lelógó mellékszíjakon – csakúgy, mint 

az övön – kisebb méretű és anyagú, 
egyszerű vagy díszesebb 

veretek helyezked-
tek el.

még lószerszámzat (zabla, 
kengyel, hevedercsat), vast-
őr, üveggyöngy és továb-

bi vastárgyak. Emellett 
érdemes megemlíteni, 

hogy a sír aknarészében 
három állat részleges 
maradványai kerültek 

elő: egy borjú, egy 
bárány és egy fel-
nőtt mén. A  81. sír 

úgynevezett alpi tí-
pusú övgarnitúrája alapján 

(ilyenek a  nyugati Meroving 
világban a germán harcosok fegy-

veröveihez tartoztak) a kora avar korra 
datálható.

Szarvas-68. számú le-
lőhelyének 416. sírjában 
f ig yeltek  m e g e g y 
ugyancsak különleges 
helyzetben sírba tett 
övet. A  férfi derékvo-
nalánál öntött, bronz 
övvereteket találtak, 
amelyek mindegyike fo-
nákkal felfelé feküdt. Ez 
a  jelenség a megoldott, 
megfordított övre utal. 
A sír fölé ebben az eset-
ben valamilyen faszerke-
zetű építményt emelhet-

tek, mivel az  akna 
rövidebb oldala-

inál 3-3 cölöp-
lyukat tártak fel. 

Az emberváz sírjá-
nak koponya felőli végén 

külön gödörben, ellenté-
tesen tájolva egy egész 

A báta-furkó-
pusztai kisszíjvé-
gen övet viselő 
férfi alak-ábrá-
zolás látható 

(WMMM, Szek-
szárd ©2019)

Aranyborítású gyűrűs markolatú 
kard Kunágotáról
(MNM, Budapest ©2019)
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ló váza feküdt. Emellett előkerült még 
a sírban a halott hátasának lószerszámzata 
(kengyel, hevedercsat, zabla, nyeregkápa-vasa-
lás), a koporsó összefogására szolgáló kapcsok 
és az elhunyt mellé helyezett ételmellékletet jel-
ző sertéscsont. A sírleletek alapján a temetkezés 
a késő avar korra, a 8. századra keltezhető.

A példáink alapján jól kitűnik, hogy az övek 
szokatlan sírba helyezési módja az egész avar 
korszakban megfi gyelhető. Találunk tehát példát 
a megoldott övek sírba tételére, de arra is, hogy 
egyes esetekben fordítva csatolták fel az övet 
az elhunytra. Bár esetszámunk kicsi, mégis némi 
szabályszerűséget azonosíthatunk a rítus kap-
csán. A  felgyűjtött temetkezések mindegyike 
egy módosabb leletanyaggal rendelkező halot-
tat rejtett. Érdekes, hogy mindhárom férfit lo-
vával együtt temették el, minden bizonnyal ez 
is a halott magasabb társadalmi helyzetét volt 
hivatott jelölni. Emellett Kunágotán egy kard, 
Szegvár-Oromdűlőn pedig egy vastőr került elő, 
amelyet a férfi  jobb alkarjának belső oldalához 
tettek, tehát a nagyszíjvéggel megegyező oldal-
ra. A szegvári és a szarvasi temetkezések között 
akad még egy hasonlóság, miszerint a halottakat 
koporsóban helyezték örök nyugalomra. A be-
mutatott lelőhelyek mindegyike az országhatá-
ron belül, a délkeleti régióban található, kettő 
Békés, egy pedig Csongrád megyében. Ugyan-
akkor érdemes hangsúlyozni, hogy az övek meg-
oldása általános az egész steppén, a leoldott és 
a halott mellé helyezett kardra és tegezre szá-
mos más példánk van. Általánosságát jól jelzi, 
hogy a honfoglaló magyarságnál is megfi gyel-
hető ez a szokás. A honfoglalás korának régészeti 
anyagát vizsgálva Révész László is foglalkozott 
a megoldott és fordítva sírba helyezett övek kér-
désével. A halottakat ezekben az esetekben is 
(karosi II. temető 52. sír, karosi III. temető 11. sír, 
Rétközberencs-Paromdomb 2. sír, zempléni sír) 
igen gazdag melléklettel látták el. Ez a jellegze-
tesség tehát korokon és kultúrákon átívelő volt.

Annak megfejtéséhez, hogy miért oldot-
ták meg az öveket vagy miért rakták fel ezeket 

fordítva a halottra annak eltemetése során, a nép-
rajzi anyagban találhatunk fogódzókat. Számos kul-
túrában a túlvilágot az e világi élet tükörképszerű 
fordítottjaként képzelték el, így a túlvilágra is olykor 
megoldott vagy megfordított ruhában, megrongált 
felszereléssel ,  eredeti  helyéről  elmozdítot t 
fegyverekkel indították az elhunytakat. Ez a képzet 
tehát – a  fenti példák alapján – talán az  avarság 
hitvilágában is megjelenhetett.  Az  azonban 
továbbra is rejtély, hogy ha ez így volt, miért csak 
kis számban találunk erre bizonyítékokat a régészeti 
leletanyagban, és miért van az, hogy az  említett 
dísz- és fegyverövek többsége mégis eredeti viseleti 
helyzetének megfelelően került a sírokba. A számos 
etnikai, kulturális, társadalmi szálból összeszövődő 
avarság egyes csoportjai közötti különbségek lenyo-
mata lenne ez? Egyelőre nem tudjuk…

C C C

A petőfi szállási avar öv rekonstrukciója
(Balogh Csilla és Koncz Margit nyomán)
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Az avar kori megoldott és fordított övek rejtélye

– amely az  öv hátsó 
oldalán helyezkedett el 

– előlapjával lefelé feküdt. 
A veretek sírbeli helyzetére 
a megszokottól fordított 
irányban és sorrendben 
előkerült csat, ellen-
veret és nagyszíjvég 
ad magyarázatot. 
A 7–8. századi avar 
és germán sírokban 
a  több mellékszíjjal 
is ellátott öv balról jobbra 
záródik, a csatpecek többnyire 
a  jobb alkar felé mutat, a nagyszí-
jvég pedig a  váz bal 
oldalán a combcsont 
magasságában he-
lyezkedik el.

A szegvári te-
metkezésben azon-
ban ennek pont 
a  fordított elren-
dezése figyelhető 
meg, sőt a nagyszíj-
végnek a jobb alkar-
csontok és bordák 
közötti helye is szo-
katlan. A  szegvári 
sír esetében minden 
bizonnyal az  övet 
a  temetéskor fordítva 
csatolták föl a halott de-
rekára, emiatt az öv lel-
ogó része fordítva, azaz 
felfelé állt. Az övveretek 
in situ [azaz eredeti, boly-
gatatlan – a szerk.] helyzetén kívül a koporsó 
típusát és formáját sikerült azonosítani, így 
tudjuk, hogy az oromdűlői sírok többsé-
génél is azonosított vájt vagy más néven 

rönkkoporsóról van szó. A sírban előkerült 

Az előkelő avar férfi ak dí-
szes öveket viseltek, és ha a 

mindennapi viseletüknél nem 
is használták ezeket, az ünnepi öl-

tözetükön biztosan helyett kaptak. 
A kor divatjának megfelelően az övről 

különböző méretű mellékszíjak csüngtek 
le. A lelógó mellékszíjakon – csakúgy, mint 

az övön – kisebb méretű és anyagú, 
egyszerű vagy díszesebb 

veretek helyezked-
tek el.

még lószerszámzat (zabla, 
kengyel, hevedercsat), vast-
őr, üveggyöngy és továb-

bi vastárgyak. Emellett 
érdemes megemlíteni, 

hogy a sír aknarészében 
három állat részleges 
maradványai kerültek 

elő: egy borjú, egy 
bárány és egy fel-
nőtt mén. A  81. sír 

úgynevezett alpi tí-
pusú övgarnitúrája alapján 

(ilyenek a  nyugati Meroving 
világban a germán harcosok fegy-

veröveihez tartoztak) a kora avar korra 
datálható.

Szarvas-68. számú le-
lőhelyének 416. sírjában 
f ig yeltek  m e g e g y 
ugyancsak különleges 
helyzetben sírba tett 
övet. A  férfi derékvo-
nalánál öntött, bronz 
övvereteket találtak, 
amelyek mindegyike fo-
nákkal felfelé feküdt. Ez 
a  jelenség a megoldott, 
megfordított övre utal. 
A sír fölé ebben az eset-
ben valamilyen faszerke-
zetű építményt emelhet-

tek, mivel az  akna 
rövidebb oldala-

inál 3-3 cölöp-
lyukat tártak fel. 

Az emberváz sírjá-
nak koponya felőli végén 

külön gödörben, ellenté-
tesen tájolva egy egész 

A báta-furkó-
pusztai kisszíjvé-
gen övet viselő 
férfi alak-ábrá-
zolás látható 

(WMMM, Szek-
szárd ©2019)

Aranyborítású gyűrűs markolatú 
kard Kunágotáról
(MNM, Budapest ©2019)
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ló váza feküdt. Emellett előkerült még 
a sírban a halott hátasának lószerszámzata 
(kengyel, hevedercsat, zabla, nyeregkápa-vasa-
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az elhunytra. Bár esetszámunk kicsi, mégis némi 
szabályszerűséget azonosíthatunk a rítus kap-
csán. A  felgyűjtött temetkezések mindegyike 
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akad még egy hasonlóság, miszerint a halottakat 
koporsóban helyezték örök nyugalomra. A be-
mutatott lelőhelyek mindegyike az országhatá-
ron belül, a délkeleti régióban található, kettő 
Békés, egy pedig Csongrád megyében. Ugyan-
akkor érdemes hangsúlyozni, hogy az övek meg-
oldása általános az egész steppén, a leoldott és 
a halott mellé helyezett kardra és tegezre szá-
mos más példánk van. Általánosságát jól jelzi, 
hogy a honfoglaló magyarságnál is megfi gyel-
hető ez a szokás. A honfoglalás korának régészeti 
anyagát vizsgálva Révész László is foglalkozott 
a megoldott és fordítva sírba helyezett övek kér-
désével. A halottakat ezekben az esetekben is 
(karosi II. temető 52. sír, karosi III. temető 11. sír, 
Rétközberencs-Paromdomb 2. sír, zempléni sír) 
igen gazdag melléklettel látták el. Ez a jellegze-
tesség tehát korokon és kultúrákon átívelő volt.

Annak megfejtéséhez, hogy miért oldot-
ták meg az öveket vagy miért rakták fel ezeket 

fordítva a halottra annak eltemetése során, a nép-
rajzi anyagban találhatunk fogódzókat. Számos kul-
túrában a túlvilágot az e világi élet tükörképszerű 
fordítottjaként képzelték el, így a túlvilágra is olykor 
megoldott vagy megfordított ruhában, megrongált 
felszereléssel ,  eredeti  helyéről  elmozdítot t 
fegyverekkel indították az elhunytakat. Ez a képzet 
tehát – a  fenti példák alapján – talán az  avarság 
hitvilágában is megjelenhetett.  Az  azonban 
továbbra is rejtély, hogy ha ez így volt, miért csak 
kis számban találunk erre bizonyítékokat a régészeti 
leletanyagban, és miért van az, hogy az  említett 
dísz- és fegyverövek többsége mégis eredeti viseleti 
helyzetének megfelelően került a sírokba. A számos 
etnikai, kulturális, társadalmi szálból összeszövődő 
avarság egyes csoportjai közötti különbségek lenyo-
mata lenne ez? Egyelőre nem tudjuk…
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