
A felsorolt jellemzők a  férfi és a női sírokra ugyan-
úgy érvényesek, különbségek abban a tárgyi anyagban 
fi gyelhetők csak meg, melyet a túlvilágra adtak az elte-
metett mellé. Ezek azonban nem mindig sajátosan „oguz 
tárgyak”, hanem a korszak, azaz elsősorban a 10. század 
steppei műveltségének képviselői, amelyek kereskedelem, 
zsákmányszerzés és sok más egyéb úton is terjedhettek az 
eurázsiai steppe határtalan régiói és az azokat benépesí-
tő lakói között. Mindemellett természetesen a sírokban 
mellékletként felbukkanó eszközök és díszítmények között 
nem egy olyan is akad, melyek bizonyos kombinációkban, 
adott földrajzi területen és időszakon belül csak egy bi-
zonyos nép temetkezéseiben fordul elő. Ilyen például az 
oguz női sírokban gyakran megfi gyelt csepp alakú, áttört 
nyéllel kivitelezett fülkanál és olyan ruhára varrt vagy 
függőként viselt ékítmény, mely leginkább madárra vagy 
kiterjesztett madárszárnyra emlékeztet. Ezeknek a „vezér-
tárgyaknak” a korát a Lapasz falu melletti kurgánból szár-
mazó, ékítménynek átalakított, 954/955-ből és 958/959-ből 
származó arab dirhemek keltezik megbízhatón a 10. szá-
zad közepére, második felére. A nők hétköznapi életének 
eszközkészletéhez tartoztak az ólomból öntött orsógom-
bok, a lemezrugós és csuklós szerkezetű ollók, az árak és 
a guzsalyok. A használati tárgyak mellett pipereholmikat 
(körömtisztítót, csipeszt, fésűt, bronztükröt) és ékszereket 
(gyöngyöket, fülbevalókat, karkötőket és köves gyűrűket) 
is megfi gyeltek. A női viselet leletei közé sorolhatók a ruha 
zárására használt fülesgombok, valamint azok a veretek, 
amelyek a csizmát díszítették.

A férfi sírokban jellemzően fegyvereket, díszes öveket, 
valamint az eltemetett ló szerszámzatát – kengyeleket, 
zablákat, a nyereg tartozékait – és különböző díszítménye-
ket (pl. levél alakú homlokdíszeket, kantárvereteket) talál-
tak. Ez utóbbiak alapvetően nem különböznek az öveken 
megfi gyelt veretektől, és összességében azt a benyomást 
keltik, hogy a tehetősebb oguz harcosok lovaik kantár-
zatát még saját viseletüknél is gazdagabban díszítették. 
Talán nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy a lónak és 
felszerelésének ugyanúgy lehetett reprezentációs jelentő-
sége, mint a mai járműveknek. A sírokban talált fegyverek 
között említést érdemelnek a markolatnál felragasztott 
szarulemezekkel megerősített íjak, a vaspálcákkal me-
revített tegezek és a vasból kovácsolt nyílhegyek (tehát 
a  korabeli lőfegyver részei), továbbá a  markolatukon, 
keresztvasukon és hüvelyükön ezüsttel vagy bronzzal 
díszített szablyák, ritkábban a  lándzsák. A korszakban 
védőfegyverzetnek (sisak, sodronying) még nem találjuk 

nyomát. Az oguz harcosok öveit gyakorta nemesfémből 
(jellemzően ezüstből), máskor bronzból öntött veretek és 
szíjvégek díszítették.

A 11. század közepe utáni időkből már alapvetően 
a terjeszkedő kipcsak-kunok emlékeit találjuk a kelet-eu-
rópai steppén – legfeljebb a fennhatóságukat elfogadó 
oguz (és besenyő) néprészek temetkezési szokásainak 
egyes elemei tükröződnek olykor a későbbi emlékanyag-
ban. Az 1050–1060-as években már a Rusz, majd Bizánc 
határvidékén találjuk a folyamatosan nyugatra szoruló 
oguz törzstöredékeket, egyes részeik pedig a Magyar 
Királyság területére is betörtek (1068, 1085). Többségük 
végül besenyő és berend elemekkel együtt, határőrként 
került letelepítésre Kijevtől délre, hogy biztosítsák a Rusz 
fővárosát a térség új hatalma, a kunokkal szemben (ezt 
a csoportot hívták később „fekete süvegeseknek”), kisebb 
részük pedig a bizánci hadseregben, mint katonai segéd-
nép tagozódott be. Helynévi adatok arra mutatnak, hogy 
egyes részeik a Magyar Királyságba is betelepedtek, ahol – 
a besenyőkhöz hasonlóan – minden bizonnyal ugyancsak 
fegyveres szolgálatot láthattak el.
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Kontextus

A legkorábbi halmos temetkezések Skandi-
náviában a neolitikum középső szakaszá-
ból származnak (Kr. e. 3600–2900). 
Viszonylag kevés, ehhez a korhoz 
köthető temetkezés maradt 
meg, a  legtöbbjük ún. 
megalit, vagyis ha-
talmas kőtömbök-
ből kialakított, kü-
lönböző méretű és 
formájú sírépítmény. 
Egy részük egyszerű 
téglalap alakú kőládás 
sír, amelyet kőlappal 
és földhalommal fedtek, 
azonban akadnak folyosó-
val és több belső kamrával 
ellátott változatok is. Sajnos 
a legtöbb megalit temetkezést 

kirabolták az évezredek során, leleteket, emberi 
maradványokat a kutatók ma már alig talál-

nak. Van azonban ellentétes folyamat 
is: amikor a későbbi korok embe-

re a már meglévő megalit ősi, 
akár szakrális jellegét 

kihasználva újabb 
föld- vagy kőré-
teggel megnöveli 

a halmot. Ilyenfor-
mán új sírkamrá-

kat létesítettek saját 
halottaik számára, és 

egyúttal megőrizték 
az eredeti temetkezése-

ket is az utókornak.

A bronzkor időszakában 
(Kr. e. 1800–500) Skandinávia 

nagy területein találkozunk 

A 
skan-

dináv nyelvek-
ben a különböző formájú 

halmoknak egyedi elnevezésük 
van. A földből készülteket kulle (domb) vagy 

hög (halom) névvel illetik, míg a kizárólag kőből rakott 
dombok neve rös (kőrakás, kőhalom). Méretüket tekint-

ve lehetnek egészen kicsik, akár 1-2 méter átmérőjűek, 
a magasságuk ezekben az esetekben nem éri el az egy 

métert sem. A nagyobb, több tíz méter átmérőjű hal-
moknak a nevében is megjelenik a méret, ezeket 

ugyanis storhögnek azaz „nagyhalomnak” hív-
ják. A népnyelvben a „királyhalom” (kungs-

hög) elnevezés is előfordul, sok esetben 
utalva a sírhalom alatt nyugvó magas 

rangú személyre.

A Skandinávia területén emelt halmok a neolitikum időszakától egészen 
a viking korig előfordultak, bizonyos korszakokban vagy adott terüle-
ten akár nagyobb számban is találkozhatunk velük. Néhány terület, pl. 

Észak-Svédország kivétel, ahol ezek az emberi kéz alkotta „dombok” teljesen 
hiányoznak. A legtöbb halom egykor temetkezést, sírkamrát fedett, ugyanakkor 
számos esetben csak találgatni lehet, hiszen régészeti módszerekkel csak keveset 
vizsgáltak meg eddig. Formájuk igen változatos, különböző anyagokból, eltérő 
belső struktúrával és céllal készültek, melyekről alább bővebben is lesz szó.
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Halomsírok Skandináviában

halomsírokkal, leginkább a  kizárólag 
görgeteg kövek felhasználásával emelt 
kőhalmokkal. A halmok általában ke-
rek alapterületűek, léteznek azonban 
kissé elnyújtott, ovális variánsok is. 
Az előző korszakokhoz képest vál-
tozást jelent a halotthamvasztás 
szokásának megjelenése, majd 
általánossá válása a bronzkor 
időszakában. A  halmok alatt 
kőládás sírépítményekben, urná-
ban vagy valamilyen szerves anyagba 
csomagolva helyezik el a hamvasztás során 
megmaradt és összeszedett kalcinált 
emberi maradványokat. Sok esetben 
a kőhalmok nemcsak egy, hanem több 
halott maradványait is tartalmazzák. 
Feltűnő ezeknél a kőhalmoknál, hogy 
az egykori településeiktől viszonylag tá-
volabb, akár 3–5 kilométerre találhatóak 
és általában olyan helyen, amely maga-
san a táj fölé emelkedik, sokszor ámu-
latba ejtően szép kilátással a tengerre.

Az egyik legnagyobb bronzkori ha-
lomsír Kivikben (Svédország legdéleb-
bi tartományában) található, átmé-

rője 75 méter, jelenlegi magassága 
3,5 méter. A „királysírnak” nevezett 
sírépítmény köveit az  1700-as 

évektől rendszeresen bányászta 
a  helyi lakosság, ennek során 
jutottak el a központi sírkam-
rához is. Azt ugyan ma már 

nem tudjuk, hogy eredetileg kit 
temettek a több mint 3 méter hosszú, 

kőlapokkal kirakott kamrába, az azonban 
biztos, hogy kiváltságos helyzetű lehe-
tett: a kőlapokon ugyanis – a sírokban 
ritkaságnak számító – sziklavéseteket 
találtak. A különböző, ma már megfejt-

hetetlen szimbólumok mellett szarvat 
viselő zenészeket, furcsa ruházatban 

táncosokat vagy papokat látunk, 
valamint kocsit húzó lovakat (lásd a 
rajzos ábrát az előző oldalon). A sír-

építmény mérete, valamint a sziklavé-

A halomsírok egyik sajátos vál-
faja nem kerek alaprajzú, hanem 

egy háromkarú csillagra emlékez-
tet, melynek központi részén találha-

tó a kis halomsír. A legtöbb ilyen típusú 
sír nem tartalmazott emberi maradvá-

nyokat, amely arra utalhat, hogy inkább 
szakrális jelentőséggel bírtak. Legutóbbi értel-

mezésük szerint Yggdrasilt, vagyis a skandináv 
mitológiából ismert világfát jelképezik, 

amely összeköti az emberek 
világát az isteneké-

vel.

Raknehaugen, Skandinávia legnagyobb halomsírja (Norvégia)

Kivik: bronzkori királysír (Svédország, Skåne megye)
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setek ikonográfi ai elemzése alapján több kutató úgy véli, 
hogy a sír olyan személyhez köthető, aki a helyi társada-
lomban kiemelt szerepet töltött be, közvetve befolyással 
bírt a távolsági kapcsolatokra, kultikus életre is.

A bronzkor kései szakaszának egyik legizgalmasabb 
jelensége, a hajó alakú, földhalommal borított kőemlékek 
(skeppsättningar) köre. A legkorábbi hajó alakú halmok 
kőkamrás temetkezések voltak, melybe a hamvasztás 
után helyezték el a halottakat. A legtöbb sír 5–8 méter 
hosszú, a hajó alakját követve rakják ki a széleit kövekből. 
A sírkamrát a temetési szertartás befejezésével kövekkel 
zárják le, majd több rétegben hordják fel a teljes hajó te-
rületére kövekből a halmot.

A halmosírok emelésének utolsó nagy 
korszaka a  vaskorral ér véget, ame-
lyet Skandináviában Kr. e. 500-tól 
egészen a viking kor végéig 
számítanak (Kr. u. 1050). 
A  kora vaskor idő-
szakától jellemzőek 
az általában kis mé-
retű, földből emelt 
halomsíros temetők, 
amelyekbe kizárólag 
hamvasztásos rítussal 
temetkeznek. Ugyanakkor 
nem ritka a  nagy méretű 
halomsír sem, míg a  csak 
kövek felhasználásával emelt 

kőhalmok erre az időszakra már nem jel-
lemzőek. Egész Skandinávia legnagyobb 

halomsírját szintén a vaskorra (Kr. u. 550 
körül) datálják, és ma Norvégiában, Oslo 

környékén találjuk meg. A  Raknehaugen 
igazán impozáns a maga 77 méteres átmé-

rőjével és az eredetileg kb. 18 méteres ma-
gasságával, melyet kizárólag földből, homok- 

A 
v e n d 

(Kr. u. 550–800) 
időszakhoz köthető Stock-

holm környékének (Munsö) egyik 
legnagyobb halomsírja a Björnhögen. Az el-

nevezés utal arra, hogy a helyiek úgy gondolták, a sír-
halomban nem más nyugszik, mint Ragnar Lodbrok 

fi a, Vasbordájú Björn. A halomsír 5 méter magas 
és kb. 20 méter átmérőjű, és csupán egyike 

a környékben található hasonló temetkezé-
seknek. A domb tetején a viking kor végén 

rúnakövet is állítottak, e töredék alap-
ján datálták egykor – ma már tudjuk, 

hogy tévesen – a sírt a viking korra.

Különleges háromágú csillag alakját mutató sírhalom Almesåkra település határában (Svédország, Småland megye)

Oscar Montelius, a svéd régészettudomány 
úttörőjének rajza egy háromágú csillag 
alakját mutató sírhalomról 1877-ből
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és agyagrétegek felhalmozásával 
emeltek. A vend és viking korban 
a halomemelés igazi reneszánsza 
fi gyelhető meg, főként Svédor-
szág középső és déli területein 
jelennek meg az  ún. nagy-
halmok, amelyek átmérője 
sok esetben túllépi a  20 
métert is. Még nagyobb 
energia és időbefekte-
téssel emelték az  ún. 
királysírokat, a harminc 
méternél nagyobb 
átmérőjű földhalmokat. 
Közülük néhányban páratlan 
gazdagságú sírt tártak fel, mint pl. 
az uppsalai királysírokban. Sok esetben 
azonban a szakszerűtlen feltárás és kincske-

resés okán számos tárgy elveszett, és 
csak leírásokból, rajzokból ismerjük 

az eredeti sír kiemelkedően gazdag 
mellékleteit.

Ma Svédországban több tízezer 
halomsírt és több száz sírmezőt 
tartanak nyilván, mind különö-

sen védett kultúrtörténeti em-
léknek számítanak. Az ország 

számos területén találkoz-
hatunk velük, sok helyen 
a tájképet is meghatározó, 
formáló karakterrel. Meg-

őrzésükért, védelmükért és nem 
utolsósorban tudományos megisme-

résükért folyamatosan nagy erőfeszítése-
ket tesznek régészek, műemlékes szakemberek 

és civilek egyaránt.

C C C

Gamla Uppsala: monumentális királysírok a vend korszakból

A késő vaskor (vend és viking kor) leg-
nagyobb kiterjedésű temetője a  mai 

Uppsala város elődjének tartott Gamla 
Uppsala lelőhelyen található. A  területen 

több ezer viking temetkezés került elő, ezek-
ből mára sajnos csupán néhány száz maradt meg. 

A lelőhely központi részén három monumentális ha-
lom található: az ún. uppsalai királyhalmok, átmérőjük 

55–70 méter közötti, magasságuk 7–11 méter. Korábban 
úgy gondolták, hogy a skandináv mitológia nagy alakjai 

nyugszanak itt: Odin, Thor és Freyja. A három halom közül ket-
tőben végeztek régészeti feltárást a 19. század második 

felében, a keleti halomban egy kőpakolásos 
hamvasztásos sírt tártak fel, míg 

a nyugati halomban egy 
urnasír került 

elő.

Runnevål, jellegzetes vaskori temető hamvasztásos halomsírokkal (Svédország, Värmland megye)

Halomsírok Skandináviában
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Lelő-hely

Az alföldi síkság monotóniáját gyakran megszakítják a tájból alig kiemelkedő dombok és 
gerincek, melyek számos esetben régészeti korokra keltezhető, emberi kéz alkotta építmé-
nyek. A dombok egy része jól azonosítható őskori lakódomb (tell) vagy temetkezési halom 

(kurgán), azonban e kiemelkedések másik csoportja őskori erődítményeket takar. A gyakran sok száz 
vagy ezer méter hosszan húzódó sáncok és az őket követő árkok az őskor különböző korszakaiban 
lakott településeket öleltek körbe, megvédve azokat külső hatásoktól, ellenségtől, vagy szimboli-
kusan elválasztva a jól ismert, belső világot az idegen külvilágtól. Ezek közül is kiemelkednek mind 
méretükben, mind összetettségükben a Dél-Alföld késő bronzkori erődítményei, amelyek többszö-
rös árok- és sáncrendszerei gyakran több száz hektáros területeket kerítenek körbe. De mi lehetett 
az oka e hatalmas, árkokkal és sáncokkal körülvett települések kialakulásának? Vajon miféle veszély 
ellen kellett védekezniük az itt élőknek? És 200–250 évvel később vajon miért hagyták el őket? 
Az elmúlt évtizedben, ahogy egyre több információt gyűjtünk össze e rejtélyes településtípusról, 
ezek váltak az alföldi késő bronzkor kutatásának legégetőbb kérdéseivé.

A késő bronzkori földvárak rejtélye 
a Dél-Alföldön

Czukor Péter – Priskin Anna – Szalontai Csaba – Szeverényi Vajk

Késő bronzkori erődített települések és a folyószabályozás előtti rekonstruált vízrajz és úthálózat. A lelőhelyek egy része még terepi 
azonosításra szorul.
1. Corneşti-Iarcuri/Mezőzsadány, 2. Csanádpalota-Földvár, 3. Makó-Rákos-Császárvár, 4. Orosháza-Nagytatársánc,
5. Sântana-Cetatea Veche/Újszentanna, 6. Végegyháza-Zsibrik-domb, 7. Beba Veche/Óbéba, 8. Békéssámson-Szőlősi-Határ-dűlő,
9. Biled-Câmpia Arsă/Billéd, 10. Cenei/Csene, 11. Firiteaz-Ţârvenca/Féregyház, 12. Lovrin, 13. Medgyesegyháza-Lagzi-dűlő,
14. Mezőkovácsháza-Kis-Ádáz-dűlő, 15. Munar-Wolfsberg/Munár, 16. Pecica–Şanţu Mic/Pécska, 17. Sânnicolaul Mare/Nagyszentmiklós,
18. Semlac-Livada lui Onea/Szemlak, 19. Semlac–Pusta lui Cucua/Szemlak, 20. Topolovăţu Mare/Nagytopoly,
21. Tótkomlós-Szőlősi-határ-dűlő, 22. Turnu-La Prioran/Tornya, 23. Újkígyós–Örök-dűlő, 24. Variaşu Mare/Nagyvarjas,
25. Vinga/Vinga, 26. Battonya-Tompapuszta, 27. Battonya-Vörös-dűlő, 28. Kisdombegyház-Szederjes-dűlő
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