
A V A R  T E M E T Ő  K A P O S V Á R  H A T Á R Á B A N

Somogy megye területe gazdag avar kori le letek
ben. C sa llán y Dezső 1956-ban kiadott avar le le tka
tasztere1 a következő lelőhelyeket említi meg a megye 
területérő l: Andocs,'- Babócsa ,:! Balatonbog lár/1 Bala- 
tonberény,5 Béndekpuszta—G yugy.0 Fonyód.7 Kapospu- 
Ia ,N Kánya ,!l N em esdéd,1", Som ogyacsa ." Som ogyvár,l; 
S za lacskapuszta ,111 Szöllősgyörök,1’’ Z se lick is lak11 -  ösz- 
szesen tehát 14-et (1. sz. áb ra ).

1. D. CSALLANY: Archaeologische Denkmäler der Awaren
zeit in Mitteleuropa. Bp. 1956. (A továbbiakban:
ADAM.)

2. ADAM 80. old. 26. sz. Ih.
— Nagy G .: A hun-avar és a magyar pogánykori sír- 

leletek jellemzése. AÈ, XIII. (1893), 313-323.
— HAMPEL J. : Alterthümer des frühen Mittelalters in 

Ungarn, I—III. Braunschweig, 1905. III. T. 256. о., II. 
334-335.

— FETTICH N.: Az avarkori műipar Magyarországon. 
АН, I. (1826), I. 17-18. II. T. 30.

— FETTICH N.: Népvándorláskori gyűjtemény. Vezető a 
a régészeti gyűjteményben. Országos Magyar Törté
neti Múzeum. Bp. 1938. 156.

— DRAVECZKY B.: Andocs, temető (AÉ, 1963. 303., 
1964. 258.)

— DRAVECZKY B. : Avarok Andocson (Somogy megyei 
Népújság, 1962. XII. 6.)

— GARAM É.: Andocs, Temető út. (AÉ, 1965. 238., 1966. 
297.)

— GARAM É. : Avar temető Andocson (FA, XXIII. 129- 
183.)

3. ADAM 82. old. 38. sz. Ih.
4. ADAM 84. old. 51. sz. Ih.

— MIHALIK J.: A sümegi Darnay Múzeum — Múzeumi 
és Könyvtári Értesítő VI. (1912), 132—133.

— KUZSINSZKY B.: A Balaton környékének archaeoló- 
giája. Bp. 1920. 35. old. 46. ábr. 9.

— CSAK A .: A balatonberényi népvándorlási temető le
letei. Keszthelyi Hírlap (1905), 2). sz.

5. ADAM 84. old. 51/a sz. Ih.
— RADNÓTI A .: Régészeti emlékek a Balaton környé

kén. 62.
— DRAVECZKY B.-SÁGI K.-TAKÁTS G Y .: A Somogy 

megyei múzeumok régészeti adattára (Somogyi Mú
zeum I. 8. old.), a továbbiakban SM.I. ,,A község 
nyugati szélén a szobi vasút építésekor 30 Keszthely- 
kultúrás (népvándorláskori) sírt találtak. Ezt követően 
Csák Árpád és Sági János 1905-ben 52 sírt tárt fel. 
L. Kovrig Ilona folytatta a temető feltárását a közel
múltban, és a vasút 24—26. szelvényeihez délről csat
lakozó szántókon újabb 21 sírt ásott ki." (AE, 1958. 
205. old.)

ó. ADAM 120. old. 328. sz. Ih.
— Könyvtári Tájékoztató. Bp. 1955. 62.
— SM.I. 24. old.

Egyéb lelőhelyek:
Ba latonszabad i h atá rában , homokdombján „a va r 

kori" leleteket ta lá lta k : egy igen nagyméretű „u rn át", 
ami Dvoracsek László tu la jdonába került, valam int egy 
kisebb edényt, am elyet a helybeliektől a gimnázium 
honismereti szakkörének tag ja i vittek e l .11’

Böhönye hatá ráb an , Dávod-pusztán a böhönye- 
nagybajom i úttól ENy-i irányban húzódó utcasor kez-

7. ADAM 115. old. 292. sz. Ih.
— „Előzetes jelentés a fonyód-bélatelepi ásatásról." 

(AÉ, 47/1934/141. old.)
— AÉ. 1942. 272. old.

8. ADAM 133. old. 423. sz. Ih.
— MELHARD G Y .: A pulai leletről (AE, XXIV/1904 241.).
— SM.I. 27. old.
— MNM A. 4. К. I.
— RRM A. IV 32/1-2.
— GARAM É. : Késő avar sírok Kapospulóról (FA XXII. 

97. old.).
9. ADAM 134. old. 427. sz. Ih.

—  Pécsi Értesítő. 1939-40. 54.
—  GIAY B. : Kánya falumonográfiája. 1954. RRM A. 

1/16/40.
10. ADAM 170. old. 703. sz. Ih.

— RRM A. Ili 16 avar kori zabla.
11. ADAM 186. old. 825. sz. Ih.

—  GÖNCZI F. : 25 Jahre des Museumsvereins des Kom. 
Somogy. Kaposvár. 1935. 50.

— Magyar Nemzet. 1955. V. 7.
— Múzeumi Híradó. 1955. május június, 230.
—  RRM A. 1/33 3 Lelt. sz. RRM 2/1021. old. 4946. Itsz.
—  RRM A. 1/5., 6., 7.
— RRM A. 1/33/9., 10.
— RRM A. I/33. RRM 2/1035. old. 5089. Itsz.
— „A község határában elterülő püspöki erdőségnek 

egy darabján homokkitermelésnél temetőre bukkan
tak. Fettich Nándor 1928 decemberében próbaása
tást végzett Gönczi Ferenccel a helyszínen.
Bronz karperecek, bronz- és vastöredékek, sokszínű 
gyöngyök és edények töredékei kerültek elő. A lelő
hely avar kori. A leleteket 1929-ben a Somogy me
gyei Múzeumoknak engedte át a Magyar Nemzeti 
Múzeum." (SM.I. 44. old.)

12. ADAM 187. old. 826. sz. Ih.
13. ADAM 190. old. 847. sz. Ih.

— HUSZAR L :  Acta Arch. Hung. V. (1954), 61-109.
14. ADAM 203. old. 961 /a sz. Ih.

— RRM A. II/25 4.
— RRM A. II 25 T /с.

15. ADAM 219. old. 1089. sz. Ih.
— FETTICH N.: Az avarkori műipar Magyarországon. 

AHI, (1926), T. VII. 4. 33.
16. RRM A. I 6/18, b.



1. sz. ábra. Somogy megye avar lelőhelyei. -  Abbildung 1. Die awarischen Fundorte des Komitals Somogy.
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deténél, gödörásás közben V ili. századi avar sír ke
rült e lő .17

Csornán, Ú j-te lepen a G ö lle i úton Pusztai Rezső 
1956-ban végzett leletmentést. Az előkerült le letek: 
vaskések, függők, fazekak, gyöngysor, övforgó, kis- 
szijvég, övveret, karika, csatok, botvégződés, vaslemez, 
nyílhegy, orsógom b.18

Fonyódon a Turul u. 36. sz. a la tt késő avar kori te
mető nyomaira bukkantak. 1969-ben Kovács József 
helyszíni szem léje során bögrét, pasztagyöngysort ho
zott be a m úzeum ba.1"

Fonyód—Bélatelepen (V irág u. 9. sz.) egy új villa 
építésénél, gödörósós közben két avar sírt bolygattak 
meg. Egy bögre és csontm aradványok kerültek elő.-"

A múzeum gyűjteményében Igáiból egy avar kori fa 
zék szerepel.'-1

Kányáról 1965-ben két avar kori edény,-- 1969-ben 
pedig egy fületlen avar edény került be.-’3

Kéthely—Nyiresen a fa lubeliek avar nyomokra buk
kantak.-'5

M agyaregresen 1962-ben p inceásás közben csont
vázas sírokat ta lá ltak . A  három sírból 2 db ezüst kar
perec, vaskés, ezüst fü lbevaló , b.onz karperec került 
a múzeumba.-’"’

Nagyberényből 3 db késő avar kori bögre van a 
múzeum tulajdonában.-"’

Som ogyacsa határában  a Pélpusztai Á llam i G a zd a 
ság területén villanyoszlop b sásása  közben egy 27 d a
rabból á lló  bronz övgarnitúrával ellátott avar sír ke
rült e lő .17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Somogyvámos—Cigánydom bon 1974-ben dr. Bakay 
Kornél 11 avar sírt tárt fe l. Az előkerült le le tek: vas
kengyelek, csatok, lándzsahegy, pá lcás zab la , bronz
korong, csont tűtartó, vaskés, kerám iatöredékek.28

Somogyzsiíáról avar bögre szerepel a gyűjtemény
ben2".

Zam árdiban 1972-ben dr. Bakay Kornél tárt fel avar 
temetőt.2"

Zselick islakon ugyancsak dr. Bakay Kornél 1969. 
augusztus 12-től augusztus 19-ig 5 avar sírt tárt fe l.31 
A sírok m ellékletei: vaskarika , vaskések, üveggyön
gyök.

Kaposvár közelében a már említett Kapospulán,

17. RRM A. Ili 3 20/28.
18. RRM A. IV 8.

Leltári könyv: 7 41. old. 56.16.1—7-ig ; 42—43. old. 
56.39.1—56.46.2-ig. Fotó: 1074-1077; 12138-12139.

19. RRM A. II 10/180.
Lelt. k.: 10 74; 74.232.1.

20. RRM A. II 10/198.
Gynsz.: 75/62.

21. RRM A. IV/23.
Lelt. k.: 7 17. old. 54.133.1.

22. RRM A. 1/16. Lelt. k.: Vili 88. old. 65.475.1.
RRM A. I 16/2. Lelt. k.: Vili 88. old. 65.480.1.

23. RRM A. I 16/2. Lelt. к.: IX 70. old. 69.61.1.
24. RRM A. 111/11/34.
25. RRM A. IV 42. Lelt. k.: Vili 14. old. 64.89.1.; 64.90.1.; 

64.91.1. Rajz: 259 1974. sz.
26. RRM A. 64.55.1.; 65.54.1. sz. Itsz. Lelt. k.: Vili '12. old.
27. RRM A. XIV. 356/1963. -  IV/58/20. -  AÉ. 1957. 88. old.

(Pusztai Rezső jelentése).

Szá lacskán , Zselick islakon és M agyaregresen kívül 
A tta lán , Fészerlakon, Cserben , Som ogyaszalón kerül
tek elő avar kori leletek. Kaposvár környéke, a Kapos 
völgye m eglehetősen sűrűn lakott terület volt az avar 
időkben (V II—V ili. században).

Dr. Bakay Kornél „K ap osvár fö ld jének őstörténete a 
legrégibb időktől a honfog la lásig ” című tanu lm ányá
ban gondosan fe lsoro lja  a Kaposvár környéki avar le
lőhelyeket.32

A KAPO SVÁRI 33. SZ. LELŐ H ELY

A kaposvári 33. sz. lelőhely ismert késő avar teme
tő. A jelzett területről már 1967-ben két avar sír 
került e lő .31 A lelőhely a Kaposvárról kivezető 67. sz. 
főút dom bóvár-pécsi e lá g azásá n á l, a 40. sz. őrház fe
letti dombon, a Kapos patak É-i o lda lán  fekszik. Topo- 
nár egy megközelítőleg három ezer lakosú község, 
1970-től tartozik Kaposvárhoz (2. sz. áb ra ).

Eugénia Szimonova 1968. m ájus 14-től 1968. jú lius 
12-ig 54 sírt, 1969. m ájus 19-től október 10-ig 147 sírt 
tárt fel ezen a terü leten .35

Ú jabb  leletbejelentést a je lzett területről 1975. jú 
lius 12-én a 61. sz. É-i teherm entesítő út földmunkóla- 
tait végző D él-D unántú li Ta la jjav ító  V á lla la t dolgozói 
tettek a Somogy megyei Múzeumok Igazgatóságánál.

A leletmentő ása tás első szakasza 1975. jú lius 13-tól 
jú lius 21-ig tartott. Ez idő a la tt 32 sírt tártunk fel, me
lyek beleestek az út nyom vonalába. A fe ltárást 1975. 
szeptember 9-től október 1-ig folytattuk. Ebben az idő
szakban 23 sírt tártunk fel, összesen tehát 55 sírt. 
M unkánkat nagymértékben elősegítették a Ta la jjav ító  
V á lla la t dolgozói, akik gépeikkel 1 — 1,5 m vastagságú 
földréteget gyalu ltak le a temető területéről a sirfoltok 
jelentkezéséig . Itt köszönöm meg Merész Emese és 
Bajókné Sótonyi M ária múzeumi asszisztensek le lk iis
meretes m unkáját.

Az ása tás anyagi fedezetét a Somogy megyei M ú
zeumok Igazgatósága biztosította. A fe ltárásbó l szár
mazó régészeti le letanyag az SM M I régészeti le ltá rá
ban a 76.687.1-től 76.728.31-ig terjedő számok alatt 
szerepel. A temető csontanyagának antropológiai vizs
g á la tá t dr. Kiszely István végzi.

28. RRM A. II/23, Lelt. sz. 10/230-232. old.
76.682. 1 — 31. Itsz. Fotónegatív: 11.907—11.914.

29. RRM A. Ili 26. Lelt. k.: 10/11. old. 73.172.1. Itsz.
30. DR. BAKAY K.: SMK 1. 5—86. old. Az avarkor időrend

jéről.
— RRM A. 2110. RRM F. 10. 152-196.

31. RRM A. IV/75/1—5-ig. Lelt. k.: 10/227-230. old. 76.681.1 
-57-ig.

32. Kaposvár című monográfia. (Kaposvár, 1975.)
— DR. BAKAY K. : Kaposvár földjének őstörténete a leg

régibb időktől a honfoglalásig. 11-62. old.
33. RRM Itsz.: 74.231.1—7-ig.
34. Archäologische Institut der Ungarische Akademie der 

Wissenschaft Budapest. 1970. 152—153.
— Mittelungen des Arch. Institut der UA der W. Buda

pest. 1971. 141—142. Mittelungen des Arch. Institut 
der UA der W. 3 1972 161—163.

— RF 25 1972 57.
— RF 26 1973 .
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? sz ábra Térképrészlet a Kaposvár 33. sz. lelőhellyel. -  Abbildung 2. Ein Teil der Landkarte mit dem Kaposvárét
Fundort №. 33.
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S IRLEIR A SO K

1. sz. sír. Férfi, bolygatott.
Koponya öreglikkal fölfelé, a bontási szinttől 58 cm 

mélységben, m ásodlagos helyzetben, m edencetájékon. 
(A bontási szint a sírfoltok jelentkezési szintjét je le n 
ti.) A kifordított m edencelapát mellett ezüstözött bronz 
veretek. (Két db övveret, áttört, 5 db kisméretű, pa jzs
alakú kisveret, a m ellékszíjakról.)

Jobb fe lkar és lábszórcsontok in situ. Jobb kulcs
csont a koponya helyén. Bal a lkarcsont kimozdítva a 
helyéről. A sírgödör É-i o ldalán 2 cm széles deszka- 
nyom, koporsómaradvány. A tölgyfa a csontokat feke
tére színezte.

Sh = 218 cm. Ssz -= 85 cm. Csvh =  kb. 150 cm. 
Sm =  171 cm. T =  K —Ny 110°.

2. sz. sir. Férfi, bolygatatlan.
Csontváz nyújtottan, kezek a test mellett. M elléklet: 

jobb kéz mellett vaskés, medencén vaskarika . Bontás 
közben koporsódeszka nyoma jól látható.

Sh =  200 cm. Ssz =  80 cm. Csvh =  168 cm. Sm =  
152 cm. T =  K -N y  110°.

3. sz. sir. Férfi, bolygatatlan.
A bontási szinttől 114 cm mélységben 3 cm vastag 

összefüggő koporsódeszka nyoma. 150 cm mélységben 
koporsóvasalások. A nyújtottan fekvő csontváz érintet
len. Karok szorosan a test mellett. A jobb a lkarcson
tok és az u jjpercek a la tt vaskés, csiholó és kovakö
vek. A medencén négyzetes vascsat.

Sh =  235 cm. Ssz =  60 cm. Csvh = 180 cm. Sm =  
197 cm. T =  K -N y  110 .

4. sz. sír. Nő, bolygatott.
A koporsódeszka nyoma 190 cm mélységben je len t

kezik, az oldal- és a fedődeszkák vasa lá sa  in situ. A 
sir erősen feldúlt, csak a lábszárcsontok m aradtak e re
deti helyükön.

A csuklók helyén karperec, a bal oldalon lemezes, 
poncolt d íszítéssel, csuklós záródású, bronz. A jobb 
kéz helyén öntött, nyitott végű, poncolt díszítésű bronz 
karperec. A bal lábszórcsontok külső o lda lán , térd 
mellett kis vaskarikák összeoxidálódva, rajta ragado
zóm adár-fejes bronz csüngőveret. Mellettük vaskés. 
A feldúlt felsőtest m aradványai között bronz övforgó, 
koponyatöredékek között gyöngysor m aradványai (69 
szem). Két darab  kelta bronzdísz, bronz henger, ben
ne gyöngyszemek. A koponyatöredékek közül 2 darab  
fülbevaló került elő, az egyik oválisán hajlított bronz 
szálból, a lu l középen kék dinnyem ag a lakú  díszítéssel, 
a másik egyszerű bronzkarika.

Bontás közben elszórtan apró kerám iatöredékek (6 
darab ). Sh =  210 cm. Ssz =  85 cm. Sm = 213 cm. 
Csvh =  nem mérhető. T =  K—Ny 110°.

5. sz. sir. Nő, bolygatatlan.
Nyújtottan fekvő csontváz, karok könyökben enyhén 

behajlítva , kezek a medencén nyugszanak. Csuklókon 
karperec, a bal kézen lemezes, ék a lakú  poncolt d íszí
téssel, csuklós szerkezetű, A jobb kéz karperecé öntött, 
tömör, nyitott végű bronz karperec, szintén éka lakú , 
poncolt d íszítéssel. N yakában kettős gyöngysor, diny-

nyemag a lakú  sötét és világoszöld üveggyöngyökből, 
sárga és zöld pasztagyöngyökből, s kis sárga és barna 
pasztagyöngyökből, (ö sszesen  157 d a rab .) Fülében 
bronz fü lbevaló , két o ldalt sp irá lban  rátekert bronz- 
szál d íszítéssel. Középen a medencén négyzetes testű 
vascsat, bal alkarcsontok a la tt vaskés. Bontás köz
ben 1 darab  szürke kerám iatöredék került elő a sír 
fö ldanyagából.

Sh =  200 cm. Ssz =  60 cm. Sm 122 cm. Csvh = 
154 cm. T =  K -N y  110".

6. sz. sir. Férfi, bo lygatatlan .
A bontási szinttől kb. 95 cm mélységben je lentke

zik a koporsó fedő deszká jának összefüggő fo ltja. Ko
porsóvasalások eredeti helyükön. A csontváz nyújtot
tan fekszik, bal karcsontok a test mellett, jobb a lk a r
csont a medencén nyugszik. M elléklet nincs.

Sh =  236 cm. Ssz =  50 cm. Sm 153 cm. Csvh - 
169 cm. T =  K -N y  120°.

7. sz. sir. Férfi, bo lygatatlan .
A nyújtottan fekvő csontváznak jobb karcsontjai a 

test mellett, bal alkarcsontok a m edencén. Koponya 
balra b illenve. A csontváz rossz m egtartású, gerincosz
lop, medence és bal kéz u jjpercei te ljesen e lporlad
tak. M elléklet nincs.

Sh - 200 cm. Ssz =  53 cm. Sm =  254 cm. Csvh =
153 cm. T =  K -N y  110".

8. sz. sir. Nő, bolygatott.
Te ljes mértékben feldúlt sir. A bontási szinttől 100- 

110 cm után a sírgödör töltelék fö ldanyagában elszór
tan csontm aradványok. A koponya 180 cm mélyen, vi
szonylag eredeti helyén fekszik, de szétzúzva, körülöt
te elszórtan gyöngyszemek (hengeres testű, zöld üveg
gyöngy, fehér, ráfolyatott üvegszál d íszítésse l; d innye
mag a lakú  gyöngyök; göm balakú üveggyöngyök, s 1 
darab  fehér, bikonikus üveggyöngy, dudorokkal, göm
bölyű ólomgyöngyök), összesen 24 darab . Bontás köz
ben 8 darab  kerám iatöredék került elő.

Sh =  175 cm. Ssz -  50 cm. Sm =  202 cm. Csvh =  
nem mérhető. T =  K -N y  120°.

9. sz. sir. Nő, bolygatatlan.
Nyújtottan fekvő, rossz m egtartású csontváz. M e

dence, gerincoszlop, bordák, u jjpercek elporladva. 
Karcsontok a felsőtest mellett párhuzam osan. Kopo
nya jobb o ldalra  b illenve. N yakában gyöngysor, több
féle üveggyöngyből; ólomgyöngyökből és 3 fé lho ldala
kú ólom csüngőbői. A jobb medencecsonton vascsat.

Sh =  246 cm. Ssz =  80 cm. Sm =  197 cm. Csvh =  
164 cm. T =  K -N y  120°.

10. sz. sir. Nő, bolygatott.
A 9. és 10. sz. sírt közös aknával rabolták ki. a rá- 

ásás nyoma jól látható. A feldúlt sírban a visszado
bált csontok között ezüstözött bronz övgarnitúra m a
radvány veretei. (2 db öntött, áttört, belső mezőben 
kettős keresztalakban tagolt, 7 darab  tulipán formájú 
kisveret, 2 darab  patkóalakú öntött, 3 helyen szege
cselt lyukvédő veret.) A csontokon zöldes elszíneződés 
az e lrabo lt bronztárgyak nyomai — valószínű bronz 
karperec helye. A csontváz eredeti szintje 217 cm. Láb
szárcsontok az eredeti helyükön, valam int a töredékes
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koponya, 2 darab bronz félgömb került még elő (eset
leg fülbevaló tartozéka).

Sh =  245 cm. Ssz =  50-57 cm. Sm *= 217 cm. 
Csvh =  nem mérhető. T K— Ny 110“.

11. sz. sír. F iata l leányka, bolygatott.
A fokozatosan szűkülő sírgödörben fiata l leányka 

rossz m egtartású vázának m aradványai. A roncsolt ko
ponya körül és a la tt gyöngysor szétzúzódott m aradvá
nya (10 darab  gyöngyszem), dinnyem ag alakú  üveg
gyöngy, sötétzöld, hengeres testű, sárga , hosszanti rá 
folyatott díszítéssel ; fehér ikerüveggyöngy, zöld, kis 
gömbölyű üveggyöngy, sárga pasztagyöngyök.

Sh =  110 cm. Ssz =  40 cm. Sm =  130 cm. Csvh =  
nem mérhető. T =  K—Ny 90 30'.

12. sz. sir. Nő, bolygatatlan.
Jó m egtartású csontváz, nyújtott helyzetben. Karok 

a test mellett. Bal kéznél vaskés, a jobb térd belső o l
dalán vascsat. A bal fe lkarcsont és a bordák között 
vaskarika . N yakában gyöngysor (sötétzöld, gerezdek, 
nagyméretű üveggyöngy; dinnyem ag alakú  gyöngyök; 
hengeres testű üveggyöngyök; sp irá losán  ráfolyatott 
sárga pasztad ísz itésse l; göbölyű üveggyöngyök; kis 
sárga pasztagyöngyök, összesen 54 darab ).

Sh =  192 cm. Ssz =  65 cm. Sm =  162 cm. Csvh =  
155 cm. T =  K -N y  110“.

13. sz. sir. Gyerm ek, bolygatott.
Fiatal egyén teljesen feldúlt s írja . A bontási szint

től 1 m mélységben jelentkeznek a bordatöredékek. A 
sírfenéken elszórtan 1—2 borda, a lkarcsont s koponya
töredék. M elléklet nincs.

Sh =  210 cm. Ssz =  60 cm. Sm =  102 cm. Csvh =  
nem mérhető. T =  K—Ny 110°.

14. sz. sir. Lovassír.
Díszövvel eltemetett férfi bolygatatlan koporsós sír

ja , a csontváz jobb o ldalán  kirabolt lósír.
Lósir: az erősen feldúlt lósírban a csontváz elemei 

te ljes összevisszaságban kerültek elő. C sak  a koponya 
és a hátsó lábszárcsontok vannak megközelítőleg a 
helyükön. A csontok elhelyezkedéséből nyilvánvaló , 
hogy a ló gazdá jáva l e llentétes tá jo lássa l volt e lte 
metve. A koponyán nagy patinafoltok. A csontok a latt 
ezüstözött bronz lószerszámdíszek kerültek e lő :

1 darab  lófej form ájú, ezüstözött bronzveret, poncoit 
d íszítéssel ;

5 darab  kisméretű lófej form ájú veret;
különböző formájú egyéb lószerszám díszek (11 d a

rab );
1 darab  bronzcsat, valam int bronzlemez töredékei.
A lovas s ír ja : a koporsódeszkák nyomai 272 cm mély

ségben jelentkeztek, koporsópántok a helyükön.
A csontváz hosszúcsontjai jó  m egtartásúak, viszont 

a bordák, a gerincoszlop, a medencecsontok teljesen 
e lporladtak. Jobb kéz mellett 1 db vas nyílhegy, jobb 
vá lláná l vas dárdahegy.

Az övveretek között virágm aradványok, követik az öv 
vonalát a gerinc a la tt is.

Az eltemetetten 50 darabból á lló  bronz övgarnitúra, 
négy m ellékszíjja l. A díszöv a la tt egyszerű bőröv, vas
csattal.

15. sz. sír. Leányka, bolygatott.
A sír É—D-i tá jo lású , a 17. sz. sir végében, attól 90 

cm-re fekszik.
A  fiata l gyermek csontvázából csak a koponya ta

lálható  a sírban , összetörve. A koponya körül 4 darab 
gyöngyszem, kis vaskarika . A koponyatöredékek között 
1 darab  bronz fü lbevaló  (vékony bronz drótból h a jlí
tott). A sír É-i végében vaskarikákból vaslánc töredéke.

Sh =  135 cm. Ssz =  60 cm. Sm =  132 cm. Csvh =  
nem mérhető. T =  É—D 110’ .

16. sz. sir. Leányka, bolygatatlan .
A csontváz nyújtottan fekszik. Koponya, bal lábszár

csont és medencecsontok e lporladtak. A koponya mel
lett 1 darab  bronz fü lbevaló töredéke.

A sir e llentétes tá jo lású , a halott a rcca l Ny-ra néz. 
Sh =  170 cm. Ssz — 50 cm. Sm =  112 cm. Csvh — 
150 cm. T =  Ny—К 110“.

17. sz. sir. Leányka, bolygatott.
A k irabolt sírban a csontvázból csak a koponya ma

radt eredeti helyén. Ezenkívül szétszórva lábszárcsont, 
fe lkarcsont és m edencetöredék. A visszatemetéskor 
idegen koponya töredékei kerültek a sírba.

Az ép koponya mellett 2 darab  kettős S-végű bronz 
haj- vagy h a lán tékkarika , 2 szem gyöngy és egy átfúrt 
római bronz érem ta lá lható .

Sh =  150 cm. Ssz =  63 cm. Sm =  210 cm. Csvh 
nem mérhető. T =  K—Ny 100° 20’.

18. sz. sir. Leányka, bolygatott.
A dúlós következtében a csontváznak csak egy-két 

töredéke m aradt a sírban, összeroncsolt koponyatető 
a sir Ny-i végében, a felső lábszárcsontok m aradvá
nyai eredeti helyükön.

A bal combcsont mellett tarsoly bőrm aradványa, ra j
ta bronz tarsolykorong. A latta bronz csörgő és vaskés. 
Két bronz karikafü lbevaló  töredéke és 2 szem gyöngy 
került még jelő a jobb combcsont mellől.

Sh =  165 cm. Ssz =  72 cm. Sm =  205 cm. Csvh - 
nem mérhető. T =  K -N y  100“.

19. sz. sir. Felnőtt, bolygatott.
A feltűnően nagyméretű sírgödörben mindössze ko

ponyatöredékek, állkapocstöredékek, csigolyák és kar
csontok ta lá lhatók . M elléklet nincs.

Sh =  260 cm. Ssz =  70 cm. Sm =  112 cm. Csvh =  
nem mérhető. T =  K -N y  110“ 30’.

20. sz. sir. Férfi, bolygatott.
Nyújtottan fekvő csontváz, karok a test mellett, jobb 

kéz a combcsonton nyugszik. A rab lás nyomai a me
dencetájékon figyelhetők meg. A patinanyomok s egy 
lemezes bronz övveret m aradványa je lz ik , hogy az e l
temetett díszövet viselt.

Sh =  220 cm. Ssz =  78 cm. Sm =  112 cm. Csvh =  
167 cm. T =  K -N y  110°.

21. sz. sír. Fiú, bo lygatatlan.
Jó m egtartású csontváz, nyújtott helyzetben. Karok 

a test mellett, jobb fe lkarcsont a bordákra csúszva. A 
koponya jobb o ld a lára  fordulva fekszik. A jobb comb
csont mellett vaskarika és vaskés.

Sh : 205 cm. Ssz =  57 cm. Sm =  292 cm. Csvh =
176 cm. T =  K—Ny 110°.
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Sh =  190 cm. Ssz - 65 cm. Sm =  134 cm. Csvh — 
114 cm. T =  K -N y  110°.

22. sz. sir. Gyerm ek, bolygatott.
A sír Ny-i végében 2—3 éves kisgyerek töredékes ko

ponyája és 2 bordatöredék. Lelet nincs.
Sh =  115 cm. Ssz =  41 cm. Sm =  112 cm. Csvh =  

nem mérhető. T =  K—Ny 110*.
23. sz. sír. Nő, bolygatatlan.
Jó m egtartású, nyújtottan fekvő csontváz. Karok a 

csontváz mellett. A koponya balra billenve. M elléklet: 
1—1 bronz halán tékkarika , többszörösen S-alakban 
hajlított véggel.

Sh =  210 cm. Ssz =  60 cm. Sm =  229 cm. Csvh =  
145 cm. T =  K -N y  120°.

24. sz. sír. Gyerm ek, bolygatott.
Teljesen feldúlt sír. a csontvázból 1—2 koponyatöre

dék m aradt meg. M elléklet: 2 darab  összeoxidálódott 
vaskarika.

Sh =  160 cm. Ssz =  60 cm. Sm =  142 cm. Csvh =  
nem mérhető. T =  K—Ny 110°.

25. sz. sír. Gyerm ek, bolygatott.
A 2 -3  éves kisgyermek csontvázából csak koponya- 

és borda-, valam int csigolyatöredékek m aradtak meg. 
M elléklet nincs.

Sh - - 140 cm. Ssz =  50 cm. Sm =  112 cm. Csvh =  
nem mérhető. T =  K -N y  105°.

26. sz. sír. Férfi bolygatott.
A bontási szint után 100 cm mélységben juh sértett 

csontváza, a m ellkasnak megfelelő helyen. Közvetlenül 
az á lla t csontvázm aradványa a la tt bolygatott férfi 
csontváza, melynek lábszárcsontja i eredeti helyükön. 
A koponyából csak az alsó  á llkapocs m aradt a sírban. 
M ellkas és karcsontok is szétbolygatva, bordái h iá 
nyoznak. A jobb u jjpercek és a jobb combcsont között 
vaskés.

Sh - - 252 cm. Ssz =  77 cm. Sm =  112 cm. Csvh =  
160 cm. T =  K -N y  120°.

27. sír. Nő. bolygatott.
A dú lás nyoma elsősorban a koponya környékén s 

a m edencénél figyelhető meg. A koponyatető töredé
kei a medence helyén, bal o ldali bordák és a bal a l
karcsont h iányzanak . A koponya helyén s a bordák 
között elszórtan gyöngyök (9 d arab ). A helyéről elm oz
dított jobb alkarcsonton zöldes elszíneződés, karperec 
helye. A balkéz helyén és a jobb boka m ellett vastö
redékek, koporsópánt töredékei.

Sh — 234 cm. Ssz =  75 cm. Sm =  142 cm. Csvh =  
155 cm. T =  K -N y  115°.

28. sz. sir. Nő, bolygatott.
A rab lás a koponyára és a m edencére irányult. A 

csontváz nyújtottan fekszik, kezek a test mellett. Kopo
nya. medencecsontok szétroncsolva, a rab lás a bordá
kat is elmozdította. Nyak körül kétsoros gyöngysor, p i
ci sárga pasztagyöngyökből, mely a bolygatáskor a 
bal váll felett e lszakadt, de a gyöngyszemek folytonos
sága megm aradt. A két combcsont között fü les bronz
korong, párja  az ágyékcsigolya a latt. A koponyatöre
dékek között 2 darab  ezüstözött bronz fü lbevaló .

29. sz. sír. Leányka, bolygatott.
A sírban mindössze egy koponya, fordított helyzet

ben, koponyatetővel lefelé , továbbá egy fél karcsont 
m aradt. Gyöngyök elszórtan a koponya körül.

Sh - 107 cm. Ssz =  51 cm. Sm =  70 cm. Csvh - 
nem mérhető. T =  K —Ny 100° 30'.

30. sz. sír. Férfi, bo lygatatlan.
A nagyméretű sirgödör K-i végében bal o ldalán  fek

vő összekötözött csontváz. M elléklet nincs.
Sh =  245 cm. Ssz =  70 cm. Sm =  262 cm. Csvh =  

180 cm (zsugorított á llapotban  =  95 cm). T =  K — 
Ny 110°.

31. sz. sír. Gyerm ek, bolygatott.
A csontvázból a koponyatető töredékei és a lábszár

csontok m aradtak meg viszonylag a helyükön. A meg
m aradt csontanyag is porlékony. M elléklet nincs.

Sh - 220 cm. Ssz =  50 cm. Sm =  177 cm. Csvh =
nem mérhető. T =  K—Ny 110°.

32. sz. sir. Férfi, bo lygatatlan .
Díszövvel eltemetett férfi. Az övgarnitúra 41 elemből 

á ll, bronz, áttört veretek. Az öv bőranyagán és a vere
tek mellett virágm aradványok, hasonlóan a 14. sz. sír
hoz. Jobb keze mellett vas kés, bal keze mellett vas ár. 
A csontok felett és a la tt 5 mm vastag bőrréteg avagy 
textil nyoma. A halottat sírbatétel előtt begöngyölték. 
A díszöv a la tt egyszerű bőrövet viselt, vascsatta l.

Sh - - 250 cm. Ssz =  69 cm. Sm =  192 cm. Csvh =  
165 cm. T =  K -N y  110°.

33. sz. sir. Leányka, bolygatatlan.
4—5 éves leányka nyújtott csontváza, karcsontjai kö

nyökben enyhén behajlítva . Koponya jobb o ldalára  
billenve. A jobb a lkarcsont hiányzik. A jobb fülénél S- 
a lakban  hajlíto tt bronz halán tékkarika (föltehetően 
fü lbevaló), bal o 'dalon egyszerű bronzkarika. Balkéz 
mellett vaskés.

Sh =  134 cm. Ssz =  35 cm . Sm =  118,5 cm. Csvh 
=  79 cm. T =  K -N y  120°.

34. sz. sír. Leányka, bolygatott.
F iata l gyerek csontvázának m aradványai elszórtan a 

sírfenéken. A csontvázat borító fö ldanyagban kerám ia
töredékek. A leányka nyakláncából csak  egy ólom 
csüngő és 4 szem gyöngy m aradt meg.

Sh =  110 cm. Ssz =  60 cm. Sm 102 cm. Csvh =  
nem mérhető, T =  K—Ny 120".

35. sz. sír. Felnőtt, bolygatott.
A rab lás következtében a csontváz felső része te lje

sen dúlt, csak  a lábszárcsontok m aradtak eredeti he
lyükön, valam int a koponya, töredékes á llapotban . A 
csontváz térdtől lefelé lejt. A csontok kiszedésekor a 
jobb lapocka a la tt vasm aradvány. M elléklet nincs.

Sh =  248 cm. Ssz =  53 cm. Sm =  147,5 cm. Csvh 
=  nem mérhető. T =  K -N y  120°.

36. sz. sir. Leányka, bolygatatlan .
A csontváz nyújtottan fekszik, a felsőtest csontjai 

erősen porlékonyak. A csontváz a medencétől lefelé 
lejt. Fülében felem ás fü lbevalók, az egyik kettős S-vé-

Sh =  220 cm. Ssz =  65 cm. Sm =  158 cm. Csvh =
140 cm. T =  K -N y  110°.
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gű, a másik bronzkarika, kúpalakú csüngövel. Bal keze 
mellett börtarsoly nyoma, benne bronz csörgő, vas tű
tartó. M ellette vasláncocska oxidációs m aradványa. A 
tarsolynak a derékra felerősítő bőrszíja jól kivehető a 
combcsontok alatt. Bal medencecsonton vascsat. Nya- 
ki részen gyöngyök (dinnyem ag a lakú  üveggyöngyök; 
göm balakú üveggyöngyök, sárga pasztaráfo lyatássa l ; 
sötétzöld, hengeres testű üveggyöngyök, sp irá lisan  rá 
folyatott d íszítésse l; pici sárga és barna pasztagyön
gyök).

Sh =  164 cm. Ssz =  61 cm. Sm =  231,5 cm. Csvh 
=  87 cm. T =  K -N y  120°.

37. sz. sir. Nő. bolygatatlan.
Nyújtott csontváz, karcsontok a felsőtest mellett 

nyújtva, balkéz a m edencecsonton. Csontanyaga por- 
lékony. A hosszúcsontok és a koponya kivételével a 
csontok eggyé váltak a homokos ta la jja l. A koponya 
a jobb o ldalán fekszik. A bal combcsont külső o ldalán 
vaskés, a bal medencecsonton vascsat m aradványai.

Sh =  240 cm. Ssz — 69 cm. Sm =  127,5 cm. Csvh 
= 175 cm. T =  K -N y  102°.

38. sz. sir. Gyerm ek, bolygatatlan.
Nyújtott helyzetű csontváz, koponya kicsit előre b il

lenve. A jobb kar könyökben 45°-os szögben, a bal kar 
enyhén behajlítva . M indkét kéz a bal medencecsonton 
nyugszik. A csontváz a medencétől enyhén, majd térd
től jobban lejt. M elléklet nincs.

39. sz. sír. Gyerm ek, bolygatatlan.
A csontváz a jobb o ldalán  fekszik, zsugorított hely

zetben. Karcsontok könyökben behajlítva, kezek a ko
ponyánál. Térdek a medencével egyvonalban felhúz
va. M elléklet nincs.

Sh =  181 cm. Ssz - 50 cm. Sm =  111 cm. Csvh =  
110 cm (zsugorítva : 80 cm). T =  K -N y  100 .

40. sz. sir. Férfi, bo lygatatlan.
Nyújtott helyzetben fekvő csontváz, kezek szorosan 

a test mellett. M elléklet nincs.
Sh =  200 cm. Ssz =  70 cm. Sm =  112 cm. Csvh =  

160 cm. T =  K -N y  102°.
41. sz. sír. Férfi, bolygatot.
A 30. sz. sírhoz hasonlóan összekötözve temették el. 

Csontanyaga is hasonló . A lábszárcsontok kötege vi
szonylag együtt, eredeti helyükön. Koponya fordítva, 
felsőtest csontjai h iányoznak. M elléklet: 2 darab  vas
tárgy faréteggel, esetleg vaskapocs töredékei.

Sh =  218 cm. Ssz =  70 cm. Sm =  158,5 cm. Csvh 
=  nem mérhető. T =  K—Ny 120°.

42. sz. sír. Leányka, bolygatott.
Lábszárcsontok eredeti helyükön, a csontváz felső 

részéből csak 2—3 koponyatöredék ta lá lható  a sírban . 
Lábánál négyzetesen hajlított vas, esetleg vascsat. 
Deréktájop vaskés, faborítássa l. Koponyatöredékek 
mellett nyitott bronz karikafü lbevaló , a koponyatöredé
kek a la tt gyöngyszemek (6 d a ra b ): sötétkék, gömbölyű 
testű üveggyöngy, fehér, koncentrikus körökben v ilá 
goskék üvegpaszta berakássa l d íszített; sötétzöld, hen
geres testű üveggyöngy 3 sárga pasztadudorra l; kis 
sárga pasztagyöngyök. Bal combcsont m ellett hurko
sán visszahajlíto tt végű vastárgy.

43. sz. sír. Leányka, bo lygatatlan .
A nyújtottan elhelyezett csontváz a koponyatöredé

kek és a lábszárcsontok kivételével teljesen eggyé por
ladt a homokkal. Kedves, m egsiratott halott lehetett, 
mert va lósággal fe lcicom ázták holtában . Az egész fe l
sőtestet gyöngyök borítják, kb. 4 sorban. A nyakánál 
római bronzérem átfúrva. A legelső gyöngysorra sa ját 
méretű fü lbevaló it is felfűzték. (Az egyik S-végű, a m á
sik spirálvégű bronz fü lbevaló .) A fü lében, illetve a ko
ponya mellett két felnőtt fü lbevaló (bronzszálból ová
lisán  hajlított, 3 gyöngyszemmel és g ranu lá lt pántok
kal díszített). Jobb csukló helyén 2 karperec, az egyik 
felnőtt méretű, nyitott végű öntött, poncolt díszítésű 
bronz, a másik gyermek méretű, szintén nyitott, g ranu
lált d íszítésű ezüst karperec. Párja  a bal csukló he
lyén. Jobb kéz helyén bronz lemezből hajlított, közé
pen kiszélesedő pántgyürü. A bal lábszárcsontok mel
lett, a térd tá jékán  tarsoly bőrm aradványa 2 darab  
bronz csörgővel, s egy füles bronzkoronggal. Érdekes
ség : a karperecek, a csörgők s a fü lbevaló  mellett vi
rágm aradványok.

Sh =  130 cm. Ssz =  67 cm . Sm =  144,5 cm. Csvh 
=  80 cm. T =  K -N y  120".

44. sz. sír. Gyerm ek, bolygatatlan.
Nyújtottan fekvő csontváz, karok a test mellett, kö

nyökben enyhén behajlítva , jobb kéz u jjpercei a me
dencén. Az aprócsontok e lporladtak. A lábszárcsontok 
térdtől lefelé lejtenek. M elléklet nincs.

Sh =  140 cm. Ssz = 48 cm. Sm — 94 cm. Csvh =  
110 cm. T =  K -N y  90° 30'.

45. sz. sir. Nő, bolygatott.
A bolygatás a koponya körül s a m edencénél jó l 

látható. A koponya a csontváz eredeti szintjétől jóval 
m agasabban  került elő . M edencétől lefelé csontok in 
situ. Nyak tájékon kerám iatöredékek, bordák között 
gyöngysor m aradványa, viszonylag összefüggő sort a l
kotva. (69 szem üveg- és pasztagyöngy.) A csontváz 
térdtől lefelé lejt. A sirgödör Ny-i végében 2 darab  
vaskapocs töredéke, a K-i végében kerám iatöredék és 
bvonzlemez m aradványa,

Sh =  234 cm. Ssz =  80 cm. Sm =  (fe jné l) 204,5 
cm, (láb n á l) 202 cm. Csvh — nem mérhető. T = K -  
Ny 100°.

46. sz. sír. Nő, bolygatott.
Nyújtottan fekvő csontváz. A  jobb karcsontok, a bal 

felkarcsontok, valam int a bal alsó  lábszárcsontok h iá 
nyoznak. Bal o ldali bordák összezúzva. A kimozdult 
bal karcsont mellett vascsat. Koponya mellett ovális 
bronz fü lbevaló , felül s alu l gyöngyökkel, o ldalt g ra 
nulá lt pántokkal díszített. Nyak körül gyöngyszemek (8 
darab ). Bontás közben jól megfigyelhető az eredeti 
felszíni sírfo ltnak fokozatos összeszűkülése, valam int a 
koporsódeszka nyoma.

Sh =  244 cm. Ssz — 77 cm. Sm =  230,5 cm. Csvh 
=  160 cm. T =  K -N y  100".

47. sz. sír. Férfi, bo lygatatlan.
Nyújtottan fekvő csontváz. Jobb karcsontok szorosan 

a test mellett, bal karcsontok könyökben enyhén be-

Sh =  170 cm. Ssz =  75 cm. Sm =  146 cm. Csvh =
nem mérhető. T =  K -N y  120 .
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hajlítva, az u jjpercek a combcsonton nyugszanak. Ko
ponya balra billenve. A jobb m edencecsont felett 2 
darab griffes övveret, egyik e lő lap jáva l, a másik sze
gecsekkel fe lfe lé . A bal medencecsonton övbújtató. 
M edencébe beesve lemezes övcsat s 1 darab  griffes 
övveret. Jobb kéz mellett vaskés. Az övveretek mel
lett virágm aradványok. A sír keleti végében, a sírgödör 
bal sarkában bőrszíj körbe-karikába összetekerve, kö
zepén vascsat.

Sh =  235 cm. Ssz =  58 cm. Sm 246 cm. Csvh =  
165 cm. T — K—Ny 110".

48. sz. sir. Nő, bolygatatlan.
Nyújtottan fekvő csontváz, karok szorosan a test 

mellett. M edencén bronz csat. Jobb alkarcsonton le
mezes bronz karperec, poncolt díszítéssel, ezüstözött. 
Jobb alkarcsonton öntött, nyitott végű, poncolt bronz 
karperec. A bal kéz középső u jjpercén bronz pántgyü- 
rü, középen kiszélesedő lemezből ha jlítva , poncolt d í
szítéssel. A jobb kézen sima, vékony bronzlemezből 
hajlított gyűrű. Bal keze a latt bronz csörgő s henge
res, diszitetien csont tütartó, belsejében vastű m arad
ványaival. Fülében bronz ovális fü lbevaló , 3 üveg
gyönggyel díszített, o ldalt g ranu lá lt pántokkal. A nyak 
tájékon, a bordák között gyöngysor. Érdekesség : a kar- 
perecek mellett virágm aradványok.

Sh =  240 cm. Ssz =  52 cm. Sm =  246 cm. Csvh = 
152 cm. T =  K -N y  110°.

51. sz. sír. Nő, bolygatatlan.
Jobb karcsontok a test mellett egyenesen, a bal kar

csontok könyökben enyhén behajlítva , kézcsontok a 
combcsonton nyugszanak. Fülében 1—1 sp irá lban  vég
ződő bronzkarika fü lbevaló . Jobb m edencelapáton 
vascsat.

Sh =  234 cm. Ssz =  70 cm. Sm =  174 cm. Csvh =  
160 cm. T =  K -N y  120".

52. sz. sír. Gyerm ek, bolygatott.
A kirabolt sírgödörben a koponya s a lábszárcson

tok egy része in situ. A sír Ny-i végében koponyatöre
dékek, K-i végében alsó lábszárcsont töredékei, v a la 
mint 2 darab  vastárgy. A sírgödör a medencétől lefelé 
lejt.

Sh - 168 cm. Ssz =  85 cm. Sm =  173 cm. Csvh =  
nem mérhető. T =  K -N y  110°.

53. sz. sír. Gyerm ek, bolygatatlan.
Nyújtottan fekvő csontváz, jobb a lkarcsont a me

dencén. Koponya kicsit jobbra billenve. A sírgödör két 
vége lemélyitve. A csontváz térdtől lefelé lejt. M ellék
let nincs.

Sh 209 cm. Ssz =  89 cm. Sm =  (fe jné l) 182 cm, 
(láb n á l) 184,5 cm, (középen) 169,5 cm. Csvh =  100 
cm. T =  K -N y  110°.

54. sz. sir. Gyerm ek, bolygatatlan.
F iata l egyén nyújtott csontváza, balkéz u jjpercei a 

combcsonton. Koponya bal o ldalra fordulva, a lsó  á l l
kapocs a bordákra leesve. Deréktájon vascsat. A sír
gödör a fej a la tt lemélyítve, a fej a test egészéhez ké
pest lentebb fekszik.

Sh =  199 cm. Ssz =  74 cm. Sm =  203,5 cm. Csvh 
=  156 cm. T =  K -N y  110°.

57. sz. sír. Lósir, bolygatott.
A bontási szinttől 230 cm mélységtől kezdve je len t

keznek a fe ldúlt csontok. Ezen a szinten egy emberi 
koponya, holott az egész sírban n incs más emberi 
csont. A lóvázból a hátsó láb  csontjai in situ. Ezekből 
m egállap ítható , hogy a ló K—Ny-i tá jo lású . A sírból 
nagymennyiségű ezüstözött bronz lószerszámdisz ke
rült elő. (Préselt lemezes tég la lapa lakú  és fé lgöm bala
kú lószerszám díszek, bronz csörgők, kantárrózsa, lán 
dzsahegy, vascsat stb.)

Sh =  240 cm. Ssz - 80 cm. Sm — 326,2 cm. Csvh 
— nem mérhető. T =  K—Ny 110°.

58. sz. sír. Férfi, bo lygatatlan.
Díszövvel eltem etett férfi csontváza. Koponya bal o l

dalt előre b illenve. Az övgarnitúra 29 darabból á ll, s 
négy m ellékszijja l ellátott. A veretek öntöttek, áttört 
palm ettás díszítésűek, anyaguk ezüstözött bronz. Jobb 
kéz fo lytatásában vaskés. Az öv vonalában itt is vi
rág m aradványok.

Sh =  290 cm. Ssz =  80 cm. Sm =  326 cm. Csvh =  
170 cm. T =  K -N y  110°.

60. sz. sír. Felnőtt, bo lygatatlan.
Nyújtottan fekvő csontváz, karcsontok könyökben 

enyhén beha jlítva . M elléklet nincs.
Sh =  188 cm. Ssz =  68 cm. Sm =  130 cm. Csvh =  

155 cm. T =  K—Ny 100°.

TEM ETKEZÉSI SZO K Á SO K

1. A s írgödör a lakja
A sírfoltok az eredeti terepszinttől kb. 1 m vastag

ságú földréteg leszedése után tűntek elő (3. sz. áb ra ), 
á lta láb an  legömbölyített sarkú tég la lap a lakúak . M élyí
tés közben a felszínen jelentkező sírfoltok fokozatosan 
összeszűkülnek. A sírgödrök o ldala  ferdén lejt. A 
csontváz szintjéhez érve gyakran o lyannyira e lkeske
nyednek. hogy jóform án alig  szélesebbek, mint maga 
a csontváz. A sírgödrök fa la in ak  lejtése elsősorban a 
ta la jviszonyokkal m agyarázható. A dombhát a felszíni 
20—30 cm vastag humuszréteg után finom szem cséjű, 
építkezésre a lka lm atlan  homokból á ll. 3 m mélység 
után keményebb, agyagos réteg jelentkezik.

A sírgödrök á lta láno s hosszúsága 200-220 cm, szé
lessége 60—80 cm. A gyermeksírok esetében о sírgö
dör mérete a csontvázhoz igazodik, de előfordul, hogy 
felnőtt méretű sírgödörben gyermekcsontváz fekszik. A 
sírgödrök a lja  vízszintes, néhány esetben azonban a 
fej és a lábak a la tt lemélyített.

2. Mélység
A sírok mélysége meglehetősen váltakozó. A legm a

gasabban  fekvő csontváz 94 cm, a legmélyebben fek
vő 326 cm mélyen fekszik. Mélység szerint négy cso
port különböztethető m eg:

A csoport: 
В csoport: 
C  csoport: 
D csoport:

90—130 cm között, 
150—190 cm között, 
200—260 cm között, 
290—326 cm között.
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3. sz. ábra. Kaposvár 33. sz. lelőhely. A temető É-D-i irányú metszete. -  Abbildung 3. Der Kaposvárér Fundort №.
33. Der Durchschnitt des Friedhofs Richtung Nord-Süd.

3. Tájolás
A temetőben az uralkodó tá jo lási irány K—Ny 110— 

120°. Az ettől való pár fokos eltérések e llenére a teme
tőtérkép tá jo lás szempontjából egységes képet mutat. 
A főiránytól való kisebb eltérések a különböző évsza
kokban történt temetkezésekkel m agyarázhatók.1’1

Eltérést je lentenek az ellentétes tá jo lású lósírok (14.. 
57. sz. sírok), valam int a 16. sz. gyerm eksír, melyek 
N y-K  110°-os tá jo lásúak , a csontvázak arcca l Ny-ra 
néznek. A 17. sz. sír végében fekvő 15. sz. gyermeksír 
É—D irányú (4. sz. áb ra ).

4. A halott s irbahelyezésének módja , a test helyzete
A felnőtt halottakat á lta láb an  koporsóban temették

el. A koporsó léte a bolygatott sírokban is jól megfi
gyelhető. Koporsóvasalás kevés sírban ta lá lható . A 
gyermekeket koporsó nélkül helyezték a sírba.

A test helyzetét tekintve a halottat á lta láb an  nyúj
tott helyzetben, test mellett kinyújtott karokkal temet
ték el. Nem nevezném az á lta láno s szokástól e ltérés
nek avagy rendellenességnek az alkarcsontok helyze
tében mutatkozó különbségeket. Előfordul, hogy a ka
rok könyökben behajlítottak, a jobb vagy a bal kéz, 
esetleg mindkettő a m edencén, illetőleg a com bcson
tokon nyugszik.

Rendellenességek viszont a zsugorított temetkezé
sek. Az eddig fe ltárt temetőrészben három zsugorított 
helyzetű halott volt, két felnőtt és egy gyermek csont
váza. A zsugorítás je llegét tekintve azonban nem egy
formák. (Felnőtt sírok : 30., 41. sz. s ír : gyerm ek: 39. 
sz. sir.)

A 30. sz. sir bo lygatatlan, így jól megfigyelhető a 
halott helyzete. A test bal o ldalán  fekszik, láb szá r
csontok teljesen felhúzva, a gerinccel te ljesen párhu
zam osan, szorosan egym ás mellett. A karcsontok ke
resztben a testen. Az egész csontváz az összekötözött- 
ség érzetét kelti. A sír semmilyen m ellékletet nem ta r

35. KOVRIG I.: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alaty- 
tyán. A. H. 40. (Budapest, 1963.) 92., 100.

36. Uo. 7881. old.
37. BONA I.: Az ürbőpusztai avar temető. AÉ, 1957. 166.

talm az (5. sz. áb ra ). A sírgödör tá jo lásá t s méreteit te
kintve beilleszkedik a sírok rendjébe. Antropológiailag 
azonban elütő je llegű  a temető mongoloid népességé
től. Feltételezhető, hogy idegen népesség tag ja , eset
leg lázadó szolgaelem . Annál is inkább elképzelhető 
ez, mivel a jelzett sír a 14. sz. diszöves lovas sírjához 
van legközelebb.

U gyanilyen helyzetben temették el a 41. sz. sir ha
lottját is. A sír bolygatott, de a lábszárcsontok termé
szetellenes kötege eredeti helyén van.

A 39. sírban fiata l kisgyerek csontváza fekszik, jobb 
o lda lára  fordítva, zsugorítotton. Térdek a medence vo
nalá ig  felhúzva, karcsontok könyökben behajlítva , ke
zek az arckoponya mellett, mintegy az a lvás helyzetét 
utánozva.

A zsugorítva temetkezés nem nevezhető külön, ön
á lló  rítusnak az avar korban, mégis gyakori előfordu
lása  miatt olyan je lenség , mellyel számolni kell. Kovrig 
Ilona mintegy 18 temetőt sorol fel példaként, ahol ez a 
jelenség m egfigyelhető.:',,i

Bóna István az ürbőpusztai temető 5. sz. s írjá t a 
csontváz helyzete miatt a különleges rendellenességek 
közé soro lja . Az idős nő csontváza a bal o ldalán fe
küdt, kissé zsugorítva, rendetlen helyzetben. A zsugo
rított tem etkezésekkel kapcso latban megjegyzi, hogy a 
szokás m agyarázatához még kevés, jó l megfigyelt 
anyag á ll rendelkezésre .35 36 37

Kovrig Ilona a szobi és tiszaderzsi temetőben össze
sen 4 zsugorított tem etkezést tá rt fel. A szobi temető
22., 44. és 97. sz. s írja i tarta lm aztak ilymódon elteme
tett halottat.;!s A  22. és 97. sz. sírok m elléklet nélküliek. 
A tiszaderzsi temető 18. sz. s írjáb an  ugyancsak mel
léklet nélkül feküdt a cso n tváz .“' Érdekesség, hogy a 
toponári avar temető 30. sz. sírjához hasonlóan az 
e'őbbi is lovassir mellett került elő.

A  zsitvatői temető 30. sz. s írjáb an  a csontváz a jobb 
o ldalán  feküdt, felső végtag ja ival szorosan a törzsnél,

38. Avar fibds in the Hungarian National Museum (Cemet- 
ries of the Avar Period) 567—829 in Hungary, Vol. 1. 
by. É. Garam, I. Kovrig, J. Gy. Szabó and Gy. Török. 
Budapest. 1975. 186.

39. Uo. 225.
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5 sz. obre. Kaposvár 33. sz. lelőhely. 30. sz. sír. — Abbildung 
5. Kaposvár, Fundort 33. Der Grab N 30.

alsó végtag ja ival pedig maga a lá  húzott á llapo tban . 
C ilin ská megjegyzi, hogy a csontváz helyzete, va la 
mint a sötétes színezetű föld körülötte am ellett tanús
kodik, hogy a halott szorosan be volt pólyáivá va lam i
lyen anyagba/'"

Az eddig feltárt avar temetőkben előforduló zsugo
rított temetkezések nagy százalékban enyhén zsugorí
tottak, s á lta láb an  m elléklet nélküliek . A toponári te
mető két felnőtt zsugorított halottja a nyújtott csont
vázaknak megfelelő méretű sirgödörben feküdt, A sí
rok méretükben, tá jo lásukban  megegyeznek a temető 
egészére jellem ző szokással, csak a sirbahelyezés mód
ja utal az eltemetettnek a népesség egészéhez való 
viszonyára, társadalm i helyzetére. A zsugorítva — meg
kötözve eltem etésnek elsősorban a megkülönböztetés, 
a büntetés lehetett a cé lja .

5. A bolygatottság kérdése
Az eddig fe ltárt 55 sir 49 százaléka bolygatott, azaz 

27 sír esett áldozatáu l a sírrab lóknak (4. sz. áb ra ). A 40

40. Cilinská Z.: Slovansko — avarské pohrebisko v Zitavskej 
Toni. Slovenska Archeológia XI. 1. 1963. 87—120-ig. 30. 
sz. sír, 5. kép.

temetőben meglehetősen m agas a gyermeksírok szá
ma (23 gyerm eksír =  41,8 százalék). Ezek közül csak 
tíz sír m aradt érintetlen .

A bolygatott sírokat vizsgálva m egállap ítható , hogy 
a dúlások az eltem etés után különböző idő elteltével 
következtek be, s kimondottan rabló szándékkal követ
ték el őket. Az abszolút szegény sírok á lta láb an  boly- 
gatatlanok. A kirabolt sírok rablók á lta l „m utatóban" 
ott hagyott leletei bizonyítják, hogy á lta láb an  gazdag 
sírok voltak. A bolygatott síroknak 59,3 százalékában 
egyértelműen gazdag halott feküdt. A gazdagság ter
mészetesen relatív fogalom , a közösségen belüli érték
rendre érvényes. Tehát a sirrablók nem csak a közös
ség temetkezési szokásait ismerték, hiszen a rab lás 
csak a csontváznak bizonyos, m ellékletekben gazdag 
részeire irányult, hanem azt is tudták, hogy mely sí
rokat érdem es kifosztani.

A mélység és az eltemetett halott gazdagsága kö
zött is megfigyelhető összefüggés, bár ez nem tekint
hető á lta láno s érvényűnek. A gazdag sírok á lta lában  
mélyen fekszenek.

Az eltem etés és a rab lás között e ltelt időre, a bom
lás e lő rehaladottságára a csontváz á llapotábó l, a 
csontok helyzetéből, koporsó esetében a koporsódesz
kák korhadtságából következtethetünk. Legtöbb eset
ben a csontváz viszonylag eredeti helyén maradt, a 
pusztítás á lta láb an  a koponya és a medence tá jékán 
figyelhető meg.

Előfordul a rab lásnak olyan pé ld á ja  is, mikor a sír
gödörben csontanyag is a lig  m aradt, esetleg koponya
töredékek. Ez elsősorban gyermeksírok esetében gya
kori je lenség , am ely a csontanyag m állékonyságával 
is m agyarázható.

Ahogy a rab láskor minden értékes lelet kiszedésére, 
ugyanúgy a visszatem etésre sem fordítottak különö
sebb gondot. Előfordul, hogy a sírba idegen koponya 
is bekerült (Id . 17. sz. gyerm eksír).

Érdekes je lenséget figyelhetünk meg a 14., 57., 58. 
sz. sírok esetében. A  14. sz. sír diszöves férfi csontváza 
érintetlen, viszont a közvetlenül mellé temetett ló sírja 
kirabolt. Ugyanez á ll az 57. és 58. sz. sírokra is, me
lyek különben a temető legmélyebb rétegében feksze
nek (326 cm ). Az 57. sz. lósír bolygatott, míg a mellet
te fekvő diszöves férfi s írja  érintetlen . A rablók mind
két lovassírban , különösen az 57. szám úban sok mel
lékletet hagytak. Az utóbbiban egy félbehagyott rab- 
lási akcióról lehet szó.

Rab lóaknát egyetlen egy esetben lehetett megfigyel
ni, a 9. és 10. sz síroknál. A két sírra közös aknával 
bontottak rá. Az akna vagy keresőárok beásási foltja 
a 9. sz. sír felett 135 cm mélységben megszűnik, s csak 
a 10. sz. sírt dúlták fel.

6. Halotti tor és áldozat
Ilyennek nyomaival nem találkoztunk a temetőben. 

Edényt egyetlen sírban sem ta lá ltunk. A sírgödrök
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fö ldanyagában s a sírok között is előforduló kerám ia
töredékek feltehetően a temetés idején , mint korabeli 
felszíni szórványanyagok kerülhettek be a sírokba.

Ugyancsak hiányzik az avarokra oly jellem ző to jás 
és á llatcsont m elléklet. Egyetlen esetben sem ta lá lkoz
tunk olyan je lenséggel, mely halotti á ldozattal m agya
rázható. A 26. sz. sír csontváza felett, a m ellkasi ré
szen fiata l juh rab láskor megsértett csontm aradványa 
volt.

A S ÍRO K  LELETEI

I. Férfi sírok leletei
A férfi sírok jellegzetes kísérőlelete a vaskés, min

den esetben a jobb kéz mellett. (A 2., 3., 14., 26., 32.,
47., 58. sz. férfi sírokban fordul elő .) U gyancsak á lta 
lános a sima bőröv viselése, vascsattal.

A vaskések egyenes pengéjűek, egyélüek, hegyes, 
rövid nyélnyúlvánnyal, fanyé lle l. Gyakori a pengén fa
m aradvány, a fából készült tok nyoma. Csiholó  csak a 
3. sz. sírban került elő, kovakövekkel együtt/'1 A csiho
ló acé l a későavar kor jellem ző pé ldája  a három szög
letű vaslemez, melynek hosszú végei lekerekítve befelé 
varinak ha jlítva . (Ld. Bóna István : Az ürbőpusztai avat 
temető. AE 84 1957/164. I.)

Vas ár ugyancsak egy esetben fordul elő (32. sz. 
sír).

Fegyvert a 14. sz. sírban és az 57. sz. lósírban ta lá l
tunk. Az utóbbiban egy vas lándzsát, a 14. sz. sírban 
egy dárdahegyet és egy darab  nyílhegyet. Tehát az e l
temetett viszonylag kisebb rangú vezér lehetett/’-’

Az 55 sir eltem etettjei közül heten viseltek díszövet, 
mind a hét férfi volt. (1 ., 10., 14., 20., 32., 47., 58. sz. 
sírok.) Ezek közül három rabolt sír (1 ., 10., 20. sz. s í
rok).

Az 1. és a 10. sz. sír övgarn itú rá jábó l csak a rablók 
álta l otthagyott veretek m aradtak meg, öntött, áttört, 
ezüstözött bronzok/'1 A 20. sz. sir halottja préselt le
mezes véretekből á lló  övét viselt, a garn itúrábó l egyet
len veret töredékeit ta lá ltuk a s írban . Az övre u tal
nak a medencecsonton levő zöldes elszíneződések is.

A 14. sz. lovas övgarn itú rá ja bronzból öntött, áttört 
véretekből á ll. összesen 50 darabból (1 darab  nagy- 
szíjvég, 4 darab  kisszíjvég, 4 darab  nagyobb szívalakú 
lyukvédő veret, 15 darab  karcsú testű övveret, 24 d a
rab szívalakú kisveret, 1 darab  övcsat, 1 darab  bu jta
tó). Az övszijon a veretek hárm as csoportokban helyez
kedtek el, de csak négyhez csatlakozott mellékszij'''' 
(6. sz. áb ra ).

41. AE 84 1957 164. old.
42. LÁSZLÓ G Y.: Etudes archeologiues sur l’historie de la 

société des Avars. АН. 34. (Budapest, 1955.) 144—150. р.
43. Az 1. sz. sir veretéihez hasonló a Homokmégy-Halom

49. sz. sír 3—11. sz. leletei (Avar f in d s .. .  18. old.), a
150. sz. sír 3-9. sz. veretei (uo. 25. old.), a dévaványai
14. sz. sir 1—32. sz. veretei (uo. 129. old.), valamint a
szobi temető 85 és 88. sz. sírjainak leletei (uo. 169. old.),
s a kiskőrösi temető 62. sz. sírjának veretei (uo. 291.
old.).

A 32. sz. sír övgarn itú rá ja  öntött, áttört, indás-pal- 
m eltás díszítésű bronzveretekből á ll, összesen 41 d a
rab 5"’ (1 db nagyszíjvég, 4 db sima hátlapú szimpla 
kisszíjvég, 18 db övveret, 3 db pajzsa lakú  áttört lyuk
védő veret, 12 db szívalakú kisveret, 1 db övcsat, 1 db 
bujtató és 1 db övforgó). (7 ., 8. sz. áb ra .)

Szerkezetileg a 14. sz. sír övéhez hasonló . Az övve
retek itt is hárm as csoportokban helyezkednek el az 
övön. Az öv négy m ellékszíjja l e llátott, egy-egy m ellék
szíjon 3 darab  kis szívalakú veret.

A 47. sz. érintetlen sírból kevés elemből á lló  övgar
nitúra került elő . M indössze 3 darab  griffes övveret d í
szítette a derékszíját, azonban ezek sem egyformák, 
nem öntőm intával készültek. Az egyik veret csuklós tag 
nélkül készült. Egy lemezes övcsat és egy bújtató tar
tozik még az övhöz51’ (9. sz. áb ra ).

Az 58. sz. sír övgarn itú rá ja 29 da rab  ezüstözött 
bronz, öntött, áttört palm ettás véretekből á ll. (Négy 
m ellékszíjja l e llátott.) (10., 11. sz. áb rák .) V irágm arad
ványok az övveretek mellett.

A díszövvel eltemetettek s írja ib an  (14., 32., 47., 58. 
sz. sírok) az övveretek mellett, követve az öv vonalát, 
mag- vagy virágm aradványok fordultak elő, mintegy 
füzérként felkötve a derék körül. A 43. sz. gyermeksir- 
ban a karperecek mellett, va lam int a  48. sz. női sír
ban szintén a karperecek és a tarsoly mellett ugyan
csak ezek a toktermésszerű növényi maradványok fi
gyelhetők meg57 (12. sz. áb ra ).

2. Női sirok leletei

A fe ltárt 55 sír között 13 sír volt egyértelműen női sír 
(8 bolygatatlan , 5 rabolt).

Az érintetlen sírok és a rablók á lta l meghagyott le
letek a lap ján  m egállap ítható , hogy á lta lános viselet 
volt a bőröv vascsatta l, továbbá a nyaklánc, a fü lbe
való, valam int a vaskés. (Vaskés a 4., 12., 37. sz. női 
sírokban fordul elő .) A gazdagabb sirok eltemetettjei 
karperecét, gyűrűt és tarsolyt is viseltek.

A leg álta lánosabb  m elléklet a fülbevaló . A  13 női 
sírból 8-ban ta lá ltunk fü lbevalót (4 ., 5., 9., 23., 28., 46.,
51., 58. sz. sírok).

A 4. sz. sir kivételével valm ennyi eltemetett mindkét 
fü lbevaló ja azonos volt. A 4. sz. sír esetében az egyik 
fülbevaló négyzetes átm érőjű, bronzhuzalból, oválisán 
hajlított, három üveggyönggyel s o ldalt g ranulá lt pán
tokkal díszített. A  halott másik fü lében egyszerű bronz- 
karika volt (13. sz. áb ra ).

Az előforduló fü lbevalók öt típust képviselnek. A 4.,
46., 48. sz. sírokban a fent leírt gyakori típusú fülbe-

44. A 14. sz. sir veretéinek a szebényi temető 245. sz. sír 
3 kisszíjvége mutat hasonlóságot áttört liliomos díszítés
sel. (Avar finds . . .  70. old.) A szobi sir övgarnitúrájá
nak többi eleme indás palmettos díszítésű.

45. A 32. sz. sír övvereteinek díszítéséhez hasonló a Ho
mokmégy—Halom 42-es és 131. sz. sír veretei. (PL: IV.)

46. KOVRIG L : Alattyán . .  . 237. old.
47. FÜZESI M. szóbeli közlése.
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8. sz. ábra. 32. sz. sir övveretei. — Abbildung 8. Die Gürtelgepräge im Grab №. 32.
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9. sz. ábra. 47. sz. sír övgarnitúra rekonstrukciója, 1:1. -  
Abbildung 9. Der Grab N’. 47. — Rekonstruktion der Gürtel

garnitur, 1:1,

való volt.18 A 28. sz. sir fü lbevaló ja ennek egy változa
ta, melyen csak a lu l van gyöngydiszités. Az 5. sz. s ír
ban ta lá lt fü lbevaló  csak  g ran u lá lt pántokkal díszített. 
Előfordult kettős S-a lakb an  végződő típus is (9. sz. sír), 
valam int sp irá lis  végű fü lbevaló1’1 (51. sz. sír).

U gyancsak á lta láno s v iselet lehetett a gyöngyökből 
fűzött nyaklánc. A 13 női sírból 10-ben talá ltunk 
gyöngysort, avagy an n ak  m aradványait. Három s ír e l
tem etette biztosan nem viselt gyöngysort, mivel ezek 
bolygatatlan szegény sírok voltak (23., 37., 51. sz. s í
rok).

Á lta lában  egy- vagy kétsoros nyakláncot fűztek a 
különböző típusú gyöngyökből, de előfordul, hogy csak 
3—4 szem gyöngyöt viseltek a nyakukban (pl. a boly
gatatlan  12. sz. sír esetében).

A 28. sz. sir bár rablott volt, ennek e llenére jól meg
figyelhető. hogy a kis sárga pasztagyöngyök kettős 
sorban helyezkedtek el. A bolygatott síroknál a gyön
gyök szétszórtsága, vagy a sorok viszonylagos folyto
nossága mintegy fokm érője a bomlás e lő rehaladottsá
gának, az eltem etés és a dú lás között e ltelt időszak
nak.

Az avar kori nyakláncok jellegzetes tartozékát, bul
lát nem ta lá ltunk, egy esetben egy bronz hengerkét, 
belsejében gyöngyökkel. Római érem átfúrtan, m edál
ként felfűzve egy női és egy gyermek sírban fordult 
elő.

N yaklánc tartozékai voltak a 9. sz. sírban előkerült 
fé lho ldalakú ólomcsüngők is. H asonló ékszerek kerül
tek elő az ürbőpusztai, cikói, gátéri, ján o sh id a i. üllői, 
kiskőrösi stb.:>" temetőkben is. Bóna István szerint ezek 
az ürbőpusztai temető későavar kori s írja ibó l kerültek 
elő. Vélem énye szerint a fé lho ldalakú ólom csüngőket 
idegen, mégpedig szláv ékszerként és szokásként vet
te á t az a v a rsá g .'1 Kralovánszky A lán a X—XI. század i 
fé lho ldalakú csüngök kérdését tárgyalva arra  a követ
keztetésre jut, hogy ezek a viseleti tárgyak a bronzkor
tól kezdve a kereszténységre való áttérés idejéig vol
tak használatban . Á lta láb an  nők és gyermekek hord
ták nyakláncon. Feltehetően valam ilyen pogány kul
tusz m aradványa, s a kezdeti időkben gondolati hát
térrel rendelkezett. Á lta lában  keleti népek vagy kelet
ről jött népek viselték. Kralovánszky leszögezi, hogy az 
említett ékszertipus kereskedelm i árucikk, nem köthe
tő egyetlen népesség hagyatékához. Nem etnikum jel
ző, éppen úgy, mint az S-végű karikák sem. ’-

Az előforduló gyöngyök típ u sa i:
—  sárga és barna kis pasztagyöngyök:
—  dinnyem ag alakú  üveggyöngyök — a zöld szín 

különböző á rn ya la ta ib an ;

48. Cilinska 2.: Slavisch-avarisches Gräberfeld in Nővé 
Zámky A SI F.7. (Br. 1966) 142. old. 10. kép.

49. CS. SÓS A ,: Acta Arch. Hung. 13. (1961), 266. old.
50. BÓNA I.: Az ürbőpusztai avar temető. AÉ, 1957. 84.1. 

155-174. old.
51. Uo. 162. old.
52. KRALOVÁNSZKY A .: Adatok a Kárpát-medencei X—XI. 

századi félholdalakú csüngök kérdéséhez. AÉ 86. (1959), 
76-82. old.



AVAR TEMETŐ KAPOSVAR HATARABAN 37

10
. 

sz
. 

áb
ra

. 
58

. 
sz

. 
sir

 ö
vg

ar
ni

tú
ra

 r
ek

on
str

uk
ció

ja
, 

1:
1.

 —
 

Ab
bi

ld
un

g 
10

. D
er

 G
ra

b 
№

. 5
8. 

- 
Re

ko
ns

tru
kt

io
n 

de
r 

Gü
rte

l
ga

rn
itu

r, 
1:

1.



зе BARDOS EDITH

11. sz. ábra. 58. sz. sír övvsre'.ei. — Abbildung 11. Die Gürtelgepräga im Grab N“.53.
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ezüstözött bronz. A  27. sz. sírban csak  a jobb csuklón 
levő patina je lz i a karperec nyomát.

Gyűrű két sírban fordul elő. A 48. sz. sír gazdagon 
feldíszített halottja mindkét kezén, a középső u jjperce
ken viselt gyűrűt. M indkettő vékony bronzlemezből h a j
lított, az egyik középen kiszélesedő résszel. A  43. sz. 
gysrm eksírban a jobb kézen vékony bronz pántgyűrű.

Tarsoly nyomát ugyancsak a fent említett 48. sz. sír
ban figyelhettük meg, a bal kéz mellett vastag bőrré
teg jól kivehető. Benne csont tűtartó és csörgő. Ez az 
egyetlen csont tűtartó, melyet a temetőben ta lá ltunk. 
H engeres a lakú , sim a, díszítetlen felületű példány, 
belsejében vas tűk, valam int szövet vagy fonál m arad
ványával.

Füles csüngőveret a 28. sz. bolygatott női sírban 
fordult elő. Két darab  áttört bronz korong, fe lakasztás
ra szolgáló fü lle l. Az egyik az ágyékcsigolya alatt, a 
másik a két combcsont között feküdt. Tula jdonosa fe l
tehetően derékra kötve viselte.

A llatfe jes bronzdíszt a 4. sz. bolygatott női sírban 
ta lá ltunk. A bolygatás e llenére  a lábszárcsontok a he
lyükön m aradtak. Az á lla tfe jes bronzdisz vagy akasztó 
a bal térd külső o ldalán  feküdt vas láncca l és vas kés
sel összeoxidálódva. Kalm ár János szerint ezek a két
ágú bronzöntvények övre felköthető függesztő horgok, 
melyek nem voltak az övre fe lszegecselve, hanem az 
övről lelógó szíjra voltak felkötve.5'’

A kishegyesi leletet tárgyalva (am ely közvetlen rokon 
a 4. sz. sír veretével, azzal a különbséggel, hogy a mi 
példányunk ragadozóm adár-fejben , a kishegyei pedig 
lófejben végződik), Ka lm ár János m egállap ítja , hogy 
mivel gyerm eksírban ta lá lták , valószínűleg nem fegyver 
íe 'akasztásá ra  szolgált. A mi példányunkhoz hason-

53 AÉ, 87. (I960) 162. old. 54. KALMAR J.: Népvándorlás kori akasztóhorgok és veretek. 
AÉ, 1943. 152. old.

12. sz. ábra. Magmaradványok a 14. sz. sírból. 1:1. —
Abbildung 12. Samenreste aus dem Grab №. 14. 1:1.

—  hengeres testű sötétzöld üveggyöngyök, különbö
ző díszítéssel (vízszintes vagy függőleges irány
ban ráfolyatott sárga pasztad íszitéssel, fehér 
üvegszál sp irá lis  rá fo lyatássa l);

—  am phora a lakú  üveggyöngyök fehér, világos- és 
sötétzöld színben ;

—  gerezdek sötétzöld üveggyöngy;
— ólomgyöngyök;
—  hárm as és kettős ikergyöngyök;
—  kevés dudoros gyöngy;
—  kevés szegm entált gyöngy.
A későavar kor két jellegzetes karperectípusa fordul 

elő a s írokban : az öntött, nyitottvégü, poncoit d íszíté
sű típus, s a lemezes, csuklós szerkezetű, ugyancsak 
poncoit díszítésű típus’’ 1 (14. sz. áb ra ).

Érdekesség, hogy a 48. sz. sírban a karperecek kö
rül virágm aradványokat ta lá ltunk, melyek az övveretek 
mellettiekkel azonosak.

Karperecét tartalm azó sírok: 4., 5., 48. sz. sírok.
A 4. sz. sírban 2 darab  öntött, az 5. szám úban 1 d a

rab öntött és 1 darab  lemezes példány. A 48. sz. sírban 
ugyancsak mindkét csuklón volt karperec, az egyik ön
tött típus, a másik lemezes, csuklós kapcsolódású,
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14. sz. ábra. Karperecek típusai. 1:1. — Abbildung 14. Typen von Armbändern. 1:1.

loan a  comb :  ".ontok mellett feküdt."’0 A 4. sz. sfr le le 
tének a n a ló g .- ja  a Verchne—Saltovo-i le le t .’1’ A kettős 
állatfej-motívum m egtalálható az avar övgarnitúrákon, 
de övre fe lszerelt példányokon is, melyek feltehetően 
az övforgó szerepét töltötték be.”7

A 4. sz. sír veretét valószínűleg csak csüngődíszként 
viselték, minden különösebb funkció nélkül, mivel a 
Kalm ár János szerint akasztásra  szolgáló két á lla tfe jes 
horogrészen kopás nyoma nem vehető észre, viszont 
az akasztófül erősen megkopott, elvékonyodott.

A női és leányka sírok vaskéseinek elhelyezéséből 
m egállapítható , hogy minden esetben a bal kéz mel
lett feküdtek. Az 5. és 12. sz. sírban közvetlenül a kéz 
mellett, míg a 4. sz. sírban a térd mellett ta lá lható  a 
vas kés. Az utóbbit tehát az övre felfüggesztve viselte 
a halott. Az előkerült példányok á lta láb an  egyenes 
pengéjűek, egyélűek, rövid nyélnyúlvánnyal, rajta fa- 
m aradvánnyal. G yakori, hogy a pengén is rostm arad
vány figyelhető meg. am ely fatok meglétét bizonyítja. 
A temető eddig fe ltárt anyaga a lap ján  m egállap ítha
tó, hogy a női sírokban a vaskés és a tarso ly a bal 
oldalon van, míg a férfiak a vaskést a jobb oldalon 
viselték. A jobb és a bal szerepét a társadalom ban és 
a temetkezésekben László G yu la  dolgozta ki.

55. Uo. 157. old. XXIV. tábla, 16. ábra.
56. FETTICH N.: A honfoglaló magyarok fémművessége. AH,

Orsógom b egyetlen sírban sem fordul elő . Feltehe
tő : ennek a közösségnek nem tartozott a  szokásai kö
zé, hogy mint munkaeszközt a halott mellé helyezzék.

3. G yermeksirok leletei
A sírok 41 ,8% -a gyerm eksír (23 sír). Ezekből 10 boly- 

gatatlan , 13 pedig bolygatott. 10 sír egyértelműen 
leányka s írja , 11-ről nem lehet m egállap ítan i a halott 
nemét, mivel semmilyen leletet nem tartalm aztak a s í
rok. A 21. sz. sír fia ta l fiú csontvázát tartalm azta (jobb 
kezénél vas kés és vas karika). A 11 leánykasírból négy 
bolygatatlan.

A gyerm eksirokban is jóform án minden típusa elő
fordul a felnőtt fü lbevalóknak. Három esetben felem ás 
fü lbevalót viselnek az eltem etettek (33., 36.. 43. sz. 
sírok).

Legá lta lánosabb  az egyszerű nyitott bronzkarika 
(15., 16., 18., 42. sz. sírok). A 17. sz. sírban 2 darab  
hárm as S-a lakb an  végződő fü lbevaló . A 36. sz. sír 
egyik fü lbevaló ja kettős S-ben végződő, másik alu l 
bronz kúppal díszített bronzkarika . A 33. sz. sírban az 
egyik sima bronzkarika , a másik S-végű fülbevaló.

Érdekességet a 43. sz. sir je lent. A gyermek fülébe 
felnőtt méretű, négyzetes átm érőjű bronzhuzalból ová-

1935. XVI. tábla, 21. Pancsovai lelet: II. tábla, 8. Höf- 
lein-i lelet: VI. tábla.

57. KOVRIG I.: Alattyán I. tábla, 3. (170. sír).
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15. sz. ábra. Bronz csörgők. 1:1. — Abbildung 15. Bronze 
klapper. 1:1.

lisan hajlított, a lu l-felül gyöngyszemekkel, o ldalt g ra
nulált pántokkal díszített fü lbevalót helyeztek. A sa já t 
méretű fü lbevaló ját a medence tá jékán  húzódó, leg
alsó gyöngysorra egym ásba kapcsolva akasztották fel. 
Az egyik S-végű, a másik sp irá lban  végződő bronz fü l
bevaló.

Nyolc leányka sírban ta lá ltunk gyöngysort. A boly
gatott sírokban elszórtan csak pár szem gyöngy fordul 
elő. A 36. és 43. sz. bolygatatlan sírban a gyöngysor 
megközelítőleg folytonosság szerint maradt. A gyön
gyöknek ugyanazon a típusai fordulnak elő, mint a női 
sírokban. A 43. sz. sírban jól látható, hogy több sor 
gyöngy (kb. 4 sor) borította a kis halott felsőtestét. 
Közvetlenül a nyaknál római érem .’1'4

Karperec csak a 43. sz. sírban fordult elő, 3 darab . 
Az egyik felnőtt méretű, öntött, nyitott végű, éka lakú 
poncolt díszítésű karperec. A másik kettő gyermekmé
retű, nyitott végű, ezüst karperec (14. sz. áb ra ).

Tarsoly bőrm aradványa három sírban figyelhető meg 
(18., 36., 43. sz. sír). M indhárom esetben a bal kéz és 
a combcsont m ellett helyezték el. A 18. sz. sír tarso
lyát keresztosztású bronz tarsolykorong díszíti. A ta r
solyban bronz csörgő, vaskés és egy ismeretlen ren
deltetésű vasszerszám  volt. A húrokszerűen visszakun- 
korodó végű vastárgy Garm  Éva szerint esetleg p ipere
eszköz.r,!l

A 36. sz. s ír tarso lyában ugyancsak bronz csörgő 
volt (15. sz. áb ra ).

A 43. sz. sírban a tarsolyba 2 da rab  bronz csörgőt 
helyeztek, mellette fü les csüngőveret.

Tűtartó csak a 36. sz. sírban fordult elő, vasból.

4. Lovassírok leletei
A feltárt temetőrészben két lovastem etkezés volt (14. 

és 57. sz. sir).

58. SMK 1. BAKAY K.: Az avarkor időrendjéről. 85. old.
59. GARAM E.: Avar temetők Andocson. FA XXIII. 135. 

old. 4. ábra, 12. sz. sír/11.

A 14. sz. díszövvel eltem etett férfi koporsós sírja 
mellett, a lovas jobb o ldalán  feküdt az ellentétes tá jo 
lású lócsontváz (T =  Ny—К 110 ). A feldúlt sírban ta
lá lt csonivázrészeken, főleg a koponyán nagyméretű 
bronzpatina nyomok. A rablók á lta l meghagyott lószer
számdíszek ezüstözött, öntött bronzveretek. A temető 
kiem elkedően szép leletei a lófejform ájú veretek (1 db 
nagy és 5 db kis ló fej) (16. sz. áb ra ). H asonlóak az 
a lsó g e/é ri, M ikulcice-i és vizesbónai véretekhez, me
lyeket Jan  Dekan a V ili . századra datá l. Jan Dekan a 
V ili. század avar bronziparáva l, az állattípusok erede
tével foglalkozó tanulm ányban , az á llatform ájú  vére
tekkel kapcsolatban tárgyalja  a lófejform ájú vereteket 
is. M eg állap ítja , hogy e verettípusnak legszebb pé ldá
nyai az ava r kor kései szakaszából szárm aznak, s 
p egnáns pé'daként a M ikulcice-i, a lsóge llé ri, Edel- 
stal-i leleteket említi. M egjegyzi, hogy a poncolt, be
karcolt palm ettás díszítés nem csak dekorációs cé lt 
szolgált, de a palm etta motívum az á llatornam entika 
jellegzetes kísérő növényi díszítő elem e. A vizesbóne-i 
vaddisznófej veretek e verettípus legegyszerűbb pé ldá
nyai, melyeken a szegecsfejek díszítő elem ként szere
pelnek. Ami az á llate lem ek eredetét illeti, ana ló g iá i a 
szkíta művészetben ta láhatók meg. A palm ettás, pon
colt hátterű pé ’dányok a kora iszlám művészet kisu
gárzását b 'zonyitják, mely művészet a Duna menti 
b ionzm űvességre hatott."' A 14. sz. lósír verete natu ra
lista je lleg ű , de már a stilizá lás fe lé hajló  harmonikus 
k isp lasztikái a lkotás. A ló sörényét s orrát fé'.gömbös 
dudorokkal m intázta a mester. A háttér poncolt díszí
tésű.

16. sz. ábra. Ezüst lószerszámdisz a 14. sz. sírból. 1:1. — 
Abbildung 16. Silberne Pferdegeschirrzierde aus dem Grab 

№. 14. 1:1.

Az 57. sz. lósír az 58. sz. díszöves férfi jobb oldalán 
fekszik, kü'ön sírgödörben. Nem egyértelmű a ló hova
tartozása, ugyanis a fe ldúlt lósirból emberi koponya

6Э. DEKAN, J.: Herkunft und eihnizität der gegossenen 
bronzeindusuie des Vili. Jahrhunderts Slovensko Archeo

lógia XX-2. 1972. 395-396. old. Abb. 95., 97.
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is került e'ő. A sirt nem tudtuk te ljes mértékben fe l
tárn i, feltételezhető, hogy az alsóbb rétegekben is van
nak még leletek. Az eddig fe ltárt csontok helyzete 
a lap ján  is látható, hogy a csontváz K—Ny-i tá jo lású  
volt. A rab lás e llenére nagy mennyiségű bronz lószer
számdíszt tartalm azott a sír. A préselt farhám díszek 
egy szakaszon folyamatos sort alkotva m aradtak meg, 
ahogy a bőrszíjon voltak (58. sz. sír, 2—10. sz. mellék
letek). ö sszesen  21 darab  préselt tég la lapa lakú  far- 
hámdísz volt a sírban. U gyancsak 21 darab  félgöm b
alakú  bronz lószerszámdísz, s 4 darab  bronz csörgő
dísz került elő. A lószerszámdíszek legszebb d a rab ja  a 
legalsó rétegben (326 cm mélyen) előkerült ezüstözött 
bronz phalera , a rászegecselt félgöm balakú részén in- 
dás-palm ettás, középen rosettás d íszítéssel1’1 (17. sz. 
áb ra ). A sirgödör Ny-i végében 1 darab  nagyméretű 
vas lándzsahegy került elő.

17. sz. ábra. Pholera az 57. sz. sírból. 1:1. — Abbildung 17. 
Fhalera aus dem Grab N . 57. 1:1.

A TEM ETŐ  REN D JE ÉS ID EJE

A feltárt temetőrész egy több száz síros nagy temető 
kis egysége, az 1968-70-ben Eugénia Szimonova álta l 
kiásott sírok szerves fo lytatása .

A kaposvári 33. sz. lelőhely tem etőjének mélyreható 
elem zése, vagy a temetőt, temetőrészt használó  népes
ség társadalm i szerkezetét illetően messzemenő kö
vetkeztelés levonása nem lehetséges, egyrészt a fe ltá
rás befejezetlen volta, m ásrészt a nagy, több száz éves 
temető feltárt kis egysége miatt.

61. FETTICH N.: Öntött phalerák a lovasnomádok magyar- 
országi régészeti hagytékában. AÉ 1928. 114-127., 317— 
321.

A leletek a lap ján  m egállap íthatjuk, hogy a fe ltárt 
részt a középső avar kor végén kezdték el használn i, 
s h asználata  a V ili. század folyam án tartott, egészen 
a IX. század e le jé ig . A V ili . század második fe lére és a 
IX. század e le jére  jellem ző avar ékszer, az ovális fü lka
rika nyújtott gyöngyfüggőkkel, va lam int a sárga dom- 
borcsíkozású fekete hengeres gyöngyök, az előforduló 
szegm entált gyöngyök, s az öntött griffes-indás d íszíté
sű bronzveretek a je 'zett korszakra d a tá lják  a temetőt.

A temetőben nem ta lá ltunk cserépedényeket, s úgy 
tűnik, nem volt szokás a halottaknak a m ásvilágra 
ételt he'yezni a sírba. A 28. sz. sír juhesontváza is in 
kább egyéb va llás i szokással m agyarázható, mint az 
é te le liá iá ssa l. A cserépedények h iánya e llenére nem 
mondhatjuk azt, hogy a népesség nem letelepedett 
életmódot folytatott, hiszen egy több száz síros, több 
generáció  á lta l használt temetőről van szó.

Az á lta lunk fe ltárt 55 sír feltehetően a temető leg- 
uto só használati szakaszát, s egyben területileg is a 
szélét je lz i. Bizonyítják ezt a IX. századra jellem ző tár
gyak, valam int a fe 'tárt tem etőrész szélét jelző gyer
meksírok.

A temetőtérképen a szaggatott vonalla l körülhatá
rolt sírok az úttest területén kerültek elő. A szelvények 
és az É-i rész s írja i között jelentkező üres, sírfo't nél
küli rész nem gondatlan fe ltárás következménye. Eze
ken, a térképen h iátusként jelentkező területeken nem 
voltak sirfoltok. A sírok elhelyezkedését tekintve három 
jói elkülönülő csoport figyelhető meg. A sírsorok vi
szonylag követhetők az egyes csoportokon belül. Az 
É-i csoport s írja i között három övgarnitúrával eltem e
tett volt (1 ., 10., 20. sz. sírok). M indhárom  sír rab lók
nak esett áldozatu l. Az 1. és 10. sz. sírok megm aradt 
ö/veretei öntött, áttört, ezüstözött bronzveretek. A 20. 
sz. sírból 1 darab  préselt lemezes övveret töredékei 
kerültek elő. A 14. sz. övgarnitúrás lovassír mintegy a 
tem e’.őrész közepén, az É-i és D-i csoportok között 
m agányosan helyezkedik el. Közvetlen közelébe nem 
temetkeztek, a legközelebbi 30. sz. sír zsugorítotton e l
temetett férfi csontvázát tarta lm azza. Az É-i csoport 
Ny-i psrem én a gyermeksírok külön csoportot alkot
nak, feltehetően a temető szélét je lz ik .

Az övgarnitúrák vereteit, díszítőm otívumait tekintve, 
s a sírok elhelyezkedése szerint is külön csoportot a l
kotnak a temetőrész D-i felének s írja i. A csoportokon 
beiül itt is sorokat alkotnak a sírok. A D-i oldal két 
sírcsoportja között ugyancsak feltűnően nagy hiátus 
van. Sírfoltok ezen a területen sem jelentkeztek. A 32. 
és 53. sz. sír öveit indás-palm ettás veretek díszítik. A 
47. sz. sir övgarn itú rá ja mindössze három griffes veret
ből, egy lemezes övcsatból és egy bújtatóból á ll.

A sírok leletei a lap ján  a fe ltárt temetőrész későavar 
kori népesség tem etkezőhelye. A temetőt a V ili. szá
zadban használták , de a IX. század i használatra utal, 
hogy csak  egy griffes veretes övgarnitúra fordul elő .1’2

62. GARAM E.: Avar temető Andocson. FA XXIII. (Budapest, 
1972), 175 cld.
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Kovrig Ilona szerint az avar kor 3. periódusának utolsó 
szakaszára jellem zőek a m ásodlagosan fe lhaszná lt 
tárgyak, s a hiányos övgarnitúrák (Id. a 47. sz. sírt).1'-1

Az ékszereket tekintve is a griffes-indás övveretek 
második fejlődési szakaszának m egfelelő fülbevalók 
fordulnak elő, az ovális karikaívű , három szem üveg
gyönggyel díszített, g ranu lá lt fü lbevalók.11''

A sokat vitatott S-végű és sp irá lban végződő fü lbe
valók115 is a temető kései haszná latára  u ta lnak .11'1

63. KOVRIG I.: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alaty- 
tyán. АН, 40. (Budapest, 1963), 237. old.

64. CIL'NSKA, 2 .: Slawisch — awarisches Gräberfeld in Nő
vé Zámky. Archeológia Slovaca Fontes 7. (Bratislawa, 
1966), 142. old., 10. kép.

A fe ltárt 55 sír le le tanyaga, s a közben megfigyelt 
je lenségek a la p já n  nem lehet messzemenő, a temető 
egészére á lta láno s érvényű következtetéseket levonni. 
Az 55 sír csupán csekély része a több száz síros tem e
tőnek, s az 1968—70-ben fe ltárt sírok anyaga publiká
lásra , a temető túlnyomó része pedig fe ltá rásra  vár.

Bárdos Edith

65. KRALOVANSZKY A. : Adatok az ún. S-végü hajkarika ki
alakulásának és időrendjének kérdéséhez. АЁ, 1957. 
175-186. old.
— MESTERHAZY K.: A z S-végű hajkarika elterjedése a 

Kárpát-medencében. DDMÉ 1962-64. Debrecen. 95— 
115. old.

66. Cs. S. A. Acta Arch. Hung. 13. (1961), 266. old.
— Cs. S. A. AÉ, 1968. 1170. old.
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RESCU E EXCA VATIO N  O N  THE F IN D SPO T NR. 33 O F  KAPO SVÁR

The findspot Nr. 33 of Kaposvár is a known archeo
logical and ethnographical d istrict from the Avar Pe
riod. In the year 1968 Eugenia Szimonova had an ex
cavation at the sand-pit. The second cam paign of ex
cavations took p lace in 1969, when 147 graves were 
excavated from the 19rd of May to 10rd of October.

In the year 1975 the construction of the road Nr. 61 
had began and the workwrs found some graves. The 
rescue excavation was carried out by Bárdos Edith in 
1975. (From 13rd July to 21 rd of July, and from 9rd 
of September to 1 rd of O ctober.)

The cemetry is situated not fa r from Kaposvár. By 
the rescue excavation 55 graves cam e to light. The 
grave pits were oblong with rounded corners. The 
depth of the graves varried between 90—326 cm. The 
dead were buried in extended supine position with 
forearms extended beside the body. The only excep
tion was the grave 30, where the skeleton w as cont
racted. It was found lying on its left side. Two graves 
of horsemen wereexcavated in the cemetry. In grave 
14 the sekeleton of the horse lay on its right side of 
the male with skull pointing in the opposite direction 
of that of the man skeleton. The grave of the horse 
was disturbed. The grave 57 also  contained a distur
bed skeleton of a horse.

Phenomena suggesting food and drink was not 
found in any graves. The direction of graves were

oriented roughly W —E. G raves 27 were disturbed. In 
the case  of every disturbed graves d isturbance may 
have been due to grave robbing.

In this cemetry the graves may be considered as 
richly furn ished. Among the grave-goods occuring in 
male graves the belt-mounts from 7 graves (1., 10., 14., 
20., 32., 47,, 58. graves) should mentioned as the most 
closely datab le  finds. Such mounts with palm ettes are 
generally assigned to the last phase of the Avar Pe
riod. The most usual im plem ent w as the iron knife. 
Iron strike-a-light were found in one of the male g ra 
ves. (G rave  3.)

W eapons were found in two m ale graves (14., 57.) 
— a sparhead and an arrow head . From the fem ale 
and children graves the most usual implement are the 
earings. (4., 5., 9.. 23., 28., 46., 58. graves.) Earings 
consisting of c ircu la r loops and g lass beads pendant. 
The most characte ritic  g lass are the melonseed-sha- 
ped beads belonging to the Late Avar Period. From 
the grave 9 we found some lunuals. Bracelets cam e to 
light from the graves 4., 5., 48. Also in the grave 48 
there w as a sabretache with a bronze bell and a 
needle-case.

The grave-goods from the excavated part of the ce
metry belong to the Late Avar Period. (8rd century.)

E. Bárdos


