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A szentesi Koszta József Muzeum gazdag avar- 

kori emlékanyagának legnagyobb sirszámú temetője a 

Szentestől kb 13 km-re Ény-i irányban lévő Szentes- 

Ka ján-i avar temető.
Az első leletek 1931-ben fásítás közben kerültek elő. 

Az ásatás több éven keresztül folyt. 1931-ben az 1- 

96., 1932-ben 134-227., 1937-ben a 228-233
1936-ban 346-459 sirok kerültek feltá

rasra. Mäz ásatás a kor magyar feltárási színvonalá

nak megfelelően kutatóárkokkal történt.
A leletek előkerülés! körülményeiről, a lelőhely 

közvetlen környezetéről a korszakot kutató szakembe
rek Korek József 1943-ban megjelent alapközleményé-

Az általa megrajzolt képet három a- 

dattal kivánjuk kiegészíteni. A Szentesi Muzeum adat
tárában még további két lelőhely adatait találtuk 

Szentes-Kaján helynév alatt. 1936-ban Füsti Molnár 

Sándor földjén /Kaján 12o.sz./ néhány szarmata sir 

került feltárásra. A sirok tájolása D-É,jellegzete
sen szarmata. A 7«sir legfontosabb leletei között 

gyöngyök, fibula,lándzsa fordultak elő.
Ugyancsak Kaján területén Bartha János és szom

szédja Szilágyi Antal földjén 1935-ben és 1937-ben 

összesen 24 Árpádkori sirt ástak fel. A sirok több

sége melléklet nélküli volt, de a Bartha földön

1/.
2/.

1935-• *

ben 234—345 •»

4/.bői értesültek.
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előkerült 9. sirban kettő I.András érthet talált Csal- 

lány Gábor, Ugyancsak érem volt /meghatározhatatlan/ 

a Szilágyi féle föld 12,sírjában /Szentesi áuzeum a-

dattára, Ltsz»468-469 471-472./• •

1959-ben Kajánon /Kajan-Köveshát/ ez avar teme
tő ÉKy-i széle felőli oldalon két malomkő került elő 

planirozás közben. Székét Csalog József a muzeum ak
kori igazgatója középkorinak határozta meg. Helyszí
ni szemléje alkalmából az altala ugyancsak középko
rinak vélt "bronzüst" előkerülése felől is érdeklő
dött, hátha összefüggésbe lehet hozni azt a malom
kövekkel. A megkérdezettek az üstről csupán annyit 

tudtak, hogy az az avar sírokon kivül, a temetőtől 
i^'jy-ra került elő. a temető környékének terepbejá
rása, valamint egy kutatóárok melyet Csalog József 
húzott, leletet nem eredményezett, igy a kérdést 

nem lehetett megnyugtató módon tisztázni /Szente
si Jauzeum adattár.Ltazil31.,675./.

A temető 1943-as alapközlése a sirleirások a 

temetkezési jelenségeket /a sírok alakja,irányítá
sa, kettős sirok,koporaóhasználat,allatcaont- és 

tojá8mellékletek,sirdulá8ok/ összefoglalása után 

nemenként és korosztályonként elemezte a sirmellék- 

leteket.5/.
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A legnagyobb hiányosság az volt, hogy ekkor még nem 

kerülhetett közlésre a temető térképe.

ыгшек ellenére a airmezó a szakirodalomban ha
marosan "rendkívüli nápazerÜBégre"tett szert, mely
nek alapvető okát mi a nagy sirszám mellett a teme
tő anyagának teljes közlésében, igy sokirányú fel
használhatóságában látjuk.6/.

A temető Csallány Dezső leletkataszterében a 

913»számon szerepel. 7/.

T-rsadalomtörténeti szempontból dolgozta fel 
temetőnket Szentpéteri József, bölcsészdoktori disz- 

ezertációjában a temető növekedésének folyamatát e- 

lemezte. Taglalta az előkelő harcos férfiak rétegé
nek sirleleteit, az övék forma és mintakincsét, a 

női és férfi ékszerviselet szokását, az asszonyok 

rangjelző tárgyait, kiemelten foglalkozott a lovas
‘Eredményeire, 

megállapításaira a megfelelő fejezetekben részle
tesen kitérünk.

8/és a szarvasmarha temetkezésekkel.

két közlemény is foglalkozik az előkerült»pon
tosabban а II.világháború után még meglévő emberta
ni anyaggal, Ai enger Sándort Szentes-ke j án népvándor
láskor! népességének embertani típusai c, munkája-
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ban 1Q9 koponyából éa 18 csontvázból álló anyagot dol
gozott fel. Cikke nyomán Bartucz Lajos " A szentes- 

Kajáni avarkori temető tipológiájához” c. cikkében 

újra értékelte a leletanyagot, összegzésében igy ir* 

"Kiég egy pillantást vetnünk а ГУ. táblázatra hogy 

lássuk, a kétféle tipusdiagnosztikai vizsgálat ered
ményeinek nagy különbségét, s a belőlük levonható
esetleges etnogenetikai következtetések lényegesen

"11/.eltérő irányát és lahatőségeit•

A fenti gondolatok, s a tény, hogy mi magunk 

az esetleges vitás kérdésekben szaktudás hiányában 

nem tudunk állastfoglalni, jelentősen korlátozza a 

kát tanulmány felhasználásának lehetőségét. Elemzé
sünknél csupán Wenger nem és életkor meghatározása
it vettük figyelembe. Ezeket is jobbára csak a<ckor, 
ha a régészeti leletek nem adtak lehetőséget a ha
lott nemének meghatározására. Egyébként a Csallány 

Gábor által megadott ne tomeghatárоzások legtöbbje 

egybeesőik az antropológiai vizsgálat eredményével, 
»indössze néhány olyan eset volt, amikor az ásató 

és az antropológus adatai egymásnak ellentmondtak. 

Ilyenkor, ha a sirokban olyan tárgy nem volt»amely 

a korszakban bizonyosan csak egyik vagy másik nem 

airjaiban fordul elő, az antropológiai nemmeghatá
rozást fogadtuk el /pl 30 
rok.

46., 114., 173., 243.ei-• *
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3IRLEIRÁS0K

1, air: л:50. Vh.:166.F.Melléklet nélkül.
2. sir: M«75. Vh.:165.F.Melléklet nélkül.

Melléklet nélkül.
A 4-18. sirokat az utkaparő és munkásai tárták fel.
A leltárkönyv szerint néhány tárgyat sirhoz tudunk 

kötni.
5.sir: /l.t./Trapéz alakú bronzcsat tövissel/l/.

Egybeöntött bronzcsat tövissei.Karikája ová
lis,enyhén trapéz alakú áttört csattesttel/2/.

8.sir: /l.t./ Behúzott peremű kissé profilált tég
laszínű korongolt tál.

17. sir: /l.t./Trapéz alakú vaacaat tövisekkel/l/.Tég
lalap alakú vascsat tövissel/2/.

18. sir: /l.t./Enyhén trapéz alakú vascsat.
19. sir: /l.t./N.Mindkét alkar a medencében.Kerek át-

metszetü karikáju nagy fémgömbcsüngős függő/1/ 
Egy fehér henger alakú üveggyöngy.egy sötét
kék-, fehér szemes- és egy barna üveggyöngy/2/. 
Téglalap alakú bronzcsat lemezes csattesttel/3/. 

Téglalap alakú bronzlemez felső szélén egy 

lyukkal/4/» Kék szinü üvegből készült karika 

töredéke/5/» Téglalap alakú lekerekített sar
kú vascsat/6/. Kerek átmetszetü zárt vaska- 

rika/7/. Bikonikus sötétbarna orsógomb/8/.

3.sir: M:12o. Vh.:180.



- 6 -

20. sir: /l.t./B.Á váz medencétől felfele hiányzott, 

ágy szesn tégla vörös Kerámia gyöngy/1/ a medencénél.
Trapéz alakú vaacsat töviasel/2/ a medence 

jobb oldalán. Kissé benyomott oldalú trapéz 

alakú vaacsat/3/a medence bal oldalán.Kgy- 

élü egyenes vaakás a tok és a nyál famarad- 

ványaival/4/ a jobb alkar mellett.
21. eir:/l.t./M:5Q. Szürkósbarna bikonikus orsógomb.
22. sir: /**450. Kett.'sair.két gyermek.i.elléklst nélkül.
23. sir: / l.t./íi. Gyöngye a üngőe függő karikájának tö

redéke/ 1/.Кart bronzgyürü/?/töredéke/2/.
Három vékony bronzszálból sodort karperec/3/ 
a jobb "csuklónál”. Kerek átmetszetü vashu
zalból készült karperec töredékei/4/a jobb 

"csuklónál".Préselt kerek bronzpltvkék/5/ 

a medencében. Kgy-kettő-három éa négytagú 

kék és aranyszínű üveggyöngyök/6/ • a "nyak
ban. Teljes szarvasmarha csontváz a váz alatt.

24. sir: /l.t./Bikonikus törött sötétbarna orsógomb/2/
a jobb alsó lábazárcsont külső oldalán.Ová

lis vascsat töredékei/l/.
25. siri/l.t./M:5Q.P. Trapéz alakú vaacaat tövissel

/1/ a medence közepén.benyomott oldalú tég
lalap alakú vaacaat tövissel/2/a jobb comb- 

csonton.
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26,sirt /l.t./Kerek karikája sötétkék gyöngycsüngő- 

jü füg^ő/l/. Kézzel formált durva edény/2/ a 

lábnál,

27«sir:/l.t,/M:50,B.i>ant alakú öntött bronzcsat 
pece^kel, a váz jobb oldalán.

28. sir: /l.t./В.Közvetlenül a humusz alatt az eke
feldúlta.Benyomott oldalú téglalap alakú 

vascsat tövissel a csontok között.ir-Tiir-n..... - .rr-

29. sir: /2.t./E. Kerek karikáju eredetileg gyöngy-
cslingős fü^gőpág/la-l.b./ Apró sárga és bar
na кdsagyönjryök/2/a nyakon, Kézzel nyurt sár
gásbarna korsó/3/ö koponya mellett.

3-.sir: /2.t./«á: 75* H:1G5. B.Trapéz alakú vascsat 

tövissel a medence bal oldalán.
31. sir: á:70. Hil4o. Melléklet nélkül.
32. sir: /2.t./h.M:7Ü. H*120. Bikonikus törött mész

kő orsógomb töredékekoncentrikus bekarcolt
vonalakkal diszitve.Tojás a koponya jobb ol
dalán.

33.sir: /3-4.t./»4:180. P.uovaaeir. A lóváz a férfi 

vázzal ellentétesen tájolva. Téglalap alakú 

lekerekített sarkú vascsat töviesel/l/a jobb 

combceont felső végénél. Bronzlemezből készült 

övdisz/2/a medence felett 5 сш-ге. Bronz nagy
szil vég/3+/a gerincoszlop alatt. Kézzel for-
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máit barnás fekete edény, pereme ujjbenyom- 

kodással diszitett/4/ a két "térd" között. 

Egyélű egyenes vaskés a tok és a nyél fama
rad ványaival/5/ a jobb alsó lábszárcsont 

végénél. Rövid kereeztvasu vaaszablya/6/
A penge hossza 78 cm, a markolaté 12 cm.A 

szablya fa tokját mintegy 10 cm széles bronz
lemez diszitette.A halott baloldalán éllel a 

váz felé feküdt. Vastöredékek/*/a medencé
nél,Két ”S" alakú koporaókapocs/4,t.1-2./ 

a sir északnyugati sarkában egymástól min
tegy 30 cm.távolságra élére állítva belső 

alsó vége felfelé és a sir felé kanyarodik 

heggyel befelé.Ácskapocs alakú koporsókap
csok/4. t.5/ a sirgödör hosszanti északi fa
la mentén a gödör falára merőlegesen, a déli 
oldalon pedig a sirgödör falával párhuzamo
san egymástól 60-60 cm.távolságra. A kopor
sóban fekvő férfi vázának jobb oldalán fel- 

szerszámozott ló teljes csontváza ellentéte
sen tájolva.Korong alakú bronz lószerszám- 

diszek/7/a bal szemüreg mögött és az orrte
tő felett kb 6 cm-re.Korong alakú vas lószer- 

számdiszek/8/ a ’’jobb és bal farán egy-egy, 

a szügyén jobbról és balról egy-egy, a pofa
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felett a fülnél egy,a szem előtt a pofán egy, 
az orr jobb oldalán egy, a zabla mellett egy 

darab. Csuklós szerkezetű oldalpálcás vaesab- 

la/9/a ló szájáoan. Egyenes talpú hurkosfülü 

vaskengyelpár/10/ a lóváz két oldalán.Teljes 

kutya csontváz a koporsón kivül a koponyától 
a medencéig.

34. sirt/2.t./M:150» Vh:180.P.Téglalap alakú lekerekí
tett sarkú vascaat vaslemez cs3ttesttel/l/a 

medencében bal felől, négyzet alakú préselt 

bronz övdiszek szalagfonatos mintával/2/a bal 
oldali bordacsontok között egy, a jobb és a 

bal medence lapát fölött egy-egy és egy a ge
rinccsigolyák alatt. Préselt bronz nagyszi.ivég 

vésett szalagfonatokkal diszitve/3/«Téglalap 

alakú vascsat pecekkel/4/a medence közepén. 
Egyélű egyenes vaakés a tok és a nyél famarad- 

vanyaival a jobb alkarcsont mellett. Vaskés 

töredéke a jobb combcsont felső végénél.
35. sirt/2.t./1*145* Vh:177.F.A bal alkar a medencében.

Kicsi kerek bronzkarika/1/a jobb alkar alatt a 

vaskés felső széle mellett.Ovális vascsat tö
vissel/ 3/a bal medencelapát szélén.Zárt vaaka- 

rika/4/az utólsó gerinccsigolya mellett.Egy é- 

lü egyenes vaskés a tok és a nyél famaradványá-
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val/2/a jobb alkar alatt. Bronz lemez övdiszek 

/+/sarkaikban egy-egy lyukkal a medencében, a 

bal alkarcaont alsó végénél.Három szijvégA/. 

To.jáshé.i a combcsontok között.
36.sir?/2.t./M:130. Vhsl30.M.Kerek átmetszett! bronz

karikák/1 a- 1 b/,melyek közül az egyik gyöngy- 

caüngős függő volt. A koponya két oldalán egy-

egy .
37. sir:/2.t./á/ltl3Q. Vh:150.N.Téglalap alakú lekerekí

tett sarkú vascsajt/l/a bal combcsont felső vé
gének külső oldalán. Kissé kihajló peremű kéz
zel formált világos barna fekete foltos diszi- 

tetlen fazék/2/a koponya bal oldalán.Sima bronz- 

karika/+/ a koponya bal oldalán a halántékon. 

Kisebb állat csigol.yaceont.1ai a jobb alsó lab- 

szárcsont mellett.
38. sir:/2.t./M:95.Vh:170.У.Ovális vascsat tövissel/l/a

gerincoszlop jobb oldalán.Téglalap alakú vas
csat tövissel/2/a medence bal oldalun.Vascsi- 

holó kovával/3/ a bal oldali medencelapát és a 

bal alkarcsont alsó végének találkozásánál, 

bgyélü egyenes vaskés töredékei/5/a bal alkar
csont mellett. Ismeretlen rendeltetésű kissé 

iveit vastárgy töredékei felületükön textil ma
radványokkal/tarsolyzár ?//4/a jobb alkarcsont
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közepe tuján.Vaetöredékek/5/* 

39.8Íri/2.t./4:140.Vhil45.b.Kis fém gömbeaüngős függő 

/Io/а koponya bal oldalán.Siast bronskarika füg» 

gő/12/a koponya jobb oldalán. Kettő többtagú 

aranyszínű gyöngy/2/ a koponya körül. Téglalap 

alakú vaacaat/3/a medence bal oldslán.üvális 

vascsat/4/a medence jobb oldalán.aikonlkus vi
lágosbarna oraőgomb körbefutó bekarcolt zik- 

zakk vonalakkal diszitve/5/a bal kéznél.Egyélű 

egyenes vaskéa a tok és a nyél famaradványával 
/6/.vaskapcsok/7/a lábnál.*1latcsont a bal al
só lábszárnál.

40. slr:/2.t./i<U140»Vh:170«l1»Téglalap alakú vascsat pe
cekkel a medencében.Tolás a bal térdnél.

41. air:/2.t./ai»170«Vht100.Oy.Kerek karikáju sötétkék

gyöngycaüngőe függő/1/a koponya mellett.Egyélű 

egyenes vaakés a tok és a nyél famadarv:inyávsl/2/.
42. sir:/2.t./j«t 17Q«Vtu 120.Gy.Egyélű egyenes vaskés a

tok és a nyél famaredvanyával a bal Kéznél.

43. sir»aU150»Vhil45.H/?/.Melléklet nélkül.
44. sir:/2.t./M:18Q.Vh»155«N.Trapéz alakú vaacsat tö

vissel/l/a jobb alkar alsó végénél.Egyélű e- 

gyenes vaskés/2/ a jobb Kézben.
45 ♦ sir 115.VhtlőQ.K« Szárnyas csontjai a bal lábfejnél. 

4fc.slrs/4»t./id»18Q.Vh:l65»fr»A karok kissé "szétterpeozt-
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ve" a váz mellett.A bal láb kissé felhúzva, 

nerek karikáju sötétkék gyöngycsüngős függőpár 

1 а-l b/a jobb alkarcsont alsó végénél.Néhány 

szemgyöngy/+/a jobb alkarcsont alsó végénél.

47. sir:/4.t./M:145. Vhs157.N.Bikonikus barna diezitet-
len oraógomb a jobb kéznél.

48. sir:/4.t./М:182.Vht153.K.Kerek karikáju fekete pasz
tagyöngy csüngés függő/1о/a koponya bal oldalán. 

Sima karika függő/12/a koponya jobb oldalán. 

0váÜ3 vascsat tövissel/2/a medence bal oldalán. 

Bikonikus sötétbarna törött orsógomb két-két be
karcolt párhuzamos eikk-cakk vonallal diszitve 

/4/a bal kéznél.Egyélű egyenes vaskés a tok fa
maradványával/ 5/a bal felkarcsont közepén ke
resztbe téve.Tojás a bal vállnál a medencénél 
és a bal combcsont alsó végénél. Állatcsontok 

a koponya mellett és a bal corabcsont alsó végé
nél. A sir sarkában faoszlop maradványa.

49. siri/4.t./M:180.Vh:l60.F.Téglalap alakú vascsat
tövissel/l/a medence bal felső részén.Négyzet 
alakú vascaat/2/a medence jobb oldalán.Egyélű 

egyenes vsakéa a tok és a nyél famaradványával 

a bal kar aiellett.
bQ.airi áií:170.Vh:110.Gy.Melléklet nélkül.
Sl^sir*/4.t./Mi140.Vhí150.kerek karikáju sötétkék

■ 't



- 13 -

gyöngyesíingős függő/1/a jobb oldali halánték
csonton. Hordd alakú fehér betétes zöld üveg
gyöngy/^/ Trapéz alakú vaacsat tövisekkel/3/a 

medencében, Vastöredék/+/a jobb lábszárcsont 
külső oldalán,

52« sirt/5, t./il: 155,0y, ügy behat öt t bronzcsat paizs a- 

laku csatlappal,A csatlapon két hosszanti ten
gelyen elhelyezett lyukkal/l/a medencében,Tel
jes szarvasmarha csontváz a gyermekvéz jobb ol
dalán azzal ellentétesen tájolva.Kisebb hasított 

körmi! állat teljes csontváza a gyermekvéz bal 
oldalán,

53,8Ír8/5«t./M:170»Vml55,^«A lábak ’’sZétterpesztve",
A csontváz fehér szinti anyaggal borítva.Kerek 

karikáju hosszú tengelypalástu gyöngycsiingős 

függu/l/a koponya mellett.Kerek átmetszett! zárt 

bronzkarika/2/a koponya alatt a csigolyáknál, 

net szem fehér és kék таztag,vоngy/3/a nyakban, 
Bikonikus barna orsófcomb töredéke/4/ a bal al
karcsont alsó végénél.Ínyben trapéz alakú vasasat 

tövissel/5/.Kisméretű vékony vaakéa a tok és a 

nyél famaradványával/6/a bal alkarcaont alsó 

végénél.ázárnyaacsont a lábnál.
54.air:/5.t./^:175.K„Téglalap alakú vaacsat tövissel/l/ 

a bal alsó lábszárcsont alsó végénél.Bikonikus
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szürke oraógomb/2/a bal lábszár külső oldalán. 

To.jáahé.l az orsógomb mellett.
55. sir:/5.t./M:l60.Vh:l60.Téglalap alakú vasceat tövi

sekkel/l/a bal medencelapát on. Egyé lii egyenes 

vaskés a tok fasüaradványával/2/a jobb alkar 

külső oldalán.Tojáshéj a két lábazárcsont kö
zött.

56. sirt/5.t./ifi:l60.K. A jobb alkarcsont a medencében.
Téglalap alakú vaácsát töredéke a medence jobb 

oldalán. Kisebb szárnyas csontjai a sírban szét
szórva.

57. sir:/5.t./bU150.Vh:170«g.Az állkapocs a koponyától
kissé eltávolodott.Öntött csuklós bronzcsat.
Az ovális csatkeret gyöngysorszerüen kialakít
va, a csatteste áttört erősen stilizált»valószí
nűleg griff alakkal diszitve/l/a keresztcsonton. 

Bronzlemezből készített övbujtató/2/a jobb me
dence lapáton. Sima bronzlemezből készített tégla

lap alakú lyukvédő veretek ket-ket szegeccsel/3/ 
a jobb medencelapáton, öntött téglalap alakú 

csüngődiozes griffes övveret.A felső tag kere
te körben gyöngysorszerüen díszített, a csüngő- 

réaz tovagyűrűző indából kialakítva/4/a bal me
dence lapat alsó szélén. Öntött téglalap alakú, 

caüngődiszea griffes övveret/5/a jobb medence-
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lapát felső szélen.öntött téglalap alakú,csün- 

gődiszea griffes övveret.Á griffalak szokatla
nul vékony testű, s hosszú nyaku/6/a jobb aaeden- 
celapát felsűsszélén az 5.az.veret mellett.Aégy 

téglalap alakú öntött griffes övveret/7/ mind
két alkar alsó végének külső és belső oldalán 

egy-egy.Öntött tokos bronz nagyszilvég.Elő ée 

hátoldalán három-három egymásután álló szárny
nélküli griffel,szijszoritójának előlapján víz
szintesen elhelyezett indadisasel/8/a jobb al
kar alsó végénél, kettő öntött tokos bronz kis- 

szi.ivéfi. függőlegesen elhelyezett indadisszel/9/ 

a jobb alkarcsont felső végénél.öntött bronz öv- 

fogó/lű/a bal felkar alsó végének belső oldalán. 

Egyélű egyenes vaasés a tok és a nyél famaradvá- 

nyával/12/a jobb combcsont külső oldalán.tégla
lap alakú yaaeeat töredéke tövissel/ll/a vaskós 

mellett a jobb combcsont külső oldalán.
58. sir>/5.t.A4il90.K»téglalap alakú vascaat pecekkei/1/

a jobb oldali medencelapáton.kicsiny vasKapcsok 

/2/belso felületükön famaradványokkal/2/a jobb 

alsó lábszárcsont mellett.Tojáshéj a lábnál.
59. sirг/6.t./áilőQ.Vht170.F.Lovaséir.B.Egyélű egyenes

vaskée/l/a tok és a nyél famaradványával a bal 

"kéznél“.Vascaat/2/a medencében.A férfi vázzal
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ellentétesen tájolva annak: jobb oldalán egy Iá 

I65 cm hosszú csontváza.Csuklóé szerkezetű ol- 

dalpálcáa vaszabla/3/a ló szájában.ágyeaea tal
pa hurkosfülü vaakeaKveloár/4a-4b/a lóváz jobb 

és bal oldalán egy-egy.
6Q.ain/5. t./mt 175.Vhil65».c.Lant alakú oronzcsat bronz- 

lemezből kivágott paizs alakú csatlappal.A csat
lapon három szegecslyuk/l/a medence közepén an
nak alsó szélén.Bronzleeaeaból készült öv^orni- 

tura erősön töredékes maradványai/2/,összesen 

IQ töredék szerepel a airleiráebsn-a bronzle
mezek a medence környékéről kerültek elő.Kettő* 

lemezű bronz nagyazi.ivéí?/3/. A két lemezt egy 

szalagpantra forrasztotték- a bal alkarcsont 

alsó végének külső oldalán, igyálU egyenes vas- 

kés & tok és s nyél famaradványável/4/a bal 
coabcsont külső oldalán.Téglalap alakú vaecsat 
töredékoi/5/a gerincoszlop alsó harmadában.Vas- 

ceat/ч-/a oronzcsat alatt a combcsontok között.
61. sirs/5.t./áettŐ kicsiny világoskék dinnyemag alakú

gyöngy.egy zöld hordó alakú üveggyöngy és egy 

kék csepp alakú üvefcgyöngv/l/.Áét öntött zárt 

bronzkarika/2/.Blkonikus barna orsógomb/3/*
62. air»/5.t./aUlÜ0.Vh>153.h.A jobb alkar a medencében.

A váz teljes hosszában égetett csontok és cee-

4
H

i -
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rópdarabok.Sima kerek átmetezetü bronzkarika a 

koponya jobb oldalún,
§2z.sirs/5.t./Míl3ü«Vhsl45*F,A koponya jobb oldalún fa

korhadé к • Vascsat töredékei/2/a medence bal ol
dal án.Üárt vaskarika/l/a jobb alkarcsont melett. 

Egyélű egyenes vaskóé a tok és a nyél famarad- 

ványaval a jobb alkarcsont alsó végénél a vas
karika alatt,

64. sir:/7.t./k;18ü.Vh:l65,P»Lovagair, A ló a férfi jobb

oldalán azzal ellentétesen tájolva,ovális bronz
csat töviasel/l/a combcsontok között.íéglalap 

alakú vascsat töviseel/2/a jobb oldali medence- 

lapáton, Két vaskés a tok ее a nyél famaradvá- 

nyával/3/a jobb alkar külső oldalán.Három pré
selt félgömb alakú bronzpityke/3/•Csuklós szer
kezetű oldalpálcás vaazabla a ló szájában.ho
morú bordákkal megerősített talpú szögletes fü- 

1U vaakengyelpár/5/a ló jobb és bal oldalán egy- 

egy.
65, sir:/6,t,/^:180.Vh8l68,N,ü.erek karikáju kis gyöngy-

csüngős függő/l/a koponya bal oldalán.Téglaiap 

alakú lekerekített sarkú vascsat tövissel/2/s 

bal medencelapáton,Öntött kerek bronz függesz
tő karika háromszög alakú fUllel/3/a jobb comb
csont külső oldalán a vaskóé felett.Egyélű egye-
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nes vaskés a tok és a nyél famaradvanyával/4/ 

a jobb combcsont külső oldalán.

66. airs/6.t./Mtl40.Yfatl6Q.lt.Kerek négyszög átsaetezetü
k&rikáju középtengelyes kis csepp alakút gyöngy- 

ceüngős fügfcő/l/a koponya jobb oldalán.Sgy fehér 

szinü hasáb alakú és egy fehér színű gerezdes 

яуопяу/2/a a bordákon.sötétbarna gömbölyű or- 

ső^oab/3/az alsó lábszáresontok között.Vaacaat 
/4/a medence alján. Kézzel formait kihaj16 pe
remű széles szájú öblösödé h&su világos barna 

szinü etíány/b/a ”térdek” között.
67. sir:/6.t./.«,tl£ .VhilS .l'.-.gy szem zöld Uve&Ryönfty

/l/а bal medencelapát külső oldalán,hégyzet a- 

laku vaacsat tövissel/2/a bal oldali medence
lapáton. négyzet alakú vaacsat tövissel/3/a 

jobb oldali medencelapáton. Hengeres vaatárgy 

/vaskampő?/ töredéke/5/a bal combcsont felső 

végénél. Gombban végződő nyelű vaaborotva/4/ 

a bal alsó lábazarcsont alsó végénél.HgyélÜ e- 

gyenes vaskés a tok éa a nyél famaradványával 
/7/а jobb kéznél. Hgyélü egyenes vsakéз/5/a 

jobb kéznél.Allatcaontok a jobb lábfejnél.
68. sir:MtlbO.Vh:133.^.A bal kar a nmellre”behajlitva.

Sodrott ha.lkarika/+/a koponya bal oldalán.A váz
jobb oldalán ellentétesen tájolt szarvasmarha 

csontváz.
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69. fiir:/6.t./ái:15Q.Vh:155. Kerek karikáju kék íiveggyöngy-
caiingós fibu:ó/l/a koponya bal oldalán*Világoskék 

dinnyema^ és világossöld oraő alakú /..yUn^y sze
me к/2/a nyaknál.

70. sir :/6. t.Aá:l50.Vh:l65.P.hlaaé benyomott oldalú tra
péz ala*oi vaacaat/l/a medence bal oldalán.Zárt 

kerek vaskarika/2/a bal coabcaont alsó vegénél. 

Lehajló széli! va a lemez/ 3/a bal medenoelapái alatt, 

ágyélü egyenes vaskóa a tok ás a nyél fabaradvá- 

nyával/4/a jobb kéznél .ágyéit! egyenes vas kés a 

tok íamaradványával/5/a jobb késnél.Vaska&póA/ 

a két alsó lábszúrcsont között.
71. sir:/7.t./MillO.Vht155.k.Bikonikua barna orségorab

Körnefutó koncentrikus vonalakkal diszitve/l/a 

jobb alkar kulaó oldal án.Iínyhén kihaj ló benyom- 

kodott peremű szürke kézzel formált eű.ény/2/a 

bal lábfejnél.
72 . sir:/7. t./M8145 .Vh: 160.S. Bikonikus barna ox-sógromb 

bemélyitett voualakkal diazitve a jobb alzar- 

csont alsó végénél. :zárvasmarha és több ”ba~ 

sitott körmű” állat csontjai a csontváz körül.
73.sir:/7.t./M:100.Vh:120.Gy.Sárga ée világosbarna ezi- 

ni! kágagyöngyök a váz Nmellén és a háton" szét
szórva egészen a medencéig.Velószinüleg ruhát 

diszitettek.

'í*
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74. sir;/7.t./Mt 125>Vh:152.N. Ovális vasceat tövissel a
medence alsó részének közepén.

75. sir:/8.t./Mtl8Q*Vhtl60.F. Lcvaseir.Sima bros.zkc.ri~ 

ka fele/l/a koponya jobb oldalán.Trapéz alakú 

bronzcsat tövissel/2/a jobb medencelapáton. 
Szi.ibu.]taté bronzpant/3/a gerincoszlop alatt, 

Bronz1emezbői kivágott iyukvéác veretek/4/a 

bronzcsat mellett a jobb meáencelapátori és má
sik kettő a gerincoszlop mellett.Téglalap ala
kú bronzlemezből kivágott övveret/5/a jobb comb- 

csont felső végének belső oldalán és a medence
csont Között.Hat téglalap alakú öntött griffes 

öweret/6/a jobb tóra külső oldalán, a jobb for
gó alatt, a jobb oldali medeneel&páton, a bal ol
dali medenoelapáton, a gerincoszlop alatt annak 

jobb és bal oldalán egy-egy. öntött tokos na^y- 

szijvég tovagyűrűző ináadisazel/7/a bal meden
celapát alatt a "kézfejnél”. Három öntött bronz 

kiaazi.jvég inaakkal üiszitve/8/a jobb combcaont 
közepe táján egy és a bal corabosont mellett ket- 

tő.kerek atmetszetü zárt bronzkarika/9/.Tegla- 

lap alakú vaácsát tövissel/10/a "köldök”táján. 

Kgyélű egyenes vaskés/11/a jobb combcsont alsó 

végének külső cldalan.Kisebb egyélű egyenes vas- 

кез/12/а jóbb corabosont közepének külső oldalán.

'
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A férfiváz jobb oldalán ellentétesen tájolt 16- 

váa.líl20,Vh*l65. A lő lábai maga alá hazva• 
Téglalap alakú та ecset/13/a hátgerinc alatt. 

Csuklós szerkezetű oldalpálcás zabla/14/a 16 

" az u j ttban” • nerd a* ka 1 végéráéi tett egyenes tal
pú szögletes fülű vaakenRyelpar/15/з hátgerin
cen "közel a hátáé részhez egymás alatti tétég
ben" .félgömb alakú oroi.z pity как/ г/ az orr-csont 
4óbb és bal oldalán egy-egy. Bronz szegecs/*/ 

a "háton".
76, sir:/7.t./te>140.Yht162.K.Kerek bronz karikája közép- 

tengelyesen felépített gyöngy csüng 63 f-dürß/l/ а 

koponya bal oldalán.kőid»világoskék és fehér kis 

és közepes méretű dinnyesaaggjöngyök/2/a "nyakban". 

Hasáb alakú fényezett diezitetlen caoni tntartő 

/3/a "kéz mellettSVékoay bronzд.упгй/4/a "jobb 

kéz ujj ás"• Téglalap alakú vascsat töviaeel/5/ a 

medencében.
77. sir:/3«t.Л 1125.Vn:l60.f .Trapéz alakú bronzcsat

téglalap alakú lemezes csatlappal/l/a kereszt- 

csonton a medencében. Bronzlemezbcl kivágott 

téglalap alakú Svveretek közepükön egy-egy kék 

gyöngyszemmel.A gyöngyszemek körüli foglalatot 

körben granulációt utánzó drót keret/2/,a gyön
gyös oldallal felfelé.hegy téglalap alakú vaa-



- 22 -

övdiaz/3+/#Lant alakú vaacsiholó/4/ a jobb al
karcsont alsó végénél. Zárt vaskarika/5/ a me
dence jobb oldalán. Vas koporsókapocs töredéke 

/6/ a bronzcsattól jobbra a medencében.Egyélű 

egyenes vaskés a tok és a nyél famaradványával 
/7/a jobb oldalj. medencelapáton. Enyhén ivelő- 

dó vassarló/ /а a bal combcsonton keresztbe 

fektetve*
78.sir:/9.t./Mxl40*Vh:155*F. Mindkét alkar a medencé

ben. Egyélű egyenes vaskés a tok és a nyél fa
maradványával a bal combcsont külső oldalán, 

halcinéit csontok és széndarabok szétszórva a
sirban.

79. sir:/9.t./M:125.Vhtl58.F. ívelt pengélyü vassarló
/l/а jobb "kéznél” Vascsat töredéke/2/ a meden- 

cében.Vaskés töredéke/З/ a medencében.
80. sir:/9.t./M:140.Vhtl45.N. Kerek bronzkarikáju kö

zéptengelyesen felépített kis kék gyöngycsün- 

gős fü^gőpár/l/.Téglalap alakú vscsat tövissel 
/2/a medence jobb szárnya alatt.

81. sir:/9.t./M:l6Q*Vhil65..F.B.A koponya összetörve,a
bordák, a csigolyák és a medence csontok telje
sen szétmállottak. ívelt pengéjű vassarló/3/a 

jobb könyöktől kezdődően a medencében.Téglalap 

alakú lekerekített sarkú vascaat paizs alakú
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vas csattesttel/l/a medence bal oldalán a csi
golyáknál. Téglalap alakú vascsat tövissel/2/a 

bal "térdnél”. Lant alakú vascsiholó/4/a jobb 

alkar alsó végénél az alkarcsont alá nyúlva. 

Vaskés/5/a bal alkarcsont alsó végénél az al
karcsont alá nyúlva.

82. sir:/9.t./Mtl50«Vh:l60.F.A bal alkar a medencébe haj
lítva.Ovális karikáju csuklós bronzcsat.Téglalap 

alakú lemezes csattesttel.A csattesten három nagy- 

fejü nyitszeggel/l/a gerincoszlop utolsó előtti 
csigolyáján. Sima bronzpántból készült övbujtató 

/2/.Bronzlemezből kivágott lyukvédő veretek a fel
erősítésre szolgáló két-két szegeccsel/3/a bronz
csat mellett a gerincoszlop utolsó csigolyájának 

két oldalán.Bronzlemezből kivágott öntött kariká
ju hosszúkás kissé iveit oldalú övveretek a fel
erősítésre szolgáló két-két szegeccsel/4/a meden
cében. Karika csüngódisz nélküli öweret két sze- 

geccsel/5/hátsó oldalával felfelé.Öntött bronz 

kisazijvégek/б/a medencében.Öntött bronz nagy- 

szijvég/7/a keresztcsonton.Négyzet alakú vaacsat 
tövissel/8/a medencében.Egyélű egyenes vaskés a 

tok és a nyél famaéadványával/9/a bal combcsonton.
83. sir:/10.t./к:140.Vh:165.F.Aranyozott öntött övforgó

tovagyűrűző indákkal diszitve/l/a medence bal

> ■



- 24 -

"szárnya” alatt.Kgyélü egyenes vaskés a tok és 

a nyél famaradványával/2/a bal combcsont mellett. 

84e slrt/lQ. t./id:l65.Vh:l63»-F»^iasé trapéz alakú vascaat 
tövissel/l/a bal oldali medencelapát felett. 

Téglalap alakú vaacsat tövissel/2/ a medence 

alatt.Nagyméretű egyélű egyenes vaskés erősen 

hangsúlyozott markolattal.Felületén a tok és a 

nyél famaradványává1/3/a jobb alkar mellett.
Тол ás maradványok a jobb alkar mellett a kés 

hegyénél,felületén bekarcolt diszitéssel.Vas- 

töredékek/+/a bal lábfőnél.
85. sir:/10.t./M:l65.Vhsl50«A csontok a combcsontokat

kivéve elmállottak.Világosbarna nagyon durva 

anyagú kissé kihajló peremű széles szájú edény.
A teljes edény paláston jól kivehetők az égetés 

előtti simitás nyomai.A két lábfej között ke

rült elő.
86. sir:/10.t./Mt125.Vh:145«М.Téglalap alakú vaacsat

tövissel/l/a medence bal oldali lapátján.
Négyzet alakú vascsat tövissel/2/a medence bal 

"szárnya" alatt,
87. sir:Enyhén kihajló peremű kissé hosszúkás testű

durva anyagú edény.
88. sir:/lQ.t./M:l60.Vh:143,N.Gyöngyö*/+/a bal alkar és

a medence alsó részén.Téglalap alakú vaacsatA/
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a jobb combcsont külső oldalún«l‘o.1 úahé.i töredé
kek a medence jobb oldalán.

B9.eirt/10.t./Mtl4C.Vh:15Q.0zéles szájú,enyhén kihajló 

peremű durva edény, peremét ujbenyomkod ássál di- 

ezitették/l/a"bokák között”.üikonikus világosbar- 

na oraégomb bekarcolt vonalakkal diszitve/2/a jobb 

felkarcsont alsó végének külső oldalán.
90. sirt/10.t./fct140.Vht155.b.Kerek átmetszetü karikák

fü£ßö/l/a koponya mellett.Eégyszög átmetszetü ka- 

rikáju gyöngycsüngóe függő/2/a koponya mellett. 

Ovális barna,fehér és világoszöldgömbölyü. kis
méretű zöld,világoskék,fehér és sötétkék dinnye- 

mag, kubóoktaéder alakú karneol és nagyméretű kék 

és fekete dinnyemaggyöngyök./Э/.
91. sirt/10.t./áU145.Vh:175.F.KÍ8aé trapéz alakú vtecsat

tövissel/2/a jobb oldali medencelapáton.
92. sirt/10.t.Aát175.Vht165.ff.Téglalap alakú vascsat

pecekkel/l/a medence közepén.Ovális vaskarika 

/2/a jobb oldali medencelapáton.Zárt kerek vas- 

tag vaskarika/3/ a bal oldali medencelapáton. 
Szárnyas- és kecske csontok a jobb lábszár
csont alatt.

93.Siirt/10.t./Mtl25.Vhtl66.ff.Ovális vascsat tövissel a 

medence bal oldalán.
94.sirt/10.t./Mtl55.Vht 153.K.Egy szem gyöngyA/a bal

*
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"váll" mellett, VascgatA/a bal oldali medence
lapáton.

95. BÍr?/10.t./M:130.Vhtl45.Iv.Sima kerek átmetszett!
bronzkarika/l/a jobb oldali halántékcsonton. 
Vascsat/2/a medence alján.

96. sir>/10.t./i.tl30.Vh»173.P.Kerek átmetszetü zárt vas
karika a jobb combcsonton.

97. sir»/10.t./*i8l60.Vh:180-182.g.B.csak az alsó lábszár
csontok voltak in situ.Téglalap alakú bronzcsat 
töviasel/l/a sir földjéből a második ásónyomból. 
Téglalap alakú bronz lyukvédő/2/a medencéből.Tég
lalap alakú bronzlemezből kivágott övdiazek köze
pükön kettő-kettő egymással szembeállított három
szög alakú kivágással/3/a medence jobb és bal ol
dalán.Kisebb téglalap alakú bronzlemezből kivá
gott őwsretek közepükön egy háromszög alakú ki
vágás sál/4/ a bal lábszárnál.Kettő öntött tokos 

kisszijvég tovagyűrűző indadisszel/5/ az egyik a
jobb oldalról,

öntött bronz övforgó S alakú indákkal diszitve 

/б/a medence jobb "felén", ronzlemezból kivágott 

pánt mindkét végén egy-egy nyitszeggel/7/a jobb 

"bokánál".Knyhén trapéz alakú vaacsat tövissel 
/Б/a jobb combcsont mellett. JSgyélü egyenes vas- 

kés. a tok és a nyél famaradványával/9/a jobb comb-

koponya jobb oldalán a másik
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csont külső oldalán.Femaradványok a jobb lábnál.
98. sir:/ll.t./&:140.Vhí150.Lekerekített sarkú téglalap

alakú vascsat tövisael/l/a medencében.Egyélű 

egyenes vas kés a tok fsmaradvanyával/2/a jobb 

combcsont külső oldalán.égetett csontok szerte
szét a sirban.

99. slr:/ll.t./iVl:14C.Vh: 138.Kerek átmetszetü sima bronz-
karika/l/a bordacsontokon.Egy kubóoktaeder ala
kú karneol,-néhány fehér dinnyemag- és néhány 

szem sötétkék gömbölyű üveggyöngy/2/a "nyak"körül. 

Bikonikus világosbarna fekete foltos orsőgomb be- 

böködésekkel diszitve/3/a bal karcsontnál.Tégla
lap alakú kicsi vascsat tövissel/4/ a medencében.

100. siri/ll.t./Mtl60.Vh:l65«F.B.a bal alkar, a medence
és a combcsontok az alsd lábszárcsontok fölé he
lyezve. Zárt vaskarika/l/ a jobb kéznél.Egyélű 

egyenes vaskés/2/a vaskarika alatt a jobb kéznél.
101. sir:/11.t./M*l6Q.Vh:l65>F»A bal alkarcsont hiány

zott.Egybeöntött bronzcsat,csatteste önmagába 

visszatérő indából kialakítva a felerősítésre 

szolgáló három szegecslyukkal/l/a bal meden

celapáton. Egyélű egyenes vaskés/З/ a jobb al
kar alsó végétől lefelé a combcsonttal párhu
zamosan. Erősen kiszélesedő élű keskeny végű 

vasbalta/2/a vaskésen keresztbe téve éllel a

■
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a combcsont felé.bronz pityке/+/a lábnál.Hét 
kis vaakapoca famaradványokkalA/ a "bokánál".

102. air:M<lS5.Vht154.S.Melléklet nélkül.
103. airt/11.t./M;165.Vh:170.K.Ovális négyszög átmet-

szetü bronz karikáju gyöngycsüngős függ5/1/.
Egy fehér hosszúkás-, egy zöld - és egy sötét
kék csepp alakú üveggyöngy/2/.

104. sir:/11. t./M;140.Vh:155. M.VascsatA/a medencében.
105. sir:/11.t./M:165.Vh:170.F.Téglalap alakú vasceat

tövissel/l/a medencében.Egyélű egyenes vaekég 

a tok és a nyél famaradványával/2/a Jobb comb
csont külső oldalán.

106. sir:M:84.Vh:l6Q.A bal alkar a "nyakhoz hajlítva"
a lábak körbülten.Melléklet nélkül.

107. sir:/11.t./iá;150.Vh:I60.F.Öntött ovális karikáju
bronzcsat csattestén szimetrikusan felépített 

indákkal diszitve/l/a gerincoszlop utolsó csi
golyájának jobb oldalán.Brcnzlemezből készített 

övbujtató öntött felső lappal.A felső lapon S 

alakú indadisszel/2/a bal alkarcsont közepén 

annak belső oldalán.öntött leveles indákból fel
épített lyukvédő veretek/3/a bronzcsattól a bal 
medencelapát külső széléig. íosszukás öntött 

eeüngődiszes Övveretek.Hosszúkás felső tagju
kat S alakú inda di£ziti,alsó csüngorészük az

' b ‘i
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áleaafcok alsó részét utánozza/4/.Kégy a jobb 

medeneelapát széléről mintájával felfelé ke
rült ölő. Három a jobb medencelapát felső szé
lén a gerincoszlop tövénél.Kettő a jobb meden
ce felső szelénél a bordák felé díszítéssel 
lefelé.Kettő a jobb medence felső szélén.Egy 

a bal alKarcaont belső oldalán az övbujtatő 

mellett.Hroperrel alakú öntött Övfogó fenyőmin
tával díszítve/5/a jobb medencelapát felső ré
sze alatt.Aét öntött lapból összeillesztett 

kisazijvégek tovagyűrűző indákkal díszítve, 

dzijszőritójukon két-két egymással szembefor
duló stilizált állatfej/б/.Egy a "gerinctó" 

alatt«egy a jobb medencelapát szélének közepe 

táján,egy lejeob a gerinc felé és a negyedik 

is a medencéden.untött leveles indákból felé
pített mellékszijakat díszítő övveretek/7/a 

jobb medence alatt kettő,a gerinctő alatt le
vő kisszijvégnél egy,a bal medence alatt.öntött 

áttört nagyszilvég Középtengelyére felépített 

szímetrikus indadisszel.Szijszoritóján szembe
forduló stilizált állatfejek/8/a bal alkarcsont 

alsó végének Külső oldalán.íéglalap alakú vaa-

csat tövissel/9/ a medencében a "gerinc nyúlvá
nyon". Egyélű egyenes vaakée/lö/a jobb medence-

1

•*: . V.
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lapát külső széléhez támaszkodva.
108. sir:/ll.t./1:l64.Vhtl58.N.Bikonikue barna orsógomb

fekete foltokical/l/.Egy gyöngyszem/*/.

109. sir:/ll.t./M:X45.Xettőseir.F.SB Я. tóinké te sont váz
kissé zsugorított helyzetben feküdt.Az arcok 

összeértek.A csontvázak szembe fordulva olda
lukon .feküdtek,alul lévő karjuk párhuzamosan 

kinyújtva,felül léve karjuk a medence felé kis
sé behajlitva volt.A sirgödörban jobb oldalt a 

férfi,bal oldalt a nő nyugodott.Kerek karikáju 

kis kék gyöngycsüngőe fügKOpár/1/.Egyik a nő 

koponyája mellett, a másik a bordák között. 

Egyélű egyenes vaskéa a tok és a nyél famarad- 

ványával/2/э férfi váz combcsontjának külső ol- 

dalán.Tojáshé.l a női váz alsó lábszárcsontjának 

alsó végénél,
110. sirtM:141.Vh:145.Melléklet nélkül.
111. sir:/11.t./K8l44.Vhtl50»Kerek karikáju sötétkék kis

gyöngyesüngőa fülbevaló/l/a sir f öld.léből.Vsa- 

csat/2/a bal kéznél.Szarvasmarha fogai a kopo

nya körül.
112. siriM:120.Vhtl05.Melléklet nélkül.

113. siriM: 75.Melléklet nélkül.
114. air:/11. t./M:7o.V-hi 163.Téglalap alakú vascsat tö_

redékei a jobb medencelapáton.
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115. air:Mt75» Vhíl40.I?. Lelieklet nélkül.
116. sir:/12.t.A*:195.Vh;158.N.Ovális hatszög átmetsze

tt! bronzkarikáju hasáb alakú zöld gyöngye stin
gos füg:stopár/l/a koponya mellett. Kis és nagy
méretű sötétkék és fekete d innyeraajK.gyön.g.vök/2/ 

a koponya körül.Négyzet alakú vascsat tövissel 
/З/fi jobb oldali raedencelapáton.

117. air:/12«t./M:190«Vh?l67»F.Ovális karikáju öntött 

testű csukló® bronzcsat csattesttén vésett 

geometrikus diszitéssel/l/a ieresztcsonton tüs
kéjével a jobb kar felé.Bronzlemezből kivágott 

övbujtató/2/a bal medencelapát külső szálén. 
Patkó alakú öntött bronz lyukvéáó veretek le
veles indákkal diszitve/3/a bal medencében az 

övbujtató mellett diszitettlapjukkái felfelé. 

Ноззгиказ öntött csüngés övveretek felső részü
kön vésett geometrikus indadisszel,alsó csüngő- 

részán stilizált levéllel/^/.Három a kereszt- 

csont medencei felszínének oldalsó részén dí
szítésével felfelé,három a jobb medencelapát 
felső szélénél,egy a gerincoszlop alatt»három 

a bal medencelapátban.Kettő övdisz a bronzcsat 
alatt díszített lapjával lefelé,agy a jobb me- 

dencslapát kiilaő oldalán szintén díszített ol
dalával lefelé került elő.öntött bronz kisszij-

4i:
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vég Keretbe foglalt két S alakú Indával diszit- 

ve/5/a jobb eombcaont felső végének külső olda
lán.&ét öntött lapból álló oronz na^ysaijvétf 
tovagyűrűző indával üiszitve/6/a jobb alkar al
só végén.légialap alakú kis vasasat hátlapján 

bőrnyomokkal/T/a Keresztcsonton.jgyéül egyenes 

vaskés/8/a jobb alkar alsó végénél.Téglalap a- 

1аки bronzlemezek/+/egy a keresztcsonton,egy a 

bal medencelapát alatt,egy a gerencoszlop utól- 

só csigolyájának bal oldalán.Bronz "pitykékV+Z 

a kisszijvég mellett a jobb combcsűnt felső vé
gének külső oldalán.

118. siriul» 144.Vh> 135.h.Tojás a jobb kéznél.

119. alr:«U87.Vhil65.g.Melléklet nélkül.
120. sir:M>80.Vh>155.g.kelléklet nélkül.
121. airtM.72.Vh»150.H.Melléklet nélkül.
122. sir бО.Ут 160. P. Melléklet nélkül.
123. sir:/12.t./^:125.Vhtl65.g.áovaesir./?/ agyélü e-

gyenes vaskéa a tok és a nyél famaradványá
val a jobb corabcoont alsó végénél.Törött kis 

bronzlemezZ+Za .jobb alsó lábszárcsont közepe 

tájáról.A csontváz alsó lábszárcsontjai körül 
sok csiga/I?/.A ló koponyája a halott lábánál 
feküdt, a ló csontváz többi része a halott fér
fi lábának jobb és bal oldalán a váa alatti ré
tegben.

• • I
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124. siri/12.t./M:130.Vtif 170.F. Sfiyélü egyenes vaakéa
a jobb combcflont külső oldalán,Vékony vas« 

lemsz/+/s jobb combcaont alsó véginek külső 

oldalán.Hasított kürmü nagyobb testű 41 lat 

/borja?/csontjai a váz lába felőli airvégen 

magasabb rétegben mintegy 70 cm szélesen ée 

49 cm vastagságban.
125. eirtj.":95.Vhtl68..F.Vaamorzsák/+/a koponya mellett.
126. sir»/12.t./Mt145»Vht150.К.Ovális.álgranulációval 

díszített filRRcTpár/l/a koponya mellett .Kerek 

átmetszetü bronzhuzalból készült karperecek/2/ 

mindkét alkaron egy-egy.Bsztergályozott he
gyei végén erősen kopott csont tütartó/3/a 

gerincoszlop alsó végénél, ^ehár,világoskék, 

zöld és sötétkék gömbölyű hosszúkás és dinnye« 

raaggyönyyök.A sorban van néhány özem borostyán« 

gyöngy is/4/ a "nyakban".Bikonikus barna orsó« 

gomb/5/a bal alkar alsó végénél.KgyélU egyenes 

vaskés a tok és a nyél fsmaradványával/6/a bal 
medencelapáton.

127. airtМ»100.Yht105.Gy.Melléklet nélkül.

128. sir:/12.t./M: 90.VhtlOO.Ji.Ovális,négyszög átmeteze-

tü karikáju álgranuláclóval díszített füR^őpár 

/l/а koponya két oldalán.ágy világoskék diny~ 

nyemag-,kettő sötétkék dinn.yemag és öt sötét-
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kék ovália és hosszúkás üveggyöngy/2/a "nyak- 

Ьап'ЧЬароа bronzlemezből készült diszitetlen 

karperecek/3/a jobb és a bal alkaron egy-egy.
129. sir:/12.t./M:132.Vh:153.fr.Ovális karikáju négyszög

átmetszetü álgranulacióval diszitett függőpár 

/l/а koponya két oldalán.Bikonikus barna orsó
gomb bekarcolt zeg-zug vonallal diszitve/2/a 

bal combcsont mellett.Teljes állatcsontváz a 

medencétől lefelé.
130. sir :/13.t./i»i: 145. Уп»15в.Ь. Ovális egyoeöntött csün-

gődiazes függő/1/a koponya mellett.Egy világos
kék ovális-,egy bikonikus világoskék üveggyöngy 

éa egy kubóoktaeder alakú karnaol gyöngy.
131. sir:/13.t./át:lb5.Vh:142.E.A koponya felett és olda

lán vastag nagy darabban fa maradványok.Három
tagú aranyszínű-,kék űinnyemag- és ovális ü- 

vegg.vöngyűK./1/a "nyakban”.kerek átmetszetü bronz
huzalból készült karperecek.Az egyik végein kettő
kettő kis karika diszitéa/2/minákét alkaron egy- 

egy.üikonikus világosbarna orsógomb koncentri
kus bekarcolt vonalakkal diszitve/3/a jobb kéz
nél.

132. sir:/13.t./m:15ö.Vh:162.ff.Egyélű egyenes vaskés a
tok és a nyél famaradvanyával a bal kéznél.
Állatcsontok /szarvasmarha/ a lábnál a térdig
elszórtan*
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133. air:/13.t./á: 147»Vh: 152.Si.Nagy sötétszürke bikonl-
kua diazitetlen orsóftomb/l/a jobb kéznél.Szé
les vae sarokpánt egy szeggel átütve/2/a bal 
kéz táján.

134. sir*/13-15. t ./*»: lBÜ.Vhs 165 .^»iiOvasalr.A rossz fenn
tartású váz koporsóban volt.A vázból csak ne
tt -ny fog,csigolya és a combcsontok maradtak 

meg, ezek is erősen korhadt állapotban.A sir 

négy sarkában egy-egy vastag Hhasáb fa'1 ma
radványa. Csuklós öntött csatlapu bronzcsat. 
Csatlapon két szív alakba rendezett lnda/1/ 

a bal medencelapát felső gerincoszlophoz eső 

szélén, uronzlemezből kivágott bu.i tató pánt/2/ 

a bal medencelapát és a bal alkarcsont belső 

oldala között a nagyszijvég felett.Öntött bronz 

lyukvédő veretek,melyeket leveles indával dí
szítettek/ 3/ egy a jobb medencelapát és a ge
rincoszlop találkozásánál a bronzcsat csattes
ténél,a másik kettő a bal medeneelapát és a ge
rincoszlop találkozásánál a csatkarika mellett. 

Öntött bronz csüngődiszee övveretek.felső tag
jukon két-két egymással szembeforditott S ala
kú indadisszel.ttlsó tagjuk áttört»gyöngysorsze- 

rüen kialakított/4/harom a jobb medencelapát-, 
kettő a bal medencelapát felső szélén egymástól
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kb.5 cm.távolságra egy vízszintes sorban.Pro- 

perrel alakú öntött bronz övfqgó leveles ágak
kal diszitve/5/a bal medencelapát közepén a 

két csüngős övdisz és a két lyukvédő között, 

két öntött lapból álló bronz na^yszi.jvég hul
lámvonal által keretbe foglalt tovagyűrűző in- 

dadisszel.Szijszoritóját két-két stilizált ma
dárfejből alakították ki/6/a bal medencelapát 
és a bal alkarcsont felső harmadának belső ol
dala között az övbujtató alatt.Két lapból ál
ló öntött bronz kisszi.jvégek S alakú leveles 

indadisszel.özijszoritójukon két-két levél
ből álló diszités/7/egyik a bal combcsont fel
ső vegénél, a másik a jobb combcsont felső vé
génél, a harmadik és a negyedik pedig a meden
ce alsó szélén került elő. Az öv mellékszijait 

díszítő kis háromszög alakú áttört öntött bronz 

erősen stilizált indákKal díszített veretek/8/, 

a négy mellékszijon három-három. A mellékszijak 

hossza a feljegyzések szerint kb.10 cm.volt, s 

egy-egy kisszijvég zárta le azokat.tígyélü egye- 

nes vaskéa a fa és bőrmaradványával/9/a jobb 

combcsont felső végének külső oldalán. U ala- 

кига hajlított koporsókapcsok.melyek végeire 

egy-egy vasszeget ütöttek/14/.t.6./a koporsó
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mindegyik sarkában egy-egy.
A férfi váztól 40 cm-re ellentétes tájolás

sal feküdt a ló csontváza.Ovális veseset vas
lemezből Hajlított szijsaoritó lemezzel egy 

nyitszaggel/14.t.l./a szügye alatt a kengyel 
saellett.Vaslemezből készült Kerek lezáródásu 

szi.jvég egy nyitszeggel a felső szélén/14.t.2./ 

S alakú oldalpálcás vaszabla /14*t.3/a "ló szá
jában" .iéglalsp alakú vascaat /14.t.4./a ló 

"hasa alatt".ázélea vaspánttal megerősített e- 

gyenes talpú szögletes fülű vaskemoelpár/14.t. 
5./a szügye alatt mindkét oldalt.ivettó nagy ke
rek vasohalera közepén egy-egy nagy vasszöggel 
/15*t.l./a kantárszijon.Hét kisebb kerek vas
korong közepükön egy-egy dudoros fejű vasszeg- 

kel /15*t.2./a kantárszijon.xiatvankét darab 

félgömb alakú vas lószerszámdisz egy-egy szög

gel/15 *t.3*/a ló "törzsén és hasán".
135. sir:átllO.VhtlQü.melléklet nélKül.
136. sir:/13.t./^il30*Vh»l60.F.Téglalap alakú vascaat

tövissel a bal medencelapáton.
137. sir:/13.t./m:150.Vht165.K.melléklet nélkül.
1 Зв»air:m: 130.Vht 125.üy.io.iághé,i a medencében.
133.sirt/13.t./~:14Q.Vhtl56.n.A0bÓ0Ktaeder alakú kar- 

neol-,világoskék hasáb-,és dinnyemag-,sötétkék
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ovális és dinnyetüaKKv'őmzyök a "nyakban”•ügett 

csonttöredékek a sir földijében,
14Q.airi/i3. t./m»14Q.Vhll6Q.Iu.Aettő ovális négyszög 

átmetszett! eredetileg gyöngyesüngős f ü^;, б/1/ 

a ifioponya két naluntékceontjánál.Hácsaintaval 
diazitett esztargáiyozott csont tütartó/2/a 

jobb alkarcsont alsó végének belső oldalán, 

ßikonikus sötétbarna oraÓ£omb/3/a jobb felkar- 

csont alsó végének külső oldalán.légialap a- 

la*cu vaacaat tövissel/4/a keresztcsont felső 

szélén.
141. airs/13. t./.át 15ö.V'htl6ü.á.13.A sir oldalfala men

tén és a csontváz felett fagerendók amradvá-*

nyai voltak.A ferde sírépítmény koponyánál kez
dődik, legnagyobb mért magassága 50 cm a váz 

felett.A gerendák egymástól való távolsága kb.
20 c®.Ovális négyszög atmetszetü bronz kariká- 

ju eredetileg gyöngyeeiingős álgranuláció-
val diszitve/l/a koponya bal oldalán,Világosbar
na orsó^omb/2/a jobb alkarcsont alsó végének 

külső oldalán.
142. ain/lb.t.Aé:14ü»Yh8l3Q.K»A sir oldalain három ge

renda nyoffla.wvális négyszög átmetszetü bronz 

karikája egybeöntött álgranulációval díszített 

gyöngycsüngős fü^KŐpár/l/az álkapocs mindkét

\
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oldalán egy-egy.Kubooktaeder alakú karneol-, 

világoskék és zöld hasáb-.nagy sötétkék dinnye- 

ma ggyöngyök/2/az álkapocs körÜl.Karölyos üveg
betétes bogiárpár/3/a megfigyelései szerint a 

gyöngysor zárására szolgált és az álkapocs bal 
oldalán került elő. Kettő enyhén Kiszélesedő 

végű bronzhuzalból készült karperec/4/a «jobb 

alkarcaoiit alsó végénél egymáson.Bikonikus igen 

pici ólom orsógomb/b/a sir földjéből.Pici egy
élű egyenes vaskés a tok és a nyél famaradvá
ny aval/b/a bal alsó lábszárcsont alsó harmadá
nak külső oldalán.

143«air:/lb.t./ikal65«Vh:150.g*B.A sir deszkákkal volt 

borítva,ezek keresztben egymás mellett helyez
kedtek el. öntött ovális karikája áttört leve
lekből felépített csattestü bronzesat/1/a bal 
medencelapát közepén.Bronzlemezből kivágott 

övbujtató/2/a bal alkarcsont közepén.Indákból 
álló öntött bronz iyukvéáő veretek/3/a bal me
dencelapát közepének külső oldalán egymás mel
lett.Indákból álló öntött bronz övdlazek/4/a 

bal aedencelapáton.Öntött bronz caüngőa övve
retek.felső tagjukat áttört leveles inda,alsó 

tagjukat azimetrikusan felépített áttört indák
ból alakították kl/5/egy a jobb iapockacsonton,
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egy 6 gerincoszlop eled végénél, két tő a bel me
denceiapót alsó szélénél,egy a koponya fölött. 

Áttört öntött bronz mellékszij veretek/в/ öt a 

bal medencelapáton egymás alatt,egy a bal al- 

karceont közepén.két öntött lapból állő bronz 

na&yazi.ivéK tovagyűrűző leveles indadisszel, 

szijszőritóján két egymással szembeforduló ál
latfaj jel/6/a bal alkarcsont alsó harmadéiban, 
két öntött lapból álló bronz kisszi.ivfca S ala
kú indával diezitve.szijszoritóján erősen sti
lizált állatalakokkal/7/egy a jobb combcsont 
alsó végének belső oldalán,egy a bal alkarcsont 

felső végének külső oldalán,egy a bal combcsont 
felső harmadának belső oldalin.Lant alakú vas
csiholó kovává1/10/ a két combcsont között. 

Kissé trapéz alakú vascsat tövissel/ll/a ke
resztcsont felsős szélén, Bikonikus barna or- 

só&oab koncentrikusan bekarcolt vonalakkal dl- 

ezItve/12/a jobb lábtocsont belső oldalán.
144.sir»/16.t«/ktl35«Vhil35.fi»A koponya széttörve.Ová

lis négyszög átmetszetü bronz karikáju függő 

pár/l/a koponya bal oldalán és a jobb borda
csontokon egy-egy.Bronzlemezből készült erede
tileg köves RYürü/2/a lábazarcsontok között, 

üugy világoskék és sötétkék dinnyemag-.kéttagú
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aranyszínű lives;-.éa hét fekete alapon sárga szín
nel folyatott uver&yöngyök/3/a nyakcsigolyák kö
rül.Törött vascsat/4/a bal medencelapátnál.

145. sirt/l6.t.A.,tl44.Cy.A csontváz elkorhadt.Vele el
lentétesen tájolva a jobb oldalán teljes szar
vas marha csontváz.H:l65.Ovális négyszög átraet- 

szetü bronz kurikaju eredetileg gyöngycaüngce 

fü££Ő/l/a koponya jobb oldalán.kagy fekete diny- 

л.уешад-.néhány egytagú áttetsző íivef■ -.еиг két
tagú arany aainü üvsr- és tizennégy fekete a- 

lapon sarga színnel folyatott üveggyöngy/2/a 

bal Karnál.
146. sir;át 100.V ht1б0.F.melléklet nélKül.
147. airt/16.t./^tl35.Vh:lI5.Cy.Gyorakoronfeon kéazült

jellegzetes sárga füles bögre.pereme alatt és 

a füllel párhuzamosan fekete festés nyomaival/l/ 

a bal "lábféjnél".öntött vésett diszü Övveret/2/ 

e ''derék táján".
148. sirt Üst 125. VhtQQ.Gy. Mellé let nélkül.

149«eirtAtl60.Vh:155.F.Ü.Melléklet nélkül.
150. sir t/16, t./^t 160.Vht 170.1'. Ovális vascsat töviseel/l/

a bal "lábfónéi",nicei vas kampó/2/a jobb comb- 

csont alsé végénél, ágyélü egyenes vaakés/3/ 
a jobb combcsont alsé végénél.

151. airt/l6.t./ktil6Q.Vhil65.K.Két kerek bronz karikáju
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egybaönt'Jtt .fii,..j:ő.A csüngarégat hároavisszlatss 

elhelyezett gömb alá lielyszett negyedik nagyobb 

gömb alkotja/l/a koponya alatt,
152. airik»l64.Vh:153,I».A sir földje ‘pernyéé«. leLláklet

nélküli,
153. sir1/I6.t,AütlóQ.VhtI65,K.Kerek átmetazetü sima

bronak^rika/l/.eredetileg gyöngycsungőa függő 

/l/а koponya jobb oldaián.oikonikua világos- 

barna orsógomb/2/ a bal alkarcsont felső vé
génél, kicsi bronzkarika/*/a jobb medenceiapáton.

154. sirt/iy.t./K.:17w,Va:17Q.r.Vaskapocs töredékei a bal
alsó lábazárcsoni alsó végénél.: zárnyas csontok 

a '’lábfejnél”.
155. sirt/17.t./ütl3w.Va»155.ä»kfty világoskék,egy feke

te dinnyemag- és kettő fekete sárga színnel fo
lyatott hosszúkás üveggyöngy/l/a nyakcsigolyák 

körál.légialap alakú vasasat tÖviasei/2/a me

dencében.
156. sírt/17.t./ktl4Q.Vh»145.ü.Ovális négyszög átmetsze-

tá bronz karikája eredetileg gyöngycsüngős füg
gő pár/l/a koponya két oldalán.áarályos üvegbe- 

tétea boglároár/2/a bal kulcscsont felett.
157. aÍrt/17.t./á;17Q.yhil6Q.i?.ilgyélii egyenes vaskos

nangsulyozo-ct tokvég pánttal/l/a jobb alkar 

alsó végének külső oldalán.jegyzet alakú vascsőt
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tövissel/2/a kér sztceont jobb szélén.Gyorsko- 

rongon készült jellegzetes sárga bö^re/pereme 

alatt fekete festéssel,a erre a vonalra merő
legesen négy festett fekete vonal,a vonalon be
lül fekete pontokkal/3/a jobb alsé lábszárcsont 

alsó végének külső oldalán.Három tojás a jobb 

"térd" külső oldalán.
158. sir:/17.t./M»145.Vh>156.Ь.A csontváz felső részén

hosszába elhelyezett fahasábok voltak.Ovális 

négy szög átmetszetü bronz karikáju eredetileg 

gyöngycsöngős ftiggőpér/l/az állkapocs jobb oldalán 

és a koponyától kissé távolabb annak bal oldalán 

egy-egy.üvegbetétes karélyoe boglárpár/2/az egyik 

a jobb felkarcsont felső harmadában, a másik a 

szegycsont felső végének külső oldalán.Kubóokta- 

eder alakú üve^-.zöld és sötétkék dinnyemag alakú 

üveggyöngyök/4/a nyakcsigolyák körül, ^.sztergá- 

lyozott csont tütartó/3/a jobb ujcsontok belső 

oldalán.Bikonikus világosbarna oraÓROab koncent
rikus bekarcolt zikk-zakk vonalakból álló diszi- 

téssel/5/a bal felkarcaont alsó végének külső 

oldalán.
159. air:/17.t./ttul59.Vht170.F.Ovális karikáju egybeöntött

csuklóa bronzeзаt.Csattestén kör alakba kompo

nált leveles indadiaezel/l/a jobb medencelapát
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szélén.Téglalap alakú öntött bronzlap.mely az 

övbujtatőt díszítette,felületén S alakú inda- 

disszel/2/a bal medencelapát alsó harmadában. 
Öntött áttört patkó alakú lyukvédó veretek/3/ 
egy a bal inedencelapát közepén, egy a kereszt- 

csont közepén és egy a jobb medencelapát belső 

szélén.öntött áttört középtengelyesen felépí
tett indadiazes csüngés övveretek.a csüngőré
szen három szárból összekapcsolt indával dlszit- 

ve/4/a med ncelapátokon kettesével és a bal al
karcsont felső végének külső oldalán három. 
Öntött propeller alakú övforgó tovagyűrűző le
veles indákkal diszitve/5/a jobb alkarcsont al
só harmadában annak külső oldalán.Sgybeöntött 

na>,yszi.1vég középtengelyre felépített szimet- 

rikus indákkal diszitve.Szijszoritóján egymás
sal szembeforduló két-két stilizált állatfej.
Az előlapon az indadlszt körben gyöngyszerű 

szegély övezi/6/a bal combcsont felső harma
dában annak külső oldalán.Kettő öntött áttört 

kiaszi.lvég a nagyszijvéggel teljesen megegyező 

indadiaszel.azijszoritójuk fül szerűen kiképez
ve/?/ egyik a jobb alksrceont alsó végén,a má
sik a bal medencelaptit közepén.öntött stilizált 

levéllel díszített szív alakú mellékszijat di-
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szitó veretek/8/öt a jobb alkarcsonton egymás 

felett egy sorban, a többi a jobb medencelapát 
alsó szélénél egy csomóban.mindkét végén tom
pa vaafokos/9/a medence jobb oldalán,

160, sir»/17.t./^:145.Vh:l60.fr.A bal alkar a medencébe
helyezve.Fégyszög átmetszetü sima bronzkarika 

a koponya bal oldalán.
161. air»/17.t./4:90»Vh:170.ff.áét vaacaat/l/a jobb olda

li medencelapát on .ügyé Ili egyenes vaskés a tok és 

a nyél famaradványával/2/a jobb kéznél.
162♦sir»^»110.Vh»150.fl.Melléklet nélkül.
I63.sir:/18.t./:^:135»Vh:170.F.hagy méretű egyélű vaskés 

a tok és a nyél famaradványaval a bal kéznél, 

kgy-e^y árszerű vastárgy/+/a bal ás a jobb térd
kalács belső oldalán.

l64.3Ír:/18.t./M»85.Vh»110.Gv .Bikonikus szürkés barna
oraógomb körbefutó koncentrikus bekarcolt vona
lakkal diazitve a jobb kéznél.

165. sirt/18.t./Mt155.Vh:172.F.Egyélű egyenes vaskés tö
redéke a tok famarádványaval a jobb kéznél.

166. sir»M:120.Yht160.F.Melléklet nélkül.
167. sir:/18.t./«&»125«Vh»160.F.Téglalap alakú vaácsát tö-

viasel/l/a jobb medencelapát felső szélén.Egy
élű egyenes vaskés töredékei a tok faaiaradványá- 

val/2/ a bal kéznél.
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Ife8«sir x.<»> 110. Vh: 150 .N. Mellé klet nélkül.
l69.airxM8l25.Gy.A csecsemőváz jobb oldalán egу egész 

kutya csontváz.
. 170.siri/18.t./:A8l75.Vhtl6Q.ii.ettőasir.K.éa Gy.A gyerek

váz a no baloldalán feküdt.A csecsemővázon éa a 

sirgödör alján fehér szinü anyag/mész/.Kerek át
metszett! ovális bronz karikáju álgranulációval 
díszített füg&ő/l/a koponya jobb oldalán.Biko- 

nikus világosbarna fekete foltos orsógomb/2/A a 

jobb alkarcsont alsó végénél.
171. air8M895.Vhx80.Gy.Melléklet nélkül.
172. slrxM>10Q.Vhx175.Melléklet nélkül.
173.3ir»/18.t./Mt115.Vhx110.Gy.Törött függ5/l/a koponya 

bal oldalán.Pekete szinü sárga folyással diazi- 

tett gyöngyszemeк/2/a nyakban.
llliSirs^í170.Vh:160.F.lelj esen fogatlan öreg férfi csont

váza melléklet nélkül.A sirleirás szerint a "ko
ponya hosszul Iй.

175. sir8/18.t./M8l6Q.Vh8l65.F.Trapéz alakú vaacaat tövis
sel/l/a gerincoszlop alsó végének jobb oldalán, 

négyzet alakú vaacsat töviasel/2/a keresztcsont 

felső harmadában.igyélű egyenes vaakéa a tok és 

a nyél famaradványával/3/a jobb ujjcsontok bel
ső oldalán.

176. sirxM:lQQ.Vh.l6Q.F.Melléklet nélkül.



- 47 -

177« air: ait 120. Vh: 80. Gy ...el lé klet nélkül.
lJö^siri/ie.t./Miies.VhilTG.i1.Egyélű egyenes vasié® a 

tok és a nyél famadarvanyával a jobb kéznél. 
Tojáshéj a lábszárcsontok között.

179.sir:/18.t./Mi150.Vh:l6ü.K.Egyélű egyenes vaskés 

a tok és a nyél famaradványával a bal alkar
csont alsó végének belső oldalán.Szarvasmarha 

csontok a váz jobb és bal oldalán annak teljes 

hosszában.
160.sir:.:120.Vh:170.P.Melléklet nélkül.

lül.sirlailüO.VhiUO.ft.Melléklet nélkül.
182. BÍr:MH25.Vht 120.8.melléklet nélkül.

183. airi/18.t.Mi166.Vh:152.P.Egybeöntött bronzcsat tra
péz alakú csatkerettel és Indákból kialakított 

csattesttel/l/a gerincoszlop jobb oldalán az 

utolsó bordacsonton. Vas övbujtató vis.zapödrött 

végekkel/2/a jobb alkarcsont felső végének belső 

oldalán.Téglalap alakú vascsat tövisael/3/a bal 
oldali medencelapát felső harmadában.Egyélű e- 

gyenes vaskés erősen hangsúlyozott feltűnően 

hosszú nyélnyulvánnyal a tok és a nyél famarad
ványával/ 4/a bal felkarcsont közepén annak bel
ső oldalán.Lemez töredéke/+/a "nyakban”.

184. air:Mill5.Vhil55.K.kelléklet nélkül.
185. siri/18.t./M:l6Q.Vhil65.E.Aék kubóoktaeder alakú
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üveggyöngy/l/a féregjáratbsn került elő.Tégla
lap alakú vaácsát töredékei/2/a medencében.Kie 

bronz töredék/+/az állkapocs jobb oldalán.Állat 

csontok a koponyánál és a lábaknál.
186. sir;/18.t.Aá:170.vh:150.N.A bal alkar a medencébe

helyezve.Kerek négyszögletes átmetszetü kariká- 

ju bronz függő.középtengelyre felépülő csöngő- 

részén öntött négy gömböcske vízszintes sikban 

elhelyezve.A gömböcskék aljára kör alakban bronz- 

drétot forrasztottak, s ebbe illeszkedett be a 

gyöngy/1/ a koponya jobb oldalán.Egyélű egyenes 

vaskés töredéke a tok és a nyél famaradványával 
/2/a jobb combcsont alsé végének кй1зб oldalán. 

Állstc3ont /sertés orja/a bal lábszárcsönt köze
pének külső-belső oldalán,egy-egy darab.

187. BÍr:/18.t./tó:130.Vh:155«ff«Kerek átmetszetü bronzka-
rikáju hasáb alakú zöld üveggyöngyeoüngős függő- 

pár a koponya jobb és bal oldalán egy-egy.
188. sir:/18.t./M;142.Vh:150»h. Kerek átmetszetü bronz

karikáju függő,csüngőrésze vízszintes sikba el
helyezett három és egy alája forrasztott negye
dik gömböcskébol áll/l/a koponyánál.Nyomott gömb 

alakú barna fekete foltos orsógomb/2/a bal kulcs- 

csontnál.
18ü.8Ír:/18.t./M:138.Vh:18o.P. Egyélű egyenes vaskés kü-

1 - : ; ,e
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lönösen hosszú,hangsúlyozott nyélnyulvánnyal a 

tok és a nyél famaradványával a Jobb "kéznél".
190.8lr:Mtl35.Vhtl56.F.Melléklet nélkül.
191. «irt/18.t./te:145.Vh.156.Ы.Ovális hatszög átmetszetü

bronzkarikáju eredetileg gyöngycsüngős függőnát 

/l/а koponya alatt.Kissé trapéz alakú vasósat 
tövissel/2/a medencében.Bikonikus barna orsó- 

gomb kettő-kettő bekarcolt zikk-zakk vonallal 
és kettő koncentrikus bekarcolt vonallal díszít
ve/ 3/ a bal "kéznél".

192. sirt/20.t,/M:150.Vh:170.F.Az orrcsont törött.Ovális
karikáju bronzlemezből.kivágott testű bronzcsat 
tövissel/l/a bal medencelapát felső harmadának 

közepén.Három téglalap és három négyzet alakú 

bronzlemezből kivágott övdisz sarkaikban egy-egy 

szegecslyukkal.A téglalap alakú veretek közepén 

*gy~egy valószinüleg foglalatot felerősítő sze- 

gecs.A négyzet alakú veretek közül az egyiken 

egy csúcsán álló foglalat helyének nyoma látha- 

tó/2-З/.А veretek közül az első a Jobb felkar 

középső harmadának belső oldalán közvetlenül az 

alkarcsont mellett, a második a gerincoszlop és a 

Jobb medencelapát találkozásánál,a harmadik a 

gerincoszlop és a bal medencelapát találkozásá
nál,a negyedik a bal felkarcsont felső harmada
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és a bal medencelapát között,az ötödik ajobb 

combcsont felső végének belső oldalán.Lemezes 

к igazid vége ■<. melyek első- és hátlapját egy vé
kony pántra forrasztották/4/egyik a bal felkar
csont alsó harmadának belső oldalán, a másik a 

jobb felkarcaont felső harmadának belső oldalán. 

áa vszi.lvéR fából készült merevítő betétje/5/.
A sirleiráe szerint a szijvég lemezes volt/5/ 

a jobb alkarcsont alsó harmadának belső oldala 

és a jobb medencelapát széle között. 3ronz lyuk
védő veretek/+/egyik a keresztcsont bal szélén, 

a másik a bal medencelapát felső harmadának köze
pén a bronzcsat csatlemeze mellett.* égyzet alakú 

vascsat tövissel/6/a keresztcsont jobb szélénél. 

Vaskée/7/a jobb alkarcsont alsó harmadának belső 

oldalán.Vastöredékeк/8/.
193. airI/20.t./M»134.Vhi140.F.négyzet alakú vascsat tö

vissel a bal medencecsont alatt./»llatcsontok az 

alsó lábszárcsontok alatt.
194. sir:/19.t./^:134.Vhtl70.F.Lovassir. Ovális karikáju

cimerpaizs alakú testű egybeöntött bronzcsat.
A csatkarika és a csatpecek gyöngysor szerűen 

kialakitott, a paizc alakú csattesten három szö- 

gecs található,melyekkel a felerősítés történt 

/l/а gerincoszlop alsó végén.bronzlemezből kivá-
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gott téglalap alakú övdiazek két-két hegyükkel 
egyaáafelé forduló háromszöggel áttörve/2/három 

a jobb alkaréaont felső harmada és a gerincosz
lop között egyenlő távolságra egymástól,kéttő 

a gerincoszlop bal oldalán.Az övdiszek a meden
ce fölött vízszintes sorban kerültek elő.Tégla
lap alakú bronzlemezből kivágott vékony lvukvé- 

dők/2/ két-két az ageccsel. Az egyik a gerinc
oszlop alsó végének jobb szálén, a másik a ge
rincoszlop bal oldalán a bronzcsat mellett.Vas
lemezből készített övbu.1tató/4/a bal alkarcaont 

felső harmadának belső oldala és a bal medence
lapát kíileő széle között.Lemezes kisazi.ivégek/5/. 
előlapjuk ezüstből,hátlapjuk bronzból készült. A 

két lapot egy bronz pántra forrasztották rá. A 

kisazijvégek felső szélét bordázott pánttal dí
szítve, ez alatt egy a felerősítésre szolgáló sze
gecs.Az egyik a jobb ujcsontok belső oldalán, a 

másik a bal alkarcsont közepének belső oldalán. 

Lemezes nafíyazijvég.előlapja ezüstből,hátlapja 

bronzból készült.A két lapot egy bronzpántra for
rasztották.A felső szélét egy bordázott bronz
pánttal diazitve, ez alatt háromszög alakzatban 

három szegecs halye/6/a bal alkarcsont alsó har
madának belső oldalán.Trapéz alakú vascaat tö-
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vissel/7/a keresztcsont közepén.Kerek átmeteze- 

tU sima bronzkarika/8/a jobb ujjcsontok bel@6 

oldalán közvetlenül a kisszijvég alatt.iíronz- 

lánc/9/a jobb combcsont közepén annak külső ol
dalán.Egészen kicsi ’’kinyitható bronzkés/?/” 

/Io/а jobb combcsont közepén annak külső olda
lán a bronzlánc mellett.Vasár a nyél famarad- 

ványával/ll/a jobb combcsont közepén annak kül
ső oldalán a bronzlánc és a bronzkés/?/mellett. 

Egyélű egyenes vaskéa/12/ a jobb combcsont külső 

oldalán.í.agyméretü szögletes koporsó ka резок, ki- 

szélesedő végeik egy-egy nagy vasazeggel átüt
ve/13/.Л kapcsokon famaradványok.
A férfiváz jobb oldalán ellentétes tájolással 
I65 cm hosszú lécsontváz.Egyenes talpú bordával 
merevített hukoefülü vaskengvelpár/14-15/a ge
rincoszlop két oldalán.Csuklóa szerkezetű ol
dalpálcás vaazabla/16/a ló "szájában”.

195. sir:/20.t./M:130.Vh:130.Gy.Téglalap alakú vascsat
tövissel a medencében.

196. sir:/20.t./>á:15C.Vht16О.N.Nagyszög átmetazetü bronz-
karikáju,eredetileg gyöngycsüngőe függőpár/1/ 

a koponyánál.Bikonikus barna orsógomb kettő
kettő koncentrikus bekarcolt vonallal diszitve
/2/ a bal ’’kéznél”.Tojáshéj töredékek a jobb 
lábszárcsontnál.
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197» sir»/20.t,/jit 154.Vh: 150.K.í ülbevaló/l+/a koponya 

jobb oldalán.Téglalap alakú vascsat tövissel 
/2/a jobb medencelap&ton.iáikonikus vöröses bar- 

na orsdgomb töredéke be karcolt cikk-cakk vona
lakkal diszitve/3/a bal "kénnél”.Egyélű egye- 

nes vaskés a tok és a nyél famaradványávsl/4/
& jobb oldali bordacsontokon.

196.sir:/2ü.t./jtttl4Q.Vh.l6Q.K. ^.askapcaok töredékei a 

lábnál.nettő szem gyöngy/+/a "nyaknál".
199.sirt/2Q. t./k»180.Vh:l60.fl.I»ágyszög átmetszetíi sima 

nyitottvégü bronzkarikák/1/ a koponyánál.Zárt 
vaskarika/2/a jobb felkarcsont alsó vécénél. 
Téglalap alakú vsacsat töredékei/3/a bal me
dence lap át on .Tojáshéj töredékek a "mellen”•

2QG.air:/2Q.t./al:l6Q.Vht162.1.Lant alakú öntött bronz
csat vis^zahajlitott kettős lemezű, paizs alakú 

caatteattel.a lemezes csattestten három szegecs
lyuk/l/a jobb medencelapáton.hégyzet alakú vas- 

csat tövisael/2/a bal medencelapáton. Egyélű e- 

gyenee vaekée a tok éa a nyél famaradványával/3/ 
a jobb alsó lábszárcsont mellett.

201.sir:Mt165.Vhi150.F.Melléklet nélkül.
2Q2.air:/2Ü.t./á»140.Vh»10C.Gy.két szem kék üveggyöngy 

/l/а "nyaknál”, kerek átmetszetü nyitott végű 

sima bronzkaxdka/2/a medencében.kézzel formált
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durva világos barna fekete foltos edény/3/a ko
ponya mellett.

203. siriMtl54.Vh:148.H»Igen öreg,ez állcsontban csak
egy foga volt.Melléklet nélkül.

204. sir:/20.t./M:l60.Vht143>W.Kerek bronzkarikáju fehér
gyöngyesttngőe függőnár/1/a koponya mindkét ol
dalán egy-egy.Ovális keresztmetszetű bronshu- 

zalból készült kissé kiszélesedő és ellaposo
dó végű karperecck/2/mindkét alkaron egy-egy.
A vékonyabb volt a bal alkaron.Téglalap alakú 

vascsat töviasel/3/a bal oldali medencecsont 
alsó szélénél. Egyélű egyenes vaskés a tok és 

a nyél famaradványával/4/a bal "kéznél".
205. air:/21.t./M:l60.Vh:l60.F.Lovassir. A .jobb alkar a

medencébe hajlítva, a bal kinyújtva a test mel
lett.A lábak szétterpesztve.Lant alakú vascsat 
pecekkel/l/a jobb medencelapát felső szélének 

közepén.Téglalap alakú bronzlemezből kivágott 

övdiszek sarkaikban egy-egy csegeccsel/l/.Az el
ső a jobb alkaregont alsó harmadának belső szé
lén, a második a gerincoszlop bal oldalán az u- 

tolsó bordacsont alatt,a negyedik a bal medence
lapát közepén került elő.Három sima diszitetlen 

préselt kieszijvég/3/felsó szélükön egy-egy sze
geccsel.Az egyik a jobb alkarcsont és a jobb ol-
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dali bordacsontok találkozásánál,a másik a ge
rincoszlop Jobb oldalán az utolsó bordacsont 
alatt,a harmadik a bal alkarcsont közepének bel
ső oldalán.Bronslemezből készült na£yszi.1vég 

melynek elő- és hátlapját egy vékony bronzpánt
ra forrasztották,Sima/4/a Jobb alkarcsonton an
nak alsó harmadában keresztben,Felső szélén át
fúrt ismeretlen rendeltetésű csonttárfty/7/a Jobb 

medencelapát közepén a lant alakú vaacsat alatt, 

öntött kör alakú aZi.1elosztó/8/a keresztcsont 

jobb szélén.2árt vaskarika/O/a bal alkarcsont 

és a bal medencelapát között,Téglalap alakú vas
csőt/ 10/ a keresztcsont bal szélén, bgyélü egye
nes vaskés a tok és a nyél famaradványával/11/ 
a jobb combcaont felső harmadának külső oldalán. 

A férfiváz bal oladalán azonos tájolással 206 cm 

hosszú lócsontváz, Két-két pár ezüst rozette/+/ 

a kantáron egymástól kb 5 cm távolságra.Bgyenes 

bordázott talpú hurkosfülü vasken^yelpár/12/az 

egyik kengyel a hátsó lábak közelében a gerinc
oszlop bal oldalán a másik a koponyához közeli 
bordacsox*tokon a gerincoszlop jobb oldalán ke
rült elő.Téglalap alakú vas h.evedercsat/13/a 

a gerincoszlop jobb oldalán a bordacsontokon a 

vaskengyel alatt.Csuklós szerkezetű oldalpálya

ti

I
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vaazabla/14/ a Iá "szájában" .«llatcaontok a fér
fi combcsontjai között.

206. eirias98.Vh:110.Gy.Melléklet nélkül.
207. sir:/2G.t./i:l65.Vhtl47.i«a jobb és a bal alkar a

medencébe hajlítva.A jobb láb bshajiitva a bal 
alsó láb satires ont ok hiányoztak. kerek átmetszett! 
bronz kariKáju csüngődiszes fax. ő.A csün^Ődiszt 

három vízszintes sikban elhelyezett, a ez alá 

helyezett negyedik gömb alkotja/l/a koponya bal 
oldalán.öntött bronzeзаt.Csatkarikája ovális.A 

caatkarikához forrasztották a levelekkel és göm- 

böcskékkel gazdagon díszített áttört csatlapot 

/2/a gerincoszlop alsó végénél a bal medence- 

lapát fölött.LroazlemezbŐl kivágott téglalap a- 

laku dvveretek/3/«£«у a jobb kar mentén,egy a 

jobb Könyös alatt, egy a bal alkaron és egy a 

jobb medencelapát felső szélén a gerincoszlop 

mellett .Lemezes na^yszi-ivé^/4+/a jobb alkar a- 

latt a medence külső szélén heggyel a sir jobb 

széle felé kereaztben.Téglalap alakú vascsat tö- 

viaael/5/ a bal alkar alatt. Téglalap alakú vas- 

csat töredéke textilmaradvánnyal/6/a medence kö
zepén. ágyéit! Kissé iveit hátú vaakéa a tok és a 

nyél famaradvanyával/7/a bal combcsonton.Allst
es ont /lapocka darab/a lábnál.
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2G8Äsir*/22.t./át 145• Vhí l6ü.K.Barna és sárga.
кааакг/önaiyök/1/a nyakcsigolyák körül.Bikonikua 

sötétszürke orsc£omb/2/a bal felkarееont also 

v-généi belső oldalán«
209.air:/22.t./-.: 140.Vh* 1б5«1«к1ае<5 trapéz alakú vaacsat 

tövissel/l/a bal medencelapáton.Vasaarló/2/s me
dence alsó szélénél hegyével a bal könyök fele 

hajolva«
21Q»gir:-al8 6ü«yhil58.i?.melléklet nélkül«
211«airi/22. t.A«.i140«Vh.lTü.ff«Téglalap alakú vascaet tö- 

viasel/1/ a bal medencelapáton. Zárt vaskarika 

/2/ a bal medencelapátrészén.Bgyélü egyenes vaa- 

kéa a tok оз a nyél famaradványával /3/a bal ma- 

dencelapát alatt.
212tsir:/22.t./-Zí 145«ViliI60«í!,.áisaé benyomott oldalú tég

lalap alaicu vascsat töviasel/l/a bal medencében, 
kissé benyomott oldalú trapéz alakú vascsat tö- 

vissel/2/a jobb medencelapát alatt.ágyélü egye
nes vaskóa a tok és a nyél famaradványával/3/a 

jobb kéznél.
213. sir i/22. t./->ul75.Vh: 150. f. Kissé trapéz alakú vascsat 

tövissel/1/ a medence közepén.Vasaarlé/2/a "ha
son” keresztben hegyével a bal könyök felé.
Ügyélü egyenes vaakée/3/a jobb combcsont belső 

oldalán.

■

' > -Л
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214«sir»/22«t./tfi:7Q.Vh:lQö.Gy.Söt átszürke bikonikus or- 

вбдошЬ egy-egy zeg-zug vonallal diszitve/l/a 

jobb felkarcsont alső végénél.
215»sir»/22.t«/4:125#Vh*150.K,fezzel formált barna fe

kete foltos durva edény a lábnál.
216. air:/22. t./ivli 115. Vh: 165. N. Vékony bronzlánc/1/ a

nyakcsigolyák körül.Kiesé trapéz alakú vaacsat 

/2/ a medence közepén.
217. sir»/23.t./4:140.Vh:165.F.Lovasair.Kerek átmeteze-

tü nyitottvégtl sima bronzkarikák/l/.Ovális ka
ri ka.ju egybeöntött brcnzcsajt. Szíj lapján két 
lyukkal és két egymással párhuzamos bemélyitett 

vályattal/2/a keresztcsont szélén.Kerek préselt 

rosszezüst övveretek/3/ szélükön körbefuté pe
remmel »közepükön egy-egy lyukkal»melyet szintén 

perem vesz körül.Vékony ezüst lemezből kivágott 

téglalap alakú övdlszek/4/.Kerek ezüst lemezből 
készült veretek/5/. Szélükön körbe fűtő perem
mel .Kettő préselt klesziivég felső peremén bor
dázott szalaggal, ez alatt egy szegeccsel/6/, 

Egyik a gerincoszlop jobb oldalán a csigolyák 

és a medencecsont találkozásánál,a másik a jobb 

medencelapát közepének külső szélén, Ezüst lemez
ből készítet naf-yszijvég.Az el<5_ és hátlapot 

egy vékony szalagra forrasztották.Felső széle
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alatt két szegecs szolgált a szíjra való fel
erősítésre/?/ a jobb combeeont felad végénél 
kissé ferdén az alkai-esunt felé.légialap ala
kú vaaceat tövissel/в/а bal medencelapát és a 

gerincoszlop találkozásánál.Eárt vaskariku/9/ 

Egyélű egyénéé vas^éa töredékei/lG/a Jobb coaib- 

ceont külső oldalán.
A férfiváz jobb oldalán 75 cm távolságra ellen
tétes tálycláaaal feküdt egy ló teljes csontvá
za. Két sarkán lekerekített téglalap alakú vag- 

с. заt/11/ Csuklós szerkezetű oldalpálcás vaszab- 

la/!2/ Egyenes bordával megerősített talpú hur- 

koafülü va а кепку в 1 p ár /13/
218. air»/22.t./Mt185.Vh:155.B.Kerek átmetasetü bronzka

ri к áj u kis kék üveggyöngy csüngős fűK>- őpár/l/a 

koponya mindkét oldalán egy-egy. Barna kása-, 
zöld ás kék hosszúkás öve*;-, és egy világoskék 

dinnyemag alakú gyöngy/2/a nyakcsigolyák körül.
219. sir;/22.t./K:148.Vh:l60.F.Igen keskeny pengélyü egy

élű egyenes vaakés a tok ée a nyél famaradványá

val a jobb kéznél.
220. sir»/22.t./-«U130.^h: 155.K.Benyomott oldalú téglalap

alakú vaacsat tövissel a jobb kéznél.
221. siri/22.t./lé;135.Vh:l60.F.Téglalap alakú töredékes

vaacsat tövissel/1/ a medence közepén.Egy nagy-
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méretű vaakés a tok és a nyél famaradványával 
/2/a jobb kéznél.Kisméretű vaakés a tok és a nyél 
famaradvanyával/3/а jobb kéznél.

222. sirt/22.t./M:14Q.Vhtl56.ff.Kissé trapéz alakú vascsat
tövissel a medence közepén.

223. sirt/22.t./M:140«Vh:l60.K.Törött orsógomb a jobb
combcsont külső részén.

224. air:/22.t./iát115.Vh:115»N.Kerek átmetszetü nyitó tt-
végű sima bronzkarikák/1/a koponya mindkét ol
dalán egy-egy.Barna,sárga és kék kása-, kék és 

barna gömb- és hosszúkás és világoskék dinnye- 

mag alakú gyöngyszemeк/2/a nyakcsigolyák körül, 

összerozsdásodott vasláncszemek/3/a bal lapoc
kacsonton.

225. sir:24. t./14:180.Vh: 181.F.Kerek karikáju lemezes tes

tű csuklós bronzcsat.Csatiemezen három szegecs
lyuk,a csattüske középrésze téglalap átmetsze- 

türe van kialakitva/l/a bal medencelapát felső 

széle felett.Téglalap alakú ezüst lemezből ki
vágott övdiszek/+/egy a jobb alkar felső harma
dának belső oldalán,egy a bronzcsat fölött a bal 
oldali bordacsontokon,egy a bal felkarcsont alsó 

végének belső oldalán,egy a jobb oldali borda
csont okon. Kzüst lemezes nagyszijvégA/a bal fel
karcsont alsó végének belső oldalán.Az övdiszek
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a sir bontása közben szétomlottak.Trapéz alakú 

vaacsat tövissel/2/.Zárt vaskarika/3/a jobb al
kar közepének belső oldalán.Különösen nagymére
tű egyelU egyenes vaskés a tok és a nyél fama- 

radványával.Alső harmadában mindkét oldalán 

textilmaradványok/5/a Jobb oldali medencében, 
ívelt hátú vasfokoa/4/в jobb alsó lábezárceont 

felső végének külső oldalán a lábszórcaontra 

majdnem merőlegesen.^züst karika/+/a bal alkar 

felső végének belső oldalán.Bronz foglalat/-»-/ 

a bal medencelapát alsó szélének külső oldalán.
226. siri/24.t.Atliléö.VhiSQ.Gy./iPiul/ Faragott csont bot

vég/1/.alsó felén három koncentrikus körbefutő 

vonallal diszitve/l/a bal combcaont felső végé
nél.Benyomott oldalú trapéz alakú vaecsat/2/a 

dence jobb oldalán.rityjíékA/a keresztcsont aleő 

részén és a két térd között egy-eg.Y.*llatcfeontok 

a koponya mellett és a jobb combcsontnál.
227. siri /24.t./M*175.Vhil70.K.A koponya "hátra fordulva"

csak az alső állkapocs van eredeti helyzetben. 

Csüngődiszes arany függő/*/ az állkapocs jobb 

oldalán.iéglalap alakú vascsat töviseel/l/a ke
resztcsonton.Bikonikus oraógomb/2/a bal felkar
csont felső végének külső oldalán. Két ács,kapocs 

alakú koporsókapocs/3/ az egyik a bal felkaron
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keresetben, a másik a jobb combcsonton kereset
ben, nyílásaiKkal egymás felé fordulva.

228. girt/24. ti/ikii .13o.V h?150.h. A csontok elkorhadtak.
Bikonikus orsógomb a jobb kéznél.

229. eirs^:110.Vh8lü0.C8ontok erősen elkorhadtak.A váz
jobb oldalán a kulcs-csonttól lefelé állatcson
tok.Barom bárány vagy kutya állkapocs és más 

csontok.
23Q.8Ír:/24.t./Mi98.Yh>158.F.A koponya széttörve.ágy

éi ti egyenes vaskóé e nyél famarácvanyával a 

jobb késnél. A váz bal oldalán a medencétől 
lefelé bárány csontváza.

231. sir: /24*t./M«140.Vh.l60.tf.Bikonikus barna oraógomb
fele bekarcolt cikk-cakk vonalakkal diszitve 

a jobb kéz közelében.iojashéj a bal lábfejnél.
232. sirt/24.t./iiil3G.Vh»170.1.kissé trapéz alakú vascaat

tövissel/l/a jobb medencelapát szélénél.Egyélű 

egyenes vaekés a tok erősen hangsúlyozott pere
mé vei.Rajta jól látszik a tok és a nyél fama- 

radvanya./2/a medence alatt.aís vaskampó külső 

és belső fölületén fa és textilmaradványokkal/3/ 

a jobb combcsont közepén annak külső oldalán.
233. air8/24.t./ái»9Q.Vht 155.Egyélű egyenes vaskos a tok

és a nyél famaradványával.
2j4.slr8/24.t./^revélü egyenes vas&és a tok és a nyél
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famaradványával/1/. Zárt vaskarika/2/
235. sir :m: 100. Vh:l62.F. széllé klet nélkül.
236. sir»/24.t./^s 145.Vb: 117.1«.A csontváz erősen korhadt

volt.négyszög «tmetszetü bronzkarikáju eredeti
leg gyöngycsingőa fuggő.mariit.á.ia álgranuláció- 

val diszitve/l/a koponyában volt. kerek átmet- 

szetü vashuzalból készült karaerec/2/a jobb 

’•csuklón”. mgy- ős kéttagú arany aznü üveggyön
gyök. egytagú fehér és zöld hosszúkás és göm
bölyű üveggyöngyök, egészen kicsi fekete csepp 

alakú gyöngyök és fekete szinü sárga folyatás
sal díszített gyöngyök/3/.a nyakcsigolyáknál a 

jobb kulcscsont környékén.
237. sir:/24.t./«tl50.Vh8l&2.F.ng alsó állkapocs fogat

lan, igen öreg.hagyméretil vaskés a tok felső pe
remének erős hangsúlyozásával.Jól látszik raj
ta a tok és a nyél famar&dványa a jobb kéznél.

238«sir8»í: 150.Vh. 146.к.Igen erősen kopott fogak, 
melléklet nélkül.

239. sir: t.:65.Vh;65.Üy.melléklet nélkül.
240. sir: /24.1./^:140.Vh:160.F. bronz lemez töredékek

/1/ a két lábfej között.légialap alakú vagceat 
tövissel/2/a jobb medence lapáton, ngyélii egyenes 

vaskés a nyél famaradványaval,felületén textil- 

maraaványokkal/3/a jobb medencecsont alatt.
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241. air:/25.t./u:l66.Vh:145.E.Aerek átmetezetü nyitott
végii bronskarikáju középtengelyre feltett gyöngy- 

csiiugoe fii^g.öpár/l/a koponya két oldalán egy-egy. 
i«ai;jy és kicsi kék éa fekete áiűnyeíaag-.hossaukáe 

»öld üveg-.pici barna kása- éa egy barna-sárga 

егешеаауЗшеу/2/a nyakcsigolyák körül és a bal 
alkar körül a karperec alatt, négyszög átmetsze- 

tü bronzhuzalból készült kiszélesedő végű karpc- 

reeek végeiken beütögetett ék alakú pontokkal/3/ 

mindkét alkar felsőharmadában egy-egy.Bikonikus 

törött oraó^omb bekarcolt zikk-zakk vonalakkal 
diazitve/4/a jobb medencelapáton.

242. air:lb:136.Vh»147.y.A jobb alsó lábszár behajlitva.
...eiiéklat nélkül.

2^QtSir*/25.t./*íi: 130*Vhílí?8,i.igen öreg,fogatlan.Tégla
lap alakú vaacaat töviasei/l/a keresztcsont fel
ső szélén.Egyélű egyenes vaa&ég a tok és a nyél 
famaradványával/2/a jobb combceont külső oldalán 

a kézcsonttól lefelé.
244.sir: >»75.Gy.A vázból csak a koponya agy része ma

radt meg a többi elkorhadt.Melléklet nélkül.

lá5jftói/25.t./M»135.Vh»154. K.Egyélű egyenes vaakéa 

töredéke a bal kéznél.
246.sir:/25.t./M:155.Vh:170.У.kissé trapéz alakú vascsat 

tövissel a jobb kéznél.

■Г-
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247.sirш:120.Vhi170.f.Melléklet nélkül.
246.sir:ái114.Vhi160.N. melléklet nélkül.
249. sÍr:/25.t./áil3Q.Vhil54. Vaacaat/l/ a medencében.

Korongon készült sárga füles bögre/2/a lábfejnél.
250. sir:./105.Vh:9Ö.üy.lIelléklet nélkül.
251. air:/24.t./ái145.Vhtl65.N.Trapéz alakú bronzcsat vas-

pecekkel/l/a jobb oldali medencelapáton.Egyélű 

egyenes vaskéa a tok és a nyél famaradványával 
éa textillenyomattal/2/a bal kéznél.

252. sir«*». 115.Vhi 146.1?. Melléklet nélkül.
253. sir;ái100.Vhil30.Gv.Melléklet nélkül.
254. sirim.100.VhílOO.Gy.Melléklet nélkül.
255. sir 1/24.t./áil65.Vhil67.F.^isad trapéz alakú vascaat

tövissel a keresztcsont jobb szélén.
256. siri/24.t./:áil50.Vhi156.N.Négyszög átmetazetü bronz-

karikaju kis kék üveggyöngyesüngős függőpár/1/ 

a koponya két oldalán egy-egy.üikonikus barna 

orsógomb/2/a bal combceont külső oldalán.Egy
élű egyenes vaskés a tok és a nyél famaradványá- 

val/З/ a bal а11юг alsó végének belső oldalán.
257. air1^1lQO.Vhi165.Hason fekszik.A jobb láb "hátra

felé behajtva", melléklet nélkül.
258. ain/25.t.ái!7Q.VhiI60.P.Csont bogozd.felső pereme

kiszélesedik. A perem alatt kettő, a felső vé
gén egy lyukkal átütve.A perem alatt lévő felső 

lyuk nyilasa a felső vég nyilasába torkollik, 

mig az alsó lyuk vízszintes irányban üti át a
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bogozót.A perem alatt lévő két lyuk között a 

csont erősen,vályatszerűen kikopott/l/a bal 
térdnél,Kissé trapéz alakú vascsat tövissel 
/2/a jobb medencelapát felső széle felett.
Kissé benyomott oldalú téglalap alakú vascaat 
tövissel/З/ a bal medencében. Ovális vascsat 
töredéke tövissel/4/a jobb medencében,Egyélű 

egyenes vaakéa/5/ a jobb combcsontnál.Vaeka- 

pocsA/töredéke a bal alsó lábszárcsont felső 

végénél.
259. sirs/25.t./М;175.Vh:170.N.Hatszög átmetezetü bronz-

karikáju fekete gyöngycsüngőjü függőpár/l/a ko
ponya mellett.Fordított trapéz alakú vascaat 
tövissel/2/a bal medencelapáton.Egyélű egyenes 

vaakéa/3/a gerincoszlopon.Kézzel formált barna 

fekete foltos durva edény/4/a két "lábfej"között.
260, alr»/25.t./lvill5.Vh«115.Gy. VascaatA/töredéke a

medencében.
261.sir;/25.t.A«l6o.Vhil6Q. Erőssen korrodált bronzhu- 

zalból készült eredetileg gyöngyesiingós függőpár 

A karikák végei egymásra hajlitva/l/a koponya 

két oldalán egy-egy.Négyszög átmetazetű bronzhu
zalból készült zárt si karikagyűrű a jobb ké
zen.hatszög átmetezetü bronzhuzalból készült e- 

rőeen kiszélesedő végű karperecek/3/a jobb alkar 

alsó éa bal alkar felső végéről,Nagyméretű fekete



- 67 -

és sötétkék dinnyémen■gyöngyök/4/a nyakcsigolyák 

körül* Zárt ovális átmetszetü szijelosztó bronz- 

karika/5/a bal medencelapát közepének külső szé
lén. Téglalap alakú vaacaat tövissel/6/a kereszt
csont közepén.Igen keskeny egyélű egyenes vaskés 

a tok és a nyél famaradványával/7/a bal felkar- 

csont felső végének belső oldalán a medencela
pátig.

262. airt/26.t./Ztl65.Vhi!75. áiasé trapéz alakú vascsat
töviaekkel/l/a bal medencelapát közepének szélén, 
egyélű kis egyenes v „akés a tok erősen hangsúlyo
zott peremével.Jól látszik rajta a tok és a nyél 
faaaradványa/2/bal kéznél. Nagyobb egyélű egyenes 

vaskés a tok erősen hangsúlyozott peremével.Jól 
látszik rajta a tok és a nyél famaradványa/3/a 

bal kéznél.

263. sir i*» 110.Vht136.Gv.melléklet nélkül.
264. airttot 130.Vhtl7Q.ff.Állatcsontok/birka?/
265. sir:/26.t./»ütl65.Vht140.N.kerek átmetszetü bronzka-

rikáju csüngődiszes függő.Csüngődiszét három 

vízszintes sikba egymás mellé(majd ezek alá 

forrasztott gömböcökéből állították össze/l/ 

a koponya jobb oldalán.Négyszögletes átmetszetü 

bronzhuzalból készített karperecek beütögetett 

pontokkal diazitve/2/ mindkét alkar alsó végénél 
egy-e^y*Világos barna fekete foltos oraókarika /3/
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a jobb kéznél.Téglalap alakú vascsat tövissel 
/4/a bal medencelapát alsó szélének külső ol- 

dalán.Lgyélü egyenes vaakés a tok ás a nyél 
famaradványával/5/a bal kéznél.

266.sir:/27.t./iu:18Q.Vh»l64.^.A jobb alkar a medencébe 

hajlitva.Lovassir.Oválie karikáju paizs alakú 

csatlapu csuklós vaacsat/l/az utolsó gerinccsi
golyán. Lerne zee bronz nagyszi-ive^. Elő- és hát
oldalát egy keskeny bronzpéntra forrasztották 

/2/a bal alkar felső harmadának középső oldalán. 

i>isazijvég/3/e^vik a jobb medencelapát felső har
madában, a második a jobb medencelapát közepén 

az első szijvég alatt,a harmadik a gerincoszlop 

alsó végének jobb oldalán.Kettő bronz lemezből 
készült a harmadik az ásató szerint vasból.Bronz 

szijeloaztó karika két ellentétes egymással szem
benéző részén erősen kopott/4/a gerincoszlopon a 

csuklóé vascsat felett.Téglalap alakú vaacsat 
tövissel/5/a bal medencelapát alsó harmadában. 
Egyélű egyenes vaskés a tok és a nyél famaradvá
ny ával/6/a jobb combcsont felső végének külső 

oldalán.

A férfiváz jobb oldalán ellentétes tájolással 
feküdt a lábaira lerogyasztott lő 185 cm hosszú 

csontváza.Kisebb kerek préselt lőazerszámveretek.

Közepükön kidudorodó disz,széleik körben hátulról
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beütött pontokkal tíiszitettek/7/.feler6sitésük- 

re az omega alakú bronzkapcaok szolgáltak/7a/ 

kettő a 16 koponyájának felső rászán, egy az áll
kapocs alatt,kettő a gerincoszlop két oldalán a 

mellső láb közelében a bordákon,egy a hátsó láb 

közelében jobb coxbcsonton
Üagyobb préselt kerek 16ezerszámveretek.diazité- 

sük megegyezik a kié veretek díszítési módjával 
/8/ kettő a lókoponya felső részén a kicsi vere
tek felett,egy a koponya hátsó részének szélén a 

nyakcsigolyáknál,kettő a gerincoszlop két oldalán 

a mellső láb közelében a bordákon a kicsi vere
tek mellett,egy a hátsó láb közelében a bal comb- 

csonton.Kissé trapéz alakú vaacsat lekerekített 

hátsó sarkokkal/9/a bal oldali bordákon. Igen 

erős csuklós szerkezetű oldalpálcás vaszabla/10/ 
a ló szájában. Egyenes bordával megerősített tal
pú hurkosfülü vaskenKvelek/ll/a ló mellső lábá
hoz közel a gerincoszlop két oldalán.

267. airt/26.t,/di175.Vh»l60.F.Téglalap alakú vascsat tö
redékei/l/a keresztcsont jobb felső szélén.'iég- 

lalap alakú vascsat/2/a jobb combcsont közepének 

külső oldalán.Egyélű egyenes vaskés a tok és a 

nyél famaradványával/3/a jobb combcsont közepén, 
annak külső oldalán.

268. sir:»i: 130.Vht 150.f.A combcsontok X alakban.Melléklet
nélkül.
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269.alr:/26.t«/Mjl50.Vht115.Gy.Nyomott vöröses barna
огаолошЬ/1/а jobb combcaont alsó végének belső 

oldalán. Ismeretlen rendeltetési! vastöredékek/2/ 

a bal lábnál.
270-270-A sir;/26. t./Kettőssir.Iiő és kislány gyerek.

A; .150.A női váz hossza*145.A gyerekváz hossza 

102. A lány gyermek koponyája az anyja Ölében 

feküdt.A női váz mellékletei; Apró fehér kisa
gy öngyök/ l/a bal lapockacsonton.Téglalap alakú 

vaacaat tövissel/2/.Esztergályozott csont tütar- 

tó.Felülete csaknem teljesen lekopott/3/.A gyerek 

sir mellékletei s-Fü^gő disze felületén geometrikus 

díszítéssel/4/a koponya bal oldalán.hégyszög át- 

metszétü bronzhuzalból készült kiszélesedő végű 

karperec/S/a bal alkar alsó harmadában.Üvegbeté- 

tea karélyos bogiárpár a nyakcsigolyákon a gyöngy
sor két végének összekapcsolására használták, 

ágy nagy fehér mészkő-,egy gömbölyű fehér üveg- 

egy fehér hasáb-e^y sötétkék kéttagú üveggyöngy 

felső ovális tagjához egy gerezdekkel diszitett 

alsó tag csatlakozik.A gyöngysor többi darabja 

fekete sz^nü sárga folyatással díszített henge
res darab/7/a nyakcsigolyák körül.Sárga szinü 

korongon készült korsó.füle a nyakról indul és 

a hasra támaszkodik/S/ a jobb bokacsontok külső 

oldalán.

271.slr;M;lQO.Vh;155.ff.Kezek a medencében.Melléklet nélkül.
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272. sir:/26.t./al»180,Vh:80.Gy./lányka/. A csontváz el-
korhadt.két deszka között feküdt .Ovális kariká- 

Ju arany függőpár.caüngőrészén és a karika kö
zepén három-három vizszintes sikba rendezett 

aranygömb/l/a koponya mindkét oldalán egy-egy, 
öntött bronzeaörgő négyszögletes kis fíillel/2/ 

a bal ujjesontok mellett. Egyélű egyenes vaskés 

/3/ a bal alsó lábszár felső harmadának külső 

oldalán.Kézzel formált edénvA/4/a bal alsó láb
szárcsont alsó végének belső oldalán.

273. sir:/26.t./ii:185.vh:170.ff.Ovális vascaat tövissel
és kát vaspántból álló csatlappal/l/a kereszt- 

csont közepének felső szélén. Téglalap alakú 

bronz övveret alsó és felső végén egy-egy sze
geccsel/2/ a keresztcsont felső végénél a vascsat 

felett. Kerek vas öweretek közepükön a felerő
sítésre szolgáló egy-egy azegeccael/З/ egy a 

Jobb alkar felső harmadának belső oldalán.egy 

a gerincoszlop Jobb oldalán a gerincoszlop és 

a bordacsontok találkozásánál, egy a bal alkar
csont felső harmadának külső oldalán.Kissé be
nyomott oldalú téglalap alakú vascaat tövissel 
/4/a gerincoszlop bal oldalán a csigolyák és a 

medencelapát felső szélének találkozásánál.Zárt 

vaskarika/5/a bal oldali bordacsontok alsó har- 

madában.Homokkő fenőkő/6/.Egyélű egyenes vaskés
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a tok éa a nyál famaradványával/7/a jobb comb- 

csont felső vécének belső felén.Vas szi.1vdg/+/ 

a bal alkar felső vedének belső oldalán.
274. eir:/26.t./M8l80.Vhtl50.F. Ais^é benyomott oldalú

téglalap alakú vaacaat pecekkel/l/a medence 

közepén, KgyélU egyenes vaskéa a tok éa a nyél 
famaradványával/2/ a jobb kéznél.

275. air*/3C.t./iu;18Q.V'h:l6ü.F.¥a8*és/l/a lábnál.Koron
gon készült aötét szürke-fekete azinü edény, 
enyhén kihajid pereme alatt ferdén állé aorok- 

banrendezett beböködött diszitée, a hasán fel
váltva egy-két sor hullámvonalai illetve egye
nes vonalas diszitceael/2/a lábnál.

276.eir:/28.t.Aa •Vh: 155.F. Lovassir.A koponya két 

oldalán egy-egy kis gödröcske/35x30 cm/ közepén 

kerek metszetű cölöp maradványával. Kerek bronz-

karikáju kis kék üveggyöngyesüngős fü&gőgár/l/a 

koponya két oldalán egy-egy.Kissé benyomott ol
dalú téglalap alakú bronzcsat vastöviasel/2/a 

jobb oldali medencelapát és a keresztcsont ta
lálkozásánál.Négy kerek bronz övdlsz/*/ mindkét 
medencelapát felett kettő-kettő.dronz lemezes 

na;_vezi.ivég.elő és hátlapját egy vékony bronz

pántra forrasztották/З/ a bal alkar közepének 

belső oldalán.Lemezes kisszi.ivég/+/ Zárt vaa-
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karika/4/a jobb medeneelapát alsó végének külső 

szélén.Vee csipet» &/5/ a bal medencelapáton. .ki
csiny hegyes vasár a nyél famarádványaval/6/. 

Yaacsiholó KOvával/7/a bal combcsont felső vé
gének külső oldalán.ügyélű egyenes vaskés a tok 

és a nyél famaradványával/8/a jobb kézcsontok 

külső oldalán.
A férfi váz jobb oldalán ellentétes tájolással 
feküdt a ló 210 cm hosszú váza.begy nagyobb ke
rek vas lőszerezámdisz/З/egy a lőkoponya bal ol
dalán a zabla fölött,kettő a lő hátsó lábának 

közelében a gerincoszlop két oldalán.Kisebb ke
rek lÓBzerszámdisz/lO/a ló hátsó lábánál a ge
rincoszlop két oldalán.Kissé trapéz alakú vascsat 
/ll/а bal bordacsontokon.Csuklós szerkezetű oldal- 

pálcas vaszabla/12/a ló szájában.Egyenes bordával 
megerősített talpú hurkos fülű vaskemryelpár/13/ 

a ló mellső lába közelében a gerincoszlop két 

oldalán.
277.airt/29.t./У.Lant alakú bronzcsat bronzlemezből ké

szült téglalap alakú csatlappal.A csatlapon sar
kaiban egy-egy szegecs/l/a jobb raedencelapát 
felső szélén.Kégyzet alakú bronz övveretek sar
kaikban egy-egy,összesen négy nyitszeggel.Négy
nek közülük közepén gyöngyezerüen kiképzett fog-

*
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lalatban sötét ékkő vagy üvegbetét található/2/ 

kettő a gerincoszlop jobb oldalán az utolsó bor

dacsontokon egymás mellett,egy a gerincoszlop 

jobb oldalán a medencelapát és a gerincoszlop 

találkozásánál az előző két veret alatt»három 

a gerincoszlop bal oldalán az utolsó bordacsont 
vonalán a gerincoszlop és a bal slkar felső vé
ge kötött nagyjából egyenlő távolságra egymás
tól, egy a gerincoszlop bal oldalán a gerinc
oszlop és a bal medencelapát találkozásánál az 

előző három veret alatt.Kegy bronz foglalat 

négyzet alakú övdisz? egy a jobb combcsont fel
ső végén,egy a keresztcsont szélének közepén,egy 

a bal combcsont felső végén és egy a medencela
pát alsószélének közepén a keresztcsonton lévő 

darab alatt.Bronzlemezből készült Svbu.itató pánt 

két szegeccsel/3/a jobb medencelapát közepén a 

bronzcsat alatt.Kégy bronzlemezből készült kis- 

szijvég,felső peremük bordázott pánttal diezi- 

tett.A perem alatt egy nyitszeggel/4/egy a jobb 

alkar felső végén,egy a jobb oldali bordacsonto
kon az első négyzet alakú övveret felett.Sronz- 

lemezból kivágott propeller alakú eV forgó köze
pén egy nyitszeggel/b/a gerincoszlop jobb olda
lán található két négyzet alakú övveret között
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->rons lemeze© па,-.-\ aai.ive^, melynek elő ée hát
lapját egy vékony bronzp^ntra forrasztctták/G/
& bal felkar alsó végének belső oldalás,hegyé
vel a bal felkarceont felé.Téglalap alakú vas- 

csat tövisael/7/a két combcsont alsó végei kö
zött .bgyélii egyenes vaskés a tok ég a nyél fa- 

maradványával/ 8/a jobb combcsont felső harmadá
nak külső oldalén.^utvacsont/?/ a bal térdkalács 

és ez alsó lábszárcsont külső oldalán.
A férfiváz jobb oldalán ellentétes tájolással 
feküdt a lő 248 cm hosszú csontváza, héttő na
gyobb préselt legacyszámáiaz/Э/а lőkcponya kö
zepén annak két oldalán egy-egy.Proseit diszi- 

tetlen lőszerazáadisznek közepükön egy-egy nyit- 

szeg fejével. Belső részük gipazazerü péppel ki
töltve/10/ összesen 58 darab.A veretek a lókopo- 

nya két oldalán egy sorban, a lőkoponyán egy 

sorban, a lő mellső lábainál, valamint a ge
rincoszlopon és a hátső lábak combceontjain szin
tén egy sorban kerültek elő. Ovális karikáju 

két-két bronzpántből kialakított csatlapu bronz 

csat kettő-kettő nyitezeggel/ll/egyik a lőkopo- 

nys alatt a gerincoszlop jobb oldalán, a másik 

a jobb lapockacsonton.Csukló® szerkezetű oldal- 

pálcás vaszabla/12/ a lő szá.1 ában.V as кеш .vei pár

;л.;.

Sí
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/13-14/ь. c.rincoszlop két oldalán.
278. sir?/3C»t./júl7G.Vhíl7B.Jb'.iCettő vascsat/1-2/ a jobb

és bal medencelapáton egy-egy.bárt vas karika/ 3/ 
a jobb kéznél .ügyéit! egyenes vaskéa/4/a jobb 

kéznél.
279. slri/30.t./á.: 170.Vh> 155.1».iéglalap ©lakú vaacaat

töviesel/1/ a jobb medencelapáton.Biitonikue szür
ke orsö^omb be&arcolt cikk-cakk vonalkötegekitel 
diszitve/2/a jobb ccmbcsont mellett. 

28ü.sir»/3ü.t./K: 160.Vhs156.N.Hatszög átmetszetü bronz- 

karikáju kék üveggyöngycsüngős függő/l/a csont
váz felett kb 30 cm magasságban a sir földjéből. 

Kissé benyomott oldalú téglalap alakú vaacsat 
tövissel /2/a jobb medencelapáton. Nyomott gömb 

alakú szürke oraógomb/3/s bal coabcsont mellett.
281. sin/30.t/^t 150.Vhil62.B.Ovális négyszög átmetszetü

bronzhuzaíból készült karikáju sötétkék gyöngy- 

csüngos füg^őpár/1/ a koponya & két oldalán egy- 

egy. Bikonikus barnás szürke orsőgomb bekarcolt 

zeg-zug vonalkötegekkel diszitve/2/a jobb uj- 

cscntnál.

282. sir»/30.t./&8120.Vh.156.1.Kinkét kéz a medencébe
téve.Vascsat a jobb oldali bordák alatt.

283. sir:fel 140.Vh.130.Gy.Kelléklet nélkül.
284. elri/3o.t./Ms 175.Vhs156.N. Hatszög átmetszetü brcnz-
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karikája eredstileg gyöngyesüngős függ;о/l/a ko
ponya mellett, Bikonikus világosbarna oraő^omb 

két-két beményitett koncentrikus harmadával di- 

gzitve/2/a bal corabcaont külaó oldalán,
2B5,sir8/30,t«/Mi150«Vh8l55«fr«Téglalap alakú vascsat

töviaeel/l/ a medence közepén,Eikonikus szürke 

oraÓKomb törrdéke beböködött cikk-cakk vonalak
kal diazitve/2/ a jobb combcsont belső oldalán.

286, airt/30.t.Л.»180.Vh:150.К.Téglalap alakú vaaceat
tövissel/l/a bal medencelapáton.öikonikus bar
na oraó&omb bekarcolt zikk-zaxk vonalpárokkal 
diazitve/2/a jobb kéznél.

287. sir*/30.t./ Mil80*Vh,170.P,A jobb alkar a medencébe
helyezve.Téglalap alakú vaacaat tövissel/l/a 

keresztcsont közepén.Négyzet alakupréselt bronz
lemez övveretek sarkaikban egy-agy nyitszeggel 
Felületük négyzethálőszerü mintával diszitve/2/ 

egy a bal alkar közepe és a jobb medencelapát 
között,egy a jobb medencelapát közepének szélén, 
egy a bal alkar közepének külső oldalán.Indadi- 

ezea préselt oroaz kisszi.ivég/3/a bal alkar el
ső harmadának belső oldalán. Lemezes bronz nagy- 

aziivég/4/a bal medencelapát felső szélén hegyé
vel a gerincoszlop felé. Egyélű egyenes vágkés 

a tok és a nyél famaradványával/5/ a jobb comb-
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csont felső harmadának külső oldalán.
288. gir:/30.t./M:150».Vh.l45.B.-té&yszög átmetszetü bronz«

huzalból készült er őetileg gyöngyesitngŐs far.« 

Kcoór. a karikán álgranulációval/l/a koponya 

két oldalán egy-egy.Egy szem fehér gömbölyű 

mészkő-.ée nyolc világoskék nagyméretű dinnyé
ül Sfiy*óngy/2/a nyakcsigolyák körül.üikenikus 

szürke oraó^orab/3/a bal kéznél.Állatcaontok 

a sir földjéből.
289. sir:/30.t./М:140.Vh:170.h.Hatszög átmetezetü bronz-

karikáju sötétkék gyöngycsüngős füg,-,Őpár/l/ a 

jobb kulcscsontnál egymásba kapcsolva.Egy nagy 

éa egy kicsi világoskék й1ппуеааюсу0плу/2/a jobb 

lapockacso^tofi.Állgtcaontok/box^aák?/ a két el
se lábszircsont között.

290. sir: /30.t./kíl60.Vh*155.F.Egyélű egyenes kis vaa-
kée a tok és a nyél famaradványával/l/a bal kéz
nél. Három kavics a bal kéznél.

291. sir? Já*l60.Vh.145*F.Melléklet nélkül.
292. sir: mi.120.Vh:125.Gy.Melléklet nélkül.
293. sir: /30.t./áísl45*Yh*130#M.iíorhaöt csontváz.a töb

bivel ellentétesen tájolva.Hatszög átmetezetü 

bronzkarikáju sötétkék gyöngyösesüngőe fü^KŐ- 

2ÉSj.a karikán muffszerüen gyöngysort imitáló 

bronzdrót diszités található/l/ egyik a kopo-
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nys jobb oldr.lán a másik a koponyában*Töredé
ke« vagcgat/2/a jobb medencében.

294. sirs/30.t. Л. 8 200* Vh 1150.К.Л ár ga én barna kágagyön-
/•ybk/l/a bal siker közepének belső oldalán, 

bronz karikagyűrű/?/ a bal késen. Ovális át- 

metezetü bronzhuzalbél készült karperecpár/3/ 
aindkét alkar alsó végén egy-egy.Tégalap ©- 

laku v&scsat töredékei tövissel a bal medence
lapát közepén.Kie vaakapcaok külső és belső 

oldalukon egyaránt famaradvánnyal/5/ kettő
kettő a jobb combcsont külső és belső oldalán 

a combcaont felaŐ harmadában.Egyélű egyenes 

vaskés a tok és a nyél faaaradványaval/ö/a bal 
felkarcsont felső harmadának belső oldalán.
A váz jobb oldalán a oombcsont közepétől kezd
ve lefelé egy teljes szarvasmarha csontváz fe
küdt.

295. sirt...:140.¥h:110.G,7. A váz teljesen elkorhadt.
Törött für>Q/+/a koponya jobb oldalán.Egy 

szem gyöngy/*/ a jobb medencében.
296. air:/31.t./i.ít ,150.Vh:170.F. JK csontváz teljesen el

korhadt. Trapéz alakú vasceat tövlasel/l/a bal 
aedencelapát és a gerincoszlop találkozásánál. 

Kissé benyomott oldalú téglalap alakú vascaat 
tövÍ3eel/2/ a bal medencelapát közepén.dronz-

, á
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lemezből kivágott övbu.ltató punt/3/a bal meden

ce lapát »sóiénál s combcaont ét* a raedancelapát 

t lálkozásánál.Vas eaőrcaipesz hozz árosad ásod ott 

vaacülholóval/4/ a bal cor;bcaont felső vó^én.

..ovl‘к övvlc/t/u bal cooibceont felső vé&én követ- 

lenül a csipesz és a csiholó alatt* Egyélű egye

nes vaakéa a tok és a nyél faraftradványtával/6/s 

bai medeucelapát alsó végének közepén,

297.8Íri/31.t./iáil00,Vh.lQ5#Gy»Kissé trapéz alakú vascaat 

töviseel/l/a medence alatt.Kézzel formált barna 

szinü fekete foltos kissé kihajló peremi! edény 

Pereme ujjbenyomkodássál diszitett/2/a koponya 

felett.Gyöngyszemek/*/ a nyakcsigolyák körül,

298. sir:/31.t./Jflr l60.Vhil66.*i.0válla karikáju eredeti

leg gyöngyeaüngőe fü^HŐ/l/a koponya mellett.Bi- 

konikus szürke orsógomb/2/ bekarcolt zikk-zakk 

vonalakkal diezitve/2/ a bal kéznél.Egy nagy 

ovális fehér paszta-.néhány gömbölyű barna üveg

es négy kéttagú arany és kék szinü üveggyöngy/3/ 

a nyakcsigolyák körül.

299. sir:/31.t./mt90.Vhi150.P.Trapéz alakú lekerekített

sark® vascsat a medencében.

30Q.air!/31.t./atl60.Vh:157.F. Trapéz alakú vascsat

töviseel/l/s jobb kulceceontnál.Vascsat/2/a me

dence közepén.síerek zárt vsskarika/3/ a bal fel-
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karcsont alsó végénél.Kovav5/4/a medence bal ol
dalán.

301. alr:/31. t./,1il60.Vh.l47.H.Kerek каг! к áj u kié üveg
gyöngye eüngőe fü/:;, ópár/l/a bal felkaresont alsó 

végének belső oldalán. Pinny eaa. .:y öngyük/?.Á.Tég
lalap alakú vascant tövissel/3/ a medence köze
pén, ily onott gömb alakú barna огесрюдЬ/4/

3U2.air:/31. t./i<l: 146. Vh.l6Q.F.Va scant a medence jobb ol
dalán. Öt darab tu лáe a jobb combcsont külső ol
dalán.

303. air:/31.t./^:140.Vh.l35.Gy.Vaaceat töredékei a me
dence bal oldalán.

304. Blr»M:140.Vhi162.F.Melléklet nélkül.
3Q5.eiriMil74.Yhtl60.g. ifielléklet nélkül.
3b6. sir:/31. t./dl: 190. Vh: 150. ff. Ovális broaacaat pecekkel 

/l/а bal medencelapát felső szélén a medence és 

в gerincoszlop találkozásánál.bronzlemez töredé- 

kek/2/a jobb combcsont felső harmadának külső ol
dalán éa a bal combcaont felső harmadának belső 

oldalán.Talán 8ZÍjvégek/?/.3ronzleaezből kivá

gott övveretek sarcaikban egy-egy nyitszeggel/3/ 

a gerincoszlop jobb éa bal oldalán kettő-kettő. 

Bronzlemezből készült övbu.itató/ч/а bal medence- 

lapát felső szélének közepén.Qváiij vascant tö

vissel/ 4/ Keresztcsonton.Bárt vpakarjka töredé-
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ке/5/ a bal medencelapát felső szélén az övbuj
tató mellett.Egyélű egyenes vaskés a tok éa a 

nyél famaradványával/6/a jobb combcaont felaő 

harmadának külső oldalán.Ivelt hátú vaskés a tok 

és a nyél famaradványává1/7/a jobb combcaont fel
ső harmadának külső oldalán.

307.sir:/31.t./M:170.Vh.l55>M.Az alsó lábszárcsontok a
bokánál egymásra téve.Egy fehér gömbölyű mészkő-, 

egy zöld üveg- és néhány sárga káaagyöngy/l/a 

nyakcsigolyák körül.Gömb alakú szürke oraógomb/2/ 

a bal combcsont közepén. Téglalap alakú vascsat 

tövissel/З/ a jobb combcsont közepén. Állati comb
csont a két alsó lábszárcsont között.

308.6Ír:M:22Q.Vh:l60.B.A csontváz elkorhadt.A koponya a- 

latt bőrmaradványok.Melléklet nélkül.
309.sir:/32.t./M:180.Vh:170.F.Téglalap alakú vascsat tö- 

vissel/l/a medencében,Egyélű egyenes vaskésA/a 

jobb combcsont felső harmadának külső oldalán.A 

férfi csontváz jobb oldalán ellenté/tesen tájolt 

160 cm hosszú ló csontváz.Vas csikózabla/5/a ló 

szájában.Kerek vas lószerszámdiszek széleik kör
ben hátulról beütött pontokkal.Közepükön egy-egy 

szeggel/2/kettő a zabla mellett a ló szájánál,ket- 

tő a ló koponya felső végének két oldalánfegy a 

lókoponya hátsó részének közepén,kettő a lapocka-
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csontokon,egy a gerincoszlop felső végénél,ket
tő-kettő a medencecsontokon.Kettő téglalap ala
kú vascaonttövisael/3-4/egyik a gerincoszlopon 

a másik a gerincoszlop jobb oldalán a kengyel mel
lett a bordacsontok között.Egyenes bordával meg
erősített talpú vaskengyelpár/6/a gerincoszlo 

icét oldalán a bordacsontokon.
310. sir:tt:145.Vhtl60. S. Melléklet nélkül.
311. sir:/31«t./M:165.Vlnl60.g.Téglalap alakú vascsat tö

redékei a bal medencelapát alatt.
312. sir:M:l60.Vh:149.P.Melléklet nélkül.
313. sir:/31.t./M:170.Vht170.И.Nyitott végű sima karika 

gyűrű/l/a jobb ujjcsontokon.Bikonikus világos
barna orsőgomb/2/ a jobb alkar belső oldalán az 

alkarcsont és a medencecsont között.Kézzel for
mált hosszúkás testű enyhén kihajló peremű bar
na fekete foltos edény/3/a jobb combcsont alsó 

végének külső oldalán.
314. sinM:150.Vh:70«Gy.Melléklet nélkül.
315«sir:/31.t./M:170.Vht170.P.Kerek karikáju vascaat vas

lemezből készült csatlappal/l/a medence közepén. 
Téglalap alakú vascsat tövissel/2/a jobb meden
celapáton.Kerek vascsat/3/tövissei/3/a bal me- 

dencelapáton«Kis ón/?/karika/4/a bal medencela
pát alatt. Egyélű egyenes vaskés töredékei/5/a 

bal kéznél.

2Я-

írr-
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3X6.air»/31»t./íd:150»Vh»150.К»Trapéz alakú lekerekített 

aarku vaacaat tövissel/l/a gerincoszlop és a 

medencecsont találkozásánál.Kézzel formált kis
sé kihajlő peremű barna fekete foltoa edény/2/ 

a lábnál.
317. sir »/31. t./«i> 140. Vh»140.ft. légialap alakú vascsat tö-

▼issel/l/a medence közepén.Bikonikus szürke or- 

sógomb/2/a jobb kéznél.
318. sir»/31. t./.48140.Vh» 150.Ь.Korongon készült kis sár

ga füles bögre a lábnál.

319. sir»/33.t./.4» 195.Vh» 180.ft.Két bronzazálból sodrott
bronzkarikáju eredetileg gyöngycsüngős függő/1/ 

a koponya bal oldalán.ftyitottvégü bronz karpe
rec/2/ a bal alkaron.Bikonikus szürke orbőgomb 

bekarcolt koncentrikus vonalakkal diszitve/4/ 

a bal kulcscsont külső oldalán.Nagy sötétkék 

dinnyemaggyöngyök/3/a nyakcsigolyák jobb olda
lán az állkapocs alatt.To.láahé.1 töredékei a jobb 

combcsont alső végének külső oldalán. 

32Q.Bir:/33.t./ätl50.N/?/.A lábak térdben kissé össze- 

huzva.Ovális karikáju hasáb alakú zöld Uveg- 

gyöngycsüngős függőpár/1/ az egyik az állkapocs 

bal oldalán a másik a nyakcsigolyák bal oldalán. 

Bikonikus barna orsógomb bekarcolt cikk-cakk vo
nalpárakkal diszitve/2/a bal alkar alső harmadé-
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ban,annak külső oldalán.Egyélü egyenes vaskőa 

a tok és a nyél famaradványáva1/3/ xioporsókap- 

caok/4/a bokacsontok között, A váz baloldalán 

a medencétől lefelé a "lábakon túlnyúlva" egész 

állatcsontváz.Szarvasmarha/?/ vagy szarvas/?/.
321.slr:/33.t./M:170.H:280.Sz:170.Vh:170.Lovaaslr.

B.Ovális karikáju csuklós bronzcsat. A csatka
rika gyöngyszerüen diszitett, a csatpecken kis 

nyúlvány.Az öntött csatlap szimetrikusan felé
pített indákkal diszitve/1/.Öntött áttört lyuk- 

védő veretek szimetrikusan felépített leveles 

ággal diszitve/2/.Három nagyobb és négy kisebb 

öntött griffes veret.A csüngődisz áttört tova
gyűrűző indákkal diszitett/4/.Bronzlemezből ki

vágott övveret két nyitszeggel/З/.Csüngődisz 

nélküli griffes övveret/5/ Öntött áttört indák
ból álló mellékszij diszitő veretek/6/.Öntött 

kisszijvégek tovagyűrűző indadieszel.Szijszo- 

ritójuk két-két felemelkedő fülecske egy-egy 

nyitszeggel/7/.Propeller alakú öntött övforgó, 
széle gyöngysorszerüen diszitett/8/.öntött bronz 

nagyszijvég hullámvonalakból kialakított tégla
lap alakú keretben tovagyűrűző indadisszel.Szij- 

szoritója két egymással szembeforduló állatfej 
egy-egy nyitszeggel/Э/.Trapéz alakú bronzcaat
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vagpecekkel/10/.figyélü egyenes vasicés a tok és 

a nyél famaradványával/11/,Va^kég/ч-/.Állatcson
tok*
Az övdiszek nem az eredeti helyükön kerültek elő. 

A váz jobb oldalán a férfi vázzal ellentétesen 

tájolva teljes lócsontváz/34.t,/ Kerek vaslemez
ből készült lőszerszámdisz/l/.Téglalap alakú vas
csat tövissel/2/.Trapéz alakú vaácsát tövissel/3/ 
Csuklós szerkezetű oldalpálcáe vaszabla/4/. Ho
morú talpú vaakengyelpár/5/

322.sir: a:170.Vh:l60.F.Lelléklet nélkül.
32 3.eir:/34.t./i» : 14Q.Vh: 135.Kyltottvégü sima bronzkarikák 

/l/а koponya két oldalán egy-egy.Világos és sö
tétkék dinnyemagöröngyök/2/.

324. air:/34.t./^tl30.Vh.90.Gy.Hasáb alakú fehér üvj
hosszúkás fehér ée világoszöld üveg-.és sötét
kék dinnyemaggyöngyök a nyakcsigolyák körül.

325. sir»/34.t./ds180.Vh:156.K.Kerek karikája kis gyöngy-
csüngős függőpár/1/а koponya két oldalán egy-egy. 

Ovális vascsat tövissel/2+/.
326. air:/34.t./jÁ:190.Vh:150.H.Hyitottvégü bronzkarika

a koponya mellett.
327. sir:/32.t./á:23Q.Vh:190.F.Csont botvég/l/a jobb comb

csont felső széle és a jobb kézcsontok között. 

Ovális karikáju bronzlemezből készült csatlapu 

bronzcsat vaspecekkel.A paizs alakú csatlapon

it- ■.

щ

z*i M.
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három nyitazeg található/2/az utólaó gerinccsi- 

golyán.Patkó alakú bronzlemezből kivágott lyuk- 

védő veret/3/.Préseit négyzet alakú bronz öv
veretek griffalakkal díszítve/4/ kettő a jobb, 

kettő a bal medencelapáton és egy a bronzcaat 
felett a gerincoszlopon,Préseit bronz kisszij- 

végck felső peremük alatt egy-egy nyit szeggel. 
Lezáródásuk hegyesedő/5/egy a jobb medencela
pát közepének széle mellett, a másik a bal me
dence közepén. Préselt bronz nar.vazi.ivég elő
lapján három egymás után ábrázolt griffel/6/ 

a jobb medencelapát alsó szélénél és a kereszt- 

csonton.Trapéz alakú vascsat tövissel hátoldalán 

textilmaradvánnyal/7/a jobb combcsont felső vé
gén, Korongon készült szűk nyakú kissé kihajié 

peremű szürke korsó/8/a két boka között.Egyélű 

egyenes vaskés a tok és a nyél famaradványával 
/9/ a bal alsó lábszárcsont felső végének belső 

oldalán.
328, sir:/35.t./^3:220.Vht 156.M.i.ag kék dinnyeina ggyöngyök

/l/а jobb oldali bordacsontok között egy ceomó- 

ben.Téglalap alakú vascaat/2/a medencében a ke
resztcsonton.

329. sir:/35.t./iü:l65.Vh:l66.l4. Kerek arany karikáju gyöngy-

csüngős függőpár/l/ a koponya két oldalán egy-
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egy.Három lencse alakú részből álló fejű arany 

gyürü/2/a jobb kénen.Kerek fejű foglalatban lévő 

gyöngydiszes bronzgyűrü/3/a bal kézen.négyszög 

átmetszetü bronzhuzalból készült karperecpár be- 

ütögetett pontokkal diszitve/4/mindkét alkaron 

egy-egy. nagyméretű sötétkék áinnyemag-,orsó a- 

lakú fehér és zöld üveg-.gömb alakú kék üveg-« 
folyatott diszü kék gömbölyű-.kubooktaeder ala
kú kék és vörös üveggyöngyök/5/a nyakcsigolyák 

körül és a gerincoszlopon egészen a medencéig 

egy sorban egymás alatt, négyzet alakú vascsat 
tövissel /6/ a bal medencelapát alsó részén.

330.sir:/36.t./M:19ű.Sz:31Q.Vh:170.F.Lovaasir.öntött 

aranyozott csuklós bronzcsat.Qvális karikája 

törött.csattestén áttört indadisszel/l/a ke- 

resztcsonton.Hronziemezből készült övbu.1 tató 

pánt/2/a keresztcsont jobb oldali szélén.ön
tött bronz iyukvédő veretek melyeket leveles 

indákból alakítottak ki/3/.öntött áttört mel- 

lékszij veretek stilizált indadisazel/4/.ön
tött aranyozott csukiós Övveretek.Felső tag
jukon középtengelyesen felépített indadisz- 

azel.alsó tagjuk paizs alakú és áttört indával 
diazitett.tígy a jobb alkar közepének külső ol
dalán, egy a jobb kézcsontokon, egy a jobb me-
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dencelapát felső szélén,egy a bal medencelspát 
felső szélén közel a gerincoszlop és a medence 

találkozásához, kettő a bal medencelapát felső 

szélén a karcsontokhoz közel, egy a bal kézcson
tok éa a bal combcsontok közepe között.öntött 

áttört tokos kiasziivégek S alakú indadlsszel 
és aranyozás nyomával.Szijszőritájukon téglalap 

alakú keretben leveles indadisz,melynek hátte
rét poncolással diszitették.A szíj felerősíté
sére kettő-kettő pár fül szolgált, melyeket egy- 

egy nyitszeggel átütöttek/б/.Öntött sima propel
ler alakú övforgő/7/.öntött aranyozott bronz 

nagyszi.jvég középt ngelyesen felépített leveles 

indadisszel.Szijszoritóján kettő egymással szem
beforduló stilizált madárfejjel, melynek a szeme 

helyén agy-egy nyitazög található.A szijszoritőn 

gyöngysorkeret által határolt téglalap alakú mező
ben vésett indadieszel/8/a bal térdkalács belső 

oldalán. Téglalap alakú vaácsát tövisekkel/9/* 

fígyélü egyenes vaakés a tok és a nyél famaradvá
ny ával/10/a jobb combcsont felső végénél.VagárA/ 

a jobb combcsont külső oldalán.
A férfi váz jobb oldalán ellentétes tájolással 
feküdt a ló 180 cm hosszú csontváza. Préselt fél
gömb alakú bronz lószerszáméisz/ll/e homlok kö-
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zepén.Három félgömb elaku broi £ préselt lószer
száma isz/ 12/ a koponya mellett.Téglalap alakú bronz
lemezből kivágott lészerszá:díszek sarkaikban egy- 

egy lyukka1/13/«Téglalap alakú vascsat töviael 
/14/ az egyik kengyel mellől.Zárt vaskarika/15/ 

a másik kengyel mellől. Csuklóé szerkezetű. S a- 

leku oldalpálcás vaaaabla/ie/ a ló szájában.
Kenővelpár/+ 17/a lóváz két oldalán egy-egy.

331«sir»/35.t.U:120.Vhi170.P.Egyélű egyenes vaskés a 

tok ée a nyél famaradványóval a jobb kéznél.
332. eiri/35.t./Mi130.Yhil55.K.Kerek bronzkarikáju kis

gyöngycsüngoo fw^iő/l/a koponya jobb oldalán. 

vascsat töredéke/2/a bal medencelapáton.Bikoni- 

kus szürke orsógomb/3/ a bal alkar alsó végének 

belső oldalán.
333. eir:^tl25.Vh:15G.F. "Karok ée lábak szétterpesztve".

Melléklet nélkül.
334«sir:/35.t./4:17Q.Vh:l64.K« Ovális bronzkarikáju

gyöngycsüngőa fügKŐpár/l/ a koponya két oldalán 

egy-egy.Bikcnikue barna orsó^omb/g/ a bal alkar 

alsó végének belső oldalán. zarvasmarha csontjai 

a váz mindkét oldalén a karcsontoktól lefelé a 

lábakkal párhuzamosan.
335. airtiáilbO.Vh: 156.F.Melléklet nélkül.

336. airs/35.t./íéil7Q.Yhil6c.F. Törött vaskarika a bal
medencecsont alatt.
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337. sir:Ks 140 . V h: 15 8 . F.Melléklet nélkül.

338. sir:/35.t./M:140.Vh:140.Су.Ovális vascsat tövissel
/l/га medence ben. Egyélű egyenes kis vaskés a 

nyél famaradványával/2/a jobb késnél.

339. airt/35.t./M:150.Vh:148.R.Kerek bronzkarikáju
gyöngyesüngős függopár/1/ a koponyáé mellett. 

Sikonikus törött orsógomb beböködött zeg-zug 

vonallal diszitve/2/a bal kéznél.

340. sir:/35»t./М:154»Vh:158.К.négyzet alakú vascsat pe
cekkel/l/a medence közepén.Kicsi vaskamoé/2/a 

jobb lábfejnél. Három to.jás maradványa a lábfe
jek között.

341. airt/35.t./Mi190.Vh:158.R.Téglalap alakú vaséнаt
tövissel a medence közepén.

342. sirt/35-t./M;110.Vht153.F.Egyélű egyenes vaskés a
jobb kéznél.

343. sir./35.t./Mil65 .Vh:155.I'.Egyélü egyenes veskés a
tok és a nyél farasradványával, a tok erősen 

hangsúlyozott peremével a jobb kéznél.
344 . eiri/35-»t./Mil6Ca Vh:150.N. Kerek bronzkarikáju füg

gő, csüngődieze bronzgömb, mely a karikához ál- 

granulácicval diszitett palásttal csatlakozik.
A csüngőáisszel ellentétes oldalon hasonló bronz- 

gömb diszitéa/l/a koponya jobb oldalán.Sgv kétta
gú arany szinü üveggyöngy és egy szem gömbölyű

kis
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üveggyöngy/2/a bal alkar alsó végénél.Téglalap 

alakú vascsat tövissel/3/a bal medencelapáton. 
Törött sötétbarna orsógomb bemélyitett concent- 

rikus vonalaKkal diszitve/4/a bal Kéznél.
345. sirt/37«t./Ш140. Vh: 140. K. Kerek bronztcarikáju ere

detileg gyöngycsüngős függőpár/1/a koponya mel
lett.Henger alakú zöld üveg-.gömb alakú üveg-, 

és világoskék dinnyemag alakú gyöngy/2/a nyak- 

csigolyák körül.Kissé benyomott oldalú trapéz 

alakú vascsat tövissel/3/a medencében.Bikonikus 

világosbarna orsógomb/4/a bal Kéznél.
346. airt/37.t./Mt185.Vbt170.F.Kerek csont tarsolyzár. 

Előlapja pontkörökkel disziteit»hatoldalán há
rom lyukkal átütve.A felmagasodó gerinc hosszó- 

oan szintén átfúrt/l/a jobb alkarcsont alsó vé
gének belső oldalán.Kissé benyomott oldalú tra
péz alakú vascsat tövissel/2/ a bal medencelapát 
felső szélének közepén.Téglalap alakú lekerekí
tett sarkú vascsat tövissel/3/ a jobb medencelapát 
alsó szélénél.Préselt kerek bronz övdiszek szé
lükön kis peremmel. A veretek Közepén ugyanolyan 

kis perem mint a széleken/4/ egy a jobb medence
lapát felső szélének külső oldalán,egy a gerinc
oszlop és a medence találkozásánál a gerincosz
lop jobb oldalán, egy a gerincoszlop bal oldalán

" ** *> . ..

-r
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a medencelapát felett,egy a bal medencelapát fel
ső szélénél.Préselt bronz kisszi.ivégek kiszéle
sedő icarélyos alakú végeiken szalagfonatokkal 
diszitve/5/egy a jobb med^nc©lapát külső szélé
nél az öweret alatt, egy a keresztcsonton.Vas
lemezből készitett tarsolyzár/6/a bal medence
lapát külső oldalán.Zárt vaskarika/7/a jobb al
kar alsó végénél a tarsolyzar alatt.Egyélű egye
nes vaskóé a tok és a nyél famaradványává1/8/a 

jobb alkar alsó végénél a vaskarika alatt.Kis 

vaskapocs/9/
347.sir:/37.t./iá:18Q.Vh:170>P. Fogatlan,öreg, a csontok 

elkorhadtak.Öntött csuklós bronzcsat pecekkel. 
Paizs alakú csatlapján férfi profilban ábrázolt 

mellképe/1/.Öntött kerek bronz övveretek, a fel
erősítésre szolgáló két-két szeggel. A felületük 

az egyik nyitszegből kibomló leveles indadisszel 
diszitve/2/ egy a jobb medencelapát alsó szélé
nél a forgó mellett, egy a jobb medencelapát kö
zepének peremén,egy a jobb medencelapát felső 

szélének külső oldalán, egy a gerincoszlop alsó 

végén, egy a keresztcsonton,egy a bal medence
lapát és a bal oldali bordacsontok között és 

egy a bal medencelapát felső szélének peremén. 
Öntött bronz övforgó,széle körben kis bordával
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diszitve/3/a jobb combcsont felső végének külső 

oldalán.Üntött tokos bronz kiaszi.lvégek S alakú
indával diszitve/4/egy a keresztcsonton, egy a 

bal medencelapaton és egy a gerincoszlop alsó 

vegének jobb oldalán. Téglalap alakú vascaat 
tövissel/5/a jobb eombcsont közepének külső ol- 

dalán.kagyméretü vaskés a tok és a nyél famarad- 

vanyaval/6/a jobb combcsont felső végének kül
ső oldalán, kgyélü egyenes vaskés a tok és a 

nyél famaradvanyával/7/a jobb combcsont felső 

végének külső oldalán, netto kis vaslemez/*?/ 

mindkét alsó ábszar alsó végének külső oldalán. 

Vas na»cy3ZÍ.1vég/+?/a bal combcsont felső végé
nek belső oldalán.

348. sir:/37 .t./M: 165 .Vh:l6Q.&. Ovális oronzkarikáju ere
detileg gyöngycsüngőe függő,karikán álgranulá- 

cióval/l/a koponya bal oldalan.Binonikus világos- 

barna orsógomb/2/ a jobb kéznél.
349. sir:/37.t./^tl65.Vh:l65.1i.kerek karikáju eredetileg

gyöngycsüngőe füRAŐ/l/a koponya bal oldalán.Le- 

kerekitett sarkú négyzet alakú vascsat tövissel 
/2/a jobb medencelapáton.

35C.air:/37.t./Mtl6G.Vh:154.K. Sima nyitottvégü bronz
karika/l/a koponya bal oldalán.kék dinnyemag- 

g.vönpLvök /З/a nyakcsigolyák körül.Átfúrt pénz/2/

V \
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a nyakláncon gyöngyök között.
351.sir*/38-39 t./ Aettőssir.üá*220. Férfi Vh:l65. Hói 

th:154.I»ovassir. A férfisir leleteis/38t./
Öntött csUiilós bronzcsat.*>.arÍKá.1a gyöngysoraze- 

rüen Kialakított»caatpecke szintén gyöngysoreze- 

ríien diszitett,hátsó végén felálló füllel dí
szített.Öntött paizs alakú csattestten szalag- 

fonatos diszitessel/l/a keresztcsont bal oldalán. 

i>ronz lemez bői kivágott Övbujtató/2/a jobb alkar
csont alsó végének belső old&l&n.iatkó alakú 

gyöngysorszerű diszitésü lvukvédő veretek a fel

erősítésre szolgáló három nyitszeggel/3/ egy a 

bronzcaat csattestténél a keresztcsonton,egy a 

bal medencelapát felső szélénél.Öntött csüngő- 

ciiszes griffes veretek, csüngődiszük szimetriku- 

san felépített indából áll/4/egy a jobb medence
lapát felső szélének és a gerincoszlop találkozá
sánál,egy a gerincoszlop alsó végének és a bal 
medencelapát találkozásánál, öntött áttört grif
fes övveret csiingődisz nélkiil/5/.egy a jobb comb- 

csont felső végén,egy a jobb medence közepének 

külső oldalán, egy a bal combcsont felső végén, 
öntött tokos kisszi.ivé*ek mindkét oldalukon S 

alaKU ináéval diazitve/6/egy a bal alkarcsont 

közepének belső oldalán.öntött tokos bronz nagy-
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szi.ivég mindkét oldalán három egymás után allé 

griffel díszítve.Szijszoritóján fejét hátra for

dító térdre rogyó patas állat/7/a bal alkar kö
zepének belső oldalán hegyével az alkarcsont fe
lé íorüulva.Négyzet alakú vascsat tövissel hát
oldalán textilmaradvänyokkal/8/a bal combcsont 
felső végének külső oldalán.Igen nagy egyélű e- 

gyenea askéa a tok és a nyél fameradványával/9/ 

a jobb combcsont felső harmaaaaak külső oldalán, 

kgyélü egyenes vasáéa/10/a jobb combcsont felső 

harmaaának külső oldalán.
A férfi váz jobb oldalán ellentétes tájolással 
feküdt a ló 150 cm hossza csontváza.Vas heveder
eset/ 11/.Csuklóa szerkezetű olüalpálcás vaszab
la/ 12/a ló szájában.Egyenes bordával megerősí
tett talpú vaakengyelpar/13/ a ló két oldalán.
A női sir mellékletei/33.t,/Kerek karikaju kis 

kék üveggyöngyeaüngőa függőpár/l/a koponya két 
oldalán egy-egy.hat karélyos üvegbetétes boglár 

pár/2/a mellen.áarga kása-, ovális fehér és zöld 

üveg-, világoskék dinnyemag-.és egy gömbölyű bo
ros tyángyöngy/3/a airleirás szerint a nő és a 

féfi nyakát egyaránt körülfogta.
352. sir:Mt170.Vh.130.Oy.kelléklet nélkül.

353. sir»/39.t./Mt200.Vhil50.g. Vaslemezoől készült szi.l-
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bu.1 tató/l/a bal medencelapát alsó szélének kül
ső oldalán.Téglalap alakú öntött övdisz stili
zált indadisszel/2/.Öntött áttört csüngődiszes 

övveretek középtengelyesen felépített erősen 

stilizált leveles indadisszel/3/kettő a jobb, 

kettő pedig a bal medencelapát felső szélén. 

Öntött áttört övveret középtengelyesen felépí
tett erősen stilizált leveles indadisszel/4/. 

Öntött tokos kisszi.ivég előlapján tovagyűrűző 

leveles indával.Szijszorítóján vízszintesen 

elhelyezett S alakú indával és ennek közepén 

egy szeggel/5/. Öntött tokos nagyszi.ivég.Elő- 

lapján egymás alatt álló négy állatfigurával 
díszítve.Az állatok közül az első és a második 

balra, a harmadik jobbra, a negyedik ismét bal
ra áll.Hátravetett fejük felcsapódó farkuk felé 

néz.A hátoldalon kibomló leveles indadiszités 

található.A szijvég tokjának előlapján balra ál
ló és jobbra néző állatfigura,hatlapján leveles 

indadisz található/6/a bal alkar alsó harmadá
nak belső oldalán.Egyélű egyenes vaakéa a tok és 

a nyél famaradványával/7/*a jobb combcsont fel
ső harmadának külső oldalán.

354.sir:/37.t./M:130.Vh:155.K.A jobb alkar a medencébe 

helyezve.Kézzel formált viragcserép alakú barna
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fekete foltos egyfülü edény a lábnál.
355. sir:/37.t./iá;l6Q.Vh:170.kihajló peremű öblös hasú

kézzel formált sötétszürke durva edény»pereme 

ujjbenyomkodással diszitett, a lábfejek között.
356. sir:/39.t./M:120.Vh:150.Ovális bronzkarikáju rövid

tengelypalástu áttetsző gyöngycsüngős függő a 

koponya alatt.
357. sir: M:110.Vh:l60.F.Melléklet nélkül.
35B.sir:/39.t./M:150.Yh:l6Q.H.Nyomott gömb alakú fehér 

mészkő/?/ orsógomb/l/a jobb kézcsontok mellett, 

kézzel formált világosbarna durva edény/2/a bal 
alsó lábszárcsont alső végének belső oldalán.

359. air:/39.t./M:130.Vh:155.«.Sima bronzkarika/l+/ a
koponya bal oldalán.Bikonikus szürke törött 

oraógomb körbefutó koncentrikus vágatokkal dí
szítve/2/a jobb kéznél.Trapéz alakú vascsat tö
vissel/3/ a bal medencelapáton.Tojáshéj töredékei 
a jobb térdnél.

360. sir:/39.t./M:135.Vh:185.F. Egybeöntött ovális ka-
rikáju bronzcsat. Öntött csatteste két kifele 

kanyarodó indából áll,három nyitszeggel /1/ a 

medence alatt a két combcsont között azok felső 

harmadában pecekkel a medence felé.Öntött kis- 

szi.ivég bronzlemez hátlappal,szijszorítóján egy 

szegeccsel.Előlapját tovagyűrűző indával,szijszo-
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ritóját icét egymással szembeforduló állatfejjel 

diszitették/2/ a bronz csat alatt a két comb
csont között szíj szorító,} ával a bronzcsat felé 

áll függőlegesen.
361. sir:/39.t./M:l65.Vh:154.N.Kerek karikáju,eredetileg

gyöngycsüngős függő/1/ a koponya bal oldalán. 

Nagyméretű aranyszínű dinnyemaggyöngyök/2/a nyak- 

csigolyák körül.Téglalap alakú vascsat tövissel 
/3/ a medence közepén.Téglavörös szinü bikonikus 

огэояотЬ körbefutó koncentrikus vágatokkal di- 

szitve/4/a jobb kéznél.
362. BÍr:/39.t.m:154.Vh:145.N.Sima bronzkarika/l/a kopo

nya mellett.Üvegbetétes boglár alaplemeze és 

gyöngysorszerű keretdrótja/2/ a nyakcsigolyáknál.
363. sir:M:12o.Vh:154.kelléklet nélkül.
364. sir:M:lOO.Vhi165.Melléklet nélkül.
365. sir:/39.t./ M:154.Vh:l60.Téglalap alakú lekerekített

sarkú vascsat tövissel/l/a bal raedencelapáton. 
Trapéz alakú vascsat tövissel/2/ a jobb meden
celapát alatt. Egyélű egyenes raskés a tok és a 

nyél famaradványával/3/a jobb combcsont felső 

harmadának külső oldalán.
366. sir: /39.t./íá: 100.Vh:l65.Kissé benyomott oldalú tra

péz alakú vascsat tövissel a medence alatt.

367. sir:/39.t./fo:120.Vh:160.F.Téglalap alakú vascsat
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tövissel/1/.Vascsiholó töredékei/2/a bal comb
csont közepén»Kovadarabok/3/»Erősen kopott he
gyes csonteszköz/4/a csontváz fölött 30 cm ma
gasságból a sir földjéből.

368. sir:/38»t»/M:80.Vh:140. kerek karikáju gyöngyesün-
gős függő a koponya jobb oldalán.

369. sir:, t140»Vh:150»Kettő szarvasmarha csontváz»
Melléklet nélkül.

370. sir:/40.t./M:140.Vh:150.N. Sima bronzkarikák/1/ mind
kettő a bal haIáitékesont mellett.Ovális vascsat 
tövisael/2/a medencében.

371. sir: /40.t./M:l60.Vh:I62.P.A lábak"karika szerűen”. 
Ovális vaacsat tövissei,szijszorítóját két vas
pántból készitették/l/a bal medéncelapát felső 

szélén.Bronzlemezből kivágott C alakú lyukvédő 

veretek három-három szegeccsel/2/a bal medencé
ben egy sorban.Négyzet alakú vaslemez övveretek 

sarkaikban egy-egy szeggel/З/ kettő a jobb me
dencelapát felső szélén,kettő a bal raedencela- 

pát felső szélén, kettő pedig egymás alatt a bal 
medencelapát külső szélénél. Bronzlemezből készí
tett kisszijvég,melynek elő és hátlapját egy vé
kony pántra forrasztották/4/a jobb medencelapát 
alsó szélének külső oldalán.Bronzlemez nagyszi.i- 

vég melynek elő és hátlapját egy bronzpántra for-
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rasztották/5/ a jobb medencelapát közepének kül
ső oldalán a kisszijvég felett. Benyomott olda
lú téglalap alakú vascsat tövissel/6/a bal comb
csont felső végén.Zárt vaskarika felületén tex
tilmaradvánnyal /7/a bal alkar közepének belső 

oldalán.Egyélű egyenes vaskés/8/a bal alkar al
só harmadának belső oldalán a vaskarika alatt.

372. sir:/4Q.t./M:l6Q.Vh:155.N.Téglalap alakú vascaat 

tövissel/l/a bal oldali medencelapáton.Bikonikus 

téglavörös orsógomb két zeg-zug vonalköteggel di- 

szitve/2/a bal kéznél.
373. sir:/40.t./M:170.Vh:l65.F.Trapéz alakú vaacsat tö

vissel/l/ a keresztcsonton. Egyélű egyenes ferde 

nyéÍnyülványoa vaskés a tok és a nyél famaradvá- 

nyával/2/a bal combcsont alsó harmadának külső 

oldalán.
374. sir:/40.t./M:175.Vh:145.H.Tégalalao alakú vascaat

tövissel/l/s gerincoszlop és a medence talál
kozásánál. Bikonikus szürke kopott oraógomb/2/ 

a bal alsókar végének belső oldalán.
375. sir:M:45.Vh.160.Melléklet nélkül.
376. sir:/40.t./M:90.Vh.145.Й.Törött csont tütartó/1/

a jobb kéznél. Vastü töredékei/2/ a tütartóban.

Trapéz alakú vscsat tövissel/3/ a keresztcsonton.
Kézzel formált durva barnás fekete edény/4/a bal 
kéznél.

i;
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377. sirti;i*10Q.Vh;145.Melléklet nélkül.
378. sir t/40. t. Mi 165. Vht 150»»** Nyomott gömb alakú barna

törött orsÓ£omb/l/.Egyélű egyenes vaskés a 

tok famaradványával/2/a bal kéznél.Kézzel for
mált barnáé fekete durva edény/3/ a medence 

felett.
379. air:/40.t./£:180.Vh:190.F.Egyenes nyakú,kiszélesedő

hasú kézzel formált durva edény a lábnál a két 

boka között.
380. sir:/40.t./Mtl3Q.Vhsl60.ff.Trapéz alakú v&scsat tö

vissel a medencében.
361»sir»/40.t./Mt!40«Vh.150.K«Kézzel formált barnás szür

ke durva edény a sir földjéből a csontváznál 
magasabb rétegből.

382. sirt/40.t./dúl70.Vh.l70.Bi&onikuB barna orségomb 

"spirálbütykös" díszítéssel a bal kéznél.
383#sin/40.t./MtléO.Vht 170.k.Lekerekített sarkú tégla

lap alakú vasceat töviasel/l/a jobb oldali meden
celapáton.Téglalap alakú \ascsat tövissel/2/e bal 
oldali medencelapáton.Egyélü egyenes vaskés a 

tok és a nyél famaradványával/3/a bal kéznél.
384.sir:/4Lt./ Fülkesir. A koponya mélyaége 150, a lábak 

mélysége 205 cm. Vh*l6Q.F.Lovassir. Benyomott ol
dalú téglalap alakú vascaat tövissel/l/.Vaspántból 
készült öv bu.1 taté/2/. К égy zet alakú bronzlemez
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vereted szalagfonatos uiszitéasel.A szalagfona
tokat beütögetett pontokkal és ezüstözésael is 

hangsúlyozták,/3/ célgömb alaau bronzpitykék/4/« 

Zárt vaskarika/5/ a bal medencelapát szélén, 

novako/б/, Egyélű egyenes vaskéa a tok és a 

nyél famaradványaval/7/ a jobb kéznél,Vascsat 
töredékei/8/,
A férfi váz fejének meghosszabbításában feküdt 

a ló csontváza,A lóváz feje a férfi váz fejénél, 

a ló a fülkesir előterében feküdt.Vas csikózabla 

/9/ a ló szájában,Benyomott oldalú trapéz alakú 

nagyméretű vas hevederc3at/10/,Hurkos fülü bor
dával megerősített kerek talpú vasken&yelpár/11- 

12/. Lőszer azátadiazek /pitykék +/ a lókoponyán.
385, sir:/4Lt./k;lőO.Vhil45.E.HA combok szétterpesztve”.

kerek bronzkarikáju kis tengelypalástu kék gyöngy- 

csüngős függőpár/1-2/ a bal kulcscsont fölött. 

.oronzlánc/3/a két függőt kötötte össze a bal 
kulcscsont felett. Egy kicsi kék szinU sárga hul
lámvonallal diszitett üveggyöngy és apró sárga 

казакуSnoöк/4/a nyakcsigolyák körül.üronshuzal- 

ból készült kissé kiszélesedő elkalapált végű 

karperacek/5/ mindkét alkaron egy-egy.bronzgyű
rű töredékei/6/ a bal kézen,

386, sir :/42.t./:>l»l6C.Vhs 130, F./fiul/,Lovaseir. Téglalap
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alakú vaacaat tövissel/l/a bal kulcacaontnál. 

Vaabu.it a tő/2/a jobb oláali medencelapáton,Egy- 

élü egyenes vaakés a tok ős a nyál famaradványá
val/ 3/, kovakő/4/a vaskőé mellett,
A fiú jobb oldalán ellentétes tájolással feküdt 

a ló csontváza,Téglalap alakú vaacsat tövissel 
/5/,Vas csikózabla/6/,kerek bordával megerősített 

talpú,valósziniileg hurkoefülü vaskengyelpár/7/*
387,sir:/42.t./ *ü*90,Vh*75#Gy*/kielány!/Zárt bronzkarika 

füfc^ő a koponya bal oldalán.
388.8lr:/43.t./&:18Q.g. Lovassir.kerek bronzkarikáju kis 

kék üveggyöíigycaüngőe füRKŐ/1/ a koponya bal ol
dalán, Aranyozott bronzlemezből készült hatszög 

átmetszetü varkocBBzoritók/2/ mindkét kulcscsont 

felett egy-egy.négyzet alakú öntött bronzcaat 
vastövissel /3/»&árt vaskarika/4/ a bal medence- 

lapáton.Kgyélü egyenes vaskés a tok és a nyél 
famarádványával/5/ a bal kéznél. Egyélű egyenes 

nagyméretű vaakés a tok és a nyél famaradványá- 

val/6/a bal kéz mellett,
A férfi váz jobb oldalán ellentétes tájolással 
feküdt a lő csontváza.Lekerekitett sarkú téglalap 

alakú vaacsat tövissel/7/•Vaszabla/8+/.Egyénes 

bordával megerősített talpú hurkosfiilü vaaken- 

fcvelpur/9/.
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389. sir:/42. t./M: 170. Vh: 170.11.Kerek karikáju kis gyöngy-
csüngős függő/1/з koponya mellett.Téglalap ala
kú vascsat tövissel/2/a jobb oldali medencela
páton.Téglalap alakú vaácsát tövissel/3/a bal 
medencelapáton.Csont korbácsnyél/4/ a két ’’boka" 

köüáött.Zárt vaskarika/5/» Egyélű egyenes vas kés 

töredéke/б/ a bal kéznél.
390. siriKettőssir.M:150. A női váz hossza l60. A gyerek

Vh:90, A nő igen öreg,fogatlan az állkapocs és 

az állcsont foghelyei becsontosodtak.
391. sir:/42.t./M:170.Vh:160.F.Téglalap alakú vascsat

tövissel/l/a bal raedencelapáton,Préselt bronz 

kiszsijvég felső szélénél egy szeggel/2/a bal 
medencelapát mellett. Préselt bronz nagyszijvég 

/3/a bal medencelapát mellett. Egyélű egyenes 

vaskés a tok és a nyél famaradványával/4/ a bel 
oldali medencelapát mellett.

392. sir: M:126.Vh: 156. Melléklet nélkül.
393. sir:/42.t./M:l60.Vh:l60.Téglalap alakú vascsat tö

vissel a jobb medencelapáton.
394. sir:M:l60.Vh:l60.Melléklet nélkül.
395. sir:/42.t./M:170.Vh:165.K.Kerek bronzkarikáju gyöngy-

csüngős függőpár/l/ a koponya két oldalán egy- 

egy. Ovális vaecsat tövissel/2/a jobb oldali me
dencelapáton.Trapéz alakú vascsat tövissel/З/ a
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bal oldali medenealapáton.Kgyélü egyenes vaskca 

/4/a bal combcsont középső naгmadanaк külső ol
dalán.

396. sir160.Vh» 155.r’.Xo.iáshé.iat a jobb alsó lábszár
külső oldalán egymás alatt három tojás darab
jai.

397. sir:/43.t./M>154.Vh:l60.N.GÖmb alakú vörös orsőaorab
a bal alkar alsó vécénél.

398. sirt/43.t./^»140.Vht140.Kézzel formált vöröses feke
te durva edény a lábnál.

399. sir * M. 110. Vh» 150..«lel léklet nélkül.
400. siri/43.t./i4»165.Vh:l60.Kerek vascaat tövissel/1/

a medence alatt.ügyélü egyenes vaskés töredéke 

a tok famaradványával/2/a bal kéznél.
4

4Ql.air»/43.t./mtl6Q.Vh.l86.i‘.0árt vaskarika a medence
bal lapátja és a bal alkar között.Szárnyaacsontok 

a bordacsontokon. Ozarvastaarha csontjai a térd 

alatt.
402. sirtMi165.Vhil70.F.Melléklet nélkül.
403. sir>uá:130.Vh: 130.melléklet nélkül.
404. sirt.a.200.Vht155.ft. Melléklet nélkül.
405. sir: /43*t./kí140.Vh:8Q.Gy.Kerek bronzkarikáju kék

üveggyöngyeeüngős füg^ő/1/ a koponyánál.Örsé a- 

laku világoskék üveg.és sárga káaagvöngvök/2/a 

nyakcsigolyák körül.



- 107 -

406. air: Adatai nincsenek félj egyezve.A sirról пеш ké
szült, vagy legalább is ma nincs meg a sirlap.

407. sir»/44.t./^tlBO.Vht165.Lovaesir.Sima nyitott végű
bronzkarikäk/1/a koponya két oldalán egy**egy. 
Ovális vaacsat tövissel és paizs alakú vas csat
lappal. Hátoldalán textilmaradványok/2/a gerinc
oszlop alsó végének bal oldalán.üvbu.1 tat6 bronz- 

pánt/3/a gerincoszlop alsó végén a vascsat mel
lett.легек bronz lemezveretek három-három lyuk
kal/ 4/a jobb medencelapáton egymás mellett egy 

vízszintes sorban.lvégyzet alakú préselt bronz 

veretek egy-egy pántra felforrasztva,felületükön 

szalagfonatos diszitéssel/5/ Kettő-kettő egy víz
szintes sorban a gerincoszlop két oldalán,egy-egy 

pedig a jobb és a bal medencelapéton.Bronzlemez 

kiasziivégek szalagfonatos ciszitéssel/6/egy a 

jobb combcsont felső végének külső oldalán, egy 

a bal medencelapát felső szélénél.Bronzdrótból 
készült tarsolyzár/7/.Bronzlemez l*agyszi.lvég 

melynek elő,és hátlapját egy vékony bronzpánt
ra forrasztották.Előlapján szalagfonatos diszi- 

téssel/8/a bal alkarcsont alsó végén.Zárt bronz- 

.-carika.melyet egy bronzpáttal erősítettek fel/9/ 

a bal alak közepének belső oldalán.Bronzcsöraiő 

/10/.Egyélű egyenes vaskés a tok faraaratíványá-
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val/ll/a bal combcsont alsó végén.A férfi jobb 

oldalán ellentétes tájolással feküdt a ló csont
váza, légialap alakú préselt lószerezámdiszek sza- 

lagfonatos diszitéíieel/12/.VaB csikózabla/13/. 
Homorú bordával megerősített talpú vaakengyel- 

pár /14-15/.
4O8.sir:/45.t.A:170.Vh.l7C.TÖr3tt díszített orsógombA/ 

a jobb kéznél.
40Э.sir»Adatai nincsenek feljegyezve. Kern volt,vagy el

veszett a airlapja.
410. sirt/45.t./кt160.Vh:l60.Vaskés töredéke a bal kéznél.
411. sir:/45.t.Au.l6o.Vht160.И.Kerek bronzkarikáju kék

gyöngyesiingős fü&RÓpár/l/a koponya mellett.Egy 

sárga kása-,egy sötétkék dinnyemag és egy gömb 

alakú üveggyöngy/2/a nyakcsigolyák körül.Biko- 

nikus szürke oraógomb/3/.Téglalap alakú vaecset 
tövissel/4/.Kgy élű egyenes vaakéa a tok és a 

nyél famaradványával/5/ a bal kéznél.
412. sir:..it 120. Vhs 150.kelléklet nélkül.
413. sirt150.Vh.150.kelléklet nélkül.
414. sir:/45.t. Au 145.Vh:150.b.Benyomott oldalú trapéz a-

laku vascsat tövissel/l/a medencében.Törött bi- 

konikus szürke oraógomb bekarcolt zeg-zug vo
nalakkal diszitve/2/a bal kéznél.

415. sir:/45.t./M»140.Vh:145.K.Bikonikus törött szürke
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огэб, ошЬ bekarcolt sikk-zakk vonalkötegekkel 
diszitva/l/a bal kéznél.kézzel formált barnás 

fekete foltos durva edény/2/.Szárnvacaontok a 

bal bokacaontnál.

416. sir:/45»t,/«£il70.Vhi150. К.Lekerekite:t sarkú kissé
benyomott oldalú trapéz alakú vascsat tövissel 

/l/а medencében.Biítonikus sötétszürke orsógomb 

/2/a bal kéznél.

417. sir./45.t./Mt!35.Vht 156.kj3LvélU egyenes vaskés a jobb

kéznél.Bronzlemez/+?/a kés ’’fogóján".

418. sirt/45. t./alt 170. Vh 8170. P. Benyomott oldalú trapéz 

ala*u vascsat töviseel/l/a medencében.Oválisnneitirrl-ll rilllTllrn-n

vascsat töviesel/2/a bal combceont és a meden
ce találkozásánál.egyélű egyenes vaskés a tok 

és a nyél famaradványával/3/a jobb alkarcsont 

alsó harmadának belső oldalán.
419. airt/45.t./Mt180.Vh.t160.У.Téglalap alakú vascsat

tövisekkel/l/a gerincoszlop alsó végének jobb
oldalán.Trapéz alakú vascsat tövissel/2/ a ge
rincoszlop alsó végének bal oldalán.Vasár a 

nyél famaradványával/3/a medenceben.Vaseszköz 

/ár?/nyélnyulvány a nyél famaradványával/4/a 

jobb lábnál.kgyélü egyenes vaakés a tok és a nyél 
famaradványával/5/a jobb kéznél.

420. sirt/45.t./iátl70.Vhtl50.K. kerek bronzkarikáju kék
üveggyöngye süngős függőn ár/1/ a »coponya két ol
dalán egy-egy.Trapéz alakú vas^-at tövissel/2/
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a bal rnedencolapát felső szélén.Bikonikus tégla
vörös огзб^оаЬ/3/а jobb combcsont közepének külső 

оIdaIán.Korongon készült barnás-vöröses edény. 
Enyhén kihajló pereme alatt hullámvonalköteg, 
és koncentrikusan bekarcolt vonalak kötege föl
váltva diszitik egészen a hasának az aleó har
madáig /4/a bal alsó lábezárcsont alsó végénél, 
To,1 áa a bal combcsont alsó végének külső oldalán.

421. sirt/45. t./««it 150. VhtlőO.Kézzel formált durva edény
a jobb lábfej mellett.

422. sir:/45.t./ait170.Vhtl6Q.K.Kerek bronzkarikáju kis kék
üveggyöngyesüngős fiira?őpár/l/a koponya mindkét 
oldalán egy-egy.Téglalap alakú vascsat tövissel 
/2/a medencében.Bikonikus szürke orsógomb töre
déke bekarcolt cikk-cakk vonalkötegekkel diszit- 

ve/3/a bal alkarcsont felső végénél.Bgyélű egye- 

nes vaskés töredéke/4/a nyakcsigolyák mellett. 

Kézzel formált vbrÖB-feüete foltos durva edény 

pereme ujjbenyomkodaasal diszitve/5/a bal alsó 

lábszárcsont mellett.
423. sir:/45.t./J:145.Yht145.K.Téglalap alakú vaacsat

tövissel/l/a jobb oldali medencelapáton.üiko- 

nikus barna orsó^omb/2/a jobb térdkalács külső 

oldalán.
424. sírtál 144.Vhil60.,melléklet nélkül,.
425. sirt/45.t./*»120.Igen öreg,fogatlan nő. A csontok
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elkorhadtak.Virágosérap alakú kézzel formált 

durva barna edény pereme oldalt benyomkodássa! 
díszített a Koponya jobb oldalán,

426, 3lr^.:14Q.Vh:160.Melléklet nélkül.
427. sirt^.l60.Vh:l6C.Melléklet nélkül.
428. sirt/46.t./M:140.Vht150.Kissé trapéz alakú vaseest

tövissel a bal medencelapáton.
429. slr:^:140.Vht165.У.melléklet nélkül.
43ö.sir:/46.t./Mt150.Vh:l6Q.K.Kerek átmetszetü zárt bronz

karika/1/ a bal oldali bordacsontok között.össze
rozsdásodott vagláncazeaek/2/a bal oldali borda
csontok között.Készei formált vöröses fekete fol
tos durva edény/3/a lábnál.

431. sirt/46.t./Mt15Q.Vht170.У.А csontváz elkorhadt.Erő
sen lekopott felületű csontbopoző.keskeny ép fe
lületén oldalt bekarcolt rácamintával/l/a jobb 

kar mellett.Trapéz alakú vascsat tövissel/2/a bal 
medencelapáton.Egyélű egyenes vaskés a tok és a 

nyél famarádványával/З/ a jobb kéznél.
432. sirt/46.t./I65.Vhi170.F.Téglalap alakú kissé be

nyomott oldalú lekerekített sarkú vaacaat tö
vissel/ l/a medencében.Ovális vascsat töredékei 
/2/a jobb kéztőcsontok mellett.Lant alakú vas- 

ceiholó/3/a bal alkar és a medencecsont között. 

Kettő kovakő/4/a vasceiholő mellett.Vasár/?/
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töredéke/5/a bal alkar és a medenceiapát között. 

Egyélű egyenes vaskés a tok ée a nyél famaradvá- 

nyával/6/a jobb kéznél.iillatcaontok a lábnál,
433. sir:/46.t./^tl55.Vh:145.K.A csontok elkorhaétak,Ová

lis bronzkarikáju er detileg /.уоакусаипкоз Тйржб 

/l/а koponya mollett. Pinnyешак- és kásagyöngyök 

/2/ a bal kulcscsont alatt. Bionikus szürke or- 

sógomb/3/a bal combcsont külső oldalán.Vaskés tö
redékei/ 4/a bal kéznél.Állati bordacsontok az al
só lábszár mellett.

434. sir»/46.t./Mtl5C.Vhtl55.E.kerek bronzkarikáju hosszú
palástu világos gyöngycsüngőjü függő/l/a koponya 

mellett.Apró sárga казаку0пкуök/2/a nyakcsigolyák 

körül ée a bal kulcacaont tájékán.kerek átmetsze- 

tü vashuzalból készült karperec/3/a bal alkaron.
\asceat/4/ a jobb oldali medencelapáton. nilati 

bordacsontok a lábnál.
435. sir: /46.t./*á*14G.Vh*130.H.kerek bronzkarikáju kék

üveggyöngycsüngés füg.gő/1/a koponya mellett.Egy 

arany szinü kobóoktaeder alakú Üveggyöngy és két 

gömbölyű kék üveKK.vöngy/2/ a nyakcsigolyák körül, 

nores átmetszetü vashuzalból készült xarperec/3/ 
a jobb alkaron.Törött bikonikue огзбкоаЬ bekar
colt cikk-cakk vonalkötegekkel disz itve/4/ a 

jobb combcaont mellett. Állati állkapocs a láb- 

szárcsontokon.Egyélü egyenes vaskés famaradvá-

• *
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nyokkal/5/& bal kéznél,
436 , air,/4б. t./ш.г 15C,Vh: 1бО.?í. ügy szem arany szinü üveg- 

gyöngy/l/a nyakban.Bikonikus szürke Qrsó^omb/2/ 

jobb kéznél.
437. air:/4б.t./á:130.Vh:130.fi./leány!/ Kerek fcronzkari-

káju ds kék üveggyöngyesüngős /függő/1/a kopo
nya mellett.ágy sárga-barna azemeskaöngy.eg.v 

hosszúkás henger alakú folyatott gyöngy és ket
tő barna gömbölyű üveggyöngy/2/a jobb kulcscsont
nál. Tojáshéj a kéznél. Szárnyaacsontok a jobb 

kulcscsont mellett.
438. eirt/45.t./M:l6G.Vh:l60.F.Csont bogozó felső pereme

alatt egy lyukkal és befaragott V alakú díszítés
sel/ l/a nyakcsigolyák mellett.Benyomott oldalú 

téglalap alakú vascsat tövissel/2/ a bal olda
li medencclapáton.Bant alaicu vascsiholó hozaá- 

rozstíásodott kovával melyből a sírban eredeti
leg négy darab volt/3/a bal а1каг mellett.Vas
ár a nyél famaradványával/4/a jobb medencela
páton. .gyelü egyenes vaskéa/5/a bal kéz mellett. 

Egyélű egyenes nagyobb vaskés/б/ a kerosztcson- 

ton.Vascsat/-»-/a jobb oldali medencelapáton az 

ár mellett. Yastárgy/+/a bal oldali bordák alatt.
439. sir:/46.t./к:150.Vh:170.F.benyomott oldalú trapéz

alakú vasasat tövisael/l/a bal alkar alatt.
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Benyomott oldalú téglalap alakú vaácsát tbvis- 

sel/2/ a jobb kéz mellett.Zárt vaskarika/2/a bal 
alkar alatt.Egyélű egyenes vaskés a tok és a nyél 
faBiaradványával/4/ a bal kézcsontok mellett.

440. BÍr:M>lQQ.Vh:6S.Qv.Melléklet nélkül.
441. sir:M»155.Vh:130.Cv.Melléklet nélkül.
442. sir:/47.t./^tllQ.Vh:145.F.Trapéz alakú vaecsat tö-

visoel/l/a bal oldali medencelapáton.Téglalap 

alakú vaacsat tövisóel/2/ a jobb medencelapát 
felső széle felett.Lant alaxu vascsiholő ková
val/3-4/ a bal alkar mellett.Vaskéa/5/a bal kéznél.

443. sir:Mt90.Vh:150.Melléklet nélkül.
444. sir;кxlOO.Vh:95.Gy.Melléklet nélkül.
445. sir:/47.t./^:120.Vh:80.Gy.Vbrös szinü bikonikus orgé-

£omb a jobb kéznél.
446. air:/47.t./*l: 17Q.Vh:150.F.B.Eéiivzet alakú vascsat

tövissel a keresztcsont felső szélén.
447. sir:/47.t./Kettőseire:l6c.K.éaGv. A női váz jobb

oldalán feküdt a gyerek csontváza.A női váz me
dencétől felfelé B. A gyerek mellékletei:Kyi- 

tottvégü bronzkarlka/l/a koponya mellett. Hen
ger alakú fehér izyömxy’ök/2/az állkapocs alatt 

a nyakcsigolyáknál.A nő inellékletetbégyszögle- 

tea vascsat tövissel/3/a medence mellett.
448. sir:.160.Vh:.-elléklet nélkül.
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449«airt/47»t./F.Téglalap alakú vascaat tövissel/l/a me
dence alsó részének közepén.Vaspántból készített 

övbuitató/2/a bal kézcsontok belső oldalán.Tég- 

lalap alakú vaa lyukvédő veretek/3/a medence 

alsó részének közepén egy a vasceat előtt egy 

pedig mögöttэ«Vaa karikás csüngős övveretek/&./ 

kettő a jobb alkar alsó harmadának belső ölda- 

lánfkettő a jobb medence a jobb medencelapát 
felső szélén, kettő a keresztcsonton,kettő a 

bal medencelapát felső széle felett a gerincosz
lop bal oldalán,kettő a bal alkar alsó harmadá
nak belső oldalán.Öntött tokos bronz naftyazi.ivég 

állatkiizdelmi jelenettel,tokján fejét hátravető 

első lábára rogyó patás állattal/5/a bal kézcson
tok alatt 3 combcsont alsó harmadának magasságá
ban. Egyélű egyenes vaskés/6/a jobb combcsont kül
ső oldalán. Vasár/?*/ a két combcsont alsó végei 
között.

450. sir:/47.t.Au 130.Vh: 140.lenzet alakú nagy vascsat
tövissel/l/a jobb oldali medencelapáton.Trapéz 

alakú kis vascsat tövissel/2/ß jobb oldali me- 

dsncelapáton.
451. sir:120.Vh:120.Gy.Melléklet nélkül.
452. sir4:150. Vh: 170. .«.el lé klet nélkül.
453. sir:/47.t./ktl60.Vhil65.F.Vasaarló töredékei/2/a

*
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jobb felkar mellett.Trapsz alakú benyomott olda
lú vasasat tövissel/1/ a bal meűencelapát fölső 

széle felett.
454. sir:/47. t.A>i: 150. Vh:l65.I’. Trapéz alakú vas csat kie

sé benyomott oldalakkal/l/a /Сеге за te sonton. kéz
zel formált durva vöröses fekete foltos edény 

perome benyomkodássál disaitett/2/a bal boka
csontok mellett.Vascsat töredékei/+ /а meden
ce közepén.

455. sir:..::lOO.Vh: 147.k.kelléklet nélkül.
456. sir:/47.t./к:150.Vh:I65.f.Ovális bronzcaat vastö-

viasel/l/a jobb oldali medencelapát éa a gerinc
oszlop találkozásánál.Téglalap alakú vascsat tö- 

viaael/2/a bal medencelapát alsó szélének köze
pén.kerek brcnslemez veretek.melyeket egy-egy 

bronzezalag keretre forrasztották fel/З/ három 

egysorban a jobb, három pedig a bal medencelapát 
felső szélénél.Bronzlemaz nagy szi.1 vég melynek 

elő és hátlapját egy bronzpántra forrasztották 

/4/a jobb alkar alsó harmada és a jobb medence
lapát között.Egyélű egyenes vaakés a tok és a 

nyél famaradványával/5/a jobb combcaont felső 

harmadának belső oldalán.
457. sir:/47.t./rá: 130.Vh: 153.И.Az igen öreg nő lábai kis

sé zsugorítva voltak.Ovális «carikáju hasáb alakú

»
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1

ttveggyöngyceüngőe fV. nr б/l/a koponyából.Egy esem 

kék dinnyeraaggy??Rgy/í>/a jobb és a bal Hki5nyßkn 

táján egy-egy esem. Bikonlkus szürke orsop.cab 

/3/a jobb késnél,

4^8. sir t /47♦ t./У: 140»Vh: 1б3.IT.Egyélű egyenes vr.cké«. а 

tok és a nyél fameraéványával e bel kéznél. 

459»BÍr*/47.t./Mtl40«Vb:l60.P.Tbrbtt téglalap alakú 

vr: ne set tfívipsel a bal medencelapáton. Ällst- 

csortok a lábfejnél.

•!
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A TEMETŐ TÁGABB KÖRNYEZETE

Már Korák József rámutatott arra, hogy temetőink 

tágabb környezetében jelentős számú hasonló korú avar 

temető került elő,
Mi magunk az elemzés elkészítésénél újra számba- 

vettük a lelőhelyeket*
A földrajzi határokat a Tisza bal partja, Kun- 

szentmárton déli határa, ^indezent északi határa, 

kelet felé Nagymágocs, Eábiánsebestyén, Cserebökény 

vonal közötti területeken huztuk meg. Ezek között a 

földrajzi határok között 55 lelőhely került elő. A 

kataszter leírásában feltüntettük a lelőhelyek ne
vét, az egykori földtulajdonost, a feltárt sirok szá
mát, ahol lehetett a régi és uj leltári számokat, s 

igyekeztünk a ma általánosan elfogadott kronológiai 
felosztás szerint a sirmezők leletanyagát az avar- 

когоп belül időben is elhelyezni.

Avarkori lelőhelyek Szentes környékén

Lelőhelyek A térképre kerülés módja

1., Szentes-Belsóecser /5 sir/ 

Sirlelet préselt övgarnitu- 

rával 84-86/1942

Kovalovszki után
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2., Szentes-Berekhát /griffes- 

indás temető/

Buzi Farkas Imre földjén 

168 sir. Ltszí55.5*1-255. 

b., áatolcsi Pál szántóföldjén 

35 sirt tárt fel 1940-41-

a., : I-A '■i

Kovalovszki után

ben a Szentesi iuzeum
Ltsz:55*2.1-142.
Dancsik Rókus földjén és 

Busi János földjén 

Ltsz:55.39.1-119.
3.t Szentes Bökény

a., A körösön lévő kompátkelő
hely mellett 7 db inklusz- 

tált korai avar szemesgyöngy 

15832/1908
4*« Szentes-Bökóny Körös part 

Kettő szijvég és vascsatok 

5.» Szentes-Derekegyházoldal 
Pataki György földjén /77. 

sz/ korai avar sirlelet 

Szentes-Donát Korogy part 

a., Tóth Sándor földjén 11 korai 
avar sir.Az l.sz. sir lovas- 

sir,melyből kettő hurkosfülü

i

c.,

Cs.G,térképe után

' 'У.Г-

Cs.G.után térkép
re téve

6.,
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kengyel került elő. A női sí
rok közül kiemelkedik a 3.sir 

piperekészlete. A további női 
sírokban szemeagyöngyök,nagy 

fémgömbcsüngős függők,vaslánc 

orsókarikák,vascsatok keeültek 

elő. A feltárt sírok között 5 

melléklet nélküli volt.
A temetőrész sírjai korai ava
rok és a VII.ss.első felében 

kerültek eltemetésre
55.36.1- 82
A Kisfalud! társaság földjén 

szegényes avar sirlelet.

55.51.1- 9 

Szentes-Epressor 

Griffes-indás temető 8 sírja a 

Gogány ér partjáról

Cs.G.térképe 

után

b.,

7.» Kovalovezki.J. 

térképe után

55.58.1-35
Szentes-Felsőcsordajárás 

a.,A Szentes-Csongrád vasútvonal 
Ky-i oldalán griffes-indás te
mető 137*sirja.Ásatás 1905 és 

1912 között.

8 • t

Cs.G.térképe 

után

Ltsz:55.81.1-365.}55.31.1-18.
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Szórvány bronzkarikab r-=•»

482/1934
9.* Szentes-Fertő

Takács Ferenc földjén /21.sz./ 

Korai avar leletek.Bronzkanál 

és bronzlánc.Valószínűleg szór
vány.

289-290/1940 Ltsz:55.29.1-19.

10., Szentes-Jaksor 

Temető a Halász-Szabó féle 

mezőn Ltsz;55.55.1-20.
^eleg József földjén /7.az./
A Tüzkövesi őrház mellett é- 

szakra és a kökényzugi gepida 

temetőtől 800 méterre DK-re egy 

sir kettő bizánci arany éremmel. 
1828/1932

11., Szentes-Karakány 

A Veker-patak torkolatánál te
repbejárási adat

12., Szent.es-Kistőke 

Tóth Gergely ás Vecseri Lajos 

földjein egy 85 siros temető

rész. Ltszs55.28.1-136.; 

55.76.1-375.

Ca.G.térképe 

után

a.,

b., Kovalovszki J.
térképe után

.1 í ••

A leirás alapján 

térképre téve.

Csallány G. és 

Kovalovszki J. 

alapján térkép
re téve

r- í - ;
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13*» Szentes-Kökényzug/Jaksor l.az/ 

molnár Ignác földjén. A gepida 

temető területén avar sirlelet. 

IV.VII/1908.;14a/.1932. 

Ltsz:55.83.1-33.
14. » Szentes Kurca part.Tóth József

utca 32.Komáromi ház.
Sirlelet nagy arany gömbcsün- 

gős fülbevalóval.
Valószinüleg ugyanannak a teme
tőnek a folytatása amely 1901-ben 

került elő a sirtól JÉ felé a "Tö
rök szabó" telkén 

295.*299/1900.{103/1901.
Ltsz:55.53*1-2.

15. » Szentes-Lakos ut 41.
Czakó Ferenc háza.
Griffes-indás sirlelet.Bronzcsat 

és vaskés. Ltszs55.62.l-2»
16., Szentee-Lapistó

Lami István földjén. &orai avar 

sirlelet 7 db szines szemes 

gyönggyel. 15827/1908. 
b., A Kórógy patak partja mellett a 

Fertő csatorna torkolatánál

Csallány G. 
térképe után

A helynév alap
ján térképre té
ve

Kovalovszki J. 

térképe alapján

Kovalovszki J. 

térképe után

a •»

Kovalovszki J. 

és Csallány G.
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térképei alapjánBird Gábor és Székely iáihály 

mezején griffes-indás temető 

172. sirja Ltsz:55.7.1-293.i 
55.22.A.1-140.

d.,Pál Ferenc földje/26 az.tanya/ 

Korai avar lovaasir. 

323-336/1933
d.»Griffea-indás övgarnitura 

Csongrádon.

Kovalovszki J. 

alapján térkép
re téve
Adatok hiján nem 

lehet térképre 

tenni.Önálló le
lőhelyként való 

kezelése kétséges. 
Kovalovszki J.és 

Callány G.térké
pe után

17., Szentes-Kagyhegy
^usa János,Gálfy Lajos és Ju
hász János foldj ein.31o siros 

griffes-indás temető,mely a un. 
"középavar" korszakban kezdődik.

18., Szentes-Nagytőke 

Halász-Szabó István földjén 

sirlelet.
21-43/1910

19., Szentes-Kaján

Veres Bálint ».fazekas Sándor,
Pataki Ferenc földjein 459.
siros griffes-indás temető,a- 
mely az un."középavar"korban 
kezdődik.Ltszi55.6.1-798.

Csallány G.térké
pe után

Kovalovszki J. és 

Csallány G.térképe 

alapján



- 124 -

20., Szentes-Аlac-rét /256.az.föld/ 

Homokbánya a Szentes-Csongrá
di ut mellett. Itt griffes-in- 

dás leletek kerültek elő.
21., Szentes-Tüzköveshalom

A Körös folyó partján.Szórvány. 

Áttört bronz szijvég és öntő
minta,amelyen Írásjelek és egy 

megkoronázott figura látható. 

Komáromi L ajándéka 1907-ből. 

Ltez:55.52.1-5.;15-19/1897
22., Széntes-Várhát 

Szórvány
23.» Szentes-Zalota

Kegy griffee-indás sir Vecse- 

ri Mihály mezején 

1335-1339/1904.Ltszs55.67.1-17

Ceallany G.tér
képe alapján

Csallány G.tér
képe alapján

Csallány G.térké
pe után

24., Csépa Á térképen nem 

szerepelEgyélű egyenes vaskard,két 

lemezből álló nagyszijvég és 

lemezes övveretek.
MKM 41/1399 92-94.

25.» Kunazentmárton Péterszög
Szervány.Pájer Lajos aján

déka.Bronz övveretek.2181/1934

a •»
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В.Olasz Péterné földjén kettő 

avarkori sir,melyek közül az 

egyik korai avar 

1945-54/1931.J2021-2024/1931.
Ltaz:55.81.1-18.

26., Kunszentmárton Habranyi-telep 

lo sir,mely közül az 1.számú
ban egy korai avarkorban élt 

ötvösmester nyugodott.

Ltsz:55.40.1-91.
27., Kunszentmárton Jaksorérpart 

Kettóshalom
Habranyi Márton és Kovács Lu
kács földjén griffes-indás 

temető 56 sirja.Különösen ér
dekes a 28. és 29.sirok sérvkötői. 

Ltszs55.38.1-3.i55.44.1-318.í 
55.47. 1-2.

28., Szegvár-Sápoldal/Szegvár-Kórógypart/ 
Jószai Bálint földjén
Korai avar lovassir.

Ltsz:55.60.1-207.

b • , Kovalovszki J. 

térképe alapján. 

Csallány G-nél 
a Körös másik 

partján van je
lölve.
Csallány G.tér
képe után

Csallány G. és Ko- 

valavszki J.térké
pe után

í

Kovalovszki J.

térképe után

A helynév és a 

Csallány féle 

leirás alapján

28., Magyartés
Egy magaspart végénél a áalota
mellett.Egy VII.századi szijvég 

és 6 db rozetta.Ltsz:55.95.1.
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30., Szegvár-Kórógyszentgyörgy. 
Száraz Mátyás földje.Criffes- 

indás sírokat tárt fel Ceal- 

lány Dezső.Ugyan innen öntött 

bronz függő került be a MNM-be 

Ltsz:19/1931.
31.» Szegvár-Kagyorom

Hevesi Vince földjén lévő Ár
pádkori temetőből előkerült 

szórvány griffes-indás lele
tek

Ltszs 55.74.1-3.
32., Szegvár-Szólókaija

A Szőlőhegy melletti nagy 

halomból szórvány vaskengyel. 
ШШ 41/1895
Hegedűs Katalin ugyanitt 93 

korai avar sirt tárt fel. 

Régészeti Füzetek I.Ser.l 
Но.33/1980/ pp.65-66.

33. » Szegvár Rákóczi-falu
Boros földön sirlelet

34. » Szegvár Újfalu
Gila István házhelyén.Sirlelet. 

dinnyemaggyöngyökkel 
Ltszí55.23.1-158.

Kovalovszki J. 

térképe után

Kovalovszki J. 

térképe után

4

Hegedűs K.leírá
sa nyomán



- 127 -

35.* Szegvár-Újtelep

Kosztolányi Mihály és bemet 
István földjén a Szegvár
mindszenti úttól nyugatra

36., Mindszent 
Vasútállomás közelében.
Nagy G.1895.évi ásatása

37., Mindszent
Bozó Ambrus Károly 15.sz.tanyája 

97 siros griffeo-indáe temető 

Ltsz:55.25.1-19.;55.90.1-211.
38., Mindszent ilelfy ut 241.

Barna Vince telkén griffes-indás 

temető három sirja 

70-74/1933 Ltsz:55.91.1-7.
39., Derekegyház

Sirleletből előkerült két szem 

szemesgyöngy.Kovács Gáspár aján
déka.

40., Berekegyház

A község határában az öntözőcaa- 

torns. mellett két avar sir.Mind
egyikben 2-2 karperec volt bronz
ból.Heizler István ajándéka

Kovalovszki J. 

térképe után

Kovalovszki J.
térképe után

Kovalovszki J. 

térképe után
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41., a.,Perekegyház Rárós Ördöngős-
major
íáanfred Weiss ööököseinek ura
dalmában előkerült э1г.Szemes
gyöngyök, oreókarika és vascsat. 

962-965/1935
b., Derekegyház Rárós Zöldhalom 

Egy kis kurgán/?/a tíódmező-
■

vásárhely felé vezető föld
út mellett. Avar kard.

Ltsz:55.50.1-2.
42., Ragymágocs Árpádhalora

Griffes-indás övdiaz.Szórvány.
43. » Kagymágocs Árpádtelep

Fejes Sándor földjén lévő 

homokbánya.Lemezes szijvég 

Ltsz:55.42.1-3.
44. » Ragymágocs Ótompa

Kovalovszki J.
térképe után

A helynév,Kova- 

lovszki J.éa 

Csallány G. a- 

lapján

A helynév után 

térképre téve 

A helynév után 

térképre téve

A helynév után 

térképre téve. 

Ez nem egyezik 

meg Cs.G.által 
jelölt hellyel.

Si'nka Gergely,Piti .Ferenc, Ká
rolyi Imre,Vida András földjein 

griffes-indás temető 131 sirja. 

Ltsz: 55.37.1-92.;55.41.1-827. 
45.» Wagymágocs Vöröshalom

Gál Ferenc birtokán Vll.századi 
sirlelet gyöngyökkel.
Hmvhelyi Gimnázium gyűjteménye
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46. » Szentes-Scseri puszta

Ltszx55.54.1.
47. # Szentes-Széchenyi úti homokbánya

Ltsz:55.59.1-122.
48., Szentes-Sáphalom 

Háromélü avar nyilcsucs 

Ltszs55.65.1.
49., Szentes-Sárgapart 

Felsőcsordajárás mellett a 

Kurca partján.Sirlelet.Pira
mis alakú arany függő és bronz 

szíjvég.15-16/1929.
Ltsz:55.66.1

50., Szentes-Árpádhalom 

Valószinüleg megegyezik a Nagy- 

mágocs-Árpádhalom nevű lelőhely- 

lyel,hacsak nincs minkét telepü
lés határában egy-egy Árpádhalom 

Ltszs55.69.1.
51.» Szentes Berek Téglatelep 

Szentes Berek 19.sz./?/ 

Ltsz:55.71.1-2.
52., Szegvár Tüzköves 

Ltsz:72.172.1.
53.# bagymágocs állami Gazdaság 

Ltsz:72.154.1.

■■■

Kovalovszki J. 

térképe alapján

A helynév alapján 

a Szentes Sárga zug 

nevű részen lehetett
Kovalovszki J. is
ott jelöli.
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54., Szegvár-Oromdülő

Lőrinczi Gábor ásatása.12 ko

rai avar sir.A temetőben három 

fülkesir is előkerült. A leg

gazdagabb két sir az 1. és 33. 

sirok.

Régészeti Füzetek I.Ser.1.Но.35.

1982.p.72.

55.» Äiindszent VI.,93*Ludaspart 

Gyovai Flórián ajándéka. 

l.sir; rsókarika,pasztagyöngy, 

bronz függő gyöngyesüngővel

A helynév és Lő

rinczi G.leÍrá

sa alapján

Rovalovszki J.

térképe alapján

A kataszterből kitűnik,hogy a kajáni sirmezővel 

több egykorú temetőt lehet párhuzamba állítani. Ezek 

közül a legtöbb feltárt sir Hagyhegyen volt/310/, de 

jelentős a berekháti/168 sir/, felsőcsordajárási/137 sir/, 

lapistói/172 sir/, kiatőkei/85 sir/, Kunszentmárton- 

jaksorérparti/56 sir/, mindszenti/97 sir/, Hagymá- 

gocs- Ótompai/131 sir/ temetői.

Valószínűleg nagyobb sirszámu temetőket jeleznek 

az Epressoron Lakos utca 41.sz, alatt, Alsóréten, Tüz- 

köves-halora mellett, Zalotán, Szegvár-Kórógyszentgyör- 

gyön, Szegvár-H agy orom, Szegvár-Újfalu, wlindszent-

Vasutállomás, Mindszent-Helfy ut 241, Lagymágocs- 

Árpádbalom lelőhelyeken előkerült sirok.
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A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy Szen
tes környéke a VII.század harmadik harmadától egé
szen az avarkor végéig -ami területünkön a IX. szá
zad eleji bolgár hadjáratok idejéig tarthatott- sű
rűn lakott vidék volt.

Már itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezen az 

avar temetőktől -halmoktól- gazdag területen a ka
jánon temetkező közösség nem volt valamiféle cent
rum. Ha egyáltalán beszélhetünk ilyesmiről, azt a 

Szentee-liagyhegyitemető vizsgálatakor tehetjük majd 

meg. A kajáni sirmező egyike a környék VIII.századi 
feluközösségi temetőinek.

SZOKÁSOKTEMETKEZÉSI
fSS8SSa388SI8SSaSSSS3S3S3SSSSS8SSSS83S

1, A airgödör

A temetőben az ásatási feljegyzések szerint a 

legtöbb sir lekerekített sarkú téglalap alakú volt. 

Ettől az alapformától mindössze egy esetben tértek 

el. A 384.sir fülkesirban a halott férfit rézsuto- 

san fektették, a koponya - 150, az alsó lábszárcson
tok - 205 cm mélységben kerültek elő. A halott övét 
bronzlemezből kivágott négyzet alakú övdiszekkel é- 

kesitették. A 3zalagfonatokat beütögetett pontozás
sal ёз ezüstözéssel is hangsúlyozták. A sir sajátos-
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saga még, hogy belőle és a mellette lévő 386. lovaa- 

sirból kerültek elő kerek talpú kengyelek és csikó
zabla.

A fülkesirokat Csallány Dezső korai avarnak ha-
12/' • hagy Katalin azonban a Székkutasi

temetőben, mi magunk Rákóczifalva-Kastélydombon VIII.
13/századi fülkesirokat mutattunk ki.

17 sir kivételével /5, 8, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 
26, 29, 30, 61, 87, 234, 270, 277, 449/ minden sir mély
ségadatát feljegyezte Csallány Gábor. A mélységadato
kat táblázatba foglaltuk, melyben 10 cm-es kategóriá
kat vettünk fel, kivéve a 0-40 cm-t, mert itt 0-20;
21-40 cm-mel dolgoztunk /1.táblázat/

tározta meg

1, A felnőtt férfi és női vázakat tartalmazó sirok 

túlnyomó többsége 111-200 cm között van.

2, Tendenciájában ennél a temetőnél is elmondható,hogy 

a gazdagabb sirok általában mélyebbre voltak temetve.
Jó példa a fenti megállapitás igazolására a lovas- 

sirok mélységadatainak tanúsága.

Közülük a legsekélyebb a 123.sir, a maga - 125 cm mély
ségével. Ebben a sirban azonban az általános egész 

lovas temetkezéssel ellentétben nyúzott lóbőrös rész
leges lovaetemetkezést rekonstruálunk.
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A legtöbb lovassir 171-180 cm-es mélységkategó- 

riában van /7/. Még ennél is mélyebbre temették a 

330*sirt /181-190 cm/, a 351«pedig a temető egyik 

legmélyebbre ásott sirgödre volt /-220 cm/.
Hasonló a kép, ha az öngarniturás sírokat vizs

gáljuk. Itt a legsekélyebb a 77.sir volt /-125 cm/, 
s a temető legmélyebb sírjában préselt griffes vé
retekkel díszített öv került elő /327.sir - 230 cm 

mély/.

3, A női sírok között is érvényesül ugyanez a tenden
cia, noha .már nem annyira egyértelműen. A legseké
lyebb sírok töbosége melléklet nélküli, de vannak 

közöttük viszonylag gazdagabbak is /128,376/. Ugyan
akkor a legmélyebb női sírok között a 404.airban sem
miféle tárgy nem volt, a 328.-ban pedig egy vascsat 
és dinnyemag alakú szemekből álló gyöngysor került 

elő.

4, Az általános 110-200 cm-ea határokon belül továb
bi finomításokat tehetünk. Az 1.számú táblázatból ki
derül hogy az összes férfisir 2/3-a mélyebb 13o cin
nél, de sekélyebb mint 190 cm. A női sirok 68 %-a 

131-180 cm mélységek között volt.
A legtöbb férfisirt /27/ 161-170 cm mélységűre ásták, 

a női sirok legtöbbjét /38/ csak 141-150 cm. közé. 
Tehát átlagosan a női sirok 10 cm-rel sekélyebbek a
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férfi síroknál.

5, A gyermek síroknál semmiféle következetesség nem 

látszik. A legtöbb gyermekairt 91-100 cm közé temet
ték, de ezután az egyes mélységkategógiák hasonló a- 

rányban vannak képviselve.
Térképre vetítettük a legaekélyebb /0-110 cm. a fel
nőtt, C-90 cm a gyerekek/ és a legmélyebb sírokat 

/151-230 a férfi, 181-220 a női/.
Minden további következtetés levonása nélkül 

a térképről megállapítható, hogy a sekély sírok le
számítva a 71, 62, 45, 38, 299 sírokat a temető szé
lén találhatók meg. Különösen sok ilyen van a teme
tő délkeleti felén a 121-240.sírok vonalától kelet 

felé. Ebben a sávban található az összes sekély sir

35 %.
Ugyanakkor a legmélyebb sirok túlnyomó többsége - 

leszámítva a 48, 58, 116, 304, 404 sirokat, amelyek 

szétszórtan találhatók a temetőn belül - jól körül
határolható csoportot alkotnak a sirmező ÉKY-i fe

lében.
A sirgödrök tulajdonságai között néhány olyan megfi
gyelést is mag kell említenünk, melyek átvezetnek 

bennünket a ai.rgödörben fekvő halottak vizsgálatához.
Az 53.sírban a leírás szerint a vázat "fehér 

szinü anyag” borította. Valószínűleg gyékénybe teker-
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ve temették el a mellékletekkel viszonylag bősége
sen ellátott női halottat. Ugyanilyen "mészszerü" a- 

nyag volt a váz felett és a gödör alján a 170,ket- 

tőssirban /nó-gyerek/.
Valószinüleg a halotti tor /?/máglyajanak marad

ványait tárta fel Csdllány Gabor öt sirban

62,air: "A csontv z teljes hosszában égetett cson
tok és cserepek vannak elszórva",

78,sir: "A kulcscsontnál csontok és ezéndarabok
szétszórva",
A sirban szerteszét égetett csontdarabok, 

139,sir: A váz felett égetett csonttöredékek 

152,sir: A sirgödör pernyés

98,sir:

A 62,139fl52. sirokban nő, a 78.-ban férfi, mig a 

93.-ban pontosan meg nem határozható nemű váz volt.
A sirok közös jellemzője a viszonylagos mellék

let-szegénység, hiszen a 62.sirban egy sima bronz
karika, a 78.-ban egy vaskés, a 98.-ban egy vaskés 

és egy vascsat, a 139.-ben egy dinnyemag és kubo- 

oktaeder alakú szemekből álló gyöngysor került elő, 

mig a 152.sirban tárgyi melléklet nem volt.
Az ásató egyetlen esetben sem emliti,hogy ma

gán a csontvázon égésnyomát találta volna. A szo
kás meglétére már novrig Ilona felhívta a figyelmet,
részletesen taglalta a szokás gondolati,hitvilágbeli 
hátterét
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A halottak helyzete a airban2,
A sirgödrökkel tett megfigyeléseknél valamivel 

többet, de még igy is igen keveset tudunk a halottak 

sirgödörbe való helyezéséről. Általában háton, kinyúj
tott végtagokkal feküdtek a vázak. Ceallány Gábor 

csak az ettől a helyzettől való jelentős eltérése
ket jegyezte fel.

a/. A többi csontvázzal ellentétes tájolású volt 

a 293*sir.
Hason feküdt és "lábai hátrafelé behajlitva" 

voltak a 257*sir halott j ának.iáelléklete nem 

volt.
A két sir egymáshoz közel a temető ENY-i szélén ke
rült elő. De amig a 293«sir a 321.számú lovaesir mel
lől, addig a 257. "hason fekvő" halottja a sirmező 

legszélén, a többi airtól jól elkülönülve található. 

Ehhez a sirhoz legközelebb a Koba-Bitózugi te-

mely

minden fő vonásában megegyezik vele /rendellenes fek
vés, különállás a temető többi sirjától,melléklet nél
küliség/.

6/. Zsugorított csontvázak

mető 157.sirja halottjának eltemetése áll

Az avar temetőkben nem ritkán találunk egy 

vagy néhány teljesen nagy kissé zsugorított csont
vázakat. A sirleirások alapján néhány esetben Kajánon 

is velószinüsithetjük a zsugorított fektetés meglétét.
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"A karok kissé szétterpesztve a váz mellett, 

a bal láb kissé felhúzva"
106.sir: "A bal alkar a nyakba hajlítva, a lábak 

görbülten".
109.sir: "nettóssir". A csontvázak egymással szem

be fordulva félig az oldalukon feküdtek, 

alul lévő karjuk köztük párhuzamosan ki
nyújtva feküdt, felül lévő karjuk a me
dence felé kissé behajlitva feküdt. A 

csontváz kissé zsugorított volt. Az ar
cok összeértek"

320.sir: "A lábak térdben kissé összehúzva"
371.sir: "A lábak karika szerűen"
457.sir: "Lábai kissé zsugorítva"

46.sir:

Ilyen és ezekhez hasonló sirok egy sor avar 

temetőben kerültek elő. Az alattyáni temető publi
kációjában Kovrig Ilona a régebben feltárt temetők 

hasonló sírjait összegyűjtötte. Az újabb ásatások 

közül mi a teljesség igénye nélKül megemlítjük a Ka
posvár 33«lelőhely 30,39*41»; Szob 22,44,97; Tisza- 

derzs 18; Toponár 3o; Zsitvatő 30; Sturonó 24,144,
731; Jászapáti-Nagyállás ut 68.; 

Kaba-Bitózug 111; 147., 115.;Vácha*tyán 50.; Kis
köre 197.,198.; Dormánd-Hanyipuazta 38.,39

Az enyhén zsugorított csontvázak a temető külön-

731; Holiare

•,
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böző részein kerül tekiaelő, minden felismerhető rend
szer nélkül.

с/. Csallány Gábor további két sirnál jegyezte fel 
a rendellenes fekvést.

53.sir; Nyújtott karokkal, szétterpesztett lábakkal 
207.sir: Mindkét alkar a medencében, a jobb láb be- 

hajlitva, a bal alsó lábszárcsontok hiá

nyoznak.
242.sir: A jobb alsó lábszár behajlitva 

267.sir: Az alsó lábszárak X alakban 

307.sir: Az alsó lábszárcsontok a bokánál egymásra 

téve
333.sir: A karok és a lábak szétterpesztve 

358.sir: A combok szétterpesztve

Ezeknél a síroknál a rendellenes fekvés okát 
vagy magyarázatát nem ismerjük.

A rendellenes fekvésű csontvázak között mint 

férfiak /109,230,242,268,333.371/ mint nők /46,53,109 

307,320,385,457/ megtalálhatók, gyermeket nem temet
tek igy. Ha a mellékleteket vizsgáljuk ezekben a sí
rokban a skála az öngarniturás férfi, fülbevalós, 

gyöngysoros, karpereces női síroktól a melléklet nél
küli temetkezésekig terjed.

Térképre vetítve az összes rendellenes fekvé
sű sirt értékelhető eredményt nem kaptunk, pontosab-
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ban a temető különböző helyein kerültek elő,valószí
nű, hogy a sirraező használatának teljes idejében el
temethették igy a halottakat.

d/. A karok helyzete a sirokban

A temető sírjainak 3 %-ban a megszokott test 

mellett kinyújtott kéztartástól eltérően »agy az 

egyik vagy a másik alkar a medencébe volt hajlítva.

A jobb alkar az 56,62,266,287,354 sirokban, a 

bal a 35,B2,160,186, mig végül mindkét alkar a 19, 
78,207,271,282. temetKezéseknél.

Egyetlen esetben említi Ceollány, hogy a bal al
kart a "mellre** hajlították /68.sir/

e/. Kettősairok

Hét sírban kettő-kettő csontvázat tárt fel az 

ásató. A leggyakrabban nő és gyermek feküdt együtt 

/170,270,390,447/, egy esetben két gyermek /22/, 

kettő alkalommal férfi és nő /109,351/ nyugodott kö
zös sirgödörben.

A 170.sírban a nő hol oldalán, a 390.ben pon
tosan meg nem határozott helyen, a 447.sírban a női 
váz jobb oldalán került elő a gyermekváz. A 270.sir 

kislány halottja anyja ölébe hajtotta fejecskéjét, 

külön említésre méltó, hogy mig a nő mellett csupán
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kásagyöngyök, vascsat és esztergályozott csont tütar- 

t<5 volt, addig a gyermeket karperecpárral, boglárok

kal, gyöngysorral,fülbevalóval éa korongolt korsóval 

együtt temették el.

Mindkét olyan airban,melyben férfi és nő együtt 

volt eltemetve, a mai fogalmaink szerinti házaspár

ral, de legalábbis nagyon közeli rokonokkal kell szá

molnunk.

A 109.sir csontvázai kiesé oldalukon feküdve ke

rültek elő, a két koponya egymással szembefordulva fe

küdt és összeért. A 351.sirban a halott férfi és nő 

nyakát közös nyaklánc fogta össze, dinnyemag -karneol- 

és borostyán szemekből. Mindkét sirban a női halott 

a férfi bal oldalán feküdt. A 109.sir leletanyaga 

viszonylag szegényes /férfi mellett vaskés, a nő mel

lett fülbevalók,tojás/, a 351*-é pedig a leggazdagabbak 

közé tartozik /férfislovassir griffes garnitúrával, 

nő: boglárpár,függőpár,gyöngysor/.

A jelenség a korszakban nem egyedülálló.Hasonló 

sirokat ismerünk Kakóczifalváról/14.sir/. Szeged- 

iikakkoserdÓ 241, Move Zamky 512,519, Alattyán 109,

400, Síutovo 251, 136-137, Kisköre 206-207, Szeged- 

Kehértó- A 168-169 sirokból^^.

f/. Aoporsós temetkezések
Temetőinkben a megfigyelések hézagossága ellené-
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re többféle koporsó meglétét valószinüsithetjük.Álta
lában a koporsós temetkezés megállapítására háromfé
le lehetőségünk van. Vizsgálhatjuk a csontok elmoz
dulásait, megfigyelhetünk famaradványokat»illetve 

olyan jelenségeket a sirgödörben /lemélyítések, cö
löplyukak, füles sir/ melyek koporsóra utalnak^8^ 

Szentes-Kajánon mindegyik eset előfordul.

a/. Az 57.sir leírásában olvashatjuk,hogy "az állka
pocs kissé eltávolodott a koponyától!? A 227.sirban 

a "koponya hátra hullott,csak az alsó állkapocsban 

az eredeti helyzetben".
Mindkét esetben az elmozdulások csak akkor tör

ténhettek meg, ha a csontoknak az izonszövetek le
pusztulása után még volt helyük,szabad terük,amit 

a sirgödör földje még nem töltött ki. E hely meglé
te pedig a legvalószínűbb a koporsó megléte esetén.

b/. Famaradványok a sírokban

48.sir: A sir sarkában faoszlop maradványa 

63.sir: A koponya jobb oldalán fakorhadék 

131.sir: A koponya felett és oldalán vastag nagy 

darabban famaradványok.
141.sir: A sir oldalfala mentén és a csontváz felett 

fager :ndák maradványai. A ferde sirépitraény 

a koponyánál kezdődik, legnagyobb mért ma-
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gassága 50 cm a váz felett. A gerendák egymástól ve
lő távolsága 20 cm.

142.airi A sir oldalfalain Пагош gerenda nyoma.
158.sir: A csontváz felső részén hosszában elhe

lyezett fahasábok voltak.
272.sirt Két deszka között feküdt a csontváz 

276.sir: A koponya két oldalán egy-egy gödröcske 

/35x30/ közepén Kerek metszetű cölöp ma
radványaival

A felsorolt kilenc sir fakorhadékai különböző ti- 

pusu koporsókat illetve fa sírépítményeket jeleznek.
A legegyszerűbb koporsótlpus ácsolással vasszö- 

gek és kapcsok nélkül deszkákból készült.Ilyen lehe
tett a 63./?/, 143» 272 sírokban.

Valószínűleg egy farönkből vályták ki a 131.sir 

koporsóját.
hegy cölöpön állt a 48.sir, kettőn/a koponya felő

li sirvégen/ 2 76.sir koporsója nagy sírépítménye. 

Utóbbi nem lehetetlen, hogy olyan ferde sírépítmény 

melynek szabatos leírását a 141.eirnál kapjuk. Mi 
magunk is találtunk hasonlót Karcag mellett egy VIII. 

századi temetőben.
Ugyancsak egymás mellé helyezett gerendák szol

gáltak a halott védelmére a 158.sírban. Minden va
lószínűség szerint gerendákkal bélelték a sirgödör
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oldalfalait a 142. sirban a az oldalfalak mentén el
helyezett gerendákra helyezhették azután a sírépít
mény /корогзб?/ fedelét.

с/. Áoporsókapcaok a sirban
Aétféle méretű koporsőkapocs került elő a sí

rokból.
A 320.sirban /függőpár,vaakés,orsógomb/ kettő kisebb 

vaskapocs volt a bokacsontok körül. Agy darab hason
ló nagyságú a 346.préselt öves férfi, valamint a 77- 

ée SKkodiszes lemezgarniturás férfi sírjából•
Ugyancsak egy pánt volt a 133*eirban a hal kéz

fő táján, a 227-ben a hal felkarcsont és a bal comb
csont környékén.

Aülön csoportba tartoznak a 33, 134, 194.1ovas 

férfi sírok, melyekből nagyméretű erős vaspántokkal 
ellátott koporsók kerültek elő. A vaskapceok mellett, 

melyek végein még egy-egy nagyméretű szög is talál
ható, a 33«sirban S alakú koporsőkapcsok is voltak. 

A sírról egy vázlatrajz is lészült, melyen Csallany 

Gábor a koporsókapcsok síron belüli adatait is fel
jegyezte. Áorek József ez alapján rekonstruálta az
egy fatörzsből kivályt teknő alakú 240 cm hosszú 75

19/ • A rekonstrukció ma már álta-cm széles koporsót 
lánoean elfogadott, helyességét Dinnyés István szé
les anyaggyűjtésre támaszkodó cikke igazolta 20/
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Külön hangsúlyozzuk,hogy mindhárom sírban kovával 
eltemetett rangos férfi nyugodott, amit az öngarni- 

turák mellett a 33.sir szablyája /az egész temető 

egyetlen igazi fegyvere/ is megerősít. Tehát ilyen 

koporsó csak a közösség családjainak leggazdagabb ve
zetőit illette meg, s talán közülük sem mindenkit.

Külön és itt foglalkozunk - bár koporsókhoz 

való tartozásuk egyáltalán nem biztos - a 39» 58,150, 
198, 232, 294 és 340.sírokból elŐKerült kicsiny vas
kapcsokkal .

Ezek közös jellemzője,hogy általában a lábnál 
kerülnek elő, s belső felületükön famaradványok vannak. 
Ha a koporsóhoz tartoznak, akkor pontos helyük ismeret
len. Eem lehetetlen azonban, hogy semmi közük a kopor
sókhoz, lehetnek valamiféle más fatárgy /faedény,lá- 

dika,doboz stb/ fémszereléke. A sirok térképre vetí
tése sem hozott értékelhető eredményt, többségükben 

nők nyugodtak, s a sirok általában tárgyi mellékletek
ben szegényesek.

A 308.sir leírásában Csallány Gábor megemliti, 

hogy a koponya alatt bőrmaradványokat talált. A jól 
megfigyelt alföldi temetőkben ha nem is túl gyakran 

de előkerülnek bőrbe, vagy gyékénybe temetett halottak. 

Megfigyelt és fényképen dokumentált ilyet Móra Ferenc 

a Szeged Fehértó A temetőben, H Tóth Elvira a kunpe-
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szeri korai avar temetőben, s mi magunk a VIi-VIII.
21/századi airmező több sirjában Jászapátin

A koporsós sirokat temetőtérképre vetitve két kö
vetkeztetést vonhattunk le.

A koporsós sirok 2/3-a a temető keleti felében ta
lálható, itt van a három megerősített vasalása /33» 

134, 194.sirok/ koporsó is.
Ugyanakkor a sirok eléggé szétszórtan kerültek elő, 

a mivel többféle koporsót és sirépitményt lehetett 

rekonstruálnunk, megkockáztatjuk azt a feltételezést, 

hogy a koporsós sirok száma eredetileg jóval nagyobb 

volt, valószinüleg általánosnak kell tekintenünk22^.

A halottak védelmét ellátó "eszközök" tárgyalásá
nak végén egyetlen momentumot emelnénk ki. Ebben a 

több mint fél évszázada ásott temetőben a megfigye
lések hiányosságai ellenére is változatos lehetősé
geit figyelhetjük meg a halottak földtől való védel
mének. Ez a változatosság további módokkal egészít
hető ki /pl nyúzott állatbőrrel való lefedés/,éppen 

ezért ezt kell kiemelten hangsúlyoznunk.

(L.Lovastemetkezések

Temetőnkben a 33, 59., 64., 75., 123., 134.,194
205., 217., 266., 276., 277., 309., 321., 330.,351 

384«, 336, 388., 407. sirokban a halottak mellé teraet-

•,

•,
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ték hátaslovukat is. Minden sirban férfi nyugodott* 

s az 59, 123. és 388. sirok kivételével mindegyikben 

véretekkel diszitett övvel temették el a halottat.
Az 59. sir teljesen kirabolt volt, mig a 388.sirban 

két varkocsszoritó /a temetőben egyedül itt/ jelzi 

a halott rangját. Az övét a sir bronzcsatja mutatja.
A lovastemetkezések szigorú szabályok szerint történ
hettek. Ez a ritus nemcsak szigorú, hanem egységes 

is volt. Négy esetet leszámitva/75., 205., 266 

384./mindig a halott férfi jobb oldalán,azzal ellen
tétes tájolásban oldalára döntve temették el a lovat, 

így történt ez mindig, pedig a halott férfiak sirmel- 

lékletei eléggé változatosak /préselt, lemezből ki
vágott, öntött garnitúra/.

A négy eltérő temetkezés közül a 75* és 266.si
rok lovai csupán abban különböznek a többi lovassir- 

tól, hogy nem oldalukon,hanem négy lábukra rogyaszt- 

va helyezték a halott jobb oldalára hátasát. A 205. 
sirban a bronzlemezből kivágott övdiszes halottal a- 

zonos tájolásban és annak bal oldalán került elő a 

ló csontváza. A 384.sirban /fülkesir/ pedig a ha
lott koponyájának folytatásában a fülkesir előterében 

tárta fel a lócsontokat Csallány Gábor.
A leggyakrabban előforduló tipust Kiss Attila az 

avarkor egészéről adatolni tudta, s rendszerének el-

•»
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A késő avarkori Ill.tipus-ső csoportjába sorolta
ban szerepel nála a 205.,a hazai avar V,típusban ре- 

24/dig a 384.air . A 75. six* térdre rogyasztott lo
vát nem emliti.

1962 óta természetesen több ponton is korrigá
lásra került Kiss Attila rendszere.

A legmódszeresebb vizsgálatokat Rosner Gyula vé
gezte e kérdésben a Szekszárd-Bogyiszló úti avar te-

25/metó ló és lovastemetkezései kapcsán.
Külön kell tárgyalnunk a 123.sir lovastemetkezé

sét. A sirleirásban a következő áll: " A ló koponyá
ja a halott lábánál feküdt, a ló csontváz többi ré
sze a halott férfi lábának jobb és bal oldalán a 

váz alatti rétegben."
A sirban fekvő férfi mellett mindössze egy vae- 

kés és egy kicsiny bronzlemez töredék /a jobb alsó 

lábszárcsont közepe tájáról/ volt.
A sir már Korek Józsefnél úgy szerepel,hogy

HA 123. sirban csak a lókoponyát és lábszárcsontokat 

temették el úgy, hogy a koponya a férfi jobb, a láb
szárak a bal oldalán feküdtek:.H Korek a leirást rész-

26/leges lovastemetkezésnek értelmezi
Átveszi ezt Kiss Attila is, s a részleges lovas

temetkezések között szerepelteti összefoglaló munká- 

j ában c ^.
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Az eredeti sirleirásból azonban ez az értelmezés 

nem teljesen egyértelmű. A sirleirás szerint а ”ló- 

csontváz többi része” feküdt a férfi lábcsontjainak 

jobb és bal oldalán. Ez pedig úgy is értelmezhető, 

hogy az egész lé volt a halott alsó lábc3ontjain ke

resztben. Nem ez lenne az első ilyen tipusu temetke

zés a korszakból, hasonló lehetett a Bóigyag -Gyür- 

fregy-t temető 2, sirja, ahol a kettcssir alsó láb- 

azárcsontjain keresztben egész lócsontváz feküdt

Akár részleges, akár teljes lovastemetkezéa volt 

a 123*sirban,mindenképpen más mint temetőnk többi lo- 

vassirja, Nyomatékkai kell hangsúlyoznunk,hogy a sir

ban csak lócsontok kerültek elő,lószerszám nem.iáár- 

pedig az avarkori lovastemetkezések egyik fő jellem

zője,hogy nemcsak a lovat, hanem annak szerszámzatát 

is eltemették a halottal együtt. Még akkor is,ha a 

férfi mellékletei alapján nem látszik különösebben 

gazdagnak. Ilyen Szentes-Kajánon pl.az 59.sir. 

Összefoglalva a lovastemetkezéseket a következő meg

állapításokat tehetjük.

28/

1/, A sírokban az esetek túlnyomó többségében a kö

zösség "gazdag” férfi tagjai nyugodtak,
2/, Egy esetet leszámítva /123*sir/ minden esetben 

egész lovat temettek el a halottal,szigorú rí
tus szerint teljes szerszámzattal,

3/• A sirok a temető teljes területén megtalálhatók
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de agy tűnik, hogy csoportokat alkotnak.Ilyen zártabb 

csoport /egység! I/a 334* »386« *338. sirok a temető ÉÍIY- 

i felében, a 266.,276.,277* a nyugati csoport középső 

részén mig a 321.,330.sirok a temető nyugati felének 

DHY-i szélén. Hasonló elrendeződés található a temető 

keleti felében is. Itt az 39. és 75. sirok vannak 

párban egymással a temetőrész közepén, ettől dél fe- 

léegy zártabb hármas egység /194.,205.,217./talál

ható. Északi irányban a 64.sir magában áll, de pon

tosan ebben az irányban számolhatunk fel nem tárt 

sírokkal.

A csapatokkal ellentétben jól megfigyelhető,hogy 

a 33.,134.,209. és 407. sirok önmagukban egyedül van

nak, környezetükben másik lovasair nem került elő.

Megemlítjük,hogy a 351*sir egy sirsor közepén 

található, a sirok rendje, elhelyezkedése azt sugal- 

ja, hogy egy egység /család!?/ tagjait temették el 

egymás mellé.

Álla, t temet ke zések Uf.ixJá^)

A Szentes-kajáni avar temető egyik többször is 

feldolgozott sajátossága a teljes állattal való te

metés szokása. A sirokba általában szarvasmarhákat, 

birkát, kecskét, szarvast/?/ helyeztek a halottak 

mellé.
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Kor8к Jczsxf aiappublikációjuban a 23»,66.,145* 

sírokról Írja " A női sírokban is szokásos az álat- 

tál efc^ütt való temetkezés. A 23, 66.,145* sírban 

a női csontváz jobb oldalán fejjel keletnek irá
nyított marba csontváz feküdt. Irányításuk a io-

„29/vas temetkezésekkel megegyező.
Ez a gongolatalonét ozentpéteri József oölceéez-

doktori disszertációjában is megtalálhatós 

jes szarvasmarha csakis a keleti oldal rangos asz» 

szotiyai /23,68. ,145./ és egy előkelő származású 

gyermek mellé tettek. Kisebb testű állatot nemre 

éa korra való tekintet nélkül gyakran áldoztak”, 

Eegutóíjára összefoglaló igénnyel Szőke Béla 

Miklós foglalkozott a sopronkőhidai temető 

temetkezéseinek kapcsán az avarkori teljes éa rész
lege® állattemetkezésekkel.Kajánról kataszterében 

a 23. ,52. ,68. ,72. ,230.sírok szerepelnek^^.

Megáilapítja,hogy a zéséi avarkorban a dél-Alföl- 

dön /Szentes éa Szeged környéke/ összpontosul a tel
jes állat temetkezés szokása“*2^.

A Szentes-kajani avar temetőben teljes vagy rész
leges állatteaetkezés a 23.,33.,52.,68.,72.,111 

145.,169.,179.,229.,230.,277 

sírokban volt.

A sírokat egy táblázatba foglaltuk, amelybe a

tel-• • •

124.,
32o.,369./2 állat/

• *

129 *, «»
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sirszámok mellett a airban nyugvó halott nemet, az 

eltemetett állat fajtáját, a sírokból előkerült tár
gyi mellékleteket és a temetkezés típusát/teljes,vagy 

részleges/tüntettük fel./bz.melléklet/

A tablazat tanúságai

1* A táblázatból látható,hogy az eddigi feldolgozá
sok nem a teljes anyagból vonták le következtetései
ket, jóllehet a 111, és 169. sírokat leszámítva Korek 

József sirleirásaiból kiolvasható az állatok elteme
tése.

Az állattemetések három nagy csoportba oszthatók. 

Az elsőbe mi a teljes állatok eltemetését, a második
ba a részleges állattemetkezéseket, a harmadikba a 

három kutya temetkezést soroltuk.
A 33*ée 277. sírban a kutyacsontok mellett ló tel

jes csontvázát is feltárta Csallány Gábor a halott 

férfiak mellett, Ezek az állattemetkezések inkább a 

lovassirok halottjainak rangját, megbecsülését jelez
ték, esetleg kedvenc "vadászkutyájuk” is elkísérték 

gazdáikat a talvilági útra. Egész kutya volt még a 

169. sírban is /csecsemősir/, mely a 134.gazdag lo
vassá r mellett került elő.

A 229.sir három bárány vagy kutya álkapocs leírá
sánál inkább hajiunk az előbbi elfogadására, mert a

2.



- 152 -

airt a mellékletek teljes? hiányéi jellemzi.

3. A teljes állattemetkezések között a leggyakoribb 

a szarvasmarha eltemetése. Két szarvasmarhával temet
ték el a 369. sir halottját, eggyel-eggyel a 23 

68.,145.,320»»369* sirokét. A sirok között vannak 

gazdagabbak /123«»145*/, de melléklet- nélküliek 

/369./ is.
A szarvasmarha mellé három esetben került más 

állat. Az 52.gyermek és a 72.női sirba még egy 

’’hasitott körmü kisebb testű állat” ia belekerült, 

a 169. gyermeksir kutyacsontvázáról már fentebb meg
emlékeztünk. ftem lehetetlen,hogy a 129.sir teljes 

állatcsontváza ia szarvasmarha, bár erre közelebbi 
adatunk nincs.

•»

4. A temető egyetlen bárány tenietkezése a 230.férfi- 

sirből került elő.

A részleges állattemetkezéseket tipológiai ala
pon több alcsoportba oszthatjuk.

A 124.sirban a leírásból következtethető ki a 

részleges állattemetkezés. Minden bizonnyal a kopo
nyát és a lábcsontokat tartalmazó bőrt több rétegbe 

összehajtogatva tették a halott lábaihoz. A leírás
ból az is kitűnik, hogy az összehajtogatás miatt ke
rülhettek 49 cm mélyaégbe-magasságba a leölt állat 

csontjai.

5.
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Egy másik tipuau sirbahelyezést rekonstruálhatunk a 

179.air leírásából.ValószinUsithetjük, hogy kiterí
tett szarvas arha bőrrel takarhatták le a halottat, 

igy kerülhettek a váz jobb ás bal oldalára végig az 

allatceontok. Az ilyen tipusu temetkezés kitűnő pél
dája került elő a Szentes-kajani temetőből nem 

messze található Kunszentmárton község belterületén^^. 

A háton fekvő nyújtott helyzetű nő csontv&za felett 

közvetlenül feküdt a szarvasmarha csontváza, a ha
lottal azonos tájolásban /Vízrajzok/• A lábcsontok a 

sirgödör oldalfala mentén kicsiny padkán a csontváz 

jobb és bal oldalán anatómiai rendben feküdtek. Az 

előkerült mellékletek alapján a airt a VII.század 

második harmadában temették el.
A 111.sírban a Koponya mellett a szarvasmarhá

nak csak a fogai, a 229.-ben pedig három bárány ál
kapocs került elő.

túl

.-llattemetkezée -leszámítva a kutyákat- hat nő 

/23.,68.,320.,7?.,129.,179./* négy gyermek /145., 

52.,169.,229./ ée kettő férfi /124.,230./ sírjában 

voltak. A 111. ég 3&9. sir halottjainak nemét pon
tosan nem tudjuk meghatározni.A 1?3.sírról /férfi/ 

a lovsesirok ismertetésénél már szóltunk, csupán 

azért szerepel táblázatunkban, mert jelezni szeret
nénk, nem elképzelhetetlen hogy ebben az esetben mis

5.
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gondolati háttérrel került a sirba a ló, amit a sir

lovassiroktól való különbségei is valószínűsítenek 

/lásd lovassirok/.

6. Az állatteraetkezéses sírok tárgyi emiéкапуagában 

általában szegényesek, melléklet nélküli a l69.,229. 

és 369.sir. Mindössze egy-egy tárgy volt a 230.,179. 

/«gy-egy vaakée/, a 72./oraógomb/, 52./bronzcsat/ és 

a 68.sírban /sodrott bronzkarika/. Vaskés és elpor

ladt vastöredék került elő a 124.sírból.

Gazdagabbak - bár az összes sirt figyelembe vé

ve mé'g mindig szerény mellékletnek -voltak a 111. 

/fülbevaló-vascsat/, 129. /fülbevaló-orsógomb/, 145. 

./fülbevaló-gyöngysor/ és a 320.sírok /fülbevaló-or- 

sógomb-kés-koporsókapocs/.

Az összes állattemetkezéa közül a legtöbb tárgy a 

123.sirbcl került elő.A sodrott bronz és vashuzal 

karperecek, fülbavalópár, gyűrű, gyöngysor mellett, 

a medencéből előkerült préselt bronzpitykék talán 

az övét diszitettéK.

■

7. Az állattemetkezések módjainak ismertetése után 

meg kell vizsgálnunk: temetőn belüli helyzetüket. Az 

állattemetkezések térképre vetítése után a következő 

tanulságokat vonhatjuk le

a/. Az állattemetkezések többsége a temető keleti
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csoportjában található. Kivétel e megállapítás alól 

a 32o. és З69. air.
b/. Jól érzékelhető, hogy a sirok többsége a te

mető szélei felé sűrűsödnek. Kivétel a 68.sir, s ha 

a sirmező ÉK-i oldalán fel nem tárt sirokat feltéte
lezünk akkor az 52. és 72.sirok.

с/. A részleges állattemetkezések közül hármat 
tudunk térképen ábrázolni, -a 292. sir a térképen 

nem szerepel- ezek a temető legkeletibb szélén ta
lálhatók.

8. Meg kell vizsgálnunk az állattemetkezések és lo- 

vassirok egymáshoz való viszonyát. Lovaasir környeze
tében kerültek elő a 68.,72.,l69. és 320.sirok.Ezeket 

leszámitva közöttük kapcsolat közvetlenül nem mutat
ható ki.Sőt amig a lovassirok a temető leggazdagabb 

férfi halottjainak nyugvóhelyei, addig, leszámitva a 

I23.sirt, az állattemetkezések halottjai mellől vagy 

semmi, vagy csupán néhány tárgy került elő.
Mivel a 351.sirban a griffes garnitúráé halott 

mellett feküdt közvetlen női hozzátartozója, s igy 

tudhatjuk, hogy milyen mellékletei lehettek általá
ban a lovassirokba temetett férfiak női hozzátartozói
nak, aligha hihetjük, hogy az állattemetkezés csupán 

gazdag női halottaknak járt volna.

Végezetül foglakoznunk kell a ritus gondolati
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hátterével.
A sopronkőhidai szarvasmarha szarvcsapos temetke

zések feltárása óta több nézet látott e kérdésben nap
világot. Török Gyula ezeket a sirokat a IX,században a 

pogány avar/?/ hitvilág maradványának tartja , az ál
latős tiszteletének megnyilvánulását látja benne. 
Gondolatmenetéből következik, hogy a sirokba temetett 

halottakban sámánokat /eámáncsaládokat?!/ lát, s né
zete szerint ezt a gondolatsort a 48.sir agancs só
tartója megerősiti, hiszen ábrázolásán az életfa kö-

, 34/rül bikamaszkos lovakat láthatunk^' •
Tomka Péter tételesen mutat rá Török Gyula meg

állapításainak gyengéire. Véleménye szerint a szarv 

a természetfeletti, rontó, rontást elhárító erők jel
képe, s mint ilyennek "legalább annyi köze lehet az 

általunk megfigyelt jelenségnek az európai néprajzban 

gyökerező busómaszkokhoz, mint a keleti sámánokhoz"^/

Felveti annak lehetőségét is,hogy a részleges lo
vastemetkezésekhez hasonló részlege« szarvasmarha te
metkezésekkel állunk szembe*^/.

Legutóbb Szőke Béla Miklós foglalkozott a sopron* 

kőhidai tipusu temetők szarvcsapos temetkezéseivel, в 

az avarkorban előkerült állattemetkezésekkel mint a- 

zok lehetséges előzményeivel. Megállapításait az aláb
biakban foglalhatjuk össze:

•' f.
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A dél-Alföldön /Szentes és Szeged vidéke/ - a 

kései avarkorban- összpontosul a teljes állat elteme
tésének szokása, mig másutt inkább az állatkoponya 

eltemetése divik. A sopronkőhidai szarvcsapos temet
kezések és a késői avarkori teljes vagy részleges 

állattemetkezések között azonosságok vannak, s ar
ról van szó, hogy a halotti tor során leölt egész 

állat helyett egy - méghozzá ehetetlen - részét /fej 
és lábvégek/ vagy csak a koponyát teszik a sirba. 

»égül is a szokás a IX.századra odáig alakul, hogy 

az állatnak csupán egy -de legjellemzőbb- részét te
szik a sirba; a szarvcsapokkal ellátott homlokrészt.

tíz szoros kapcsolatban -egységben- jelenik meg 

a hagyományosan ételmellékletnek tartott egyéb ré
gészeti leletekkel /edény,állatcsont,vödör/.

A sopronkőhidai temetőben először a juh és szar- 

vasmarha koponyarész önmagában,vagy egyébb állat
csonttal és edénnyel együtt találhatók a sirokban.
A második fázisban uj elemként megjelenik a tyuk- 

csontváz, s végül a harmadik fázisban ez dominál már 

az edényekkel és állatcsontokkal kiszorítva a temet
kezésekből a szarvcsapos koponyaré ezeket-^.

Kern elvetve a jelképes ételmelléklet lehetősé
gét, H.Tóth iálvira Bács-Kiskun megyei ásatásaira hi
vatkozva nem tartja kizártnak, hogy állatbőrrel te
rítsék le a koporsókat.
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Hasonló sirt figyelt meg Visegrád Széchenyi utca 19. 
az.lelőhelyen Szőke Mátyás, 
lékletként egy másik juhkoponya volt.

Ahhoz,hogy az állattemetkezések és az ételmellék
letként sirba került állatcsontok egymáshoz való vi
szonyának kérdésében állást tudjunk foglalni meg kell 
vizsgálnunk a Szentes-kajáni avar temetőből előkerült 

állatcsontokat. Sajnos megállapításaink nem mindig 

pontosak, mert az állatcsontokat szakember nem látta, 

ma már a anyag nincs meg. így csupán az ásató Csallány 

Gábor meghatározásaira hagyatkozhatunk.
Állatcsont összesen 30 sírból került elő. Csak 

szarvasmarha csont a 132. és 334.sírokban volt.Szar
vasmarha és csirke a 401.,csak csirke a 45.,53«,56

kecske és szárnyas a 

92*,mig juh vagy kecskecsont magában a 264.sírban.
A többi 19 esetben az ásató az "állatceont" termino
lógiáját használja,nem határozza meg közelebbről az 

állat fajtáját.
A felsorolás legfontosabb eleme az,hogy Csallány, 

a nyomában mi magunk is, minden esetben különbséget 
tudunk termi csupán a leirás alapján is a teljes vagy 

részleges állattemetés és a húsétel sirbahelyezése 

között.

a koporsóban ételmel-

• »

154.,415.» csak sertés a 186 •»

Szőke Béla Miklós adatait bázisul véve és kiegé-
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szitve néhány uj ásatás adataival, megállapíthatjuk, 

hogy valószinü a koponya és a lábcsontok az állat 

bőrével együtt kerülhetett a sírokba. Ha csak a ko
ponya magában volt, akkor ezt természetesen sem iga
zolni, sera kizárni nem tudjuK.Viszont rendkívül fon
tos,hogy Szabó János Győző a Hassa melletti Kechnec 

temetőjének vizsgálatakor az alábbi megállapitást 

a l64.sirból egy állatcsont sem került 

elő, kivéve a juh koponyákat, ezek 19 sírban fordul
tak elő. Bár e koponyák a halotti tor maradványaként 
ia felfoghatók, mágikus jelentőségük azonban egy
értelmű / iemelés tőlem ML/

Szabó János Győző részletesen vizsgálta a Mát
ra vidék avarkori temetőinek állatcsont anyagát. Ki
emelten hivatkozik az Alattyán-tuláti és a kiskörei 
temetők állatcsontanyagának mintaszerű közlésére.

Mi magunk a e két temető állatcsont anyagát 
vizsgáljuk kiemelten mindössze egyetlen szempontot 
figyelembe véve. Csupán arra vagyunk kiváncsiak,hogy 

milyen csonttöredék található a halott mellett /ehe- 

tő-e vagy sem a hús rajta/. Alattyánban 72 sir ál- 

latcsontanyagát vizsgálhattuk. Mindössze kettő e- 

setben került elő olyan csont, amelyhez nehezen fo
gyasztható hús tartozott. A 106.sirban egy szarvas- 

marha metatarsus töredéke, a 382.sirban juh tibiájá- 

nak töredéke. A legtöbb esetben bordatöredékek és ge-

tehette " • # •
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41/rincesigolyak voltak a halottak mellett.
Kiskörén 38 sírban volt állatcsont, ebből 27-et 

lehetett vizsgálni.Eredményeink teljesen ugyanazok
mint Alattyánban,itt ia ehető részeket helyeztek az 

elhunyt mellé.
A Jánoshida-Tótkérpusztal VIII.századi temető 

48 állatcsontos sirjának mindegyikében ehető hús- 

melléklet került.
Mi magunk Jászapátin tártunk fel idáig 133 VII- 

VIII.századi avar sirt. összesen 44 sirban volt olyan 

állatceont, melynek húsát fogyasztani lehet. Temető 

egyetlen olyan sírjában, ahol kecskekoponyát tár
tunk fel /95.sir/ nem találtunk ételmellékletnek ér
telmezhető csontvázréazt.

Ezzel a néhány példával azt kivántuk valószinü- 

siteni, hogy az avarkori részleges állattemetkezések 

és a sirba tett étel illetve italmelléklet adásának 

szokása mögött nem húzódhat meg azonos gondolati hát
tér, éppen ezért nehezen hihető,hogy Sopronkőhidán 

az ételmellékletként sirba kerülő kakasvázak miatt 

kerülnek ki a sirokból a szarvcsapos juh és szarvae- 

marhakoponyák.
Ez a két dolog már csak azért sem keverhető 

össze, mert amig a halotti toron a túlélő rokonság 

tápláléka az a hús, amelyik a sirba nem kerülő ál-
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latrészeken van, addig az ételmelléklet a halott tul- 

világi útjára szóié táplálék.
Mindebből az a végkövetkeztetés adódik, hogy a 

lenyúzott állatbórben hagyott koponya és végtagok sirba 

tétele nem azonosítható sem jelképesen, sem pedig va
lóságosan a halotti utravalóul szolgáló ételmellék

lettel.
Milyen célokat szolgálhatott akkor a részleg®« 

állattemetkesés a Szentes-Kajáni avar temetőben?
Valószínűnek látszik, hogy Tomka Péter magyaráza

tai közelitik meg leginkább a valóságot. Számolnunk 

kell a szarv apotropalikus szimbólunként való értel
mezésével, valamint azzal,hogy a nyúzott szarvas- 

marha hasonló gondolati háttérrel kerül a sirba,mint 
a részleges lovastemetkezésnél a lovak.

S itt had említsek meg három dolgot. A temetők
ben a férfiak mellé teljes lovukat temetik el,de egy 

esetben elképzelhető a részleges lovastemetkezés 

megléte. Analógiaként az egész szarvasmarha elteme
tése mellett feltehetjük a részleges szarvasmarha el
temetésének lehetőségét is. Különösen valószinü ez a 

124.sirnál, ahol egy viszonylag jól lehatárolt terü
leten 4Э cm vastagságban voltak a szarvasmarha cson
tok. Ez az állapot a bőr öeszehajtogatásával is e- 

lőállhatott.
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Hasonló a Mór-Akasztódomb 22. sírjában is előfor
dult, ahol is a nő koponyája és a eirgödör fala közöt
ti területen került elő a szarvasmarha koponyája, s a- 

latta pedig a végtagok4-^.

Azt,hogy a VIII.század folyamán a szarvas/?/ vagy 

a szarvasmarha kultusz valamilyen meglétével számol
hatunk három öntött szljvágünk is figyelmeztet. A 

Szentes - kajáni avar temető 449*sírj ónak öntött 

a iijvége mellett a Nyékládhóza - Vasútállomás és a
Tárd - Homokbánya-i lelőhely szijvégein található
- 44/allatalakok is erre utalnak.

E két lehetőség mellett még egy harmadikat is 

megemlítünk: A csontos állatbőr a halott védelmét is 

szóigá Ihatta.
Ilyen a már korábban említett kunszentmártoni sir 

mellett a szakirodalomban régóta ismert Szentee-Derek- 

egyházi lovaseir. A sírról készült in situ fénykép- 

felvételen egyértelműen látszik, hogy a halott felső 

testét vas dudorral megerősített paizsa fedte,a mel
lé helyezett iját is letakarták lovának megnyuzott bő
rével. A halott mellé még egy nyúzott birka is beke
rült.4^

A halotti tor maradványai

1i.а/• edények
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A 459.sir 8,7 %-ban, azaz 40 airban volt edény. 
Minden airban egy-egy. Az edények túlnyomó többsége 

kézzel formált, gyorskorongon készültek. A 327.sir 

szürke korsója, a 8.,147.Д57.,270-A, és 249.eirok 

sárga, valamint a 275. és 420.sirok hullámvonalköte- 

gekkel diszitett szürkés-barna edényei.
A koponya mellett kerültek elő a 29.,37.,202., 

297. és 425.sirok, a térdek között a 33»és 66
mig a csontváznál magasabb 

rétegben a 381. sirok edényei. A többi esetben az 

alsó lábcsontok mellett, azok jobb vagy bal oldalán 

néhányszor a bokacsontok között /85,89,259,327,379/ 

voltak az edények. Mindössze kettő olyan sirunk van, 
ahol az edény ée állatcsont /ételmelléklet/ együtt 

kerültek elő. A 37.sirban az edény a koponya jobb 

oldalán,mig a kisebb állat csigolyacsontjai a jobb 

alsó lábszárcsont mellett. Ugyancsak a bokacsontok 

mellett voltak a 415.sirban a csirkecsontok,az e- 

dény helyét azonban nem jegyezte fel az ásató.
Az edényekkel együtt két sirban volt tojás.

A 157.sirban a sárga korongolt bögre és három tojás 

a jobb térd,illetve jobb boka, a 420«»ban pedig a 

bal térd és a bal boka mellett került elő. A 157.sír
ban férfi, a 42o.-ban nő nyugodott.

Állatcsont - edény- tojás együtt egy sirban nem

•, a
medence mellett a 378 •»
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fordult elő temetőnkben.
Fsedény a 97*sírból ismeretes. A valószínűleg 

egy fadarabbői elkészített ”pohárnak/?/и bronzpáni- 

ból készült füle volt. A pánt mindkét végén egy-egy 

nyitszeg szolgált a felerősítésre. Azt,hogy faedény
hez tartozott a bronzpá..t a sirleirásbol tudjuk,a- 

mely a jobb bokánál /az agyagedények előkerülésének 

leggyakoribb helye/a bronzpánttal együtt fakorhadé- 

kot is emlit. A sírban bronzlemezből kivágott övdi- 

szek, öntött indadiszes önforgó és szijvégek díszí
tették a halott férfi övét. Hasonló fémpánt03 fülű 

faedényt mi magunk is feltártunk Jászapátin.
A temető feltárásának idején került be a Szente

si Múzeumba egy nagyméretű bronzüat. Aorek József 
mindössze annyit amlit róla, hogy Veres Bálint tanyá
ja mögött a Veker patak magas-partjáról került elő. 

Először Csallány Dezső ismertette az üatöt^^.

Már ó is a iiölcskei temető két üstjével rokonitotta
47 /a Szentes-kajani példányt.41'

Csalog József 19-ben az avar temető íUY-i széle 

felőli oldalról a Koszta József múzeumba bekerült két 

malomkő miatt a területen hitelesítő ásatást folyta
tott. Eszel egyidőben érdeklődött a helybeliektől az 

üst származása felől, ők csupán arra emlékeztek,hogy 

a sírokon kivül, azoktól £Ш felé került elő.48/
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Legutóbb Сагаш Lva foglalkozott az avarkori bronzüs
tökkel. Kutatásainak eredményeként megáilapitot ta, 

hogy négy sírból előkerült üst /őölceke 11,14» Ceol- 

hok 7 és Szegyhegy/ korai avar korban kerültek a föld
be, maguk a tárgyak római koriak,melyeket "az avarok
hogy a Fekete-tenger vidékéről hoztak magukkal, vagy

aq/helyben, a Kárpát-medencében találtak”
A Szentes-kajáni üstről az alábbiakat Írja* 

wriovábbra is megoldatlan azonban a Szentes - ka jáni 
üst eredete.Párhuzamát sem keleti sem római, de tö
rökkori anyagban sem találtam. Készítési technikája, 

az üst peremén vas és rézlemez összeezegecselése is
mert. Кеш bizonyitható,csak feltételezhető,hogy az

*50/avar temetőhöz, illetve telephez tartozik.
Az üstöt Szőke Agnes a hódmezővásárhelyi Tornyai Já
nos muzeum restaurátora restaurálta. Az üstről, a ké
szítés technikájáról, a restaurálás folyamatáról a 

Képzőművészeti Főiskola restaurátor szakára irt szak
dolgozatában számolt be. Az üstöt avarnak tartja, s fél
té telezi,hogy nem felfüggesztve, hanem alátámasztva 

használták.
Mi magunk Szabó László néprajzos kollegánk segitsé» 

gével Paueruik Miklós idős cibakház! részmüvest idéz
hetjük. A generációk óta rézműves család utólső mes

terségét még folytató tagja az üst fényképe alapján
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úgy vélte,hogy az eredetileg jóval magasabb üstöt, 

aérülése után a mai perem magasságába Körbevágták, 
s etckor erősíthették rá a vaspántot« magáról a tech- 

üikáról azt mondta, hogy ’'általánosan ismertük est“^ 7 

mi az alábbiakat kivánjuk az üst eredetéhez meg»
jegyezni;

1/• Semmiképpen nem kapcsolhatók időben össze a 

korai avar sirok bronsüstjei a Szentes-kajáni terü
letről /határrészből/ előkerült üsttel*

2/# kinden leirás egyértelműen azt mondja,hogy 

üstünk a teaietőn kivül eső, az avar temetőhöz, illet
ve annak anyagához való kapcsolása erősen kérdéses.

3/• Az,hogy az üstben állat csontok voltak az 

előkerüléskor, még Önmagában semmit nem jelent,ettől 
még tartozhatott az üst telephez is.

4/« A terepbejárási és ásatási adatokból három 

lehetőség kínálkozik az üst datálására.Lenet a VIII. 

századi temetőhöz tartozó település egy lelete,de le
het a szarmata sőt az Árpád-kori telepekhez kapcsol
ható is.

Állat csontok ( i -UJUp)

A temető 30 sírjából kerültek elő állatcsontok,
s ebből a 30 előfordulásból is mindössze 12 esetben 

ismerjük az állat nemét. Leggyakrabban csirkét /ötször/
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szarvasmarhát /kétszer/, sertést /egyszer/ önmagá
ban, mig ögy alkalommal /401,sir/ szarvasmarhát és 

csirkét együtt tettek a halott mellé. Leggyakrabban 

a láb mellett, néhány eaetben a koponyánál /40.,226./, 

mig az 56.sírban ’’szerteszét” szórva tárta fel Csaiiány 

Gábor az étalmellsklet maradványát, az állatcsontokat. 

Az álla te sont o&at tartalmazó sirok a temető egész te. 

rületén előkerültek, talán a temető keleti felében 

nagyobb számban.

1 Ii Olás

88.,109.,118.,138 

199.,231.,302.,319.,3 40,359.,396 

420.,437. airokba eltemetett halottak mellé egy vagy 

több tojást helyeztek a temetéskor. Három esetben 3-3 

db /157.,340.,396/, mig az összes többiben 1-1 db to
jást emlit az ásató a sirleirásokban.

A tojások közül női sírban 13, férfiében 7, 
gyermek sírban egy,s meg nem határozható nemű felnőtt 

csontváza mellett kettő.

A tojások a csontvázak különböző helyein ke
rültek elő. A koponya mellett egy /32. sir/, a comb
csontok között szintén egy /135.sir/, a váz lábszár

csontjainak bal oldalán öt /4o.,42o.,54.,55.,231/,

35.,40.,48.,54.,55.,58.,84 

157.,178.,196
A 32 •, •, •,

•» • *
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359.,336/,a jobb oldalon ugyancsak öt /196.,302.,319 

tojás volt.

A 84.sírban talált tojást bekarcolássál -s min-
53/den valószínűség szerint ^estessel díszítették.

•»

Motívum rendszere a Kiszombor 6 avar temető 39.air- 

jának tojásával megegyező-*^.

Az állatesontokhoz hasonlóan a temető teljes te

rületéről előkerültek.

0 asz efoglalva:

A Szentes - Kaján-i avar temetőben a halottak

20 %-a mellé helyeztek a temetéskor étel, ital és
55/tojás mellékleteket A három együtt egyetlen eset

ben sem található meg, s minimális számban /kétazer- 

kétszer/ található olyan sir, ahol edény és állat

csont, illetve tojás és edény együtt került elő.

i rá nyitásaA 8 i г о к

a/, tometőtérkép

Korok József slappublikáclójának legnagyobb hiá

nyossága az volt, hogy nem állt rendelkezésére - igy 

nem is közölhette - a temető helyszínen készült tér

képe.

Mi magunk két forrásból jutottunk hozzá az ere
deti térképlapokhoz. Á Szentesi Muzeum adattárában ta-
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iáiba tó miliméterpepirra kőszült térképrészleteket
Kovrig Ilonától kapott térképlapok tették teljessé-*^ 

így is volt néhány olyan sir, amelyet nem tudtunk tér
képünkön ábrázolni. Ilyenek a 13o.,131.,161.,162 

228-233.»299.sirok. A térképet Szentpéteri József
fel közösen készítettük elő közlésre. Jég kell je
gyeznünk, hogy a térkép származása nem tükrözi hi- 

ven a feltárás menetét. Ezt a sirlapok segítségével 
lehet rekonetruálni.

Először 1931-ben Veres Bálint földjén az 1-96, 
ugyanitt 1934-ben a 134-227.sírokat tárta fel Caal- 

lány Gábor. Ezután az ut túlsó oldal л fazekas Sán
dor és PataKi Ferenc telkén folytatódott az ásatás, 
itt 1935-36-ban került elő ujebb 226 sir /234-459/. 

láajd a feltárások utólsó évében 1937-ben Csollány 

Gábor visszatért a Veres Bálint földre, в újabb 6 

sirt tárt fel.
Sajnos az alappublikációban ez a 6 sir az első 

227 sir után került közlésre, majd azután követke
zett a Pataki - Fazekas földeken feltárt 226 sir.

A felismerés ellenére megmaradtunk az alapköz- 

lés sirszáHozásánál, hiszen ezek megváltoztatása e- 

setén a szakirodalom eddigi hivatkozásaiban teljes 

káoszt teremthetett volna.
Szentpéteri József javaslatára a térkép egysze-

• *
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rübb, gyorsabb használatának elősegítése végett az 

országút mentén feltüntetett folyóméteradatok figye
lembe vételével egy koordináta-rendszerbe foglaltuk 

a sírokat.
A sírok jelentős része NY - K-i, illetve ÉNY - DK-i 

tájolású.Ettől a tájolástól csupán néhány eltérés fi
gyelhető meg a temetőtérkép alapján. Ilyen eltérő 

tájolású sir a 74# 85.,92.,93«#94.»95
rok csoportja a temető keleti felében, s talán ugyan
itt még a 38. és 53»sírok. A temetőben az úttól nyu
gatra lévő felében e 285.,286.,307. sírok. A leírás
ból azonban a fenti síroknál a többivel megegyező tá
jolási adat szerepel. A leletanyag a környezettől je
lentés mértékben nem különül el.

Külön kell megemlítenünk a sirmező ÉNY-i sarká
ban található sirceoportot. A 431-445.sírok a többi 
sírral ellentétesen, azokra szinte "merőleges” el
rendezésben található.

Jelen ismereteink szerint ennek a sircsoportnak 

semmiféle olyan jellegzetessége nincs,amely a többi 
sírtól elkülönítené.bem teljesen kizárva a sircsoport 

tájolásának helyességét,arra gyanakszunk,hogy a rend
ellenes tájolás a térképlapok egymáshoz illesztésekor 

keletkezhetett*

99.,100 sí-•»
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Bolygatott в 1 г о к

A temető sírjainak mindössze 2,5 %, száz 12 sir 

volt bolygatott /2о.,27.,28.,30
308.,446/. Vannak közöttük melléklet nél

küliek /182.,308/, в egészen gazdagok /81.,97.,101 

143./

81.,97.,100.,101• * «»

143.,182 •»

• #

A kirabolt sirokat térképre vetitve megállapít
hatjuk, hogy két sir kivételével a temető uttél kelet
re eső feléből kerültek elő. Itt a két leggazdagabb 

egymás mellett /97.sir övdiszes, lOl.baltás/ egymás 

mellett, a többi viszonylag szétszórtan található.
Említést érdemel - mert nem általános - hogy négy 

sir kivételével,melyeknél a halott nemét nem lehetett 

megállapitani, a bolygatott sírokban minden esetben 

férfi nyugodott.
A 28.sir halottját -a leírásból tudjuk- közvetle

nül a humusz alá temették, a a szántást végző eke 

dúlta fel. A többi esetben a szinte egész vázát új
ra ’’kiásták”, a bolygatás célja egyértelműen a sir- 

leleti értékek eltulajdonítása volt /2o.,81 97.,100./•,
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А ЫНОК L^LSTEI

A tehetőben 459 eirt tárt fel Csallány Gábor.A 459 

sírból - figyelembe véve a áettőssirozat - összesen 

466 csontváz került elő. Férfi 169,no 172,gyermek 49 

sírban nyugodott,mig a fennmaradó 69 sir csontvázának
pedig az antropológiai feldol

gozásom alapján nem tudtuk meghatározni.izekről a sí
rokról mindössze annyi állapitható meg,hogy kéttő 

kivőtelével/112.,182./ mindegyikbe felnőttet temettem. 
Tehát a sírok 43»5"-ban férfi,44,l"'-ban nő 12,4 ’-bnn 

gyermek nyugodott.
Az adatokból két következtetés adódik.A férfiak és

tőt használó kö
zösség belső családi viszonyaira,taig a rendkívül ala
csony gyermemarány vagy a gyermekhalandóság szokatla
nul kicsiny voltára,vagy pedig a 

nyosságaira utal.^^

A viselethez tartozó tárjak

az ásatő.

(gf Így elések hiá-

Férfi sirok

Az övék ( 3 лЛЦо)
A feltárt 169 férfisir közül véretekkel díszített ö-
vet 46 ©irban tárt fel Csallány Gábor.Ez az összes

számarány a valóságosnál kicsit 

határozható nemű vázak kö-
főrfisir 27,2* 

magasabb,hisz
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zott útiadén bizonnyal férfi balattak is voltak, к pe- 

viseltek véretekkel díszített övet.
Az előkerült öveket négy csoportba oszthatJuk.Azel- 

sőbe azokat az öveket soroltuku,melyek veretei és szíj— 

végei préselésen technikával készültek.Ilyenek a 34
64.. 217..287..327. és 346. sírokban voltak.A második
ba azok az övék kerültök,melyek veretett bronz vagy

bői vágták ki,ezijvégeik lehetnek préseltek, 

két lemezből egy szalagpáatra forrasztottak,egy-egy al
kalommal öntöttek/33«,во., 77. ,97., I92., 194#, 205., 207.,
273.. 277..306..384..407..456./.A harmadikba az öutött 

technikával készült díszöveket soroltuk.„zek között 

mind a griffekkel,mind pedig az indákkal/inkább növé
ny i/ di ezi tét teket megtaláljuk/57.,75.,82.,83.,Ю7., 117
134.. 149..159.. 321.,330.,347., 351., 353.,360. ,í'49./.
A negyedik csoportot két alcs oportra oszthatjuk.Csu
pán a sirleirásból ismerjük a 35. és a 225. sirok bronz
lemez garnitaráját.ugyancsak a sirlapokból tudjuk,hogy

határozható tipusu öv volt a 183.,296. és 386. 
©irokban,ilárom esetben az övnek bizonyos darabjai 
vannak a leletek között,de ezekből nem dönthető el egy
értelműen a teljes öv tipusa.A 266. és 276. sirok szij- 

végei két—két 1 mezből készültek,melyeket egy-egy 

lagpántra forrasztottak rá.A 391. sirban kettő préselt 

szijvég utal az egykori véretekkel díszített övre.

dig ni

• *
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it préselt övvel öl tettetett halottak uellett tábláza
tukat szerint kettő mellé helyeztek lovat,négy mellé nem.

öveeek között ez az arány hat s tíz, iáig adön
tött garnitúráé férfiasnál öt $ tizenkettő, a utóbbi 
aráayparnál Пщг ©lettbe kell vennünk azt,hogy három elr- 

ban csupán övreezek kerültek elő/83.,143** 360•/«kettő 

tett férfi övét рол to

A 1

! ghatároznilóval élt
tudtuk.

Az adatokból úgy tűnik,hogy tettetőnkben a lovastemet- 

kezések éa az övvel eltettetett férfiak aráiba 1:2, 

Préselt övgarnitúrák/34».ő4,.217,.2Э7».327,.Э4в,/
lyekből préselt övgamitúrák kerültek elő 

több alcsoportra oszthatók.,, ielótt ezt a tipológiai fel
osztást elvégeznénk szeretnénk leszögezni,hogy temetőnk-

elrban

Azok a sírok,

ben korai avar sokmellékszijas öv egyetl 
fordul elő,Préselt övei .к kivétel nélkül a kései préselt 

övék közé tartoznak,
a. ,A 64. sírban pontosan 

került hárott préselt bronzpityke valósziaüleg az övhöz 

tartozott.Feltétélezésünket alátámasztja az,hogy a 3S4. 
sir hasonló pitykéi a lemezverőte.-ücel díszített öv da
rabjai voltak,Az öv ovális bronzesattál záródott,

b. ,A 34, és a 207. sirok övei vaeceattal záródtak, 

mindkét övhöz négy-négy négyzet alakú préselt övdisz egy- 

e.jy nagyszijvég és llsszijvég tartozott.A 34. sir övét

ig ne*« határozott helyen elő-
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egymásbafonódó azalagfonatok,nagyszijvégét pedig geomet
rikus rendben felépített szalagrendszer díszíti.E minta 

a korszakban viszonylag gyakori,Így mi csupán néhány
analógiáját említjük meg.Hasonló veretes öv került elő 

a regölyi 63**czikói 373«»győri 120.,Alattyán-tulátl
185., Holiare/Alsógellér/ 385.,477.,630.,Homokaégy 50
56., 162..káptalantóti 5.,áór-Xecskehegy 4. sírjaiból.
A Csongrád

• f

tok közül mi hasonló övdi&zeketgyei t
Pákapusztáről,, zentes~H agyhegy 6.,izentes-öerekhát 67.

irlink59/.és Ezeged-Fehértó Ji 88. sírjaiból i

sokkal ritkbb az avarkori ealékaayagban a 287.eil“ 
öve.A veretek teljes felületét bepréselt aégyzetminta 

disziti.Hasonló veretek kerültek elő iturovo 197..Zaély 

255.»Zitov&ka Топ/Zsitvatő/ 24.,'illő 14.Kiskőrös ?uhi- 

buj-mackó 40. sirjaiból60/.

о•»Ugyancsak vascsattal zárult a 346. sir öve,mely
hez préselt kerek veretem tartóztak.Szíjvégeinek ki
szélesedő hároakarélyos alsó szélét szalagfonatokkal dí
szítették.Az általunk használt szakirodalomban pontos 

analógiáit fellelnünk nem sikerült.Lzijvégeinkhez leg
közelebb a bolyi temető 55. sírjának nyeles lószerszám 

veretei állanak, bben a sírban - a férfiváz a feltárás 

előtt megsemmisült - reflexíj és csontverete&kel díszí
tett tegez volt.övét díszítettek a Holiare/Alsógellér/ 

308. sírjából előkerült veretek61^.Távoli analógiaként
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talán még megemlíthetjük a zaiaárdi tehető 34. sirjának 

nyeles lószerazámvereteit isG2^.
d. ,Az egész korszak legérdekesebb leletei közé tar

toznak azok az övgaraitarák,melyek préseléssel készül
nek, de a vereteken és a azijvégeken griffeket ábrázolt 

az ötvös,Ilyen leletek a bzentes-kajáni temető 327. sír
jában is voltak,Az övveretek analógiái közli! ni Gátér

lé
43* és 120.,Káptalantóti 2, ,лаjászó-íijmajor 6.,Zelovce 

/Zeély/44. és 318.,Zwölfaxing 2..kiskörös 156.,Cse igele- 

Feketehalom 47* sírjait említjük a@gG-^.A nagyszijvégen 

látható három egymást követő griff az öntött garniti rák 

nagyszijvégelaek jól ismert ábrázolásai.Temetőnkben is 

van két ilyen szijvég /57*,321./G^.

A préseléssel készült négyzet alakú övdiszek formai
lag a szalagfonatokkal,ékkőberakáesal díszített un."kö
zépavar" övékkel állanak rokunságban, mig a mintakiaca 

a griffes öntött garnitúrák között lelhető fel.
e. ,Préselt kerek veretek és broazl 

téglalap alakú övdiszek felváltva találhatók a 217. sir 

övén,melynek préselt kisszijvége ée két lemezből készí
tett nagyszijvége volt.Hasonló vereteket találunk az 

alattyáni temető 40.,112.,457.,458.,472. és 671. sír
jai ban., .ovrig Ilona részletesen foglalkozik az övtipus-

ből kivágott

sál az alattyáni temető második csoportjának férfi sír
jai közöttG5/ •ki а 217. sir övénél arra helyeznénk a
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hangsulyt,hogy az eredetileg hányas ceoportositásu ve- 

retegyüttes középső korong alakú préselt veretét egy uj 
veret csoporttal,» lemezből kivágott övdiszekkel együtt
találhatjuk me^» Ismereteink szerint igy együtt 

Alattyánbas. pedig más avar tehetőben n
Az öv csatjának jó analógiája pl. a bazonycseryiyei te

tő 42. sírjában már iudadiszes kisszijvóggel és állat- 

küzdelmi jelenetes uagyszijvéggel együtt került elő*^.

kerültek elő.

Broazlemezből kivágott övdlszea t?.araitúrák
a.,A 407. sir övét ugyancsak kétféle övveretek diezi- 

tettékA kerek bronzlemez vereteket három—három nyitszeg 

erősítette a szíjhoz,ezek aellett még további hat sima 

négyzet alakú brouzl-mez veret is tartozott az övhöz.
A sima ö were teke t, csakúgy udnt a nagy szíj véget egy-egy 

vékony bronzlemez pántra forrasztották.Az övhöz a kisszij- 

végek alapján négy mellékszij tartozott,melyek végein 

préselt,de formailag különböző szijvégek lógtak.
A kerek veretek és a pántra forrasztott négyzet ala

kú övdiszek analógiáit viszonylag jól keltezhető körben 

találjuk meg.Az ilyen övék az un. "második avar"hullám
mal kerülnek be a Kárpát-medencébe.*^

A négyszögletes bronzlemezes övez között a legdísze
sebbek temetőnkben azok,melyeknek közepén gyöngysorke

retes foglalatban sötétkék üvegbetét található/77.,277/.
A 77. sírban nyolc broazlomez veret díszítette az övét.
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Lzijvég ősi* tartozott hozzá,trapéz alakú csatja jól is

mert íolad a préselt#fiiiat pedig az öntött garnitúrák kö
zött68''.A Pr tő 3. birjában a *ere* 1 

tek közepét hasonló foglalatban lévő üvegbetét díszí
tette, felerősítésükre ott Is három-három nyitszeg szol-
edit«/.

Кégy nagyfejű szegecs erősítette a 277. sir veretett 

az övre,s ezek egyben díszként is szolgálhattak,A tégla
lap közepén itt is a 77. sírhoz hasonló foglalatban sö-

-i t ore-

tétkék üvegbetétek volta*.Az övesgtot kettő vagy több 

pár nagyfejü szegeccsel erősítették a főszij végére.Az
zból kivágott övforgó és szíjbújta-

4

övhöz eég bronzli 
tó bronzpánt mellett két lemezből készült nagyszíjvég
és négy préselt bronz aisszijvég is tartozott.A
tek négy nyitszeggel való felerősítési illetve diszi-

'.Vtése az avarkorban szélesen elterjedt* 

gyöngydíszes veretéinek analógiáit az abonyi tehető 

292., a batiüai 17. és a Cataj-i 71. sírból isu*erjük71/. 

Ugyancsak széles Körben elterjedt a gyöngysorzeretes 

dróttal szegélyezett kerek vagy ovális alakú foglalatba 

helyezett kő vagy üvegbetét felhasználása ....eltaláljak а 

korsza* fejedelmi leletei között/kuaiaadaraa/Aunbábony, 

§lodosz/,vagy a fejedelmi család te^etőjében/Kiskörös- 

Vágóhid/ valamint az egyszerű Köznépi t 

aránt72^.

.A 277. sir

tőkben egy-
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b., Legutóbb Szentpóteri József foglalta össze az 

olyan öveket,melyek közepén csúcsával egymással 
be állított háromszög alakú áttörés talilható.liagykö- 

rösön elhangzott előadása,és az azt követő hozzászólások 

alapján a Kárpát-medence teljes tériletén megtalálhat
óvá* öweretekhez,melyek kajá

non a 97» és a 194» sírokban voltak,lemezes és préselt 

szíjvégek/együtt!/«valamint Öntött indás szijvégek egy
aránt tartózhatnak»

c»,r:gyezerübb,szerényebb kivitelű öveit is előkerültek 

lemezből kivágott veretesei díszít ve »^égy-négy sima 

bronzlemez övdlsz volt a 205» és a 306» sírokban,elcbbi- 

s nagyezijvéggel és préselt nisszijvégekkel.
A 306. sir szíjvégei a felszedéskor aegsemuisültek, 

létükről is csupán a sirleiráaból tudunk.Hat illetve 

hét téglalap ala&u övdlsz volt a 192.,és a 371» sirok- 

oan.^indkét övhöz bronzlemez nagy- és kiaszijvég tarto
zott .A 207» sir broazle-ez övdiszei a felszedéskor 

olyan nagymértékben károsodtak,hogy pontosan 

jak leírni eket.Hasonló a helyzet a 60. és a 33» sírok 

bronzlemez garnitúráival is.
A négyszögletes veretek mellett Két sirból kerek vi 

retek kerültek elő.A 456. sírban hat bronzlemezből ki
vágott veret található,melyek felerősítési módja meg
egyezik a 407. sir hasonló veretűinek felerősítési mód
jával.

juk ezeket az öveket.

ben 1

is tud-
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Három kerek vaslemez veret került elő a 273. sírból* A 

garnitúrához kis téglalap alakú bronaveret és egy ol- 

porladt vas szijvég is tartozott.Ovális vascsatja ha
sonló a 456. sir broaácsátjának formájához.

Az avarkorbsn nem túl gyakori, hogy vaslemezből ké
szülnek övveretek.Éppen ezért vasból ne^ is találtunk 

megfelelő analógiámat.Bronzlemezből viszont ni 
setben kerültek elő hasonló övdiszek.Ilyenek voltak pl. 

a tiszaderzsi tehető 29. és 38* sírjaiban lószerszám 

szijazatának díszeként,vagy a Zitovska Ton-i/Zaitvatő/ 

14. &irban,ugyancsaz lószerszámon,^nnél a sírnál a ló 

iber sirbeii viszonya ugyanaz,mint a kaján! lovas- 

siroz. túlnyomó többségénél,a férfi jobb oldalán vele el
lentétes tájolással feküdt a ló*^.

к ©g jegyezzük,hogy vasból mészült korong alakú lószer- 

száűveretek temetőnk több sirjáből is előkerültek,nea 

lehetetlen,hogy ezek mintájára készülhettek ezek a vas 

övveretez.A temető egyetlen meglévő vas szijvége is ló
szerszámhoz tartózótt/134.sir/.

egye-

és

öntött övgamitúrák
ferne tőm. ben a véretekkel díszített övék harmada készült 

öntött technikával, zeket két nagy csoportba oszthatjuk,
az egyikben a növényi ornamentika az uralkodó,a másik-

igtaláljuk a veretek®» ,aban elsősorban a griffek.de 

matozou és a szijvégeken az indádat is.
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a. . Griffes кат! t arák

áégy sírból kerülte* eló griffes S wer etek/57., 75.,
321.,351./.Három garnitúrában /57.,321.,351/ a kétta
gúi övdiszek felső téglalap alakú veretén találjuk a 

griffeket,a csüngőtag kiboruló indából került kialaki- 

tásra.Az negyedik /75./ sir veretéihez n<
Cöüngődisz.A hároi* csat karikája egységesen Öntőt No
valis és gyöngysorszerü.A 321. és a 351. sírok csatlap
jain különféle indák,az 57. sírén griffalak látható.
A 75. sir öntött trapéz ala*u csatja a griffes garnitú
rák gyakori darabja.^ind a négy sírban a veretes dísz
öv «ellett egy második,disz!tetlen nadrágazijat is 

találunk.A 321. sírban ez trapéz alakú bronz-, a többi
ben téglalap alakú vascsattal záródott.

kind a négy sir kisszijvége indadiszes,az 57. és a 351. 
sirban "w" alakú, a 75-ben erősen stilizált geoiuetrizálo, 

iáig a 321-ben tovagyűrűző félpályáttaszerü indákat talá
lunk.A kisszijvége* iuitita*incsébez hasonló a nagyszij- 

vége*é is.A két to*os indadiszes kieszijvéghez/57.,351./ 
két griffes to*oö oagyszijvég járul.A 321. sir aagyszij- 

végének hintája teljesen azonos a *isszijvég díszíté
sével. Teljesen egyedi negoIdáén viszont a 75. sir nagy- 

szijvégéne* orxia-entikája,aielyen egy "S" alakból ki

tartó zik

bofiiló sokágú inda található.
Itt jegyezzük heg,hogy a Szentes környéki tehetőkben
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jól láthatóan kétféle griffalak található.Az egyik tí
pus a szikár,sovány»elnyújtott testi griff/57.sir/, a 

másik a 351.sir testes kövér, "jóllakott” griffe.A két 

griff alakja a nagyhegyi és a lapistói temetőben is 

fellelhető.
Garnitúráink analógia! szinte minden VII-VIII. szá

zadi temetőben me talahatők.
A 347. sir csatján egy profilban ábrázolt emberelők 

látható.Pején csúcsos süveg/?//talán orrvédő lemezzel?/, 
felső testén redőkae szedett ruha.Haja hátán egy fonat
ban hosszan lelóg.A sírban kerek Öntött indadiszes ve
retek, tokos,"l” alakú indával disaltett.kisszijvégek 

voltak.Hasonló csatot mia szobányi 100.,a £zeged-Fehér- 

tó A 319. és egy topolcsányi sírból ismerünk^^.

A 347. sir kerek indadiszes veretéinek pontos meg
felelőivel került eló ködlingben a kaján! 353. sir nagy- 

szij végének analógia ja*^. Ennek a szíj végnek az egyik 

oldalán öt állatfigura áll egymás felett.Az állatok 

/oroszlán?/!}^trafelé néznek,farkuk vieszaceapódik, s kis
sé lábaikra rogynak.A tokos szijvég szíjszőritóján léve 

állat jobbra,az alatta lévő kettő balra,a negyedik új
ra jobbra,iáig a legalsó újra balra néz.A szijvég hát
lapján középtengelyesen megkomponált £ibomló leveles 

indákat találunk.
A szijvég ábrázolása az általánostól eltérő,noha
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neи egyedi a kor&za*. leletei Között.A már fentebb
tőben,litett mödlingi szijvég mellett a perlezi t 

Győr 545 sírjában hasonló szijvég került elc.üagy Ti
bor Bakosról közöl a miénkhez hasonló szíjvéget,kí 

tuelve,hogy hátoldalán szimetrikus kiboalő levelű ia- 

dadisz található*^.

Ez az indadisz a Aiskürös-vá;-~óhidi temető IX. sír
jának aagyszijvé^én is megtalálható.A szijvég prése
léssel készült.

«agy Tibor a rákos! sir el ásekor kimutatta, hogy 

a ruhadiszeken szereplő oroszlán "a vadászjelenetok
ból kiszakított állatalak"*^.

kár nem ennyire közeli analógia,de mindenképp e min
ta hatása alatt fogant a csunyi temető 5* sírjának 

öntött nagyszijvége/griffes veretekkel^e talán még a 

keszthelyi sirmezóból előkerült egyik nagy és kisezij- 

vég is.Ugyanez a lehetőség áll fenn egy sövényházi és 

egy Szeged környéki nagyszijvégnél is80^.

külön meg kell említenünk a garnitúrához tartozó kis- 

szijvéget.Ennek indadiszes leveles mintáját egy észok- 

Iránban előkerült arany övgamitura méretben is nagyon 

hasonló szijvégsorán láthatjuk viszont81^.Az övhöz tar

tozó aranyozott bronzcsat analógiája a ízentea -kaján!
22/

temető 360. sírjából került elő.Ezt azért tartjuk 

igen fontonnák,mert a mintakincs.a szijvégek formája.
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а bronzcsat a Kárpát-medencei griffes-ludas kultúrát 

teljes kifejlettségében sutátja6*^.

A csoport harmadik tipuee a 449« sir garnituráj .Az 

öv téglalap alakú vascsattal záródott,veretei is vas
ból készültek.A garnitúrához tartozó nagyszijvég állat- 

küzdelmi jelenetében griffek/?/ & középen elhelyezett 

lábaira leroskadó patás állatra.A tokos szijvég szij- 

szoritóján fejét hátravető állat /ez is talán griff?/ 

látható.
A nagyhegyi tehetőben előkerült ezijvégen csak egy 

griff támad a szarvasrö/?/.Ellenkezó irányba néz és 

csak az első lábára rogyik a középen látható patás 

állat a Tárd-Homo<cbánya és a Hyékládháza-vasutálioaási 
leletek szijvégein.nindkét esetben a lerogyó állat 

hasa alatt egy-egy nyalat/?/ láthatunk,s a szíjvégek 

tokos szijszőritóján fejét hátravető griff/?/ tal&l- 

ható.Kagyobb számban kerültek elő ilyen szijvégek 

Hove Zamkjr/íreek újvár/temetőjéből /74.,213.,252.sirok/. 

A kajáni 449. sir ezijvégének ée az érsekujvári szij- 

végek összekapcsolását több közös vonás mellett/pl 
az övdiszek/jelentős mértékben erősiti a 252. sir lő
szere zámzata, ugyanis itt pontosan olyan vaskorongok 

díszítették a szijazatоt,melyek Kajánon általánosnak 

tekinthetők.ö5/
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Indadiszas Sv^araiUrák

A 83. és a 360. sírokban csupán az indadiezes övek- 

egy-et*y részletét találjuk meg.A 83. sírban öntött ia- 

áadiszes övforgó,a ЗбО-ban öntött bronzeöat és egy ön
tött Indadiszea kissszijvég tslálható.Mindkét sir boly- 

gatatlan volt.
A teljes indadiszea öveket típusuk alapján két na

gyobb csoportba sorolhatjuk.Az elsőbe a 134.es a 143. 
sírok övei tartoznak.Jellemzőjük,hogy a főszijón a ve
retek egyesével találhatók.Talán ide sorolható a 33©. 
sir öve is,noha a veretek formája már a hármas vagy 

né yes csoportosttásu övék veretformáihoz közelit.
Hármas illetve négyes csoportokba rendezték az övön 

a 107.,117.,159. sirok vereteit.Hl most részletesebben 

a 107. sir övével kívánunk foglalkozni.Hosszúkás paizs 

alakú felső tagja gyakorta előfordul az avar temetők
ben, viszont egészen különleges az alsó csüngőrész.Ht 
az álosatok alsó csatrészének öntött változata.Hason
ló garnitúrák voltak a czikói 551.*a своду! l.,Pilis- 

aarct-basaharc! 25.*a preai <?6. és 117. és a Holiare-i 
/ / Alsógellér/115 • sirokban0^.

öntött álcsat tudomásunk szerint eddig csak egy 

helyen került elő.A őzolnok megyei Csataszög-Hópart 

nevű lelőhelyen öntött ezüst áleeatot tárt fel Sel- 

Láe*ló87/•meczl
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tő többi indadiszes garnitúrájához a legtöbb 

griffes-iadás tehetőből tudnánk analógiákat felsorolni» 

ehelyett azonban inkább egy hiányt emelnénk ki.Az ál
talánosan elfogadott övverettipológia szerint a legfi
atalabb övék vésett indadiszes poucolt hátterű, vala
mint az un liliomos diszitésü véretekkel díszítettek. 

Ezek a VXjlI. szálad harmadik harmadában,в esetleg a Xk. 
szazad legelején lehettek használatban.

Ilyen tipueu veretek Szentes -kajánon 

elő,noha a környék beli temetőkben ezek eléggé gyako
riak/ Pl .иagyhegyi

A t

38/

kerültek

a 157.,185.,198.,220.,223.,224. etb./

Övcsatok
Az övgarnitúrák csatjainak többségével ahol ez in

dokolt volt a megfelelő helyen foglalkoztunk.Ily. 

54.*6Q.,75.,77.,82.,97..107.,117.,134.,143.,159.,183.,
192.. 194..217..225..276..277..306..321..327..330..347.,
351.. 360 és a 457.eirok mellékletei között találhatók. 

Ebben a részben elsősorban azokkal a csatokkal fog
lalkozunk, melyek egészen különleges formájúnk,a több
ségükhöz olyan szij tartozott,melyet 

veretek.
a. . iironzcsatok 

Az 5.,101.,200.,321. és a 388. férfisirok lelet i 

között bronzcsatok voltak.Ugyancsak itt említjük a 

27. sir meg nem határozható nemi halottjának csatját is.

díszítettek
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A felsoroltamon kívül mindössze két nő/19« »251./ és 

egy gyermek/52/ mellett tárt fel Csallány Gábor bronz
csatot«

Minden sírban egy-egy darab broazceat volt, kivéve 

az 5. eirt,ahol kettő,a a 321« sirt,ahol mint azt már 

öveiméi említettük a trapéz alakú csat mellett a ve
retes övét is bronzcsat zárta«

Az 5« sírban a trapéz alaka csatkeret mellett e ybe- 

öntött ovális karikáju,áttört kissé trapéz testű csat
merült elő.Haeonló az avar anyagban csupán a üzente, 
Lapistói t tő 37« sírjából i 

Ugyancsak trapéz a 321.sírjának második,téglalap
rt.

alakú a 388. sir bronzcsatja.
A csatokat több szempontból vizsgáló Xovrig Ilona 

igállapitotta,hogy ezek a típusok gyakran fordulnak 

elő lemezből kinyírt téglalap alakú övdiszes övékén és 

griffes garnitúrákon egyaránt.Véleménye szerint tisz-
találkozunk velük®^.Véleményéttán indás övékén » 

föegercsitik a fenti kajáni sírok is.
Lant alakú öntött bronzcsat volt a 27« és a 200.

m csatlappal,melynek formája 

eredetileg paizs alakú lehetett,felerősítésére három 

háromszög alakban elhelyezett nyitszeg szolgált.
Trapéz alakú fejű,indából háromkarélyos formára ki

alakított szijlapu,egybeöntött bronzcsat került elő

sírokban.Utóbbiban 1
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a 101.sírból.Hasonló darab zárta a 183« sir meg nem 

határozható véretekkel díszített Hvét la.Analógiáikat 

egy eor avar temetőben megtaláljuk a legkülönbözőbb 

öweretek*el együtt^°^.Ugy tűnik a teljes VIII. szá
zadban használatban lehettek.

A bronzveretes övék csatjai közül »1 a 207. sir 

bronzcsatját zveretes garnitúrához 

egy egészen különleges formájú csat tartozott.Az ovális
ljttk ki.A 1.

csatkarikához forrasztották az öntött csatlapot,mely
ről Csallány Dezső int csoportjának jellegzetes tag
járól az alábbiakat Irtás"saját testébe harapó kétfejU 

sárkány melynek szalagteste pontozott mintáju.Az ősi 
hajló test lezáródásánál gömbölyű,szögfejezerű díszt 

találunk".A csatokat bizánci eredetűnek határozza 

g,basználati idejfíket a VII. századra helyezi^2^. 

Újabb analógiákkal bővült a kör Zdenko Vinski összefog
lalásának megjelenésével^-^.

Temetőnk anyagában a csat teljesen idegen,minden
bizonnyal kereskedelmi áruként kerülhetett a Tisza vi

téze a VII. század utolsó harmadánál ко-dékére,elt
rabban nem kerülhetett.

b..Vascsatok
A 169 férfisir közül 100-ban / a sírok 59--ban/ 

csat is előkerült.Izek közül a 315. és a 346. sírodban 

három-három,további 27-ben kettó-kettó/25.,34.,33..
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49.. 60..67..70..81..84..91..161..175..205..207..212
258.. 267..273.*278.,300.,382.,419.,432.,438.,439.,442 

454./ a többiben egy-egy. így a tette tó férfi sírjaiban 

Összesen 131 vascsat található.
11 esetben a veretes Övék is vascsattal záródtak/33.,

34.. 205..266..273..287..346..371..384..407..449./.Öt 
sírban egy-egy, a többiben kettő-kettő vascsat volt.
Az övék között préselt,lemezből kivágott övdiszes gar
ni tarák vannak többségben, csupán a 449. sir vas öwe- 

reteivel és öntött szijvégével együtt volt vascsat a 

kései garnitúrák között.
i.egeiülitjük,hogy a bronscsattal záródó veretes öve

ket tartalmazó sírok uözül 18-ban a második öv 

ttal záródott.
A vascsatok között három alapformát különíthetünk el.

• t

• #

Л-.

A legnagyobb számban a kissé lekerekített sarkú tégla
lap formájú csatot találjuk meg.Ugyanceak gyakori a 

kissé trapéz alakú,sokkal ritkább de azért fellelhető a 

kerek vagy ovális vascsat is.E három alapformán kivül
tőben.?ulajdon-ffiég négy egyedi típust találunk a t 

képpen a téglalap alakú lekerekített sarkú csatok kö
zé sorolható a 334. sir csatja,ám mindkét hosszanti 
oldala erősen benyomott.Ugyanilyen csat van a 371. 
sírban is.Hasonló csatokat mi a tágabb környezetből a 

Lzeged-Fehértó В temető 17. sírjából Ismerünk^/.



- И 9 А -

Ovális alakú karikaju paizs alakú testa csatok jár
ták a 266. és a 407. eirok,s alakba alapján valóezirü- 

leg a 205. sir övét.Ettól a típustól tulajdonképpen 

csak a keret téglalap formája különíti el a 34. é.aa 

81.sírok övcsatjait.
Á harmadik tipue csatkerete szintén ovális, a csat- 

tüske oldalain kettő-kettő vaaszalag alkotja a csattes

tet/273., 315.,371.sírok/.
Az eresen benyomott oldala vascsatokat leszáwit 

-ezeknek ugyanis az általunk ismert avar leletsnyag 

egészében nincs bronzból készült megfelelője - minden 

típusnak a tehetőn belül megtaláljuk a bronz változatát is.
Fülbevalók

A fülbevalók igen ritka mellékletei a £zentea-kajani 
temető férfisírjainakvilyen csak a leggazdagabbaknak 

járt,csak és kizárólag lovassirokból ismeretes.Sim . 
bronzkarikák voltak a 75.,194. és”407. sirokban,az el
ső kettőben egy-egy,a második kettőben kettő-kettő.

A 207. sirból kerek karikája csüngöd!szes függő 

került elő.A csüngődiszt úgy alakították ki,hogy há
rom kis bronzgöaböeakét egy síkban összeforrasstottak,
© alájuk egy kibteé nagyobb méretű negyediket helyeztek.

A 276. és a 388. sírokból kerek karikája kis kék 

üveggyöngyesün&őe függő került elő.Előbbiből kettő, 

utóbbiból egy.^inakét típust а VII. század harmadik 

harmadától felfelé keltezhetjük^^.

- -v- ab
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Gyöngy

mindössze két férfi sirjából került elő gyöngy.A 

351« sirban a férfi én a nő nyakát a sirleirás szerint 

egy nyaklánc fogta körül.A sorban sárga és barna ká
sa» zöld Üveg-,világoskék dinay

borostyán is található.
zöld szinü Üveggyöngy került elő a 67.sír

ból. Az egy szem gyöngy sírba helyezését a szakíród Ioí 

ban babonás okokkal szokás magyarázni^/. 

ílafonatdisz/varkocsszoritó/

gyöngyök mellett

Egy s

mindössze egyetlen sírban/388./ került elő varkocs- 

szoritó.A tagolt rúd alakú hajfonatdlsz aranyozott bronz
bői készült és hatszög étmetszet 11.

A szakirodalomban a 1
1

varkocaszoritókat szo
kás az Ш1.пк0герауаги időkre keltezni9^#mig az öntött 

rúd alakú varkocaszoritókat Tomka Péter a győri teme
tőben rendszeresen az öntött garnitúrákkal találta 

«utt9*.
Hasonló varkocaszoritókat mi a áiskőrös-Vnroealatti 

27. sírból ezüstből,aZelovce-i/Zsély/ 73.,98.,167., 

170.,312. és 564. sírokból IsmerUnk.Számunkra a kel
tezéshez a 167. és a 170. sírok anyaga a fontos,hi
szen belőlük jól keltezhető tárgyak egész sora került 

elő^/.líajfonatdiszünk az öntött tagolt rúd alakú var- 

kocsszoritók lemezből készült változata,használati i- 

deje azokkal egyezhetett meg.
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Tarsol y zárait

tórát kettő férfisirjában merült elő taraolyzár. 

A 33* sir kis^é iveit vastárgyát a leletek között meg
ír

található csiholó és kova,valamint alakba és előkerü
lés! helye miatt tartja* tarsolyzárnak.

A 346* sirbau m is egy,hanem kettő tarsolyzár / 

nyilván tarsoly/ került elő.A téglalap alakú lekerekí
tett sarkú vastárgy csont és bronz analógiáit a Kecs
kemét Sallal-uti lelet kapcsán H.Tóth Elvira gyűjtötte 

Össze.Kegállapitotta,hogy a VII. században használták 

ezemet1:)0^ •

Csontból készült a kerek előlapu tarsolyzár.Előlap
ja pontkörös disz!testi,hátsó lapját három lyukkal füg
gőleges irányban átütöttéK.Pontos formai analógiáját 

nem találtuk meg,felépítése,alakja alapján tarsolyzár 

voltához kétség sem férhet.
Két tarsolyzár igen ritkán kerül elő egy sírból, 

de hogy előfordulhat ilyen,az általunk feltárás alatt 

lévő Jáazapáti-Hagyállás úti temető 110. sirja igazol- 

ja.Itt a két tarsolyzár a csontváz jobb oldalán volt, 

mig Kajánon a 346. sírban az egyik a jobb/csont/, a 

másik a bal/vas/ medence mellett került feltárásr •

mi

hői siroÁ

Csatok

A 19. és a 251. sirokban egy-egy bronzcsőt tartozott a
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aoi halott mellékleteihez.A 19.sírban a trapéz ala&u 

bronzhuzal csatkerethez bronzlemez caatlap tartozott, 

a 251. sírban az öntött trapéz alakú vascsattal mind
össze egy vaskóé került elő.

Vascsat 72 női sírban volt.Bégy eirban/39.,86.,339 

395«/ kéttő-kettő,a többiben egy-egy.tehát összesen 

76 vasasat található a női halottak aellett.
A vascsatok típusai megegyeznek a férfisirok csat

jainak alaptípusaival,tehát vagy lekerekített sarkú 

téglalap,vagy trapéz,vagy pedig ovális formájuak.

Fülbevalók/ 4.melléklet/ (?Jár)
A női sírok leggyakoribb mellékletei között találjuk 

a fülbevalókat.közöttűk hat típust különíthetünk el.Ha 

azonban a típusok számszerű gyakoriságát is figyelem
be vesszük,tulajdonképpen három alapforma létezett, 

dívott.
Az 1 a-b típusok összesen 17 sírból ismeretesek.A 

csoporton belül a sima kerek bronzkarika az általános, 

ovális broazkarika mindössze a 62.,160. és 319. sírok
ból ismeretes.

A 2, típus fülbevalói kerek karikájuak,a karika alá 

egy síkba három kis gömböcökét forrasztottak, sezek 

alatt találjuk közvetlenül a negyedik,de már kissé na
gyobb gömböcökét.Temetőnkben ilyenek a már fentebb 

tárgyalt 207. férfisir függője mellett a 151.,138.

• 1
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©ö265. női és a 272. gyermekelrból kerültek elő.A bá
ró» női sir függő;}e bronaból.a 272. gyermeksiré pedig 

aranyból készült•
A típussal részletesen foglalkozott Kovrig Ilona és 

Z.Cilineka.Használatuk kezdetét a VII. század második 

felére helyezik, x.iig annak végét a X. századra*" 

ázabő J. Győző a négygömbös/alul nagyobb méretű golyó
val/ellátott darabokat a VII. században gyakoribbnak 

tártként a ¥III-ban,mert agy véli,hogy fülbevalóink a 

lemezes darabok öntött változatai10-^.

Ugyancsak Szabó J.Győző hivta fel a kutatás figyel
mét arra,hogy a pasztagyöngy átmérőjénél hoszabb/muga- 

bb/kuppal .sttos csüngővei felszerelt fülbevalók vi
szonylag jól körülhatárolható időben vannak használat
ban. ;zek a darabom az un."középső avarkorra" keltez
het ók, s griffee-indás övveretekkel,illetve késői avar 

leletekkel nem fordulnak elő.A rövidebb tengelypalástos
a VII. század végétől vannak hasz-darabok azon

nálatban,s a Vili. század közepére már ki is mennek 

a divatból104/.T tőnkben a rövid tengelypalástos 

változat került elő a 136.,329.,385. és a 434. sírok
ból /3 8 tipus/.Ugyanennek a sugaras változata a 442.
sirből ismeretes /3b tipus/.

A leggyakrabban temetőnkben a 3c típust találjuk 

meg.Ez a kerek karikája kis fehér vagy kék üveggyöngy-
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csöngő« függő 42 sir mellékletei között található 

Általános vélemény szerint használata a VII. század 

harmadik harmadában kezdődik,« a VIII. század első fe
lében általánossá válik* J"^.

Á VIII. század ttáaodit felének legelterjedtebb fül
bevaló formája az ovális karikáju, karikáján és gyöngy- 

tartóján és vagy valódi granuláclóval diezitett.álta
lában zöld szinü henger vagy hasáb alakú csüngés függő 

/4 a-e/.Ilyenek temetőnk 22 sírjában voltak.Használa-
ti idejük a Vili. század kiteljesült griffes-indás

106/kultúrájának idejére tehető gtalálha
tó három variáns közül a 4c változat &ár teljesen

•A Kajánon

egybeöntött/13Q.sir/.
nemcsak a temetőben,hanem az egész dél-alföldi 

leletanyagban egyedi a 2?0. sir fülbevalója.Az erede
tileg gyöngynek hitt függő töredék bronzból készült, 

felöletét tovagyűrűző filigránszerü bordák díszítik.
A eirt a többi melléklet alupján/karperec.boglár,sár
ga korsó/a VIII. századra keltezhetjük.A fülbevaló
jó analógiáit a későbbi "nagy morva" fülbevalók

107/Fodor István azonban felhívtaközött találtuk meg. 
figyelmünket arra,hogy Krdély területén is előkerül-
tek hasonló darabok.Ott azok a bolgárokhoz kapesol- 

108/hatok.
Végezetül néhány egyedi darabot keli megemlítenünk.



-437-

körülirható a 19. eiг fülbevalója, ala
nyi azonban megállapítom tó, hogy a csüngőrész valőeti- 

niileg fémből lehetett.Irre mutat a sírban található 

piciny gömbtöredék*
Ovális karikája van a 103. sir függőjének,c,ellngő- 

részét két korong alakú gyöngy alkotja.
л«ш rekonstruálható a 23, sir fülbevalója sea,aiely- 

ből mindössze a csöngő középtengelye muradt meg.
Csupán a sirleiráaból tudunk a 68. sir sodrott fül- 

karikájáról.
Ugyanebből a forrásból ismerjük a 227» sir csüngó- 

diszes arany fügjőjét.A halottat vaskapcsokkal mege
rősített koporsóba temették,de mellette orsógomb 4& 

vascsat volt csupán.

Pontosan a

U-UJtv)йу0п>:у0л. gyöngysorok

llett a nők kedveltAz avarkorban a fülbevalók 

ékszer volt a gyöngy sor.T emet ónk 48 sírjából ismerjük 

ezeket a tárgyakat*
kielütt tárgyalásukat megkezdenénk kettő módszer

tani megjegyzést kívánunk előreboosájtani.Az egyik 

azon a tapasztalatunkon alapszik,melyet az Avar Corpus 

előmunkálatai során szere zt link *üajnos még a legegy
szerűbb vastárgyaknál is jobban károsodnak a múzeumi 
tárolás során a gyöngysorok*A veszteség шаг a feltá
rás folyamán megindul /még inkább igy lehetett a régi
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feltárásomon ez/s folytatodim a reátaurálás,leltározás 

és a kiállítások alkalmával•Ebből a sajnálatos tényből 
viszont az következik,hogy ezek a csonkult sorok c»ak 

erősen korlátozott következtetésem levonására alkal
masak, a néhány szemből álók pedig ©ég arra

A másik megjegyzésünk a levonandó időrendi követ
keztetések nehézségeire kívánja ráirányítani a fig,, el
met. A sorok belső arányainak bizonytalanságai a t 

tóm egymással való összehasonlítását nézetünk szerint 

ne^ teszik lehetevé.A gyöngysorokból levonható idő
rendi következtetések a legjobb esetben is csupán a 

többi tárgy alapján megrajzolt belső időrend megtámo
gatását szolgálhatja.Ее még erre is csak a viszonylag 

teljes sorok alkalmasak.
A fentiek alapján a gyöngysorokat tehát eleve két 

nagy csoportra oezthetjok.Az elsőbe azom a sirok ke
rülnek melyek csupán néhány szem /legfeljebb öt/ gyön
gyöt tartalmaznak.Ilyeaek az 53*,61*,69.,130.,202 

289.,307.,345.,411.,433.,435.,437. és 447. sirok.Itt 

említjük ©ég a 436. sir egy stz

•Ш

aranyszínű gyöngyét
is.

A továbbiakban csupán a viszonylag teljes sorokkal 
foglalkozunk. 

a..ilásasorok

Ezekben elsősorban apró barna és sárga kásagyöngyömet
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találunk egy-kettc »ás tipusu szemmel kiegészülve.I- 

lyen tipusu sor mindössze bt sírból került elő/29 

351.,405.,434./.
b. «Vegyes összetételű £or kicsi dtnnyema^gyöngyökkel 

E sorokban elsősorban a kicsi méretű kők,fehér vagy
zöld dinnyemaggyöngyök mellett előfordulnak még a 

kásagyöngyök,a karneol szemek és más tipusu gyöngyök. 
Egy-egy sorban mar megtalálhatók a nagyméretű sötétkék 

vagy fekete dinnyemaggyöngyök is.Ilyenek a 76.,90.,
99.. 139..218..224..241..288. és 301. cirokban voltak.

c. .Fekete dlnnyemaggyöng.yökből álló sorok 

A 116.,126.,128.,142.,158.,261.,319.,324.,323.,328
329.. 350. és a 361* cirokban olyan gyöngysorok vannak, 
melyekben a nagyméretű kék vagy fekete dinnyemaggyön- 

gyök dominálnak.I zek,miképpen azt Garaa va a kiskö
rei t
indáé öves férfiak időrendi megfelelői10^.

d. «Aranysain!! többta^u~éa folyatott /r/öngyök 

A korszak legkésőbbi tipusu sorai azok,amelyekben
egy-,kéttő,három-, vagy többtagú aranyszínű gyöngyök 

/23.,39.,131.,298.,344.,436./,valamint fekete alap
színű sárga reliefezerü folyatással díszített üveg

gyöngyök találhatók/145.,155.,173.,236.,270./.Ezek
ről áovrig Ilona állapította 

végére jellemző típusok110^.

*,

73.,208•,

• ,

tó feldolgozásában megállapította a griffes-

!g,hogy a korszak leg-
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Boglár ( 5 í^aLy)

A tehető 142.,156.,158.,270.,351.,362. sírjaiban 

merek alakú Livegbetétes boglárpárok kerültem elo.A 

142.,270. .-a 351. sirban hatmarélyos,a 156. és a 158. 
síromban nyolckarélyos,mig a 362. sírban pontosan íueg 

nem határozható típusa/csam a boglár alaplapja van 

&eg/boglár volt.
kísérő leleteid alapján a tehető leggazdagabb sír

jaiból kerültek elő.Igy volt ez pl.a 351. sir eseté
ben is,melyben a bogláron no mellett lovával eltele
tett öntött garnitúráé férfi nyugodott.

A többi sírban bronzmarpereeemefc/142.,270./,dianye- 

jaagaorokat/142.,158/ vagy folyatott fekete gyöngyöket 
/270./ »ovális karikaju hasábcsiingés függőké t/142 

156./,tlitartót/158./ találunk.
Gyáruk (Г--ООЦ,)

Kizárólag a női sírom
a gyűr ükét. A 19. sir ban egy kék színű üveg 

karikagyűrű darabja került elő.Ugyancsak karika gyű
rűk találhatók,de шаг bronzból a 23.,261.,294.,313 

385. «Írókból.

A 144. sirbáni4vő bronz pántgyűrű fejrésze kiszé
lesedik, foglalatában valószínűleg valamiféle kő ült. 

Hasonló darab került elő a zwölf áriági temető 194. 
airjábőim/.

• ,

illéklet i mözött találhat

juk

• t
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ivét különböző formájú és anyagú gyűrű volt a 329» 

sir női halottjának Jobb és bal kezén.A Jobb kézen lé
vő bronz pántgyürün rovátkolt dróttal szegélyezett re
keszben félgömb fonaéju kék üvegbetét található.Pon- 

to&an olyan saint a 77»és a 277. sirok bronzl
gtaláljuk a Kiskörű 

>tő V. és VIII. sírjában,a Kiskörö 

gélyesi leletben,Pilismarót-!tesaharc 18»,22.,179. és 

Sagyréde-Eagyogópart 3. sírjában.'a utóbbi alapján 

úgy véli Szabó J.^yózó,hogy használatuk Kezdete a VII. 

század harmadik harmadától tart az egész griffes-indás 

korszakon keresztül,s mindvégig az előkelőség egyik 

Jel.112/.
Aranyból készült a bal kézen hordott gyirü,feje 

három lencse alakú részből áll. A fo

ír -*.-

ez Öv—
veretein.A gyűrű jó analógiáit 

Vágóhídi t

szintén
található a Kiskörös-vágóhidi temető XVIII.,XLV 

XLVIII. és LVI. sirJaoben,igaz
adat "süvegdisz" vagy kardtok diszveretelx^.

* •

gyürüféjként.
hani

Mi magtinlr Karcagon egy VII-VIII* századi temetőben 

övdiszkőnt tártunk fel hasonló hármas lencse alakú 

t114'.1

Karperec ek/5. mellé* let/ [ Г- -bU^)

temetőnk női sírjaiban mint a vas,-sind pedig a bronz- 

kaxperecek megtalálhatók,összesen 18 sírban.
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k korporecek egyesével és párosával egyaránt elófor- 

dulaak.A vaskarparecek közül egyesével Kerültez elő а 

236*,434* és 435. cirok karperecéi.A 23. sírban is 

egy vaskarperec volt,de a sirbél aég egy sodrott brouz- 

karporec is tartozott a né mellékletei kosé.
A brouzkarperecek közli mindössze kettő került 

elő magábnn/270.,319«/,miüdkettő a bal alkaron.
Vashuzal karperecek a 23.»236.,434.,435. si-••

rok anyagában található.kivel a teljes avarkor folya
mán készítettek ilyeneket»csak kisérő mellékleteik 

alapján tudjuk őket a temetőn belül elhelyezni.A 23. 

és 236. sírokban aranyszínű egy- vagy többtagú gyön
gyök, valamint orsó alakú fekete szinti sárga folyatás
sal díszített gyöngyök kerültek elő.4434. és a 435. 
sírokból kerek karikája gyöngyesüngős fülbevalók.
gyöngyök vannak.kegállapitható tehát,hogy az első két

tő használatának végső
1*4»*s -

eir/23.,236./ a t 

a másik kettő,inkább annak korábbi feléből való.
b., Jlhegyesedő végű bronzhuzal karperecpár volt 

a 385. sírban.mellette ugyanolyan kis kuppalásttu 

gyöngye aíiagós függ ópárt találunk mint a 434. sir 

huzal karperecé mellett.
négy sírban kerek vagy ovális átmetszetü le

vágott végű karperecpárokat tárt fel Csal lány Gábor. 
/126. , 142.,204. , 319./áisérómellé4ileteik fekete dianye-

c..
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luaSá£yöngyök,ovális karikája függők,karélyos boglár, 

tlitartó.

' rősen kiszélesedő végü/kürtösödő/ a 261.sir 

karperecpárja.A mellette előkerült nagy fekete dinnye- 

maggyöngyök megerősítik Lzabó J.Győző megállapítását, 

mely szerint ez a karperec típus a VII-VIII. század 

fordulójától mintegy 100 évig használatban lehetettí 

...uffos végli volt a 131« sir bronzkarperec 

párja.mellette szintén aranyszínű gyöngyöket találunk.
A griffes-indás korszak leggyakoribb tipusa 

a négyszög át-etszetü enyhén kiszélesedő végű beütö-
.Ilyenek a

tő 241.,265.,294.,329 sírjaiban 

volt./ftipus/ Ugyanilyen átmetszetü és végű a 270. 
sir karperece,de felületét 

pontozás/ t2 tipus/.
Végül két olyan karperecét említünk 

a temető használatának legvégső perlódusáből való.A 

23. sirö&n/a másik karon vaskarperec került elő/ há-

d.,

115/

e.,

116/getett pontokkal díszített karperec 

Szentes-kajáni t

díszíti beütögetett

C íaely

rom vékony bronzszálből sodort karperecét tárt fel az 

ásató a váz jobb csuklójónál.Hasonló darubök a áiskö-
tő 135. sírjában dinnyeaaggyöngyök- 

tő 172. sírjában boglárokkal,ovális
rös-városalatui t 

kelfaz üllő X.t 

karikaju álgranuláciőval diszitett hosszúkás üveg
gyöngyéé lingö s fülbevalóval és négy öntött indadiszes
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117/klsszijvéggel együtt találhatók. /S1 típus/
Lapos páutkarperecpár volt a 128.sirban.áovrig

Ilona szerint ilyenek osak a későavar emlékanyagban 

kerülnek elő^^.

Gyermekairok
:«• - •'

tőn*. 49 gyermekeirja közül 22-ben sőlmiféle tár» 

gyi melléklet nem volt »Tehát valamilyen tárgy & gyér» 

meksirok 45''-ban található«Közöttük olyan«amely csu
pán a gyermeksirokra lenne Jellemző nincs,igy általá
ban a megfelelő női és férfi sírok között tárgyaljuk, 

itt csak megemlítjük ezeket«

f

ö
Véretekkel díszített övre utaló nyom mintíö,

tee«. bből is csupán egy öntött 

lyukvédc veret került elő ,a sirleirás szerint a m 

dnce alól.

eirban/147./ 1

volt véretekkel díszítve,de bronzcsattal záró
dott az 52« sir öve.Az ovális csatkerethez öntött 

paizs alakú csattest tartozik,melyen a felerősítést 

szolgáló két lyuk látható.
Vascsattal záródott a 195..260.,297.,303. és 338. 

sírok Övei.A vascsatok,leszámítva a 338.sir ovális 

csatját,mind téglalap alasuak.
Fülbevalók
Fülbevalók a 41.,145.,173..202.,295.,387. ée a 447.

Ж
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sirokból ismerünlc.Többségük egyszerű sima bronzkarika 

/173.,202.,295.,387.,447./.Kerek karikáju kis kék ü- 

veggyöngycsüngős függő került elő a 41. és a 405. sí
rokból,mindkét tőből egy-egy.Ugyancsak egy,de mát ová
lis karikáju álgranulációval diszitett fülbevaló a 

145. sirban.
Gyöngyök

A 73.,145.,173.,202.,295.,324.,405. és a 447. sí
rokban gyöngyőket,gyöngysorokat temettek el a ha
lott gyermekkel.Teljes sor csak a 73./kásagyöngyök/ 
és a 324./nagy fekete dinnyemaggyöngyök/ sirokban volt 

A többi esetben inkább sortöredékekről,szemekről be
szélhetünk.A 173. sirban fekete szinü sárga folyatás
sal diszitett szemek/5 db./,a 202-ben kettő szem ká
sagyöngy, a 295-ben egy szem pontosan meg nem határoz
ható tipu.su szem,a 405-ben kása és orsó alakú világos
kék üveg,a 447-ben henger alakú gyöngyszemek tartoz
tak a mellékletekhez.

Külön ki kell emelnünk két gyermeksirt.A 270/A 

sir leleteivel részletesen foglalkoztunk a női sirok 

mellékletei között.A tárgyak többsége a kettőssir 

gyermek halottja mellől került elő.
A 272. sir gyermeke mellett arany fülbevaló/a női 

sirok leletei között elüt is emlitettük/,s egy öntött 

bconz csörgő került elő.Hasonló tárgy csak a temető
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egyik leggazdagabb lovassírjának mellékletei köziil 
ismert/407, sir/.Hasonló csörgőket ismerünk az alaty- 

tyáni 216.,a Szeged-Fehértó В 69. sírokból,valamint 

Mezőtúrról és Tiszafüred környékéről11^.

A két gyermeksir a temetőben egymáshoz közel fe
küdt, feltételezhetjük, ismerve a többi gyermeksir sze
gényes mellékletanyagát,hogy a két gazdag gyermek 

testvér lehetett.

Eszközök.szerszámok

Fégpfi sírok 

1.,Vaskés

100 férfi sir mellékletei között találunk vaskéser 

két,összesen 112 darabot.Női sírokból 28,gyermekekéből 
pedig mindössze négy került elő.

A 34.$4.,67.,75.,221.,306.,321.,347.,351.,388.,438. 

férfisirokban az általánoséul megtalálható egykéssel 
szemben kettőt találhatunk.A sirok többségében vere
tes Övvel eltemetett férfiak nyugodtak/34.,64.,75 

306.,321.,351./.A 67. sírban egy vas borotva,a 388- 

ban a varkocsszőritókta438-ban pedig a diszitett csont
bogozó olyan egyedi tárgy a temetőn belül,mely a ha
lott közösségen belüli helyét jelezheti.A 221. és a 

262. sírokban a késeken kívül csak vascsatokat találunk.
A két kés közül az egyik,már ahol ezt vizsgálni 

lehetett,jóval nagyobb mint a másik.

• *
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Néhány további sírban kifejezetten nagy méretű 

vaskéseket találunk.Ilyenek a 84.,163.*225.,431.»439. 
sírokba eltemetett férfiak mellett voltak.Ezeket szük
ség esetén nem csupán munkaeszközként»hanem fegyver

használhatták120/.A nagyméretű kések elter-kén\. is
jedését Kovrig Ilena a VIII. századra helyezi121^.

A kések többsége egyenes egyélű darab.&issé iveit 

fokú a 207. sir kése.
Néhány példánynál megfigyeltük,hogy a penge és a 

nyélnyulvány találkozásánál erőteljesen kiszélesednek, 

kis "peremet" találunk itt.A késeket tüzetesebben 

megvizsgálva ismertük fel,hogy ezek a megvastagodott 
peremek,vagy a kéa tokjának felső végét,vagy pedig 

a penge és a nyél találkozását jelzik,talán a fanye
let erősítették meg,esetleg erre a "peremre" támasz

kodott az.Ilyenkések a 70.,84.,157.,183 

262.,343.,373. sírokban voltak.
212.,237•» • 9

A késeket Tomka Péter médszert teremtő cikke alар- 

122/ .A férfi sírok 59^-ban volt egy 

vagy kettő kés.A 172 női sírnak áár csak a 16^-ban 

/28 db/,a gyermekeknek pedig csupán a 8£-a kapott

ján vizsgáltuk

vaskést a temetéskor. Ebből az adatsorból mi azt a 

következtetést vonjuk le,hogy mig a férfi síroknál 
a kés megléte vagy hiánya - a sir egyébb melléklete
it is figyelembe véve- az eltemetett társadalmi
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helyzetét felezheti,addig a nőknél ennek a tárgynak 

a megléte vagy hiánya nem mérvadó ebben a kérdésben.
Vizsgáltuk a kések csontvázhoz való viszonyát is. 

A legtöbb esetben a medence jobb vagy bal oldalán- 

tehát az övre szerelve- kerülnek elő.
A 100 férfi sirból 69 esetben a váz jobb,31-szer an
nak bal oldalán tárta fel az ásató a késeket.A nők
nél 24 esetben a bal oldalon,s csupán négy alkalom
mal a jobb oldalon volt a kés.Elmondható,hogy teme
tőnkben a férfiak között a jobb oldalra helyezett 

kés többségben van,mig a nőknél a bal oldalra tett 

kés általánosan jellemző.

Vas és bronz függesztő karikák

Az övhöz való csatlakoztatáshoz az avarkorban gyak
ran használtak vas és bronz függesztő karikákat.
Ezek mind a férfi,mind a női sirokból előkerültek. 

Bronz szijfüggesztő karika a 75.,205.,266. és a 407. 
gazdag férfi lovassirok anyagában található.Hasonló 

tárgy négy női sirból is ismert/53.»65.,261.,429./.
A nyolc közül hat egyszerű zárt bronzkarika volt.
A 65./nő/ és a 205./féffi/sirokban kis füllel ellá
tott öntött szijelosztó korong van.A 205. sir ko
rongjának belső mezejét két küllő négy egyenlő kör
szeletre osztja.

Legutóbb Garam Úva, foglalkozott az öntött bronz
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szijelosztó korongokkal a tiszafüredi temető lelet- 

anyaga kapcsán.A 205. sir korongjának jó analógiáját 

közli a tiszafüredi 72. sirból.Ezt első tipológiai
csoportjába sorolja,s közli a további párhuzamokat
iP23/ •A kajáni példányhoz ezek közül a legközelebb 

a tiszaderzsi 81. sir és egy pásztói sir korongjai 
állnak,a többinél a szijcsatlakozó fül hiányzik.

Nem emliti Garam Éva cikkében - mert ez a tipus a

65. sir
kis füles sima korongját és párhuzamait,melyeket 
ш. a fenékpuszta! anyagban és Pécsieketehegyen ta
láltunk meg12^.

A legtöbb sírban nem bronz,hanem vaskarikákat 

találunk.Ilyen 29 férfi és négy női sírból került 

elő.Általában a medence környékéről,az övvel,illet
ve az arról lelógó készségekkel való kapcsolatuk 

kétségtelen.

tiszafüredi temetónbelül nem került elő

-

Vas szőrcsipesz

Kettő sírban vas szőrcsipeszt helyeztek el a ha-
etéskor/276.,296./mindkét sirban 

a medence bal oldalán a oombcsont felső felső végé
nél találták meg ezeket.Ugyanitt mindkét sirban egy- 

egy vascsiholó is volt.A tárgyak együttes előfordulá
sa az egykori bórtarsoly meglétét valószinüsiti.

lőtt mellett a t
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Va sár

Nyolc sírban/163.,194.,276.,330.,419.,432.,438 

449./ fanyelű vasárakat tárt fel Csallány Gábor.A 

sírok között mind a gazdagabbak/194.,330./mind a 

szegényebbek /163.,419.,432./megtalálhatók.A 419. 
sírban kettő, a többiben egy-egy ár volt.A bal al
kar mellett a 432.,433.,a két térd között a 163 

449.,a jobb combcsont külső oldalánála a 194.,330 

419.sírok árjait találta az ásató.A 276. sir árjá
nak pontos elókerülési helyét nem ismerjük.

Tűzgyújtó késiséff/csiholó kovával/

• #

• »

• *

Tüzszerszámhoz tartozó vascsiholó és kova a 38.,77 

81.,143.,276.,296.,300.,367
442 sirok mellékletei között találhatók.A legtöbb 

esetben a medence bal oldaláról/nyolcszor/,kétszer 

annak jobb feléről /77.,81/ egy alkalommal pedig a 

két combcsont közül kerültek elő .A sírokban az 

avarkorban általánosan elterjedt lant alakú vascsi - 

holókat találjuk meg.
Fenőkó

• *

384.,336.,432.,438• * • *

A 273. sírban kerek vas övveretekkel együtt egy 

feuőkő töredéket is talált az ásató.Hasonló több
temetőből is ismert,gyakorta előkerültek a duna
újvárosi telei házaiból ie12*^.



-xu-

Csont borozók (3~^Ц.)

A 258.,431* és a 438. sirok leletei között egy-egy 

csontbogozót találunk.A tárgyak a csontváz különböző 

pontjain kerültek elő,a 258. sirban a bal térd,a 431. 
sirban a jobb karma 538-ban pedig a nyakcsigolyák 

mellől.
A438. sir bogozójának felületét faragással diszi- 

tették.Hasonló szépen faragott bogozok ismertek a 

Kiskörös Czebe-pusztai 14.,a Zelovce-i/Zsély/ 371 

a czikói 202. és a Beszk G 36. sírokból12^.

A másik két csonteszköz diszitetlen.

•»

Az övre felső végükön található lyukak segitségé-
127/vei függeszthették fel őket .A 438. sir bogozója 

esetleg a nyakba akasztva kerülhetett eltemetésre.

Csont bot vég;

Faragott csont botvégeket találunk a 226.,327**389. 
sirokban.Az első kettőben férfi,a harmadikban női 
halott mellett.A férfi sirokban a jobb /327./ és 

a bal /226./ combcsontok felső végeinél,a női sir 

ból a két boka között került elő a csont bot vagy 

korbácsnyél.
Vassarlók

209.,213. és 453. sirok anyagában 

vannak sarlók.A 77. és 209. sirban a bal combcsont 
mellett,a 79.,81. és 453. sirban a jobb felkarnál

A 77.,79.,81 •,
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kerültek elő.A 213. sir sarlója a hason keresztben 

hegyével a bal könyök felé fordítva találta Caallány 

Gábor.
összefoglaló igénnyel foglalkozott az avarkori 

sarlós temetkezésekkel Erdélyi István és Somogyi Pé
ter .Utóbbi tulajdonképpen Erdélyi munkásságát foly - 

tatta és egészítette ki uj szempontokkal.iilindketten
megfogalmazzák,hogy a sarlók /de legalábbis egy ré-

128/ fbszűk/ bajelháritó szereppel kerültek a sírba 

/Pl. Kajánon a 77 

sírokban a váz mellé helyezett vassarlók munkaeszköz
ként értelmezendők,hiszen nem a csontvázon,hanem

213.,453. sírok/. A 79 81.,209.• * • t

azok mellett vannak.
A sarlók Szebtes-Kajánon kizárólag férfi sírok 

mellékletei,közöttük gazdag övdiszes halott/77.sir/ 

is található,de a többség leletekben viszonylag elég 

szegényes.Avaskések és csatok mellet mindössze 

egyetlen árva vascsiholó került elő belőlük.
Csonttárgy/?/

A 367. sírban a csontváz fölött 30 cm magasságban 

egy hegyes csonteszkcz került elő.Kem is foglalkoz
nánk külön vele -hiszen mindén bizonnyal őskori - 

de analógiái előkerültek az Alattyán-tuláti 71. és 

a Devinska Kova Ves-i/Dévényujfalu/ 427/A sírból. 

Úgy tűnik több esetben Í3 felhasználtak az avarok 

ilyen tárgyakat,pontos funkciójuk ismeretlen.
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Kicsi szerszámok

A 194.1ovassirban a férfiváz jobb combcsontjának kül
ső oldalán valószinüleg eredetileg bőrtarsolyban 

gébzen kicsi kinyitható bronzkést találunk,Hasonló 

kicsi szerszámok voltak a Kiskörös-vágóhidi temető
LXXIV. és a Kenderesrtelekhalmi 39, sirban/egészen 

129/pici kengyel/ • Ezekhez a pici szerszámokhoz,esz
közökhöz fűződő babonás hiedelmeket,elképzeléseket
bőséges anyaggyűjtésére támaszkodva László Gyula vi
lágította meg'2''^.

Vas borotva

A 67. sirban a bokacsontok mellől egy vas borotva 

került elő,A sirban még kettő vasosatot,kettő vaskést 
és egy szem zöld szinü gyöngyöt találunk.

Hői sirok

Vaskés
Vaskés 28 női sirban volt.Linden sirban egyregy,melyek 

közül 24-et a halott bal oldalára négyet a jobb olda
lára helyeztek a temetéskor.

A késekkel a férfi sirok leletei között foglalkoz
tunk,itt csupán annyit jegyzürnt meg,hogy úgy tűnik, 

a nők kései átlagban valamivel kisebbek mint a fér - 

fiáké,sőt egészen kicsinyek is akadnak közöttük/53 

126.,265.,320.,411./.
• •
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Bronzkarikák.vaskarikák

Az53«t65.»261.,430. sírokban bronz,a 19.,199. és 

389-ben pedig vaskarikák találhatók a mellékletek 

között.A 65. sir bronz korongjáról már szóltunk a 

férfi sirok hasonló leletei között.A 430. sirt leszá
mítva minden esetben megtaláljuka a sirok leletanya- 

gaban a vascsatot,mint a bőr vagy textilöv jelző- 

jét,s a sirok többségében volt vaskés vagy orsó,a- 

mely a karikán keresztül kapcsolódhatott az övhöz.

Orsógomb.orsókarika

A temető női sírjainak leggyakoribb mellékletei 
az orsógombok.Orsókarika mindössze egyetlen sir- 

ból került elő,a 265.sir halottjának jobb ujjcsont- 

jai mellől.A sirban bronz karperecpár,öntött függők, 

vaskés,vascsat volt még.
Orsőgomb 78 nő mellől került elő,8 megtaláljuk 

még négy valószínűleg fiatal kislány sirjában is. 

Általában bikonixus formájuak,de a 188.,307.,320 

334. siroké nyomott gömb alaku.Diszitésük többféle, 

a sima disz nélküli darabok mellett megtaláljuk az 

egy-,vagy több bekarcolt hullámvonallal,több kon
centrikus körrel diszitett darabokat is.Egyedi a 

99. sir orsógombjának beböködött diszitése,valamint 

a 382. sir "spirálbütykös" mintázata.
A nagy többség agyadból készült,a 32. sir fél

•»
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orsógombja mészkőből,a 358. siré pedig valószinüleg 

márványból/?/.
Az orsógómbok a vizsgálható esetekben 30-szor a 

csontváz jobb, 35 esetben a bal oldaláról került elő.
A négy gyermeksir mindegyikében a jobb oldalon tár
ta fel Csallány az orsókat.

megkíséreltük ebből kiindulva vizsgálni az életkor 

és a jobb illetve bal oldalra való helyezés össze
függéseit. Sajnos a gyér számú adat biztos eredmény 

levonását nem teszi lehetővé,igy csupán az adatok köz
readásával kivánjuk a figyelmet felhivni a hasonló 

vizsgálatok lehetséges és szükséges voltára.Fiatal 
nő /22»25 év/ jobb oldalán volt az orsó a 89.,241 

279.,286.,bal oldalán a 307.,414.,416. sirokban.Idő

sebb nő /35 év felett/ bal oldalán a 197.,320.,334., 

jobb oldalán a 420. sirban.
Vizsgáltuk temetőnkben az ép és a törött orsó

gombok elterjedését is.Értékelhető eredmény itt s 

született a leletek térképre való vetítésekor.Leg
feljebb annyit jegyezhetünk meg,hogy törött orsógomb 

temetőnkben sohasem került elő nagy fekete dinnyemag, 
vagy fekete szinü sárga folyatással díszített gyön
gyökkel valamint ovális karikáju hasábcsüngős fül
bevalókkal.Ha ezekkel együtt volt orsógomb.akicor az 

épen került a sirba.

•»
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A 143. sírban az övgarnitúrával eltemetett féffi 

mellett egy ép bikonikus agyag órsógomb volt.Ezt 

nyilván az elhunyt"felesége” tehette "férje" mellé 

a temetéskor,hiszen nem is funkcionális helyén az 

övön,hanem a férfi lábai mellől került elő.

( Q.Tütartó

Viszonylag kevés,mindössze hat tütartó van a te
mető leletanyagában.A 376. sirban sima,a 126.,158 

2?0-5еп esztergályozott, a 140-ben rácsmintával di- 

szitett kerek átmetszetü,a 76. sirban pedig diszitet- 

len hasáb alakú csonttubus volt.Három esetben/140 

158.,376.,/ a csontváz jobb oldaláról kerületek elő, 

valószinüleg az övről lóghattak alá.Ugyancsak az ö- 

vön lehetett a 76. sir/"kéz mellett"/,s valószinüleg 

a 126. siré is/gerincoszlop alsó végénél/.
Vas és bronz láncszemek

í *
• f

• t

Négy női /216.,224.,385.,430./ és egy férfi /194./ 

sirban találunk vas illetve bronz láncokat.A 194. fér- 

fisir bránz láncszemei a miniatűr bránzkéssel együtt 

a férfi jobb combcsontja mellől kerültek elő,vagy 

ezen függött a tarsély.vagy pedig ez is benne volt.
A 216. sirban a nyakcsigolyák körül vas,a 224-ben 

a bal lapockacsonton szintén vas,a 430-ban a bal 
oldali bordacsontokon megint csak vasláncszemek ke
rültek féltárásra.Valószinü,hogy ezekben a sírokban
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a láncszemek a nyaklánccal lehettek összefüggésben.
A 385. sírban a két ovális karikáju hasábcsüngős 

fülbevalót kötötte össze bronzlánc.
Csont botvég

A 389. sírban a két boka között csont botvég került 

feltárásra.A sirban még vascsatok, vaskés,vaskarika 

és kerek karikáju kis gyöngycsüngős függő volt.
Érem

A 350. sirban a dinnyemaggyöngyökből álló gyöngysor- 

felfűzve egy átfúrt bronz érem is került.mivel 
a tárgy ma már nincs meg,csak feltételezhetjük,hogy 

római kisbronzot használhattak fel másodlagosan a 

nyaklánc diszitésére.

ra

Gyermeksirok

Használati eszközök mindössze hét gyermek sírjának 

leletei között voltak.

Vaskést a 41.,42.,338.,orsógombot a 164.,269.,2 

214.,445.sírokból ismerünk.

Fegyverek

Temetőnk 459 sirja közül mindössze négyben kerültek 

elő fegyverek.A négy sir közül egyben szablya /33./, 

háromban vasfokos /101.,159.,225./ volt.
Szablya

Az avarkor második felének uj fegyvertipusa az eny
hén görbülő szablya.A Tótipuszta-Igar csoport emlék-
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131/anyagában tűnik fel először •A 33. sírban nehéz, 
egy rönkbők kivályt koporsóba eltemetett férfi leme
zes övét viselt,lovának szerszámzatát vaskorongok 

diszitették.Szablyája alapján - mivel a többi 
gazdag férfieirban még egy nyilcsucsot sem helyeztek 

a halottak mellé-a közösség első száma vezetőjének 

tekinthetjiik,valószínűleg a temetőt használó közös
ség első generációján belül.

A három vasfokos háron típust képvisel.A legjel
legzetesebb darab a 225. sir fokosa,amely egy sor a-

132/var temetőből ismert. Sokkal ritkább a 159. sir 

mindkét végén gönbben végződő "csákánya”.Igazán jó
analógit a bolyi temető 3/a,Zelovce/Zsély/l?0.,616. 
és Holiare/Alsógellér/98. sirjaiban találtuk meg^-4 

A legritkább a 101. sir baltája.Alakja szokatlan, 

a penge a nyéllyuktól széles ívben indul.Ez inkább 

balta,semmint csákány vagy fokos.Leginkább a bolyi
temető 8. sírjának baltájával rokonitható,de ennek

134/nincs hátsó nyúlványa. A négy fegyveres sir kö
zül csupán ebben az egyben nem volt véretekkel dí
szített öv,a derékszíj bronzcsattal záródott.

A fegyveres sirok közül legutoljára a 159. sir 

halottját temethették el,feltétélezhetjük,hogy a 

temető használatának végső szakaszában ez a fegyve» 

rés férfi vezethette a közösséget.
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Lószerszámok

A lovastemetkezések legfőbb jellemzőiről részletesen 

szóltunk a temetkezési szokások vizsgálatakor.most 

a lószerszámmal kivánunk részletesebben foglalkozni.
A halott férfiak mellé kétféle szerszámzattal he

lyezték el kedvenc hátasaikat.Az egyik csoportnál a 

cMflteá'£zátírnak egyszerű bőr szijazata van, tehát a sí
rokban csak a kengyelek, zabla és hevedercsat maradt 
meg./64.,194.,59.,205.,217.,351.,386.,388./ A másik 

csoportban a szijazatot valamiféle bronz vagy vas 

díszekkel ékesítették/33.,75.,134.,266.,276.,277 

309.,321.,330.,384.,407./.Ez néfeyféle képpen történ

hetett.

•»

A 407. sir lovának aranyozott bronz lószer- 

számdiszei voltak.Ezek préseléssel készültek,tégla
lap alakúak,felületüket egymásba fonódó szalagfona
tokkal diszitették.Diszesebb,gazdagabb kivitelű vál
tozatát ennek a verettipusnak a Szentes-Nagyhegyi 
temető több sirjából ismerjük1^/.

Teljes szerszámzat került elő a 277. sírban is.A 

veretek ebben az esetben is préseléssel készültek, 

a szijra omega alakú kapcsokkal erősítették fel őket. 

Ugyancsak a szijazathoz tartozott és a lőkoponya 

közepének két oldalán került elő egy-egy nagyobb 

préselt veret/falera?/.A kis préselt

a • •

díszek a ló-
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koponyán és annak két oldalán, a aielső lábak mellett, 

a gerincoszlopon és a hátsó lábak csontjain kerültek 

elő,mindenütt egy-egy sorban.Tehát a leirás szerint 

a teljes szijazatot veretek borították.
A harmadik préselt lószerszámos ló a 266. sirban 

volt.Tíz korong alakú veret diszitette itt a szija
zatot, felerősítésükre ebben az esetben is omega a- 

laku kapcsok szolgáltak.A sirleirásból tudjuk,hogy 

egyesével kerültek elő a veretek a lóváz különböző 

pontjairól.Valószínű,hogy vagy több szíj találkozá
sánál, vagy mellékszijak végein lehettek.

b., Ugyancsak préselt félgömb alakú díszeket 
találunk a 75«,384. sírokban.A pitykék mindkét eset
ben a lókoponyáról kerültek elő,számuk legfeljebb 

kettő vagy három.

Préselt félgömb alakú bronzpitykék és tégla
lap alakú bronzlemez díszek együtt találhatók meg a 

330. sir lovának szijazatán.A félgömb alakú veretek 

közül egy a koponya közepén/a homlokon/három pedig 

mellette volt.A téglalap alakú lemezek pontos elő- 

kerülési helyét nem ismerjük,,de számukból és sarka
ikban található egy-egy lyukból arra következtethe
tünk,hogy a szíjra közvetlenül erősítették fel őket.

d.. Az általunk ismert temetők közül a legnagyobb 

számban Szentes-Kajánon fordulnak elő a vaskorong

c.,
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/

lószerszám veretek.A legteljesebb garnitúra a 134. 
siré,ahol a két nagy vas faléra mellett hét kisebb 

vaskorong és hatvanhároiunvaspityke” diszitette a szer
szám szijazatát.A kis korongok a kantárszijon, a H 

pitykék" a törzs és a has szijain voltak.
Kettő kisebb bronz és kilenc nagyobb vaskorong tar
tozott a 33. sir lószerszámához.A brouzkorongok a 

a koponya szemürege mögött és az orrtető felett,a 

vasból készültek az állat vázának különböző pontjain 

kerültek feltárásra.
Összesen 12 egyforma vaskorong volt a 309. sirban.

A korongokat széleiken beütögetett pontokkal diszi- 

tetLék.Párosával tárta fel őket Csallány Gábor, a 

zabla két oldalánál,a lókoponya felső végének két ol
dalán, a lapockacsontokon,a gerincoszlop felső végé
nél és a medencecsontokon.
mindössze hat korong volt a 276. sirban,a nagyobb és 

kisebb tipus egyaránt fellelhető közöttük.
Egyetlen vaskorongot ismerünk a 321. sirból,valószínű 

a többi vagy elveszett,vagy nem került elő az ásatás 

alkalmával.

Annak ellenére,hogy pontos sirrajz nem rögzítette 

ezeket a megfigyeléseket és a sirleirások is eléggé 

pontatlanok, a sirlapok alapján háromféle diszité- 

si módját valószinüsithetjük a lószeszám szijazatának.
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Az első esetben a lószerszám szijazatát mindössze 

kettő vagy három pityke disziti a ló koponyáján.
A második változatnál bronz,vagy vaskorongok egye
sével vagy párosával diszitik a szijazatot az állat 

testének különböző pontjain.
A harmadik és legdiszesebb lószerszámszijszátoknál 
az egész felületet beborítják különféle véretekkel.

Vizsgálhatjuk a lószerszámot a kengyelek és zablák 

alrpján is.Tipikusan korai avar kengyel temetőnkben 

nincs.Kerek talpú,hurkosfülü vaskengyeleket és csi
kózablákat találunk a 384. és a 386. sírokban.A két 

sir a temetőn belül egymás mellett található,ösz- 

szetartozásuk aligha lehet kétséges.Ugyancsak csikó- 

zabla volt a 309. és a 407* siro^ban,melyek nem meez- 

sze vannak a 384« és 386. siroktól a temető ÉUy-i 
szélén.

A többi sirban egyenes vagy homorú talpu/kemény 

talpú csizma viselését feltételező/ hurkosfülü ken
gyelek és oldalpálcás zablák voltak.A zablák oldal 
pálcája egyenes,kivéve a 134. és a 330. sirokét,a - 

melyek "s” alakúak.kindkét sirban öntött indás öv- 

garnitúrát viselt az elhunyt férfi.
Végezetül a kép teljesebbé tétele érdekében két 

megfigyelésünket kivánjuk elmondani. 
l.,A temető legkésőbbi övtipusát képviselő hármas
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vagy négyes csoportositásu övékkel együtt lovaste
metkezés Szentes-Kajánon nem került elő.
2., Pontosnak látszik,hogy néhány esetben/59.,309 

388./ a lovával eltemetett halott nem kapott vére
tekkel díszített övét.Az öv hiánya valamilyen olyan 

különbséget jelöl a közösségen belül amely meghatá
rozására mai ismereteink nem elgségesek.A három sir 

közül az59. sirban Wenger szerint 50-55 éves, a 309. 
sírban 35-40 éves férfi nyugadott.A sirok a temető 

három különböző pontján találhatók,valószínűleg a 

közelükben található veretes öves lovassirokhoz

• t

kapcsolódnak.

(JKerámia

A 459 sirból összesen 40 edény került elő. legtöbb
ször nők /20 eset/ mellett»nyolcszor férfiak,ötször 

gyermekek és hét esetben pontosan meg nem határoz
ható nemű csontváz mellől.

Övgarniturás férfi halott mellett kettő edény ke
rült elő.Kézzel formált és peremén ujbenyomkodással 
diszitették a 33. sir edényét.A 327. sirban koron- 

golt szürke korsó található a mellékletek között.
Hat esetben a koponya jobb vagy bal oldalán/29 

37•t202.,297.,347.*425./ekétszer a térdek között 

/33«*66./»kétszer a térdek két oldalán/313.*?27./, 

mig a többi esetben az alsó lábszárcsontok körül

• *
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néhány esetben a két boka között találta Csallány 

Gábor az agyagedényeket.

Korongo11 edények

a. ■ Szürke kerámia
Mindössze egy férfisirbél/327/ került elő egy szür

ke korongolt korsó.A sirban préselt griffes garnitú
ra volt.Joggal feltételezhetjük,hogy ez a darab már 

az ujjonan betelepült avar hullám Kárpát-medencébe 

érkezése után került eltemetésre,csakúgy mint a őzi
kéi temető sirjának edénye1-^,

b..Sárga edények
Korongolt sárga edények a 157.,347. férfi,a 147 

270/A gyermek, valamint a 8. és 249. meg nem határoz
ható nemű csontváz mellől került elő.

•»

A 249.,147.,157 sirokban jellegzetes kis füles 

bögrék,a 270/A és347. sirokban füles korsók,mig a 

8. sirban vörös szinü tál volt.
A sárga kerámiával összefoglaló igénnyel D.Bia-

lekova és Garam 1 va foglalkozott.munkáikból keleti
138/párhuzamaikat és időrendjüket is ismerjük 

sárga edények közül a 147.,157. és a 270/A sirok 

edényeit fekete festéssel is diszitették.A festés

. A

fekete sávjain belül még sötétebb pettyeket is ta
lálunk.

Ugyancsak korongolt edények kerültek elő a 420.
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es а 275. sírokból.A hullámvonalkötegekkel díszített 

fazekak а VIII. századi temetők és telepek jellegze
tes tárgyai139/,

Kézzel formált edények
A 40 edény közül 31 kézzel formált.A legtöbbjük 

durva anyagú,gyengén kiégetett faiék.Kajánon ilyenek

313.•316.,318.,358.,378.,381.,398
376.. 415..430..454. sírokban voltak.Hem ismerjük a

26.. 272..421. sírok edényeit,ezek valószínűleg a 

szórvány edények között találhatók,ahol kettő ilyen 

kézzel formált edény is van.
Külön csoportba soroltuk azokat a kézzel formált 

edényeket,melyeknek peremét ujbenyomkodással díszí
tették.Ezek viszonylag moraiak.Iíagy számban találunk 

ilyeneket a dunaújvárosi telep edényei között,mi ma-

r'~., 259., 202 • t • *

gunk Jászberény határában egy VII. századi telep 2.
140/házának anyagában tártunk fel hasonlókat

A sárga kerámiához közelit formájában a 29. sir
edénye,Hasonló formájú,de korongon készült darabot 
találunk a Kund gyűjtemény A sírjában egy szablyával 
együtt és a Szeged-Pehértó В temető 116 sírjában is1^1^ 

Formailag különálló a durva fazekaknáj kicsit jobb 

minőségű anyagú a 37.,66.,87.,215.,379. sírok eűénye- 

i.A nyak hangsúlyozott,a hasvonal kiszélesedő. A 

379. sir edényének nyaka egyenes.
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Két virágcserép alakú edény volt a 354* és a 425« 

sírokban.A 354« sir kis szalagfüle közvetlenül a 

perem alól indul,a 425. sir edényének szája szögle
tes,pereme ujbeayomkodáásal díszített.A szögletes
szájú edényeket D.Bialekova foglalta össze, s korai

142/avarnak határozta meg 

temetőből ismerümc^M
.Hasonló edényt mi a batidai

.

*
' * I»

(•
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А TELETŐ BETELEPÜLÉSE ÉS IDŐRENDJE

A temetkezési szokások és a leletanyag elemzése 

után a temető használatának idejét,a közösség belső 

felépítését kivanjuk vizsgálni.mielőtt azonban erre 

rátérnénk az alappublikáció és Szentpéteri József 
társadalomtörténeti vizsgálódásának eredményeit is
mertetjük.

Korek József temetőtérkép hiányában a közösség 

belső társadalmi felépítését nem vizsgálhatta,viszont 

részletesen foglalkozott a temető időrendjével.Ko
ra kutatási állapotának megfelelően az övveretek 

készítési technikáját vette alapul.Három csoportot 

különített el.Az elsőbe a préselt darabokat/34.»60 

64.,194.,207.,217.,276.,266.,306.,327.,384.,391.,407 

453./sorclta,a második csoportba a vas illetve 

gyöngyberakásos és gyöngynélküli ezüst övüiszedet 
371.,273.,77.,277./ helyette.mindkét 

csoport öveinek használati idejét 67C- közé he
lyezte.

Az övdiszek harmadik csoportjába az öntött garni
túrád találhatók.A csoporton belül három alcsopor
tot különit el.Az első alcsoport griffes veretei, 

és egyszerü"körbehajlószáras" indáihoz tokos szij-

• t

• *

/192.,205 • »



1 г 8 -

végek tartoznak/75.,97.,57.,351.,449.,353.,347./Ké
szítési idejük 700-730.A második alcsoportba a két 

tagból öntött nagy és kisszijvégeket sorolja,melyek 

felerősítését állatfejes vagy ’’csücskös” felső ta
gok biztositjak.Az övdiszek elrendezése egyes, a 

mellékszijakon is megjelennek a veretek.A griffek 

mellet az uralkodó elem a növényminta lesz/134.,321./ 

Kora 730-760.
Az öntés harmadik alcsoportjába a csoportos elrende
zésű csöngés övék tartóznak.Áliatfejet csak a szij- 

szoritón alkalmaznak,általánossá válik az áttörés,az
"indadiszek szétbomlanak”,E csoport készítési és

144/használata 760-790.
A csoportositáson jól érezhető Horváth Tibor 

üllői és kiskörisi feldoldozásának hatása.Ez nemcsak 

az analógiák felsőrolóban,hanem az un. ”nagyszéntmik- 

lósi körhöz” való viszonyításokból is kitűnik.
A kutatás jelenlegi szintjén sem a felosztás,sem 

pedig az évszámok nem tarthatók.Van azonban két olyan 

időtálló eleme ennek a kronológiai felosztásnak,mely 

mindenképp kiemelendő.Az egyik a temető kezdetének 

dátuma,amely a préseléssel készült garnitúrákat is 

670-700 közé és nem korábbra helyezte.A másik az a 

megfigyelés,amely a temető használatának felső hatá
rát relative határozza meg.Korek József felhívta a
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figyelmet arra*” azokat a jellegzetes késői díszíté
si motívumokat,melyek Kiskörösön előfordulnak és a
IX. század elejére datálhatok,Szentes-Kajánon nem

”145/ .Ezek az övék a hármas vagy négyes 

csoportositásu,poncolt hátterű,vésett indás és ай un.
találhatjuk meg

liliomés övék.

' "szén más megközelítésből vizsgálta a temetőt 
Szentpéteri József.A leletek és a temetőtérkép együt
tes vizsgálata után az alábbi képet rajzolta meg te
metőnk közösségéről."A környéken megtelepülő közös
ség egyszerre több ponton kezdte el a temetkezést. 

Elsőnek a település két legfőbb vezetőjének sírhe
lyét jelölték ki,a továb>iakbane ezekhez alkalmazkod-

csoportokra és szártak, -ilyen módon jött léto.e a 

nyakra osztott temető".
Hyugati csoport 

Vezetője - egyben az egész közösség vezére - a 407. 
sírban nyugodótt.üem volt előkelő származású,mivel 
övét csupán bronz veretek díszítették,de "aranyos 

paripát"kapott közvetlen urától,akinek parancsára 

hadba vezette a fegyverforgató férfiakat.A 407. sir 

temetkezésétől számított jobb illetve bal szárnyon 

3-3 egymáshoz közel fekvő lovas találhatójközvetlen 

alárendeltjeí,aK.ik között viszont jelentős rang
beli különbség volt.A kettő Közül rangosabb a jobb
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szárny volt,ahol a lótemetkezések mellett a rango
sabb övék előkerültek/277.t276.,266./Е szárny leg
későbbi lovastemetkezéséihez már öntött övék tartoz
tak.Véleménye szerint a 330. sir halottja a "maga" 

korában az egész közösség vezetője lehetett lószer
száma alapján.
A keleti oldal összességében csak a második helyen 

állt.méltóságjelvényeik kevésbé rangos anyagból ké# 

szültek/öv,lószerszámveretek,ékszerek/,de figyelem
re méltó,hogy mindvégig irányitó szerepet játszottak 

a hadviselés terén.Legelső vezérük/33.sir/ felszere
lése a nyugati csoport lovasai közül csak a második 

vonalhoz hasonlitható.E csoportban is a balszárny a 

szerényebb rangu/59.,64./»csupán a 75. sir lovának 

kantárát diszitette két bő bronz rozetta.A jobbszár
nyon voltak az előkelőbb lovasok/194.,205.,217./,de 

nekik sem voltak fémdiszes szijazatu paripáik,ilyen
nel csak a 134. sir indadiszes öves férfi halottja 

rendelkezett.A csoport diszöves halottjai közül ki
emelkednek a baltás férfiak/225.,101.,159./.Az ide 

temetkezők utolsó nemzedékéé képviseli a középen 

lévő I59. sir liliomdiszes bronzöve,a kétkarú fokos 

katonai jelvényként került a sirba.
A lovakkal eltemetett előkelő férfiak után a 

társadalmi hierarchiában az övvel,de ló nélkül el
temetett férfiak következnek.
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А gazdagabb családok között,illetve a peremekre szo
rulva kaptak helyet a közranguak.

A női temetkezések nagyfokú területi azonosságot 
mutatnak Szentpéteri József szerint a fenti férfi- 

csoportokkal14*^.

A temető abszolút időrendjével ügyem konkrétan 

nem foglalkozott,de disszertációjának kronológiai 
fejezete alapján 670/680 - IX.század közepe/?/ jöhet 

számi tásba14"^ .
Ez az elemzés jelentős lépéssel vitt közelebb 

bennünket a Szentes-Kajánon temetkező közösség belső 

viszonyainak megismeréséhez.Elévülhetetlen érdeme, 
a"lovassirok csoportjainak" felismerése,

Kern tudunk viszont egyetérteni az elemzés kiindu
lási pontjával.Semmi nem utal - a lószerszámverete- 

407. sir halottjának abszolút elsősé- 

gére.Még a temetőn belül megtalálható lószerszámok 

ez a legdiszesebb.Vele legalábbis”egyen
rangú" a 277. sir lószerszáma,a halott férfi öve pe
dig diszesebb mint a 407. sir halottjának sima öv
veret ei.Ha pedig összehasonlítjuk a Szentes-ííagy- 

hegyi temető néhány lószerszámával a 407. sir vereté
it, aküor megállapíthatjuk,hogy ez a szerszámzat nem 

tartozik a szükebb környezet gazdag lószerszámai 
közé143/.

ken kivul

között s
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Ezen túl az sem világos,hogy miféle "feladatkör"
149/megoszlás lehetett a két csoport előkelői között 

ha a 407. sir halottja "közvetlen ura parancsára" 

hadba vezette a fegyverforgató férfiakat,de ezek köz
vetlenirányi tását a keleti csoport vezére/33.sir/ 

látta el,aki viszont leletei alapján "csupán a nyuga
ti csoport lovasainak második vonalának gazdagságá-

150/ .Ha ehhez még azt is hozzátesszük, 
hogy nem csupán a szablyás 33. sir,hanem a baltákkal, 

fokosokkal eltemetett férfiakat/101.,159.,225./is a 

"keleti csoportban" találjuk,akkor nehezen hihető a

val rokonitható

407. sir abszolút elsősége az első generáción belül. 

Úgy véljük,hogy a 33. és 407. sir viszonyában nem az 

aranyozott bronz lószerszámvereteknek,han 

jának van nagyobb jelentősége,súlya.Ha viszont ez 

igy van,akkor az egész rendszert újra át kell gondol

ni.

a szab-

Elemzésünket mi az általános szokástól eltérően 

a temető abszolút kronológiájának meghatározásával 
kívánjuk kezdeni,s csak ennek ismeretében kívánunk 

a belső társadalmi felépítéssel és a temető növeke
désének folyamatával foglalkozni.Az abszolút időrend 

meghatározásához elégséges alapot ad a temető sírja
iból előkerült tárgyak elvégzett vizsgálata.Eljárá
sunk nem egyedülálló,hiszen pl.Garam Éva is igy járt
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el a kiskörei temető feldolgozásánál»amikor már az 

elemzés kezdetén különválasztotta a korábbi/középa
var/ és későbbi/késő avar/ csoportokat151/^

A temető használatának kezdetét nem csupán azok 

a tárgyak jelzik,amelyeket a temető sirjaiban megta
lálunk,hanem azok is amelyek hiányoznak.Szentes kör
nyékén a korai avarkorban a leletek alapján két te
rületen sürü megtelepüléssel lehet számolni.Az egyik 

ilyen csoport Kunszentmárton /Habranyi telep,Petőfi 
ut/, a másik Szegvár környékére helyezhető/Sápoldal, 
0romdülő,Szőlőka3.ja/.További szentes környéki lelő
helyek Б z en t e s-D er ek egy há zo ldal, -Doná t, -Kur capart, 
-lapistő.A Szegvár-szólőkaljai temető utolsó sirja- 

it a kajáni temető első sírjaival egyidóben áshatták 

meg.
Ennek ellenére temetőnkben korai avar tárgyegyüt- 

tes nem került elő.Az a néhány tárgy mely már a ko
rai avarkorban is használatban volt$327. sir szürke 

korsója,425. sir szegletes szájú edénye,a 437.sir 

függője stb./valószinüleg később, a VII. század 

harmadik harmadában került eltemetésre.A korai avar
nak tartott fülkesirokról pedig az utóbbi években 

bebizonyosodott,hogy a VIII. században is áshatták 

őket152/.

így a temető első sírjait a VII. század harmadik 

harmadában, a 680-700-as évek tájékán áshatták
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A sirmező használatának végét megintcsak egy hi
ány határozhatja meg.Temetőnkből hiányoznak a pon- 

colt hátterű vésett leveles övveretek,a liliomos és 

karélyos szijvegek,röviden fogalmazva a legfiatalabb 

övek.Ugyanezek a temető tágabb környezetében több le
lőhely anyagában is megtalálhatók/pl.Hagyhegy,Lapis- 

tó/.Ez a hiány azt sugalja, hogy akkor amikor ezek 

az övék már általánosan használatban vannak а VIII, 

század harmadik harmadában illetve a századfordulón, 
Kajánon már nem temetkeztek.A fentiek alapján a te
mető használatának felső határát 760-780 közé he- 

lyethetjük.
Ez azt jelenti,hogy a két szélső értéket számítva 

nagyjából három generáció temetkezhetett a Szentes- 

kajáni avar temetőbe/egy-egy generáció átlagéletko
rát 30-33 évvel számoltuk/.

Temetőnk 103 sirjába mindenféle tárgyi melléklet 

nélkül helyezték el a halottakat.A sirok egynegyedét 
tehát a továbbiakban elemezni nem tudjuk,az ide te
metkező szegényebb családok száma nem meghatározható. 
Az l.sz. térkép alapján úgy tűnik,hogy ezek a mel
léklet nélküli sirok a temető keleti felében/végé
ben/ nagyobb számban találhatók meg.Ugyancsak cso
portosan kerültek elő a sirmező Шу-i részén,ahol 

húsz sirból 13 melléklet nélküli/234-39.,242-45 • *
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247-54.,257.»271./A tehető többi részében elszórva 

találjuk a melleidet nélküli sirokat.
A temető belső szerkezetének vizsgálatához több 

kiindulópontunk is van.Az első és talán a legfon- 

tasabb a 351. kettőssir#és a vele egy,zárt sorban 

található 349-350.,352-353..362-363. sírok.A 351. 
sirban a griffes öves férfi lovával együtt került 

eltemetésre,vele egy sirban nyugvó asszonyának 

boglárpárral záródó felső ruhája,fülbevalópárja,ve
gyes szemekből álló gyöngysora volt.Ez a két tárgy
együttes a lovassirok és a nekik megfelelő női sir
együttesek párhuzamosításában adnak támpontot.
A temetkezés módja azt sugalja - a sirok rárt sor
ban egymás mellett -hogy egy családot vagy más ha
sonló társadalmi egységet feltételezhetünk,ahol ta
lán generációkat is megfőghatunk.ügy tűnik ebben 

a szerencsés esetben még erre is módunk van.A 

kettőssir jobb oldalán található 349-350. sírokban 

egy-egy nő nyugodott.A 349. sirban kerek karikáju 

fülbevaló és vascsat, a 350-ben sima bronz fülbeva
ló, gyöngy sor dinnyemaggyöngyökből,átfúrt római érem 

volt.A bal oldalon egy fiatal 8-10 éves gyermek 

melléklet nélküli csontváza feküdt.Mellette a 353. 
sírban olyan öntött indadiszes övgamitura volt, 

melynek nagyszijvégén oroszlánok és kibomló levelű
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növényi ornamentika található.A két öv tipusa hason
ló, csak amig a 351. sirhan a kéttagú övveretek grif
fesek,a 353. sirban inéások.

A kppet teljessé a 362. és 363. sirok teszik tel
jessé. Ezekben a ncsalád” boglárral záródó felsőru
hában, de már csak sima fülkarikával eltemetett női, 

s egy melléklet nélküli meg nem határozható nemű tag
ja nyugodott.

Az elemzésnek ugyancsak fontos eleme a lovassirok 

csoportos előfordulása.Hármas csoportokban van a

és a!94.,205.,217. 

lovassirok.Párosával találjuk a 321.,330. és az 59 

75. sirokat.Egyedül,’’magukban" kerültek elő a 33 

I34.,309. és 407. sirok.A 64. sir esetében a kérdés 

nem eldönthető,mert környezetében minden bizonnyal 
maradtak feltáratlan sirok.

384.,386.,383.,a 266.,276.,277 • *

•»

• *

A közösség belső társadalmi szerkezetének vizs
gálatára siregyüttesek csoportjait kivánjuk felhasz
nálni. Ezek az együttescsoportok a bennük lévő tár
gyak kronológiai értékétől függetlenül használhatók, 

mert egy-egy társadalmi szintet a falun belül egy- 

egy zárt megjelenési forma jelenthetett,s ennek a 

temetőben megjelenő tárgyegyüttesanyaga is nagyjából 

hasonló lehet.
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Az első csoportba azok a férfiak kerülnek amelyekkel 
eltemették lovukat,esetleg fegyver is került melléjük, 

így ebbe a csoportba tartozik tehát a 64.,217

33.. 194..205..266..276..277..384..407..75..134
321.. 330..351..386.
A második csoportba azok a sirok kerültek,melyekben 

szintén teljes lóvat temettek el,de a halott férfi
ak véretekkel diszitett övét nem kaptak/59.,309.,388,/ 

A harmadik csoportba azok a veretes övvel eltemetett 

férfiak kerültek,melyek mellett nem volt ló./34

•,

•,

• *

287.. 327..346..391..60..77..97..192..207..273..306
371.. 456..57
159.. 360..449

•,

82.,83.,347.,353.,143.,149.,107.,117 

183.,225.,296./
A negyedik csoportba azok a férfi sirok,amelyekben 

balta/101•sir/,vagy munkaeszköz/sarló,csiholó-kova, 

borotva,bogozó,botvég,csipesz,vasár/ volt,de a ha
lottak véretekkel diszitett övét neM kaptak.A cso
port együtt tárgyalásának helyességét erősiti az a

•, •,

•,

■

tény,hogy ezek a tárgyak gyakrah együtt is előkerül-
163.,209.,213.,226.,79.,258nek./101.,38.,67.,81 

296.,300.,367.,431.,442.,453./
•,•,

Az ötödik csoportba azok a sirok kerültek, amelyekben 

vaskés,vagy vascsat-vaskarika-vaskés,vagy vascsat- 

vaskés,esetleg vaskarika-vaskés együttes volt.A 

csoport azért igy került kialakításra, mert minden
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variációban feltételezhető öv és az arról lelógó kés
tok és benne a vaskés megléte.Temetőnkben pedig úgy 

tűnik a kés megléte vagy hiánya a társadalmi különb
ségek egyik jelzője a férfiak között./42.,124«,123

165.. 132..178..189..219..233..235..230..290..78..331
343.. 342..417., 70.,35.,63.,100.,211.,234.,200.,315
55.. 98..150..232..240..243..274..373..167..105..400
338., 221.,262., 2o.,49.,48.,161.,175.,212.,267.,278
383.. 418..439..450..365./
A hatodik csoportba azok a sárok kerültek, melyekben

•,

•,

•,
i f.

• f

• t

csupán egy-egy vas vagy bronzcsat zárta az övét. 

/5.,17.,18.,25.,27.,28.,30

114.. 136..193..195
303.. 311..336..340..366

52.,93.,91.,92.,96

260.,299.,302.,3 

380.,401.,428.,459./

*, •,

222.,246.,255• , »,

•,

A női sirok esetében már sokkal kevesebb lehető 

ségiink van hasonló leletegyttttescsoportok kialakítá
sára.Knnek ellenére három csoport viszonylag jól 

körülhatárolható.
Az első csoportba a leggazdagabb mellékletü nők ke
rültek,Ezek mellett bronz vagy vaskarperecek,gyöngy
sorok, fülbevalók, boglárok, gyűrűk, tütartó, lehetőleg 

együtt találhatók meg.Ide tartoznak a 19.,23.,76
128.. 126..131..140..142..144..156..158..204..236

241.. 261., 265.,270.,294.,З19.,329.,351.,362.,385
434.. 435.fiirok.

•,

•,

•,
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А második csoportba azok a női sirok kerültek »me
lyek mellékletei között orsogomb is van.Ugy tűnik, 

az orsó megléte a sirban hasonló jelentőségű mint 

a férfiaknál a kés,
II./1. Orsógomb magában
21.. 47..72..108..164.•214.,32.,133.,228.,231.,223
382.. 397..408.
II./2. Orsógomb ékszerrel

• *

• V

a..fülbevalóval

129.,141.,153.,170.,188.,196.,284.,298.,334
339.. 348..457. 

b•.fülbevalóval és gyöngyei
61.. 208..288.

II./3. Orsógomb-vascsat

22.. 24..40

414.. 416..423.

II./4. Orsógomb-vascsat-függő-gyöngy

• »

54., 279. , 285 . , 286., 307., 372. , 374 . , 317 • *•,

332.,359.,66.,99.,301., 344., 345.191.,280
II46. Orsógomb-vascsat-ékszer-vaskés

• *

39.. 48..53..197..256..320..411..433.
II./6. Itt tárgyalunk néhány olyan vaskéses sirt,

melyben még egy-egy vascsat vagy ékszer is van.

44.. 179..245..251..458..41..65..109..186..395.
A harmadik csoportba olyan női sirok kerültek,melyek
ben a legkedveltebb/és a legolcsóbb!/ ékszerek do
minálnak egy-egy más tárggyal kiegészülve.



- 1 LiO-

X
III./l. Fülbevaló magában

26.f36.,46.,62.,151.,166.,187.,356.,368.
III./2. Gyöngyaor magában

73.. 139..324.
Ill./3.Fülbevaló-gyöngysor

29/edénnyel/69.,96.,103.,130.,145.,173.*218.,224.,

289.. 323..405.
III./4. Ékszerek és vascsat.valamint vascsat magában
51.. 80..95..Hl.,115.,155.,199.,293.,З25.,328.,349.,37o.
56.. 74..86..88..94..104..185..220..341.

Az ismertetett férfi és női siregyüttes csoportok 

között kapcsolat mutatható ki.femetótérképre vetitve 

a cs oportokat az alábbi kép látszi kibontakozni.A 

közösség vezető rétegét azok a sirok alkotják,melyék
ben a férfiak mellé lovukat és övüket együtt temették 

el.Uem lehetett lényeges társadalmi különbség ezek 

és a"csak” lóval vagy övvel eltemetett halottak kö
tött .Már a temető első időszakában is lehettek olyan 

családok akiknél nem volt szokás a halott családfő 

lóval való temetése,arról pedig már korábban szól
tunk,hogy a temető legfiatalabb öves sirjaibol nem 

került elő egyáltalán lé/107.,117.,159.sirok/.
A nekik rangban megfelelő női halottak az első és a 

második női csoportból kerülnek ki.A feritieki igazo
lására néhány példát kivánunk bemutatni.

A 276.,277.,266. lovassirok közvetlen környezeté-
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ben kerültek elő a 265. és 261. női sirok.mindkéttő
ben fülbevaló,karperecpár,csat,vaskés,a 261-ben pe
dig még dinnyemag gyöngy sor, gyűrű és bronz szíj el
osztó karika is volt.Vagy a 159. sir indadiszes övvel 
eltemetett férfi halottja mellett a 158. sir nőjé
nek ruháját boglárpár zárta,gyöngysora,tütartója, 

fülbevalói és orsógombja is volt.
A második csoportba tartozó nők sirjai a 330.,321., 

40?.,134.*59.,217. lovasirok mellől kerültek elő. 

Egymás mellet voltak a 143-142. öves és karpereces- 

bogláros-füg ős-gyöngysoros-orsós-késes sirok is.
A közösség második társadalmi csoportjához/réte- 

géhez/a szerszámokkal és vaskésekicel eltemetett fér
fiak tartozhattak.Sirjaik mellől gyakran kerülnek 

elő az orsógombokkal és ékszerekkel jelzett női si
rok, de már nem egy esetben megtalálhatók a szegénye
sebb ,csupán ékszerekkel eltemetett nők is környeze
tükben.

A harmadik csoportot azok a tárgyi mellékletekben 

szegény sirok alkotják,melyekben a férfiak mellett 

vascsatok,vaskarikák, a nők mellett pedig a legol
csóbb ékszerek,gyöngyök,fülbevalók találhatók meg. 
Ezek és a száznál több melléklet nélküli sirban lé- 

között túl nagy társadalmi különbség nem 

lehetett,ez talán a személyes szabadság meglétében 

vagy hiányában nyilvánulhatott meg.

vő halott
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A faluközösség belső társadalmi képének megrajzolása 

csak akkor lesz teljes, ha nyomatékosan kiemeljük,hogy 

amikor gazdag és kevésbé gazdag csoportokról beszé
lünk nem az avarkorban általánosan elfogadott gazdag
szegény ellentétpárban gondolkodunk.Az itteni leggaz
dagabb halottak a VII-VTII. század legszélesebb,sze
mélyében szabad rétegéhez tartozhattak.Ezek fölött állt 

nem csupán a leggazdagabb előkelő réteg,hanem még az 

un.”katonáskodé középréteg" is /Szeged-Fehértó B,Ze- 

lovce/Zsély/,Kisköre,Jászapáti-Iiagyállás ut stb/.Ha 

egy - nyilván vitatható de szemléletes - hasonlattal 
kívánjuk megvilágítani helyzetüket,akkor а Х-7Л. szá
zadi magyar köznépi temetők lóval-fegyverrel elteme
tett "vezetőihez" hasonlíthatjuk őket.

A temetőt használó közösség társadalmi rétegző
désének, a sirmező időrendjének taglalása után meg
kíséreljük a temető betelepítési rendjét meghatározni.

A temetőtérképről,текуeken az előkerült üvgarnitú
rák típusait ábrázoltuk jól látszik,hogy a temető 

ÉHy-i felében elsősorban préselt és lemezgarnitúrák 

csoportosulnak.Az úttól nyugatra csak a legdélibb ré
szen találhatók öntött övgarniturás sirok/321,330,351. 
lovassir és a 353.»347.* 360 öves sir/.Az úttól kelet
re a kép nagyon hasonló,azzal a különbséggel,hogy itt 

az Öntött öves sirok a préselt-lemezes tömb északi



- Zh Ъ -

feléhez csatlakozik/75.,134. lovasirok és a 82.,83 

149.,159.,117..107. övee sirok/.Az egyetlen lemezes 

garnitúrás sir szijvége öntött indadiszes/97.sir/. 
Tehát a nagy középső lemezes-préseit tömbhöz két ol
dalról egy-egy kisebb griffes-indás tömb csatlakozik, 

mindkét griffes-indás tömbben találunk egy-egy lemez 

vagy préselt garnitúrát.Az úttól nyugatra a 287. sir 

préselt garnitúrájának kisszijvége indadiszes, a 273.
sir vaslemezből kivágott kerek veretei egykorúnk le

hetnek a griffes-indás családom első nemzedékével.
Az úttól keletre a 77. sir 1emezgarnitúrája került 

elő közvetlenül a 75. griffes-indás lovassir mellől.
A £ét sir közötti kapcsolatot hasonló tipusu csat
juk mellett a 75. sir lemezverete is valószinüsiti.
A két öv tipusa megegyezik,mindkét esetben csüngő- 

disz nélküli veretek egyesével találhatók az övön. 
Csupán zárójelben jegyezzük meg,hogy a 75. sir öve 

az egyetlen,melynek griffes téglalap alakú vereté
ihez nem tartozik indás csüngöd!sz.

A nyugatu griffes-indás csoportban egy,a keletiben 

kettő griffes övgami túrás, s érdekes módon egy-egy 

indadiszes levassir került elő.De amig a nyugati

• *

csoportban mindössze három indadiszes ló nélküli öves
Itt található mindhá-sir van,addig a keletiben hat. 

rom olyan övünk/107.,117.,159./amelyen hármas vagy
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vagy négyes csoportosításban voltak a veretek.A 

garnitúrák számvégeinek vizsgálata is azt sugalja, 

hogy a keleti griffes-indás csoport legalább egy ge
nerációval tovább temetkezett mint a nyugati.

A nyugati csoportnak van még egy sajátossága.Miut 
arra rámutattunk az övék típusainak elemzésénél a 

353т sir oroszlános számvége több kutató szerint az 

iráni művészet hatása alatt fogant.A sir kisszimvé
gének préselt analógiáját megtaláltuk egy észak-I- 

ránból származófma Zürichben található arany övgar- 

nitúrában.Ennek aranyozott öntött bronz csatjának 

párhuzama viszont a 3)50. sirban volt.Egy préselt in- 

dadiszes kisszijvég a 287. sir garnitúrájához tar
tozott.

mindhárom sir a nyugati griffes-indás csoportban 

került elő.
E tények ismeretében az már nem lehet véletlen, 

hogy a 353. sirtól/az egész nyugati griffes-indás 

tömbtől l/mindössze néhány méterre préselt griffes 

övvereteket és nagyszijvéget találunk.
A két griffes csoport élettartamának különbségei

ről Írottakat megerősítik a női sírok leletei is.A 

Mindkét csoport női viseletében megtaláljuk a kerek 

karikáju kis gyöngycsüngős függőket és az ovális 

granuláeióval diszitett darabokat egyaránt.De mig
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ezek. a nyugati csoportban vegyesen fordulnak elő, 

addig a keleti csoport legkésőbbi övgarniturái köze
lében már csak az ovális karikáju darabok vannak.A 

kései gyöngysoroknál/fekete dinnyemag-,többtagú a- 

rany szinü-, fekete sárga folyatásas gyöngysorok/ 
már nagyjából azonee az arány.A két griffee-indás 

csoportból került elő a karperecek,boglárok,tütar- 

tók többsége.Azz 52. és a 369. sirokat leszámítva 

ugyaninnen kerültek elő a teljes vagy részleges ál- 

lattemetkezések is.
Nyilvánvaló,hogy a közösség egy részének a temető

ben igy elfoglalt helye csak egy tudatos és elhatá
rozott,kijelölt rend alapján jöhetett létre.Tehát 

már a temető használatának megkezdésekor fel kellett 

a területet a közösség családjai között osztani.

Aközépen lévő, a temető területének nagyobb felét 

elfoglaló préselt és lemezes öves sirok egy-egy ma
gányos vagy csoportos lovastemetkezés köré csoporto
sulnak. Közül ük is kiemelendő a 33. sir temetőn be
lüli helyzete.A temető tárgyegyüttes csoportjait 

feltüntető két térképről jól leolvasható,hogy köz
vetlen környezetében sem igazán gazdag férfi,sem pe
dig első vagy másadik csoportba tartozó nő nem ta- 

1 aIható.Környezetének sirjai mind szegényesek, s 

még ezek a szegényes sirok is kissé távolabb talál-
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hatók,"üres tér"van a 33. sir körül.A temetőn belül 
mintha egy kissé elkülönülne a többi halottól.

ügy véljük,erre a centrális fekvésre és a viszony
lagos elkülönülésre a magyarázatot a nagy "S" ala
kú vaskapcsokkal megerősített egy farönkből faragott 

koporsóban nyugvó térte mellől előkerült ezablya ad
ja meg.Ez az a "hatalmi jelvény" amely a közösség
első számú vezetőjének kijárhatott.Az,hogy mellette 

rangjának megfelelő"feleség" vagy "családtag" ni 
fekszik,valóezinhvé teszi,hogy hatalma,vagy annak

öröklődött,az csak egy generációszinbőluma n 

idejére korlátozódhatott.
Az úttól keletre lévő préselt lemezes csoport 

további három lovassir köré csoportosítható.Közülük 

a leggazdagabbnak a 194. sir tűnik,amit az övdiszek 

mellett az is alátámaszt,hogy a halottat a 33. sir
hoz hasonló nagy koporsóba temették.A három sir kö
zött azonban lényeges különbség nem lehetett,ezt 

a kivitelben és formában nagyjából megegyező lószer
számok sugalják.

Ugyanide tartozik a 64..préselt pitykékkel diszi- 

tett öves sir.Környezetéről keveset mondhatunk,mert 
a temetőnek ebben a részében további feltáratlan 

sirokat feltételezhetünk.

Az úttól nyugatra eső préselt-lemezes csoportnál
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Ч
hasonló a helyzet.Itt а 407. lovassir van magában, 
de közvetlen környezetében egy sor szegényebb-gaz- 

dagabb sir került feltárásra.Aranyozott bronz lószer
száma gazdagságára utal,de a 33« sirral való össze
vetése nem lehetséges.Csikózablája alapján kapcsolat
ban lehetett a temető ÉNy-i felében előkerült 384 

386.,388. lovassirokkal.
Ugyancsak egy hármas lovassir egység található 

található az 407* sirtól dél felé.Mindhárom sirban 

gazdagon diszitették a lószerszám szijazatát.A leg
szebb és leggazdagabb a 277. sir bronzpitykés ló
szerszáma lehetett, a halott övének veretett keret
be foglalt üvegbetét diszitette.Préseltek a 266. sir 

korng alakú lószerszámveretei,de már vaslemezből vág
ták ki a 276. sir lószerszámdiszeit.Ez alapján,vala
mint a sirból előkerült bronzcsat tipusa miatt/en
nek jó analógiája volt a keleti griffes-indás cso
port 97.,75.,77. sirjaiban/,s takán kengyelei is 

ezt mutatják,a három sir között generációs különb
sége t tételezhetünk fel.

Nehezen magyarázható a 309. lovassir helyzete. 

Környezetében eltemetett férfi is található.

• *

A préeelt-lefiiezes sircsoporthoz is tartoznak olyan 

sircsoportok,melyekben nem lovassirok, hanem "csak” 

övvekkel eltemetett halottak voltak a "családfők".
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Ilyen pl. a 225. sir/lemezes öv és csákány/ és kör
nyezete, vagy a 456. sir köré csoportosuló kissé kü

lönálló sircsoport./453-469.sirok/•

V

Sajnos a Szentes-Szarvassal összekötő ut a te
mető kellős közepén megy keresztül,igy ennek a terü
letnek,valamint a* ut két oldalához közvetlenülc 

csatlakozó résznek a vizsgálatát elvégezni nem lehet. 

Pedig pl. a 449. sir környezetének ismeretesegitsé- 

günkre lehetne olyan kérdések tisztázásában,mint 

az állatemetkezések helyzete a temetőn belül.Hiszen 

a 449. sir és a 23. sir teljes állattemetkezése az 

ut két oldalén került elő.
Összefoglalva a fentieket úgy véljük,hogy a te

mető három nagy egységre osztható.Középen találjuk 

a préselt és lemezből kivágott övgarniturás férfia
kat, s a nekik időben megfelelő főleg kerek karikás 

kis üveggyöngycsüngős fülbevalókat, a kása és ve
gyes dinnyemagsorokat,karpereceket viselő nőket.
Az úttól keletre és nyugatra is egy-egy magában 

eltemetett lovassir mellett csoportokban kerültek 

elő a lovassirok.A ЗО9. sir helyzete pontosan nem 

magyarázható.

Ehhez a nagy tömbhöz ÉK-en és DNy-on egyeegy 

griffes-indás temetkezési csoport csatlakozik/né
hány préselt és lemez garnitúrával/.Kimutatható,hogy 

az északkeleti csoportban vannak a temető legfiata

labb garnitúrái.
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A temető egészterületén találhatunk olyan családokat, 

amelyeknél a "családfő” mellé nem temettek lovat,ne
ki" csak" ve retekkel dis zitett öv járt.

A temetőben a sirok csoportjait - ez a térképen 

jól látszik -"üres területek választják el.Ezeken a 

szétválasztott területeken -több kevesebb szabályos
sággal -sorokba rendeződnek a sirok.Egy esetben va- 

lószinüsitheto volt,hogy egy zárt egységbe egy "csa
lád" két generációja temetkezett.

Ezek a kisebb egységek, a sorok és tömbök kialakí
tása nagyon valószínűvé teszi,hogy a temetőben meg
határozott területi rend uralkodott.

AZ AVARKOR KROBOLÓGÍÁJÁRÓL

A legutóbbi időkig úgy tűnt,hogy László Gyula1*^, 

Kovrig Ilona1és Bóna István1-^ munkássága 

mán kirajzolódott az a történeti keret,amelyben a 

Kárpát-medence VI-VIII. századi történetét fölvá-

nyo-

zolhatjuk.Ezt a jelentősebb bel-,és külföldi kutatók
156/elfоgadták,munkáikban alkalmazták.

Az utóbbi évben azonban három dolgozat háromféle 

időrendi keretben foglalkozott a korszak emlékanyagával.
Szeged város monográfiájának történeti kerete há

rom időszakkal számol.Az avarkor periodizációjával
foglalkozó fejezetben a korai avarkor után -Írja



- iso-

Kürti Béla - "a í70-es évek változásai mögött kell 
keresnünk a 700-720 között megjelenő un.griffes-in-

Tekintetteldás kései avar emlékanyag eredetét is 

arra,hogy a 6J0 körüli népmozgások után jelentős
• • • •

etnikai átcso^ortulásra a Kárpát-medencében hosszabb 

ideig nem kerül sor,a griffes-indás leletkör népi 
alapjául csak olyan törzsek,népcsoportok jöhetnek
számításba,amelyek 670 körül nyomultak ^menekültek/

157/ •A további feldol-be a Kárpát-medence területére” 

gozás fejezet cimei is a hármas felosztást követik 

/"A korai avarkor, A VII. századi váltózások/Az un.
"közép avar kor"/,A kései avar kor"/,bár a szerző 

megjegyzi "a 670-es évek eseményei után az öntött 

övdiszek megjelenéséig semmiféle társadalmi,etnikai, 

történeti mozgásra nem került sor"^8^.

Bölcsészdoktori disszertációjában külön fejezet
ben foglalkozik a korszak időrendi és hatalmi viszo
nyaival Szentpéteri József.Négy nagy időszakra oszt
ja az avarok történetét,

Az előtörténet az 552-567. közötti időszakot 

öleli fel,kezdete a zsuan-zsuanok veresége a törkök
től, befejezése az avarok Kárpát-medencei honfoglalása.

567/68-ban kezdődik az avarok Kárpát-meden
cei története,s 623/26-ban ért véget.A két dátum 

az avarság honfoglalását és az első nagy belső vál-

I./a.

I./2.
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eágot tekinti határvonalnak/
Külön fejezetben foglalkozik a szerző a 630-669- 

es évekkel,melyekben a Baján dinasztia megőrzi ha
talmát,de a kutatás erre az időre keltezi az un.ál- 

csatos kör leletanyagát is.’’Ugyanakkor nem hangsú
lyozták kellő mértékben -Írja Szentpéteri -hogy ezen 

régészeti kör vezető rétege teljesen u.i hatalmi jel
vényekkel van felszerelve,vezérlelete az álcsatos 

diszöv,temetkezése szertartásaiknál olyan közép- és 

belső ázsiai tipusu fémedényeket használnak,melyek 

elterjedése kezdetén az első avar hullám népe már a 

Kárpát-medencében tartózkodott”.A korszak vezető ré
tegének smoros kapcsolatai vannak a dél-oroszországi 
területek pontusi onogur-bolgár körével.

670-680 táján Kuber vezetésével uj nép 

költözik a Kárpát-medencébe.Vezérük távozása után 

a helyben maradt köznépet a kagán”meghatározott rend 

és cél szerint telepitette szét”.A kagán a határvé
delemmel és a stratégiailag fontos pontok megszállá
sával bizza meg őket.

’’Először megerősítik az avarság helyzetét,majd si
keres offenzivába kezdenek a birodalom területi ki- 

terjesztésére.Ezt azonban már a griffes-indás népes
ség hajtotta végre.”

Feltűnő,szinte már zavaró az az ellentmondás,

II.

II-III.
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amely a fejezet időpontjai/670-680 - IX. század kö
zepe/, a fejezet fenn idézett utolsó nuondatai és a 

hozzája csatlakozó lábjegyzet gondolatai között ta
pasztalható.

Szentpáteri József nem foglal állást a késó avar
kori griffes-indás aépesoég sem etnikai,sem időrendi 
kérdéseiben,ezeket a "kutatás nyitott" kérdéseiként 

kezeli'*'-^.

Teljesen más megközelítésben foglalkozik a kérdés
sel Vékony Gábor.Az Írásos források részletes vizs
gálata alapján kimutatja,hogy az onogur és onogundur
névvel jelzett népek különböznek egymástól,etnikai-

160/lag és nyelvileg valószinüleg azonban rokonok.
Úgy véli,"?00 körül ill. a VIII. század első évei
ben újabb bolgár onogundur néphullám jelenik meg a 

Duna vidékén,s e nép a kazároktól tanult intézmé»
nyekkel berendezkedik a Kárpát-medencébe". 
Kárpát-medencei honfoglalásuk és a dunai bolgár áliam 

alapítása között azért van több mint két évtized, 

mert amikor a dunai bolgárok elvándoroltak a Kubán 

vidékéről,a VII. század közepén kazár uralom alá 

kerültek,s csak a század vége felé váltak újra füg
getlenné.Hódoltságuk alatt vették át a kazár intéz
ményeket /kagán-tudun,gyepüelve/,amelyek a dunai 
bolgároknál nincsenek meg.
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Az onogundurok azután az egész VIII. századra meg
szilárdítják hatalmukat.Birodalmuk a század végén 

a belső háborúk és a frank hadjáratok csapásai alatt 

hullik szét,796-ban Pipin előtt kénytelen hódolni a 

kagán.
Vékony szerint 805-ben egy uj nép tűnik fel a Prank 

birodalom határain.Vezetőjük Theodorus capcan elő
ször hódol Nagy Károly előtt,s letelepíti népét a 

közép Duna vidékén.Utódja Ábrahám kagán viszont 

már azt kéri Károlytól,hogy a hagyományok szerint 

uralkodhasson kagánként.
Ennek az uj etnikumnak a népe a griffes-indások 

voltak:"a griffes-indás temetők népessége nagy tö
megekben tovább él és megéli a magyar honfoglalást" 

-irja162/.

Mi egy korábbi cikkünkben úgy képzeltük,hogy az 

567/68-as korai avar honfoglalás után,a 626-30-as 

évek megrázkódtatásai és területi veszteségei el
lenére, a korai avar kaganátus politikai hatalma 

fönáll a 670-680-as évekig.Sőt,630-670/680 között 

az Alföldön nagy sirszámu korai avar temetők haszná
lata kezdődik/pl.Szeged-Pehértó A,Szegvár-Szolokaija/.

A viszonyok a 670-680-as évek változásai következ
tében változnak meg,amikor a Kárpát-medencébe érke
ző törzsszövetség keretein belül egy olyan etnikai-
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lag és régészetileg vegyes népesség telepedik meg 

a Duna-Tisza vidékén melybe a Tótipmszta-Igar kör 

és a griffes-indás népesség egyaránt beletartozott.
A VIII. század harminca évaire azután minden különb
ség eltűnik a régészeti leletanyagból,általánossá 

válik az öntött indadiszes öweretek diszitőmüvésze- 

te16*/.

A legdöntőbb probléma az egész kronológiai rend
szerben az,hogy Jelenlegi ismereteink szerint nem 

vagyunk képesek a griffes-indás régészeti kultúra 

keleti előzményeit felkutetni.Mindenki kimondva 

vagy kimondatlanul az öntött veretes övék analógiáit 

vagy előképeit keresi eurázsia térségeiben.így ju
tottunk el a Káma vidéki Nyevolinói kulturáho^u4ly- 

nek öntött garnitúrái kétségtelenül mutatna némi 
hasonlóságot a VIII. századi Kárpát-medencei lele
tekkel.Ugyanakkor mint erre a könyv recenziójában 

Fodor István rámutat a kultúra temetői csak a VIII. 

század közepén szűnnek meg,s akkor sem”beszélhetünk 

a lomatovoi lakosság elvándorlásáról 
is kisebb elvándorlás a VIII. század második felében 

/lásd szilvái temetők/ ez korántsem lehetett oly

Ha lehetett• • • •

nagymérvű,hogy a második avar bevándorlással кар-
166/ #Felhivja figyelmünket 

Haszpopova egyik cikkére,aki ebben a Kárpát-medencei
csolatba lehetne hozni
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griffes-indás övvereteket és a sárga kerámiát szogd
1 fjff/

kézművesek ide településével magyarázza ^.
Ha ez igy nei is fogadható el,mert a Kárpát-me

dencébe történő tömeges betelepedés ténye kétségte
len,minden esetre Iránra és környezetére irányíthat
ja figyelmünket*

Már korábban több kutató felhívta a figyelmet 

arra,hogy a kései avarkor egyes állatábrázolásai az
iráni mutológia hatását mutatják.Legjobb példa erre

167/a bánhalmi szíjvég pávasárkányоs ábrázolása 

lyet mind a leleteket előszói közló Kaposvári Gyula 

és Szabó J.Gyózó,mint pedig Fettich Nándor ebbe a 

körbe helyezett .Ugyanebből a mitológiából magyaráz

at

ták többen az un."oroszlános ábrázolásos” vereteket
16// .László Gyula iráni eredetnekés szíjvégeket is 

tartja a késóavar művészetben fellépő gyöngysoros 

keretet169/.
Mi a Szentes-kajáni temető egyik Sntött indadi- 

szes szijvégének találtuk meg jó analógiáját egy é- 

szak-Iránból származó öv préselt veretéiben.
A nagy kérdés az,miképpen lesznek a préselt vé

retekből öntöttek?
Erre a kérdésre persze nem tudunk határozott 

választ adni,viszont kétségtelen tény,hogy а VII. 

század végén ide érkező Tótipuezta-Igar kör sírja-
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ban nagyszámú faragott csontlemezt találunk»melyek 

indái a griffes-indás kultúra övdiszeivel mutatnak 

rokonságot.
Ezek után fel kell tennünk a kérdést,nem lehet

séges-e,hogy a griffes-indás régészeti kultúra,mely
nek legfontosabb elemeit a VII. század végén betele
pülő Tótipuszta-Igar kör anyagában megtaláljuk,nem-e 

itt,helyben,a Kárpát-medencében tért át az öntött 

öweretek készítésére?
A választ erre a kérdésre csak egy széles alapokon 

nyugvó kutatás adhatja meg,amely azonban már nem ra
gadhat meg a préselt-öntött ellentét szinte felold
hatatlan regisztrálásánál.Ez azonban már nem lehet 

egy bölcsészdoktori disszertáció,egy temetőfeldol- 

gozás feladata.

••
/
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