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RÉVÉSZ LÁSZLÓ–WOLF MÁRIA

A SZERKESZTŐK ELŐSZAVA

A régészet az a szerencsés helyzetben lévő tudományág,
melynek forrásai folyamatosan bővülnek. Az elmúlt
évtizedek során végzett teljességre törekvő, a mai kor
tudományos igényeinek megfelelően dokumentált
ásatások eredményei valóságos információrobbanást
idéztek elő a magyar honfoglalás és államalapítás korának
kutatásában is. Természetes törekvés tehát, hogy a korszak
kutatói időről-időre konferenciákon vitassák meg újabb
eredményeiket, felülvizsgálják a korábbi hipotéziseket,
s megosszák egymással új eredményeiket. E törekvések
jegyében került sor 2007-ben arra a konferenciára,
amelynek a Magyar Nemzeti Múzeum adott otthont.
A szervezők nem titkolt célja volt az is, hogy e
rendezvénnyel tisztelegjenek a 65. születésnapját ünneplő
Kovács László munkássága előtt.
Kovács László a hazai régészettudomány sokoldalú,
innovatív egyénisége. Érdeklődése már egészen
korán olyan, akkoriban úttörő témák felé vezette,
mint a tárgytörténet és a temető feldolgozás, ennek
révén vált a régész szakma elismert képviselőjévé.
Kovács László a történelemtudomány doktora – MTA
doktora tudományos fokozattal rendelkezik, hat
monográfiája és közel 300 tudományos közleménye
jelent meg. A 10-12. századi régészet nemzetközileg
is elismert, kiemelkedő egyénisége. Pályáját a Magyar
Nemzeti Múzeumban kezdte, 1970-től az MTA
Régészeti Intézetének munkatársa, 1991-től 2008.
szeptemberében történt nyugállományba vonulásáig
az MTA Régészeti Intézetének igazgatóhelyettese volt.
2009-ben a Szegedi Tudományegyetem tudományos
munkássága elismeréseként egyetemi magántanári címet
adományozott neki.
Szinte kizárólag a magyar köznép 10-12. századi
temetőiben végzett ásatásokat, többek között Dabason,
Nagyhalászon, Nagytarcsán, Szabolcson, Tímárban,
Tiszalúcon, és Magyarhomorogdon, ahol befejezte
Dienes István 1961–1971 között végzett temetőfeltárását.
A saját ásatásainak és egyéb leletek feldolgozásán
kívül, kezdetben fegyvertörténeti témákkal, s ezekkel
kapcsolatban a korszak viseletével és a kalandozások hadés fegyvertörténeti kérdéseivel foglalkozott. Társszerzője
volt egy topográfiai kötetnek, enciklopédia és lexikon
címszavakat írt, majd a korszak keltezési kérdéseinek
vizsgálatát cikkekkel és monográfiákkal igyekezett
elősegíteni. A szokványos recenziókon túlmenő

kritikai tevékenységet is végzett, valamint bibliográfiai
összeállítást is készített. Egyedüli, ill. társszerkesztőként
adta közre a Honfoglalásról sok szemmel című
tanulmánykötet-sorozatot és társ-sorozatszerkesztője a
Magyarország honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei
című korpuszsorozatnak. Egy pénzekkel kapcsolatos
felvetés kapcsán angolra fordított monográfiát írt
a kauricsiga-amulettek régészeti leleteiről a felső
paleolitikum és a 18. század időbeli, ill. Észak-Afrika és
Skandinávia, Anglia és Japán térbeli határai között, amely
a BAR International Series-ben jelent meg.
Sokoldalú érdeklődését jelzi, hogy több vitacikk mellett
megszerkesztette a Nem Petőfi! című tanulmánykötetet, s
elkészült az összefoglaló monográfiája a hírhedt barguzini
7. sírban feltárt, s tévesen Petőfi Sándorénak azonosított
csontváz kutatásának hátteréről és történetéről. Újabban
Gyóni Géza krasznojarszki sírja meglétének kérdésével
is foglalkozott. 1992 októbere óta vesz részt a II. és III.
Exhumálási Bizottság egyik régész tagjaként különböző
színhelyű személyazonosító ásatásokon: az Újköztemető
299. és a 301. parcellájában, a márianosztrai és a váci
rabtemetőben, valamint a nyergesújfalui és a recski
temetőben, továbbá a kőszegi tömegsírok azonosításában,
s eközben mintegy 250 sírbontás munkatársa volt.
Nyugállományba vonulása csak formálisnak
tekinthető. Jelenleg a saját ásatásán teljesen feltárt, 252
síros tiszalúc-sarkadpusztai 11. századi és az ugyancsak
teljesen feltárt, 540 síros 10–12. századi magyarhomorogkónyadombi magyar köznépi temetők feldolgozását
végzi.
Munkásságát Kuzsinszky-éremmel (1994), Akadémiai
Díjjal (1997) és Schönvisner Díjjal (2008) ismerték el.
Aligha vitatható, hogy Kovács László iskolateremtő
tevékenységével teljes mértékben rászolgált egy ünnepi
kötetre. A konferencia szervezőinek szándéka szerint
az elhangzott előadások tanulmánykötetbe szerkesztve
az Opuscula Hungarica monográfiasorozatban kerültek
volna kiadásra az ünnepelt 65. születésnapjának
tiszteletére. E szándékuk azonban, minden igyekezetük
ellenére, meghiúsult. A kötet kiadásának anyagi fedezetét
biztosítani hivatott pályázatokat sorozatosan elutasították.
Nem a szerkesztők feladata, hogy a pályázatok bírálóinak
döntését megítéljék. Ezek önmagukért beszélnek,
tükröt tartva napjaink tudománypolitikája és döntési
eljárásmódja elé. Így történt, hogy e kiadványt az ünnepelt
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nem 65. születésnapjára, hanem 71. születésnapja után
veheti csak kézbe. Megjelentetésére pedig a tetszhalott
állapotban lévő Opuscula Hungarica sorozat helyett, a
Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének új
monográfiasorozata vállalkozott.
A kötet csak részben tartalmazza az eredetileg
elhangzott előadásokat. A szerzők egy része – teljes
mértékben méltányolható módon – nem tudta kivárni
a nyomdába kerülés távoli jövőbe csúszó, bizonytalan
időpontját, s máshova helyezte el írását. Többnyire
azonban szerencsés módon más, a legújabb kutatási
eredményeiket tükröző dolgozattal helyettesítették azokat,

a megmaradtakat pedig átdolgozták és aktualizálták
alkotóik. Köszönet valamennyiük türelméért! Rendhagyó
módon ezúttal maga az ünnepelt is átengedte közlésre
két monumentális, s előre kijelenthetjük: kutatástörténeti
fordulópontot jelentő dolgozatát. Cselekedete jelkép
értékű, Kovács Lászlóra oly jellemző eljárás: munkával
ünnepelni! E munka hosszan érlelődött gyümölcsét
nyújtjuk most át a Tisztelt Olvasónak.
Szeged, 2013. október 6.
Révész László–Wolf Mária
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BÁLINT CSANÁD

EGY SZUBJEKTÍV ELŐSZÓ; A MŰFAJT TEKINTVE KÉTSÉGKÍVÜL
NEM KELLŐEN ÜNNEPÉLYES ÉS FENNKÖLT

Mindkettőnkkel először fordul elő, hogy
1) egy Téged köszöntő kötet készül és
2) abba én írok előszót.
Dehát ez a helyzet; idejutottunk.
Mind biológiai, mind lélektani szempontból ez
természetesnek is tekinthető, hanem azért kettőnknek
mégiscsak bizarr (hogy ti. idejutottunk, ld. fent).
Egyedül magát a tényt nézve az előszó írása még több
szempontból rendjén is volna, legfőként örvendetes is,
hogy nem nekrológot írok, mely feladat az e tárgykörben
rendszeres, félig viccelődő beszélgetéseink során
hosszú ideje olyan „kellemesen” természetessé vált
közöttünk, hogy ugyebár majd egyikünk a másikról...
Most is erős a csábítás, hogy elvicceljem ezt az egész
dolgot, egyrészt mert tényleg az a kettőnk közös nyelve
(modern tudományosul: ’diskurzus’), másrészt mert
azzal mintha el lehetne kendőzni az egyre jobban
komolyodó körülményeket. Úgyhogy még mindig az
lenne a legjobb, ha AACÜS-stílusban1 írnék, mégha
a tréfa sem segítene ennek az egész dolognak ősokán,
hogy ti. miért kell nekem előszót írnom. Pedig ez a stílus
nagyonis ideillenék, mert az már egyetemista és kezdő
régész korunkban a Te egész életed és munkásságod
egyik fő vonulatát vetítette előre és ami – szerintem
– a Barguzini Petőfidben érte el a csúcsot. Az utóbbit
úgy szoktam a dilettáns történészkedők és különféle
érdeklődésű ismerőseim figyelmébe ajánlani, hogy abból
és annak révén megismerhetik a tudományos kutatás
módszertanát: hogyan közelítsünk meg egy problémát,
majd tárjuk fel annak elemeinek kapcsolódási pontjait
s menjünk utána minden létező releváns adatnak. Te
ezt ebben a könyvedben páratlan – egyszersmind:
példamutató! – kitartással csináltad, közben eseményés kultúrtörténeti információk követhetetlen és
jószerint felfoghatatlan özönét zúdítva a szegény
olvasóra. Én jól tudom, hogy abban a könyvedben a

személyiséged teljessége is benne van: a precíz ember
és a tudós, valamint a világot figyelő értelmiségi (az
utóbbi arcodat kevesen ismerhetik) és hát az a humor is,
amire az előbb céloztam. Persze még amikor derültünk
is a Barguzinszkij különböző állomásain, meg a
kauriknak a világon egyedülálló adatgyűjtéséből kinövő
monográfián (az el/lenézően mosolygóknak: tessék,
tessék, lehet másoknak is írni a BAR-ba!). Közben pedig
mindnyájan tudjuk, hogy a(z eddigi) KL-életmű messze
nem csak ezekből és ilyesmikből áll. Abban benne van
1) az ásató és a feltárt leleteket beleltározó és publikáló
régész tevékenysége (az utóbbi mondatrészt legjobb
volna nagyon vastag betűkkel szedetni [bár még úgy
sem biztos, hogy lenne hatása]),
2) egy sor honfoglalás kori tárgytípus teljes
tipokronológiai feldolgozása (bárha tucatjával
készülnének még hasonlók, más korszakokban is),
3) a honfoglalás kori kutatás emblematikus tárgyainak
„rendbetétele”,
4) a kutatási közhelyek ismételgetése helyett: adattári
feljegyzések föltárása,
5) a honfoglalás és Árpádkori pénzleletek – megintcsak
ezt írhatom: – teljes adatgyűjtésre támaszkodó
elemzései.
Szóval egyáltalán nem vagy együgyű, egyetlen
évszázaddal, egyetlen témával foglalkozó kutató;
ez önmagában is figyelemre méltó. Tivadar szokta
emlegetni: a régi, közös szobánkba jőve mindig csak
azt látta, hogy dolgozol, dolgozol, a jegyzeteid tömege
nő, nő, aztán egyszercsak könyv lesz belőlük, majd
mindezt kezded előlről. Ezeket a munkáidat viszont
nem úgy ontod magadból, hogy túl akarsz rajta
esni, mert a fő célod leginkább csak a bibliográfiai
tételszám gyarapítása volna s már az írás közben is az
érdekelne, hogy túless a rákövetkező cikken is – nem,
Téged a tudományban elérhető teljesség izgat. Az

1 Ötödévesek voltunk, amikor az akkor harmadéves (innen a címünkben a „senior”), hamarosan tragikus életpályára sodródott Nagy Árpád egy
’folyóiratot” „szerkesztett” (két számot ért meg), amit überelve találtuk ki Nemzeti Múzeumbeli gyakornokoskodásunk idején, 1965-ben az Acta
Archaeocolica Überarchaeologorum Seniorum c. „folyóiratot”. (Te voltál „Rasztyiszláv Kovacsics”, én meg „Cenadul Valentinescu”.) Évfolyamtársainkkal, majd a később lelkesen csatlakozott Soproni Sándorral („Alex Oedenburger”) „cikkeket”, „recenziókat” írtunk és ezt az egész gyerekes
játékot azért említem itt meg, hogy a korszak légköréből egy villanásnyit érzékeltessek. Igenis – Lovag Zsuzsa („Žužka Lovagová”) révén – Solt Pál
tanácsát volt célszerű meghallgatni ahhoz, hogy a „példányszám” megállapításakor a sajtóvétség vádját elkerülhessük. Aztán két szám után Mócsy
András berekeszteni tanácsolta ezt a bolondozást, mert írásainkban túl sok volt a politikai töltet (no nem a rendszerhű) és mert a recenzióinkban
célbavett személyek („Mama Nyanyarová”, „Lajkó bácsi”) az akkori történettudomány mindenható urai voltak. 3 év elmúltával – a Te ötletedre
és immár önálló dolgozóként – újrakezdtük; csak tíz szám „közzététele” után, 1979-re komolyodtunk meg, végleg. Kár, mint ezt sokszor megállapítottuk, Te meg én, hanem az AACÜS stílusa fennmaradt némely hivatalhoz, hatósághoz írt leveleinkben és egy-két vitacikkedben.
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alaposságod utólérhetetlen. Kezdők voltunk, amikor
egy konferencián egy olyan tételt zúztál izzé-porrá, ami
kevéssel korábban kandidátusi címet hozott az írójának.
Aztán amikor a különben követhetetlen tömörségű
előadásod befejezted, Bóna István odaszólt nekem: na
most már csak a címet kellene visszavenni X-től. És az
csak egy konferencia hozzászólás volt…
Mindeközben olyan szerény vagy, hogy azt olykor
félreértik. Egyszer az egyik, különös útra lépett kollégánk
az éppen megjelent könyved címét kommentálta,
annak minden szavát különkülön is hahotával kísérve:
Szabolcsi? :-))) árpádkori? :-))) temető? :-))) Nem számít,

a Te munkáidat mindaddig olvasni fogják, amíg
lesz a világon honfoglalás és Árpádkori régészet és
numizmatika. Habitusod miatt sokféle szakmai körben
fogadnak el, hanem azt azért a Kedvenc Vitapartnered2
– ki tudja, mily okból – tévesen írta, hogy Te a Régészeti
Intézetnek párttitkára lettél volna – Te? Aki még KISZtag sem voltál, nemhogy akinek a nevét egy olyan törttel
együtt lehet emlegetni, melynél a számláló és a nevező
azonos számjegyből áll?!
Nem, Te önbecsapás nélkül fekhetsz le minden este:
tisztességesen dolgozol és élsz.
És ez tartson még sokáig!

2 Már amennyire a „jónapot sógor, csónakot fódozok, hát az öreg micsinál, kilyukadt a feneke”-típusú kommunikáció vitának nevezhető.
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KOVÁCS LÁSZLÓ

SZAKIRODALMI BIBLIOGRÁFIÁJA
(1969–2013. AUGUSZTUS 1.)
(a szerző összeállítása)
A. Monográfiák (1–7)

B. Többszerzős monográfiák (8–11)

1. Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit.
Archäologische Untersuchung der arabischen,
byzantinischen, westeuropäischen und römischen
Münzen aus dem Karpatenbecken des 10.
Jahrhunderts. FontesArchHung 19 (1989) 189 p.; 29
Taf., 2 Typentaf., 50 Abb.
2. Das
früharpadenzeitliche
Gräberfeld
von
Szabolcs (mit einem Beitrag von Imre Lengyel).
VariaArchHung 6 (1994) 227 p., 6 Taf., 93 Abb., 20
Tab., 1 Karte.
3. A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani
és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence
I. (Szent) István és II. (Vak) Béla uralkodása
közötti időszakának (1000–1141) érméiről (Über
die ungarischen Münzprägung in der frühen
Arpadenzeit. Numismatisch–archälogische Studien
über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den
Regierungszeiten Stephans I [des Heiligen] und Bélas
II [des Blinden] [1000–1141] im Karpatenbecken).
VariaArchHung 7 (1997) 406 p., 24 kép, 99 táblázat,
20 tábla.
4. Árpád-kori templom és temető a karcagi
Kápolnás-halmon. Tariczky Endre, Rómer Flóris
és a régészet 19. század végi karcagi barátainak
emlékére – kitekintéssel a téglás temetkezésekre
(Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof auf dem
Kapellenhügel [Kápolnás-halom] von Karcag. Dem
Andenken von Endre Tariczky, Flóris Rómer und
dem Kreis der Karcager Freunde der Archäologie zu
Ende des 19. Jhs. gewidmet – mit Ausblick auf die
Gräber mit Ziegelbeigaben). Szolnok. SzMMA 34
(1998) 114 p., 28 kép.
5. Csalóka lidércfény nyomában. A szibériai Petőfikutatás csődje. Irodalomtörténeti Könyvtár 1.
Budapest 2003, 525 p., 54 kép.
6. Vulvae, Eyes, Snake Heads. Archaeological Finds of
Cowrie Amulets. With malacological identifications
by Gyula Radócz. BAR IS 1846 (2008). Oxford. 512
p., 196 Figs.
7. A magyar kalandozások zsákmányáról (Über die Beute
der ungarischen Streifzüge). HadtIMK. Budapest 2011,
286 p., 12 táblázat, 16 sírrajz, 22 érmefotó.

8. Ecsedy István–Kovács László–Maráz Borbála–Torma
István: Békés megye régészeti topográfiája. IV/1: A
szeghalmi járás. Szerk.: Torma István. MRT 6 (1982)
320 p., 78 tábla, 20 ábra, 19 térkép.
9. Alekszej Vlagyimirovics Fomin–Kovács László:
A Máramaros megyei („huszti”) 10. századi
dirhemkincs. NKM 1a (1987) 76 p., 21 tábla, 8 ábra, 8
táblázat.
10. Aleksey Vladimirovich Fomin–László Kovács: The
Tenth Century Máramaros County („Huszt”)
Dirham Hoard. NKM 1b (1987) 80 p., 21 Pls, 7 Figs,
8 Tabls.
11. Andrea H. Vaday–Dénes Jankovich B.–László
Kovács: Archaeological Investigations in County
Békés 1986–1992. With contributions of László
Bartosiewicz–Alice M. Choyke–Ferenc Gyulai.
VariaArchHung 25 (2011) 587–637., 17 Pls.
C. Könyvrészletek (12–14)
12. Viselet, fegyverek. In: Kristó Gyula: Az Árpád-kor
háborúi. Budapest 1986, 216–281, 306–313, 317–326,
10–32. ábra, 1–55. kép.
13. Nem Petőfi! Tanulmányok az MTA Természettudományi szakértői bizottsága tagjai és felkért
szakértők tollából. Szerk.: Kovács László. Budapest
1992:
13.1. Bevezetés. 13–15.
13.2. A barguzini ásatás előzményei és eredményei.
61–105, 21 ábra, 1 táblázat.
13.3. Utószó. 240–244.
14. Viselet, fegyverek. In: Kristó Gyula: Háborúk és
hadviselés az Árpádok korában. Szeged 2003, 284–
392, 402–404, 10–30. kép.
D. Tanulmányok, vitacikkek (15–132)
15. Lanzen und Lanzenbestattungen der landnahmezeitlichen Ungarn. DissArch 10 (1969) 96–97.
16. Die Budapester Wikingerlanze. Geschichtsabriss
der ungarischen Königslanze. ActaArchHung 22
(1970) 323–339, 4 Taf., 3 Abb.
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17. A budapesti lándzsa. A magyar királylándzsa
történetének vázlata (La lance de Budapest. Histoire
sommaire de la lance royale hongroise). FolArch 21
(1970) 127–146, 9 kép.
18. Kovács László–Németh Péter: A szabolcsi ispáni
központ régészeti kutatásainak első három évéről
(1969–1971). SzSzSzle 6:4 (1971) 49–59, 7 kép.
19. A Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárának XI–
XIV. századi csillag alakú buzogányai (Les massues
étoilées des XIe–XIVe siècles conservées au Musée
National Hongrois). FolArch 22 (1971) 165–181, 7
kép.
20. A honfoglaló magyarok lándzsái és lándzsástemetkezésük (Die Lanzen der landnehmenden Ungarn
und ihre Lanzenbestattung). Alba Regia 11 (1970)
81–108, 9 ábra, 4 tábla.
21. A magyar honfoglalás kori fegyvertörténeti
kutatások állásáról. HK 22 (1975) 515–529.
22. Adatok a LANCEA REGIS köriratú pénz értékeléséhez. Alba Regia 14 (1975) 257–272, 13 kép, 2
tábla.
23. Egy elfelejtett magyar királyi jelvény. Tiszatáj 30:10
(1976. október) 35–40, 2 tábla.
24. Zur Deutung der Münze mit der Umschrift
LANCEA REGIS. ActaArchHung 28 (1976) 123–
145, 16 kép.
25. Ausgrabungen der Gräberfelder des ungarischen
Gemeinen Volkes in Szabolcs und Tímár.
ActaArchHung 28 (1976) 383–389, 7 Abb.
26. Melyik István király verette és mikor? Vélemények
a magyar pénzverés kezdeteiről. Tiszatáj 32:2 (1978.
február) 48–55, 3 kép.
27. Über den Stand der ungarischen landnahmezeitlichen Waffengeschichtsforschung. MittArchInst 6
(1976) 81–98.
28. Die fränkischen Flügellanzen in Ungarn. Wien.
FUFG 10 (1978) 118–120.
29. Régészeti jegyzet s z a b l y a szavunk eredetéhez.
NyK 80 (1978) 161–165.
30. Über die ungarischen Lanzen aus dem 10.–11.
Jahrhundert. MittArchInst 7 (1977) 61–73, 3 Taf.
[1978].
31. Régészeti jegyzet baltaneveink eredetéhez. NyK 81
(1979) 389–392, 10 ábra.
32. Bemerkungen zur Bewertung der fränkischen
Flügellanzen im Karpatenbecken. MittArchInst
8–9 (1978–79) 97–119, 10 Taf. [1980].
33. Vooruženie vengrov obretatelej rodiny: sabli, boevye
topory, kop’ja. Avtoreferat dissertacii na soiskanie
učenoj stepeni kandidata istoričeskih nauk. Moskva
1981 [1–19].
34. Der Säbel von Benepuszta (Ladánybene, Komitat

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.
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Bács-Kiskun, Kreis Kecskemét). ActaArchHung 32
(1980) 309–316.
A honfoglaló magyar lándzsás sírjelölés és néprajzi
megfelelői (Lanced grave-signing of the Conquering
Hungarians and its ethnological equivalents). EMN
10 (1982) 58–86, 11 kép.
Der landnahmezeitliche ungarische Grabfund
von Hajdúböszörmény–Erdős tanya. Angaben
zur Verbreitung der Hohlbeile der Awaren- und
Landnahmezeit. ActaArchHung 33 (1981) 81–103, 7
Abb.
Vooruženie vengrov obretatelej rodiny: sabli, boevye
topory, kop’ja (Die Waffen der landnehmenden
Ungarn: Säbel, Kampfäxte, Lanzen). MittArchInst
10–11 (1980–81) 243–255, 6 Taf. [1982].
Byzantinische Münzen in Ungarn des 10.
Jahrhunderts. ActaArchHung 35 (1983) 133–154, 4
Abb.
A Hajdúböszörmény–Erdős tanyai honfoglaló
magyar sírlelet. Adatok az avar- és a honfoglalás
kori szaluk elterjedéséhez (Der landnahmezeitliche
ungarische Grabfund von Hajdúböszörmény–Erdős
tanya. Angaben zur Verbreitung der Hohlbeile in
der Awaren- und Landnahmezeit). HajdúságiMÉ 5
(1984) 19–54, 15 kép.
Über die Münzen der ungarischen Landnahmezeit.
In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen
und anderen Ethnika im 6.–10. Jahrhundert.
Symposium Nové Vozokany 3.–7. Oktober 1983.
Hrsg. von Bohuslav Chropovský. Nitra 1984, 157–
163, 2 Tab.
Zur
ersten
Publikation
einer
neuen
Veröffentlichungsreihe: A. Kiss: Baranya megye
X–XI. századi sírleletei. ActaArchHung 36 (1984)
271–281, 2 Tab.
Kora Árpád-kori temetőrészlet Dabas (Gyón)–
Paphegyen (Früharpadenzeitlicher Gräberfeldteil
in Dabas [Gyón]–Paphegy). StudCom 17 (1985)
369–386, 7 kép.
Über den Datierungswert der landnahmezeitlichen
Münzen. MittArchInst 14 (1985) 177–194, 2 Tab.
Über die Datierung der Grabfunde des 10.
Jahrhunderts in Ungarn anhand der Arbeit von J.
Giesler: Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo
Brdo–Kultur. ActaArchHung 37 (1985) 207–222, 4
Abb.
Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. I: Temető
utca 5. Adatok a gombos nyakú kengyelek
értékeléséhez (Landnahmezeitliche Gräber in
Nagytarcsa. I: Temető Gasse Nr. 5. Beiträge zur
Wertung der Steigbügel mit knopfförmigem Hals).
CommArchHung (1985) 125–139, 7 kép..

46. A Kárpát-medence IX–X. századi francia
pénzei és a kiskunfélegyházi sírlelet (Pièces de
monnaie françaises du IXe et du Xe siècles dans
le bassin Carpathique et le mobilier funéraire de
Kiskunfélegyháza). ArchÉrt 112 (1985) 36–51, 7 kép.
47. Über einige Steigbügeltypen der Landnahmezeit.
ActaArchHung 38 (1986) 195–225, 12 Abb.
48. Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. II: A
homokbányai temetőrészlet. Adatok a nyéltámaszos balták, valamint a trapéz alakú kengyelek
értékeléséhez
(Landnahmezeitliche
Gräber
in Nagytarcsa. II: Gräberfeldabschnitt in der
Sandgrube. Beiträge zur Wertung der Äxte mit
Schaft lochlappen sowie der trapezförmigen
Steigbügel). CommArchHung (1986) 93–121, 13
kép, 1 táblázat.
49. A tiszalúc-sarkadpusztai (Borsod-Abaúj-Zemplén
m.) 11. századi magyar temető. Előzetes jelentés (Der
ungarische Friedhof von Tiszalúc-Sarkadpuszta
[Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén] aus dem 11. Jh.
Vorbericht). ArchÉrt 113 (1986) 218–223, 2 ábra.
50. A magyar honfoglalás kori pénzleletek keltező
értékéről (Über den datierenden Wert der
ungarischen landnahmezeitlichen Münzfunde).
HOMÉ 25–26 (1988) 161–175, 3 ábra.
51. Bemerkungen zur Arbeit von István Gedai: A
magyar pénzverés kezdete (Der Anfang der
ungarischen Münzprägung). ActaArchHung 40
(1988) 275–300, 4 Abb.
52. Vélemény (Kállay Géza: Újabb szempont
a Dbg. 1706/a dénár hátlap éremképének
meghatározásához). NK 86–87 (1987–88) 68–69.
53. A Dbg. 1706/a. típusú denár hátlapi éremképéről.
Az Érem 44:2 (1988) 1–5, 1 kép.
54. A tímári (Szabolcs-Szatmár m.) honfoglalás
kori temetőmaradványok (Landnahmezeitliche
Gräberfeldreste von Tímár, Kom. SzabolcsSzatmár). CommArchHung (1988) 125–158, 16 kép.
55. Megjegyzések Gedai István: A magyar pénzverés
kezdete c. könyvéhez. Századok 122 (1988) 674–693,
2 táblázat.
56. A nagyhalász-zomborhegyi 10. századi magyar
temetőrészlet (Ungarischer Friedhofsteil von
Nagyhalász-Zomborhegy aus dem 10. Jahrhundert).
CommArchHung (1989) 165–176, 4 kép.
57. Régészeti jegyzetek I. László király érméinek
sorrendjéhez (Archäologische Anmerkungen zur
Reihenfolge der Münzen von König Ladislaus I.).
NK 88–89 (1989–90) 63–76, 7 ábra.
58. A tiszafüredi múzeum (Szolnok m.) négy régi, 10.,
illetve 12. századi leletegyütteséről (Über vier alte
Fundkomplexe aus dem 10. bzw. 11. Jh. im Museum

59.

60.

61.

62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.
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von Tiszafüred, Kom. Szolnok). ArchÉrt 116 (1989)
99–102, 2 kép.
Einige Ergänzungen zu einer wertvollen
Monographie:
B.
M.
Szőke–L.
Vándor:
Pusztaszentlászló
Árpád-kori
temetője.
ActaArchHung 42 (1990) 312–330, 5 Abb.
Szablya–kard fegyverváltás. A kétélű kardos 10–11.
századi magyar sírok keltezéséhez (Zamena sabli
mečom. K datirovke pogrebenij drevnih vengrov X–
XI vekov s dvulezvijnym mečom. – Säbel–Schwert
Waffenwechsel. Zur Datierung der ungarischer
Gräber mit zweischneidigen Schwertern im 10.–11.
Jahrhundert). ArchÉrt 117 (1990) 39–49, 2 ábra.
Bemerkungen zur Arbeit von Nebojša Stanojev:
Nekropole X–XV veka u Vojvodini. 712 kataloških
jedinica (Nebojša Stanojev: Nekropolen aus
dem 10.–15. Jahrhundert in der Vojvodina. 712
Katalogabschnitte). Novi Sad 1989. ActaArchHung
43 (1991) 399–424, 2 Abb.
Salamon pénzveréséről. Századok 125 (1991) 79–
106.
A baksai („bognári”) 11. századi érmekincs
(Ungarischer
Münzschatzfund
von
Baksa
/”Bognár”/ aus dem 11. Jahrhundert). NK 90–91
(1991–1992) 217–220.
Honfoglaló magyar leletek a kajárpéc–gyűri
kavicsbányában,
Győr-Moson-Sopron
m.
(Ungarische Funde aus der Landnahmezeit in der
Kiesgrube von Kajárpéc–Gyűr, Komitat GyőrSopron-Moson). CommArchHung (1992) 159–171,
4 kép.
Waffenwechsel vom Säbel zum Schwert. Zur
Datierung der ungarischen Gräber des 10.–11.
Jahrhunderts mit zweischneidigem Schwert.
FascArchHist 7 (1993) 45–60, 2 Abb.
Fegyverek és pénzek. In: A honfoglalásról sok
szemmel. Főszerk.: Györff y György. I: Honfoglalás
és régészet. Szerk.: Kovács László. Budapest 1994,
181–194, 7 kép.
A Móra Ferenc Múzeum néhány régi honfoglalás kori
leletanyagáról: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé
(Csóka) (Über einige alten landnahmezeitlichen
Fundmaterialien des Móra Ferenc Museums:
Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé, /Csóka/).
MFMÉ 1991/92-1, 37–74, 15 tábla (Szeged 1994).
Über den Schatz von Nagyharsány und den LanzenDenar Stephans I. ActaArchHung 46 (1994) 363–
380, 3 ábra, 2 Tab.
Megjegyzések a kora Árpád-kori numizmatika
és a régészet kapcsolatához (Die Beziehung der
Archäologie und Numismatik in der ÁrpádZeit). In: A numizmatika és a társtudományok.

70.

71.

72.

73.
74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Konferencia Szegeden 1993. október 25–26. Szerk.:
Nagy Ádám. Szeged 1994, 103–113.
Előkelő rusz vitéz egy székesfehérvári sírban (A
rádiótelepi honfoglalás kori A. sír és kardja). In:
Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok
Kristó Gyula tiszteletére. Szerk.: Koszta László.
Szeged 1995, 291–308, 3 tábla.
Újra a nagyharsányi kincsről és a LANCEA REGIS
köriratú denárról. Századok 129 (1995) 1075–1104, 1
kép.
A Kárpát-medence kétélű kardjai a 10. század 2.
feléből. Adattár (Die zweischneidigen Schwerter des
Karpatenbeckens im 2. Hälfte des 10. Jhs. Katalog).
CommArchHung (1994–95) 153–189, 14 kép.
Fegyver s vitéz. In: Honfoglaló őseink. Szerk.:
Veszprémy László. Budapest 1996, 81–108, 5 ábra.
Ami a zsákmányból megmaradt. In: Honfoglaló
őseink. Szerk.: Veszprémy László. Budapest 1996,
109–127, 4 ábra.
A kora Árpád-kori pénzújításról (Sur la rénovation
monétaire de début de l’époque Arpadienne –
Renovatio monetae in the early Arpadian Age
in Hungary). Századok 130 (1996) 823–860, 11
táblázat.
A LANCEA REGIS – a király kezében (Die LANCEA
REGIS – in der Hand des Königs). CommArchHung
(1996) 165–180, 3 kép.
12. századi anonim denárok (Deniers anonymes du
XIIe siècle – Anonymous denars issued in Hungary
in the 12th century). Századok 131 (1997) 75–104.
Die Variante des Denars vom Typ LANCEA REGIS
in einem mährischen Schatzfund. ActaArchHung
48 (1996) 197–208, 1 Abb.
A kora Árpád-kori pénzújításról (Über die
Geldneuerung in der frühen Árpádenzeit). In: A
numizmatika és a társtudományok. II: Konferencia
Debrecenben 1995. október 2–4. Szerk.: Krankovics
Ilona. Debrecen 1996 [1997] 9–22.
Einzelne Fragen der früharpadenzeitlichen
(1000–1141) Münzbeigabe in den Gräberfeldern
des Königreiches Ungarn. Entwurf (K mincovním
milodarům v pohřebištích maďarského království
v raně Arpádovském období, 1000–1141). FolNum
8–9 = Supplementum ad ActaMusMorSS 78–79
(1993–94) 35–41, 3 Tab. (Brno 1996).
Über die Münzprägung und Münzfunde Ladislaus
I. (Des Heiligen). In: 900 Years from Saint Ladislas
Death. Proceedings the International Historical
Conference, Oradea, June 16–18. 1995. Ed. by
Alexandru Săşianu–Gheorghe Gorun. Oradea 1996
[1997], 28–38, 3 Tab., 2 Abb.
A Máramaros megyei („huszti”) dirhemkincsről.

83.
84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.
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In: Honfoglalás és Árpád-kor. Szerk.: Makkay
János–Kobály József. Ungvár 1997, 234–244.
Válasz az opponensi véleményekre. NK 96–97
(1997–1998) 32–38 [1998].
Volt-e a honfoglaló magyaroknak kauricsigapénzük?
A kérdés általános és konkrét megközelítése.
Századok 133 (1999) 63–84, 3 ábra.
Csukovits Enikő–Kovács László: Árpád-kori viselet
és fegyverzet. In: Magyar Kódex. 1: Az Árpádok
világa. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől
1301-ig. Szerk.: Szentpétery József. Budapest 1999,
366–375.
István
Dienes’
grösste
Ausgrabung
in
Magyarhomorog-Kónyadomb
(Forschungsgeschichte). ActaArchHung 49 (1997) 363–384, 5 Abb.
Visszatekintés. Gondolatok a magyar pénzverés
első másfél évszázadáról. In: Numizmatika és
társtudományok. III. A Nyíregyházán 1997. okt. 17–
19. között tartott konferencia előadásai. Főszerk.:
Németh Péter, szerk.: Ulrich Attila–Lakatos Sarolta.
Nyíregyháza 1999, 197–203.
A rábakecöli szárnyaslándzsák azonosítása
(Identifizierung der Flügellanzen von Rábakecöl).
Savaria 23/3 (1996–1997) 353–355, 358: 1 kép
[Szombathely 2000].
Kovács László–Vaday Andrea: On the problem of the
marine gastropod shell pendants in the Sarmatian
Barbaricum in the Carpathian Basin. Antaeus 24
(1997–1998) 246–277, 15 Figs, 2 Pls [2000].
Haben die landnehmenden Ungarn Kaurischnecken
als Geld gehabt? Allgemeine und konkrete
Annäherung der Frage. ActaArchHung 51
(1999/2000) 473–487, 3 Abb.
A kora Árpád-kori (1000–1141) pénzmellékletadás
egyes kérdései a magyar királyság temetőiben.
Vázlat. In: „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi
tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc
tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc–Szabados György.
Szeged 2000, 277–285, 3 táblázat.
A kalandozások hadművészete és zsákmányának
régészeti emlékei. In: Válaszúton. Pogányság–
kereszténység, kelet–nyugat. Konferencia a X–XI.
század kérdéseiről. Veszprém, 2000. május 8–10..
Szerk.: Kredics László. Veszprém 2000, 23–37, 5 kép.
Jász
kauricsiga-amulettek
Magyarországon
(Jaßische Kaurischnecken-Amulette in Ungarn).
NyJAMÉ 43 (2001) 249–257, 2 kép.
Szent István pénzverése. In: Államalapítás,
társadalom, művelődés. Szerk.: Kristó Gyula.
Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok
27 (2001) 93–100, 1 ábra, 1 táblázat.
Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő?

108. Érmék nem dísz vagy ékszer szerepben a honfoglaló
magyar sírokban. In: Változatok a történelemre.
Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk.:
Erdei Gyöngyi–Nagy Balázs. MHB 14 (2004) 43–49.
109. Muszlim pénzek a X. századi Kárpát-medencében.
In: Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és
néphagyomány. Szerk.: Molnár Ádám. Budapest
2005, 35–96, 1 kép.
110. Opponensi vélemény Garam Éva „Funde
byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom
Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts”
című MTA doktori értekezéséről. ArchÉrt 130
(2005) 223–227.
111. Remarks on the archaeological remains of the
9th–10th century Hungarians. In: Research on the
Prehistory of the Hungarians: A Rewiew. Papers
presented at the meetings of the Institute of
Archaeology of the HAS, 2003–2004. Ed. by Balázs
Mende. VariaArchHung 18 (2005) 351–368.
112. A magyarhomorog-kónyadombi X–XII. századi
magyar köznépi temető érméiről (Coins from the
Hungarian common cemetery of MagyarhomorogKónyadomb from the tenth–twelft h century).
In: Testis temporum, vita memoriae. Ünnepi
tanulmányok Pálóczi Horváth András 65.
születésnapjára. Szerk.: F. Romhányi Beatrix.
StudCarol 7:3–4 (2006) 215–248, 4 kép, 10 táblázat.
113. Megjegyzések Saltzer Ernő kincskataszterének
korai, 1000–1141 közötti keltezésű leletekre
vonatkozó címszavaihoz. NK 104–105 (2005–2006)
31–56.
114. Über die Münzen des Gräberfeldes des ungarischen
Gemeinvolkes aus dem 10.–12. Jahrhundert von
Magyarhomorog-Kónyadomb. ActaArchHung 58
(2007) 187–212, 2 Abb.
115. Gyóni Géza földi maradványainak sorsa. Egy újabb
megvalósíthatatlan, provokatív exhumálási ötlet
háttere. HK 121 (2008) 107–142, 8 kép.
116. Die zwischen 1000 und 1141 verborgene Hortfunde
des Karpatenbeckens. ActaArchHung 59 (2008)
429–455, 3 Tab., 1 Abb.
117. Muslimische Münzen im Karpatenbecken des 10.
Jahrhundert. Antaeus 29–30 (2008) 479–533, 3
Abb.
118. Kovács László–Tatyjana Mihajlovna Rejsz: Egy
hadifogoly antropológus-tanár: Dús Ferenc (1888–
1945) (A Hungarian physical anthropologist as a
prisoner of war then teacher: Ferenc Dús – 1888–
1945). AnthrKözl 50 (2009) 81–99, 4 kép.
119. Az első felismert honfoglalás kori temetkezés: a
benepusztai sír. Turán 13:2 (2010. április–június)
137–144, 3 kép.

95.1:

96.
97.
98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

A közép-európai legendák. Természet
Világa 132:7 (2001. július) 301–305, 4 kép;
95.2: Barguzin. Természet Világa 132:8 (2001.
augusztus) 360–364, 2 kép.
A Glass Imitation of a Cowrie from the Sarmatian
Period in Hungary. JGS 43 (2001) 172–174, 2 Figs.
A magyar kalandozások (Ungarische Streifzüge).
MakóiMF 98 (2001) 5–16, 4 kép.
A Szent István-i lándzsa (St. Stephen’s lance).
In: Koronák, koronázási jelvények (Crowns,
Coronation Insignia). Szerk./Ed. by: Bende Lívia–
Lőrinczy Gábor. Ópusztaszer 2001, 99–136, 8 kép.
Sarmatenzeitliche Glaskauri aus der Gemarkung
von Hajdúböszörmény. ActaArchHung 52 (2001)
283–302, 7 Abb.
Elter István–Kovács László: Ibn Fadlān feltételezett
kauricsiga-adatáról (Ibn Fadlān’s report on
cowries). ArchÉrt 125 (1998/2000) 121–125 [2002].
Szarmata kori üvegkauri Hajdúböszörmény
határából (Glaskauri aus der Sarmatenzeit in der
Gemarkung Hajdúböszörmény). HajdúságiMÉ 10
(2001) 5–44, 8 kép.
17–18. századi kauricsigák Magyarországon
(Cowry shells in 17th and 18th century Hungary).
In: A hódoltság régészeti kutatása (Archaeology of
the Ottoman Period in Hungary). Szerk./Ed. by:
Gerelyes Ibolya–Kovács Gyöngyi. OpusculaHung
3 (2002) 333–338, 2 kép.
A honfoglaló magyarok bőrpáncéljáról (About the
leather armour of the conquering Hungarians –
Sur l’armure de cuir des hongrois à la conquête de
leur pays – Über den Lederharnisch der Magyaren
zur Zeit der Landnahme – O kožannom pancyre
vengrov, učastvovavših v obretenii rodiny). HK 115
(2002) 311–334.
Szent István pénzverése. In: Szent István és az
államalapítás. Szerk.: Veszprémy László. Nemzet és
Emlékezet 1. Sorozatszerk.: Gyurgyák János–Pótó
János. Budapest 2002, 290–296, 2 kép.
Kiegészítések „A magyarok elődeiről és a
honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai.”
Sajtó alá rendezte Györff y György. Budapest 19863
című forrásgyűjtemény irodalomjegyzékéhez
(1976–2000). Budapest 2002.
Beregszász – Birka: Beiträge zu den Mützen mit
Blechspitze des 10. Jahrhunderts. ActaArchHung
54 (2003) 205–241, 11 kép.
Cowry shells in seventeenth- and eighteenth–
century Hungary. In: Archaeology of the Ottoman
Period in Hungary. Eds. Ibolya Gerelyes–Gyöngyi
Kovács. OpusculaHung 3 (2003) 345–350, 2 Ills.
[2004]
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120. I. István király pénzverése. Turán 13:2 (2010.
április–június) 145–152, 1 kép.
121. A Máramaros megyei kincs és a tiszacsomai 3.
sír. A 10. századi magyar–muszlim kereskedelmi
kapcsolatok régészeti emlékeiről. Turán 13:3 (2010.
július–szeptember) 81–88, 2 kép.
122. Régimódi történetek egy hajdani tervásatásról.
Személyes emlékeim Dienes Istvánról, különös
tekintettel Magyarhomorogra. NyJAMÉ 52 (2010)
19–44, 17 kép.
123. Észrevételek a 9–11. századi magyarság régészeti
emlékeihez. In: Erősségénél fogva várépítésre való.
Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére.
Szerk.: Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza
2011, 77–92.
124. László Kovács–Andrea Vaday: Örménykút site
52: Section of a cemetery from the period of the
Hungarian Conquest. In: Andrea H. Vaday–Dénes
Jankovich B.–László Kovács: Archaeological
Investigations in County Békés 1986–1992. With
contributions of László Bartosiewicz–Alice M.
Choyke–Ferenc Gyulai. VariaArchHung 25 (2011)
587–637, 15 Pls.
125. Bár
személyesen
megbeszélhettük
volna!
Megjegyzések Lengyel Imre biokémiai nemés
életkor-meghatározási
eredményeihez
(Hätten wir es doch persönlich besprechen
können! Anmerkungen zu den Ergebnissen
der
biochemischen
Geschlechtsund
Altersbestimmungen von Imre Lengyel). MFMÉ –
StudArch 12 (2011) 559–608, 9 táblázat.
126. Petőfi Sándor fehéregyházi sírhelyének legújabb
meghatározásáról. HK 124 (2011) 1118–1128, 2 kép.
127. Tat’ jana Mihajlovna Rejs–Laslo Kovač–Anna
Vandor: Ferenc Duš – vengerskij voennoplennyj,
pervyj antropolog Krasnojarskogo kraevogo
kraevedčeskogo muzeja. In: IX Kongress
Ètnografov i Antropologov Rossii. Petrozavodsk,
4–8 ijulja 2011 g. Tezisy dokladov. Otv. red.: Valerij
A. Tiškov. Petrozavodsk 2011, 268.
128. A szibériai ál-Petőfiről és a fehéregyházi hitelesről
(The pseudo-Petőfi of Siberia and the genuine Petőfi
of Fehéregyháza). FolAnthr 11 (2012) 55–122, 9 kép.
129. Kié az érdem? Papp Kálmán vagy Szűcs Gábor?
Magyar Napló (Budapest) 24:6 (2012. június) 33–35.
130. Fakés egy honfoglaló magyar női sírban. In: Laudatur
temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70
éves születésnapjára. Szerk.: Tari Edit–Tóth Endre.
Esztergom–Budapest 2012, 107–128, 7 kép.
131. Kovács László–Révész László–Vida Tivadar: Előszó.
In: Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium
és a Bánság 10–11. századi temetői, szórvány- és

kincsleletei (10th and 11th century burial sites, stray
finds and treasures in the Transylvanian Basin, the
Partium and the Banat). Magyarország honfoglalás
kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahmeund früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn]
6. Sorozatszerk.: Kovács László–Révész László.
Budapest 2013, 1: 27–28.
132. Benepuszta és Vereb. Az elsőként ismertté vált két
honfoglalás kori sír (1834, 1853) érméinek sorsa
(Benepuszta und Vereb. Das Schicksal der Münzen
der zwei ersten landnahmezeitlichen Gräber – 1834,
1853). NK 110–111 (2011–2012) 51–69, 8 kép [2013].
E. Megemlékezések (133–134)
133. Dienes István (1929–1995). ArchÉrt 123–124
(1996–1997) 182–183 [2000].
134. Bóna István emlékezete [1930–2001]. Magyar
Nemzet 64:137 (2001. június 14.) 15.
F.

Címszavak enciklopédiákban, lexikonokban;
kongresszusi előadások kivonatai (135–144)

135. A magyar föld és nép korai történetének
enciklopédiája. Próbafüzet. Budapest 1987:
135.1. bécsi szablya [der Wiener Säbel]. 7–9.
135.2. Kenézlő–Fazekaszug. 14.
136. K voprosu o vostočnyh svjazah vengrov, zavoevavših
sebe rodinu: samanidskie dirhemy v Karpatskom
bassejne. In: Materialy VI Meždunarodnogo
Kongressa Finno-Ugrovedov. Otv. red.: E. A.
Savel’eva. I. Moskva 1989, 39–40.
137. Zur Hypothese der Münzprägung durch
Ungarnkönig Salomon in Pressburg. Actes du XIIe
Congrès International des Sciences Préhistoriques
et Protohistoriques, Bratislava, 1–7 septembre 1991.
Réd. par Juraj Pavúk. Bratislava (1994) IV, 253–255,
1 Abb.
138. Korai magyar történeti lexikon. Főszerk.: Kristó
Gyula. Budapest 1994:
138.1. Kovács László–Takács Miklós: Beregszász.
98.
138.2. fegyverzet. 213–214.
138.3. Kovács László– Szegfű László–Takács
Miklós: Oroszlámos. 508.
138.4. Bálint
Csanád–Kovács
László–Takács
Miklós: régészeti hagyaték. 568–572.
139. Über die Münzprägung und Münzfunde
von Ladislaus I (dem Heiligen). Abstract. In:
Internationalen Historical Conference 900 Years
from Saint Ladislas Death. Oradea 16th–18th June
1995. Oradea 1995, 13.
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140. Európa közepe 1000 körül. Történelmi, művészeti
és régészeti tanulmányok. Szerk.: Alfried
Wieczorek–Hans-Martin Hinz. Stuttgart 2000:
140.1. Pénz és más értékformák Magyarországon.
122–123.
140.2. A szent lándzsa Magyarországon. 571.
141. Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte,
Kunst und Archäologie. Handbuch der Ausstellung.
Hrsg. von Alfried Wieczorek–Hans-Martin Hinz.
Stuttgart 2000. I–II.
141.1. Das Münzwesen und andere Formen der
Währung un Ungarn. I: 197–198, 4 Abb.
141.2. Die heilige Lanze Ungarns. II: 902–903, 2
Abb.
142. Europas Mitte um 1000. Katalog. Hrsg. von Alfried
Wieczorek–Hans-Martin Hinz. Stuttgart 2000:
142.1. Amulette – Csongrád-Vendelhalom etc. 69–
70: Nr. 03.02.04–07, 1 Abb.
142.2. Schneckengehäuse – Szob Vendelin. 106–
107: Nr. 04.03.03, 1 Abb.
142.3. Schatzfund aus 371 arabischen Dirhem
– Maramureş (Rumänien) und Hustovo
raj., Zakarpatskaja obl. (Ukraine). 125: Nr.
04.05.01, 1 Abb.
142.4. Steigbügel – Nagytarcsa. 340: Nr. 15.05.05, 1
Abb.
142.5. Helm – Pécs. 340: Nr. 15.05.06, 1 Abb.
142.6. Schatzfund – Nagyharsány-Harsányhegy.
375: Nr. 17.01.16–20, 1 Abb.
143. Bécsi szablya. In: Magyar művelődéstörténeti
lexikon. I. Középkor és kora újkor. Aachen–Bylica.
Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest 2003, 324, 1
kép.
144. Révész László: Heves megye 10–11. századi temetői
(Die Gräberfelder des Komitates Heves im 10.–11.
Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és
kora Árpád-kori sírleletei 5. Sorozatszerk.: Kovács
László–Révész László. Budapest 2008:
144.1. Andornaktálya-Dózsa György út 3. (volt
Sodoma út 6.): 17.
144.2. Visonta: 378.

148.

149.

150.

151.

152.

153.
154.
155.
156.

157.

158.

Schwerter und Säbel aus dem 9.–13. Jh., II: Lanzen
und Wurfspeere, Streitäxte, Streitkolben und
Kettenmorgensterne. Moskau–Leningrad 1966.
ActaArchHung 25 (1973) 237–239.
I. Dienes: A honfoglaló magyarok (Die Ungarn
zur Zeit der Landnahme). Budapest 1972.
ActaArchHung 25 (1973) 408–409.
A. H. Hazanov: Očerki voennogo dela sarmatov
(A. M. Chasanow: Grundriss des sarmatischen
Kriegswesens). Moskau 1971. ActaArchHung 25
(1973) 436–437.
A. N. Kirpičnikov: Drevnerusskoe oružie (A.
N. Kirpitschnikow: Alte russische Waffen). III:
Schutzwaffen aus dem 9.–13. Jh., Kriegsgeräte.
Moskau–Leningrad
1971;
Snarjaženie
vsadnika i verhovogo konja na Rusi IX–XIII vv.
(Reiterausrüstung und Pferdegeschirr in Rußland
im 9.–13. Jh.). Leningrad 1973. ActaArchHung 27
(1975) 265–270.
Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és
hagyományai (Uralvölker. Kultur und Traditionen
unserer Sprachverwandten). Budapest 1975.
ActaArchHung 29 (1977) 411–413.
Stepi Evrazii v èpohu srednevekov’ja (Die Steppe
Eurasiens im Mittelalter). Hrsg. von S. A. Pletneva.
Moskau 1981. ActaArchHung 35 (1983) 463–465.
Gy. László: Árpád népe (Árpád’s Volk). Budapest
1988. ActaArchHung 43 (1991) 428–429.
Cs. Bálint: Südungarn im 10. Jahrhundert.
ActaArchHung 45 (1993) 351–353.
A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei.
SzSzBSzle 31:2 (1996. május) 379–384.
Baloghné Ábrányi Hedvig–Soós Ferenc: Százéves
a Magyar Numizmatikai Társulat. Századok 137
(2003) 1257–1260.
A numizmatika és a társtudományok IV:
Konferencia Esztergomban. Szerk.: Torbágyi
Melinda. Századok 137 (2003) 1453–1455.
Régészeti kincsek a levéltárból. Prohászka Péter:
Kincsek a levéltárból (Schätze aus den Archiven).
Martin Opitz Kiadó, Budapest 2005. Századok 141
(2007) 1051–1053.

G. Könyvismertetések (145–158)
H. Ismeretterjesztő cikkek, hírlapi és újságcikkek
(159–181)

145. J. Kalmár: Régi magyar fegyverek (Alte ungarische
Waffen). Budapest 1971. ActaArchHung 24 (1972)
428–435.
146. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei
(Mitteilungen der Museen des Komitates Veszprém)
9 (1970). ActaArchHung 24 (1972) 436–437.
147. A. N. Kirpičnikov: Drevnerusskoe oružie (A.
N. Kirpitschnikow: Alte russische Waffen). I:

159. Kovács László–Németh Péter: Miről mesél a
szabolcsi földvár? Magyar Ifjúság 14:37 (1971.
szept. 10.) 15, 9 kép.
160. Krónikák, pénzek fegyverek:
160.1. A kalandozásokról a kortársak szemével. ÉT
37:6 (1982. április 16.) 483–485, 1 kép.
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161.
162.

163.
164.
165.
166.
167.

168.
169.
170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.
178.

160.2. A föld vallomása a kalandozásokról. ÉT 37:7
(1982. április 23.) 531–533, 4 kép.
160.3. A kalandozások zsákmánya. ÉT 37:8 (1982.
április 30.) 550–552, 7 kép.
160.4. A kalandozások után. ÉT 37:9 (1982. május
7.) 586–588, 3 kép.
„Szablya” szavunk. ÉT 39:40 (1984. október 5.)
1250.
Máramarosi dirhemek. Egy arab kereskedő
ezeréves kincse. ÉT 42:29 (1987. július 17.) 904–906,
3 kép.
Petőfi...? Barguzinban...? Magyar Szó (Újvidék)
47:102 (1990. április 14.) 16.
Petőfi halálai. Magyar Nemzet 53:212 (1990.
szeptember 10.) Melléklet: 3.
Tiszta vizet a pohárba – Petőfi ügyben! Új
Magyarország 1:158 (1991. október 30.) 12.
A vita reménytelen ... Új Magyarország 2:17 (1992.
január 21.) 16.
Megállítható-e még Morvai? (A barguzini csontváz
nem Petőfi!). Árgus (Székesfehérvár) 8:2 (1997.
március–április) 5–10.
Napjaink Petőfi legendája. Művelődés (Kolozsvár–
Cluj-Napoca) 51:2 (1998. február) 23–27, 6 kép.
Négy helyen eltemetve. Magyar Nemzet 64:64
(2001. március 17.) 32, 1 kép.
Három bizonyíték. Szükségtelen a Petőfi-kripta
felnyitása. Magyar Nemzet 64:70 (2001. március
24.) 36, 2 kép.
A barguzini női csontváz és a könyörtelen
reklámérdekek. Feleslegesen nyitják meg a Petőficsalád nyughelyét. Kis Újság 4:16 (2001. április 20.)
2, 1 kép.
Egy csontváz viszontagságai. Dokumentumok a
barguzini lelet amerikai vizsgálatairól. Magyar
Nemzet 64:116 (2001. május 19.) 30–31, 2 kép.
Botrány a Kerepesi temetőben? [Petőfi Sándor soha
nem járt Barguzinban! Kis Újság 4:25 (2001. június
22.) 6.
Szemfényvesztő próbálkozások egy antropológus
presztizsének megsemmisítésére]. Kis Újság 4:25
(2001. június 22.) 6.
A szerkesztőség által önhatalmúlag adott cím és
alcím helyreigazítása: Kis Újság 4:26 (2001. június
29.) 9.
O sztuce vojennej w okresie węgierskich wypraw
łupieżczych. Gazeta Biskupinska (Biskupin) 7:64
(2002. 09. 20.) 2–3.
Egy ukrajnai Horvát tábornokról. Magyar Nemzet
66:8 (2003. január 10.) 18.
Eduard Viktorovič Demin–Laslo Kovač: Amok.
Sensacija, kotoroj ne bylo. Central’naja Gazeta

(Ulan Udè) 50 (= 146) (10 dekabrja 2003 goda) 7, 3
ris.
179. Vasabroncs. Kihantolható-e a „béke katonájának”,
Gyóni Gézának a sírja? Magyar Nemzet 71:175
(2008. június 28.) 34, 2 kép.
180. Ketek és halak. Dús Ferenc antropológus
felfedezőútja a szibériai fogolytáborból a Katanga
vidékére. Magyar Nemzet – Magazin 72:30 (2009.
jan. 31.) 38, 2 kép.
181. Keskeny arc. Ismeretlen adatok és képek Dús
Ferencről. Magyar Nemzet – Magazin 72:58 (2009.
febr. 28.) 39, 1 kép.
I. Egyéb (182–186)
182. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
régészeti tevékenysége az 1985. évben. ArchÉrt 113
(1986) 138–139.
183. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
régészeti tevékenysége az 1986. évben. ArchÉrt
114–115 (1987–88) 129–130.
184. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
régészeti tevékenysége az 1987. évben. ArchÉrt 116
(1989) 132.
185. Bemutatkozik a Régészeti OTKA zsűri. Múzeumi
Hírlevél 17:10 (1996. október) 265.
186. Régészeti kutatások eredményeinek kiadása. In:
A [OKTK] szekcióülések összefoglalói: VIII.a.
főirány: Kulturális hagyományaink feltárása,
nyilvántartása és kiadása. Szerk.: Jankovits László.
MT 107:7 (2000) 943–944.
J. Ásatási jelentések (187–259)
187. Tököl. RégFüz I:21 (1968) 19.
188. Nagytarcsa-Homokbánya. RégFüz I:21 (1968) 48:
Nr. 63.
189. Nagytarcsa-Sandgrube. ArchÉrt 95 (1968) 135.
190. Pilis. RégFüz I:21 (1968) 73.
191. Tímár, Béke TSz. majorja, I–II. temető. RégFüz I:23
(1970) 58: Nr. 89.
192. Tímár-LPG Béke, Meierei I–II. ArchÉrt 97 (1970)
70–71.
193. Szabolcs-Petőfi utca 3. RégFüz I:23 (1970) 70–71.
194. Kistarcsa, Déryné u. 2. RégFüz I:24 (1971) 47: Nr. 64.
195. Dabas-Paprét. RégFüz I:24 (1971) 56.
196. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:24 (1971) 60–61: Nr. 90.
197. Szabolcs-Petőfi Str. ArchÉrt 98 (1971) 277.
198. Tímár, Béke TSz majorja: I. temető. RégFüz I:24
(1971) 62: Nr.92.
199. Tímár-Meierhof der LPG Béke. ArchÉrt 98 (1971)
277: Nr. 92.

20

200. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:25 (1972) 75–76: Nr.
154.
201. Szabolcs-Petőfi utca. ArchÉrt 99 (1972) 266: Nr.
103c.
202. Gyula-Törökzug. RégFüz I:25 (1972) 93–94: Nr.
182.
203. Dabas-Gyón-Paphegy. RégFüz I:26 (1973) 72: Nr.
122.
204. Dabas-Gyón, Paphegy. ArchÉrt 100 (1973) 270: Nr.
76.
205. Nagyhalász-Zomborhegy. RégFüz I:26 (1973) 74:
Nr. 126.
206. Nagyhalász-Zomborhegy. ArchÉrt 100 (1973) 270:
Nr. 80.
207. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:26 (1973) 88–89: Nr.
151.
208. Szabolcs-Petőfi u. ArchÉrt 100 (1973) 273: Nr. 98c.
209. Gyoma-Kádár tanya. RégFüz I:27 (1974) 9: Nr. 17.
210. Szabolcs-Bocskai u. 3. RégFüz I:27 (1974) 78: Nr.
143.
211. Szabolcs-Bocskai Str. 3. ArchÉrt 101 (1974) 323: Nr.
49b.
212. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:28 (1975) 103: Nr. 152.
213. Szabolcs-Petőfi Str. ArchÉrt 102 (1975) 308: Nr.
70b.
214. Gyula-Törökzug. MittArchInst 4 (1973) 187: Nr. 9.
(1975).
215. Szabolcs, Petőfi Strasse. MittArchInst 4 (1973) 189:
Nr. 13. (1975).
216. Zalakomár. MittArchInst 4 (1973) 189: Nr. 14.
(1975).
217. Gyoma, Kádár tanya. MittArchInst 5 (1974–75)
217–218: Nr. 17. (1976).
218. Dabas, III. Bezirk (Gyón)-Paphegy. MittArchInst 5
(1974–75) 218: Nr. 18. (1976).
219. Nagyhalász, Zomborhegy. MittArchInst 5 (1974–
75) 219: Nr. 21. (1976).
220. Szabolcs, Petőfi utca. MittArchInst 5 (1974–75)
221–222: Nr. 25. (1976).
221. Szabolcs, Petőfi utca. MittArchInst 5 (1974–75)
222: Nr. 26. (1976).
222. Szabolcs, Petőfi utca. MittArchInst 6 (1976) 162–
163: Nr. 20. (1977).
223. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:31 (1978) 90: Nr.
137.
224. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 105 (1978) 287: Nr.
78.
225. Patay Pál–Kovács László: Tiszalúc-Sarkadpuszta.
RégFüz I:32 (1979) 30–31: Nr. 53.
226. Pál Patay–László Kovács: Tiszalúc-Sarkadpuszta.
ArchÉrt 106 (1979) 277: Nr. 18.
227. Patay Pál–Kovács László: Tiszalúc-Sarkadpuszta.

RégFüz I:33 (1980) 24: Nr. 45.
228. Pál Patay–László Kovács: Tiszalúc-Sarkadpuszta.
ArchÉrt 107 (1980) 241: Nr. 16.
229. Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchInst 8–9 (1978–
79) 242–243: Nr. 45. (1980).
230. Patay Pál–Kovács László: Tiszalúc-Sarkadpuszta.
RégFüz I:34 (1981) 22–23: Nr. 47.
231. Pál Patay–László Kovács: Tiszalúc-Sarkadpuszta.
ArchÉrt 108 (1981) 264: Nr. 13.
232. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:35 (1982) 98: Nr.
191.
233. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 109 (1982) 297: Nr.
17.
234. Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchInst 10–11 (1980–
81) 295: Nr. 44. (1982).
235. Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchInst 10–11 (1980–
81) 296: Nr. 46. (1982).
236. Örménykút-A hidroglóbusz udvarán. RégFüz I:36
(1983) 84: Nr. 157/2.1.
237. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:36 (1983) 88–89:
Nr. 164.
238. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 110 (1983) 307: Nr.
89.
239. Garam Éva–Kovács László: Örménykút-Víztorony.
RégFüz I:37 (1984) 73: Nr. 127./11a. lh.
240. Garam Éva–Kovács László: Örménykút-Dózsa
György u. RégFüz I:37 (1984) 73: Nr. 127./11b. lh.
241. Éva Garam–László Kovács: Örménykút. [Fundort
11a]. ArchÉrt 111 (1984) 272: Nr. 59.
242. Éva Garam–László Kovács: Örménykút. [Fundort
11b/2]. ArchÉrt 111 (1984) 272: Nr. 59.
243. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:37 (1984) 95: Nr.
182.
244. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 111 (1984) 278: Nr.
99.
245. Garam Éva–László Kovács: Örménykút-A
hidroglóbusz kertje. RégFüz I:38 (1985) 67: Nr.
122./11. lh.
246. Éva Garam–László Kovács: Örménykút. ArchÉrt
112 (1985) 282: Nr. 63.
247. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:38 (1985) 83–84:
Nr. 156.
248. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 112 (1985) 287: Nr.
93.
249. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:39 (1986)
70–71: Nr. 133.
250. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 113 (1986)
282: Nr. 88.
251. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:40 (1987)
81–82: Nr. 148.
252. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 114–115
(1987–1988) 275: Nr. 82.

21

253. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:41 (1988)
63: Nr. 127.
254. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 117 (1990)
130: Nr. 67.
255. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:42 (1991)
62: Nr. 134.
256. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 118 (1991)
130: Nr. 67.
257. Kovács László–Révész László: Kenézlő-Fazekaszug.
RégFüz I:44 (1992) 57: Nr. 102.
258. László Kovács–László Révész: Kenézlő-Fazekaszug.
ArchÉrt 120 (1993) 117–118: Nr. 48.
259. Istvánovits Eszter–Kovács László: TiszaeszlárBashalom, Fenyvestábla. RégFüz I:47 (1996) 70: Nr.
102.

Hajdú-Bihar aus den 10.–11. Jh.). Magyarország
honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei
3. Sorozatszerk.: Kovács László–Révész László.
Budapest–Debrecen 2002, 1: 454 p., 2: 384 tábla.
268. Istvánovits Eszter: A Rétköz honfoglalás és
Árpád-kori emlékanyaga (Das landnahme und
arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz).
Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori
sírleletei 4. Sorozatszerk.: Kovács László–Révész
László. = Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán 2.
Sorozatszerk.: Almássy Katalin–Istvánovits Eszter.
Nyíregyháza 2003, 737 p.
269. Révész László: Heves megye 10–11. századi temetői
(Die Gräberfelder des Komitates Heves im 10.–11.
Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és
kora Árpád-kori sírleletei 5. Sorozatszerk.: Kovács
László–Révész László. Budapest 2008, 491 p.
270. Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és
a Bánság 10–11. századi temetői, szórvány- és
kincsleletei (10th and 11th century burial sites,
stray finds and treasures in the Transylvanian
Basin, the Partium and the Banat). Magyarország
honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 6.
Sorozatszerk.: Kovács László–Révész László, szerk.:
Felföldi Szabolcs. Budapest 2013, 1: 973 p., 2: 335
tábla.

K. Szerkesztések, társszerkesztések (260–270)
260. Nem Petőfi! Tanulmányok az MTA Természettudományi szakértői bizottsága tagjai és felkért
szakértők tollából. Szerk.: Kovács László. Budapest
1992, 261 p., 53 kép, 22 táblázat.
261. A honfoglalásról sok szemmel. Főszerk.: Györff y
György. I: Honfoglalás és régészet. Szerk.: Kovács
László. Budapest 1994, 311 p.
262. A honfoglalásról sok szemmel. Főszerk.: Györff y
György. II: A honfoglaláskor írott forrásai. Szerk.:
Kovács László–Veszprémy László. Budapest 1996,
263 p.
263. Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők.
Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi
történetéhez (Die Gräberfelder von Karos aus
der Landnahmezeit. Archäologische Angaben
zur Geschichte des oberen Theißgebietes im 10.
Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és
kora Árpád-kori sírleletei 1. Sorozatszerk.: Kovács
László–Révész László. Miskolc 1996, 506 p.
264. A honfoglalásról sok szemmel. Főszerk.: Györff y
György. III: Honfoglalás és nyelvészet. Szerk.:
Kovács László–Veszprémy László. Budapest 1997,
266 p.
265. A honfoglalásról sok szemmel. Főszerk.: Györff y
György. IV: Honfoglalás és néprajz. Szerk.: Kovács
László–Paládi Kovács Attila. Budapest 1997, 382 p.
266. Kiss Gábor: Vas megye 10–12. századi sír- és
kincsleletei (Archäologische und historische
Angaben zur Geschichte des Komitats Vas im 10.–
12. Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és
kora Árpád-kori sírleletei 2. Sorozatszerk.: Kovács
László–Révész László. Szombathely 2000, 321 p.
267. M. Nepper Ibolya: Hajdú-Bihar megye 10–11.
századi sírleletei (Grabfunde von Komitat

L. Kéziratok (271–280)
271. Honfoglalás- és kora Árpádkori fegyverek.
Szakdolgozat. Budapest 1966, 205 p., 7 tábla, 8
táblázat, 5 térkép.
272. Vooruženie vengrov obretatelej rodiny: sabli,
boevye topory, kop’ja. Dissertacija na soiskanie
učenoj stepeni kandidata istoričeskih nauk.
Moskva 1981, 142 p., 73 tábla és táblázat MTA
Kézirattára, lt. sz.: D/9070.
273. Remarks on the evaluation of 10th–11th century
Hungarian double-edged swords. In: Studies in
Ancient History and Economy. Ed. by László
Castiglione–János Makkay. Budapest 1981, 204
p., 20 tábla. Az Akadémiai Kiadóban elveszett.
Magyar kézirat: Megjegyzések a 10–11. századi
magyar kétélű kardok értékeléséhez. Budapest 1979
(átdolgozva: 1981), 190 + 8. MTA Régészeti Intézete
Adattára, lt. sz.: K. 913/07.
274. A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani
és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent
István és II. Béla uralkodása közötti időszakának
(1000–1141) érméiről. Doktori értekezés kézirata.
Budapest 1994, 214 p., 15 kép, 82 táblázat.
275. A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani

22

és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent
István és II. Béla uralkodása közötti időszakának
(1000–1141) érméiről. Doktori értekezés tézisei.
Budapest 1994, 19 p.
276. A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani
és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent
István és II. Béla uralkodása közötti időszakának
(1000–1141) érméiről. Doktori értekezés melléklete.
Budapest 1994, 23 p.
277. Képes szótár vázlata a Kárpát-medence magyar
honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleleteinek
leletkataszteréhez. Kézirat gyanánt. Budapest 1993.
42 p., 20 tábla.
278. Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő? In:
Örömzenélés. Kovalovszki Júlia tiszteletére.
Kézirat gyanánt, egy számozott példány. Szerk.:
Gróf Péter–Varga Katalin. Budapest 2001, 147–164.
279. Egy-egy apró 10. és 11. századi temetőmaradvány:
Gyomaendrőd-Kádár-tanya és Ugari-dűlő. In:
„Fél évszázad terepen”. Tanulmánykötet Torma
István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából,
2010. december 16. Kézirat gyanánt, egy számozott
példány. Szerk.: Kővári Klára–Miklós Zsuzsa.
Budapest 2010, 225–237, 1–7 ábra.
280. Fakés egy honfoglaló magyar sírban. In:
Tanulmánykötet Horváth István 70 éves
születésnapjára. Kézirat gyanánt, 1 számozott
példány. Szerk.: Lázár Sarolta–Tari Edit. Esztergom
2010, 114–137.

282. Pércsy András: Meghalt Szibériában?!
282.1. Pesti Bölcsészújság (Budapest) 3:42 (2001.
október 22.) 6–7, 1 kép.
282.2. Pesti Bölcsészújság (Budapest) 3:43 (2001.
november 6.) 6–7, 1 kép.
283. Pércsy András: Reméljük vége.... Pesti Bölcsészújság
(Budapest) 5:77 (2003. december 16.) 7, 1 kép.
284. Varga Gabriella: Petőfi mégis Segesvárnál esett el.
Búvópatak (Kaposvár) 5:3 (2006. március) 4–5, 1
kép.
285. Varga Gabriella: Petőfi mégis Segesvárnál esett el.
Új Katedra (Budapest) 2005. október. 21–23, 1 kép.
286. Hol halt meg Petőfi? Nézetek lehetséges sírhelyéről
és egy plágium háttere. [Rosonczy Ildikó interjúja
Kovács László régésszel]. Magyar Napló 24 (2012)
március, 50–55, 71, 5 kép.
N. Ismeretterjesztő film (287)
287. A szibériai halott. A barguzini Petőfi tragikomikus
története. Rendezte és fényképezte: Lakatos Iván.
Konzultáns: Kovács László. Közreműködött:
Végvári Tamás. Munkatársak: Farkas Gyula,
Eduard Viktorovics Gyomin, Hermann Róbert,
Kerényi Ferenc, Kovács László, Mende Balázs,
Woller János. Krónika Alkotóközösség és
Filmalapítvány, Budapest 2005. 2,12 GB, 63:50
perc.
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BENDE LÍVIA † – LŐRINCZY GÁBOR – TÜRK ATTILA

ÚJABB 10. SZÁZADI SÍROK A MAROS-TORKOLAT
DUNA–TISZA KÖZI OLDALÁRÓL
RÉGÉSZETI ADATOK EGY SZALTOVÓI PÁRHUZAMÚ TÁRGYTÍPUS ÉRTELMEZÉSÉHEZ
ÉS A HONFOGLALÁS KORI TEMETKEZÉSI SZOKÁSOKHOZ*

Bevezetés

Az új temetők leletanyagában olyan tárgytípusok is
napvilágot láttak, amelyeket korábban a hazai kutatás
nem, vagy csak kevéssé ismert. Munkánkban egy ilyen,
egyelőre még csak feltételesen meghatározható funkciójú
tárgytípust mutatunk be részletesen, mely 2004-ben került
elő a Csongrád megyei Zsombó falu területén egy gázárok
kiásása során megbolygatott sírból. A sír legérdekesebb
lelete egy, a végein téglalap alakú hurkokkal ellátott,
bronzdrótból tekercselt tárgy, mely talán valamilyen
szerves anyagot foghatott össze (3. kép 4; 5. kép 5; 6.
kép 1a-b). Mivel a tárgy egykori funkciójának pontos
meghatározása kérdéses, illetve a feldolgozás során egy
igen közeli analógia bukkant fel a szaltovo-majackajakultúra anyagában, mindez arra inspirált minket, hogy
a tárgytípus valamennyi Kárpát-medencei és azon kívüli
párhuzamát felgyűjtsük és értékeljük, bízva abban, hogy
sikerül megfejteni a lelet valódi, eredeti rendeltetését.

Az elmúlt 15 évben jelentős eredményekkel gazdagodott
a Kárpát-medence 10−11. századi régészeti kutatása. Ez
nagymértékben annak a számos megelőző és leletmentő
ásatásnak (is) köszönhető, melyek (nagy)beruházásokhoz
kapcsolódtak és ahol a korábbiakhoz képest hatalmas
területek kerültek feltárásra. A munkálatok során számos
új temetőt, illetve az egykori anyagi kultúra újabb elemeit
sikerült megfigyelni, a legnagyobb nyereségük azonban
a hiteles körülmények között teljesen feltárt temetők
számának bővülése.1 Jelen dolgozatunkban néhány ilyen
lelőhelyről számolunk be.
Csongrád megye déli részén, a Duna–Tisza közének
a Maros-torokkal szemközt fekvő területén az utóbbi
években főként az M5-ös, majd később az M43-as
autópályához kapcsolódó megelőző feltárások során
kerültek elő új honfoglalás kori lelőhelyek. Napjainkban
így immár 40 lelőhelyről rendelkezünk adatokkal a
tárgyalt mikrorégió vizsgált korszakából (1. kép 1–2).2
2007-ben a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott
konferencián három új lelőhely anyagáról számoltunk
be, melyek közül azóta a Kiskundorozsma-hosszúháti
lelőhely közlése 2011-ben megjelent.3 Dolgozatunkban
a két másik Szeged környéki lelőhely közlése mellett
röviden azt is bemutatjuk, hogy az új adatok mennyiben
bővítik, illetve módosítják eddigi ismereteinket a terület
korabeli településtörténetét illetően.4
*

1

2
3

4
5

6

Zsombó-Ménesjárás-dűlő (Kossuth u.)
Szeged várostól 10 km-re északnyugatra, Zsombó falu
belterületének keleti szélén, 2004-ben gázárok ásása
közben5 került elő egy 10. századi sír (2. kép 1–4; 3.
kép 1). A temetkezés környékének vizsgálata alapján
valószínűleg magányos temetkezésről van szó.6
A téglalap alakú, sarkain lekerekített sírgödör foltja
jól kirajzolódott (2. kép 2). T.: Ny–K, 270–90°, h.: 210 cm,
sz.: 45 cm, mélysége a felszíntől 70 cm, az észlelési szinttől

Jelen kutatás a TÁMOP 4.2.4.A-1 kiemelt projekt keretében meghirdetett ösztöndíj-támogatásnak köszönhetően valósult meg, a magyar állam és
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.
Csak az ilyen temetők elemzése nyújthat a jövőben kellően biztos alapot és minőségi ugrást a kutatásban, ezért a Maros-torkolat honfoglalás és
kora Árpád-kori településtörténetét érintő elemzéseinkben a jövőben ezek adatait már elkülönítve fogjuk kezelni a részben feltárt temetők, illetve
szórványos leletek anyagától.
Lőrinczy–Türk 2011, 426. A lelőhelyek sorszámozása azonos az ott közölt listával.
A lelőhely hivatalos azonosítója: Szeged III. homokbánya, M5 45. (26/59.) Lőrinczy–Türk 2011. Ez a munka már tartalmazza a Szeged–Szabadka határa, Négyhalom-dűlő-i lovassír (MNM ltsz.: 4/1942.4–14; Bálint 1991, Nr. 225; Mesterházy 1996) hólyagos fejű gyűrűjének grafikai
anyagát is: Lőrinczy–Türk 2011, 19. kép. A Zsombó-Ménesjárás-dűlő (Kossuth u.) lelőhelyet az ott feltárt szaltovói párhuzamú lelet miatt orosz
nyelven már közreadtuk: Bende–Lőrinczy–Türk 2010. Azonban a magyar kutatás számára talán nehezen hozzáférhető dolgozat, illetve egy
tiszaroffi újabb leletek kapcsán a 2012-ben kiegészített szöveget jelen munkában magyarul is közöljük.
Bende–Lőrinczy–Türk 2002, 354–356.
A helyszíni szemlét és a leletmentést Lőrinczy Gábor végezte 2004. szeptember 27–28-án. A sír egy új beépítésű utca egyik családi házához vezetett
gázárok ásása során került elő. A sír közvetlen környékét, a ház előtti kertet, a kert előtti járda és országút közötti szakaszt sikerült feltárni, de újabb
temetkezés nem került elő. Se a ház tulajdonosa, se a szomszédok a házak építése és telkeken végzett egyéb földmunkák során sírokat nem találtak.
Hasonlóan, mint a település határából ismert másik (Zsombó-Bábadűlő) 10. századi sír (Lőrinczy–Szalontai 1993, 296−297), illetve a Kiskundorozsma-Hosszúhát-halom 100. objektum (sír) (Bende–Lőrinczy–Türk 2002).
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feküdt (3. kép 4; 5. kép 5; 6. kép 1a-b) (h.: 3,15 cm,
drótvastagság: 0,15 cm, a hurok mérete: 0,95×0,65 cm)
(MFM N 2009.18.7.).
A fent leírt temetkezést az abban megfigyelt
jelenségek, valamint a lószerszámok, az íjászfelszerelés
néhány elemének viszonylag szerénynek mondható
tárgyai alapján a 10. századra keltezhető (talán annak első
két harmadára), de jelen ismereteink alapján a századon
belül tipológiai alapon szűkebb időhatárok között nem
tudjuk elhelyezni.
A zsombói leletből ugyanakkor a poznani laborban
készített AMS vizsgálat érdekes, egy meglehetősen
korai, a 9–10. század fordulójára tehető, a korábbi
terminológiával „első generációs” eredményt adott (4.
kép 3).8 A kalibrált adat görbéjét elemezve a következőket
mondhatjuk el. Tekintve, hogy mai ismereteink
szerint régészetileg a 9. század közepe előtt még KeletEurópában sem számolhatunk a magyarok elődeihez
köthető leletanyaggal, így a 845 előtti időszakot figyelmen
kívül hagyhatjuk.9 A görbe ezt követő szakaszán 872–
885 között találjuk a legmagasabb csúcsot, vagyis a
sír megásására a legnagyobb valószínűséggel — az
AMS vizsgálat alapján — ebben az időszakban került
sor. Az írott források alapján egy magányosan (értsd:
a régióban megtelepült nagyobb közösség nélkül)
eltemetett „honfoglaló” fegyveres férfi sírja 860-at
követően a Kárpát-medencében nem zárható ki.10 Az
adatot természetesen fenntartásokkal kell még kezelnünk
egyrészt annak nagyobb számú párhuzama hiányában,11
másrészt annak ismeretében, hogy a kalibrációs görbén
880–910 között egy meredek esésű szakasz figyelhető
meg, melynek torzító hatását12 feltétlenül figyelembe
kell venni. Tekintve azonban, hogy a zsombói sírba egy
60 évnél idősebb embert temettek, még a fenti kitételek
mellett is egy feltehetően a Kárpátoktól keletre született
személy temetkezéséről van szó. A bemutatott zsombói
sír tehát megalapozott kiindulópontot nyújt(hat) a még
etelközi szállásterület hagyatékának tartható Subotcylelethorizont sírjainak csontanyagával való rokonsági
kapcsolatot kimutató archaeogenetikai, illetve a
migrációs kérdésekben manapság általánosan használt
stabil izotópos vizsgálatokhoz. Ezek várható eredményei
közvetve újabb részletekkel járulhatnak hozzá a magyar

pedig 23 cm volt (2. kép 2; 3. kép 1). A halottat, egy idős
(senilis korú) férfit rönkkoporsóban temették el, háton,
nyújtott testhelyzetben, bal karját a medencére hajtották. A
munkálatok során a csontváz koponyáját és felsőtestének
csontjait nagyrészt megbolygatták (2. kép 3; 3. kép 1).
A temetkezésből a következő mellékletek kerültek
elő: 1. A koponyával együtt, a bolygatott földből előkerült
juhcombcsont jelezte az ételmellékletül adott húsételt.
2. A koponya bal oldali falán egy nyitott ezüstkarika 2
cm átmérőjű szürke patinája látszott. 3–4. A lószerszám
elemei között a jó megtartású kengyelpár mindkét,
formailag egymástól eltérő tagját a halott lábaira fektetve
temették el. Az egyik közülük ún. „körte” alakú kengyel,
mely a combcsontok között, a térdek fölött helyezkedett
el (4. kép 2; 5. kép 6) (mag.: 16,5 cm, sz.: 13,75 cm, a talp
sz.: 3,4 cm, a fül sz.: 3,8 cm) (MFM N 2009.18.1). A bal
lábfejen egy kissé nagyobb méretű, „kerekedő” formájú
kengyel feküdt, amely fekvő téglalap alakú füle mellett
mind szárainak, mind pedig talpának erőteljesebb
íveltségében eltér a kengyelpár másik tagjától (4. kép 1;
5. kép 7) (mag.: 17,5 cm, sz.: 12,6 cm, a talp sz.: 3,4 cm, a
fül sz.: 4,25 cm) (MFM N 2009.18.2). Az eltérő méretezés
alapján az egykori lovas felszerelésben valószínűleg ez
utóbbi volt a jobb, míg az előbbi a bal oldali kengyel.7
5. A kétkarikás, aszimmetrikus csikózabla (3. kép 5; 5.
kép 1) a térdek között feküdt. Teljes h.: 22,7 cm, a szárak
h.: 8,7 cm, illetve 9,7 cm, karika átm.: 3,9 cm, illetve 3,6
cm. (MFM N 2009.18.3.) 6. Az egykor a nyerget rögzítő
lant alakú hevedercsat (3. kép 6; 5. kép 2) a sírgödör
déli falába nyomódva, a jobb lábfej mellett, élén állt,
a sír aljánál 12 cm-rel magasabban (csatkeret mérete:
6,2×5,15 cm, a pecek h.: 6,65 cm) (MFM N 2009.18.4.).
Ez az elhelyezkedés, illetve a kengyelek helye alapján nem
zárható ki, hogy egykor a fából készült nyerget is a sírba
helyezték. 7–8. A jobb kéznél, a combcsont fején két,
rövid vágóélű, deltoid alakú nyílhegy volt (3. kép 2−3; 5.
kép 3−4). A rövidebbik méretei: h.: 5,8 cm, sz.: 2,15 cm,
(MFM N 2009.18.6.), míg a hosszabbiké: h.: 7,4 cm, sz.:
2,3 cm (MFM N 2009.18.5.). Ezek a tárgyak a sír további
leleteivel együtt jellegzetes és általános 10. századi típusok.
9. A lábszárcsontok között kettéhajtott bronzdrótból
sodrott, enyhén ívelt, mindkét végén szabályos téglalap
alakú, szögletes, téglalap alakú hurokban végződő tárgy

7 A kérdésről ld. Dienes 1966, 229–232.
8 Laborkód: Poz-32657.
9 A 9. század második felénél korábbi, magyarok elődeivel kapcsolatba hozott források bizonytalanságával kapcsolatban legutóbb ld. Polgár
2012, 20–21. A szintén itt felmerülő Sarkel-kérdéssel kapcsolatban legutóbb ld. Polgár 2012, 22–23; Türk 2012.
10 Ezt fenntarthatónak véljük akkor is, ha épp a 862-es adattal magyarokhoz kötésével kapcsolatban merült fel komoly kétség. Róna-Tas András
ugyanis a „…qui Ungri vocantur” szöveghelyet későbbi betoldásként értelmezte, így ez a forrás feltehetően nem a magyarokról szól, ld. RónaTas 2001, 15–16. A kérdésről továbbá ld. Hlöbling 2010, 605. j.
11 Itt kell előrebocsátanunk, hogy a 2009 decemberében feltárt, jelenleg feldolgozás alatt lévő Szeged-Öthalom, V. homokbánya nevű, meglehetősen
szórt elrendezésű honfoglalás kori „temető” négy sírjának radiokarbon vizsgálata is gyakorlatilag ugyanilyen korai AMS adatokat eredményezett.
12 Ezt kiküszöbölni csak a kalibrációs görbe javításával tudja majd elérni a kutatás, melyhez pl. a korszak dendrokronológiai famintáinak
évgyűrűnkénti kalibrálásának irányában lehetne elindulni.
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összesen hat14 tárgyról (1. táblázat) van adatunk (6. kép
1−7). Elsősorban temetőkből ismert (№ 1−2, 4−7), egy
esetben pedig telepobjektumban tárták fel (№ 3).
A zsombói lelet formai szempontból legközelebbi
párhuzama – a hurkok száma és a közöttük futó csavart
összekötő tag íveltsége alapján – az edelényi lelet (No. 3;
6. kép 2). Hasonló íveltség15 a szeredi 15. sírban feltárt
lelet esetében is megfigyelhető ugyan (No. 4; 6. kép 3), ott
azonban a tárgy két végén lévő hurkok mellett középen is
megfigyelhető egy további, harmadik hurok.16 Ez utóbbi
jellegzetesség látható a tiszaroffi tárgy esetében is (No.
5; 6. kép 7). A tiszaeszlári női sírban előkerült lelet (No.
6) töredékessége miatt nehezen értelmezhető (6. kép 6),
de talán itt is három hurokkal számolhatunk.17 Ez utóbbi
lelet érdekessége, hogy egyedül ez készült ezüstből.18 A két
dormándi leletnél (No. 1−2; 6. kép 4−5) a többihez képest
feltűnően kis méretük emelhető ki – ebben megegyeznek
az említett tiszaroffi darabbal –, viszont a hurkok mérete e
két leletnél arányaiban jóval nagyobb.19
A tárgyak többségének mérete, főként hossza
többnyire azonos. A 2–4 cm közötti hossztartományból

honfoglalás időrendjének és lefolyásának az eddigieknél
differenciáltabb megismeréséhez.
A hurkos végű csavart bronzdrót
A fent bemutatott temetkezés egyedi lelete a lábszárcsontok
között feltárt, bronzdrótból sodrott, enyhén ívelt, mindkét
végén szögletes hurokban végződő tárgy (3. kép 4; 5. kép 5;
6. kép 1a-b). A kialakításával kapcsolatban megállapítható,
hogy a 0,2 cm vastag bronzdrótot előbb összehajtották,
középső részénél az összefogandó tárgy egyik végére
kétszeresen rátekercselték, majd a két drótszárat hosszában,
a hurok síkjára merőlegesen szorosan összesodorták. Az
összefogandó felület másik végén a drótszárakat szintén
feltekercselték a tárgyra, végeiket pedig egyszerűen
ráhajtották. Így magyarázható, hogy a tárgy egyik végén a
hurkok zártak, míg a másikon nyitottak.
E ritka lelet feltehetően valamilyen szerves anyagból
készült tárgy összefogó, rögzítő, merevítő, esetleg díszítő
alkatrésze lehetett. Hasonló darabról13 a Kárpát-medence
egykorú leletei között további öt lelőhelyről előkerült

1. táblázat Mindkét végükön hurkos végződésű, csavart drótok a Kárpát-medence 10−11. századi hagyatékában
№

Lelőhely

Az objektum jellege

Kép

Méret

Irodalom

1.

Dormánd-Hanyipuszta
6. sír

55–60 éves nő sírja, mellékletek:
ételmellékletet, kerámia, lovastemetkezés,
lószerszámzat

6. kép 4.

h.: 2,4 cm; hurok átm:
2,4×1,9 cm

Révész 2008, 81. 63. kép,
25. tábla

2.

Dormánd-Hanyipuszta
6. sír

55–60 éves nő sírja, mellékletek:
ételmellékletet, kerámia, lovastemetkezés,
lószerszámzat

6. kép 5.

h.: 1,9 cm; hurok átm:
nincs adat, erősen
töredékes

Révész 2008, 81. 63. kép,
25. tábla

3.

Edelény, Borsodi
földvár 8. ház

településen előkerült házban feltárt
kerámiában

6. kép 2.

h.: 4,3 cm; hurok átm:20
közöletlen21
1,4 x 0,7 cm

4.

Sered I. (Szered, Sk)
15. sír

felnőtt férfi sírja, mellékletek: veretes
öv, íjászfelszerelés, lovastemetkezés,
lószerszámzat

6. kép 3.

h.: 2,8 cm; hurok átm:
kb. 0,7 x 0,4 cm

Točík 1968, 47, Abb.
17. 4, Taf. XXXVI. 25;
Dienes 1973, 196

5.

Tiszaroff

felnőtt férfi sírja, mellékletek:
lovastemetkezés, lószerszámzat

6. kép 7.

h.: 2,5 cm; hurok átm:
0,6×0,3 cm

közöletlen22

6.

Tiszaeszlár-Bashalom I.
temető 21. (h) sír

gazdag mellékletű nő sírja

6. kép 6.

h.: 8 cm; hurok átm:
0,9×0,4 cm

Dienes 1956, 253, Taf.
LXX 37; Dienes 1973, 196

7.

Zsombó-Ménesjárásdűlő (Kossuth u.)

senilis korú férfi sírja, mellékletek:
íjászfelszerelés, lószerszámzat

6. kép 1a-b.

h.: 3,1 cm; hurok átm:
0,9×0,5 cm

Bende–Lőrinczy–Türk
2010

13 Sóshartyán-Hosszútető 30. sírjából szintén ismert bronzdrótból, sodrással kialakított, hasonló méretű tárgy (Fodor 1973, 3. kép 5), azonban
végeinek kialakítása teljesen eltérő, feltehetően inkább valamilyen függő vagy (ruha)kapcsoló lehetett (Fodor 1973, 34).
14 A Dienes István által a Tiszaeszlár-Bashalom I. 21 (h) sír lelete kapcsán párhuzamként hozott Tiszaeszlár-Újtelep 2. sír hasonló leletének
(MNM TM 1948/6) ma meglévő 2 töredéke közül az egyik valóban sodrott, de hurok kialakítására utaló nyom egyiken sem fedezhető fel, ezért
anyaggyűjtésünkbe nem vettük fel.
15 Azonban azt sem zárhatjuk ki, hogy ez az íveltség másodlagos, esetleg sérülés következtében alakult ki.
16 Točík 1968, 47.
17 A lelet részletesen sajnos nem vizsgálható, mert elveszett, már múzeumi leltárba sem került. Az információért Istvánovits Eszternek (Jósa András Múzeum, Nyíregyháza) mondunk köszönetet.
18 Dienes 1956, 253.
19 Révész 2008, 81.
20 A hurkok nem szabályosak, enyhén torzultak, illetve az egyik töredékes.
21 Köszönetet mondunk Wolf Máriának az adatért és a közlés lehetőségéért.
22 Köszönetet mondunk Fodor Istvánnak az adatért és a közlés lehetőségéért, valamint a 2010. évi orosz nyelvű cikkünk adatainak pontosításért.
Továbbá Langó Péternek, aki felhívta a figyelmünket a tiszaroffi tárgyra.
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(6. kép 8a-b).25 A sírkamrában három csontváz feküdt,
közülük azonban csak egy volt bolygatatlan. A gazdag
leletanyag között egyaránt megtalálhatóak a rangos
férfi és női mellékletek, valamint egy gazdagon díszített
lószerszámzat veretei.26 Mivel azonban a lelet sírban
való pontos elhelyezkedését nem figyelték meg,27 illetve
további párhuzamot mindmáig nem ismerünk, a
Kárpát-medencei leletek funkciójának értelmezéséhez
sajnos nem nyújt biztos támpontot, jóllehet a gazdag
lószerszámzat itt is megfigyelhető.
Formai szempontból hasonlóságot mutat még az AlsóDon-menti Kirov III. temető (Ru) egyik késő szarmata
kori kurgánjában feltárt csavart bronzdrót, mely az ásató
szerint egy faedény nyelén volt (7. kép 6).28 A keleteurópai szarmata kori párhuzamok közül említhetjük
továbbá a Dnyeprosztroj 7. kurgán (Vorosilovszkaja obl.,
Ru) hasonló formájú kora szarmata kori leletét (8. kép
2), melyet Gudrun Gomolka-Fuchs a Iatrus-i bizánci
erőd (Krivina, Bg) egy hasonló lelete (8. kép 1) kapcsán
tárgyalt részletesen, és mint speciális bőrövek merevítő
veretek alkatrészeiként (8. kép 3) értékelte e tárgyakat.29
Hasonló kialakítású drótokat ismerünk a 10. századi
Skandináviából. Ilyen pl. a birkai viking temető 585. sírja
(6. kép 9), ahol az ásató famaradványokat említ, melyeket
a tárgy belsejében figyeltek meg.30 Skandináviában a 10.
századi leletek között több olyan megoldás is ismert,
amikor csavart bronz- vagy ezüstdróttal rögzítettek,
illetve díszítettek fából készült markolatokat, többnyire
késnyeleket.31 A Kijevi Rusz leletanyagában valószínűleg
ide sorolható a sesztovci temető 38. kurgánjának 6.
temetkezéséből ismert lelet, jóllehet hosszabb és ezüstből
készült, de a sodrás és téglalap alakú hurkok itt is
megfigyelhetőek.32 A Kárpát-medencei leletek ugyan
rövidebbek és többnyire bronzból készültek, valamint
késsel együtt nem kerültek még elő,33 de a drót hurkok

főként a rövidebbik dormándi lelet (No. 2; 4. kép 5) 1,9
cm-es mérete, illetve a tiszaeszlári lelet 8 cm-es hossza
mutat szignifikáns eltérést. A hurkok méretének többsége
1×0,5 cm körül mozog. Az épebb dormándi lelet (No
1; 6. kép 4) hasonló adata viszont ennek több mint a
duplája. A hurkok alakja többnyire szögletes kialakítású,
rendszerint téglalap alakúak, a hurkok hosszúságának
és szélességének eltérése jellemzőnek mondható. A
szögletes kialakítás feltehetően annak eredménye, hogy
valamilyen szabályos (faragott?) felületet fogtak közre.
Ebben különböznek leginkább a Kárpát-medencében
a gepida23 és avar korból24 ismert hasonló leletektől (8.
kép). Ez utóbbiaknál az egyik „hurok” mindig jóval
nyitottabb, míg a hurkok alakja többnyire ovális és nem
szögletes kialakítású. A gepida és az avar kori hasonló
leletek további eltérést mutatnak abban a tekintetben
is, hogy egy sírban rendszeresen több darab (néha 4–5
db) fordul elő. Így nem kizárt, hogy a formai hasonlóság
ellenére, a 10−11. századi típustól eltérő funkciójuk
volt (vö. 8. kép 3). Ez a lehetőség természetesen a
magyar honfoglalás kori leletek esetében sem zárható ki
formai, alapanyagbeli, valamint a leletkörülményekben
megfigyelt kisebb-nagyobb eltérések alapján.
Párhuzamok a Kárpát-medencén kívül
A tárgytípus Kárpát-medencén kívüli analógiáit keresve
megállapíthatjuk, hogy a legközelebbi párhuzamát a
kelet-európai ligetes sztyepp 9. századi hagyatékából
ismerjük, a szaltovo-majackaja-kultúra klasszikus
leletanyagából. A kultúra egyik legjelentősebb lelőhelyén,
a dmitrijevkai (Sebekinszkij raj., Belgorodszkaja obl.)
temető 106. kamrasírjában, Szvetlana A. Pletnyova
1971-ben tárt fel egy méretében és kialakításában
hasonló, csavart — bár nem ívelt hátú — bronzdrótot

23 Slimnic, Sibiu (Ro), az 5. század második felére keltezett gepida női sírban négy ilyen lelet ismert (Harhoiu 1994, 163, Fig. III.19f; Harhoiu
1998, Taf. 90, E 6−9).
24 Pilismarót-Basaharc 32. sír (Fettich 1965, 27, Abb. 36. 5); Szarvas-Grexa-téglagyár 192. és 239. sír (Juhász 2004, 36, Taf. XXIV. 192:2, 42, Taf.
XXIX. 239:1; Szegvár-Oromdűlő 187., 188., (8. kép 3–4) 682., 730. sír; Székkutas-Kápolnadűlő 204. sír (B. Nagy 2003, 37, 73. kép 3); SzentesBerekhát, Farkas-tanya I. temető 149. sír (Madaras 1999, 317, 7. kép 11). Peter Stadler a teljes publikált avar kori leletanyagot rendszerező
munkájában, a tarsolyzárók közé sorolva 2 darabot említ (Pilismarót-Basaharc, Szentes-Berekhát, Farkas-tanya) (Stadler 2005, CD 1–2, BeutelVer 00050). A zsombói lelethez formailag legközelebb álló avar kori párhuzam Paks-Gyapa-tanya 2. sírból (8. kép 4) ismert (a lelet ismeretéért
és a hivatkozás lehetőségéért Novotnik Ádámnak mondunk köszönetet).
25 С. А. Плетнёва: Отчёт Северо-Донецкого отряда за 1967 г. (Р-1 3633а), pис. 26. Köszönetünket fejezzük ki az időközben elhunyt Szvetlana
Alekszandrovna Pletnyovának az ásatási dokumentáció tanulmányozása és a lelet közlésének lehetőségéért.
26 Pletnyova 1989, 88. ris. 42.
27 A lelet az ásatási dokumentációban szaggatott vonallal volt körülrajzolva, mely talán arra utal, hogy valamilyen (szerves) anyagból készült tárgyat fogott körbe, vö. 6. kép 8b. 2008 tavaszán még volt alkalmunk megkérdezni erről a leletről a jeles orosz kutatónőt, sajnos azonban ezzel a
tárggyal kapcsolatban részletekre már nem emlékezett.
28 Kirov III. temető 1. kurgán 2. sír (Iljukov 2000, ris. 16 6). A leletre Istvánovits Eszter hívta fel a figyelmünket, melyért itt is köszönetet mondunk.
29 Gomolka-Fuchs 2007, 282–283.
30 Arbman 1940, Taf. 279. 10; valamint Arbman 1943, 192.
31 Arbman 1940, Taf. 179, főként 7.
32 Blifel’d 1977, 135, VIII. 6.
33 Bronzdrótból készült hurkokat ismerünk ugyan, melyek feltehetően a kés markolatának fa részeit fogták össze (7. kép 5), azonban ezek formailag
eltérőek, mert közöttük nincs összekötőtag: Letkés-Téglaégető II. 91. sír (Bakay 1978, 55. tábla 5).
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Amennyiben egyik eddig ismert lószerszámhoz sem
köthető biztosan a tárgyalt lelettípus, megkerülhetetlen
a kérdés, hogy miként értelmezzük azt? Az eurázsiai
területekről származó, különböző korú lószerszámok
áttekintése nyomán véleményünk szerint nem alaptalan
annak felvetése, miszerint a tárgyalt lelettípus egy,
feltehetően fa és bőr kombinációjából készült (lovagló)
ostor része lehetett, és a nyél végén, a szíjazat nyélre való
rögzítésében játszhatott szerepet. Erre azok a belső-ázsiai
türk leletek (7. kép 1), valamint néprajzi korú mongol
lovaglóostorok hívták fel a figyelmünket, melyeken
ugyan bőrszíjjal, de hasonló formai kivitelben erősítették
fel a farúd végére az ostorszíj részét (7. kép 2–4). Egyes
lószerszámok formai sajátosságai kapcsán korábban már
a hazai kutatás is utalt azok fontosságára a ló határozott
és biztos irányításában betöltött szerepében.37 Ez az
igény fogalmazódhat meg a lovaglóostorok esetében is,
melyre beszédes példa, hogy a lovas nomád baskírok és
kirgizek hagyományában a ló jobb oldalát „korbácstartó”
oldalnak nevezik.38 Ezt valószínűsíti a számunkra
2010-ben ismertté vált, töredékességében is beszédes
tiszaroffi lelet, ahol a jól megmaradt szerves anyag – nagy
valószínűséggel bőr – két hosszanti, illeszkedő oldalának
összefogásában, rögzítésében játszott szerepet ez az apró
tárgy (6. kép 7).
A telepről ismertté vált edelényi lelet eredeti
funkciója azonban – mivel az egy leégett házban feltárt
kerámiaedény belsejében került elő – a fentiekétől eltérő
volt. Jóllehet itt is valamilyen szerves anyagból készült
eszköz alkatrészeként használ(hat)ták fel. Talán a már
említett kirovi szarmata lelethez hasonlóan, valamilyen
faeszköz nyelének összefogására szolgált. Az edelényi
lelet eltérő leletkörülménye mellett használati ideje is
eltérő: szemben a hat, temetkezésből ismert drótlelet
10. századi keltezésével (10. század középső harmada),
ennek kora a 11. századra tehető. Ez utóbbi lelet egyben
arra is utal, hogy ilyen rögzítő elemeket eltérő funkciójú
tárgytípusokon is alkalmazhattak.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a ZsombóMénesjárás-dűlő (Kossuth u.) lelőhelyen feltárt 10. századi
sírból előkerült drótlelet funkciójával kapcsolatban
egyelőre végleges megállapítást nem tehetünk. A
felgyűjtött Kárpát-medencei és eurázsiai párhuzamok
többsége, illetve a nomád népek lovas-felszereléseiről
közölt néprajzi megfigyelések alapján valószínűnek
tartjuk, hogy az egy korabeli korbács/lovaglóostor
alkatrésze lehetett. A tárgytípus egykori megléte eddig

közötti csavart kialakítása alapján hasonló, egyfajta
összekötő-rögzítő funkcióra gondolhatunk itt is.
Megjegyzések a tárgy lehetséges funkciójával
kapcsolatban
A tárgytípus hazai párhuzamainak áttekintése alapján az
alábbiak állapíthatók meg. A leletkör első közölt darabja,
a tiszaeszlári lelet értelmezése kapcsán Dienes István
előbb ismeretlen rendeltetésű tárgyként,34 majd később
– bővebb indoklás nélkül – a lószerszámzat részeként
határozta meg.35 Ezen véleménye az újabb leletek
esetében is megbízhatónak tűnik, mivel a tárgytípus
valamennyi Kárpát-medencei 10–11. századi darabja
lószerszámokkal együtt, sőt azok közvetlen közelében,
lovastemetkezésekben került elő. A fentebb bemutatott új
zsombói sír szerény leletanyaga tehát – kizárásos alapon
is – kifejezetten megerősíti a vizsgált tárgynak az egykori
lószerszámhoz való tartozását.
A tárgytípus a lovastemetkezések különböző
változataival fordul elő, nem mutat specifikumot ebben
a vonatkozásban: a zsombói sírban lószerszámos
(„jelképes”), a dormándiban a lábfej előtt egy csomóban
összehajtott, a szerediben és a tiszaeszláriban (7. kép
6–9) oldalt kiterített lovastemetkezéssel együtt tárták
fel. A dormándi sírban az emberi váz lábvégei előtt
fekvő részleges lovastemetkezés és lószerszámokkal
egy csoportban feküdt (7. kép 7), az egy csomóban
elhelyezkedő leletek jobb oldalán, a zabla közelében
helyezkedett el. A vizsgált drótlelet szintén a lókoponya
jobb oldalán, a zablához közel került elő a szeredi sírban
is (7. kép 8). A tiszaeszlári sír esetében a bal lábfej külső
oldalán, a lócsontok közelében, a zabla és a hevedercsat
közötti területen figyelték meg. Ez utóbbi esetben a
tárgy ugyan ezüstdrótból készült, – ami esetleg közvetve
más funkcióra utalna – azonban pont a sírban való
elhelyezkedése alapján sorolhatjuk mégis ide.
A vizsgált tárgytípus zablák közelében való
előkerülése felveti annak kérdését, hogy esetleg lehet-e
közük a zablák szerkezetéhez: pl. zablapecek tartozéka.
Véleményünk szerint ez nem valószínű, mivel eltérő
zablatípusok mellett kerültek elő: a dormándi és a
zsombói sír esetében kétkarikás csikózabla, míg a szeredi
és a tiszaeszlári sírokban oldalpálcás zablával együtt
fordultak elő. Másrészt a hurkok átmérője többnyire
jóval nagyobb, mint a méretbeli támpontként felvetődő,
csontból készült és fennmaradt zablapeckek mérete.36
34
35
36
37
38

Dienes 1956, 253, 272.
Dienes 1973, 196.
Dienes 1966, 221−227.
Pl. a zablák esetében vö. Dienes 1966, 208−210.
Dienes 1966, 220, 44. j.
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testű fémgyöngy (talán réz?), egyik oldala mentén
enyhén nyitott (10. kép 4–4a). H.: 0,5 cm, átm.: 0,9
cm, furat átm.: 0,3 cm (MFM N 2012.22.2.).
131. sír (11–12. kép): T.: Ny–K. H.: kb. 200 cm, sz.: kb. 70
cm. A 131. sír a 123. számú szarmata körárkon belül
került elő a 132-es számú szarmata objektum (sír)
bontása során. A sír eredetileg lovas temetkezést,
aranylemez töredékét és íjászfelszerelést tartalmazott,
mely alapján eredetileg felnőtt férfi sírja lehetett. 1.
A lovastemetkezésből mindössze az egyik pata és
lábcsont (11. kép 5–6; 12. kép 5–6) maradt meg (MFM
N 2012.22.4.). 2. Vastag, körcikk alakú aranylemez
(11. kép 3; 12. kép 3), pereme kissé repedezett, közepe
vastagabb, egyik peremén egyenesen, a másikon
hullámosan vágták le. H.: 1,1 cm, sz.: 0,9 cm, v.: 0,05 cm
(MFM N 2012.22.5.). 3. Aranyozott hátterű ezüstveret
egy nagyobb és három kisebb töredéke (11. kép 4; 12.
kép 4), melyek feltehetően egy tárgy töredékei és a
lószerszámhoz tartoztak. A legnagyobb töredék h.:
1,6 cm, sz.: 1 cm, v.: 0,05 cm (MFM N 2012.22.6.).
4. Széles, lapos lemezből készült, tegezfedelet borító
csontlemez (11. kép 1; 12. kép 1), mely enyhén ívelt,
illetve két végén töredékes. A felerősítésre szolgáló
vaspálcák csatlakozó végei okozta rozsdanyomok jól
kivehetők a tárgy két keskenyebbik oldala mentén,
az egyiken a teljes furat és benne a vasszegecs is
megmaradt. H.: 6,8 cm, sz..: 2,9 cm, v.: 0,2 cm (MFM
N 2012.22.7.). 5. Kerek átmetszetű vasár töredéke (11.
kép 2; 12. kép 2), a nyélnyúlvány falenyomatos. H.: 7,7
cm, átm.: 0,5 cm (MFM N 2012.22.8.).
143. sír (13‒19. kép): T.: ÉNy–DK. H.: 210 cm, sz.: 77
cm, m.: 95 cm (a nyesési szinttől). Maturus korú
férfi lovastemetkezése, melyet egy szarmata kori
halom szélébe, a 123. körárokhoz közel, annak belső
oldalára ástak (13. kép 1–2, 24. kép 1–2).43 Az erősen
bolygatott temetkezésnél a leleteket több bontási
szinten dokumentálták (14. kép 1–3, 15. kép 1). A
rablás mellett a sírgödör északnyugati végét egy
nagyobb állatjárás is érintette (15. kép 3). A sírgödör
formai kiviteléről ugyanakkor elmondhatjuk, hogy
padmalyos kialakítású volt (13. kép 5; 15. kép 2).

nem merült fel a hazai honfoglalás kori régészeti
kutatásban, de úgy véljük, hogy a ló irányításának egy
fontos eszközéről van szó, mely a hétköznapokban és a
csatákban egyaránt létfontosságú lehetett a lovas számára.
Ezt az elképzelést véleményünk szerint meggyőzően
támasztják alá a honfoglalás kori sírokban megfigyelt
elhelyezkedésük és leletösszefüggéseik, valamint a
tárgytípus analógiái is. Bízunk benne, hogy a jövőben
előkerül olyan jól megfigyelt és dokumentált szerencsés
lelet, mely erre a kérdésre biztos választ nyújt.39
Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.) lelőhely)
A kiskundorozsmai Hosszúháthoz szintén közeli másik
lelőhelyen, Subasán összesen hét honfoglalás kori sír
(129., 131., 143., 167., 229., 290., 300. objektum)40 került
elő 2000-ben az M5 autópálya nyomvonalán, a Bozsik
Katalin vezetésével folyó megelőző ásatáson.41 A 10.
századi sírokat közvetlenül a Maty-ér nyugati partján (9.
kép 1), egy szarmata kori körárkos-halmos temető – a 10.
században minden bizonnyal még jól látható – halmaiba,
illetve azok köré ásták (9. kép 2; 24–25. kép). A nagyrészt
bolygatott, kirabolt temetkezések közül öt tartalmazott
leletanyagot. A lelőhely feltárása 2004-ben folytatódott
dél felé, ahol 150 m-re egy újabb 10. századi lovassír
került elő.42
129. sír (10. kép 1–4): T.: Ny–K. H.: 199 cm, sz.: 64 cm,
m.: 47 cm (a nyesési szinttől). Adultus korú (23–39
éves) nő erősen bolygatott temetkezése, sírjának
nyugati vége enyhén padkás kialakítású (10. kép
1–1a). A sírgödörben mindössze néhány borda
és egyéb csonttöredék került elő. A mellékletek a
sír alján, másodlagos helyzetben feküdtek. 1–2.
Bronzból öntött, körte alakú füles gombok (10. kép
2–2b), melyek alsó fele sugárirányban irdalt, nagy
átmérőjű függesztő fülük felső pereme kopott. H.:
1,75 cm, átm.: 0,6 cm, furat átm.: 0,35 cm (MFM N
2012.22.1.). 3. Fehér színű, irizáló felületű, fóliás,
többtagú rúdgyöngy kéttagú töredéke (10. kép 3–3a).
H.: 1,4 cm, átm.: 0,75 cm, furat átm.: 0,15 cm (MFM N
2012.22.3.). 4. Barna színű, irizáló felületű, hengeres

39 A fent tárgyalt tárgytípushoz való párhuzamkeresésben a Kárpát-medencén kívüli területek esetében segítségünkre volt: Charlotte Hedenstierna-Jonson (Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet, Stockholm), Валерий С. Флёров, Игорь Л. Кызласов, Умар Ю.
Кочкаров, Дмитрий С. Коробов (Институт Археологии РАН, Москва), Кирилл А. Михайлов (Институт ИМК РАН, Санкт-Петербург),
és Csiky Gergely (MTA Régészeti Intézete). Önzetlen segítségükért ezúton is köszönetet mondunk.
40 Az ásatási dokumentációban (MFM RégAd: 3076–2000) nem találtunk tájolási adatokat, így azokat a fotók alapján, a sírgödrök méreteit a sírrajzok alapján közöljük.
41 Bende–Lőrinczy–Türk 2002, 354. A lelőhelyről és az ásatásról ld. Bozsik 2003, az embertani leletekről Paja 2003, 161–162. Köszönetet mondunk Bozsik Katalinnak a leletanyag közlésének átengedéséért, illetve Kürti Bélának, valamint a sírokat egykor kibontó Fogas Ottónak a sírok
leírása során felmerült kérdések tisztázásában nyújtott segítségükért.
42 Mészáros–Paluch–Szalontai 2005, 286. A sír egyértelműen elkülönül a többi 10. századi temetkezéstől, ezt a körülötte feltárt több ezer m2
alapján jelenthetjük ki.
43 A szarmata kori körárok DK-i részében, a bejárattól keletre egy emberi koponyatető és humerus töredék (középtájékán nagy felületen zöld patinával), illetve egy ló alsó állkapcsa került elő (167. objektumként dokumentálva). Lehetséges, hogy ezek a leletek a kirabolt 143. sírból származnak.
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cm (MFM N 2009.29.4.). Lapos csontból kialakított
ívelt csontlemez töredéke (17. kép 5‒6). Előoldala
fényesre polírozott, hátoldala sakktáblaszerűen irdalt,
mindkét végén töredékes. H.: 3,4 cm, sz.: 1,1 cm, v.:
0,1 cm (MFM N 2009.29.5.). A csontlemezeket –
hátlapjuk irdalása alapján – valószínűleg ragasztással
erősítették fel, de az átfúrt lemeztöredéken, a furat
körül mindkét oldalon jól kivehető rozsdanyomok
arra utalnak, hogy egyes részeit fel is szegezték (17. kép
1). Ez, valamint a csontlemezek formai jellegzetességei
alapján úgy véljük, a csontlemezek talán az egykori
nyereg kápáinak díszítésére szolgáltak, bár a hazai
közölt anyagban formai párhuzamot nem ismerünk.
Analógiaként azokat a keskeny és kicsúcsosodó
lemezek említhetők, melyek a Gádoros, Bocskai
út 3. sírban46 és Soltszentimrén fordultak elő,47
bár ott a furatokat nem a sarkokon helyezték el. A
csontlemezek íveltsége miatt azonban nem vethetjük
el a gondolatot, hogy esetleg az íjászfelszereléshez
tartoztak. 5. A fegyverek közül a vasmerevítéses tegez
pálcáinak és pántjainak (18. kép 2., 3., 5., 7–20) – több
esetben szegecsekkel és falenyomatokkal előkerült –
darabjai váltak ismertté. H.: 0,5–3,5 cm, 0,5–1 cm, v.:
0,2–0,5 cm (MFM N 2009.29.8.).
Nemesfémből készült lelet összesen négy darab került
elő, valamennyi aranyozott ezüst. 7–9. Három darab
öntött, kerek ezüstveret (16. kép 2–7), koncentrikus
díszítéssel, melyen a kiemelkedő középső részt
körbefutó, bemélyített aranyozott mélyedés veszi
körül, a szélén körben domború perem zárja le. A veret
rögzítése nittszegek segítségével történt, melyeken
réz ellentett lemez van. Átm.: 1,3 cm, m.: 0,25 cm,
v.: 0,1 cm, szegecs h.: 0,3 cm (MFM N 2009.29.1.).
Funkciójukat tekintve elmondható, hogy az egyik
legáltalánosabb verettípus a korszakban, különböző
alkalmazásokban ismert. Gyakran használtak
ilyen vereteket lábbelik díszítésére, mivel azonban
biztosan férfisírból származó, veretekkel díszített
lábbelit ma még nem ismer a kutatás,48 a tárgyalt sír
esetében más felhasználási módot kell feltételeznünk,
a további mellékletek alapján talán kantárveretek
voltak. 10. Egy préselt, aranyozott hátterű ezüstveret
töredékei (13. kép 6–6a) a koponya bal szemüregében
kerültek elő, a bolygatás ellenére jól megfigyelhető
és dokumentálható módon. A patina elszínezte a
szemüreg belső peremét. Az arckoponya többi részén,

Ennek a sírformának a korabeli elterjedése – Varga
Sándor gyűjtése alapján – jóval szélesebb körű volt,
mint azt korábban gondoltuk.44
A sírgödörben feltárt leletek között 13 darab lócsont
(19. kép 3) került elő, mely alapján a temetkezéshez
egy mént áldoztak fel. Az objektum lócsontjainak
(koponya, lábközépcsont és ujjpercek) jellemzői
hasonlóak a korábban publikált honfoglalás kori
lovas temetkezések maradványaihoz (pl. SzegvárOromdűlő, Szeged-Algyő). A metszőfogak statusa
és a rágófelület kopása alapján 5-6 év körüli, a fejlett
caninus alapján mén vázrészei. Az egyed metacarpus
hosszúság méretéből V. O. Vitt 1956-ban publikált
módszerével számított marmagasság értéke 130,65
cm, alacsony testméret kategóriájú. A metacarpus
karcsúsági-index értéke 14,76, mely félkarcsú egyedre
utal. A koponyából os frontale és os incisivum
(CI123-I1) fragmentum maradt fenn.45 A lócsontok
mellett egy kutya calcaneus (19. kép 1) és egy juh
femur (19. kép 2) csontja is előkerült, ez utóbbin —
érdekes módon — zöld patinanyomok látszanak.
A sírban a fegyverzet és a lószerszámok — a
korszakban általános típusú — elemei kerültek elő,
bár — főként a vastárgyak — igen töredékesen. 1–3.
Kengyel szárának darabjai (16. kép 12, 18. kép 4., 6),
lapos, széles kialakításuk alapján feltehetően körte
alakú kengyelekhez tartoztak. H.: 2,4 és 6 cm, sz.:
1,8 és 2,5 cm, v.: 0,4 cm (MFM N 2009.29.9.). Talán
csikózabla karikájának (16. kép 13), illetve szárának
töredékei (18. kép 1) azonosíthatóak. H.: 3,4 és 2,8
cm átm.: 1,2×1 és 0,7 cm (MFM N 2009.29.8.). Ovális
alakú, jó megtartású hevedercsat (16. kép 10–11). H.:
4,3 cm, sz.: 2,4 cm, v.: 0,4 cm (MFM N 2009.29.7.).
4–6. A mellékletek között három csontlemez
ismert, amelyek közül kettő az anyagminőség és
a formai kivitel alapján valószínűleg összetartozó
töredékek. Lapos csontból kialakított ívelt, igen
keskeny csontlemez (17. kép 3–4). Előoldala fényesre
polírozott, hátoldala sakktáblaszerűen irdalt. H.:
11 cm, sz.: 0,5 cm, v.: 0,15 cm (MFM N 2009.29.3.).
Lapos csontból kialakított ívelt csontlemez (17.
kép 1–2). Előoldala fényesre polírozott, hátoldala
sakktáblaszerűen irdalt. Az egyik széle ívelten hegybe
kifutva kidudorodik, középen átfúrt. A furat körül a
csontlemez két oldalán vasrozsda nyomai figyelhetők
meg. H.: 7,5 cm, sz.: 1,5 cm, v.: 0,1 cm, furat átm.: 0,2

44
45
46
47
48

Vö. Fodor 1985; Madaras 1996; Lőrinczy–Straub 2006; Türk 2009, 98; továbbá ld. Varga Sándor tanulmányát a jelen kötetben.
Vitt 1956; Vörös 1993; Vörös 2000; Vörös 2000a. Az állatcsontleletek meghatározásáért Tóth Anikónak mondunk köszönetet.
Bálint 1991, Taf. VIII.
László 1943, VIII. 4–6.
Révész 1996, 103. A Kiskundorozsma-Hosszúhát-halom 100. sírban ugyan volt egy-egy pénz a lábbeli szárára felvarrva (Bende–
Lőrinczy–Türk 2002, 12. kép 3), ettől azonban még véleményünk szerint ez a lelet nem vethető össze a klasszikus női veretes lábbelikkel.
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melyben egy maturus korú (40–59 éves) férfi csontjai
feküdtek (22. kép 4). 1. A bal lábszár mellett, illetve
alatt egy egyélű vaskés pengéjének töredéke (22. kép
5–5a) feküdt. H.: 2,4 cm, sz.: 1,6 cm, v.: 0,3 cm (MFM
N 2009.29.12). 2. A másik lelet egy nyélnyúlványán
falenyomatos vasár (22. kép 6–6a) volt. H.: 6,1 cm,
átm.: 0,2–0,8 cm (MFM N 2009.29.11.).
300. sír: T.: Ny–K. H.: 198 cm, sz.: 42–53 cm. A keskeny,
téglalap alakú, teknős aljú sírgödörben (23. kép 1‒2)
hanyatt, nyújtott helyzetben maturus korú (40–59 éves)
nő csontváza nyugodott. Mindkét alkarja merőlegesen
a test elé, a hasra hajlítva feküdt (23. kép 3).
Az új lelőhelyek sajátosságait összefoglalva a subasai
temető kapcsán a sírok elhelyezkedését emelhetjük
ki, amelyek többségének szarmata kori körárkokon
belüli előkerülése (9. kép 2; 24–25. kép) újabb adatokat
jelent a Kárpát-medence 10–11. századi népességének
temetkezési szokásaival kapcsolatban. Nevezetesen
tovább bővíthető azon lelőhelyek száma, ahol a korszak
népessége a korábbi időszakban emelt halmokat
használta temetkezési helyként, miként ez a DélAlföldön pl. Szeged-Székhalom,52 az Alföld északi részén
pl. Hajdúszoboszló-Árkoshalom,53 míg a Dunántúlon
pl. Kemenesszentpéter-Dombi-dűlő I/1. halom54
lelőhelyeken egyaránt megfigyelhető volt.

a homloktól a felső állkapocs széléig megfigyelt zöld
patinanyomok arra engednek következtetni, hogy a
halott arcát (vagy az azt fedő textilt) nagyobb, de nem
összefüggő felületen, elsősorban a száj környékén
fedték további ezüstlemezekkel. A tárgy a nagyobb
méretű kerek, préselt, általában a csontváz középső
részén elhelyezkedő kaftán/ruhaveret típusba
sorolható (16. kép 8–9), melyek a Dél-Alföldön
gyakori leletnek számítanak.49 H.: 3 cm, sz.: 1,8 cm, v.:
0,1 cm (MFM N 2009.29.2.).
167. sír: T.: Ny–K, sz.: 85 cm. A sírt a 123. számú szarmata
kori körárokba ásták, pontosan a körárok érintett
szakaszával egyező tájolásban (9. kép 2). A sír keleti vége
a körárok bejáratához esik, azt nem figyelték meg (20. kép
1–2). A sír egy adultus korú (23–x éves) férfi temetkezése
volt, melyet erőteljesen megbolygattak, mindössze egy
felkarcsont, az arckoponya töredéke, továbbá egy ló
álkapcsának alsó töredéke került elő a sírból.
229. sír: T.: Ny–K, sz.: 60 cm. Szintén egy szarmata kori
körárok belsejében (9. kép 2), ráadásul középen,
pontosan a nagyméretű, É–D-i tájolású szarmata
kori sírra merőlegesen került elő a sírgödör50 (25.
kép 1–2). A maturus korú (40–59 éves) nő sírját
kirabolták (21. kép 1–5).51 Mellékletei közül három
darab bronzból öntött, félgömb fejű fülesgomb (21.
kép 6., 8) került elő, nagyméretű furatokkal. Gomb
h.: 1,4 cm, átm.: 0,8 cm, felszerelő fül furat átm.: 0,2
cm (MFM N 2009.29.2.). 2. A leletek között egy kerek
átmetszetű bronz huzaldarab (21. kép 7., 9) is volt,
funkciója ismeretlen. H.: 1,6 cm, átm.: 0,1 cm (MFM
N 2009.29.6.).
290. sír: T.: DK–ÉNy. A kb. 200 cm hosszú sírgödröt vágta a
10. árok (22. kép 1), amely nagyrészt megsemmisítette
a fordított tájolású csontvázat, csak a lábszárak,
illetve a koponya voltak eredeti állapotokhoz közeli
helyzetben (22. kép 2–3). Lejjebb kirajzolódott a
szabályos, lekerekített sarkú téglalap alakú sírgödör is,

A halmos temetkezések kérdése
A Kárpát-medencébe 895-ben beköltöző magyarok
temetőinek jellegével kapcsolatban közismert, hogy
azok többségében egyszerű aknasíros temetők.55 A
magyar kutatás azonban már korábban is ismert
néhány kurgánba történő másodlagos temetkezést.
Az épített sírhalomba, vagy az alá történő temetkezés
ugyanakkor – bár a jelenség egykori meglétét többen is
valószínűsítették56 – a kutatás nem tekintette 10. századi
magyar sajátosságnak.57

49 Kürti 1996, 151.
50 A szarmata és a honfoglalás kori sír egyaránt a 229. számot viseli. Az ásató a honfoglalás kori sírt a szarmata kori sír rablóaknájaként értelmezte,
bár a honfoglalás kori sírgödör szabályos formájú, függőleges falú és enyhén teknős aljú volt.
51 A feltárás során a honfoglalás kori, Ny–K tájolású sírgödörrészletben csak kevés csonttöredék került elő; a szarmata és a honfoglalás kori
csontváz csontjai az É–D-i tájolású szarmata kori sírgödör déli felében voltak összekeveredve. Ugyaninnen kerültek elő a füles gombok is. A
körülmények arra (is) utal(hat)nak, hogy a két sírt egy időben rabolták ki.
52 Kürti 1991, 55.
53 M. Nepper 2002, I. 36. kép.
54 Vö. Csirke O.: Római kori halomsír kora Árpád-kori, másodlagos temetkezései Kemenesszentpéteren. In: „legjobb, ha mindez nem merül feledésbe…” Újabb eredmények a Kárpát-medence 10–11. századi régészeti kutatásában. Budapest, 2007. Tézisek.
55 Tettamanti 1975, 87–89. A kelet-európai sztyepp, illetve erdős sztyepp területén feltárt, és a magyarok elődeivel kapcsolatba hozott sírleletek
etnikai interpretációjánál a „kurgánnélküliség” korábban — főként az orosz szakirodalomban — néha kifejezetten érvként merült fel ezen
leletek magyarokhoz való kötése, illetve a besenyőktől való megkülönböztetése tekintetében (vö. Pletnyova 2003, 105, 107, 123). Az utóbbi
időben ismertté vált keleti „magyar gyanús” leletek esetében (pl. az ún. Szubotcy-lelethorizont Ukrajnában) már egyértelmű, hogy azok halomba ásva, illetve egyszerű gödörsírban egyaránt és közel azonos arányban fordulnak elő (Komar 2008, 216).
56 Tettamanti 1975, 88.
57 „A hencidai, ohati, zempléni lelőhelyek szerint a halmos temetkezések egy részében esetleg nem ugor-magyar eredetű etnikai csoportok sírjait
kell látnunk.” Tettamanti 1975, 88. Továbbá ld. László 1944, 158–161.
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kivehető, hogy három honfoglalás kori sír is a szarmata
kori körárkokon belül feküdt. Ez az elhelyezkedés a
legnagyobb valószínűséggel azzal magyarázható, hogy a
10–11. században a felszínen még észrevehetőek voltak
a 600 évvel korábbi temetkezések fölé emelt halmok, és
ezekbe tudatosan ásták bele a honfoglalás kori sírokat
(9. kép 2). Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy a
szarmata kori árokkeretes temetkezések fölé emelt
halmok kérdéséről nincs egyértelmű álláspont a korszak
kutatásában.62 Véleményünk szerint a subasai eset inkább
arra bizonyíték, hogy — ha nem is minden esetben —, de
többnyire emeltek halmokat a szarmata korban a nyitott
árokkeretes sírok fölé is. Így nem véletlenül kerültek
a honfoglalás kori temetkezések a körárkok belső
oldalára,63 sőt néha kifejezetten a központi szarmata
sírral azonos helyre, mivel itt feltételezzük az egykori
kurgán legmagasabb, legjobban kivehető pontját (25.
kép). A subasai eset alapján tehát a jövőben érdemes lesz
áttekinteni és ellenőrizni valamennyi szarmata körárkos
temetőt, hogy ezt a jelenséget más esetekkel is igazolni
tudjuk.
Mint fentebb említettük, a halomba történő temetkezés
az Alföldön gyakoribb, azon belül is a Homokhátság
vonalától keletre terjedő területen. Manapság azonban
már a Dunántúlról is ismerünk példát, arról a területről,
mely a kérdés legutóbbi összefoglalásakor még fehér
foltnak számított,64 a kemenesszentpéteri lelőhelyen
római kori sírhalomba ásták a kora Árpád-kori sírokat.65
Az egy halomba beásott sírok száma alapján ez utóbbi eset
arra is példa, hogy néha több sírt ástak bele egy halomba,
ismerünk azonban önállóan előforduló másodlagos

A nem egykorú sírhalom betöltésébe ásott sírok
A korábbi korszakokból származó épített sírhalmokba
történő másodlagos betemetkezésre egyre több példát
ismerünk a honfoglalás kori szakirodalomból. Ezek
pontos megítélésénél és felgyűjtésénél ugyanakkor a
legfőbb probléma az, hogy a teljes kurgán (szakszerű)
feltárásának hiánya miatt gyakran nem könnyű
megállapítani, hogy az adott kiemelkedés valóban épített
sírhalom, vagy pusztán egy természetes kiemelkedés.
Továbbá azt sem, hogy egy vagy több sírt ástak bele.58
A halmos temetkezések szokását korábban azzal az
általános megfigyeléssel hozták összefüggésbe, hogy
a honfoglaló magyarok elsősorban kiemelkedések,
illetve magasabb fekvésű, (ár)vízmentes területeken
temetkeztek.59 Ezt alátámasztani látszik, hogy a korszak
legtöbb halmos temetkezését az Alföldről ismerjük,
ahol kevés természetes kiemelkedés állt rendelkezésre.
Ráadásul pont az Alföld az a terület, ahol adataink
szerint a legtöbb egykori kurgán megsemmisült, illetve
elpusztult a mezőgazdasági munkák következtében. Ott
viszont, ahol megmaradtak,60 ez a szokás helyenként még
a 11. században is kimutatható.61
Ismert azonban néhány eset, amikor a kurgán
feltöltésének ugyan nem maradt nyoma, de egyedi
leletkörülmények és ásatási megfigyelések közvetve
halomba való másodlagos betemetkezésre utalnak. Ezek
talán leglátványosabb hazai példái az itt bemutatott
subasai sírok, ahol első ránézésre az átlagosnál nagyobb,
továbbá egymáshoz viszonyítva is igen eltérő távolságok
voltak a sírok között. A temető összesítő térképe alapján

58 Liska 1996, 183.
59 Tettamanti 1975, 88.
60 Kiszombor‒C Nagyhalom, Matuszka Györgyné, illetve özv. László Györgyné földjén (FÉK 48, No. 574; Kürti 1994, 380, No. 46; Tettamanti
1975, 86, 109). Móra Ferenc 1928. és 1930. évi feltárása kapcsán egyértelmű, hogy a halom betöltésében is kerültek elő sírok (Kürti 1994, 377;
Kürti 2008, 79). Ez az adat a 2003-ban végzett hitelesítő ásatás során feltárt egykori, Móra-féle kutatóárkok rendszere alapján megerősítést nyert
(Langó–Türk 2004, 204).
61 Langó–Türk 2004, 205−206.
62 A kutatók egy része halom alá való temetkezésként értelmezte a körárkokat (pl. Vörös 1985, 154–157; Vaday 1989, 197). Mások ezt vitatták,
és az árokkeretnek pusztán a temetés utáni rituális szokásokban játszott szerepét hangsúlyozták (Kulcsár 1998, 39). A kérdés megítélésében
sokáig Kőhegyi Mihálynak a madarasi szarmata temető halmainak és körárkainak feltárása során tett megfigyelései voltak mérvadóak. Megfigyelése szerint a halmokat kerítő körárkok mindig zártak, míg a nyitott árokkeretes sírok fölött nem figyelt meg halmokat (Kőhegyi 1971,
213). Legutóbb Balogh Csilla hívta fel a figyelmet arra, hogy ez az elkülönítés nem ilyen egyértelmű, mivel ma már ismerünk pl. több biztosan
halom nélküli zárt árokkeretes szarmata temetkezést is (Balogh–Heipl 2010). Ugyanakkor Pilis-Horgásztó lelőhelyen tártak fel olyan nyitott
árokkerettel körülvett szarmata sírt (2. objektum), melyek fölött halmot (annak 45–50 cm-es maradványát) figyeltek meg (Gulyás 2011). Ez
utóbbi, itthon ritkább változat azonban Kelet-Európa kora középkori hagyatékában több eltérő régió és korszak esetében is jól megfigyelhető.
Ilyen például a többnyire a kazárok hagyatékának tartott ún. „négyzetes árkokkal körülvett kurgánok” leletköre (pontosabb terminológiával Szokolovszkaja Balka-lelethorizont) (Fljorova 2001, ris. 3. 1, 3, 6, 8, 9; több bejárattal is pl. ris. 3. 2), melyben a halmokat övező árkok kapcsán pont
a késő szarmata kori helyi előzményekre mutattak rá nemrég az Alsó-Don menti és észak-kaukázusi területeken (Fljorova 2001; Fljorova
2001a; Fljorova 2002).
63 A fent bemutatott eset mellett ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a 10−11. századi temetkezések esetében nem a szarmata kori árokkeretes
(feltételezett) halmok a jellemzőek elsősorban, hanem a korábbi, többnyire őskori eredetű kurgánok.
64 Tettamanti 1975, 88.
65 MRT 4 37/2. lelőhely, vö. Csirke O.: Római kori halomsír kora Árpád-kori, másodlagos temetkezései Kemenesszentpéteren. In. „legjobb ha
mindez nem merül feledésbe…” Újabb eredmények a Kárpát-medence 10–11. századi régészeti kutatásában. Budapest (2007) Tézisek. Ebben az
esetben a halom feltöltése még jól megfigyelhető volt.
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hosszúháti temetőben is a sírok, sírcsoportok között az
átlagosnál nagyobb a távolság. Véleményünk szerint
feltételezhető, hogy egyes sírok fölé a szokványos sírhantnál
nagyobb halmot, vagy nagyobb közös hantot is emelhettek,
amelyek az idők során az erózió és a talajművelés
következtében megsemmisültek. A Maros-torokkal
szembeni mikrorégiónál maradva, pl. Szeged-Bojárhalmon
is 4–6 méterre helyezkedtek el egymástól a sírok. Ezt a
felvetést a sírok távolságán kívül legfeljebb a Hosszúháthalom 100. sír kerítőárkából a mélyszántás után megmaradt
sekély árok bizonyítja, amely azonban megásásakor közel
azonos mélységű volt magával a sírgödörrel. A fenti példák
alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a halom alá, vagy
halomba temetés nem volt ismeretlen a Duna–Tisza közén
megtelepedő 10. századi népesség körében.
A szakirodalomban egyébként már korábban is
közöltek árokkeretes (épített halom alatti?) honfoglalás
kori sírt Nógrádsáp-Tatárka lelőhelyről.71 A bolygatott
temetkezésből aranyozott ezüst öv- és lószerszámveretek,
valamint lovastemetkezés került elő, míg az árokkereten
kívül további 13, soros elrendezésű sírt tártak fel. A
szűkszavú beszámolóból annyit tudunk, hogy itt a
körárok 6,8 m átmérőjű, 60 cm széles és 40 cm mély
volt. Az árokkal körülvett honfoglalás kori temetkezések
harmadik biztos példáját publikálták nemrég egy
Szolnok megyei honfoglalás kori temető anyagában. A
Törökszentmiklós-Szenttamáspuszta 33. sír esetében a
sír teljes egészét körárok övezte (26. kép 1). Sajnos nincs
adatunk a sír és az árok mélységadatainak összevetésére.
A 6,6−7,2 m átmérőjű árokkereten nem volt bejárat, maga
a temetkezés a körülárkolt terület középétől kissé délre
helyezkedett el, maga a temetkezés pedig jól illeszkedett
sírsorokhoz és a temető egészének rendjéhez,72 ugyanez
mondható el a nógrádsápi lelőhelyről is.
Eddigi adataink alapján az árokkereteken belül
feltárt 10–11. századi temetkezésekről elmondható,
hogy magányos temetkezésként (pl. KiskundorozsmaHosszúhát-halom 100. sír), illetve temetőben (pl.
Törökszentmiklós-Szenttamáspuszta 33. sír) egyaránt
előfordulnak. Jellemzőjük továbbá az is, hogy a sírok nem
az árok által körülvett terület közepén, hanem inkább
annak déli felén helyezkednek el. Az említett három 10.
századi körárkos temetkezés esetében 6–9 m átmérőjű –
ebből kifolyólag valószínűleg nem túl magas – halmokról

betemetkezést is. A subasai temető esetében feltehetően
mindkét változat előfordult (vö. 24. és 25. kép).
A halom alá való temetés kérdése
A 10–11. századi temetkezési szokásokat és sírformákat
1975-ben minden addiginál szélesebb adatbázis alapján
összefoglaló Tettamanti Sarolta egykori megállapítása,
mely szerint: „Vitathatatlanul korabeli, tehát X. illetve XI.
századi temetkezésre felhordott halmot nem ismerünk”
ma is érvényes.66 A korábbi vitatott esetek67 mellett
ugyanakkor újabb ásatási megfigyelések alátámasztani
látszanak a halom alá való temetkezési szokás egykori
meglétét. 1999-ben feltárásra, majd 2002-ben közlésre
került a Kiskundorozsma-Hosszúhát-halom 100. sírja.68
A temetkezés egy természetes eredetű, hosszú homokhát
egyik kiemelkedő pontján feküdt,69 és árokkeret
(maradványa) vette körül. A 40–50 cm széles és 10–30 cm
mély árok a déli oldalon maradt meg legépebben, a többi
oldalon sajnos – néhány rövidebb szakasz kivételével –
a szántás elpusztította (26. kép 2). Az árokkeret egy kb.
9 m átmérőjű területet ölelt körbe, ennek déli felében
helyezkedett el a sír, melynek mélysége közel azonos volt
a körárok mélységével.70
A Hosszúhát keleti végén feltárt sírt 2002-es
tanulmányunkban a temetkezést kerítő árok és az I. katonai
felmérésnek a területet ábrázoló térképlapján olvasható
felirat – Hosszúhát-halom – alapján egyértelműen
halmos temetkezésként értelmeztük. Annak fényében
azonban, hogy a 100. sírtól alig 50–80 méterre 2004-ben
egy körárkos-halmos szarmata temető is előkerült, úgy
gondoljuk, az I. katonai felmérés térképlapján olvasható
felirat nem feltétlenül, vagy nem csupán a 10. századi,
hanem a szarmata kori sírhalmokkal is kapcsolatba
hozható. A 10. századi temetkezések és a szarmata kori
sírhalmok változatos kapcsolatát az általunk vizsgált
mikrorégióból is kellő mértékben tudjuk illusztrálni. A
Hosszúhát-halom 100. sírnak önálló sírhalmot emeltek,
amit véleményünk szerint az is megerősít, hogy a közeli,
mintegy 600 évvel korábban emelt, feltehetően még látható
szarmata halmok egyikébe sem ásták bele, ellentétben pl.
a subasai lelőhellyel. Pedig ha pusztán halmos temetkezést
akartak, az így egyszerűbb megoldás lett volna.
Egyes lelőhelyeken, így például a Kiskundorozsma-

66 Tettamanti 1975, 88.
67 Az ásatási beszámolók alapján halom alá való temetkezésként vetődött fel a korábbi szakirodalomban: Bodrogszerdahely, Bátorkeszi 4., 5.
sír, Marcellháza 1. sír, Hencida 5. sír, Szabadegyháza, Óhat-Pusztakócs-Csattaghalom, Hajdúszovát-Hegyeshatárhalom és a zempléni sírlelet
(további irodalommal ld. Tettamanti 1975, 88).
68 Bende–Lőrinczy–Türk 2002.
69 A II. katonai felmérés térképe a kelet–nyugati irányú homokhát keleti végén, ahol a sír előkerült, egy önálló halmot jelöl.
70 A temetkezés közvetlen környezetében több ezer m2-nyi terület került feltárásra, melyen más korszakból származó lelet nem került elő.
71 Tárnoki 1982, 384.
72 Petkes 2011.
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temetkezés. A Hosszúháton egymástól 150 m távolságra
feküdt a 10. századi temető és a „magányos” sír, így már
a 2007-es konferencián felvetettük, hogy valamilyen
összefüggés lehet közöttük. Ezt a felvetést a közeli
elhelyezkedésük mellett elsősorban a bennük feltárt
leletanyag hasonló időrendje, valamint néhány további
Kárpát-medencei párhuzam indokolta.
A Kárpát-medencében eddig összesen öt olyan, többékevésbé biztos esetről van adatunk, amikor a közösségtől
távolabb, 25−150 m-re egy-egy magányos sír került elő.80
Ezeket az eseteket az is összekötni látszik továbbá, hogy
a „magányos sírokban” valamennyi esetben gazdagabb
mellékletű, lóval és/vagy lószerszámmal eltemetett –
egy eset kivételével81 – fegyveres férfi váza feküdt. A
kiskundorozsmai Hosszúháton (Hosszúhát-halom és
Hosszúhát) megfigyelt esethez mind földrajzilag, mind
kronológiailag legközelebbi párhuzam a KiskundorozsmaSubasa M5 37. (26/78) lelőhely. Az itt feltárt négy, illetve az
attól 150 m-re délre előkerült 10. századi fegyveres lovas
férfi sírja82 egyformán a Maty-ér egykori magaspartján
helyezkedett el. Nyíregyháza-Felsősimán feltárt 105
síros temetőtől mintegy 25 m-re, elkülönülve egy
nyéltámaszos baltával és lovastemetkezéssel eltemetett
férfi feküdt.83 A Székesfehérvár-Rádiótelepen a temető,
illetve az A sír esetében Kovács László korábban pont a
közöttük lévő nagy távolság miatt nem tekintette azokat
egy temetőnek.84
Amennyiben a jövőben, főként a nagy felületen végzett
megelőző feltárások további hasonló adatokkal szolgálnak,
véleményünk szerint felvethető lesz a 10. századi
temetkezési rend egy új vonása. Így az is elképzelhető,
hogy a Duna-Tisza-közének déli, Csongrád megyei részén
gyakori „magányos” temetkezéseket a későbbiekben más
megközelítéssel kell majd értékelnünk.85

lehet szó, melyeket kb. 40–60 cm széles és legalább 10–40
cm mély árkokkal vettek körül.
Közismert, hogy a Kárpát-medencében 895 körül
megtelepedő népesség, abból a kelet-európai régióból
érkezett, ahol a halomba, illetve halom alá való
temetkezés térben és időben széles körben elterjedt
szokás volt.73 Ráadásul ezek között említhetjük példaként
a honfoglalás kori régészeti hagyaték legközelebbi
párhuzamait jelentő lelethorizontokat: pl. a Szubotcytípusú temetkezések egy részét a Dnyeper középső
folyása mentén (pl. Tverdohleby 1. sír,74 Dmitrievka 1.
kurgán 2. sír,75 Katerinovka 32. kurgán 1. sír),76 valamint
keletebbre, a Dél-Urál térségében a kusnarenkovói és
karajakupovói régészeti műveltséget.77 Megtalálhatóak
továbbá a szaltovói kultúrkör déli régiójában is az ún.
„négyzetes árkokkal körülvett kurgánok” esetében is,78 és
természetesen bőségesen ismerünk rá példát a 10−14.
századi kelet-európai nomád temetkezések között.
Összefoglalva úgy véljük, hogy a sírhalomba, illetve a
halom alá való temetkezés eddig nem túl nagy számban
képviselt, de biztosan megfigyelt jelensége – több más
temetkezési szokásbeli elemhez hasonlóan79 – a Kárpátmedence 10–11. századi régészeti hagyatékának egyik
keleti gyökerű eleme.
Új típusú temetőszerkezet?
Néhány nagy felületen megkutatott és teljes egészében
feltárt 10–11. századi temető (KiskundorozsmaHosszúhát, és Hosszúhát-halom, valamint az itt
bemutatott Subasa lelőhelyek) egy további megfigyelést
is eredményeztek. Egymás (közvetlen) közelében került
elő ugyanis egyrészt egy kisebb sírszámú 10–11. századi
temető, valamint attól elkülönülve egy-egy „magányos”

73 Délkelet Európában pl. a kazárok esetében Gennagyij E. Afanasz’ev és Andrej A. Atavin a Szokolovszkaja Balka horizont kurgán alá, illetve kurgánba
másodlagosan történő betemetkezéseit – a bennük feltárt leletanyag időrendje alapján – vizsgálva érdekes megállapításra jutott. Véleményük szerint,
mivel a kurgán alá való temetkezések későbbiek, illetve azok a terület tényleges megszállásának, illetve az ott való tartós megtelepedésnek az egyik
attribútumai. Ezzel szemben a korábbi sírhalmokba történő másodlagos betemetkezések a bennük feltárt leletanyag alapján többnyire korábbiak,
vagyis az új betelepülők előbb csak betemetkeztek, majd később a tartós megtelepedést követően maguk is halmokat emeltek (Afanasz’ev–Atavin
2002, 16).
74 Prijmak–Szuprunyenko 1994.
75 Szuprunyenko–Maévsz’ka 2007.
76 Komar 2008, 216.
77 Ivanov 1999, таб. 1.
78 Afanasz’ev 2001, 53–54.
79 Fodor 1985, 20.
80 A fenti esetekben a köztes terület teljes egészében, vagy döntő többségében megkutatott, tehát az elkülönülés markáns és bizonyos.
81 Az Ártánd-Nagyfarkasdombon feltárt 207. számú sír – mely egy szintén gazdag mellékletű, lószerszámokkal eltemetett, de női temetkezés volt
– a temetőtől távolabb, magányosan került elő (Mesterházy 1996, 211).
82 Mészáros–Paluch–Szalontai 2005, 286.
83 Jakab 2009.
84 Kovács 1995, 303.
85 A két hosszúháti lelőhely lehetséges antropológiai összefüggéseinek vizsgálatakor az derült ki, hogy a Hosszúhát-halom 100. sírban eltemetett
egyén embertanilag erősen különbözött a mellette előkerült kis sírszámú temetőben eltemetettektől, főként igen markáns mongolid vonásaival.
ld. Csősz‒Mende 2011.

35

sírok azok is, amelyek nagyobb földmunka, pl. szőlő alá
forgatás, erdőtelepítés, homok- vagy agyagbányászás
során kerültek elő. A magányos sírok közül 15 — részben
az embertani adatok, részben a régészeti leletek alapján —
férfi volt, 5 esetben az eltemetett neme nem eldönthető és
csak 3 esetben temettek el nőt magányos sírban (Bordánybelterület, Kistemplomtanya (Bordány)-Dudás-tanya).
Összegezve megállapíthatjuk, hogy az általunk
vizsgált terület 10. századi temetkezéseinek egyik
sajátossága a magányos férfitemetkezések előfordulása,
főleg a terület középső és nyugati sávjában. Nyugodtan
állíthatjuk, hogy a másik ilyen sajátosság a lovas vagy
lószerszámos temetkezések magas aránya, hiszen a 40
lelőhely közül csupán 4 helyen nem kerültek elő, vagy
nincs róla információnk.
A hosszúháti és a subasai temetők és a tőlük elkülönülő
sírok alapján megállapíthatjuk, hogy mindig a temetőkben
temetkeztek nemesfémekkel gazdagabban, míg a magányos
temetkezések – az aranyat, ezüstdíszeket figyelembe véve,
ritka kivételektől eltekintve – szegényebbnek mondhatók.
A terület gazdasági és társadalomtörténeti vizsgálatához
újabb adalék, hogy a hosszúháti temető 595. sírjából
előkerült 191 darab ezüsttárgy összsúlya 202,79 gramm.
Ezzel dobogós a bojárhalmi 3. sír (659 g) és az algyői 49.
sír (335 g) mögött, megelőzve az algyői 72. sírt (142,4 g).87
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a
subasai temető sírjai korabeli rablásnak estek áldozatul,
ezért hasonló összehasonlításra nem alkalmasak. Egy-egy
sír, illetve leletegyüttes „gazdagságának” megítélésekor,
illetve főként a súly alapján történő összevetésekor azonban
a jövőben egyértelműen vizsgálni kell a nemesfémleletek
nemesfémtartalmát, az ezüst tisztaságát is. Erre a mindszenti,
a gnadendorfi és a hartai temető leletei kapcsán végzett
fémvizsgálatok hívták fel a figyelmet. A külsőre azonosnak
tűnő ezüsttárgyak tényleges ezüsttartalmában igen jelentős
különbségek mutatkoztak, kémiai értelemben egy-két
töredék már nem is nevezhető ezüstnek.88 Kiváló példa erre
a már említett bojárhalmi 3. sír, mely a Kárpát-medence
„leggazdagabb” sírjaként tartunk számon, ugyanakkor
az eddigi fémvizsgálatok azt mutatták ki, hogy a veretek
ezüsttartalma 55–58% körül mozog csupán, mely érték az
eddig vizsgált leletegyüttesek között az egyik legalacsonyabb.89

Településtörténeti értékelés
A Kiskundorozsma-Hosszúhát-halmon feltárt és
2002-ben közölt körárkos-halmos 100. sír, majd a
2011-ben publikált kis sírszámú temető kapcsán már
több alkalommal elemeztük és az újabb jelenségek
fényében finomítottuk a tárgyalt mikrorégió, a Marostorokkal szembeni terület 10. századi temetkezéseinek
sajátosságait. A most bemutatott újabb sírok feltárása
során tett megfigyelések és az előkerült régészeti
leletanyag — melyek jól illeszkednek a vizsgált terület
eddig ismert 10−11. századi településtörténeti képébe
— újabb értelmezési lehetőségeket vetnek fel. Ezek egyik
lényeges eleme, hogy a területről döntő többségében
továbbra is magányosnak mondható temetkezések és
gazdag mellékletű, kis sírszámú, – Kovács László új
terminológiájával – ún. „szállási” temetők86 ismertek.
A Maros-torokkal szembeni, általunk vizsgált területről
összesen 40, honfoglalás kori temetkezést, illetve temetőt
ismerünk (1. kép 2). A 40 lelőhelyen mintegy 300 sírról van
több-kevesebb adatunk. A két teljesen feltárt temetőben —
Algyő, Sándorfalva — közel 100-100 sír került elő; négy,
szintén valószínűleg teljesen feltárt temetőben 13–18 sír
volt (Szeged-Öthalom, Jánosszállás, Szeged-Csongrádi út,
Kiskundorozsma-Hosszúhát). További 8 lelőhelyről 2‒6 sír
előkerüléséről tudunk. Huszonöt lelőhelyről, a lelőhelyek
kétharmadából – s mondanivalónk szempontjából most
ez a lényeg – csak egyetlen temetkezés ismert. Eltekintve
a részletek itteni ismertetésétől, hajlunk arra, hogy azok a
2–6 síros temetők, ahonnan csak felnőttek sírjait ismerjük,
valójában a közepes sírszámmal jellemezhető temetők
sorába tartoznak. A régi ásatások esetében többször
is előfordulhatott – mint pl. Bojárhalomnál – hogy a
gyermeksírokat nem vették észre.
Visszatérve a magányosnak tekinthető temetkezések
kérdéséhez, a subasai, valamint a Kiskundorozsma‒
Hosszúhát-halmon feltárt sír nagyfelületű feltárás során
került elő. Más esetekben a véletlenül előkerült sírok
környékét sikerült kisebb-nagyobb felületen megkutatni,
ilyen pl. Domaszék-Nógrádi-tanya, Bordány-Belterület,
Zsombó-Bába-dűlő. Ezek így bizonyíthatóan magányos
sírok voltak. Hasonlóan nagy valószínűséggel magányos
86
87
88
89

Kovács 2011, 92., 94.
Kürti 1980.
Kóbor 2004, 455.
Az adatokért Suzanne Greiffnak (RGZM) mondunk köszönetet. A mérésekre a mainzi RGZM és a szegedi MFM közös „Münzen und Wohlstand: Multidisziplinäre Untersuchungen zu den reichsten Frauengräber des Karpatenbeckens im 10. Jahrhundert” projektjének keretében került
sor (Greiff‒Hartmann 2011). Ezen vizsgálatokhoz közel 30, a honfoglalás kori sírokban feltárt pénzek teljes spektrumát biztosítottuk a mainzi
laboratóriumnak, annak érdekében, hogy egy anyag-összetételi skálát kapjunk, illetve kezdjünk felállítani. Ehhez tudjuk majd viszonyítani a feltárt vereteink összetételét is (a nevezett projekt esetében a Kárpát-medence kiemelkedően gazdag dél-alföldi női sírjának: Szeged-Bojárhalom 3.
sír, Szentes-Derekegyházi oldal D-3 tábla 5. sír, Szeged-Kiskundorozsma-Hosszúhát 595. sír anyagát), tekintve, hogy a kutatás egyöntetű véleménye szerint a veretek a pénzekből (is) készültek átöntéssel, vagy átkalapálással. Az első eredmények már komoly perspektívát mutatnak e téren. A
hosszúháti 595. objektum (sír) egyik lábbeli vereténél egyértelműen kimutatható volt az alapanyagul szolgáló pénz, vagyis pontos terminus post
quemet kaptunk egy olyan sírnál, amelyben pénzlelet egyébként nem került elő (Greiff 2011; Lőrinczy–Türk 2011, 438–440).
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és felhívtuk rá a figyelmet.92 Elmondhatjuk, hogy a
950–970-es években kiemelkedő gazdagságú leleteket
(is) ismerünk a vizsgált régióból, ráadásul többnyire kis
sírszámú, feltehetően rövid ideig használt93 temetőkből.
Ezek többnyire egységesen a 10. század második felére,
középső harmadára keltezhetőek,94 a gazdag mellékletű
női sírokban feltárt nemesfém pedig feltehetően a 940es évek hadjárataiból származhat, az írott források és
a sírokban feltárt pénzek alapján a honfoglalók ebben
az időszakban jutottak a legnagyobb mennyiségben
nemesfémhez.95 A
radiokarbon
kormeghatározás
eredményei ugyanakkor egy szűkebb, de „első generációs”
horizontot is körvonalaznak a vizsgált régióban a 9–10.
század fordulóján.
Az itt bemutatott, teljes egészében feltárt temetőkkel
újabb elemeket sikerült a helyükre illeszteni a mikrorégió
10–11. századi történetét illetően, melyek ugyanakkor
számos általános kérdést vetnek fel a teljes Kárpátmedence 10. századi időszakát illetően is. Terveink
szerint hitelesítő ásatásokkal igyekszünk feltárttá tenni
az egyes lelőhelyeket, ezek ugyanis jelentős minőségi
többletet eredményeznek az elemzésnél.
A folyamatos, újabb értékelésekre már csak azért is
szükség lesz, mert a legfrissebb eredmények ugyanakkor
a megválaszolandó kérdések számát is szaporították:
az archaeogenetikai vizsgálatok meglepő eredményei96
teljesen más egykori „temetőkialakítási” rendszert
feltételeznek, mint azt korábban gondoltuk. Hogy ennek
kronológiai és/vagy „hitvilági”, esetleg politikai (telepítés)
okai voltak, egyelőre nem tudjuk, de választ továbbra is
csak a mikrorégiós kutatások folytatásától remélhetünk,
melyekből egyszer kirajzolódik majd a teljes Kárpátmedence 10. századi településtörténeti képe.97

Ha a 10. századi temetkezések helyét úgynevezett
vaktérképen ábrázoljuk, akkor csupán azt állapíthatjuk
meg, hogy a terület keleti felében sűrűsödnek, míg a
nyugati részen ritkábbak a lelőhelyek (1. kép 2). Feltehetően
a lelőhelyek gyakorisága nem a szegedi múzeumtól
való távolsággal áll egyenes arányban, hitelesebb
magyarázatnak tűnik a terület keleti és nyugati felének
természetföldrajzi különbözősége. Dorozsmától északra és
nyugatra, a Dorozsma–Majsai-homokhát területén fekvő
községek — Ásotthalom, Bordány, Mórahalom, Ruzsa,
Üllés, Zsombó — területén csak 1–2 temetkezés került
elő, míg Szatymaz határának déli, Kiskundorozsmával
szomszédos részén, Kiskundorozsmán és Röszkén, a Tisza
által egykor bejárt területen sűrűsödnek a lelőhelyek.
A mai Csongrád megye nyugati felére jellemző ritka
megtelepedésre utaló adatokat jól kiegészítik a Duna–
Tisza közi homokhátság Bács-Kiskun megyei részéből
ismert hasonló szórványos adatok.90
A vizsgált régió — főként női sírokból származó —
kiemelkedő gazdagságú, többnyire a 10. század közepére,
második felének elejére keltezhető leletei kapcsán meg kell
említenünk egy időközben publikált történeti koncepciót.
Makk Ferenc a 10. századi fejedelmi szálláshely
meghatározása tekintetében úgy vélte, miután a FelsőTisza-vidéken a század derekán megszűnt a fejedelmi
szállásterület, az rövid időre — a 970-es évek elejéig
— a Duna–Tisza közére tevődött át. Később a bizánci
fenyegetettség hatására került az Északkelet-Dunántúlra
a Fehérvár–Esztergom–Óbuda háromszögbe.91 Bár a
10. századi fejedelmi szállásterület kérdése régészeti
módszerekkel véleményünk szerint egyelőre nehezen
vizsgálható, a Felső-Tisza-vidék és a Dél-Alföld korabeli
régészeti, archaeozoológiai és antropológiai hagyatékában
mutatkozó hasonlóságokat már korábban is összefoglaltuk
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A fent vázolt képet jól kiegészíti, hogy az észak-bácskai 10. századi sírok is többnyire magányosak (Lovász–Czékus 2007, 299).
Makk 2004.
Bende–Lőrinczy–Türk 2002, 375−376, illetve a 76. j.
A sírszám mellett itt érdemes figyelembe venni a hosszúháti temetőben eltemetettek életkorát is: többnyire gyermekek és idősek sírjai ismertek.
Érdekes ugyanakkor, hogy a kis sírszám és a feltételezett rövid használat ellenére is figyeltünk meg szuperpozíciót a hosszúháti temetőben: az
594. sírt vágta az 595. számú temetkezés ld. Lőrinczy‒Türk 2011, 2. kép 3.
A keltezéshez az újabban feltárt sírok leletanyagából jó támpontot nyújt Kiskundorozsma-Hosszúhát (Szeged III. homokbánya, M5 45. (26/59.)
lelőhely) 500. sírjából előkerült, vonalas tausírozással díszített, trapéz alakú, vállas kengyel töredéke, mely a 10. század második felére utal ld.
Lőrinczy‒Türk 2011, 6. kép 4.
A vizsgált mikrorégió területéről a szövegben említett lelőhelyekre vonatkozó irodalmat ld. Bende–Lőrinczy–Türk 2002; Lőrinczy–Türk 2011!
Csősz–Mende 2011; Lőrinczy–Türk 2011, 440‒441.
A rajzokat Czabarka Zsuzsa és Nagy Judit, a fotókat Dömötör Mihály készítette, míg a képtáblákat Németh Dániel, Pápai Zoltán és Zoltán Sándor Péter szerkesztette. A radiokarbon adatok értelmezéséhez Siklósi Zsuzsanna, Oross Krisztián és Szeverényi Vajk nyújtott segítséget. Cikkünket 2008-ban Kovács László és Révész László, 2012-ben pedig Varga Sándor lektorálta. Munkájukat, segítségüket ezúton is hálásan köszönjük!
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A UNIQUE FIND WITH SALTOVO ANALOGIES IN THE 10TH CENTURY MATERIAL OF THE
CARPATHIAN BASIN
In 2004, a tenth-century, Conquest Period isolated burial
of a man was excavated in southeast Hungary, near
Zsombó (Fig. 1; 2. 1). The burial contained elements of
archery equipment and horse-harness as grave-goods
(Fig. 2; Fig. 3. 1−6; Fig 4. 1−2; Fig. 5). Beside the latter,
a rare object of unknown function, made of twisted
wire with rectangular looped terminals, was discovered
(Fig. 3. 4; Fig. 5. 5; 6. 1a−b). The aim of the article is the
analysis of this object and its analogies (Fig. 6). This rare
object type was probably a fastening, clamping, stiffening
or ornamental element of an object made of organic
material.
We have information about six more similar objects
from the published material from Hungary (Table 1),
one of which was found in a settlement, the others in
burials. Similar, although formally somewhat different,
objects are known from the Gepid and Avar periods as
well (Fig. 8). Among Hungarian researchers only István
Dienes analyzed this object type, and defined it − without
further elaboration – as part of horse harness. Since
the exemplars from graves were all found immediately
near elements of horse harness (Fig. 7. 7−9), the authors
accept I. Dienes’ opinion – based on the grave-goods

from Zsombó, and some old turkic finds (Fig. 7. 1) or
Mongolian ethnographic analogies (Fig. 7. 2−4) – and
interpret the object as an element of horse harness: a
whip.
Among the analogies of the object type outside the
Carpathian Basin, the closest ones are known from
classic, 9th century material of the Saltovo-Mayatskaya
culture (Dimitriyevka, chamber tomb 106, excavation
records; Fig. 6. 8a−b). Furthermore, in the 10th century
archaeological record of Scandinavia numerous instances
are known when twisted bronze or silver wire was used to
fasten or decorate wooden grips and hilts, e.g. of knives
(Fig. 6. 9).
We can establish about the use of this 10th century
Carpathian variant that – especially due to its size – it
could have been part of a whip or flogger made of the
combination of wood and leather (Fig. 7), and could have
played a role in the fastening of the shaft or the straps.
However, the find of Edelény (Fig. 6. 2), discovered in a
settlement context, in a vessel of a house, suggests that
such objects could have been use for other purposes as
well.
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1. kép 1: 10–11. századi lelőhelyek Duna–Tisza közének a Maros-torokkal szemközt fekvő részén: 14. Kiskundorozsma-Subasa
(M5 37. (26/78.) lelőhely), 34. Zsombó–Ménesjárás-dűlő (Kossuth u.); 2: 10–11. századi lelőhelyek Duna–Tisza közének a Marostorokkal szemközt fekvő részén, a folyószabályozás előtti rekonstruált vízrajzi környezet tükrében
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2. kép 1: Zsombó. 2–4: Zsombó-Ménesjárás-dűlő (Kossuth u.), 10. századi sír
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3. kép Zsombó-Ménesjárás-dűlő (Kossuth u.). 1–6: 10. századi sír és leletei (5. M=1:2)
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4. kép Zsombó-Ménesjárás-dűlő (Kossuth u.). 1–2: 10. századi sír leletei (M=1:2); 3: A 10. századi sír kalibrált radiokarbon
keltezése és annak egy lehetséges interpretációja
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5. kép Zsombó-Ménesjárás-dűlő (Kossuth u.). 1–7: 10. századi sír leletei (1., 6., 7. M=1:2)
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6. kép A zsombói bronz drót és formai párhuzamai. 1a–b: Zsombó-Ménesjárás-dűlő (M=2:1); 2: Edelény, Borsodi földvár, 8.
ház; 3: Sered I. (Szered, Sk) 15. sír (Točík 1968, Taf. 36. 25); 4: Dormánd-Hanyipuszta 6. sír (M=1:1,5) (Révész 2008, 25. tábla); 5:
Dormánd-Hanyipuszta 6. sír (M=1:1,5) (Révész 2008, 25. tábla); 6: Tiszaeszlár-Bashalom I. 21. (h) sír (Dienes 1956, Pl. LXX. 37);
7: Tiszaroff (M=1:2); 8a–b: Dmitrievka (Ru) 106. kamrasír; 9: Birka 585. sír (Arbman 1943, Taf. 279. 10)
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7. kép A zsombói bronz drót lehetséges párhuzamai a rögzítő funkció kialakítása alapján. 1: Türk kori ún. nagajka (lovaglóostor) az Altajból (Kubarev 2005, ris. 23); 2−4: A modern mongol lovaglóostorok típusai. 2: Bayarsaikhan 2005, 77. 4; 3: Kun
2003, 88. kép; 4. Bayarsaikhan 2005, 336; 5–6: Késnyél markolatának rögzítői. 5: Letkés-Téglaégető II. 91. sír (Bakay 1978, 55. 5.
tábla); 6: Kirov III. 1. kurgán 2. sír (Iljukov 2000, ris. 16. 6). 7–9: A drótleletek sírban megfigyelt jellemző helyzete. 7: DormándHanyipuszta 6. sír (Révész 2008, 63. kép); 8: Sered I. (Szered, Sk) 15. sír (Točík 1968, Abb. 17. 4); 9: Tiszaeszlár-Bashalom I. 21.(h)
sír (Dienes 1956, Fig. LXX. h)
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8. kép A zsombói bronz drót analógiái. 1: Krivina-Iatrus (Gomolka-Fuchs 2007, 283. Abb 4); 2: Dnyeprosztroj 7. kurgán
(Vorosilovszkaja obl., Ru) (Gomolka-Fuchs 2007, 283. Abb 4); 3: szarmata kori bőröv rekonstrukciója (Gomolka-Fuchs 2007, 283.
Abb 4); 4: Paks-Gyapa-tanya 2. sír (közöletlen, Novotnik Á. felvétele); 5–6: Szegvár-Oromdűlő 188. sír
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9. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1: A lelőhely elhelyezkedése és földrajzi környezete; 2. A honfoglalás kori sírok
(kék) helyzete a szarmata kori temető területén.
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10. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–4a: 129. objektum (sír) és leletei
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11. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–6: 131. objektum (sír) leletei
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12. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–9: 131. objektum (sír) leletei
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13. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–6a: 143. objektum (sír) és leletei
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14. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–4: 143. objektum (sír) bontási szintjei
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15. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–4: 143. objektum (sír) bontási szintjei és a sírgödör formai jellemzői

57

16. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–13: 143. objektum (sír) és leletei
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17. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–6: 143. objektum (sír) leletei
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18. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–20: 143. objektum (sír) leletei
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19. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–3: 143. objektum (sír) állatcsont leletei
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20. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–2: 167. objektum (sír)
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21. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–9: 229. objektum (sír) és leletei
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22. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–6a: 290. objektum (sír) és leletei
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23. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–3: 300. objektum (sír)
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24. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–2: 131., 143. és a 167. objektum (sír) a késő szarmata kori körárokban (123.
obj.), illetve azon belül
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25. kép Kiskundorozsma-Subasa (M5 37. (26/78.). 1–2: 229. objektum (sír) és a késő szarmata kori sír metszete és elhelyezkedése a
körárkon belül
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26. kép 1: Törökszentmiklós-Szenttamáspuszta 33. sír (Petkes 2011, 3. kép nyomán); 2: Szeged-Kiskundorozsma, Hosszúhát-halom 100. sír (Bende–Lőrinczy–Türk 2002, 2. kép nyomán)
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