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14. táblázat: Fogstátusz adatai (P: poszt mortem elvesztett, É: életben elvesztett, Cs: csírahi-
ány, +: megvan) (avarok)
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DESCRIPTION OF THE HUMAN SKELETAL FINDS 
FROM THE KISKÖRE–PAP-TANYA SITE

We had 1 Sarmatian Period (woman, senium), 6 Avar Period Gepid and 39 Avar Period 
skeletons from the Kisköre–Pap-tanya site, available for anthropological examination. The 
Gepid bones are similar to the Kál and Tiszagyenda finds. We identified the skeletons of six 
children and juveniles, as well as 33 adults from the Avar skeletal finds. From the taxonomic 
point of view, the adults were characterised by dominant Europid elements (brachycrania). 
Four skulls can be classified as Mongolid. One female skull is slightly deformed, and anot-
her two are assumed to have had impacts of distortion. The number of pathological cases is 
low. A deformation of the maxilla (nasopalatine cyst) in a male skull is worth mentioning 
and we also found one case of early-stage skeletal tuberculosis in another individual. From 
the taxonomic point of view, they are not different from the Avar Period anthropological 
types of the Danube–Tisza Interfluve Region. 

Tóth Zoltán – Kenéz Árpád – Lisztes-Szabó Zsuzsa –
 Csík Attila – Pető Ákos

RÉGÉSZETI ÉS ARCHAEOBOTANIKAI ADATOK 
HEVES MEGYE (KÉSŐ) NÉPVÁNDORLÁSKORI 

KUTATÁSÁHOZ PETŐFIBÁNYA–ISKOLA UTCA 5. 
LELŐHELY SÍRJAINAK VIZSGÁLATA ALAPJÁN

Előzmények
Petőfibánya Heves megye délnyugati részén, a Zagyva-völgyében található. Petőfibá-
nyán, az Iskola utca 5. szám alatt, Láger Lajos telkén 1974 októberében négy avar kori sírt 
tártak fel a Dobó István Vármúzeum munkatársai. A leletmentést Fodor László régész 
vezette. Összesen 3 kutatóárkot húztak, amelyekből származtak a sírok. Egy avar kori te-
mető részletét találták meg, amely a település beépítettsége miatt részben megsemmisül-
hetett az elmúlt évtizedek során.

A feltárt sírok leírása
1. sír (2. kép 1) 
Adultus korú nő (30–40 év). Tájolás: északnyugat–délkelet. Téglalap alakú, lekerekített sar-
kú sírgödör. H.: min 85 cm, sz.: 60 cm. A váz jó megtartású, háton fekvő, nyújtott helyzetű, 
karok szorosan a test mellett. Az alkarok és a medencétől a lábak felé teljes mértékben hi-
ányzik a test bolygatás miatt.
Melléklet:1 1. A nyak tájékán gyöngyök. 2–3. A koponya mindkét oldalán korongpár. 

2. sír (2. kép 1) 
Infans I. korú gyermek (2,5–3 év). Tájolás: északnyugat–délkelet. Téglalap alakú sírgödör. 
H.: 102 cm, sz.: 36 cm, m.: 70 cm. A váz közepes megtartású, háton fekvő, nyújtott helyzetű, 
a vállak felhúzottan karok szorosan a test mellett. A testet textilbe csavarták.
Melléklet nélküli.

3. sír (2. kép 1) Adultus korú nő (35–45 év). Tájolás: északnyugat–délkelet. Téglalap alakú 
sírgödör. H.: kb. 190 cm, sz.: 92 cm, m.: 100 cm. A váz jó megtartású, háton fekvő, nyújtott 
helyzetű, a vállak felhúzottan karok szorosan a test mellett. A testet textilbe csavarták.
Melléklet: 1. A jobb váll külső részén 2 db állatcsont. 2. A jobb medencecsont külső részén 
lassúkorongolt, sötétszürkére égetett, világosszürke-fehérfoltos, enyhén kihajló peremű 

* Tóth Zoltán Dobó István Vármúzeum – Kenéz Árpád környezettudományi (archaeobotanikai) szakértő – 
Lisztes-Szabó Zsuzsa Magyar Tudományos Akadémia, Atommagkutató Intézet – Csík Attila Magyar Tudományos 
Akadémia, Atommagkutató Intézet – Pető Ákos Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet

1. A tárgyak nincsenek meg.
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agyagedény (m.: 13,8 cm, peremátmérő: 10,7 cm, fenékátmérő: 7,2 cm) (3. kép 2). A vál-
lán és hasán egy-egy szabálytalan hullámvonal. 3. A jobb oldali medencecsonton csiga.

4. sír (2. kép 1) Tájolás: északnyugat–délkelet. Téglalap alakú sírgödör. H.: min. 168 cm, sz.: 
min. 55 cm, m.: 135 cm. A váz jó megtartású, háton fekvő, a vállak felhúzottan karok szo-
rosan a test mellett. A lábak enyhén hajlítottak és kissé jobb oldalukra döntöttek, a lábfejek 
szorosan egymás mellett. A testet textilbe csavarták.
Melléklet: 1. A koponya bal oldalán fülbevaló.2 2. A bal oldali bordák és felkarcsont között 
vaskés. 3. A jobb lábszár külső részén, az edény mellett állatcsontok (szárnyas?). 4. A jobb 
lábszár külső részén lassúkorongolt, sötétszürkére égetett, világosszürke-fehérfoltos, enyhén 
kihajló peremű agyagedény (m.: 11.5 cm, peremátmérő: 10 cm, fenékátmérő: 7 cm) (3. kép 
3). A vállán három sorban ujjbenyomkodásos díszítés. 5. Egyenes hátú, felfelé köszörült élű 
vaskés (h.: 10,7 cm, sz.: 1,4 cm, v.: 0,4 cm) töredéke (3. kép 4).3 

Szórvány
A lelőhelyről szórványként vassarló (h.: 27 cm, sz.: 26,4 cm, v.: 0,2-3 cm) (3. kép 1) és kopor-
sószeg (h.: 7,2 cm, sz.: 0,4 cm) (3. kép 5) került elő.

Temetkezési szokások
Tájolás
Az elhunytakat azonosan, a késő avar kor legáltalánosabb tájolásának megfelelően észak-
nyugat–délkeleti irányban temették el. 

Sírforma, sírméret
A sírgödrök téglalap alakú aknasírok voltak, többségük lekerekített sarkokkal. Egyéb kialakí-
tási formát vagy utólagos beásás nyomát nem lehetett dokumentálni. 

A halottak sírba helyezésének módja
Az elhunytakat háton fekve, nyújtott helyzetben temették el. Mindegyik halottnál feltételez-
hetjük, hogy testüket textilbe csavarták. A 4. sír elhunytjának testhelyzete is a halotti lepelre 
utal, azonban a test a sírgödörbe helyezéskor enyhén jobbra dőlhetett. Szórványként kopor-
sószeg is előkerült, azonban a dokumentált sírokban koporsóra utaló nyomot nem találtak 
a feltárás idején.

Ételmelléklet
Túlvilági útravalót a 3. és 4. sírnál feltételezhetünk az edények, illetve az állatcsontok alap-
ján.4 A 3. sírban szarvasmarha, a 4. sírban szarvasmarha/ló méretű emlős ágyékcsigolyá-
ját találták meg. A csigolyákhoz tartozó testrészek húsosak voltak, ezért ételmellékletként 
kerültek a sírba. Ezeken kívül természetesen valószínűsíthetjük, hogy az elhunytak mellé 
helyeztek olyan ételeket is, amelyeknek nem maradt nyoma. 

2  A tárgy nincs meg.
3  A sírrajzon nem jelölték a megtalálási helyét.
4  Köszönettel tartozom Daróczi-Szabó Márta és Daróczi-Szabó László meghatározásának.

Azonban szerencsére a 3. és 4. sír földmintái megmaradtak az elmúlt évtizedek so-
rán, így flotálni lehetett azokat. Ezt követően az archaeobotanikai vizsgálatok kimutatták, 
hogy mindkét edény ételmellékletet tartalmazott.5 A 4. sírban azonosíthatatlan, szenült 
szerves maradványok voltak, amelyek vélhetően egy korábbi ételmellékelt maradványai 
lehetnek. Ezzel szemben a 3. sír edényében már azonosíthatók voltak a kölesből készült 
kásaétel szenült töredékei. 

Áldozati állatok
A 3. sírban egy egész szárnyast, szarvasmarha sarokcsontját, valamint egy tojást helyeztek el. A 
4. sírból egy szárnyas egész vázát ismerjük. Ezeket a maradványokat már nem értelmezhetjük 
ételként, áldozati, valamint szimbolikus funkciót töltöttek be az avar gondolkodásban. 

A Mátra-vidéken néhány lelőhelyen megfigyelhető az egészben eltemetett szárnyasok 
sírba helyezése. A térség avar kori temetkezési szokásaiban érdekesség, hogy nem gyakoriak 
az áldozati állatok. A kora periódusban kizárólag – bár az avarok kétségtelenül ezt a régiót 
elsősorban a 7. sz. első harmadától veszik birtokba,6 így csekély a korai lelőhelyek száma 
– Nagyréde–Ragyogópartól ismerünk részlegesen eltemetett áldozati állatokat, amelyek 
juhbőrös sírok voltak. A késő avar korból Gyöngyöspata–Előmályról 12 szárnyas (ebből 3 
kakast),7 valamint egy farkas,8 Apc–Berekaljáról pedig 2 szárnyas került elő.9 Ezen állatokon 
kívül még ritkán lovastemetkezések is voltak Apc–Fő úton és Gyöngyöspata–Előmályon, 
de a térségre szintén nem jellemző a lovak eltemetése.10 

A késő avar korban átalakult temetkezési szokást figyelhetünk meg az áldozati állatok-
nál a Kárpát-medencében. A korai periódusra jellemző, nagyobb mennyiségű állatok sírba 
helyezése visszaszorult, inkább már egy, esetleg kettő-három állatot tettek a halott mellé. 
A Mátra-vidéken megállapítható, hogy nem gyakoriak a sírokban az áldozati funkcióval 
elhelyezett állakot az elhunytak mellett. Ezzel szemben megnövekedett az ételmellékletek 
száma ebben a régióban is a kései periódusban. 

A Mátra keleti oldalán jelenleg nem is tudunk olyan lelőhelyről, amely állatáldoza-
tot tartalmazott volna. A nyugati oldalon – bár Nagyrédét is ide sorolhatnánk, de korai 
sírjai nem kötődnek más lelőhelyekhez – viszont Gyöngyöspata, Apc és Petőfibánya 
temetőiben a szárnyasok, részben a lovak vonatkozásában hasonló gondolkodásmódot 
feltételezhetünk. Az egykori közösségek vélhetően kereskedelmi-gazdasági kapcsolat-
ban lehettek kisebb-nagyobb mértékben egymással, amely során a cserélt információk 
a szokásokat és a hitvilágot is befolyásolták. Ezért megállapíthatjuk, hogy ezen lelőhe-
lyeknél részben hasonló temetkezési szokások voltak. A pontosabb összehasonlításokat 
megnehezíti, hogy Apcon és Petőfibányán csak néhány sírt ismerünk, amelyekből nem 
lehet alapos következtetéseket levonnunk a mellékletek összehasonlításában. Azonban 
a csekély sírszámok arra azért alkalmasak, hogy temetők közötti hasonlóságokat állapít-
sunk meg.

5  Az archaeobotanikai vizsgálat eredményeit és értékelését részletesen lásd az 5. fejezetben.
6  Tóth 2017. 222.
7  Tóth 2013.; Tóth 2018. 112.
8  Tóth 2013.; Tóth 2018. 114. 
9  Tóth 2019.
10  Tóth 2017. 273.
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Bolygatások
Az 1. sírt érte bolygatás. Azonban nem tudjuk biztosan a bolygatás idejét. A beásás inkább 
20. századi lehetet. 

Leletanyag
Használati tárgyak
Kés
A 4. sírból ismert egyenes hátú, felfelé köszörült élű vaskés töredéke. Az előkerülési helyét 
nem tudjuk.
Sarló
A feltárás során megtalált sarló szórvány. Elképzelhető, hogy az újkori bolygatások követ-
keztében került ki eredeti helyzetéből és nem korabeli sírrablás során. Síron belüli elhelye-
zése általában a korszak gondolkodásmódjával kapcsolható össze. 

A Kárpát-medencében élő népcsoportok halotti szokásaival foglalkozó néprajzi leírásokban 
találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy az elhunyt mellére, hasára különféle vastárgyakat he-
lyeznek.11 Ezeket csak ritka esetekben temetik el a halottakkal. A vaseszközök funkciója a te-
metkezés során eredetileg a rontó szellemek távoltartását szolgálta. A vastárgyakkal védelmezés, 
valamint a halott visszatérésének megakadályozása a vasbabonák körébe tartozik.12

Megállapítható, hogy ez a temetkezési szokás nemtől, kortól és társadalmi státusztól függet-
len, így a rontást elhárító szerepe még valószínűbbnek tűnik. A kora avar korban csak néhány 
példát ismerünk. A 7. század utolsó harmadában jelent meg nagyobb mennyiségben és vált 
általánossá ez a szokás.13

Edények
Mindkét edény lassúkorongolt, enyhén kihajló peremű, sötétszürkére égetett, oldalfalukon 
pedig világosszürke-fehérfoltok láthatók. A 3. sír edényét hullámvonalak, a 4. sír edényét 
pedig ujjbenyomkodások díszítik. 

A temető szerkezete
Az avar temető vélhetően kicsi részét sikerült régészetileg kutatni 1974-ben. Nagy való-
színűséggel a 3 kutatóárok közötti részeken is még maradtak a földben temetkezések. Az el-
telt közel fél évszázad alatt nem ismerünk újabb avar leleteket Petőfibányáról vagy a szűkebb 
környékéről. A feltárt sírok egy népvándorlás kori soros temető részét képezték.

Régészeti növénytani adatok a petőfibányai avar kori sírok értelmezéséhez
Anyag és módszer
Az 1. táblázatban bemutatott mintákat az egri Dobó István Vármúzeum régész és régész-
technikus kollégái készítették elő az archaeobotanikai vizsgálathoz. Ennek keretében a 
megfelelő lyukbőségű szitasorozatokon átengedve (0,5 és 1,0 mm) választották el a nyers 
földminták egyes frakcióit. A mag- és termésmaradványok elemzéséhez (karpológia) az 
előkészítés során eltávolítottuk a mintákból a nedves szitálás során visszamaradt szervet-

11  Istvánffy 1894. 182–183.  
12  Somogyi 1982. 191.
13  Somogyi 1982. 193–194.  

len (kavics, patics, kőzettörmelék, kerámia- és cseréptöredékek) és szerves alkotórészeket. 
Az utóbbi csoport maradványait mikroszkóp segítségével különböző egységekre válogat-
tuk, majd elkülönítettük a tanulmány szempontjából fontos növényi eredetű elemeket, 
úgy, mint: ételmaradványok, termések, magvak, valamint a Poaceae család szárai és vi-
rágzati részei. Az előkészítési és határozási folyamatok során digitális kamerával felszerelt 
sztereo-mikroszkópot használtunk.

A növények magjainak és terméseinek meghatározásához maghatározókat,14 egy inter-
netes fotóadatbázist,15 illetve egy recens összehasonlító gyűjtemény vonatkozó tételeit is 
felhasználtuk. A növényfajok tudományos elnevezése Horváth et al.,16 Simon17 és Király18 
munkáit követik, az értelmezéshez felhasználtuk Gyulai munkáit.19

Az ételmaradványt sztereomikroszkóp alatt (Zeiss Stereomicroscope Discovery v20) 
tanulmányoztuk, leválogatva az azonosításra alkalmas szemcséket. A potenciálisan azo-
nosítható szemcséket kétoldalú szénragasztóra preparáltuk, és alumínium mintatartóra 
rögzítettük, majd vékony aranyréteggel vontuk be (Bio-Rad E5000C Sputter Coater), az 
elektronmikroszkópos vizsgálatok során kialakuló felületi töltés felhalmozódás megakadá-
lyozására. Az elektronmikroszkópos felvételek (SEM) Hitachi S4300-CFE pásztázó elekt-
ronmikroszkóppal készültek. A szenült étel növényi maradványain megfigyelt kristályokat 
energiadiszperzív röntgenspektroszkópia módszerrel (EDS) elemanalízisnek vetettük alá, 
15 kV gyorsítófeszültség mellett, 0,1 atom % érzékenységgel.

A karpológiai vizsgálat eredményei
A lelőhely kapcsán mindösszesen 3 db kiiszapolt, a feltárt avar kori sír edénymellékleteiből 
származó kis mennyiségű anyagot kaptunk archaeobotanikai feldolgozás céljából (1. táblá-
zat). A megtalált maradványok mindegyike szenült állapotú.

táblázat: A makro-archaeobotanikai vizsgálatba vont minták katalógusa.

Régészeti jelenség jellege Kor/korszak
4. edény, csontok késő avar

földminta az edényből késő avar
3. sír edényének tartalma késő avar

Egy kis maréknyi kásaétel mellett 61 db mag/termésmaradványt tudtunk elkülöníteni 
az anyagból. A kásaételből több maradványt is megkíséreltünk azonosítani, hogy a sírba 
helyezett ételmelléklet összetételére is következtethessünk. A 4. edényben gabonafélék 
szemtermései voltak megfigyelhetők. A „földminta az edényből” megnevezésű mintában 
pedig azonosíthatatlan, szenült szerves maradványok voltak.20 Ezek is feltételezhetően egy 
korábbi ételmellékelt maradványai lehetnek.
14  Schermann 1966.; Radics 1998.; Cappers et al. 2006.; Brecher 1960.
15  http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/?pLanguage=en
16  Horváth et al. 1995.
17  Simon 2000. 976.
18  Király 2009. 616.
19  Gyulai 2007. 69.; Gyulai 2010. 479.
20  25 db 2 mm feletti, a többi ennél kisebb morzsa, azok nem kerültek elkülönítésre.
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2. táblázat: Az archaeobotanikai vizsgálat tételes eredményei
Latin név Magyar név Maradvány Σ

Gabonák
4. 

edény, 
cson-

tok

földminta 
az edény-

ből

3. sír 
edé-

nyének 
tartalma

Hordeum vulgare L. árpa szemterméstöredék 1 1  

Panicum miliaceum L. köles szemtermés 15 15

Setaria italica L. 15

Triticum cf. turgidum L. subsp. 
dicoccum (Schrank) Thell. tönke szemtermés töredék 1 1

Triticum sp. szemterméstöredék 2

Σn 17 4   30

Σp 4 3 0 2

Szántóföldi gyomok és 
ruderáliák

Chenopodium album L. fehér libatop makk 1 1

Σn 1     1

Σp 1 0 0 1

Nem beserolható 
növénymaradványok

Indet. nem megha-
tározható

szerves maradvány 
(2 mm feletti) 25 25

Indet. nem megha-
tározható mag/termés 1 1

cf. Fabaceae (Onobrychis, 
Alhabi?)

hüvelyes 
magvak termés 17 17

cf. Nigella sp. katicavirág   2

Σn 43 25 20

Σp 2 0 1 1

Ételmaradványok

Kása
köleskása hüvelyes 
és olaszmuhar 
magokkal

XXXXX

Növényi maradvány összesen 61

Taxonszám összesen 7

Egyéb, megfigyelt marad-
ványok

2 mm alatti szerves marad-
vány XXXXX

csigaház X

kisméretű faszéntöredék XXX

csont (emberi ujjcsontok) X X

Megjegyzés: X: nagyon kevés; XX: kevés; XXX: átlagos mennyiség; XXXX: sok; XXXXX: nagyon sok

1. kép A lelőhely elhelyezkedése Petőfibánya és térségében
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A továbbiakban mintánként, katalógusszerűen ismertetjük a leletanyagot

4. edény, csontok
A mintában mindösszesen 2 db tönke szemtermés (Triticum cf. turgidum L. subsp. dicoccum 
(Schrank) Thell.), 1 db árpa (Hordeum vulgare L.) és 2 db feltételezhetően búzafajhoz tarto-
zó szemterméstöredék volt (cf. Triticum spp.).
Egyéb megfigyelt maradványok: kisméretű faszéntöredék (közepes mennyiség), emberi 
ujjcsontok.21

4. edény, földminta A mintában csak az azonosíthatatlan, de láthatóan szerves eredetű szenült 
maradványok voltak, amelyek közül 25 db-ot (2 mm feletti) ki is emeltünk. Ezek meghatá-
rozása makro-archaeobotanikai módszerekkel nem lehetséges. Csak feltételezhetjük, hogy 
az edénybe, egykoron ételmellékletként helyezett étel morzsáiról lehet szó.
Egyéb megfigyelt maradvány: csigaház.
3. sír edényének tartalma
A mintát egyöntetűen és kizárólagosan csak egy szemmel láthatóan is kölesből készült kása-
étel szenült töredékei alkották. Az erős hőhatás miatt az étel alkotóinak nagy része felismer-
hetetlenségig eltorzult. Mindösszesen 15–15 db, viszonylag ép köles (Panicum miliaceum 
L.) és olaszmuhar (Setaria italica L.) szemtermést sikerült azonosítanunk, amely megerő-
síti azt a tényt, hogy a sírba helyezett kerámia tartalma egy klasszikus, jól szétfőtt köleskása 
lehetett. A fenti szemterméseken túl egy fehér libatop (Chenopodium album L.) magját is 
megfigyeltük. E csekély részarány feltételezhetően arra utal, hogy gyomnövényként vélet-
lenül került a készételbe, esetleg utólagosan az edénybe. Ugyanakkor több egyforma, de 
nagyon megégett magot is kiemeltünk a mintából. Az egyik csoportot szinte biztosan vala-
miféle hüvelyes faj magvai (hüvelyesekkel kevert köleskása) alkották, de még a nemzetség 
biztos meghatározása sem lehetséges a magok erős alak- és textúravesztése miatt. Az enyhén 
ívelt, vese alakú magok az apró szemű babokra (pl. feketebab) emlékeztetnek, de a Phaseo-
lus nemzetség észak-amerikai eredetű. Ebből fakadóan maradnak azok a fajok, amelyek a 
minta által megjelenített késő avar korban előfordulhattak a Kárpát-medencében.22 Ennek 
megfelelően a baltacím (Onobrichys viciifolia), esetlegesen a tevecserje (Alhagi maurorum) 
Közel-Keleten is honos és sokféle módon használt félcserje magvaira eshet a választás. Eze-
ken túl 2 db katicavirág (Nigella sp.) magvaira hasonlító magot is detektáltunk. Ez utóbbi-
ak szintén inkább csak, mint gyomok kerülhettek a kásába, annak ellenére állítjuk ezt, hogy a 
mezei katicavirág termesztett változata, a kerti katicavirág a reform konyhában kedvelt fűszer.23

A fent részletezett készétel fő alkotója tehát két klasszikus kásanövény, a köles és az olasz-
muhar volt. Ezek mellett egy szándékosan belekevert hüvelyes növény magvai is megtalál-
hatók voltak. A további maradványok véletlenül kerülhettek bele. Hogy az ételt tejben, vagy 
vízben főzték-e, nem állapítható meg pusztán szemrevételezéssel. A maradványok felületén 
látható csillogó felület feltehetően valamilyen zsiradéktól (pl. tejzsír, faggyú, sertészsír, nö-
vényi olaj stb.) származik.

Egyéb megfigyelt maradványok: kéztőcsont (?).

21  A gabonaszemek és a levágott (?) ujjmaradványok akár egy temetkezési rítus emlékei is lehetnek.
22  Pl. helyi termesztés/gyűjtögetés, vagy kereskedelem, illetve behurcolás útján bekerült növényi alapanyagok.
23  Megtévesztő módon feketehagyma mag, feketekömény, parasztbors néven ismert.

A SEM vizsgálat eredményeinek összefoglalása 
A pásztázó elektronmikroszkópos felvételek kiértékelését szemrevételezéssel, a megfigyelt 
struktúrák felvételeinek összevetésével végeztük el.A felvételeken több helyen jól kivehető 
szemterméstöredék alakja és mérete (ca. 400–500 µm) alapján, a makrobotanikai vizsgálat 
során is azonosított muhar fajjal (Setaria sp.) azonosítható (1. ábra). A szemterméseket a tok-
lász szorosan veszi körbe, a szem és a toklász szövetében a megnyúlt sejtek a szem hossztenge-
lyével párhuzamosan futnak. A szem fő tömegét a keményítőt raktározó liszttest tölti ki, amely 
a SEM felvételeken homogén, de hőhatásra hólyagossá vált struktúra.

A kásamaradvány szövetrészletein nagy mennyiségben találtunk hasábos formájú kalci-
um-oxalát kristályokat (2. és 3. ábra). Ilyen típusú kristály az egyszikűekben nem jellemző,24 
azonban Panicum fajokban előfordulhat.25 A kristályok magas kalcium tartalmát az elem-
spektrumok igazolták.

24 Metcalfe 1960.; Linder–Rudall 1993.
25 Ellis 1988.; Prychid–Rudall 1999.

2. kép 1: 1. sír; 2: 2. sír; 3: 3. sír; 4: 4. sír
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Az ételmaradvány alapmátrixáról készült pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken a 
kásaételek buborék-struktúrájára jellemző mintázat/szerkezet látható. A kása ételekben hő-
hatására lezajló üregképződés jellegzetességei eltérnek a kelesztett tésztafélék széndioxid-kép-
ződésével járó buborékfejlődéstől (4. ábra).26 További érdekesség, hogy az alapmátrixban a 
makrobotanikai vizsgálat során megfigyelt köles (Panicum miliaceum L.) szemtermések pely-
valevelének szöveti képletei is előfordulnak. Ezek a mátrixba teljesen beágyazódva, azokkal 
egy egységes struktúrát alkotva jelennek meg, amely kétséget kizáróan mutatja, hogy nem 
szennyeződésről, hanem az ételféleséghez tartozó alapanyagról van szó (5. és 6. ábra).

Az eredmények megvitatása
Az egyre nagyobb számban feltárt avar kori telepek és teleprészletek jó alapot szolgáltatnak 
arra, hogy az avar társadalom mezőgazdaság-történetével, illetve a környezetükben elérhető 
növények hasznosításával kapcsolatban kiterjesszük tudásunkat.27

26 Pomeranz és Meyer 1984.; do Espirito-Santo et al. 2014.
27 Többek között pl. Pető–Herendi 2012.; Pető et al. 2012.; Herendi–Pető 2015.; Kenéz–Pető 2015.; Rapan 

Papeša et al. 2015.

3. kép 1: Szórvány; 2: 3. sír; 3–4: 4. sír 5: Szórvány

A népvándorláskor népeinek tárgyi és 
szellemi kultúrája a korszak magaskultúrái-
nak (pl. Bizánc, Irán, Kína) hatására, illetve 
a többi néppel való együttélésből adódóan 
folyamatos változásban és alakulásban volt. 
Éppen ezért okkal feltételezhetjük, hogy a 
tárgyi és a szellemi kultúra változása mellett 
a mezőgazdasághoz kapcsolódó agrotech-
nológiai tudásra sem csak a lokális hatások 
és környezeti feltételek bírtak befolyással. 
Az avar kor késői időszakában (a Kr. u. 7–8. 
század fordulója és a 9. század eleje között) 
az avar népesség megváltozott életmódjával 
számolhatunk. A letelepedéssel párhuza-
mosan állattenyésztéssel vegyes növényter-
mesztést folytathattak.28

Gyulai Ferenc 19, archaeobotanikai 
szempontból is feldolgozott avar kori lelő-
hely 120 növény taxonjáról tesz említést.29 
A 19 lelőhely összesített adatai alapján kiraj-
zolódó kép szerint az avarság legfontosabb 
gabonanövényei az árpa- (Hordeum spp.), 
illetve az ősi pelyvás búzafajok (Triticum 
spp.) lehettek, amelyek mellett a köles (Pa-
nicum miliaceum L.),30 illetve részlegesen 
a zab (Avena sativa L.) is jelentős szerepet 
játszhatott. A növénytermesztés meglété-
nek közvetett növénytani bizonyítékai a 
szántóföldi és a szántóföld környéki zavart 

társulások gyomfajainak megjelenése, amelyek közül érdemes megemlíteni a fehér libato-
pot (Chenopodium album); ezt a fajt akár gabonapótlóként is felhasználhatták. A rendelke-
zésre álló szűkös gabonakészletek kiegészítésére, pótlására a tavi káka termése (Schoenoplec-
tus lacustris) mutatkozik megfelelőnek. A termesztett növények mellett kiemelt szereppel 
bírhattak a vadon termő fajok gyűjtögetett és ehető termései, mint például a mogyoró (Co-
rylus avellana L.) vagy a tölgyfajok makktermése (Quercus sp.), illetve az erdei gyümölcsök, 
amelyekhez – nézőponttól függően – a szőlőt is odasorolhatjuk.

A növénytermesztéssel és növényhasznosítással kapcsolatos további ismereteket köz-
vetítettek a Hódmezővásárhely–Kopáncs II/11. és Hódmezővásárhely–Kopáncs I. 
(Olasz-tanya) délkelet-magyarországi lelőhelyeken végzett pollenanalitikai és fitolitvizsgá-
latok is. Az egyik kútból származó pollenadatok egyértelműen alátámasztották, hogy a telep 

28 Pető et al. 2012.
29 Gyulai 2010. 479.
30 Gyulai 2002. 43.

4. kép 1. ábra: Feltehetően egy muharfaj (Setaria sp.) 
szemtöredékének SEM felvétele a petőfibányai avar kori sír egyik 

edénymellékletében talált kásamaradványból

5. kép 2. ábra: Kalcium-oxalát kristályok SEM felvétele 
a petőfibányai avar kori sír egyik edénymellékletében talált 

kásamaradványból
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környezetében szántóföld jellegű területek, illetve ezekhez kapcsolódó ruderális (gyom) 
társulások voltak jelen. A gyomok nagyarányú jelenléte a szántóföldi termőhely, illetve a 
termesztéstechnológia alacsony fokára is utal.31 A fitolitelemzés pedig kimutatta a gabonák 
telepen belüli feldolgozását és felhasználását.32

A botanikai eredmények alapján a letelepült avar lakosság aktívan és sok tekintetben in-
tenzíven hasznosította környezetet. A növénytermesztésre nem csak a gabonák megjelené-
se, hanem a nagyszámú gyomfaj jelenléte is utal, amelyek éppúgy megtalálták élőhelyüket a 
kezdetleges szántókon, mint a legeltetett, esetlegesen túllegeltetett ökotonokban. A dél-ma-
gyarországi lelőhelyeken végzett integrált archaeobotanikai elemzés adatai arra utalnak, 
hogy a telep lakói a mozaikos táj nyújtotta lehetőségeket kihasználták: a folyóvölgy ligeter-
deinek fáit, illetve a táj mélyedéseiben megjelenő nádat es egyéb arra alkalmas fajokat építé-
si célra használhatták fel. A szárazulatok nyújtotta élőhelyek lehettek a legeltetéssel váltásban 
gabonatermesztésre használt térszínek, míg a buckák oldalának üdébb, réties élőhelyei az 
állattartás céljait szolgálhatták. Mind eszközhasználatában, mind növény szortimentjében 
kezdetlegesnek tekinthető gabonatermesztés mellett a gyűjtögetett gyümölcsök és termé-
sek is szerepet kaptak a táplálkozásban, amelyet a megtermelt gabonából készített kásákhoz 
és kelesztett tésztákhoz, illetve kenyérfélékhez társíthattak.

Ellentétben a települési kontextusból származó mintákkal, a temetkezésekhez kapcso-
lódó és kifejezetten archaeobotanikai céllal vizsgált minták vegyes képet mutatnak. Nagy 
általánosságban elmondható, hogy amennyiben célzott emberi cselekedet által került nö-
vényi maradvány egy sírba, vagy sírmellékletként a temetkezésbe, akkor kiemelkedő jelen-
tőségű leletekről beszélhetünk. Ennek ékes példája Dunaszentgyörgy–Kaszás-tanya lelőhe-

31  Pető et al. 2012.
32  Pető–Herendi 2012.; Herendi–Pető 2015.

lyen feltárt mazsolalelet.33 Ugyanakkor ezek 
az esetek kisszámúak és a legtöbb szisztema-
tikusan vizsgált avar temető ilyen irányú vizs-
gálata negatív eredménnyel zárult.34 Ebből 
következik az a feltételezés is, hogy a növényi 
mellékletadás nem elterjedt a késő avar kori 
temetkezési rítusban. Feltehetően a növényi 
alapú „útravalók” ritkasága egyenlő annak 
fontosságával is. Ebben a tekintetben érdekes 
a petőfibányai lelet. A kölesből és olaszmu-
harból főzött kásamaradvány, amely ráadásul 
kiegészül egy hüvelyes növény magjaival, 
kiemelkedik az eddig ismert késő avar kori 
sírmellékletek közül.

Összefoglalás
A Petőfibányán előkerült avar sírok kevés 
régészeti leletanyagot tartalmaztak, ame-
lyek egy része sajnos már napjainkban nem 
található meg a Dobó István Vármúzeum 
gyűjteményében. Az edénymellékletek 
alapján egy késő avar kori temetőt felté-
telezhetünk, de szűkebb használati idejét 
nem lehet meghatározni. A szárnyasok sír-
ba helyezése is a késő avar korra vált gya-
korivá, ezért a szokás megléte szintén ezt az 
időszakot támasztja alá. 

A leletanyagokkal szemben a természet-
tudományos vizsgálatok által különösen 
érdekesnek és fontosnak nevezhető a pe-
tőfibányai temető. A két edényben megta-
lált növényi maradványok alkalmasak arra, 
hogy az avar kori régészeti és archaeobo-
tanikai kutatások számára fontos kiinduló-
pont legyen a lelőhely. Az ételmaradványok 
által összetettebb a sírokban elhelyezett 
edények értelmezése. Természetesen ed-
dig is tudtuk, hogy a sírkerámiákban ételt 

vagy italt elhelyeztek. Azonban arról minimális régészeti bizonyítékunk volt, hogy miket 
tartalmazhattak az edények. Különösen az elmúlt egy-két évtized növénytani vizsgálatai, 
gyűjtései során egyre több információval rendelkezünk az avar kori növénytermesztésről is. 

33  Kenéz–Pető 2015.
34  Lásd például Rapan Papeša et al. 2015. vagy Krausz 2010. 56.

7. kép 4. ábra: A petőfibányai avar kori sír egyik edénymellékletében 
talált kásamaradvány alapmátrixának SEM habitus képe

9. kép 5. és 6. ábra: Növényi szövet beékelődése 
a kásamaradvány alapmátrixában (SEM felvétel)

8. kép 5. és 6. ábra: Növényi szövet beékelődése a kásamaradvány 
alapmátrixában (SEM felvétel)

6. kép 3. ábra: A 2. ábrán bemutatott kalcium-oxalát kristály elemspektruma (EDS)
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Azonban a sírkerámiák tartalmának flotálása, vizsgálata a lelőhelyek döntő többségében 
továbbra is háttérbe szorul a régészeti leletanyagok értelmezésével szemben. Ahogyan Petőfi-
bányán is látható, a tárgyi leletanyag nem volt jelentős – még, ha mindegyik tárgy meg is ma-
radt volna a gyűjteményben –, viszont az archaeobotanikai vizsgálatok által kijelenthetjük, ez 
egy kiemelkedően fontos temető. Remélhetőleg az elkövetkező években, évtizedekben egyre 
nagyobb hangsúlyt helyeznek az ásatásokat feltáró és/vagy közlő régészek a természettudo-
mányos vizsgálatokra. Petőfibányán a csekély sírszám ellenére is az antropológia, archaeobota-
nika és archaeozoológia által egy komplex képet kaphatunk az egykor itt élt közösség tagjairól. 

Köszönetnyilvánítás
A kutatás és a kézirat részben a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával, illetve az 
NKFIH által támogatott PD 124607 sz. posztdoktori projekt keretében készült.
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The Avar graves, discovered in Petőfibánya, included a small number of archaeological 
finds, some of which are no longer found in the collection of the Dobó Castle Museum. 
Based on the vessels, found among the grave goods, this is assumed to be a Late Avar Period 
cemetery, but the actual period of its use cannot be pinpointed. Placing poultry in graves 
has become a more prevalent practice by the Late Avar Period, which also supports our 
assumption. 
Contrary to the archaeological finds, the results of the scientific research make the 
Petőfibánya cemetery especially interesting and important. Due to plant remains 
discovered in two vessels, this site can be a starting point for Avar Period archaeological 
and archaeobotanical investigations. Food remains render the interpretation of the vessels, 
placed in the graves, more complex. Obviously, we already knew that food or drink was 
placed in potteries found in graves, however we only had minimal archaeological evidence 
of the contents of these vessels. Archaeobotanical examinations and collections over the 
past couple of decades provided more and more information about crop farming during 
the Avar Period. 
In the majority of the sites, the flotation and examination of the contents of grave vessels 
continues to be overshadowed by the archaeological interpretation of the finds. As shown 
in Petőfibánya, we would not have had a significant pool of artefacts, even if all of the objects 
had remained in the collection, but based on the archaeobotanical examinations we can 
confidently say that this cemetery is very important. Hopefully, archeologists working on 
or publishing about the sites will focus more on scientific investigations in the coming 
years and decades. In spite of its few graves, Petőfibánya paints a complex picture of the 
people who used to live here, thanks to the use of anthropology, archaeobotanics and 
archaeozoology


