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A szarvas szemfogból készült ékszerek a felső paleolitikumtól kezdve tűnnek fel a különböző 

korszakok temetkezési mellékletei között, és az akár gyűjtögetéssel is beszerezhető 

agancsokkal ellentétben jelenlétük az állatok vadászatára utal.
1
 A császárkori barbarikumban 

és a népvándorlás korban is megjelennek hasonló tárgyak a sírokban, bár meglehetősen kis 

számban.
2 

A Kárpát-medencei szarmata időszak korai periódusából csupán egy temetkezésből ismert 

szarvasszemfog-csüngő (Endrőd-Szujókereszt). Ugyanakkor előkerült egy különleges – 

sajnos szórvány – leletegyüttes Jászberényből, ahol 80 hasonló tárgy depóját találták meg 2–

3. századi leletek társaságában.
3

 A szarmata időszak legvégére, a hun korszak elejére 

keltezhető a madarasi és a tápéi temető egy-egy szarvasszemfog-csüngős gyereksírja. A hun 

és gepida időszakban megszaporodnak a hasonló sírleletek; 5. századi magányos sírokból, 

(Bodrogmonostorszeg, Mártély, Szécsény), majd gepida kori soros temetőkből is ismerünk 

ilyen ékszereket (Hajdúnánás, Kiszombor) (1. táblázat). 

 

lelőhely db helyzet eltemetett 

kora 

datálás irodalom 

Endrőd-Szujókereszt 

49. sír 

1 nyakban 

foglalattal 

Inf. I. 2. század VADAY–SZŐKE 

1983, 86, 6. kép 

8 

Jászberény-

Csegelapos 

80 szórvány  2–3. század 

(?) 

PÁRDUCZ 1943, 

59, II. t. 1. 

Madaras-Halmok 

118. sír 

1 nyakban Inf. II. 4–5. század 

fordulója (?)
4 

KŐHEGYI–VÖRÖS 

2011, 55, 25. t. 

18. 

Tápé-Malajdok A 

24. sír 

1 nyakban gyermek 4–5. század PÁRDUCZ–

KOREK 1948, 

294, 54. t. 13 

Mártély-Szépfű 1 nyakban 1–1,5 év 5. század 

 

NAGY 2005, 97, 

3. kép 3, 7. kép 3 

Bodrogmonostorszeg 3 1 deréktájon, 

2 lábfejnél 

gyermek (10–

12 éves?)
5 

5. sz. közepe GUBITZA 1902, 

339–340 

                                                           

1
 A teljesség igénye nélkül ld. pl. CHOYKE 2001, 7, 20, Pl. 4. 2; CHOYKE 2010, 203. 

2  
A kora népvándorlás korral ellentétben az avar kori Kárpát-medencéből egyáltalán nem ismerünk 

szarvasszemfog-leletet. A Meroving területekről, a 6-7. századból 6 szarvas szemfogat tartalmazó temetkezés 

ismert. Valamennyi felnőtt nő sírja, a fogak a nyakban, a medencében vagy a sír betöltésében feküdtek (ARENDS 

1978, 155–156; 415). 
3
 A Nemzeti Múzeum leltárkönyvét idézi Párducz Mihály: „A leleteket részben ásta, részben a Nemzeti 

Múzeumba beszállította Supka Géza”(59/1913.) (PÁRDUCZ–KOREK 1948, 58). 
4 
A temetőtérkép alapján a sír a késői temetőrészen van (KŐHEGYI–VÖRÖS 2011). 

5 
GUBITZA 1902, 338 szerint. 



Viminacium–Burdelj 

48. sír  

7 mellkason gyermek 5. század 2. 

fele 

ZOTOVIĆ 1981, 

113, Tab. XIII, 3 

Szécsény (1885) 2-

3 

mellkason nincs adat 5. század 2. 

fele 

CSALLÁNY 1961, 

238, Taf. 251, 7–

8. 

Kiszombor 32. sír 1 nyakban sírban mért 

vázh.: 150 

cm 

5–6. század  TÖRÖK 1936, 

104, XLII. t. 

Kiszombor 279. sír 1 vsz. a 

medence 

alatt 

sírban mért 

vázh.: 80 cm 

5–6. század  TÖRÖK 1936, 

116, LXIV. t. 

Hajdúnánás-Fürj-

halom-dűlő 215. 

obj.
6
 

1 nyakban 4,5–5,5 éves 5–6. század 1. kép 1 

Hajdúnánás-Fürj-

halom-dűlő 836. obj. 

2 nyakban 5–6 éves  5–6. század  1. kép 2 

1. táblázat: Szarvasszemfog-csüngők a szarmata, hun és gepida korból 

 

Az antropológus által is megvizsgált temetkezésekben a szarmata, hun és gepida kori 

szarvasszemfog-leletek mind gyermeksírokban voltak, négy esetben egészen kicsi, 1–6 éves, 

két esetben idősebb, Inf. II. korú fiatal sírjában.  

A csüngők többnyire nyakban, gyöngyök, vagy más, amulettnek tartható tárgyak között 

feküdtek. Ebből a szempontból a legérdekesebb a mártélyi, kora népvándorlás kori csecsemő 

sír, ahol a nyakban lévő gyöngyökön, szarvas szemfogon, korong és félhold alakú csüngőkön 

kívül a medence jobb oldalán vadkanagyarak, vascsengő és különféle csont amulettek is 

előkerültek, részben erősen kopott állapotban.
7
 Több, csontból faragott amulett és római 

bronzérme volt a kiszombori kisgyermek sír (279.) szarvas szemfog csüngője mellett is. A 

hajdúnánási Fürj-halom-dűlőn feltárt, gepida kori temetőből két kislány sírjából (215., 836. 

obj.) kerültek elő szarvas szemfogból kialakított csüngők, amelyek eredetileg a nyaklánc 

gyöngyei közé voltak felfűzve. A három fog három szarvasbikából származott.
8
 Feltűnően 

elhasználtak: a 836. sírban lévő nagyobb példányt, miután a korábbi furat mentén eltört, újra 

kifúrták. A bodrogmonostorszegi kislány sírjában lelt egyik szarvas szemfog szintén eltört a 

furat mentén.
9

 Ez a példány a lábfejeknél, gyöngyök és harangocskák közt feküdt. A 

gyermeksírok erősen elhasznált amulettjei akár több generációt összekötő, hosszú használatú, 

öröklött tárgyak bizonyítékai. 

                                                           

6
 Rácz Zsófia ás Szabó Gábor közöletlen ásatása, M3-40. lelőhely (2004).  

7
 NAGY 2005; CHOYKE 2010, 205–207. 

8
 A 215. sír csüngőjét egy állcsonti bal oldali szemfogból alakították ki: átfúrták a gyökerénél. Magassága 26,3 

mm, szélessége 11,4 mm, vastagsága 9,9 mm, a furat átmérői 2,5 és 2,3 mm. 

A 836. sír két bal oldali állcsonti szemfoga két egyedből származik. A kisebbik jóval viseletes darab, amit 

nemcsak a fog rosszabb megtartása jelez, de a furat nagyobb átmérője és a szélén megfigyelhető erőteljesebb 

használati kopásnyomok is. A másik szemfog tövénél egy teljes, és egy fél furat látható. Ez utóbbi a korábbi, 

azonban miután itt eltört, újra átfúrták. A jobb megtartású szarvas szemfog magassága 18 mm, szélessége 10,4 

mm, vastagsága 7 mm, a furat átmérői 2,2 és 2,4 mm. A másik darab magassága 12,6 mm, szélessége 8,2 mm, 

vastagsága 6,1 mm, a furat átmérői 3,1 és 3,3 mm. 
9 
GUBITZA 1902, 340. 



A fenti jelek – az erősen elhasznált állapot, az amulettek halmozása, a gyermeksírokban való 

kizárólagos feltűnés – mind a szarvasszemfog-csüngők különleges szerepére utalnak. Nagy 

Margit értelmezési javaslata szerint a mártélyi gyermeksírba tett tárgyak „beszédesen szólnak 

a túlélők szándékáról, hogy a „másik” világba érkező gyermeket amulettjeik feláldozásával 

segítsék.”
10

 Ha kísérletet teszünk a népvándorlás kori szarvasszemfog-csüngők 

interpretálására, akkor a mellékletek lehetséges, bonyolult, egymással gyakran összefonódó 

jelentéstartalmai közül leginkább a halottnak szánt adomány, áldozat, esetleg a test halál 

utáni, apotropaikus védelméül szolgáló amulett,
11

 egy felsőbb hatalomnak szánt ajándék vagy 

a temetési rituálé során az élők védelméül a sírba deponált tárgy funkciója jön szóba.
12

 A 

síregyüttesek összetételének egyedisége pedig kapcsolatban állhat azzal a jelenséggel, amely 

szerint a gyermekek, fiatalok halála (és egyben a hirtelen bekövetkezett, váratlan haláleset) a 

közösséget erősebben megrázta, mint a „szép halál”.
13

 Ez egyes esetekben a temetkezési rítus 

különlegességében is kifejeződhetett, amelyet mi az átlagostól eltérő, szokatlan melléklet 

vagy mellékletegyüttes formájában ragadhatunk meg.
14
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