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ELŐSZÓ
Jelen munkánk a középkori Doboka várkomplexum egyik templom körüli temetőjének a
feldolgozása, amelyet több-kevesebb megszakítással körülbelül két évtizedig kutattak a kolozsvári
intézet és múzeum munkatársai. A leletanyag a mai napig közöletlen állapota miatt, 2009.
augusztusában a bukaresti Román Akadémia Régészeti Intézete (Gáll Erwin által képviselve) és a
kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeuma (Gergely Balázs által képviselve) megállapodása
alapján a leletanyagot e sorok szerzője dolgozhatta fel. E munka során jöttünk rá, hogy milyen sok
szétszórt, de ugyanakkor összeegyeztetetlen információt közöltek már e várkomplexummal
kapcsolatban, ezek sajnos a legtöbb esetben azonban csak féligazságot tükröznek.
A több évtizedes viták kereszttűzében álló Doboka kapcsán éppen ezért is szakmai
kötelességünk az első lépésben leszögezni: a nagyon sok (történeti) elmélet ellenére, a régészeti kép
nem tiszta a mai napig. Ennek a fő oka, pedig abban rejlik elsősorban, hogy a vitatott vár/várak, ezek
települései és temetői a mai napig közöletlenek. E munkának az elsődleges célja éppen ebben áll:
a vitatott várkomplexum egyik, a legnagyobb feltárt temetőjének tudományos közlése.
Meggyőződésünk, hogy csak miután közölve lesz minden leletanyag e sokat vitatott, nagyon komplex
lelőhelyről csak azután tudunk jóval messzemenőbb és bátrabb következtetéseket levonni. Azt sem
szabad ugyanakkor elfelednünk, hogy a vár területének jelentős részét nem kutatták, tehát amikor
állást foglalunk bármilyen kérdés kapcsán, azt csakis nagyon óvatosan és a relativitás teljes tudatában
tehetjük meg.
E bevezetés végén, de nem utolsósorban, szeretnénk számos szaktársnak, barátnak köszönetet
mondani. E kötet megírásához hathatós segítségért köszönettel tartozunk munkaadónknak, a Román
Akadémia Bukaresti „Vasile Pârvan” Régészeti Intézetének, illetve az Erdélyi Nemzeti Történeti
Múzeumnak, Ioan Piso, Viorica Crişan főigazgatóknak, Mitu Melinda igazgatónak, Tudor Sălăgean,
Papp Andrea és Călin Câmpean munkatársainknak. Bálint Csanád, Bollók Ádám, Radu Harhoiu,
Langó Péter, Lupescu Radu, Alexandru Niculescu, Prohászka Péter, Révész László, Ritoók Ágnes,
Dorin Sârbu, Daniel Spânu, Ioan Stanciu, Vida Tivadar, Wolf Mária szaktársaknak, barátoknak
számos észrevételért, bibliográfiai segítségért mondunk köszönetet. Külön kiszeretnénk emelni
Kovács László nevét, aki a pénzérmek meghatározásában nyújtott nélkülözhetetlen szakmai segítséget.
Apai Emesének, Anca Bâlcnek és Sergiu Odenienek a technikai rajzokért mondunk köszönetet.
Számos technikai segítségért a Posta Béla Társaságnak tartozunk köszönettel, kiemelten Molnár Zsolt
barátunknak.
Munkánkat nem tudtuk volna eredményesen végezni Kolozsváron, Gergely Balázs barátunk
segítsége, közvetítése és közbenjárása nélkül, aki a „Doboka-terv” másik ötletgazdája. Hálás
köszönet érte!
Bukarest–Kolozsvár, 2011. június 8.
Gáll Erwin
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I. fejezet
DOBOKA VÁRKOMPLEXUM KUTATÁSTÖRTÉNETE
A IV. VÁRTÉRSÉGI TEMETŐ KUTATÁSI SZAKASZAI
1. Doboka topográfiai helyzete
Doboka falu Kolozsvártól 30 kilométerre, északnyugatra, a Lóna-patak mentén helyezkedik el,
amely 10 kilométerre innen keletre ömlik a Kis-Szamosba. A falutól délnyugatra fekvő Nagyhegy
(529 méter tengerszint felett) egyik oldalháta a Lóna-patak völgye felé olyan mértékben leszűkítette a
völgyet, hogy az így keletkezett szorosnak önként kulcspontjául kínálkozik. A két domb közé szorított
keskeny völgy útszakasza mellett, körülbelül a falu közepén egy helyen balkézre éles kanyart vesz. Az
e kanyar által bezárt területen feküdt az egykori várkomplexum. 1 A két domb északnyugat irányban
fokozatosan lesüllyed.
A vár alakja lekerekített csúcsú, hegyesszögű körcikkhez hasonlítható, amely É-ÉK felé mutat.
Két oldala 25–45°-os lejtőt képez, kitűnően védhető. E helyen épül fel a kora középkori
várkomplexum, illetve e köré hoznak létre számos települést, és itt építenek számos templomot a kora
középkorban.
2. Kutatástörténet. Doboka várkomplexum
értelmezése a szakirodalomban
A magyar történetírásban majdnem általánosan elfogadott Doboka várát Szent István
nevéhez kötni és 1000 körülre helyezni, 2 a várat,
illetve a vármegye nevét pedig egyetlen írott forrás
alapján a Gyulát legyőző hadvezér, Doboka nevéből
származtatni. Ez egyáltalán nem új keletű a magyar
történetírásban, ugyanis már a Hóman–Szekfüféle két világháború közötti szintézisben is
hasonlóképpen értékelték. 3 Ezt átveszi a várról
szóló első történeti–régészeti tanulmányában
1. kép. Doboka I–II. vártérség kelet felől nézve
Crettier Károly, 4 aki a Doboka helynevet az
(1964)
ómagyar dob személynévből származtatja, az -ika
5
kicsinyítő képző alkalmazásával. Ezzel szemben az 1900-as Szolnok-Doboka vármegye
monográfiában Tagányi Károly, Réthy László és Kádár József a szóban forgó helynevet az ószláv
dluboku, duboka szóból eredezteti. 6 Négy évtizeddel Crettier tanulmánya után Györffy György a
Doboka helynevet az I. Szent István Dobuka ispánjának személynevével magyarázta. 7 Kristó Gyula
szerint István seregét Gyula ellen az a Dobuka vezette, akinek Szent István e területet adományozta. 8
Tehát, ahogyan látjuk, kétféle elmélet létezik Doboka nevével kapcsolatban a magyar történetírásban
és nyelvészetben: a trianoni csőd előtti ószláv eredet teóriája (1900), illetve a két világháború közötti
elmélet. A történeti diskurzusban megjelenő magyar eredet racionális értékelése esetében
mindenképpen szükséges feltennünk azt a kérdést, hogy nem a Trianon utáni nemzeti frusztrációnk
egy jellegzetes esetével állunk-e szemben? 9 Természetesen nyelvészeti képzettség hiányában ezzel a
kérdéssel nem foglalkozhatunk, de ahogyan látni fogjuk, a temető és a várkomplexum elemzése során
valójában teljesen lényegtelen ez a „harc” Doboka helynevével kapcsolatban. Ha csak régészeti
szempontokat követünk (és csak azt követhetünk), akkor az a kérdés, hogy magyar vagy ószláv
eredetre vezethető-e vissza ez a helynév, teljesen lényegtelen.
1

Első, mondhatni régészeti topográfiai említése, mint elpusztult vár: KÖNYÖKI 1906, 292.
BENKŐ 1994, 169.
3
HÓMAN–SZEKFŰ 1935, I. k. 211.
4
Crettier a Kárpát-medencéből még hat Doboka helynevet sorol fel. Egy Doboca helynév azonban ismert a moldvai Bákó
megyéből is. CRETTIER 1943, 197–208; MADGEARU 2001, 167.
5
CRETTIER 1943, 197.
6
TAGÁNYI–RÉTHY–KÁDÁR 1900, III. k. 320.
7
Anonymus: Sunad f. Dobuca nepos regis. SRH. I. 50. Györffy György véleménye szerint Doboka már a 10. században
létezett. GYÖRFFY 1987, 66–67; GYÖRFFY 1970, 242. Anonymus művének keltezése III. Béla kora után: MADGEARU
2010, 177–182.
8
KRISTÓ 2002, 91.
9
Hasonló történészi hozzáállás valójában a két világháború közötti európai szakemberek egyik jellegzetessége is. Példaként
azt a Iorga féle elméletet idézhetjük, amely alapján a székelyek elmagyarosított románok. Nicolea Iorga, Neamul Românesc,
1919, október.
2
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I. FEJEZET

Másféleképpen értelmezték Dobokát a román régészet- és történetírásban. A Ştefan Pascu
akadémikus vezette történész- és régészcsapat a dobokai ásatásról szóló előzetes tanulmányában a
várat Gelou vezér központjaként tárgyalta, és működésének első periódusát a 9. századra helyezte, 10 a
Doboka helynevet pedig, meg sem említve más nyelvészeti eredményt, a dluboku, duboka szóból
vezette le. 11
Sajnos a múlt század ’60-as éveiben kezdődött dobokai ásatások prekoncepcióval indultak,
ugyanis az ásatásvezető régészek három ásatási idény után, Anonymus regényes gestájának 24–27.
fejezete alapján Dobokán vélték felfedezni a legendás Gelounak, a vlachok és szlávok vezérének
katonai-politikai központját, 12 ami, ha módszertani szempontból nézzük, járhatatlan út, jobban
mondva zsákutca, ez már inkább tudománypolitikai kérdés, ha nem teljesen politikai. 13 Lényegesnek
tartjuk megjegyezni, hogy ez jellemző a várkutatás kezdeteire, amelyet a legjobban Bóna István szavai
jellemeznek: „...megindult tehát a „modern” küzdelem a várakért”. Ez a jelenség nemcsak a román
régészetet érintette. Dobokához hasonlóan szlovák Trója lett Nyitra Árpád kori várkomplexumaiból is.

2. kép. A nemek elkülönülése/elkülönítése a 60-as évek
nacionál-kommunista Romániájában. Dobokai ásatási piknik 1968-ban

E kutatási irányzat gyökerei azonban jóval mélyebbek, mint a sokat, ugyanakkor jogosan
kárhoztatott román nacionál-kommunizmusban gyakorolt kutatási és elemzési módszer. E tendencia a
régészet, de elsősorban a középkori régészet múltjából és fejlődéséből következik: az archeológia
nagyon sokáig a történelemtudomány segédtudománya, és ebből következően ennek foglya volt és
maradt, vagyis a különböző, nem nagy értékű és mennyiségű írott forrásnak kellett további adatokat
szolgáltatni a különböző történeti jellegű elméletek megalapozására. Következtetésképpen a 19.
századtól 14 a régészeti források az írott források szolgálatába kerültek, és sajnos ez a módszertani
zsákutca jellemzi a közép-kelet-európai, ezen belül pedig kifejezetten a román régészetet, egészen
napjainkig.
E (hibás) módszert követték a dobokai ásatás szakemberei is, akik mintegy négy év a
várkomplexum egészét kis mértékben érintő kutatás után siettek Dobokát Gelou vezér központjaként
értelmezni. Természetesen nem elhanyagolható a politikum beavatkozása, 15 a majdnem orwelli sötét
időket idéző román nacionál-kommunizmus, 16 amely részben meg is magyarázza az ásatóknak és
a tanulmány szerzőinek csúsztatásait, konkrét tények elkendőzését, avagy csak a 11.
századtól/századra keltezhető leletanyag mintegy 100–150 évvel korábbi keltezését. Sajnos azonban
addig ismételgették azokat a maguk által kitalált régészeti „elméleteket”, hogy a végén maguk is
elhitték, de ennél sokkal súlyosabbak a következmények: a mai napig Doboka a román köztudatban
mint Gelou vezér politikai központja él. Egy másik nagyon komoly aspektust sem szabad elfelednünk,
10

PASCU–RUSU–IAMBOR–EDROIU–GYULAI–WOLLMANN–MATEI 1968, 153–202.
PASCU–RUSU–IAMBOR–EDROIU–GYULAI–WOLLMANN–MATEI 1968, 153–154.
12
Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy Anonymus nem említi Dobokát mint lehetséges központot. BÓNA 1998, 20.
13
BÓNA 1989, 141; BÓNA 1998, 35–37.
14
YOUNG 1992, 135–147.
15
Iurie Stamati a 6–7. századi kutatástörténetében hasonló jelenségről számol be a szovjet, illetve a független Moldva
Köztársaságban, a politikumnak a történetírásba való beavatkozásáról. STAMATI 2002, 185.
16
Természetesen szükséges feltennünk a kérdést, hogy a nacionál-kommunizmus milyen mértékben befolyásolta vagy
befolyásolhatta a történész- vagy a régésztársadalmat, egészen az egyénig, illetve a tanulmányaikban olvasható
következtetéseiket. Nemrég egy idősebb kolléga mesélte, hogy a ’70-es évek végén egy 7–8. századi településről szóló
előtanulmányát csak úgy engedték közölni egy ismert folyóiratban, ha a következtetésekben megjelenik a „proto-román”,
mint a településen lakó népesség. Talán ez sok mindent elmond arról, hogy a politikum milyen mértékben avatkozott bele a
szakemberek munkájába. A kollégánk a mai napig őrzi a szerkesztőség ilyen irányú levelét.
11
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sőt, le kell szögeznünk: Doboka a történész Ştefan Pascu karrierista törekvései miatt lett Gelou vezér
központja, ugyanis a nacionál-kommunizmus ranglétráján jelentős helyet elfoglaló akadémikusnak
kapóra jött tudománypolitikai presztízsét ilyen módon is növelni. Petru Iambor későbbi ásatásai során
Kolozsmonostort szerette volna Gelou vezér központjaként értelmezni, e szándékától azonban
kénytelen volt elállni az akadémikus Ştefan Pascu miatt. 17
Doboka ezen értelmezésével szemben Györffy György tanulmányában, Bóna István egy kitűnő
jegyzetben gyakorlatilag megsemmisítette Pascu és csapata dobokai kronológiai rendszerét, ennek
azonban sajnálatosan vajmi kevés nyoma maradt a régészeti szakirodalomban, és majdnem ismeretlen
a román régészetben. 18
Tehát látjuk, hogy a történettudományt, ezen belül pedig a kora középkor régészetét is a román
nacionál-kommunizmus a vulgáris (tudomány?)politika szintjére süllyesztette. A kritika nem maradt
el. A rendszerváltást követő ’90-es években, elsősorban bukaresti román tudósok, Radu Popa és
Lucian Boia kemény bírálattal illették a ’70–80-as évekbeli romániai kutatói attitűdöt, szemléletet,
hozzáállást, illetve e kutatók sokszor kétes tudományos következtetéseit. 19 Lucian Boia zseniális
mondata jelzi legjobban ezt a hozzáállást: „Mivelhogy az elbeszélő forrásokat többnyire kimerítették,
a román történetírás a régészetre tett fel mindent”. 20 A kritika terén azonban Radu Popa sem maradt
el: az 1991-es cikkében Ştefan Pascut „amatőrnek” nevezte, az írását pedig „romantikusnak”. 21
A ’90-es évek legelejétől elsősorban a bukaresti iskola legismertebb képviselője, Lucian Boia
(Boiát követte a kolozsvári Sorin Mitu, illetve a jászvásári Alexandru Zub) vezetésével könyörtelen
támadás indult a nacionál-kommunista hagyományú történettudomány ellen, e munka eredményeképpen pedig két kötet jelent meg a román nacionál-kommunizmus mítoszairól, ennek sajnálatos
ferdítéseiről. 22 Sajnálatos módon ezt a próbálkozást nem támogatta és nem követte a román régészet,
egyes képviselőinek nemzetközi nívójú publikációja pedig teljesen marginális, ismeretlen a mai napig
a romániai régészetben, nem is beszélve a köztudatról. 23 További problémát jelent az is, hogy a
régészet eredményeit, ennek módszeréből és jellegéből adódóan, a történészek nagy többsége
egyszerűen nem értette/nem érti. Ennek egyik következménye a 2001-ben megjelent kötetsorozat,
amelynek szövege legnagyobb részét még a ’80-as évek elején szerezték, és amelynek tartalma és
koncepciója a két világháború közötti időszak általános nacionalista felfogását tekinti követendőnek.24
E kötetben Doboka továbbra is a 9. század végi/10. század eleji Gelou váraként szerepel. 25
Ezzel magyarázható az a tény is, hogy néhány szakember munkáját leszámítva 26 a román
régészetben gyökeret eresztett „a 9. századi Doboka”, és sokkal sajnálatosabban, mint a vegyes
érvelés romániai jelképe, Gelou vezér vára él a tudományos köztudatban, nem is beszélve a vulgáris
szintű tankönyvekről. E Gelou-féle várközpontot a 2001-es könyvében A. Madgearu próbálta
Kolozsvárra „költöztetni”, azonban e másik vegyes érvelésen alapuló próbálkozás, úgy tűnik, hatás
nélkül maradt a román történetírásban. 27
Tehát a Dobokáról szóló művek a romániai régészetben, néhány kivételt leszámítva, ugyanazon
az Anonymus regényes gestájára épülő nagyon ingatag, megkérdőjelezhető elméleti konstrukción
alapulnak, ez módszertani szempontból pedig a helytelen és követhetetlen vegyes érvelés egyik legjobb példája.
A ’90-es években a 20. század egyik legnagyobb magyar régésze, Bóna István részletesen
foglalkozott a kora Árpád-kori várakkal, illetve a várkutatás bölcsőjének tartott erdélyi határvárakkal.
A várakról írt szintézisében részletesen foglalkozik mindegyik erdélyi várral, ennek ellenére Doboka

17

1998-ban mesélte a jelen sorok szerzőjének az óbébi származású régész. A történész Ioan Aurel Pop számára
Kolozsmonostor hasonlóképp a mítoszok ködfoszlányában létező Gelou vezér központja. POP 1996, 136.
18
BÓNA 1970, 315. jegyzet. Bóna jegyzetét a román szakirodalomban csak Madgearu művében sikerült fellelnünk.
MADGEARU 2001, 162, 14. jegyzet.
19
A román nacionál-kommunizmus és a régészet kapcsolatáról ld.: BOIA 1999, 144–149.
20
BOIA 1999, 152.
21
POPA 1991, 159, 165, 51. jegyzet.
22
MITURILE COMUNISMULUI ROMÂNESC 1998. A román etnogenézisről szóló vitákról az ’50-es években, nagyon sok
adattal: MĂGUREANU 2007, 289–321.
23
NICULESCU 2002, 209–234; HARHOIU 2004, 149–167; NICULESCU 2007, 127–159.
24
Erről bőven ld.: GÁLL 2007 b, 78–80.
25
I. R. 2001, 244–245; I. R. 2010, 244–245.
26
HOREDT 1986, 127; RUSU 1998, 5–19; MADGEARU 2001, 162; CURTA 2002, 273–274.
27
A. Madgearu éppen azzal érvel, hogy Anonymus nem említi Dobokát, következtetésképpen ott semmiféle csata nem
lehetett. MADGEARU 2001, 165.
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csak egy félmondat erejéig jelenik meg. 28 Feltehető a kérdés: miért nem foglalkozott bővebben e
kérdéssel a magyar régész?
E rövid, a témánkra nézve sok szempontból jelentéktelen kutatástörténetben két nagyon rövid
következtetést tudunk leszögezni: 1. Doboka tökéletesen szemlélteti a 20. század különböző korszakai
szakembereinek történeti felfogását, szemléletét, vízióját; 2. Doboka interpretációjában eddig a
történeti-narratív és a nyelvészeti adatok játszottak főszerepet, a régészet csak auxiliáris, kiegészítő
szerepet játszott–játszhatott, arra lévén ítélve, hogy a különböző jellegű történeti teóriáknak kiegészítő
érvhalmazt nyújtson. 29
3. A IV. vártérség temetőjének kutatási stádiuma
A IV. vártérség temetőjének kutatása 1964-ben kezdődött. A nyolc ásatási idény alatt 577 sírt
(ehhez szükséges hozzászámítani még 17 sírt), illetve még legalább 102 koponyát regisztráltak. A
temetőtérkép alapján azonban a temető sírmennyiségének csak egy részét tárták fel (1. táb.). Az ásatás
méretét tanulmányozva úgy tűnik, hogy a temető központi részének mintegy 40%-át tárták fel, a
temető szélein feltárható temetkezéseknek körülbelül csak a 20%-át kutathatták. Összességében
körülbelül még 2000 sír maradt feltáratlanul.
A feltárt sírok kutatásának idejét, mennyiségét a következő táblázatban próbáltuk rendszerezni:
Ásatás éve
1964
1965
1968
1969
1973
1976
1977
1986

Sírok számozása
1–35
36–106
107–150
151–284 (284–294)
295–303, 310–325
326–425, 427–436
437–482
483–490

Feltárt sírmennyiség
35
71
44
134 (144)
25
110
46
8

3. kép. A feltárt sírok kutatásának stádiuma

A rendelkezésünkre álló dokumentációs anyag sajnálatosan nem a legjobb minőségű. Sírleírás
csak az első 150 sírról készült, vagy legalábbis ennyit sikerült azonosítanunk a kolozsvári múzeumban
található Petru Iambor-hagyatékban. A sírleírásokat éppen e hiány miatt a sírrajzok alapján készítettük.
Rendelkezésünkre állnak még az ásatási idények során készített nagy léptékű kutatóárkok térképei,
ezek alapján készítettük a temető összesítő térképét. Petru Iambor hagyatékában megtaláltuk a
csontvázak jelentős mennyiségéről készített 1/10-es, nagyon jó minőségű rajzot is.
A katalógus készítése során azonban több probléma is felmerült: ahogyan láthatjuk a 3. képen,
valamilyen ok miatt csak a 284. sírig számozták a temetkezéseket, és csak 295-től folytatták.
Hasonlóképpen hiányzik az ásatási térképekről a 265–267., 304–309., illetve a 426. sír is. Ugyanakkor
a temető eredeti összesítő térképén eléggé egyértelműen követhető, hogy a templom mellett 24 sírt
tártak fel, amelyek részletes térképét vagy nem készítették el az ásatók, vagy pedig (egyelőre) nem
azonosítható a Petru Iambor-hagyatékban. Lényegesnek tartjuk megjegyezni, hogy az ásatási térképen
nem azonosítható 265–267. és 285–294. sírt ugyancsak 1969-ben tárták fel, tehát több mint valószínű,
hogy a nagyobb léptékű ásatási térképeken nem azonosítható sírokat a templom mellett tárták fel.
Ennél sokkal súlyosabb az a tény, hogy a temető csontvázanyagát nem sikerült megtalálnunk.
Tudor Sălăgean elbeszélése szerint a ’90-es évek elején az időközben összekeveredett csontanyagot
Petru Iambor valahol Dobokán visszatemettette. Ha a leletanyagot sikerült is azonosítanunk, sajnos a
csontanyag hiánya pótolhatatlan marad. A hajdani Doboka IV. vártérség népességének modern
természettudományos vizsgálata csakis új, eredményes ásatások után lehetséges.

28
29

BÓNA 1998, 34.
NICULESCU 1997, 64.

II. fejezet
TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK
1. A temetkezések általános jellegzetességeiről
A temetkezési szokás elsősorban a hátramaradottak, rokonok, családtagok, a (mikro)közösség
érzelmi reakciója a családtag, a közösség tagjának másvilágra távozásakor. Hogy a sírból milyen
mennyiségű és minőségű melléklet kerül elő, annak legfontosabb kondíciója a közösség, a család,
illetve az egyén anyagi helyzete, amely a legtöbb esetben szoros kapcsolatban áll/állt az elhunyt
társadalmi státusával. Ez egyértelműen megnyilvánul a temetkezési szokások következményeként
sírba helyezett rituális áldozatok, fegyverek, viseleti eszközök, ékszerek mennyiségével és minőségével
kapcsolatban. Azt sem szabad elfeledni, hogy a sírba helyezett tárgyak vagy áldozatok mennyisége és
ezek minősége nagyban függ egy adott régió politikai–gazdasági–katonai jelentőségétől, a rajta
áthaladó kereskedelmi utak fontosságától, központi vagy periferikus helyzetétől, amelyhez
hozzászámíthatóak az egyén vagy a család politikai jelentőségével kapcsolatban álló esetleges külföldi
ajándékok (!), katonai zsákmányok, stb.
A régészetileg feltárt vagy feltárható sír az elhalt személy vagy személyek földi
maradványainak összessége, a sírban talált mellékletek azonban talán az eltávozott presztízsének a
gyászolók általi ábrázolása, bemutatása, és ez által a család társadalmi helyzetének hangsúlyozása
(is). 30 Érthető, hogy a gyászoló család vagy csoport, közösség a legjobb fényben, legnagyobb
dicsőségében akarja/akarta „bemutatni” a hozzátartozóját, miközben utolsó útjára kíséri/kísérte.
Következésképpen a halott mellett talált „mellékletcsomag” a gyászolók gazdasági potenciálját,
jómódját, presztízsét, befolyását, hatalmát és ennek legitimációját hivatott jelezni, 31 de ebből
kifolyólag közvetve az elhunyt személy társadalmi pozícióját/helyzetét, avagy rangját is. Ennek
folyományaképpen igen veszélyes a különböző szociális csoportokba, rétegekbe tartozó egyének
mobil, folyamatosan változó vagy éppen stagnáló társadalmi helyzetének konkrét visszatükröződéséről
beszélni, de tagadhatatlan, hogy szoros kapcsolat állhatott fenn e két dolog között, ám – elméletileg
legalábbis –, ez korántsem volt és maradt törvényszerű.
Ugyanakkor arra a „veszélyre” is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a kora középkorban egy
sírnak vagy egy egész temető sírjainak mellékletnélkülisége nem feltétlenül egy civilizáció tükörképét
nyújtja, hanem sokszor az illető társadalom sokszor dinamikusan változó másvilágképéről, illetve a
halál jelenségének felfogásáról nyújt régészeti képet. 32 Például a temetkezés mellékletnélküliségét is
meghatározó egalitáriánus keresztényi túlvilágkép távolról sem azt jelentette, hogy a keresztény
társadalmak szegényebbek voltak a korábbi társadalmaknál. 33
Arra is mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet, illetve szükségesnek tartjuk reflektálni rá,
hogy mindegyik társadalom, mindegyik közösség és mikroközösség saját maga építi fel saját értékeit,
értékrendjét, amely vonatkozik a temetkezési szokásokkal kapcsolatos gyakorlatokra is. 34 Éppen ezért
minden temetőt és a temető minden sírját a maga kontextualitásában, a maga „külön világában”
kellene elemeznünk.
2. A IV. vártérség temetőjének topográfiai helyzete
Igaz, csak közvetve, de egyértelműen a temetkezési gyakorlatok körébe sorolható az is, hogy az
illető közösség hol választja/hol választotta ki temetőjének helyét.
A 11–13. századi településhez tartozó IV. vártérség nekropolisza a dobokai várkomplexum
délkeleti részén került elő. A temető a déli irányban nyúló plató széléig tart, amelyet egy meredek lejtő
követ. A temető északnyugati részén feltárt templomot a plató legmagasabb, 330 méter tengerszint
feletti magasságában építették fel, a plató tengerszint feletti magassága pedig dél felé csökken, a lejtő

30

Erről például HÄRKE, 2000; PARKER PEARSON, 2001.
Ezzel kapcsolatban elgondolkodtatóak Parker Pearson szavai: “Tombs are not just somewhere to put bodies: they are
representations of power. Like ritual, funerary architecture legitimizes and extends the hegemonic order”. PARKER
PEARSON, 2001. 196.
32
MARTHON 2005, 2.
33
RUSH 1941.
34
Éppen ezért a „természeti népek” szokásainak sokszori idézése nem más, mint a vegyes érvelés egy másik, rosszul
alkalmazott típusa.
31
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alján már csak 325 métert mérhetünk. E részt választották a várhoz tartozó településen/településeken
élők örök nyughelyül, amelyet kis távolság választott el a településtől. 35 (1. kép; 1., 63. táb.)
A Tamás kertjében feltárt templom körüli temető kb. 250 méterre került elő, a plató délkeleti
végén. Váralján tárták fel a Boldogasszony több korszakban használt (11–18. század között több
szakaszban, de amelyek között diszkontinuitást is regisztráltak) templomait és ezek temetőjét. (4. kép;
65–68. táb.)

4. kép. A dobokai vár és a templom körüli temetők topográfiai helyzete

35
Hasonló helyzetet regisztrálhatunk például Visegrád-Várkert és Kána esetében. KOVALOVSZKI 1994, 1. kép; Terei
György előadása 2010. október 29-én.
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3. A temetkezési rítus
A temetkezési rítus a 11–13. században az előbb említett csontvázas temetkezés. Az előbbi
századokban még ismert hamvasztásos rítus az Erdélyi-medencében a 9. század során eltűnik, vagy
legalábbis régészeti eszközökkel kimutatatlan. 36
4. A IV. vártérségi templom körüli temető szerkezete
4. 1. A templom 37 (2–3., 69–70. táb.)
A (keresztény) temető mentális központi helye a templom. 38 Dobokán azonban nem a temető
közepén azonosították (ahogyan máshol a legtöbb alkalommal regisztrálhatjuk), hanem a lelőhely
keleti felében. A plató majdnem északkeleti szélén tárták fel az egyszerű templomot, amelyet az
ásatók temetkezési kápolnának neveztek a templom kis mérete miatt. 39 A templom tájolása K-ÉK –
Ny-DNy, a keleti oldalon a szentély, a nyugati oldalon pedig a hajó helyezkedett el, ami megfelel a
középkori templomok tájolásának. 40 A templom alapozását már 25–30 cm mélységben
regisztrálhatták, az ásatásokat megelőzően különböző mezőgazdasági munkák során pedig mészkő
töredékek jelentős mennyisége került elő a templom alapozásából. A templom hosszúsága 11,50
méter, a szélessége a bejáratnál pedig 6 méter.
A hajó és az apszis alapját mészből és homokból készült habarcságyban helyezett terméskő
képezi. A hajó északi és nyugati fal-alapozásában 8 darab 0,70 – 0,80 × 0,40 – 0,45 m méretű kőlapot
regisztráltak, amelyek egyik oldalán bekarcolt, egyenlő vagy egyenlőtlen szárú keresztminták láthatók,
és egyáltalán nem kizárt, hogy ezek eredetileg sírkövek voltak.41
A hajó alapozása 1,25 méter széles, az apszisé ezzel szemben csak 0,75 – 0,80 cm. Az apszist a
hajótól elválasztó két oszlopfő között a habarcs és kismészkő töredékek egy tám meglétére utalnak
(hacsak nem az oltár alapjai voltak?).
A nagy mennyiségű faragott mészkőtömb, amelyre részlegesen a hajó nyugati alapozását
helyezték, valószínűleg a bejárat készítésében játszhatott szerepet. (2–3. táb.)
A IV. vártérség templomának legközelebbi párhuzamai e templom közvetlen közelében, a
Tamás kertjében feltárt I. és a Boldogasszony I. kisméretű templomai, amelyek méretei, alapozása 42 és
alakja majdnem identikus ezzel (65–67. táb.):
Templom

Hosszúsága

Szélessége

IV. vártérség
Tamás kertje I.
templom
Tamás kertje II.
templom
Boldogasszony I.
templom
Boldogasszony II.
templom
Boldogasszony
III. templom

11,50 m
6,90 m

6,00 m
kb. 4,80 m

Hajó belső hosza
és szélessége
6,00 × 4,00 m
4,30 × 4,00 m

Alapozása

11,75

6,00 m

7,00 × 5,00 m

13,19 m

5,75 m

6,10 × 4,75 m

mész+homok, kő

1,00 m

17,70 m

?

13,00 × 8,00 m

mész+homok, kő

?

19,70 m

?

kb. 13,00 × 8,00
m

mész+homok, kő

1,25 m

mész+homok, kő
agyag, kő, faragott
mészkő

Alapfalainak
szélessége
1, 25; 0,75 – 0,80 m
0,80 m
0,90 m; 0, 70 m

5. kép. A dobokai templomok méretei és alapozásuk

A temetőt a templom építése előtt már használták, erre utalhat az ásatók szerint a szentély
alapozása alatt megsemmisített sír koponyájának felső része. Nem zárható ki, hogy erre utal a bejárat
előtt levő faragott mészkőtömb is, ezekhez hasonló faragott, piramistörzs formájú kődarabokat találtak
a Boldogasszony temploma falában is. 43 (66. táb.) Nem zárható ki azonban egy e templom előtt
működő fatemplom léte sem. 44
36

A lengyelországi, csehországi, al-duna-vidéki temetők esetében ezt nem lehet bizonyítani, éppen ezért fenntartásokkal
kezelhető ez a megállapítás. GÁLL 2010 a, 272, 19. kép.
37
Művészettörténészi, illetve építészeti ismeretek hiányában a templom elemzését a legszűkebb keretek között próbáljuk
elvégezni. A templom bemutatásához felhasználtuk Ştefan Matei kéziratát is. MATEI é. n., 6.
38
RUSH 1941.
39
MATEI é. n., 8.
40
SZATMÁRI 2005, 28.
41
LÖVEI 2005, 77–83.
42
A méreteket Matei dolgozata alapján közöljük. MATEI é. n., 1–12.
43
MATEI é. n., 7.
44
Fatemplomok létéről, illetve ezek írott forrásokban való említése: NÉMETH 2002, p. 84–91.
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4. 2. A temető szerkezete
A hiányos kutatások ellenére úgy tűnik, hogy a III. vártérségtől nem messze épült kis templom
köré alapított temető patkó alakban helyezkedik el a templom körül.
Mivel az ásatások kutatóárok rendszerben folytak, a temetőtérképről azonnal kiderül, hogy a
temetőnek csak egy részét tárták fel, a másik része a föld alatt maradt. A kutatóárkok hossza alapján,
ha relativitással is, sikerült a temető kiterjedésének déli, nyugati és részben észak-nyugati széleit
meghatároznunk. Ez alapján úgy sejtjük, hogy a temető félkörben terjed nyugat felé. A temetőtől délre
az S13/IV kutatóárok egyértelművé tette, hogy addig a temető már nem terjedt (1. táb). A temető
legészakibb részének széleit, kutatások híján, csak sejteni tudjuk, ugyanis az S3/1969 kutatóárok
északi részéről egyáltalán nem kerültek elő temetkezések. A képet azonban jelentősen árnyalja, hogy a
későbbi középkorban épített fal mellől újabb, a temetőhöz tartozó két sírgödörből 5 temetkezés
maradványait tárták fel (az 151. és az 152. A–D sír). Ez arra utalhat, hogy a temető északi részében
újabb sírcsoportok maradhattak (feltáratlanul) a föld alatt.
Az Árpád kor számos temetőjében megfigyelt temetőárkot Dobokán nem figyelték, vagy éppen
nem figyelhették meg. A IV. vártérségben előkerült, 12. században is valószínűleg használt
településtől azonban minden bizonnyal legalább sövény választotta el.
A temetőben a sírok nem egyenletes sűrűségben helyezkednek el. A legsűrűbben a szentélytől
közvetlenül nyugatra, délnyugatra, délre és délkeletre kerültek elő (1–35., 94–106., 153–190., 332–
334., 375–377., 379–380., 382–383., 385–410., 432–433. sír). Itt nagyon gyakori, hogy egymásra
ásták a sírokat, illetve gyakori, hogy újra sírgödörbe helyezik a feldúlt sír csontvázának egyes részeit,
sok esetben csak a koponyákat. A dokumentációból az is kiderült, hogy az 1–35. sír környezetéből
még 90 darab koponya, illetve csontváztöredék jelentős mennyiségét regisztrálták. Hasonlóan a 94–
106. sír környezetében még 12 darab koponyát ismerünk. Tehát a templomhoz közel álló övezetből
kerültek elő a sírok legnagyobb sűrűségben (e helyzet interpretációját ld. a IV. fejezetben). Ezen
esetekben majdnem lehetetlen megállapítani a temetkezések egymásutániságát, csak annyit tudunk
leszögezni, hogy azon temetkezések a legkésőbbiek, amelyek megzavarták az előbbi csontvázakat.
Ahogyan egyértelműen leolvasható a temetőtérképről, a templomtól északra és északnyugatra egyre
ritkábbak lesznek a temetkezések; ez a helyzet megegyezik az Árpád-korból ismert általános Kárpátmedencei gyakorlattal.
A templomtól délnyugatra, délre és délkeletre nagyon sűrű temetkezési övezet után egyre
ritkábbak a sírok, itt alig van eset, amikor szuperpozíciót regisztrálhatunk, a sírok itt már többékevésbé sorokba rendeződnek. Egy nagyon lényeges észrevételt tudunk tenni az 1968-as kutatóárok
déli szélén megfigyelt sírcsoporttal kapcsolatban: itt egy teljesen elkülönített, sírmelléklet nélküli
csoportot figyelhetünk meg (123–127. sír). Ebben az esetben jogosan tehető fel az a kérdés, hogy e
csoport tagjai között feltételezhetünk-e genetikai vagy szociológiai rokonságot? Hasonló kérdések
merülhetnek föl a temető szélei felé, ahol számos esetben figyelhetünk meg elkülönülő 2–4-es
sírcsoportokat (Appendix táb.).
5. A sírgödrök
A templom körüli temetők temetkezései gödreinek megfigyelésére nagyon sok esetben nem
nyílik mód. Sajnos Doboka IV. vártérség temetőjében ezt a helyzetet még jobban nehezíti az a tény,
hogy a feltárók ott sem figyelték meg ezek formáját, ahol lehetett volna, például a sírokban ritkább
temető széle felé, nem is beszélve a sírgödrökben található esetleges fakonstrukciókról, koporsókról.
5. 1. A sírgödrök alakja, nagysága
A sírgödrök mélységének szubjektív elemzésével ellentétben a földben kirajzolódó hosszúság és
szélesség többnyire objektívebben dokumentálható. Sajnos azonban néhány sír kivételével nem
figyelték vagy figyelhették meg a sírfolt formáját. A 45., 403., 405., 408., 410. sír gödrei egyszerű
lekerekített sarkú, négyszög alakúak, a 404. sírfolt úgy tűnik, hogy a csontváz fejétől szélesedő – a
lábai felé keskenyedő trapéz alakú.
5. 2. A sírok mélysége
A sírgödrök elemzése során hasonlóan szubjektív dolognak tűnhet ezek mélységének
megállapítása, ellentétben a földben többnyire kirajzolódó hosszúsággal és szélességgel. A sírok
mélysége statisztikai feldolgozásának első legnagyobb nehézsége annak megállapítása, hogy a mai
mélységük mennyire tükrözi a sír megásása pillanatában levő mélységet.
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A statisztikai feldolgozás során figyelembe kell vennünk a temetők topográfiai elhelyezkedését,
és ugyanakkor pl. a termőgazdálkodással járó bolygatásokat. Erre a legjobb példa a bánsági temesvári
Csóka erdő temetőrészének esete. Az ásatást megelőzően a kotrógépek körülbelül 40 centiméter
vastag felületet pusztítottak el, kivéve az érintetlenebbül hagyott 1–3. sírok környezetét, amelyeket
nem ért annyira mély bolygatás. 45 Tehát ezzel a ténnyel is számoltunk, amikor próbáltuk kiszámolni a
temető sírjai mélységének középarányosát.
Az eddig elvégzett statisztikai kimutatásokból megállapítható, hogy az erdélyi honfoglaláskori
sírok mélységének középarányosa 50 és 130 cm között mozog, a legtöbb pedig 60–100 cm közé
sorolható. Ezen arányoktól teljesen eltérőek például a korábbi korszak sírmélységei: a Mentőállomás
esetében a 9. századi bolgár korszak 100 sírjának átlagmélysége 150 és 175 cm között váltakozott,
akárcsak a 170 centiméter mélységű, nagyon ritka rítusú Maroskarna „A” temető 2. sírja. Egyébként
az a jelenség, hogy a sírokat mélyebben ásták meg, hasonlít az Al-Duna-vidéki 8–10. századi temetők
jelentős részére 46 (meg kell említenünk, hogy a nagyon sokféle változatban tájolt sírok közül a Ny–K
tájolású sírok voltak a legmélyebben megásva!).
Sajnos az ásatási dokumentáció hiányosságai miatt a dobokai temető esetében 260 temetkezés
sírgödreinek mélységéről nincsen semmilyen adatunk. 47 A többi 328 rendelkezésünkre álló
sírgödörmélységet 20 és 120 centiméter között regisztráltuk. Mennyiségi elemzésüket a következő
statisztikai ábrán próbáltuk szemléltetni:
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6. kép. Doboka-IV. vártérség temetője sírjai mélységének átlagosa
10 centiméterenként és előfordulásuk mennyisége

A fenti statisztikai elemzésből egyértelműen kiderül, hogy e temetőben a sírgödröket az esetek
döntő többségében 41–70 centiméter között ásták meg, és jóval kisebb mennyiséget képviselnek az
ennél sekélyebb, illetve mélyebb sírgödrök:

45

RĂDULESCU–GÁLL 2001, 155–156.
A gyulafehérvári és maroskarnai temetők rítus- és leletanyagának identikus párhuzamait az Al-Duna vidéki temetőkben
találjuk meg. Magyarán ezek az erdélyi temetők a bolgár cárság erdélyi politikai-gazdasági-katonai jelenlétének
megmásíthatatlan bizonyítékai. Az Al-Duna vidéki temetők kitűnő igazi régészeti szintézise: FIEDLER 1992.
47
46., 48., 52–63., 65., 78., 95–96. A sír, 102–106. A–C, 120–122., 143–145., 147. B sír, 158. C, F–H, 159. C, 162. D, 165.
B, 167. C, F, 168. B, 169. B, 170. I, 171. C, 177. D, 178. B, 179. B, 180. B, 181. A, 184. B, 186. B, 187. A, 187. C–D, 189.
B, 203., 204 B, 205. B, 211. B, 214. B–C, 215. B–C, 216. B–C, 217., 219. B, 220. B, 221., 222. A–B, 223–224., 226. B, 228.
B, 229., 232–234., 240., 265–267., 274., 276–277., 326–490. sírok.
46
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7. kép. Doboka-IV. vártérség temető sírjai mélységének átlagosa 20–30 centiméterenként
és előfordulásuk mennyisége

Továbbá próbáltuk vizsgálni a legmélyebb, 90–120 centiméter közötti sírgödrök temetőn belüli
előfordulását. Vizsgálódásunk során meglepetésként rögzíthettük, hogy ezeket a temető nyugati
térségében regisztrálhatjuk, illetve azt, hogy a legmélyebb temetkezéseket a temető legnyugatibb
szélén dokumentálták (316–319., 321–322., 325. sírok).
Összegezve: a fenti elemzés alapján azt az általánosító következtetést szűrhetjük le, hogy a 11–
13. századi dobokai temetőben regisztrált sírmélységek illeszkednek az előbbi, honfoglalás korában
regisztrált sírgödrök mélységeihez. 48
6. A sírok tájolása
A temetkezési rítus egyik legjellegzetesebb vonása a sírok tájolása. A 11–13. századi Kárpátmedencei temetők sírjainak túlnyomó többsége Ny–K tájolású, illetve ezek különböző fokokban eltérő
változatai. Nagy Géza több mint száz évvel ezelőtt leírt mondatai relevánsak maradtak a mai napig,
vagyis „...a magyar sírokban, úgy a pogánykoriakban, mint a XI–XIII. századbeliekben, csekély
kivétellel mindig a nyugot-keleti irány volt megtartva; a holttest arcza a fölkelő nap felé volt
fordítva...”. 49
Néhány kérdés azonban felmerül, akár a IV. vártérségi temető, akár más temető kapcsán,
éspedig: hogyan magyarázzuk az uralkodó tájolástól – ebben az esetben Ny–K – 45°-on belüli
eltéréseket? E megfontolásból is próbáltuk a dobokai IV. vártérség temetőjében regisztrált tájolásokat
a következő táblázatban rendszerezni:
Ny–K-i tájolás

DNy–ÉK-i tájolás
ÉNy–DK-i tájolás
NyÉNy–KDK-i
tájolás
NyDNy–KÉK-i
tájolás

48
49

1–16., 17–21., 23–35., 37–38., 40., 43/44., 45–46., 48–50., 53–54., 58/59, 64., 66., 68., 70–71.,
76–77., 81–82., 87–88., 90., 92., 94–103., 105–106. A–C, 107–112., 127., 142., 146–151., 152.
A, 153. A, 155–156., 167., 171. A, 172/174., 180–181., 187., 200., 203/232–233., 208–210., 211
A., 218., 223–224., 221., 240–241., 248., 250., 254., 257., 267–269., 272., 277., 280., 295–296.,
314., 317., 324., 333., 337. A, 338–341., 343–355., 356/357. A, 358–366., 370–377. A, 378–379.,
382., 384. A, 385–388., 389/431., 390., 392., 395–398., 399/401–402., 400., 403–407., 409–410.,
412–425., 427–430., 433–437., 443., 454–456., 459., 469., 471., 473., 489. sír – 227 eset
39., 41., 163. A., 441–442., 465. sír – 6 eset
22., 115., 123., 126., 128–129., 140., 222. A–B., 302., 383., 411. sír – 12 eset
72–73., 86., 113., 114., 116–122., 124., 125., 130., 131–134., 136–139., 143–145., 157., 196–
197., 217., 226. A, 253., 258., 310., 311–312.., 331., 335–336.., 367–369., 380–381., 439., 452.,
470., 472., 478., 480. sír – 49 eset
36., 42., 51–52., 55–56., 60. A, 62., 63., 65., 67., 69. A, 74–75. A, 79–80., 83–84., 104., 135.,
154., 158. A, 159. A, 160–162., 164–166. A, 168–170., 173., 175. A, 176., 177–179., 182. A.,
183–184., 185. B., 186. A, 188–195., 201–202., 204–207., 212/228. A/230. A, 213–215. A, 216.
A., 219. A., 220. B/283–284., 235–236., 237–238., 239., 242–247., 249., 251–252., 255–256.,

GÁLL 2004–2005, 339–341; GÁLL 2008, I. 58–61.
NAGY, 1893. 229.
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ÉÉNy–DDK-i tájolás

259–264., 265., 266., 270–271., 273–276., 278/281–282., 279., 297–301., 313., 315–316., 318–
323., 325–329., 330., 332/334., 342., 357. B., 408., 438., 440., 444/451., 445–446., 448–450.,
453., 457–464., 466–468., 474–477., 479., 481–484., 485. A, 486–488., 490. sír – 158 eset
141., 432. sír– 2 eset

8. kép. A tájolások rendszerezése és mennyisége

NyÉNy-KDK; 49; 11%

ÉÉNy-DDK; 2; 0%

DNy-ÉK; 6; 1%

Ny-K; 227; 50%

NyDNy-KÉK; 158; 35%

ÉNy-DK; 12; 3%

9. kép. A tájolások mennyisége és százalékaránya

A fenti ábrák alapján eléggé egyértelmű, hogy az uralkodó tájolástól csak kisszámú sír tér el. A
temetőben regisztrált 577 temetkezés közül 453 esetében sikerült megállapítani a sír tájolását, és
nagyon beszédes, hogy a Ny–K tengelytől nagyobb eltérési fokban elforgatott sírok száma nem több
mint 20, tehát a 453 sírnak mintegy 4,19%-a: DNy–ÉK-i irányt 6 esetben, ÉNy–DK-i tájolást 12
esetben, illetve É-ÉNy–D-DNy irányt 2 esetben regisztrálhattunk.
A temetkezési szokásokat vizsgáló szakirodalom legelterjedtebb nézete szerint ennek objektív
okai vannak, nevezetesen kapcsolatban van a nap állásával a különböző évszakokban, s ez az, ami
ezeket az ingadozásokat indokolja. A dobokai temető esetében azonban furcsa, hogy ezen eltérő
tájolások mennyisége jelentéktelen, a temetkezések mintegy 4,19%-a. A temetőtérképet vizsgálva
eléggé egyértelmű, hogy az É-ÉNy–D-DNy-i, illetve az ÉNy–DK-i tájolások, egy esettől eltekintve, a
temetőövezet délnyugati részében fordulnak elő, míg a DNy–ÉK-i tájolású sírokat, eltekintve két
példától, amelyek egy környezetben kerültek elő ÉNy–DK-i tájolásokkal, a temető északkeleti
részében dokumentálták. Ezek az észrevételek ismételten a temető északkeleti és délnyugati térségei
temetkezéseinek különbségéről tanúskodnak. (47. táb.)
E néhány esetet természetesen véletlennek is lehet tekinteni, azonban ezen esetek mindenképpen
arra hívják fel a figyelmet, hogy a tájolásokat nehezen lehet csak a nap eltérő állásával magyarázni.
Napjainkban is a sírok megásása a többi sírgödör vagy síremlék tájolása, helyzete alapján történik, és
ez nem lehetett másképpen ezer éve sem. 50 Ezen oknál fogva érthetetlen, hogy a sírok egy része miért
Ny–K tájolású, a másik része pedig miért tér el ettől néhány fokkal? Talán nem lenne értelmetlen jobb
dokumentációval és antropológiai vizsgálatokkal rendelkező temetők esetében szeriációt készíteni az
elhunytak neméről, koráról és a tájolások fokairól. Azonban azt a tanulságot leszögezhetjük, hogy a
dobokai közösség ide temetkező népessége a Ny–K-i főirányhoz igazította a sírjait, ugyanakkor aligha
lehet elfogadni e temető esetében azt a feltételezést, miszerint a temetőkben a sírokat az évszakoknak
megfelelő napkelték, illetve napnyugták irányában tájolták. 51
Ahogyan látható a 47. táblán a majdnem É–D irányú 141. és 432. sírok a templomtól délre, a
temető keleti felében helyezkednek el. A fordított tájolású temetkezéseket általában a magyar
50
51

Hasonlóan szkeptikus álláspontot képvisel Kiss Attila elemzése is. KISS 1983, 122.
CSALOG 1967, 232; CSALOG 1969, 191.
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szakirodalomban a halottól való visszajáró félelemmel magyarázzák, 52 ami logikus feltételezés is
olyan temetők esetében, amelyekben a fordított tájolású temetkezések százalékaránya jelentéktelen. A
dobokai temetkezések esetében elképzelhető, hogy a halottól való visszajáró félelemből helyezték
majdnem északi irányba a halottat. Akár így értékeljük, akár másképpen, 53 az mindenképpen
elmondható, hogy ebben az esetben inkább pogány szokással, illetve a pogány szokások egy
fennmaradt változatával lehet dolgunk, amely alapján sejthető, hogy a 11–13. századi dobokai
közösség családjai még e századokban is ismertek a kereszténység által tolerált, megengedett egyes
pogány mentalitású szokásokat. Hasonló jellegű fordított tájolású temetkezések előfordulása a mikro54
és makrokörnyezetben 55 egyaránt dokumentáltak, tehát eléggé egyértelmű, hogy nem valamilyen
„dobokai jelenséggel” állunk szemben, hanem a Kárpát-medence, vagy ha 11–12. század
perspektívájából beszélgetünk, akkor a középkori Magyar Királyság minden területegysége esetében
fellelhető pogány szokás maradványával. Szeretnénk azt a tényt is leszögezni, hogy a később
fellelhető jelentősebb arányú Ny–K iránnyal ellentétes tájolásokat már az érett középkor mentális
„termékeként” értékelhetjük, amikor a kereszténység általános elterjedése következtében a Ny–K-i
irányú tájolás, illetve a temetkezés mellékletbeli puritánsága elveszítette a 11–13. századi
jelképrendszerének fontosságát, jelentőségét, szimbolikáját, a „pogányság” felett aratott végérvényes
győzelem következményeképpen.
7. Mészkőlap, kő és téglapakolásos, téglakeretes, kőkeretes sírok (48. táb.)
A Kárpát-medencei 11–13. századi temetkezések egyik jellegzetes elemének tekinthetjük a
mészkőlap vagy kőpakolásos sírokat. Majdnem harminc évvel ezelőtt Tettamanti Sarolta ezeket írta:
„A téglasírok (nagyon sok változatban) mind templom körüli temetőkben fordulnak elő, kivéve
Gyulafehérvárt (389). Egyébként csak itt és Bátán találhatóak római kori téglák a sírokban.” 56
A dobokai temetőben regisztrált temetkezési szokások egyik jellegzetessége a sír földjébe, a
sírba, illetve a halottra, a halott mellé fektetett, helyezett vagy talán dobált kődarabok. Az 577
temetkezésben 38-ban regisztrált kövek helyzetéből rendszert nem sikerült kiolvasnunk, azonban
megállapítható, hogy az esetek többségében valószínűleg ifjú és felnőtt sírjaiba helyeztek különböző
méretű és mennyiségű kőtöredéket, kődarabot:
Ifjú/felnőtt sír
Infans sír

45., 114., 120., 121., 129., 130., 162., 181. B, 192., 195., 196., 205., 215., 220. B, 254., 274., 310.,
316., 320., 330., 332., 334., 339., 349., 350., 375., 377., 383., 391., 408., 413., , 468., 486. B–C
sír–35 eset
186. C, 216., 396., 465., sír–3 eset

10. kép. Kövek a sírokban, a csontvázra helyezve, illetve a csontváz valamelyik testrésze alatt

A temetőtérképen követhető tömbösödésükből hasonlóan nem tudunk semmilyen megnyugtató
következtetést levonni, annyit azonban megállapíthatunk, hogy a legtöbb ilyen jellegű temetkezés,
pontosabban a 38 esetből 30 a templomtól délre, a temető keleti feléből került elő (48. táb.).
A kövek síron belül helyzete alapján három esetet tudunk megkülönböztetni, amelyet a
következő táblázatban foglaltunk össze:
Kődarabok a sírgödörben
Kődarabok a csontvázon vagy valamelyik testrészén

52

45., 120., 121., 195., 216., 320., 332., 334., 339., 350., 377.,
383., 396., 465., 468., 486. B–C, sír–17 eset
114., 129., 130., 162., 181., 57 186. C, 192., 196., 205., 215.,
220. B, 58 254., 59 274., 310., 330., 60 349. 61 375., 408., 413.
sír–19 eset

KISS 1983, 158; SZABÓ 1964, 120-129; K. K., 1996. 39.
E kérdésre több tanulmányunkban is bővebben kitértünk. GÁLL 2004–2005, 351–359; GÁLL 2008, I. 63–71; GÁLL 2010
a, 271–314.
54
Mikroregionális szempontból közvetlen párhuzamok Kolozsmonostor 155. Árpád-kori és Kolozsvár-Szántó utca 26.
honfoglalás- kori sírja: GÁLL–GERGELY–GÁL 2010, 42–44, 129, 162, pl. 44.
55
Nem történt meg, de talán lehetetlen is a templom körüli temetőkben regisztrált ellentétes, fordított tájolások felgyűjtése.
Ilyen jellegű elemzéseket talán a legtöbb eredményt kínáló mikroregionális kutatások célozhatnák meg. A teljesség igénye
nélkül: TETTAMANTI, 1975. 98; GÁLL 2004–2005, 343–347; SZATMÁRI 2005, 74.
56
TETTAMANTI 1975, 95.
57
A dokumentációból egyértelműen kiderül, hogy eredetileg a kődarabot a jobb lábfejére helyezték.
58
A dokumentációból egyértelműen kiderül, hogy eredetileg a kődarabot a megsemmisült bal kézcsontra helyezték.
59
A halott fejét kődarabokkal kerítették körül, a végén a fejére egy jelentős méretű kődarabot helyeztek.
60
A halott fejét kődarabokkal kerítették körül, illetve a fejére egy kisebb méretű kődarabot helyeztek.
61
A dokumentációból egyértelműen kiderül, hogy eredetileg a kődarabot a megsemmisült jobb lábszárcsontra helyezték.
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Kődarab a koponya alatt
Helyzetét pontosan nem lehet meghatározni

21

316. sír–1 eset
391. sír 62 –1 eset

11. kép. A kődarabok síron belüli helyzete

A dobokai temető 316. sír esetét szükségesnek tartjuk külön megemlíteni, ugyanis ebben a
csontváz koponyáját egy kődarabra támasztották fel. Ezt a szokást a kolozsvári Zápolya utcai 4. sír
kapcsán László Gyula tipikus honfoglaló magyar szokásnak minősítette (a nyerget helyettesítette
szerinte), 63 később Vékony Gábor pedig kabarnak. 64 A kérdés azonban jóval összetettebb több
szempontból, ugyanis hasonló esetek egész sorozatát ismerjük Morvaországtól az Al-Dunáig, a 9.
századtól kezdve a 12. századig. 65 A dobokai eset pompás példája e régebbi szokás továbbélésének.
8. A csontváz helyzete a sírban
8.1. A karcsontok temetkezésekben levő helyzetének vizsgálata
A karok helyzetének vizsgálatakor figyelembe kell vennünk olyan okokat, amelyek egyáltalán
nincsenek objektív kapcsolatban a test (ezen belül a karcsontok) sírba helyezésének pozíciójával
(például a test bomlásának folyamata). Sajnos azonban az 577 regisztrált (amelyhez hozzá kell
számítani a kb. 102 temetkezést jelképező koponya számarányát) temetkezés közül mintegy 318
esetben az alkarcsontok vagy nem maradtak fent, vagy pedig bolygatás miatt nem lehetett pontosan
rögzíteni a helyzetüket. 66
Egy másik tanulmányunkban használt rendszerünket kiegészítve, 67 a karcsontok helyzetét 21
alcsoportba próbáltuk besorolni, amelyet később 7 fő csoportba ötvöztünk.
Karhelyzetek
I. pozíció: a kezek kinyújtva a test mellett

II. pozíció: a jobb kéz a test mellett kinyújtva, a bal
pedig 90°-ban behajlítva
III. pozíció: a bal kéz a test mellett kinyújtva, a jobb
pedig 90°-ban behajlítva
62

Esetek
1., 2., 4., 7., 9., 13., 32–34., 36–43., 45–46., 48–49.,
54–56., 60. A, 63., 65–66., 69. A, 73–75., 79., 81.,
83–84., 87., 92., 94., 107–110., 112–114., 116–119.,
122–124., 128–131., 134., 136–137., 141–142., 147.
A, 149., 153. A, 156. A, 158. A, 180. A, 181. B, 182.
A, 184. A, 186. A, 187. B, 189. A, 190. A, 193–197.,
201., 203., 204. A, 208–209., 211. A, 213. A, 216. A,
219. A, 222., 224., 226. A, 230. A, 232., 237., 239.,
242–244., 247–255., 258–263., 265–266., 268., 270.,
274., 276., 278–279., 281., 283., 297–298., 300–302.,
311–323., 325–326., 328. a, 331–333., 335., 339.,
341–342., 344., 346–350., 353., 355., 357. a, 358–
359., 362–363., 365–366., 368., 370–374., 376., 377.
a, 378–379., 403–405., 407., 410–412., 415., 417–
420., 422–423., 425., 427–429., 431., 434–437., 439.,
441–442., 444., 448., 452–454., 456–457., 460–462.,
465–466., 468., 474–476., 480., 485. A, 490. sír–223
eset
53., 132., 138., 199. sír–4 eset
139., 146., 157. A, 364. sír–4 eset

A sírt feldúlták, a csontvázból csak töredékek maradtak. A két négyszög alakú kő eredeti helyzetét a sírban nem lehet
megállapítani.
63
LÁSZLÓ 1997, 350.
64
VÉKONY 1988, 123.
65
Elemzésük: GÁLL 2004–2005, 352–361.
66
5–6., 8., 10–12., 14., 16–23., 25–26., 28–31., 35., 44., 47., 50–52., 57–59., 60. B, 61., 64., 66–67., 69. B, 71., 76–78., 82.,
85. A–C, 86., 88–89., 91., 93., 95., 96. A–B, 97., 99., 100–105., 106. A–C, 111., 120–121., 125–127., 135., 140., 143–145.,
147. B, 148., 150–151., 152. A–C, 153. B–D, 154. A–G, 155. A–C, 156. B–H, 157. B–D, 158. B–H, 159. A–D, 161., 162. B–
D, 163. B–D, 165. A–B, 166. A–C, 167. B–G, 168. A–B, 169. A–B, 170. A–I, 171. A–C, 172–174., 175. B–C, 176., 177. A–
D, 178. B, 179. B, 180. B, 181. A, 182. B–F, 183., 184. B, 185. B, 186. B–C, 187. A, C–D, 188., 189. B, 190. B, 191., 198.,
200., 202., 204. B, 205. B, 207., 210., 211. B, 212., 214. A–C, 215. A–C, 216. B–C, 217–218., 219. B, 220. A–B, 221., 222.
B, 223., 226. B, 227., 228. A–B, 229., 230. B, 231. A–B, 234–236., 238., 240., 246., 256–257., 267., 269., 271–273., 275.,
277., 282., 284., 295–296., 299., 310., 327., 328. B, 329., 334., 336., 337. A–B, 338., 340., 345., 352., 354., 356., 360., 360–
361., 367., 375., 377. B, 380–383., 384. A–C, 385–402., 406., 408–409., 413–414., 416., 421., 430., 432–433., 438., 440.,
443., 445–447., 449–451., 455., 458–459., 463–464., 469., 471–473., 478–479., 481., 483., 485. B–C, 487–489. sír.
67
GÁLL 2004–2005, 369: 8. kép.
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IV. pozíció: mindkét kéz 10–20°-ban behajlítva, a 62., 115., 133., 164., 179. A, 245., 351. sír–7 eset
medence peremére helyezve
V. pozíció: a jobb kéz kinyújtva a test mellett, a bal 192., 369., 482. sír–3 eset
pedig 45°-ban behajlítva
VI. pozíció: a bal kéz kinyújtva a test mellett, a jobb 167. A, 205. A, 233., 264., 470. sír–5 eset
pedig 45°-ban behajlítva a medencére, vagy ráhajtva
a másik karra
VII. pozíció: a két kéz a kulcscsontokra behajlítva,
–
vagy egymáson átrakva, kb. 22–45°-ban
VIII. pozíció: a jobb kéz a mellcsontra hajlítva 45°- 162. A sír–1 eset
ban, a bal pedig a medencére helyezve 90°-ban
IX. pozíció: a jobb kéz a medencére hajtva 45°-ban, a 160. sír–1 eset
bal pedig 90°-ban, ugyancsak a medencére hajtva
X. pozíció: a jobb kéz 45°-ban a medencére helyezve,
–
a bal kéz pedig a mellcsontra 45°-ban
XI. pozíció: a jobb kéz a mell/kulcscsontra helyezve,
–
a bal kéz pedig kinyújtva a test mellett
XII. pozíció: a jobb kéz kihajlítva a test mellett, a bal
–
pedig a mellcsontra hajlítva
XIII. pozíció: ölbe vagy karba tett kezek
484. sír–1 eset
XIV. pozíció: az ágyékcsigolyák vagy a keresztcsont 15., 24., 70., 80., 98., 163. A, 175. A, 178. A, 207.,
felett kereszt alakban egymásra fektetett kezek, illetve 424., 467. sír–11 eset
a kezeket összekulcsolták, vagy egymás mellett
hagyták, esetleg egymásra helyezték
XV. pozíció: a jobb kéz könyökből 90°-ban behajlítva, 486. sír–1 eset
a bal kéz pedig 45°-ban a medencére helyezve
XVI. pozíció: a jobb kéz könyökből 90°-ban
–
behajlítva, a bal kéz pedig pedig a kulcscsontra vagy
a mellcsontra hajtva
XVII. pozíció: a jobb keze 45°-ban a mellcsontra
–
helyezve, a bal pedig 45°-ban behajlítva a medencére
XVIII. pozíció: a jobb kezet felhajtották a vállhoz, a 477. sír–1 eset
balt pedig kinyújtották a test mellett
XIX. pozíció: a jobb karját 45°-ban a medencére 357. B sír–1 eset
helyezték, a balt pedig kinyújtották a test mellett
XX. pozíció: a bal karját 45°-ban a medencére 90., 241. sír–2 eset
helyezték, a balt pedig kinyújtották a test mellett
XXI. pozíció: a két kezét kinyújtva a medence alá 68. sír–1 eset
helyezték
XXII. pozíció: a jobb kezét kinyújtották a teste 280. sír–1 eset
mellett, a balt pedig kinyújtva a medence alá
helyezték
XXIII. pozíció: a jobb kezét kinyújtották a teste 3. sír–1 eset
mellett, a balt pedig kinyújtva a medence alá
helyezték
XXIV. pozíció: a jobb kezét a medence alá helyezték, 324., 343. sír–2 eset
a balt pedig 45°-ban a medencére hajtották
12. kép. A karhelyzetek variációi és mennyiségük ábrája
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I. pozíció

II. pozíció

III. pozíció

IV. pozíció

V . pozíció

VI. pozíció

VII. pozíció

VIII. pozíció

IX. pozíció

X. pozíció

XI. pozíció

XII. pozíció

XIII. pozíció

XIV. pozíció

XV. pozíció

XVI. pozíció

XVII. pozíció

XVIII. pozíció

XIX . pozíció

X X. pozíció

XXI. pozíció

XX II. pozíció

XX III. pozíció

XXIV. pozíció

13. kép. A karhelyzetek variációi a dobokai temetőben
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A vizsgált temetőben regisztrált 24 karhelyzet-variáció közül, a legnagyobb mennyiséget az I.
karhelyzet-variáció képviseli:
250
223

200

150

100

IX. poz.

X. poz.

XI. poz.

XII. poz.

XIII. poz.

0

0

1

1

2

1

1

1

2
XXIV. poz.

VIII. poz.

1

XXIII. poz.

VII. poz.

I. poz.

0

11

XXII. poz.

1

XXI. poz.

0

XX. poz.

0

XIX. poz.

0

XVIII. poz.

1

XVII. poz.

1

XVI. poz.

0

XV. poz.

5

XIV. poz.

3

VI. poz.

III. poz.

7

V. poz.

4

IV.poz.

4
II. poz.

50

14. kép. A karhelyzetek variációinak mennyisége a dobokai temetőben

E karhelyzet-variációkat igyekeztünk leegyszerűsíteni, így a különböző karhelyzet-pozíciókat
csoportokba rendszereztük.
Az I. csoportba az I., IV–VI. karhelyzet-variációkat soroltuk. Ez a karhelyzet gyakorlatilag a test
mellett kinyújtott karokat jelentette, amelynek során több együttes ok miatt az alkarcsontok néha a
medence peremére kerültek. Ilyen ok lehetett a lepelbe csavarás, vagy a test bomlása miatt
bekövetkező különböző jelenségek. Ez a csoport képezi a karhelyzet-variációk óriási részét. A 267
regisztrált esetből 238 alkalommal ehhez a csoporthoz sorolható; ez a dokumentált karhelyzetvariációk 89,13%-a.
A II. csoportba a II–III., IX., XV., XIX–XX. karhelyzet-variációkat soroljuk. Ebben az esetben az
egyik kart kinyújtották a test mellett, a másikat pedig a hasfalon vagy a medencén keresztül
átnyújtották. 13 esetet ismerünk, amely a karhelyzetek 4,86%-át jelenti. (49. táb.)
A III. csoportot a mellre helyezett egyik, vagy mindkét kar jelenti. Ebbe a csoportba soroljuk a
VII–VIII., X–XII., XVI–XVII. karhelyzet-variációkat. Egyetlen esetet ismerünk, ez a dokumentált
karhelyzetek 0,37%-a. (49. táb.)
A IV. csoportba a XIV. karhelyzetet sorolhattuk, vagyis amikor az ágyékcsigolyákon vagy a
keresztcsont felett keresztalakba fektették, vagy pedig egymásba kulcsolták. 11 esetet tartunk számon,
amely 4,11%-ot jelent. (49. táb.)
Az V. csoportba a XIII. karhelyzetet soroltuk. Egyetlen esetet ismerünk, ez a dokumentált
karhelyzetek 0,37%-a. (49. táb.)
A VI. csoportba a XVIII. karhelyzet-variációt soroltuk. Egyetlen esetet ismerünk, ez a
dokumentált karhelyzetek 0,3%-a. (49. táb.)
A VII. csoportban a XXI–XXIV. karhelyzeteket soroltuk. A jellegzetességük a medence alá
helyezett egyik vagy másik, vagy pedig mindkét alkarcsont. 5 esetet ismerünk, ez a karhelyzetek
1,87%-a. (49. táb.)
A statisztikai elemzésünkből egyértelműen kiderül, hogy a legnagyobb számarányban az I.
csoport karhelyzet-variációit dokumentálták (89,13%), a többi karhelyzet-csoport sokkal kisebb
arányban mutatható ki a dobokai temetőből:
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250

238

200

150

100

50

13

11
1

1

1

V. csoport

VI. csoport

5

0
I. csoport

II. csoport

III. csoport

IV. csoport

VII. csoport

15. kép. A karhelyzetvariáció-csoportok mennyisége

Ez a statisztikai arány megfelel a más kora-Árpád-kori temetőkben megfigyelteknek. 68 A 29
sírt, amelyben hat az I-től eltérő karhelyzetvariáció-csoportot sikerült elkülönítenünk, megpróbáltuk
feltérképezni, aminek alapján két észrevételt tudunk rögzíteni:
1. Az első csoporttól eltérő kartartást elsősorban a templom körül regisztrálhatunk, a temető
szélei felé közeledve ezek a kartartások majdnem ismeretlenek. (49. táb.)
2. A XIV. karhelyzet-variáció, vagyis amikor az ágyékcsigolyákon vagy a keresztcsont felett
kereszt alakba fektették a kezeket, elsősorban a templom körüli sírokból ismert, ez teljesen ismeretlen
a temető nyugati és keleti szélein. Egyetlen kivételként a 427., a temetőn belül majdnem elkülönített,
elszigetelt egyén sírját említhetjük. Feltehető a kérdés: e sírok templomhoz közeli helyzetét
talán a benne nyugvók kivételes keresztény hitével avagy kereszténységben betöltött státusával
magyarázhatjuk? (49. táb.)
A II–VII. csoport esetei gyakorlatilag elszigetelt jelenségként értékelhetőek a Doboka-IV.
vártérség temetőjében. 69 Mélyebb értelmezésük a dobokai temető esetében gyakorlatilag lehetetlen,
ugyanis antropológiai elemzés hiányában fogalmunk sincsen ezen egyének biológiai neméről, illetve
életkoráról. Azt ugyanakkor leszögezhetjük, amit a következő táblázatban szemléltetni is
próbáltunk, hogy ezek a csontvázak elsősorban felnőtt egyének biológiai maradványai, közöttük
gyermekcsontvázat csak egyetlen esetben regisztráltak:
Sír
53. sír
132. sír
138. sír
199. sír
139. sír
146. sír
157. A
364. sír
162. A sír
68

A csontváz hozzávetőleges kora
Felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
Ifjú
Felnőtt
Ifjú
Felnőtt

Karhelyzet-variáció
II. pozíció
II. pozíció
II. pozíció
II. pozíció
III. pozíció
III. pozíció
III. pozíció
III. pozíció
VIII. pozíció

RITOÓK 2010, 486.
E kartartások esetében, elsősorban az úgynevezett orans kéztartás esetében, felmerült számos esetben a „bizánci” eredet.
Ez ellen vall azonban számos, még kereszténység előtti régészeti adat, illetve későbbi, számos nyugat-európai példa a II–VII.
századból. Ilyen példák az Avenche II–III., Yverdom IV–VII. és a Grande Oye VI–VII. századi franciaországi temetői. Irod.:
URLACHER–PASSARD–MANFREDI 1998, 39. sír: fig. 197.; 68. sír: fig. 199.; 74. sír: fig. 200.; 295. sír: fig. 251.; 302. sír:
fig. 258; STEINER–MENNA 2000, Vol. I. Fig. 16., Fig. 39: T. 221., Fig. 69., Fig. 83: T. 163., Fig. 84: T. 60., Fig. 146: T.
177., Vol. II. Fig. 336: T. 18., Fig. 330: T. 7-8, 12., Fig. 331: T. 10., Fig. 347: T. 36; CASTELLA 1999, Vol. I. Fig. 87. T.
55., Fig. 99. T. 343, Pl. IV. T. 343. Szkeptikus elemzésünket ld.: GÁLL–GERGELY-GÁL 2010, 49–51.
69
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160. sír
484. sír
15. sír
24. sír
70. sír
80. sír
98. sír
163. A sír
175. A sír
178. A sír
206. sír
424. sír
467. sír
486. sír
477. sír
357. B sír
90. sír
241. sír
68. sír
280. sír
3. sír
324. sír
343. sír

Felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
ifjú v. felnőtt
Felnőtt
infans II vagy ifjú
Felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
ifjú v. felnőtt
Felnőtt
ifjú v. felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
ifjú v. felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
infans II vagy ifjú
infans I
Felnőtt
ifjú v. felnőtt

IX. pozíció
XIII. pozíció
XIV. pozíció
XIV. pozíció
XIV. pozíció
XIV. pozíció
XIV. pozíció
XIV. pozíció
XIV. pozíció
XIV. pozíció
XIV. pozíció
XIV. pozíció
XIV. pozíció
XV. pozíció
XVIII. pozíció
XIX. pozíció
XX. pozíció
XX. pozíció
XXI. pozíció
XXII. pozíció
XXIII. pozíció
XXIV. pozíció
XXIV. pozíció

16. kép. A II–VII. csoport karhelyzet-variációi, illetve a csontvázak (relatív) életkora

8. 2. Kettes temetkezések a dobokai temetőben (19., 24., 26., 28., 34. táb.)
A kettős temetkezés az egész kora középkorban ismert, de nem elterjedt szokás. A házastársak
együttes temetkezésére Szuromi Szabolcs az 1230-ig érvényben levő kánonjogot idézi. 70
Vizsgált temetőnkben néhány esetben minden bizonnyal két felnőtt egy időben történt
temetkezése volt a 210–211. A., a 278. és 281., illetve a 327–328. sír. A 232–233., illetve a 356–357. A
közös sírban viszont egy gyermek és egy felnőtt nyugodott. A 441–442. sírban két kisgyermek
csontváza nyugodott (ezekre rátemettek még egy másik kisgyermeket). Sajnos nem áll a
rendelkezésünkre a csontvázak antropológiai elemzése, tehát biológiai szempontból nem tudhatjuk,
hogy ezek valóban az egyházi jogban szereplő házastársak voltak vagy sem.
9. Rendellenes helyzetek (50–51. táb.)
A dobokai templom körüli temetőben regisztrált temetkezési szokások megfigyelt jelenségei
nemcsak a megszokott, általánosításra is lehetőségeket adó ismereteket eredményeznek, hanem
alkalmanként a szokásostól merőben eltérő, az általánostól eltérő elemekkel is szolgálnak. Ezek a
jelenségek arra figyelmeztetnek, hogy a templom körüli temetőkben is (ahogyan más típusú
nekropoliszok esetében is) a (keresztény) általánosságok mellett számolni kell (mikro)regionális
sajátosságokkal, illetve bizonyos, a régebbi korokból fennmaradt (pogány) hagyománnyal, amely
specifikus elemekkel gazdagíthatja a keresztény Árpád-kor általános, illetve az Erdélyi-medence
11–13. századának összességét.
A dobokai temető speciális jelenségeihez tartozik a jobb- vagy baloldalára fektetett, majdnem
zsugorított helyzetű csontvázak, amelyeket különféle helyzetben dokumentálhattak: a 108. sír esetében
a lábait erősen felhúzták bal oldalra, a 424. sír esetében a felsőtestet is jobbra fektették, a lábait pedig
45°-ban felhúzták jobb oldalra. Mindkettő esetében egyértelműen részleges zsugorításról
beszélhetünk. 71 A 314. sír csontvázának a lábait széttárták, a 411. sír halottjának lábait kissé
felhúzták. Ebben az esetben gyaníthatóan összekötözött lábbakkal temették el.
Rendkívül ritka jelenség a 400. sír koponyatemetkezése, amelyről a dokumentációban csak
annyi utalást találtunk, hogy „craniu izolat” (magányos koponya). Arra gondolhatunk, hogy egy
sírgödör megásása során temethették vissza, magányosan. A méretei alapján egyértelműen egy felnőtt
koponyája lehetett. 72

70

SZUROMI 2002, 103–105.
TETTAMANTI 1975, 102.
72
A magányos koponyatemetkezésekkel kapcsolatban: TETTAMANTI 1975, 102; BÁLINT 1978, 266; RÉVÉSZ 1996, 192,
58. táb.; GÁLL 2004–2005, 371–372. Bulgáriai 10–11. századi párhuzamként említhetjük a preszlávi 43., kőkereteskőpakolásos sírját, amelyből egy hasonlóan sodrott nyakpereces koponya ismert. DIMITROV 1995, 42–70.
71
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Nagyon elrettentő esetet rögzíthetünk a 257. sír csontváza esetében: a háton fekvő csontváz fejét
nagy valószínűség szerint levágták, viszont a csontváz két válla közé helyezték baloldalra fordítva.
Hasonlóan borzasztó a 414., illetve a 235. sírok esete: mindkét esetben az elhunyt vagy a megölt (?)
egyént bedobták a sírgödörbe. A 414. sír csontváza kezeit valószínűleg felhajtva összekötözték, a 235.
sír esetében a sírgödörben dobott test felső teste jobbra fordult, együtt a koponyával, lábait pedig
egymásra felhúzva összekötözték. Ezen utolsó esetben részleges zsugorított temetkezésről is
beszélhetünk.
Nagyon tanulságosnak bizonyult e rendellenes esetek feltérképezése: ezen sírok csontvázai
elsősorban a temető szélső térségéből kerültek elő, ami kapcsolatban állhatott az egyénnek a
keresztény egyházból vagy éppen a közösségből kiutasított státusával, vagy éppen más, pogány kori
babonás szokással. (51. táb.)
10. Pénzobulusok a sírokban (4. táb.; 7. táb.; 16. táb.; 18. táb.; 30. táb.; 45. táb. 1–4.)
Talán a legnehezebb feladat eldönteni, hogy különféle helyzetben talált pénzek obulusként vagy
pedig a viseletmód tartozékaként értékelhetőek-e, más szóval a temetkezési szokásokhoz sorolhatóak,
vagy pedig a viselethez, divathoz. Biztosan obulusként értékelhetőek a mellen, szájban és a kézben
talált érmék.
Ugyanakkor más kérdés, hogy mikor terjedhetett el, vagy pedig jelenhetett meg ez a szokás a
Kárpát-medencében. Pavel Radomersky és Szőke Béla szerint a szokás a 11. században terjedt el, 73
egyesek szerint bizánci, 74 illetve frank hatásra, morva közvetítéssel alakult ki. 75 Szőke Béla Miklós,
idősebb Szőke Béla nyomán a szokás újbóli felelevenítése mellett tör lándzsát. 76 Kovács László
nemrég azonban egyértelműen bebizonyította, hogy a szokás ismert már a honfoglalás korában is, 77
amit megerősítenek partiumi és bánsági sírokban megfigyelt obulusadási szokások. 78
Biztosan vagy valószínűleg obulusként értékelhető leletek a dobokai temetőből a 34., 39., 53.,
79., 188., 190., 391. és 483. sír érméi. Az 1. sírhoz sorolt érme eléggé jelentős távolságban került elő e
temetkezéstől, hogy ne vagy csak fenntartásokkal tekintsük obulusnak (4. táb.).
A dobokai temetőben ezek az obulusadásra szolgáló érmék mindegyik esetben vagy a szájból
(34., 39., 53., 79., 188., 190. és 483. sír), vagy a fej környékéről kerültek elő (145. és a 391. sír).
A dobokai temetőkben előforduló obulusos temetkezések csontvázainak nemét antropológiai
elemzés hiányában nem ismerjük. Biztosan felnőtt csontváz nyugodott a 34., 39., 53., 79., 391. sírban,
ifjú a 190. sírban, illetve infans, gyermekcsontváz a 188. és a 483. temetkezésben. Az obulusadás
szempontjából fenntartásokkal kezelt 1. sírban hasonlóan kisgyermek nyugodott.
Az előkerült érméknek sajnos csak egy része volt azonosítható, illetve objektív okokból
vizsgálható. E célból próbáltuk a helyzetet világosabbá tenni a következő ábrával:
Sírszám

73

Érme típus a Huszárféle rendszerben
?
?

Súly

Anyaga

Állapot

1. sír
34. sír

Érmét kibocsátó
uralkodó/uralkodási évei
?
?

–
–

?
Br.?

39. sír
53. sír
79. sír
145. sír
188. sír
190. sír

II. István (1116–1131)?
?
II. Béla (1131–1141)
II. Béla (1131–1141)?
III. Béla (1172–1196)
?

H91 79
?
?
H101 80
CNH 163, U 99
?

0,402 gr.
–
0,248 gr.
0,262 gr.
–
–

Br.
?
Ag.
Br.
Br.
Ag.

Azonosíthatatlan
Töredékes,
vizsgálhatatlan
Vizsgálható
Azonosíthatatlan
Vizsgálható
Vizsgálható
Azonosíthatatlan
Töredékes,
vizsgálhatatlan

RADOMĔRSKÝ 1955, 3–7; SZŐKE 1962, 92.
„csekély előzményei a XI. századi Magyarország déli felében mutathatóak ki”. Megemlítjük, hogy ez a szokás ismert a 10.
századi munténiai temetőkben is. BÁLINT 1976, 240; FIEDLER 1992.
75
KOLNÍKOVÁ 1967, 214–216.
76
SZŐKE–VÁNDOR 1987, 78.
77
KOVÁCS 2004, 43–50.
78
GÁLL 2004–2005, 373–377.
79
12. századi anonim denár.
80
Kovács László levele: „97943 = ?. A legjobb a H101 = CNH 89 lenne, de az mindkét helyen klippe (négyzetes lemezen
van, nincs körülvágva). Viszont az előlapi kereszt szárai között a félholdakon kívül, a kereszt közepe felé csak ezen nincs 1-1
pont, a H99 = CNH 87-nél, és a H100 = CNH 88-nál viszont van. Ugyanígy, a H101 hátlapi érmeképe is megfelel, igaz
ennek a H100-asé is megfelel. Végül is miért ne lehetne H101-es denár?”
74
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391. sír
483. sír

Könyves Kálmán
(1095–1116)
III. Béla (1172–1196)

H42a

0,100 gr.

Ag.

Vizsgálható

?

–

?

Azonosíthatatlan 81

17. Érmék a dobokai sírokban

Ezen adatokból egyértelműen leszűrhető az a tény, hogy az érmék majdnem kivétel nélkül a 12.
század leletei. Külön meg szeretnénk említeni azt is, hogy Petru Iambor a doktori disszertációjában
csak 7 érmés temetkezést említ, illetve I. Szent László és II. Géza által kibocsátott érmékről tudósít, 82
ezeket nem sikerült azonosítanunk. Iambor adatait azonban nem tudjuk cáfolni, ugyanis két
temetkezésből előkerült érmét nem tudtunk azonosítani, tehát nem kizárt, hogy ezek között volt az I.
László- és II. Géza-féle érme. Azt azonban leszögezhetjük, hogy az Eugen Chirilă numizmata által
összeállított listán nem találhatóak. 83 Ugyanakkor azt is szükséges megemlítenünk, hogy Iambor nem
említi Könyves Kálmán érméjét, amely a 391. sírból került elő. Következtetésképpen ezen adatokat
nem tudjuk sem bizonyítani, sem cáfolni.
A dobokai temetőből obulusként összesen 9 vagy 10 temetkezéséből került elő érme, amely az
577 (és ehhez számítható 17 azonosítatlan csontváz) és a 102 koponya által jelzett 679 (vagy 696)
temetkezésnek jelentéktelen százalékaránya (1,29 vagy 1,43% ha 696-tal számolunk, illetve 1,32 vagy
1,47% ha 679 sírral számolunk). Azonban ha tekintetben vesszük a bolygatott, szétdúlt temetkezések
mennyiségét, valószínűleg az obulusadásnak más aránya lehetett. A Dobokán feltárt másik két
templom körüli temetőben sem regisztráltak nagyon magas obulusadási arányt: a Tamás kertjében
feltárt temetőben három obulusos temetkezés ismert (2., 13. és 15. sír II. Géza és II. Béla érmékkel),84
a Boldogasszony templomának temetőjében pedig hasonlóan két személy kapott kapupénzt (az 57.
sírban egy II. István érmét, 85 a 6. sírban pedig egy II. Géza érmét regisztráltak). 86 A dobokai temető
mikrorégiójában előkerült más temetőkben sem regisztráltak magas obulusadási százalékarányt: a
kolozsmonostori temetőből összesen 13 temetkezésből került elő érme, amely a 159 temetkezésnek
összesen 8,17%, 87 a kidei nekropoliszból egy III. István (1162–1172) és egy II. László (1162–1163)
érme került elő, 88 a nemeszsúki temetőből pedig egyetlen érmét sem ismerünk. 89
Az érmés temetkezések, egyetlen kivétellel, amelyet a 39. 12. századi anonim érme által
keltezett temetkezése jelenti, a temető központi részein foglalnak helyet, ezáltal is jelezve, hogy a
templom körüli temetők esetében a horizontális elemzés a vertikális vizsgálatokkal összeolvasztva,
összeforrasztva végezhető. Ugyanakkor az előbb említett sír azt is jelzi, hogy a temető széleit
párhuzamosan használták temetkezésre a temető központi részeivel.
Az előkerült érmék, ha relatívan is, illusztrálják az eddig feltárt temetőrész használatának idejét,
a 11. század végétől a 13. század elejéig. Nagyon lényeges, hogy gyakorlatilag II. Gézát leszámítva
(vagy pedig nem, ahogyan erre az előbb kitértünk), Könyves Kálmántól kezdődően egészen III. Béláig
minden rex Hungariae-től ismerünk érmét. Az érmék eltűnése párhuzamba állítható talán a vár
terjeszkedésével, illetve a temető bezárásával?
11. Néhány észrevétel a temetkezési szokások kapcsán
Az elemzésünk végén, következtetések nélkül, néhány észrevételt szeretnénk fűzni az
elmondottakhoz:
1. A dobokai temető a megfigyelt és vizsgált temetkezési szokások alapján egyértelműen ahhoz
a temetőtípushoz sorolható, amelyet a szakirodalomban „templom körüli temetőnek” nevezünk, és

81

Petru Iambor hagyatékában található információ alapján.
IAMBOR 2005, 187.
83
E. T. N. M. Petru Iambor hagyatéka.
84
Ez összesen a 61 feltárt temetkezés 4,91 %-a.
85
Petru Iambor doktori disszertációjában Salamon érmét említ. Azonban ilyen érme egyáltalán nem került elő a dobokai
ásatásról, amelyet bizonyít Ştefan Matei közöletlen kézirata, az érmetani katalógus és a Petru Iambor féle hagyaték. Éppen
ezért e sorok szerzője is kénytelen a nemrégen megjelent saját dolgozatában megjelent adatot javítani. IAMBOR 2005, 190;
GÁLL 2010 b, 9–49, 18. táb.
86
A feltárt 103 temetkezés közül mintegy 14 sír sorolható e korszakba az ásatók szerint, a temetkezéseket a legnagyobb
részben nem lehet keltezni. Más Árpád kori temetők ismeretének fényében a templomban feltárt sírok valószínűleg nem 11–
13. századiak. MATEI é.n., 21–22.
87
GÁLL–GERGELY–GÁL 2010, 54.
88
BÓNA 1988, 235.
89
Ioan Stanciu adatai. Hálás köszönet érte.
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amelynek elterjedése az Erdélyi-medencében régészeti „jele” a magyar királyság által intézményesített
kereszténység elterjedésének. 90 (64. táb.)
2. A dobokai temető népességének szokásai alapján egyértelműen még egy pogány–keresztény
szinkretizmusra következtethetünk.
3. A különböző temetkezési szokások térbeli tömbösödése, koncentrációja alapján joggal
állítható, hogy e népesség heterogén mentalitású, szokású és identitású közösség volt.
4. A különböző temetkezési szokások feltérképezése alapján a temetőt két övezetre tagolhatjuk:
egy északkeleti, illetve egy délnyugati övezetre.
5. A temetkezési szokások alapján már nem követhető a nemiség, mint társadalmi-kulturális
konstrukció problematikája, ellentétben például a pogány kor temetkezési szokásaival.

90

A templom körüli temetők erdélyi-medencei listáját ld.: GÁLL–GERGELY–GÁL 2010, 35–41, 1. térkép.

III. fejezet
A LELETANYAG ELEMZÉSE
Bevezetés
A halottas jelképrendszerben, ahogyan a mindennapokban is, a nőiesség inkább az ékszerek
révén vált és válik kifejezővé a történelem minden szakaszában, ellentétben a (szabad) férfi
mellékletanyagával, amelynek a kora középkorban megnyilvánulási formája elsősorban a fegyver. A
kora középkorban megszerzett presztízs, rang és státus természetesen a temetkezésekben sem
reprezentálódhat másképpen, éppen ezért a fegyver jelenléte a temetkezésekben egyáltalán nem
meglepő.
Más a helyzet az ékszerekkel. Az ékszerek elsősorban a női sírokból ismertek, de ezt a
jelenséget távolról sem lehet általánosítani. A régészeti leletanyag alapján követhető nemiséget nem
biológiai szempontból kell értelmezni, hanem elsősorban kulturális, társadalmi konstrukcióként, éppen
ezért nem meglepő a férfiasságot jellemző tárgyak biológiai szempontból női sírokban való
előfordulása, illetve ennek fordítottja, elsősorban a temetkezési szokások nagyon változatos formáit
mutató „pogány korszakokban”. 91 A keresztény korszak (temetkezési) normái a temetkezési szokások
régészeti leegyszerűsödését okozzák (természetesen csak régészeti szempontból), éppen emiatt a sírok
mellékletbeli szegénysége a nem és a nemiség kérdéskörének tárgyalását majdnem lehetetlenné teszi.
Egy tárgytípus használatának pontos kronológiai behatárolása majdnem lehetetlen. Ez
hatványozottabban kijelenthető a divat elemei esetében, ellentétben például a fegyverekkel, amelyek
elterjedése vagy kiszorulása a használatból praktikus okokból történt/történik. A divat elemei azonban,
például egy ékszer elterjedése vagy kiszorulása a divatból, nem feltétlenül van kapcsolatban gyakorlati
kérdésekkel, hanem inkább szociálpszichológiai jelenségek tárháza. Egy tárgy használata teljesen
egyén-, illetve közösségfüggő volt, tehát minden régészeti helyzetet külön-külön szükséges
megvizsgálni. Éppen e szociálpszichológiai okokból kiindulva az ékszerek használatának kronológiai
görbéje a legnehezebben meghatározható.
Első lépésként mindenképpen fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a (magyarországi)
honfoglalás- és Árpád-kori kutatás egy fontos tendenciája a különböző tárgytípusok kronológiai
skáláinak egyértelmű és sokszor nagyon merev időrendi keretek közé préselése, ami igencsak
rányomta a bélyegét a sokszor kisebbségi frusztrációban leledző erdélyi kora középkori kutatásra.
Példaként csak azt a mindennapos módszert említenénk, hogy a romániai magyar és román régészek
egyaránt nagyon sokszor az Erdélyi-medencében előkerülő tárgyat (ékszer, fegyver, lószerszám) csak a
nagy távolságban előkerülő párhuzamokkal kelteznek, és így is építik be a tudományos köztudatba. Ez
azonban módszertanilag teljesen helytelen, ugyanis egy tárgy használatának datálásánál veszélyes
elsődlegesen két vagy több jelentősen nagy távolságú leletet, vagy sokszor csak egy-egy tárgyat
összevetni, inkább a feltárt sír, temető leletkörnyezetét kellene minél sokrétűbb vizsgálat alá vonni.
Természetesen ehhez az lett volna szükséges, hogy a rendelkezésünkre álló temetkezőhelyeket teljesen
feltárják, és minél szétágazóbb tudományos közlésben részesítsék, amelyek alapján elsősorban
mikroregionális szinten vizsgálhatnánk ezeket a kérdéseket. 92
Az Árpád-kori népesség anyagi kultúrájáról talán a legtöbbet a temetkezések árulnak el. Egyes
felmérések, megállapítások alapján a Kárpát-medencében a honfoglalás és Árpád-kor temetői
sírszámának alig 1%-a került mindeddig napvilágra. 93 Statisztikai szempontból ezt a helyzetet némileg
javítja a dobokai IV. vártérség temetője.
A leletanyag elemzése
1. Hajkarikák, varkocsszorítók
A. A hajkarikák típusai (52. táb.)
A Doboka IV. vártérség temetőjéből előkerült 11–13. századra keltezhető karikaékszerek
és/vagy hajkarikák minden használt típusa–altípusa kisebb-nagyobb mennyiségben előfordult,
mondhatni egy klasszikus divatcikk volt, ennek következtében a 11–13. századi sírleletekből is

91

Néhány példa a honfoglalás korából, illetve az angolszász Britanniából és Skandináviából: GÁLL 2007 a, 397.
Egy ilyen pozitív eredmény a szablyák használata 10. század második felében (is), vagy az S végű hajkarikák csak a 11.
század elejei erdélyi-medencei elterjedése. GÁLL 2007 a, 423–425.
93
K. K. 1996, 37.
92
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jelentős mennyiségben került elő a Kárpát-medence, illetve az egész Kelet-Közép-Európa
temetkezéseiből. 94
Funkciójuk nagyon sok esetben kérdéses marad, nemcsak szórvány voltuk, hanem
funkcionalitásuk miatt is: a sírokban levő pozíciójuk miatt használhatták hajkarikaként,
varkocsszorítóként, de nem zárhatjuk ki fülbevaló funkciójának lehetőségét sem. 95 Anyaguk,
amelyről statisztikai elemzéseket is próbáltunk végezni, a kolozsvári temetőkben ezüst, illetve bronz.
A dobokai temető hajkarikáinak formai, díszítésbeli és méretbeli változatossága miatt
tipológiai-méretbeli rendszerezésüket egy táblázat segítségével próbáljuk szemléltetni. Az
alapgondolat egyértelműen az volt, hogy párhuzamosan kövessük a hajkarikák formáját/
átmetszetét/díszítését ezek méretével:
Hajkarika-méret →
Hajkarika forma/profil/díszítés
↓
Kerek átmetszetű, sima kerek
vagy körte alakú hajkarika, a
végei egymással szemben (1a)

Kerek átmetszetű sima kerek vagy
körte alakú hajkarika, egymásra
hajló végekkel (1b)

S-végű, kerek alakú karikával
(2a1.1.)

Kis méret (K)
← 1, 7 cm

Középméret (Km)
1, 8 – 2, 2 cm

51. sír
(1 példány-Ag.),
135. sír
(1 példány-Ag.),
208. sír
(1 példány-Br.)

13. sír
(1 példány-Br.),
188. sír
(1 példány-Ag.),
425. sír
(1 példány-Br.)
22. sír
(1 példány-Br.),
39. sír
(3 példány-Ag.),
47. sír
(1 példány-Br.),
54. sír
(2 példány-Ag.),
71. sír
(1 példány-Ag.),
108. sír
(1 példány-Br.),
201. sír
(1 példány-Br.),
205. sír
(1 példány-Ag.),
207. sír
(1 példány-Ag.),
212. sír
(1 példány-Br.),
219. A sír
(2 példány-Ag.),
234. sír
(1 példány-Ag.),
262. sír
(2 példány-Br.),
326. sír
(1 példány-Ag.),
330. sír
(1 példány-Br.),
357. A sír

Nagy méret (N)
2, 3 – 3, 0 cm

Óriásméret (Ó)
3, 1 →

2. sír
(1 példány-Br.),
130. sír
(1 példány-Br.),
192. sír
(1 példány-Br.),
334. sír
(1 példány-Br.),
203. sír
(1 példány-Ag.)
172. sír
(1 példány-Br.)

13. sír
(1 példány-Br.Cu.),
25. sír
(1 példány-Ag.),
39. sír
(1 példány-Ag.),
110. sír
(1 példány-Br.),
162. sír
(1 példány-Ag.),
172. sír
(1 példány),
190. sír
(1 példány-Ag.),
197. sír
(1 példány-Br.),
202. sír
(2 példány-Br.),
254. sír
(1 példány-Br.),
364. sír
(1 példány-Ag.),
457. sír
(1 példány-Ag.),

71. sír
(1 példány-Ag.),
435. sír
(1 példány-Ag.),
453. sír
(2 példány-Ag.),
188. sír
(1 példány-Br.),
281. sír
(1 példány-Br.)

114. sír
(1 példány-Br.),
176. sír
(1 példány-Br.)

94
A Közép-Európához tartozó Lengyelországban a sima hajkarikák kisebb mennyiségben ismert, jóval nagyobb
mennyiségben az S-végű hajkarikák. Hasonló a helyzet Csehország, Szlovákia északi részén is. Bulgáriai temetőkből jóval
kisebb mennyiségben ismerünk hajkarikákat. FIEDLER 1992; JAŻDŻEWSKI 1949, 91–191; MARCINIAK 1960, 141–186;
KASZEWSCY–KASZEWSCY 1971, 365–434.
95
Számos példa e kérdéssel kapcsolatban: GÁLL 2008, I. 143–144.
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S-végű, körte-ovális alakú
karikával (2a1.2)

S-végű, körte-ovális alakú,
nagyon vastag karikával-Nitra
típus (2a1.2.A)
S-végű, összenyomott alakú
hajkarika (2a1.3)

S-végű, kerek vagy ovális alakú,
négyzet átmetszetű (2a2.1)

(1 példány-Ag.),
376. sír
(1 példány-Ag.),
391. sír
(1 példány-Br.),
427. sír
(1 példány-Br.),
438. sír
(1 példány-Ag.),
446. sír
(1 példány-Ag.),
448. sír
(2 példány-Ag.),
455. sír
(1 példány-Ag.)
92. sír
(2 példány-Br.),
169. sír
(1 példány-Ag.)
181. sír
(1 példány-Br.),
187. sír
(1 példány-Ag.),
204. A sír
(1 példány-Br.),
205. sír
(1 példány-Ag.),
234. sír
(1 példány-Br.),
254. sír
(1 példány-Br.),
256. sír
(1 példány-Br.),
261. sír
(1 példány-Ag.),
262. sír
(1 példány-Br.),
322. sír
(1 példány-Ag.),
351. sír
(1 példány-Ag.,
1 példány-Br.),
373. sír
(1 példány-Ag.),
415. sír
(1 példány-Br.),
425. sír
(1 példány-Br.),
448. sír
(1 példány-Ag.)
377. A sír
(1 példány-Ag.)
40. sír
(1 példány-Ag.),
64. sír
(1 példány-Br.),
122. sír
(1 példány-Br.),
194. sír
(1 példány-Br.)

77. sír
(1 példány-Br.),
438. sír
(1 példány-Ag.)

188. sír
(1 példány-Br.),
234. sír
(1 példány-Ag.),
261. sír
(1 példány-Br.),
281. sír
(1 példány-Br.),
318. sír
(1 példány-Ag.),
435. sír
(1 példány-Ag.),
449. sír
(1 példány-Ag.),
464. sír
(1 példány-Ag.)

2. sír
(1 példány-Br.),
217. sír
(1 példány-Ag.)

46. sír
(1 példány-Br.),
178. sír
(1 példány-Br.),
230. A sír
(1 példány-Br.),
437. sír
(1 példány-Ag.)
38. sír
(1 példány-Br.),
148. sír
(1 példány-Br.),
234. sír
(1 példány-Br.)

212. sír
(1 példány-Br.),
267. sír
(1 példány-Br.)
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S-végű, kerek alakú, négyzet
átmetszetű, megcsavart karikájú
(2a2.2)
S-végű, kerek alakú karikával,
bordázott végű (2b1.1)

S-végű, körte vagy ovális alakú
karikával, bordázott végű (2b1.2)

169. A sír
(1 példány-Br.),
47. sír
(1 példány-Br.),
86. sír
(1 példány-Ag.),
159. sír
(1 példány-Ag.),
217. sír
(1 példány-Ag.),
261. sír
(1 példány-Ag.),
376. sír
(2 példány-Ag.),
456. sír
(2 példány-Ag.)

36. sír
(1 példány-Ag.),
79. sír
(1 példány-Ag.),
22. sír
(1 példány-Br.),
162–163. sír között
(1 példány-Ag.),
400. sír
(1 példány-Ag.)

116. sír
(1 példány-Br.),
172. sír
(1 példány-Ag.),
195. sír
(1 példány-Ag.),
201. v. 203. sír
(1 példány-Ag.),
217. sír
(1 példány-Ag.),
261. sír
(1 példány-Ag.),
282. sír
(1 példány-Ag.),
326. sír
(1 példány-Ag.),
400. sír
(1 példány-Ag.)

35. sír
(1 példány-Ag.),
22. sír
(1 példány-Br.),
261. sír
(1 példány-Ag.),
282. sír
(1 példány-Ag.)

S-végű, kerek alakú, négyzet
átmetszetű karikájú, bordázott
végű (2b2.1)
S-végű, körte alakú, négyzet
átmetszetű karikájú, bordázott
végű (2b2.2)

71. sír
(1 példány-Ag.),
74. sír
(2 példány-Ag.),
193. sír
(1 példány-Ag.),
254. sír
(1 példány-Br.),
254. sír
(1 példány-Br.),
409. sír
(1 példány-Ag.),
413. sír
(1 példány-Ag.),
464. sír
(1 példány-Ag.)

146. sír
(1 példány-Br.)
141. sír
(1 példány-Ag.)

18. kép. A hajkarikák típusai-altípusai formájuk és méreteik alapján

Sajnos azonban jelentős mennyiségű olyan hajkarika került elő, amelyeket különböző okok
miatt nem rendszerezhettünk állapotuk miatt, vagy pedig nem sikerült azonosítanunk:
S-végű hajkarika töredéke
Ismeretlen típusú hajkarika-töredékek

202. sír (1 példány-Br.), 257. sír (1 példány-Ag.)
71. sír (Ag.), 146. sír (1 példány-Ag.), 254. sír (1 példányBr.), 395. sír (1 példány-Br.)
184. A sír (1 példány), 193. sír (1 példány), 298. sír
(2 példány), 330. sír (2 példány), 338. sír (1 példány), 351.
sír (4 példány), 352. sír (2 példány), 355. sír (2 példány),
389. sír (1 példány), 405. sír (1 példány), 422. sír
(1 példány), 423. sír (1 példány), 425. sír (2 példány), 428.
sír (1 példány), 429. sír (1 példány), 466. sír (1 példány),
472. sír (3 példány-Br.), 483. sír (1 példány), 488. sír
(1 példány)

Azonosítatlan hajkarikák

Azonosítatlan, azonban Iambor Petru feljegyzései alapján Svégű hajkarikák

165. sír (1 példány), 179. A sír (1 példány), 310. sír
(2 példány), 346. sír (1 példány), 355. sír (1 példány), 365.
sír (2 példány), 371. sír (1 példány), 378. sír (2 példány),
391. sír (1 példány), 411. sír (1 példány), 415. sír
(1 példány)

19. kép. Nem elemzett/nem elemezhető hajkarikák
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Az elemzésünk alapján a különböző hajkarika típus-alaptípusok mennyisége a következő
statisztikai helyzetet mutatja:
35
Ag.
Br.
29

30

25

20

15
11
10
10

8
5

4
1

1

1

II I
.

2

II .

5

2
0

8

8
5

4
2

1

2

3

2

0

0

2
0

3
1

0

1

3
11

1

4

3
0

8

7

0

1

1

1

2

3
1

1

0

1

1

0

XX
V.

XX
I.
XX
II.
XX
III
.
XX
IV
.

XX
.

XI
X.

XV
I.
XV
II.
XV
III
.

XV
.

XI
V.

XI
II.

XI
.

XI
I.

X.

IX
.

VI
II.

VI
I.

V.

VI
.

IV
.

I.

0

20. kép. A hajkarikák készítési anyagának mennyisége típusaik-altípusaik alapján
Jelkulcs:
I. Kerek átmetszetű, sima kerek vagy körte alakú hajkarika, a végei egymással szemben, kisméretű (1a.K.)
II. Kerek átmetszetű, sima kerek vagy körte alakú hajkarika, a végei egymással szemben, kisméretű (1a.N.)
III. Kerek átmetszetű, sima kerek vagy körte alakú hajkarika, egymásra hajló végekkel (1b.K)
IV. Kerek átmetszetű, sima kerek vagy körte alakú hajkarika, egymásra hajló végekkel (1b.Ó)
V. S végű, kerek alakú karikával, kisméretű (2a1.1.K)
VI. S végű, kerek alakú karikával, középméretű (2a1.1.Km)
VII. S végű, kerek alakú karikával, nagyméretű (2a1.1.N)
VIII. S végű, kerek alakú karikával, óriásméretű (2a1.1.Ó)
IX. S végű, körte-ovális alakú karikával, kisméretű (2a1.2.K)
X. S végű, körte-ovális alakú karikával, középméretű (2a1.2.Km)
XI. S végű, körte-ovális alakú karikával, nagyobb méretű (2a1.2.N)
XII. S végű, körte-ovális alakú karikával, óriásméretű (2a1.2.Ó)
XIII. S végű, körte-ovális alakú, nagyon vastag karikával (2a1.2.A. K)
XIV. S végű, összenyomott alakú hajkarika, kisméretű (2a1.3.K)
XV. S végű, összenyomott alakú hajkarika, közepes méretű (2a1.3.Km)
XVI. S végű, összenyomott alakú hajkarika, nagyméretű (2a1.3.N)
XVII. S végű, kerek vagy ovális alakú, négyzet átmetszetű, nagyméretű (2a2.1.N)
XVIII. S végű, kerek alakú, négyzet átmetszetű, megcsavart karikájú, nagyméretű (2a2.2.N)
XIX. S végű, kerek alakú karikával, bordázott végű, kisméretű (2b1.1.K)
XX. S végű, kerek alakú karikával, bordázott végű, középméretű (2b1.1.Km)
XXI. S végű, kerek alakú karikával, bordázott végű, nagyméretű (2b1.1.N)
XXII. S végű, körte vagy ovális alakú karikával, bordázott végű, kisméretű (2b1.1.K)
XXIII. S végű, körte vagy ovális alakú karikával, bordázott végű, középméretű (2b1.1.Km)
XXIV. S végű, kerek alakú, négyzet átmetszetű karikájú, bordázott végű, középméretű (2b2.1.Km)
XXV. S végű, körte alakú, négyzet átmetszetű karikájú, bordázott végű, nagyméretű (2b2.2.N)

E statisztikai elemzésünkből egyértelműen kiderül, hogy a dobokai temető sírjaiban az ezüst
hajkarikák egyértelműen többségben vannak (95 darab szemben a 69 bronzból készült példánnyal),
azonban nem szabad elfednünk a fentebb ábrázolt jelentős mennyiségű hajkarikát sem (39 darab),
amelyek előállítása nyersanyagáról nincsen semmilyen ismeretanyagunk.
Egyértelműen leszűrhető az is, hogy nagyobb mennyiségben jelentkezik az egyszerű S-végű
hajkarikatípus különféle változata. Nagyon lényegesnek tartjuk megjegyezni, amit nagyon pontosan
tükröz a statisztikai elemzésünk is, hogy a legnagyobb mennyiségben a kisméretű, egyszerű S-végű
hajkarika ismert a dobokai temetőből (1,0 – 1,7 cm közötti átmérővel).
A dobokai hajkarikák esetében nagyon lényeges észrevételnek számít az is, hogy a bordázott
végűek között csak elvétve fordul elő bronzból készült példány: a 38 bordázott végű hajkarikából 31
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példány ezüstből készült, és mintegy 7 alkalommal volt ezek a nyersanyaga bronzötvözet. A jövőben
érdemes lenne összehasonlítani ilyen szempontból is más temetők bordázott S-végű hajkarikáival.
Ebben az esetben a nemrég vizsgált kolozsmonostori temetőbéli bordázott hajkarikák statisztikai
vizsgálatára hivatkozhatunk: a 12 bordázással díszített hajkarikából mindössze 3 készült bronzból, 9
példányt pedig (a legtöbb esetben nagyon jó minőségű) ezüstből készítettek. 96
B. A hajkarikák viselete: számarányuk a sírokban
A dobokai temetőből előkerült hajkarikák sírban levő helyzetét az eléggé gyenge minőségű
dokumentáció következtében sajnos nagyon sok esetben nem ismerjük. A 118 temetkezésből a legtöbb
esetben 1 (70 esetben) és 2 hajkarika ismert (30 eset), de jelentősebb mennyiségben került elő a
sírokból 3 hajkarika is (12). Négy temetkezésből ismert 4 hajkarika, illetve 1–1 temetkezésből 5,
illetve 6 hajkarika:
80
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21. kép. Hajkarikák száma a sírokban, illetve e sírok mennyiségének statisztikája
1 hajkarika

2 hajkarika
3 hajkarika
4 hajkarika
5 hajkarika
6 hajkarika

35., 36., 38., 40., 43., 46., 51., 64., 77., 79., 86., 108., 114., 116., 122., 130., 135., 141., 148., 159., 162.
A, 162–163. között, 165. A, 176., 178. A, 179. A, 181. B, 184. A, 187. A, 190. A, 192., 193., 194.,
195., 197., 201., 203., 204. A, 207., 208., 230. A, 267., 318., 322., 334., 338., 346., 355., 357. A, 371.,
373., 377. A, 389., 395., 405., 409., 411., 413., 422., 423., 427., 428., 429., 437., 446., 449., 455., 466.,
483., 488. sír-70 eset
2., 13., 47., 54., 74., 92., 110., 146., 169. A, 205. A, 212., 219., 281., 282., 298., 310., 326., 352., 364.,
365., 378., 391., 400., 415., 435., 438., 453., 456., 457., 464. sír-30 eset
22., 172., 188., 202., 217., 254., 256., 262., 330., 376., 448., 472. sír-12 eset
39., 71., 234., 425. sír-4 eset
261. sír-1 eset
351. sír-1 eset

22. kép. Hajkarikák száma a sírokban

A rendelkezésre álló leletanyag alapján egyértelmű, hogy a dobokai 11–13. századi
temetkezések nagy többségében elsősorban az egy illetve a két hajkarika a domináns, 97 néhány esetben
regisztráltak csak több példányt. Ez alapján a hagyományos 10. századi viselet tovább is használatban
maradhatott, azonban a megváltozott hajkarikatípusok alapján feltételezhető, hogy a régebbi
hajviselettel párhuzamosan egy másik, újabb hajviselet is divatba került. A régi divattal állhat
összefüggésben a 192. sír hajkarikájának helyzete, amelynek esetében a varkocsszorító funkciója nem
lehet kérdéses az ékszer helyzete alapján.
Az S-végű hajkarikák elterjedésével a díszített szalagokból álló fejdísz terjedhetett el, 98
elsősorban a nők körében, azonban ilyen jellegű ékszerek ismertek férfi sírokból is. Kérdés marad,
hogy ezekben az esetekben hasonló hajviselettel állunk-e szemben vagy sem? A férfiak esetében
96

GÁLL–GERGELY–GÁL 2010, 69–71.
Ezt az észrevételt tehettük az Erdélyi-medencei, a Partium és a Bánság X–XI. századi leletanyagával kapcsolatban is.
GÁLL 2008, I. 141.
98
SZŐKE–VÁNDOR 1987, 57–59.
97
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vajon nem tölthetett be az S-végű hajkarikának nevezett ékszer más funkciót is (hajszorító vagy
éppen fülbevaló)?
Ugyanakkor: az S-végű hajkarikák elterjedésével valóban teljesen megváltozott a hajviselet?
Nem lehetséges, hogy ezek a hajkarikáknak nevezett ékszerek egyes esetekben más funkciót is kaptak?
Mindegyik S-végű hajkarikát feltétlenül szalagokban képzelhetjük el? Hangsúlyozni szeretnénk
ismét: az ékszerek használata nem(csak) gyakorlati, mechanikus, hanem szociálpszichológiai
kérdés, vagyis egy ékszer használatának társadalmi mérete, illetve az illető ékszer az illető
társadalomban/társadalmakban (és akkor nem is beszéltünk a mikroközösségekről), levő használata
akár lényegesen különbözhet. Ezt a kérdést azért is érezzük lényegesnek feszegetni, mert ahogyan a
statisztikai kombinációinkból is kiderül, a dobokai sírokból a legtöbb esetben a hajkarikák egyetlen
példánya ismert. Ezt a kérdést vizsgáljuk a következőkben.
Elsősorban próbáltuk követni a sírokban regisztrált egyetlen hajkarikapéldányok helyzetét,
amelyet a következő táblázatban foglaltunk össze:
B. 1. a koponya baloldalán
B. 2. a bal füle mellett
B. 3. a koponya bal halántékán
B. 4. a jobbra dőlt koponya mögött baloldalt
B. 5. a jobbra dőlt koponya mellett baloldalt, a fül helyén
J. 1. a koponya jobboldalán
J. 2. a jobb füle helyének környékén
J. 3. a jobb fül helyén
J. 4. a koponya jobb hátsó oldalán
J. 5. a koponya helyétől jobboldalra
K. 1. a bal felkar mellett
K. 1. közvetlenül a csigolyák mellett
K. 2. a csontváz hátgerince közepének baloldalán
K. 3. a koponya helyén
Nincs adat

35., 51., 176., 178. A, 179. A, 184. A, 193., 230. A, 318.,
322., 338., 389., 395., 405., 488-15 eset
346., 422. sír-2 eset
357. A. sír-1 eset
427. sír-1 eset
429. sír-1 eset
36., 64., 108., 114., 197. sír-5 eset
38. sír-1 eset
40., 43., 79., 423., 428. sír-5 eset
192. sír-1 eset
371., 413. sír-2 eset
77. sír-1 eset
187. A sír-1 eset
377. A sír-1 eset
181. B sír-1 eset
46., 86., 116., 122., 130., 135., 141., 148., 159., 162. A,
162–163. között, 190. A, 194., 195., 201., 203., 204. A,
207., 208., 267., 334., 355., 373., 409., 411., 437., 446.,
449., 455., 466., 483.-31 eset

23. kép. Egyetlen hajkarika példányainak helyzete a sírokban

Ahogyan látjuk, e hajkarikák sírban levő helyzete nagyon változatos, azonban a legtöbb esetben
a koponya baloldalán vagy mellette kerültek elő e hajkarikák. Kérdésként feltehető, hogy ezekben az
esetekben a fentebb említett (haj)szalag helyzetét hogyan képzelhetjük el? Lényegesnek találjuk
megemlíteni, hogy öt alkalommal e hajkarikákat közvetlenül a fül helyén regisztrálták (a bal füle
mellett: 346., 422. sír; a jobb fül helyén: a jobb fül helyén: 40., 43., 79., 423., 428. sír; a jobb füle
helyének környékén: 38. sír). Joggal tehető fel a kérdés, hogy ezeket akár fülbevalóként is viselhették?
Más esetben e hajkarikák varkocsszorítóként való használata egyáltalán nem kizárt: ez a lehetőség
merül fel egyértelműen a 187. A sír hajkarikájának helyzete esetében, illetve a varkocsvég
hajszorítójaként képzelhető el a 377. A sírban is.
Hasonló kérdés merülhet fel a temetkezésekből előkerült két hajkarika helyzetével kapcsolatban
is, amelyet egy újabb táblázatban szemléltetünk:
A. 1. a koponya mellett kétoldalt
2., 74., 310. sír-3 eset
A. 2. a koponya jobboldalán
13., 47., 54. sír-3 eset
A. 3. a koponya jobboldalán, illetve közvetlenül mellette (a–b)
364. sír-1 eset
A. 4. a koponya mellől jobboldalt és a koponya belsejéből
378. sír-1 eset
A. 5. a jobboldalra esett koponya mögött (a–b)
365. sír-1 eset
B. 1. a fül mellett baloldalt
415. sír-1 eset
B. 2. a koponya mellett baloldalt
205. A, 435 sír-2 eset
B. 3. a koponya bal halántékán
400. sír-1 eset
B. 4. az egyik középen a koponya mögött (a), a másik a bal halánték
326. sír-1 eset
mellett (b)
C. 1. az állkapocs (a), illetve a bal váll mellett (b)
92. sír-1 eset
Irreleváns információ
212. sír: a koponya mellett baloldalt az egyik, a másik helyzetét nem ismerjük
298. sír: a fej környékén a két hajkarika
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169. A. sír: az egyik közvetlenül a feldúlt sír koponyája mellett (a), a másik pedig a hátgerinc környékén (b)
Nincs adat
110., 146., 219., 281., 282., 453., 456.,
457., 464. sír-9 eset

24. kép. Két hajkarika példányainak helyzete a sírokban

A 365. sír esetében joggal merül fel a két hajkarika varkocsszorító funkciója is, a 92. sírban
pedig az állkapocs (a), illetve a bal váll mellől (b) előkerült hajkarika helyzete alapján két lehetőségre
gondolhatunk: 1. két varkocsszorító volt; 2. két hosszú szalagot díszített.
Mindenképpen elgondolkodtató, hogy az esetek többségében a két hajkarikapéldány a koponya
ugyanazon a jobb- vagy baloldalán került elő, és ez a helyzet még relevánsabb, amikor a hajkarikákat
nem a koponya mellett, hanem a koponyán regisztrálhatjuk. Ezekből az adatokból annyi leszűrhető,
hogy a hajkarikák funkciója ezekben az esetben is változatos lehetett: lehetett varkocsszorító, de
ugyanakkor díszíthetett valamilyen jellegű szalagot, pántot. A 310. sír esetében nem tudjuk kizárni azt
a lehetőséget sem, hogy ezek valójában fülbevalók voltak.
Hasonló módon próbáltuk követni a három hajkarika pozícióját is a temetkezésekben:
A. 1. a koponyatető környékén
B. 1. a koponya környékén: az egyik baloldalt (a), a másik kettő jobboldalt
(b–c)
B. 2. a csontváz koponyájának baloldalán
C. 1. egy hajkarika jobboldalt (a), kettő baloldalt (b–c)
két hajkarika a jobboldalra dőlt koponya orrcsontja mellett (a–b), egy példány
pedig a koponya bal halántékán (c)
Adat nélkül

22. sír-1 eset
172. sír-1 eset
376. sír-1 eset
188., 256. sír-2 eset
330. sír-1 eset
202., 217., 254., 262., 448., 472. sír-6 eset

25. kép. Három hajkarika példányainak helyzete a sírokban

Ezekben az esetekben egyértelműen az új hajviselet divatjának elterjedésével kell számolnunk,
illetve ez rögzíthető a négy, öt vagy hat hajkarika viseletével kapcsolatban is:
4 hajkarika
a jobb fül mellett (a–b), egy a bal a kulcscsonton (c) és egy a bal oldali
felső oldalbordák között (d)
a jobb - (a–b), illetve a bal halántéknál (c–d)
a koponya közvetlen közelében
a koponya belsejéből (a), illetve a koponya baloldaláról (b–d)
5 hajkarika
Adat nélkül
6 hajkarika
hat darab hajkarika a koponyán, a koponya mellett baloldalt (a–b), a
koponyatetőn (c), a koponya mellett jobboldalt (d–f)

39. sír-1 eset
71. sír-1 eset
234. sír-1 eset
425. sír-1 eset
261. sír-1 eset
351. sír-1 eset

26. kép. Négy, öt és hat hajkarikapéldány helyzete a sírokban

A három, négy, öt vagy hat hajkarikát viselők köre élettani szempontból nagyon változatos:
ismerünk kisgyermeket (22., 188., 234. és 254. sír), ifjút (202., 425. sír), de valószínűleg felnőtt
nyugodott a legtöbb sírban (39., 71., 172., 217., 262., 330., 376. és 448. sír). Leszögezhetjük, hogy az
új hajviselet vagy éppen az új fejdíszítés elterjedése a 12. századi Dobokán élettani szempontból
nagyon változatos lehetett, következtetésképpen joggal gondolhatunk ennek általános érvényességére.
Következtetésképpen a hajviselet társadalmi nemekre (gender) jellemző ábráján a női nemre a
szalagokon, pántokon levő hajkarikák és a fülbevaló funkciót betöltő hajkarikákat ábrázolhatunk, a
férfinem esetében ezek az ékszerek varkocsszorító és fülbevaló funkciót tölthettek be. Ahogyan
láthatjuk, a fülbevaló funkció semlegesnek minősíthető. Következtetésképpen a hajkarikáknak mint
tárgyaknak nincsen, csak ezek funkcionalitásának van különféle nemi szimbóluma:
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A honfoglaló magyarság
10. századi férfi hajviselete egyértelműen különbözött a Kárpátmedencében talált népekétől, ezt
több korabeli forrás alátámasztja.
Például Liudprand 968-ból származó követjelentése alkalmával a
cremonai püspök a bizánci császári udvarban a bulgárok „magyar módra nyírt” követével találkozott, 99 Regino szerint pedig
„a hajukat egészen bőrig késsel
levágják”. 100 A Képes Krónika
alapján a 11. századi Vata leborotváltatta a fejét, és három fo27. kép. Hajkarikák társadalmi nem szerinti funkciója:
natot hagyott a pogányok régi
varkocsszorító (férfi), fülbevaló (semleges) és szalagdísz (nő)
szokása szerint.
A régészeti leletek és az írott források alapján (is) tehát két 10. századi férfi hajviseletet
gyaníthatunk:
I. Fonott férfi hajviselet (kérdés marad, hogy a női sírokból előkerült hajkarikákat hogyan is
értékeljük?). Erre utalhat a Képes Krónika, illetve a régészeti leleteknek sima, egyszerű hajkarikái.
II. Üstökös hajviselet. Erre utalhatnak Regino és a Képes Krónika adatai.
Ez a hajviselet azonban kezdett megváltozni a 10. század végén – a 11. század elején, amikor
egyre több esetet regisztrálhatunk, amikor az előző korszak egy-két sima hajkarikás viseletével
ellentétben (egy-két varkocsot tételezhetünk fel), jóval több (3–6 darab) hajkarika kerül elő a sírból.
Lényeges azonban, hogy az archaikusnak számító, 10. századi „magyar” hajviselet még sokáig
divatban maradt. A hajkarikák formáinak változása a dobokai temetőből ismert hajkarikák fényében a
hajviselet változását is előrevetíti, azonban azt sem tartjuk kizárhatónak, hogy az előbb említett példák
alapján az S végű hajkarikákat is használhatták varkocsszorítónak, de még fülbevalónak is, hiszen a
10. századi viselethez hasonlóan elsősorban az egy, vagy pedig a két hajkarika maradt a domináns a
11–13. században is. Az egy, illetve a két varkocs a 14. (?) századi Képes Krónika 21. lapján is
megfigyelhető, amely alapján ezt a hajviseletet az egész középkorban valószínűsíthetjük, sőt Gaborján
Alice kutatásai alapján tudjuk, hogy fennmaradt egészen a 20. századig. 101

két hajfonat
egy hajfonat

28. kép. Egy, illetve két varkocs hajviselete a Képes Krónika 21. lapján

99

MGHS, 1915, 185; BÁLINT 2006, 332.
GYÖRFFY 1975, 25, 27.
101
GABORJÁN 1997, 239-240.
100
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C. A hajkarikák elterjedése a dobokai temetőben. Kronológia
A változatos típusú hajkarikák időrendi keltezését a (mikro)regionális különbségek tekintetbe
vétele nélkül a szakirodalom ugyanarra az időszakra helyezte az egész Kárpát-medencében. 102
Az 1a-1b hajkarikatípus a honfoglalás kori 10. századi leletanyag egyik általános, „klasszikus”
ismertetőjegye. Az 1a-1b hajkarikák keltezése a dobokai leletanyag esetében viszonylag könnyűnek
ígérkezik. Főleg a temető központi részein kerülnek elő, azonban elsősorban bronz változataik a
temető szélei felé közelítve is előkerültek. A temető kronológiája szempontjából nincsen keltező
értékük. Abból a szempontból azonban, hogy néhány évtizeddel ezelőtt az e típusú hajkarikák 10–11.
századi fordulóján történt eltűnésével számolt a szakirodalom, 103 a dobokai hajkarikák jelentősége
kétségbevonhatatlan. A temetőből előkerült 12 darab ezüst és bronz 1a–1b példány egyértelműen
cáfolja ezt a megállapítást, például a 188. sírból előkerült 1b kisméretű hajkarika III. Béla pénzével
került elő. Az óriásméretűnek számító 1b típusú hajkarika a 172. sírban együtt került elő a 12. századi
divat egyik karakterisztikus elemével, a lemezgömbös fejű hajtűvel. Következtéseinket azzal zárhatjuk
e hajkarikatípus alapján, hogy ennek használatával számolhatunk a 12–13. században is, legalábbis a
dobokai IV. vártérség közössége által használt divatelemei esetében. (53. táb.)
A sima S-végű hajkarikák keltezése a dobokai temetőben követi a nem távoli kolozsmonostori,
de általánosan a Kárpát-medencei 11–13. századi temetőkben észlelt tendenciát. Ahogyan
megfigyelhető a temetőtérképeinken (54–55. táb.: 2a1.1–2a1.2) ezekben az esetekben is a hajkarikák
a temető központi részein feltárt sírokból kerülnek elő a legnagyobb mennyiségben. Néhány esetben
ezt a keltezést megerősítik az Árpád-kori magyar királyok pénzei is: a 39. sír felnőtt szájában egy,
talán II. István (1116–1131) H73 érmét dokumentáltak 4 sima S-végű hajkarika társaságában, a 188.
sírban egy III. Béla (1172–1196) által kiadott érme keltezi az S-végű hajkarikákat, a 391. sírban pedig
Könyves Kálmán (1095–1116) H42a érméje együtt került elő sima S-végű hajkarikával. Ezen adatok
alapján leszögezhetjük tehát, amit a kolozsmonostori temető elemzése kapcsán is lényegesnek
tartottunk kiemelni, hogy a sima S-végű hajkarikák használata nem szűnik meg a bordázott díszítésű
hajkarikák divatba kerülése után, 104 használatukat pedig ebben az esetben is követni tudjuk a dobokai
temetőben legalább a 13. század elejéig, amelyet egyértelműen támogat III. Béla érméje is.
Hasonlóképpen ezt tudjuk elmondani a 2a1.3 összenyomott, elsősorban bronzból készült hajkarikák
keltezése esetében is. A csak bronzból készült 2a2.1–2 hajkarikákhoz hasonlóan e keltezési sémába
illeszthetők be. (56. táb.)
Lényegesnek tartjuk külön kitérni a sima, óriásméretű S-végű hajkarikák kérdéskörére. A 10–
11. századi temetők vizsgálata során ugyanis hasonló méretű és következésképpen hasonló súlyú
ékszereket egyetlen temetőben sem találtunk. A dobokai temetőben a 172. sírban egy lemezes
gömbfejű hajtű társaságában ismert, amely a 12. század egyik klasszikus ismertetőjegye. A 176. sír
közvetlenül a 172. sír mellől került elő, a 114. sír a temető széléről került elő, a melléklete között volt
egy incizált díszítésű pántgyűrű is. Hasonló méretű hajkarikák a sima S-végű, ovális vagy körte alakú
karikájú hajékszerekkel is ismert: a 212. sír a III. Béla érme által keltezett 188. sír közvetlen
környezetében volt. Következésképpen e hajkarika-változatot a méretei alapján a 12–13. század másik
korjelzőjének tarthatjuk. 105
A bordázott S-végű hajkarikák jóval kisebb mennyiségben kerültek elő a dobokai temetőből.
Ahogyan eléggé egyértelműen követhető az elterjedésüket vizsgáló temetőtérképünkön, az esetek
óriási többségében a temető központi részéről előkerült sírokból ismertek ezek az elsősorban ezüstből
készített, végükön incizált vagy excizált díszítésű hajkarikák. A bronz változataikat elsősorban a temető
szélei felé megásott sírokban regisztrálták. (57. táb.)
A 79. sírban egy középminőségű ezüst bordázott S-végű hajkarikát egy II. Béla (1131–1141)
féle érme keltezi. Nagyon lényeges, hogy a templomtól délre ismert sírokból előkerült S-végű
bordázott hajkarikák a Kálmán-érme alapján a 11. század végétől – 12. század elejétől keltezhetőek.
102

Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság szakirodalmának elsődleges jellegzetessége, hogy az esetek többségében más
régiók szakirodalmainak az eredményeit vette át, a legtöbb esetben kritika nélkül, és alkalmazta az érdekeinek megfelelően
(sajnos nem kevés alkalommal politikai célzattal is) az erdélyi, partiumi és bánsági 10–11. századi leletanyagra. A romániai
szakirodalom (jó példa erre Aurel Dragotă, Călin Cosma és Gáll Erwin dolgozatai), különösebb fenntartással vette át a
korábbi magyar szakirodalom megállapításait, anélkül, hogy az általuk kutatott leletkörnyezetet vizsgálták volna. Csak az
utóbbi időben fogalmazódott meg konkrétan és kritikusan a mi részünkről az erdélyi leletanyag, ha szabad így fogalmazni,
független elemzése. GÁLL 2007, 395–480; GÁLL 2008, I–III. k.; GÁLL 2009, 157–176.
103
SZŐKE–VÁNDOR 1987, 54.
104
GÁLL–GERGELY–GÁL 2010, 64–71, 44. táb.
105
PARÁDI 1975, 151–152, 44. jegyzet.
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Nagy többségük azonban, ahogyan a 172. sír lemezes gömbfejű hajtű esete is mutatja, a 12. századi
divat elemei közé sorolható. A négyzet átmetszetű karikájú, bordázott S-végű hajkarikák 1–1 ezüst és
bronz példánya a temető szélei felé került elő. A temetőből előkerült 38 példányt az eddigi kutatások a
11. század második felétől datálták, és használatuknak felső időhatárát IV. Béla uralkodása idejére
állapították meg. 106 A gyulafehérvári és a vajdahunyadi temetők horizontál stratigráfiai elemzése
alapján a bordázott díszítésű hajkarikák erdélyi-medencei keltezését a 11. század második harmadára
javasoltuk, 107 a kolozsmonostori temető esetében pedig I. Szent László (1075–1096) uralkodása előtti
sírokból is ismert. 108 Lényegesnek tartjuk megjegyezni, hogy a dobokai temetőből óriásméretű
bordázott hajkarika nem került elő.
2. Hajtű (39. táb. 4.; 43. táb. 9.; 58. táb.)
A. Lemezgömbfejes hajtű: – 172. sír (1 példány-Br.)
B. Sima hajtű: 322. sír (1 példány-Br.)
Az elsősorban a nők által használt ékszer különböző típusait már az ókori Egyiptomból
ismerjük, azonban a hajtű viseletét ismerjük az etruszkok, görögök és a rómaiak viseletében is.
A lemezgömbös, bronzból készült példány a 12. századtól kezdve elsősorban a női divat ismert,
de korántsem általános eleme. Korai hasonló változatait, aranyból és ezüstből, már a franciaországi
Aregonde-i nagyon gazdag női (pontosan 584-re keltezve), 109 illetve Brécláv-Pohánsko-131. 9.
századra keltezett sírjában regisztráltak. 110
A lemezgömbös fejű hajtűt abból a 172. sírból ismerjük, amely a templomtól délre nem nagy
távolságra került elő, ennek mellékletei között még egy sima, óriásméretű hajkarika, illetve egy
bordázott S-végű hajkarika is ismert, amely egyértelműen támogatja ennek 12. századi keltezését.
Ennél érdekesebb funkciójának a meghatározása. Ahogyan látható a sírrajzon (16. táb.), a hajtű a
mellkas és a jobboldali felső oldalbordacsont közeléből került elő, tehát a párta része semmilyen
szempontból nem lehetett. És akkor ismét visszakanyarodhatunk az előbb kifejtett véleményünkhöz:
egy ékszer használati módja elsősorban szociálpszichológiai kérdés, nem beszélve a halotti
szertartásról, éppen ezért minden esetben lényeges követni a tárgy kontextusát az illető régészeti
környezetben. A tárgyunk ugyanakkor majdnem 90°-ban meggörbült vagy meggörbítették, tehát ebben
az esetben inkább elképzelhető, hogy felsőruhát vagy szőtt inget díszített.
A lemezgömbös fejű hajtűket Bóna István a 12. századi Magyar Királyság anyagi kultúrájának
jellegzetességei közé sorolta, 111 amely kapcsolatban állt a hajviselet megváltozásával. 112 A 12.
században azonban nem minden temető esetében ismert, a mennyiségük is változott. Nagy
mennyiségben került elő Malomfalva-Csittfalva temetőjéből, ahonnan az 1952-es 2., 8., 9., 16. és 18.,
illetve az 1954-es 4., 13., 23. sírokból, valamint szórványként összesen mintegy 70 darabot regisztrált
Kurt Horedt. 113 12. századra/századtól keltezhetőek részint az Erdélyi-medence városközpontjaiban,
illetve rurális településein előkerült példányok is: Doboka-Boldogasszony 11. sír, 114 Kolozsvár-Főtér
21. sír, 115 Marosvásárhely, 116 Gyulafehérvár- Székesegyház, 117 Kányád-43. sír. 118
A Magyar Királyság más területi egységeinek 12. századi temetőiből sem mindenhonnan
ismerünk ilyen típusú hajtűt. Ilyen példákat regisztrálhatunk például Kisnánánáról (1 példány), 119
Békésről (1 példány), 120 Kaposvárról, 121 azonban regisztráltak telepásatások anyagából is.122 A
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SZŐKE 1962, 89; SZŐKE–VÁNDOR 1987, 51-52.
GÁLL 2008, I. 176–179; GÁLL 2010 a, 311.
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28., VI. táb. 8.
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Kolozsvár Főtér 21., a kisnánai 55., a békési 75., a kaposvári 149. és 272., a malomfalvi 1954-es
felület 4. sírból egyetlen példány került elő, ezzel ellentétben például a kaposvári és malomfalvi más
sírjaiból sok esetben egy tucat hajtű is ismert, amelyek alapján ezek különböző viseletét valószínűsíthetjük. Tudomásunk szerint széleskörű, kárpát-medencei elemzésük egyelőre nem történt meg.
Ellentétben az előbb elemzett hajtűvel, a 322. sírból, majdnem a temető széléről előkerült sima
hajtű funkciója viszont nem kérdéses: a koponya bal oldaláról egy S-végű hajkarika ismert, pontosan a
másik feléről pedig a sima bronz hajtű (25. táb.). Ebben az esetben biztosan vagy a hajba szúrták, vagy
pedig inkább egy a fejet körülvevő textilanyagba. A temetőn belüli helyzete alapján (nem messze
került elő II. István pénzzel keltezett 39. sírja) a 12. század első felére keltezhetjük. 123
3. Gyöngyök (43–44. táb.; 59. táb.)
Esetek: 36. sír (? példány-nem ismert előállításuk anyaga), 37. sír (148 példány-üvegpaszta,
kagyló, korall), 146. sír (12 példány-korall), 234. sír (90 darab-üvegpaszta). 124
A gyöngyök kereskedelmi termékként értékelhetőek, előfordulásuk, illetve mennyiségük éppen
ezért jóval sűrűbb lehetett a kereskedelmi és politikai-katonai központokban és kereskedelmi utak
csomópontjaiban. A különböző technikájú, méretű és formájú gyöngytípusok, ahogyan sikerült
megfigyelni, elsősorban a női, illetve gyermeksírokból kerültek elő, gyöngysor pedig csak női vagy
női biológiai nemű gyermek- vagy ifjúsírból ismert. Ez a megállapítás vonatkoztatható részlegesen a
dobokai leletekre is: a 36. sírban egy infans I vagy II csontvázat dokumentáltak, a 37. sírban nyugvó
felnőtt csontváz nő lehetett a 148 darab üvegpaszta gyöngy alapján,125 a 146. sírban ifjú csontváz nyugodott,
míg a 234. sírban kisgyermek csontvázát kutatták. Élettani sajátosságaik alapján tehát eléggé egyértelmű,
hogy gyöngysort elsősorban a fiatal, valószínűleg női nemű egyének sírjába helyeztek. Hogy e mögött milyen
gondolati vagy inkább érzelmi megközelítések lehettek, az a letűnt idők örök titka marad.
Összehasonlítva azonban a többi, erdélyi-medencei templom körüli temetővel meglepő ez a
négy dobokai eset, elsősorban a gyöngyök mennyisége alapján.
4. Gyűrűk (60–61. táb.)
A. Gyűrűk típusai:
1. Félkörátmetszetű, zárt gyűrű: 116. sír (1 példány-Br.).
2. Sárgás-barna félkör átmetszetű üveggyűrű: a templom szelvényéből (1 példány-üveg).
3. Sodrást utánzóan öntött, félkörátmetszetű gyűrű: 190. A sír (1 példány-Br.).
4. Egyszerű, nyitott sodrott gyűrű: 68. sír (1 példány-Br.), 146. sír (1 példány-Br.), 282. sír
(1 példány-aranyozott Ag.).
5. Egyszerű, nyitott, díszítetlen testű pántgyűrű: S I temető területe D szelvény, - 40 cm 126
(1 példány-Ag.), 127 108. sír (1 példány-Ag.).
6. Díszített, nyitott pántgyűrű, felületén sorokban incizált kis téglalap alakban poncolt
díszítések, sorokban vagy kettős sorban rendezve: 114. sír (1 példány-Br.).
6. Egyszerű, nyitott, felületű, cikk-cakk alakban primitív, rendszernélküli bekarcolások: 3/1969
kutatóárok/X. szelvény, – 130 cm mélységben (1 példány-Ag).
B. Statisztikai adatok a gyűrűkről (készítésüknek anyaga, használóinak neme,
mennyiségük a temetkezésekben)
A dobokai temetőből előkerülő gyűrűk egy része ezüstből, aranyozott ezüstből, illetve bronzból
és üvegből készült. Egy sírban csak egyetlen példány került elő. Ugyanakkor sajnálatosan e 10
gyűrűpéldány közül 3 szórvány, nagyjából azonban sikerült behatárolnunk előkerülési helyüket.
Minden bizonnyal feldúlt, megsemmisített sírok mellékletei lehettek.
Hét sírban a csontváz legtöbb alkalommal felnőtt volt (68., 108., 114., 116. sír), de
regisztrálhattunk két ifjú (146. és a 190. sír) és egy infans II egyént is (282. sír). A gyűrűk helyzetéről
még kevesebb alkalommal van konkrét adatunk:
A. 68. és 114. sír: a jobb kéz negyedik ujjáról
B. 190. A sír: a bal kéz második ujjáról
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A sima hajtűk erdélyi-medencei, partiumi és bánsági 10–11. századi időrendi keltezése: GÁLL 2008, I. 181–182.
Luminiţa Săsărean meghatározása. Segítségét ezúttal is köszönjük.
125
A kása gyöngysor példányainak nagyon közeli párhuzama mennyiség szempontjából Esztergom-Zsidód templom körüli
temető egyik sírjából ismert. MOLNÁR 2005, 5. kép.
126
E. N. T. M. Ltsz.: F. 12456.
127
IAMBOR–MATEI 1979, 602, VII. m. 13. 3.
124
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C. A gyűrűk keltezése a dobokai temetőben
Annak ellenére, hogy nagyon változatos gyűrűtípusok ismertek a dobokai temetőből, ezek
keltező értéke nagyon alacsony. Elsősorban azért, mert használatuk nagyon időtálló: a sima és a
poncolt pántgyűrűk használata az avar és a 10. századi honfoglaláskori sírokban már ismert volt,128
hasonlóképpen a zegzugmintás bekarcolt gyűrűk. A dobokai gyűrű zegzugmintás díszített felülete
azonban nem a gyűrűt készítő mester munkája, hanem a szakmai tudás nélküli, valószínűleg valahol
ezt a díszt látó és másolni próbáló tulajdonosáé. Ez egyértelműen ellentétben van a kolozsmonostori
41. és 75. sírok jól kimunkált példányaival. 129 Arra azonban fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a
dobokai példány is nagyon jó minőségű ezüstből készült. Más lelőhelyeken az ilyen típusú gyűrűk már
az avar korból, 130 illetve kisebb mennyiségben a 10. századi lelőhelyek temetkezéseiből is ismertek. 131
A 11. századtól keltezhető a három sodrott gyűrű, amely a temető különböző részeiben feltárt
sírokban került napvilágra. 132 Lényeges, hogy a 282. sír ezüst gyűrűjén a sodrás közötti részeket
aranyozták, és aranyozták a két ezüst S-végű hajkarika felületét is, tehát ebben az esetben e tárgyak
megrendelésre, ugyanattól a mestertől származhatnak.
A temető szélén levő 116. sírból előkerült félkörátmetszetű zárt bronzgyűrűt is a 11. század
végétől keltezhetjük a 13. század végéig.
Külön szükséges szólnunk a templom szelvényében előkerült üveggyűrűről. Ugyan a pontos
kontextusa nem ismert, azonban ebben az esetben nem zárható ki más al-dunai tömegáru mellett
(például 11. századra keltezhető zöldmázas edénytöredékek) e gyűrű import jellege. 133
A dobokai temetőből előkerült gyűrűk elterjedésének vizsgálata során még arra a jelenségre is
felfigyelhettünk, hogy az S-végű hajkarikákkal ellentétben a feltérképezhető gyűrűk fele nem a temető
központi sírjaiból származik, hanem elsősorban (4 példány 4 sírból) a temető délkeleti részéből (61. táb.).
5. Karperec (61. táb. 1.)
A temető területéről került elő egy bronz karperec, az egyik végén egy ráhúzott bronzlemezzel.
Keltezése, párhuzamai alapján, a 12. század és a 13. század. 134 Nem kapcsolható sírhoz, ahogyan
előfordulásuk a 12–13. századi temetőanyagban ritkaságszámba megy.
Néhány (utolsó) gondolat a temető leletanyaga kapcsán
A 11–13. századra keltezhető dobokai IV. vártérség leletanyaga a korabeli Magyar Királyság,
illetve Közép-Kelet Európa térségében ismert divattárgyak. Ahogyan egyetlen tárgy sem, e kor
ékszerei sem jelképeznek többet, mint amit jelképezhet egy ékszer: divatot, kereskedelmet, társadalmi
státust. Ezt jelképezhetik e tárgyak e temetőben is.
A csontanyag hiánya miatt ugyanakkor a divattárgyak használatát és e használatához fűzött
elemzésünket nem tudjuk ellenőrizni antropológiai vizsgálatokkal. Ahogyan korábban láthattuk,
maguk a tárgyak nem köthetők egy adott nemhez, hanem csak ezek funkcionalitásának van nemi
szimbóluma. Ezt az észrevételünket a következő táblázatban próbáltuk szemléltetni:
Leletanyag
Lemezgömbfejes hajtű (172. sír)
Sima hajtű-szalagban, pánton (322. sír)
Hajkarikák-varkocsszorítóként
Hajkarikák-fülbevalóként
Hajkarikák-szalagban
Gyöngysor
Gyűrűk

Nő

Semleges
X

Férfi

X
X
X
X
X
X

29. kép. A tárgyak funkcionalitásának társadalmi nemi (gender) szimbóluma
128

A körponcolt pántgyűrű, amely hasonlítható a 114. sír gyűrűjének technikai megoldásához, a Kárpát-medence nyugati
felében már a 9. századtól kimutatható. SZŐKE–VÁNDOR 1987, 74.
129
IAMBOR–MATEI 1979, 602, VIII. m. 41. 1; IAMBOR–MATEI–HALASU 1981, 140, V. táb. m. 75. 4; GÁLL–
GERGELY–GÁL 2010, 77, 79, 49. táb. 4, 52. táb. 4.
130
SZŐKE–VÁNDOR 1987, 74.
131
ISTVÁNOVITS 2003, 305.
132
SZŐKE 1962, 97; GIESLER 1981, 113, 29–30. típus.
133

Üveg karperecet 12. századi keltezéssel, nem messze Dobokától, Malomfalváról is ismerünk. Ezek
mennyisége alapján valószínűleg importáruról beszélhetünk.
134
PARÁDI 1975, 149.

IV. fejezet
A DOBOKAI IV. VÁRTÉRSÉGI TEMETŐ
KUTATÁSÁNAK ÖSSZEGZÉSE.
ÓVATOS KÖVETKEZTETÉSEK
1. A dobokai IV. vártérség temetőjének időrendje
A templom körüli temetők közzétételekor majdhogynem közkedvelt, úgynevezett „sírréteg”féle módszertant, vagyis amikor a sírok idejét a sírok mélységei alapján próbálják kikövetkeztetni,
nem tudjuk követni. 135 Ahogyan már Méri István, a templom körüli temetőelemzés módszertanának
atyja megfogalmazta, az azonos mélységből előkerült sírok nem feltétlenül származnak azonos
időszakból. 136 Éppen ezért tartjuk módszertani szempontból nagyon helyesnek Ritoók Ágnes eljárását,
aki a „sírréteg” terminust felcserélte a „horizont” szakszóval. Ez nem kötődik térbeli koordinátákhoz,
mint a „sírréteg”- féle elemzési módszer gyakorlata, hanem időrendi sémát tükröz. 137 Véleményünk
szerint a temető közepén a horizontális elemzést szükséges összekapcsolni a vertikális elemzéssel,
amelynek keretében lényegesnek tartjuk megvizsgálni a szuperpozíciókat, mélységadatokat,
tájolásokat. Míg a temető központi részében számos esetben szuperpozíciót, rátemetkezést, egymásra
ásott sírt figyelhetünk meg, addig a temető szélei felé egyrétegűek, itt a klasszikus horizontális
elemzés alkalmazható. A lenti ábrán a dobokai temetőben alkalmazott kutatási tendenciát vagy
„stratégiát” próbáltuk illusztrálni:

30. kép. A dobokai templom körüli temető kutatásának módszertani vázlata

A fentebb vázolt elméleti megközelítés alapján a temető közepén, a szuperpozíciók miatt is,
vertikális és horizontális sírhalmazokra próbáltuk bontani a temetkezéseket, ezt a módszert a temető
szélei felé a sírok egyrétegűsége miatt a horizontális módszerrel cseréltük fel. A temetőből előkerült
szegényes leletanyag alapján azonban az leszögezhető, hogy párhuzamosan használhatták
temetkezésre a nekropolisz centrális részeit, illetve a temető széleit, tehát nem számolhatunk a
temetőmag fokozatos, horizontális kiterjedésével. A temetkezések időrendjével kapcsolatban
szükséges megjegyeznünk, hogy az egymáshoz közel előkerülő sírcsoportban fekvő vázak közül azok
tekinthetőek egykorúnak, amelyeknek a tájolása is megegyezik. A temető első időrendi horizontjának
azokat a sírokat tekintettük/tekinthetjük, amelyek tájolása pontosan a templom tájolását követte, ezt
aláhúzza a 391. sír Könyves Kálmán H42a érméje is. A lentebb ábrázolt időrendi horizontok
természetesen relatívak, a lényegük azonban abban áll, hogy azok a temetkezések körülbelül
egykorúak, amelyek esetében a tájolás is megegyezik, e temetkezéseket sok esetben átvágó, a tájolás
szempontjából pedig különböző temetkezések között lényeges időrendi hiátus létezhetett. Ez
135

Az Erdélyi-medencében ilyen jellegű módszerre alapozó vizsgálat: MARCU-ISTRATE 2008.
MÉRI 1944, 28.
137
RITOÓK 2005, 175.
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valószínűleg kapcsolatban állt azzal a ténnyel is, hogy néhány (két-három) évtized után a sírhant
fokozatosan ellaposodott, éppen ezért a tájolásuk sok esetben követhetetlenné vált az újabb sírgödrök
ásása során. Természetesen kérdés marad, hogy ennek ellenére miért nem maradt továbbra is a
templom a fő tájolási irány, erre számtalan magyarázat mellett nem kizárható az sem, hogy ez a
templom csak a 12. század első felében keltezhető első temetkezési horizont alatt létezett. A temető
későbbi fázisaiban Ny–K tájolási tendencia továbbra is megmaradt. (ld. Appendix)
Az ilyen jellegű elemzés alapján a következő sírhalmazok temetkezéseinek időrendi horizontjait
sikerült elkülönítenünk a temető centrális részén:
Sírhalmaz
I. sírhalmaz
(Könyves
Kálmán
42a denára)
II. sírhalmaz

Előbbi
temetkezések?
390. és a 409.
sír

I. temetkezési
horizont
332., 333., 372., 374., 376.,
377., 379., 384., 387., 388.,
391., 396., 398., 399., 402.,
404., 406., 434. sír
326–328., 330., 370. sír

III. sírhalmaz

352., 357. sír

IV. sírhalmaz
V. sírhalmaz

136., 137. és a 142. sír
199., 218., 202., 203., 232–
233. sír
223–224. sír

VI. sírhalmaz
VII. sírhalmaz
VIII. sírhalmaz
IX. sírhalmaz

194–195., 213. sír
190–191., 193., 212., 215–216,
226., 228., 283. sír
182–183. sír
19., 25., 26–28., 29–30., 33.,
35., 220., 440., 446–449. sír

226. sír?

X. sírhalmaz
XI. sírhalmaz
XII. sírhalmaz

178., 179–180.,
269., 273. sír

XIII. sírhalmaz
XIV. sírhalmaz
1964-es
ásatás 139
1986-os ásatás
1965-es ásatás

270–271.,

160–171., 272. sír
1., 3–11. sír
483–490. sír
94., 97–99., 101., 103–104. sír

1986-os ásatás

483–490. sír
48., 53–57., 60., 64., 71., 73–
75., 79–82. sír

II. temetkezési horizont
334., 382., 371., 375.,
381., 389., 392., 403.,
405., 407., 431., 433. sír
329., 331., 366–367.,
369., 371., 429. sír
351., 353–354., 358.,
361–363., 365., 430. sír
139., 140., 149–150. sír
200–202. sír

III. temetkezési
horizont
332., 378., 383.,
386., 408., 410., 432.
sír
330., 368. sír
356., 364., 411–412.,
141., 143–145. sír

217., 279. sír
196–197., 278., 281–
282. sír
230–231., 275. sír
187., 189., 192., 219.,
227., 229. sír
185., 454–455. sír
15., 17., 21., 23–24., 31–
32., 442–443., 438–439.,
450., 452. sír
177.

222. sír

176., 268. sír

172 138 –174. sír
225., 221. sír
2., 14–16. sír

13. sír?

188. és 284. sír
186. sír
18., 22., 34., 439.,
441. sír

95–96., 103., 105–106.
sír
45., 49., 50–52., 58–59.,
63., 65., 72., 76., 78., 86.
sír

62., 70., 87. sír?

31. kép. Sírhalmazok és időrendi horizontok a temető központi részében

Ugyancsak ezt a módszert használtuk a temető szélei felé is, azonban mivel itt a temető
egyrétegűvé vált, csak a sírok tájolása alapján dönthettünk, mivel az anyagi kultúra terén
bekövetkezett egységesülés miatt a leletanyag pontosabb kronológiai elemzésre nem ad lehetőséget:
Sírok
1965-ös kutatóárok
sírhalmaza
1968-as kutatóárok
I. sírcsoport
1968-as kutatóárok
138

I. temetkezési
Horizont
39., 41., 90. sír

II. temetkezési horizont

III. temetkezési horizont

-

36–38., 40., 42–46., 66–69.,
88–89., 91–93. sír
124–125., 127. sír

123., 126. sír

-

117. sír

115–116., 118–119. sír

E sírt a temetkezés mellékletei, köztük az óriásméretű S-végű hajkarika és a lemezgömbös hajtű is a 12. század közepe
tájára keltezheti.
139
C1–C2/1964-es szelvényekben azokat a temetkezéseket soroltuk ide, amelyeket feldúltak a későbbi temetkezések. Az
ásatók leírása alapján az 1964-es ásatás során mintegy 90 darab koponyát gyűjtöttek össze, amelyek temetkezéseit
egyértelműen a későbbi temetkezések semmisítették meg. A temetkezések ilyen sűrűsége egyértelműen a templom
közelségével magyarázható.

47

IV. FEJEZET
II. sírcsoport
1968-os kutatóárok
III. sírhalmaza
1969-es kutatóárok
sírhalmaza
1973-as 7-8.
kutatóárok
sírhalmaza
1973-as 9-10.
kutatóárok
sírhalmaza
1976-os kutatóárok
sírhalmaza
1977-es kutatóárok
I. sírhalmaza
1977-es kutatóárok
II. sírhalmaza
1977-es kutatóárok
II. sírhalmaza

109., , 135., 148. sír
205–208., 237., 239–242.,
244., 247., 249., 255–256.,
259–260., 264. sír
297–300., 309. sír

107–108., 110–112., 114., 120.,
122., 131–134., 146–147. sír
209–211., 234–236., 243., 245–
246., 248., 250–254., 257.,
261–263. sír
295–296., 301. sír

121. sír
238. és 258. sír
302. sír (?)

310., 313–317., 318–319.,
321–325. sír

311., 320. sír

344., 350., 420., 424–425.,
427., 436. sír

339., 418., 422–423. sír

461., 465. sír

335–338., 340–343., 345–349.,
414–417., 419., 421., 426.,
428., 435. sír
453., 457–460., 462–464., 466.

467., 475. sír

471., 468–470., 473–474. sír

472. sír

476–477., 479–482. sír

478. sír

32. kép. Sírhalmazok és időrendi horizontok a temető szélein

E két táblázatból néhány következtetést tudunk levonni:
1. A temető használatának ideje alatt a temető minden részét használták.
2. Az I., illetve II. temetkezési horizonthoz körülbelül ugyanannyi sír sorolható, a III.
temetkezési horizont sírjainak száma viszont sokkal kevesebb.
3. A temető szélén az I. horizont sírjainak száma jóval kevesebb a II. horizont temetkezéseinél,
ami azt (is) jelentheti, hogy a temető (ha részlegesen is, de) terjeszkedett, viszont nagyon lényeges,
hogy még kevesebb a III. horizonthoz sorolható sírok száma.
4. A sírok tájolása, helyzete, mélysége, illetve a szuperpozíciók és a leletanyag alapján nagyon
óvatosan az I. horizont abszolút idejét az 1090–1140, a II. horizontét az 1140–1190, a III. temetkezési
horizont sírjainak megásását pedig körülbelül az 1190–1220 közötti időszakra tehetjük.
2. A temetkezések nemesfémmennyisége a dobokai temetőben. Összehasonlító elemzés
Doboka és Kolozsmonostor temetőinek nemesfémmennyisége között (62. táb.)
Sok alkalommal olvasható, hogy a 10. századi temetők „gazdagok”, a későbbi keresztény
korszakhoz sorolható temetők pedig „szegények”. 140 Valójában azonban ezek között a legfőbb
különbséget a fegyverek, veretes övek megléte, illetve hiánya alkotja. 141 A dobokai temetőben a
rendelkezésünkre álló temetkezések leletanyagából, leszámítva a pénzeket, összesen 96,03 gramm jó
vagy közepes minőségű ezüstből készült tárgy került elő, ezek kivétel nélkül hajkarikák, illetve
gyűrűk. E temetőben is nagyon sok esetben megfigyelhettük az ezüst nagyon jó minőségét. Ehhez
sorolhatjuk a mintegy 4,43 gramm rosszezüstből készített tárgyakat.
Mintegy 13 példány esetében végeztek metallográfiai elemzést a következő eredménnyel:
800 ‰: 162. és a 163. sír között (1 hajkarika)
750 ‰: 79. sír (1 hajkarika), 108. sír (1 hajkarika), 377. sír (1 hajkarika), 448. sír (2 hajkarika),
449. sír (1 hajkarika), 453. sír (2 hajkarika), 456. sír (2 hajkarika), 464. sír (2 hajkarika)
Összehasonlítva a kolozsmonostori temetőből előkerült hajkarikákkal, amelyek esetében
metallográfiai elemzést végeztek, egyértelműen kiderül, hogy a dobokai példányok rosszabb minőségű
ezüstből készültek:
875 ‰: a 60. sír ezüst gyűrűje (1 példány)
800 ‰: 17 példány hajkarika és gyűrű esetében
750 ‰: 19 példány hajkarika és gyűrű esetében
700 ‰: 2 hajkarika ezüst tartaléka
A metallográfiai elemzés során elemzett kolozsmonostori példányok ezüst tartaléka tehát
egyetlen esetben egyenlő volt a pénzekével, nagyon sok esetben 800 ‰, illetve vannak valamivel
rosszabb minőségű ezüst tárgyak is. E táblázatból az is kiderül, hogy a kolozsmonostori temetőből
140
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előkerült tárgyakat az esetek többségében jobb minőségű ezüstből készítették, összehasonlítva a
dobokai példányokkal. Ugyanakkor fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy legalábbis a látszat alapján
úgy tűnik: a legjobb minőségű dobokai ékszerekről nem készítettek metallográfiai elemzést.
Ugyanakkor a kolozsmonostori leletanyag esetében 39 hajkarikát és gyűrűt vizsgáltak, míg a IV.
vártérség temetőjéből csak 13 példányt.
Visszatérve a dobokai temető ezüstmennyiségének elemzésére, ha elosztjuk a 96,03 gramm jó
minőségű ezüstöt az összes, 577 142 sírra, mintegy 0,16 gramm ezüst jut síronként, azonban ha a
mellékletes sírokat vesszük elemzésünk alapjául, akkor ez az arány változik: a 123 mellékletes sírra
0,78 gramm jutna, illetve ha csak a nemesfémet tartalmazó sírokat számoljuk, akkor az 59 ezüstből
készült tárgyat tartalmazó mellékletes sírra 1,62 gramm ezüst jut.
Összehasonlítási alapul ismét Kolozsmonostort idézzük: az előkerülő 129,05 gramm ezüstöt
elosztva az összes sírra mintegy 0,91 gramm ezüst jut síronként, azonban ha csak a mellékletes
sírokat vesszük elemzésünk alapjául, akkor ez az arány jelentősen változik: a 33 mellékletes sírra
3,91 gramm jutna:
Temető
Doboka-IV. vártérség
Kolozsmonostor

Ékszerek sírokra
lebontva
0,16 gramm (577 sír)
0,91 gramm (141
sír)

Ékszerek súlya lebontva a nemesfémet
tartalmazó mellékletes sírokra
1,62 gramm
(59 sír)
3, 91 gramm
(33 sír)

33. kép. A nemesfémmennyiség súlyának összehasonlítása

3. Gazdagok és szegények. A társadalmi státus kérdése a dobokai templom körüli
temető esetében
A középkori temetés elválaszthatatlan a korabeli ember alapvető vallásos meggyőződésétől, így
a temetkezés minden lényegi jellegzetessége valamilyen kapcsolatban áll az Egyház teológiai
tanításával, illetve az abból kiinduló kortárs egyházfegyelmi előírásokkal. Az érett középkorban (12–
13. század) az Egyház saját jogon volt illetékes az elhunytak eltemetésére. A temető, összehasonlítva a
kereszténység korai századaival, alapvető változásokon ment keresztül, létesítésére településen belül
vagy kívül a püspök volt jogosult, és a templom mellett, a templom falai körül helyezkedhetett el, de
maga a templom is funkcionálhatott temetkezési helyként.
Ez a megállapítás vonatkozik az Erdélyi-medencében a 11. században megjelenő temetőtípusra
is, az úgynevezett „templom körüli nekropoliszokra”. A „templom körüli temető” régészeti
jellegzetessége a templom vagy annak nyomainak megléte, illetve a sírok sűrűsége. Nagyon sok
esetben találkozunk többes temetkezéssel, illetve a temetkezések szuperpozíciójával. A templomban
való temetkezés sokszor a társadalmi helyzet, pozíció jelképe (pap, nemes), amelynek régészeti jelei
azonban majdnem ismeretlenek az Árpád-korban.
A temetkezési szokások leegyszerűsödése, puritánsága a 11. század elejétől kezdve azt is
jelentette, hogy az elhunyt értékrendjére, kulturális eredetére vagy éppen társadalmi státusára már nem
vagy alig következtethetünk a családja vagy a mikroközössége által sírba helyezett anyagi kultúra
termékei, és ezzel párhuzamosan elvégzett szokások alapján. Az előbbi korszak régészet számára
színes, heterogén szokásai helyébe a puritanizmust és az egalitarista túlvilágképet hirdető keresztény
egyház egységes normativái léptek, amelynek következményeként az egységes, uniform temetkezési
szokásokból alig tudunk eltérő, különböző kulturális eredetre, vagy még nemre-nemiségre sem
következtetni.
Ha az előbbi korszakban az elhunyt egyén társadalmi pozícióját, megbecsültségét vagy rangját,
avagy a család presztízsét különböző fegyverkategóriák, lovastemetkezések, felékszerezett halotti
ruhák jelképezték (az elhunyt révén), a Kárpát-medencei népességek kereszténységre térítése I. (Szent)
István uralkodásától kezdve ezeket az ősi pogány szokásokat a társadalmi etikettből kiszorította.
Ahogyan más korszakban vagy akár más régiók emberi közösségeiben (a neolitikumtól kezdődően), a
középkori individuumok és családok közötti verseny szimbolizálása más formákban való
továbbélésének törvényszerűsége oda vezetett, hogy egy család vagy egyén rangja, társadalmi
jelentőségének halál utáni, illetve a halál révén való szimbolizálása egy más formát mutat. A
spiritualista és gazdasági–politikai hierarchia szempontjából egalitariánus túlvilágképet hirdető
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kereszténység, 143 az egyén, illetve a család rangját jelző materiális jelképeket kiszorította ugyan a
temetkezésekből, 144 azonban megengedett egy másik reprezentációt. Ezt a tendenciát kitűnően
jelképezi Theodulf kapituláréja is, amely alapján a 9. század végén a templomban temethetik el a
püspököt, szerzeteseket és a papokat, és a legfontosabb, ami minket érdekel, az erre érdemes
laikusokat. 145 Ez a gazdagság, hatalom szimbolizálásának „versenye” ugyanazt jelentette a középkori
laikusok esetében, mint a rég letűnt, pogány korok egyéneinek díszes ékszerekkel, fegyverrel és/vagy
ló részeivel való eltemetése. A mellékletek „szegénysége” nem jelenti a társadalom szegénységét az
előbbi korszakokkal szemben, hanem a középkori mentalitás sokszor fals puritánságát. Az
egyszerűség, a puritánság e probléma megoldásának a kulcsa, de a hatalom, a presztízs illusztrációjára
való törekvés megmaradt (mivel ez egy emberi jellegzetesség), ennek megnyilvánulása a templomban
való temetkezés, illetve a templomhoz minél közelebbi temetkezésre utaló tendencia. 146 Ez is az egyik
oka, hogy a templomok körül nagyon sokszor regisztráltak egymásra való rátemetkezéseket,
szuperpozíciókat, amelyek a soros temetőkkel ellentétben a templom körüli temetők elsődleges
jellegzetességei. Ezt a tendenciát fedezhetjük fel számos alkalommal a dobokai temetőben is.
Természetesen nagyon érdekesnek ígérkezne a kérdés, hogy kik is temetkezhettek e templom
körüli temetőben? Várjobbágyok, ezeknek korán meghalt gyerekei, egyházi személyek és ispánok?
Erre a kérdésre (csak) a régészet eszközeivel lehetetlen és ugyanakkor felelőtlenség válaszolni. Kérdés
marad(hat) azonban, hogy a forrásokból leszűrhető információkat, vagyis az ispánokat, egyházi
személyeket, várjobbágyokat hogyan kapcsolhatjuk össze e régészeti forrásokkal? Erre gyakorlatilag
kibékítő válasz meglátásunk szerint nem található, ugyanis a különböző társadalmi struktúrák régészeti
meghatározása relatív, amit régészetileg meg tudunk figyelni, az csak a mellékletekben gazdag, még
gazdagabb, szegény, szegényebb sír. Veszélyesnek minősíthető különböző jogállapotok feltételezése,
hiszen ez régészetileg kimutatatlan vagy nehezen kimutatható. 147 Annyit azonban leszögezhetünk,
hogy a temető nagysága alapján nem kizárt az sem, hogy különböző társadalmi csoportok dobokai
nyugvóhelye lehetett.
Ilyen céllal vizsgáltuk meg az ezüst tárgyakat tartalmazó 59 temetkezés elterjedését a temetőn
belül. Az előbb említettük, hogy a középkori keresztény temetkezési puritánság a 11. század elejétől
nagyon gyorsan kiszorította a korábbi pogány eszmevilág jelképeit, a gyakorlati következményei
pedig, hogy eltűnnek a fegyverek, lovastemetkezések, díszes fegyverövek. Ennek ellenére, ha
halványan is, a hajdani társadalmi (igaz, relatív) gazdagság régészeti fogódzópontjai, noha nagyon
nehéz és vesződséges munka révén, továbbra is megfoghatóak maradtak, legalábbis ebben az esetben.
A feltérképezett 59 sír közül 41 a temető központi részéből került elő (62. táb.), ami alapján
elmondható, hogy az Árpád-kori népesség esetében is a tehetősebbjei vitték magukkal a drágább
tárgyakat, vagyis a keresztény puritánságot nem feltétlenül szükséges szó szerint értenünk.
4. A dobokai temető népességének „etnikuma”
A 20. század elejétől az anyagi kultúra és az etnikai identitás közötti kapcsolatot Gustav
Kossina nagyhatású elmélete alapján értékelték, amely szerint a földrajzi térségeket egységes anyagi
kultúra jellemzi, ennek pedig megfelel egy etnikai entitás. 148 Később Kossina eredeti elméletét a
mechanikusan átvevő kelet-közép európai, de elsősorban a romániai szakemberek is vulgáris szintre
süllyesztették le. 149 Nagyon súlyos az a tény is, hogy egy adott etnikumot sokszor biológiai és
lingvisztikai képződménynek tartanak, tehát nem egy adott történeti-kronológiai helyzet szociológiai
konstrukciójaként. Súlyos az a tény is hogy, hogy az etnicitás elméleti átgondolására régészeteinkben
alig került sor. 150 E Kossina-féle elméletből fejlődtek ki a régészeti kultúrák, amelyek modern
megfelelője a 19. századi nemzet-konstrukciók folyamán létrejött nemzeti kultúrák, vagyis egy modern
eszmei képződményt erőltettünk rá olyan népességi struktúrákra, amelyeknek természetszerűleg
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(elsősorban fejlődési időrend szempontjából) ehhez semmi köze nincsen. Tehát mikor pl. Glina vagy
éppen a 20. századi román politikai „egységet” eszünkbe juttató Coţofeni kultúra elemeiről beszélnek
a szakemberek, a modern állam strukturális intézetére gondoltak, ugyanis azon összes közös anyagi
kultúra elemeit értették e terminus alatt, amely ugyanazon régióban terjedt el. E gondolkodásmód
alapján pedig a régész eljuthat a különböző régen élt népekhez, e régészeti kultúra elemei alapján
pedig rekonstruálhat különböző migrációkat, a népek közötti kapcsolatokat és természetesen
megértheti a különböző népek etnogenezisének folyamatait. A régészeti kultúra egységessége azonban
nem Kossina „találmánya”, hanem a 19. század mentális konstrukciója, ha fogalmazhatunk így, ez
csak Kossina „fejlesztése”, amely mögött egyértelműen egy modern mítosz, a nemzeti „egység”
mítosza áll. 151 Efféle „egység”-mítosz termése például az úgynevezett nemzeti kultúra is.
Ennél természetesen sokkal bonyolultabb az anyagi kultúra és az ethnosz közötti kapcsolat. 152
Az etnicitás és az anyagi kultúra közti kapcsolatok cseppfolyósak és változékonyak voltak és
maradnak. A ránk maradt leletanyagon nem (elsősorban nem etnikai) identitások szűrődnek át (vagyis
nem magyarokat, németeket, románokat vagy éppen besenyőket láthatunk jeltelen sírokban), hanem
különböző hagyományú közösségek egyénének, egyéneinek „régészeti jeleit”, ezen túl kapcsolatokat,
összefonódásokat, hagyományokat, az illető család presztízsjelképezését az elhunyt egyén révén, stb.,
amelyek természetesen közvetett kapcsolatban lehetnek (vagy éppen nem) különféle identitásokkal,
éppen ezért nagyon lényeges az illető lelőhely kontextualitása, ennek minél sokrétűbb vizsgálata.
Azt is szükséges megjegyeznünk, hogy az individuumnak, nem beszélve egy közösségről,
nagyon sok identitása lehetett, tehát egyértelműen szubjektív módon választjuk ki az olyan
identitásokat, mint az „avar”, „vlach” vagy éppen „honfoglaló magyar”. Nagy valószínűség szerint a
12. századi embernek sokkal fontosabb lehetett egy illető társadalmi réteghez való tartozása és ebből
fakadó identitása, mint a 19. századi nemzeti romantika következményeképpen a szakirodalomban
sokszor kitalált identitások. Valójában itt a nemzetállamok régészete köszön vissza, úgy is
fogalmazhatunk, hogy a nemzetállamok régészete megszabta vagy éppen megszabja, kisajátítja az
illető kora középkori közösségek egyéneinek identitását. Az identitás szociológiai kérdés, és semmi
köze nem volt és nincsen embertani típushoz vagy típusokhoz, illetve egyetlen embertani típus sem
köthető egy meghatározott népességhez. 153
Az elméleti megközelítésünk után, ahogyan látjuk, nehezen tudunk kétségtelen következtetést
levonni a dobokai temető népességének etnikai identitásáról. Valójában lényeges ez? Ha azonban
abból a megközelítésből indulunk ki, hogy egy katonai–politikai struktúra elitje különböző jellegű és
természetű jelképek, szimbólumok révén gyakorolta a hatalmat egy társadalom fölött, akkor a 19.
századi indulatok azonnal elcsitulhatnak. A 11–13. századi Doboka esetében biztosan le tudjuk
szögezni, hogy ez az elit a Magyar Királyság, illetve a magyar király által kinevezett katonai-politikai
elitje, és mint hatalmi központ, az észak-erdélyi Doboka vármegye ispánsági központja. A várban,
illetve a váron kívül élő és ugyanitt eltemetett népesség esetleges egyéni vagy közösségi
hagyományait a 12. századi Kárpát-medencén belül egységes régészeti leletanyag alapján lehetetlen
meghatározni régészeti eszközökkel. Vagyis: a IV. vártérség temetőjében nyugvókról biztosan az
mondható el, hogy a 11. század végi–13. századi Magyar Királyság egyik hatalmi központjának
különböző jogállású (egyházi személy [?], várjobbágy) népessége. Ismételve önmagunkat: a régészeti
anyag alapján a státus e korszakban már meghatározhatatlan. Ahhoz a kérdéshez, hogy kik is
nyugodtak itt, talán az írott források kutatói, vagyis történészek, középkori jogászok járulhatnak hozzá
nagyobb mértékben.
5. A dobokai IV. vártérségi temető és a várkomplexum. Kronológiai észrevételek (63. táb.)
A temető minél részletesebb elemzése után lényegesnek tartjuk megvizsgálni ennek kronológiai
és topográfiai kapcsolatát magával a várral, az ennek területén feltárt teleprészletekkel, templomokkal
és ezek temetőivel, amelyeket az ásatók a várkomplexum részeként értelmeztek. 154
Vár
Legelőször is a vár keltezésével kapcsolatos tévhiteket szükséges tisztáznunk, ugyanis az ásatók
több tanulmányban a vár működésének I. fázisát a 9. század végére helyezték, elpusztítását pedig
Gyalu és Töhötöm harca eredményeként értékelték. Az I. vártérség I. égési rétegében azonban olyan
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tárgyak kerültek elő, amelyeket lehetetlen a 9. századra, de még a 10. századra is keltezni. Az 1964ben, az 1. kutatóárok mellett nyitott „A” szelvényben granulációs díszű csüngők, 155 az I.
földhányásból pedig rombusz átmetszetű nyak- és karperec, sokszögátmetszetű gyűrű 156 keltezése
elképzelhetetlen a 11. század első fele előtt. Ugyanakkor a szakállas nyílcsúcs, amely együtt került elő
a rombusz átmetszetű nyakpereccel, az esetek óriási többségében a 11. század második felétől–12.
századtól keltezhető leletanyagból ismert. 157 Leszögezhetjük: e tárgyakból egyetlen példányt sem
keltezhetünk a 11. század előtt, a szakállas nyílcsúcs pedig ezeknél is fiatalabb. Hasonlóan e réteghez
sorolható az ásatók által a II. fázishoz sorolt gödörház is, amelynek a betöltéséből egy lunula alakú
csüngő került elő. 158 Az I. vártérséggel párhuzamosan működött a III. vártérség földhányása is,
amelyet stratigráfiai megfigyelések támasztanak alá. I. András (1046–1060) H9 érméje a földhányás
észak-nyugati szögletéből került elő, nem messze pedig a földhányás betöltéséből, egy tűzhely mellől
két I. Szent István által vert H1 és H2 érmét regisztráltak. Ebben a pillanatban mindenképpen úgy
tűnik, hogy a várat ezen I. fázisában a 11. század második harmadában-közepén égették fel.
A föld-favár elpusztítása után egy kazettaszerkezetes erődítményt emeltek az I. és a II.
vártérségben, tehát az eredeti kisebb várat kibővítették. Ennek járószintjéhez tartozó területről,
pontosabban a „B” szelvényből egy Orseolo Péter (1038–1041, 1044–1046) H6 érméje, illetve egy
sarkantyú került elő. A vár szerkezete alapján úgy tűnik, hogy ezt az erődítményt I. András korában
építik, és valószínűleg a 11. század végén rombolják le.
A vár harmadik fázisa a 11. század végétől keltezhető, amely kavicsos földhányásából Könyves
Kálmán egyelőre meghatározatlan érméje (1095) került elő, amelynek elpusztítása pedig a 12. század
végére adatolható az ásatók szerint (III. fázis). A mi szempontunkból ebben az esetben itt lényegtelen:
az ásatás szerzői szerint az elpusztított vár helyére kőfalat emelnek, ezt 1241-ben a tatárok
lerombolják, de később ismét újraépítik (IV. fázis 1–2).
Településrészletek
Doboka várkomplexum elemzésével kapcsolatban az egyik komoly gondot az okozta, hogy az
ásató régészek a településrészleteket mindenféleképpen a várkomplexummal párhuzamosan próbálták
keltezni, nem tudták vagy nem akarták valamilyen ok miatt szétválasztani az általuk feltárt
településrészleteket a vártól. Előbb nagyon röviden megpróbáltuk tisztázni a vár keltezési problémáját,
ezt a módszert próbáljuk a következőkben is követni. A közölt és közöletlen leletanyag elemzése
alapján a következőket tudjuk leszögezni:
1. A Branistye, a IV. vártérség észak-nyugati részén, illetve a II. vártérség várfala alatt 8., illetve
8–9. századi teleprészletek gödörházai, illetve felszíni lakóházai kerültek elő.
2. A 11. századra keltezhető előbb bemutatott leletanyagán kívül biztosan a 11. század első
felére keltezhető teleprészleteket a III. vártérség délkeleti, a IV. vártérség északnyugati részéről
ismerünk. Külön ki szeretnénk emelni a IV. vártérség délkeleti részét, vagyis a templom körüli temető
területéről előkerült gödörházat, amelyből egy bordásnyakú edényt is regisztráltak. 159 Nem
elképzelhetetlen, hogy ebben az esetben egy előbbi, 10. századi teleppel van dolgunk. Ezt azonban
sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk, ugyanis hasonló típusú edények később is használatban
maradtak. Hasonló teleprészlet (ha nem éppen ugyanaz) két gödörháza, illetve kemencéje Tamás
Sándor kertjéből ismert.
3. A 11. század második felére és a 12. századra keltezhető teleprészletekről is van
dokumentáció a II. és a III. vártérségben.
4. A későbbi időszak néhány konkrét telepjelensége a tárgyalt templom körüli temető helyén került
elő, pontosabban a 13. század végére és a 14. századra keltezhető egy felszíni lakóház és egy gödörház.
A kérdéskör rendszerezése és könnyebb átláthatósága céljából a lenti táblázatban foglaltuk
össze a dobokai telepjelenségeket, ezeknek pontos topográfiai helyzetét, illetve keltezését:

155

BÓNA 1970, 315. jegyzet.
GÁLL 2008, I. k. 199–208, 216–260.
157
A 10–11. századi Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság temetőlelőhelyeiről egyetlen példány Magyarpécskáról került
elő, pontos kontextualitás nélkül. A 12. században a számuk jelentős mértékben megugrik. Kelet-Erdélyben az ilyen jellegű
szakállas nyílcsúcsokat Bordi Zsigmond Lóránd gyűjtötte fel, akinek azon megállapításával, hogy ezek csak a 12. században
terjednek el, nem tudunk egyetérteni, már a fentebb dobokai lelet alapján sem. GÁLL 2008, I. k. 329; PASCU–RUSU–
IAMBOR–EDROIU–GYULAI–WOLLMANN–MATEI 1968, Fig. 4.16; BORDI 2006, 91–97.
158
Pontos párhuzama a 11. században keltezhető Zimánd-Földváripuszta temetőjéből ismert, keltezése ugyancsak a 11.
század első fele. RÉTHY 1898, 128, III. 6. A mienkkel hasonló véleményen: MADGEARU 2001, 162–163.
159
A keleti eredetűnek tartott edénytípus mediterráni eredete mellett érvel Bálint Csanád. BÁLINT 2004, 43–50.
156
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Vártérségpozíció

Topográfia

Gödörházak

Branistye

S3, S6,
S7/1972

4 gödörház

I. vártérség

„A” szelvény
/
1964

I. vártérség

„A” szelvény
/1964
„B” szelvény
/1964

I. vártérség

Felszíni
lakóház

Más telepjelenségek

Leletanyag

Keltezés

gödrök

agyagedény-töredékek,
avar szíjvég, szén, égett
csontdarabok
aranyozott ezüst
granulációs díszítésű
csüngők, vaseke, favájó,
rombusz alakú
nyílcsúcsok
agyagedény-töredékek,
sarkantyúk, friesachi érme
lunula alakú csüngő a
betöltésből

8.
század

tűzhely a
paliszád égési
rétege alatt
(1,25 méter
mélységben)
1 gödörház

I. vártérség

I. földhányás
égési rétege

I. vártérség

Donjon

II. vártérség

S3/II/1973

2 felszíni
lakóház

II. vártérség

S3/II/1973

1 felszíni
lakóház

agyagedény-töredékek

II. vártérség
kultúr rétege
II. vártérség

egy sarkantyú, néhány
vaskés, nyílcsúcsok
„B” szelvény

II. vártérség

Orseolo Péter
(1038–1041, 1044–1046)

felső
kultúrréteg

egy sarkantyú

S3/III/1973

III. vártérség

S3,5,6,
8/III/1973

III. vártérség

S6–8/III/1973

III. vártérség

S6–8/III/1973

várfal

III. vártérség

S6–8/III/1973

várfal

III. vártérség

S10/III/
1973
S10B/III
/
1973

kultúrréteg

III. vártérség

160

járószint

III. vártérség

III. vártérség

rombusz átmetszetű nyakés karperec,
sokszögátmetszetű gyűrű,
szakállas nyílcsúcs
agyagedény-töredékek,
patkók, sarkantyúk,
nyílcsúcsok, pénzérmék
agyagedény-töredékek

2 felszíni
lakóház

agyagbogrács-töredékek

Vasmegmunkáló
műhely?
1 felszíni
lakóház 160

agyagedény-töredékek

kemence
kultúrréteg

A lakóház egy részét a III. vártérség várfala építése során elplanírozták.

egy sarkantyú

agyagbogrács-töredékek,
sarkantyúk, vasszegek,
vaskések

11.
század
első fele
13.
század
11.
század
első fele
11.
század
első fele
13–14.
század
11.
század
második
fele
11–12.
század
11.
század
második
fele
11.
század
második
fele
13.
század
második
fele
11.
század
első fele
11.
század
első fele
11.
század
első fele
11.
század
első fele
13.
század
12–13.
század
12.
század
13–14.
század
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IV. vártérségészaknyugat
része

S1/IV/1965

IV. vártérségÉNy

1 felszíni
lakóház 161

agyagedény-töredékek,
egyik pereme díszített

9.
század

S1/IV/1965

1 felszíni
lakóház

11.
század
első fele

IV. vártérségÉNy

S2/IV/1965

1 felszíni
lakóház

IV. vártérségÉNy
IV. vártérségÉNy
IV. vártérségÉNy
IV. vártérségÉNy

S3/IV/1965

X. Petersen típusú kard
keresztvasa, két
sarkantyú, zöldmázas
edénytöredékek, kereszt
töredéke, vaskések
rombusz alakú nyílcsúcs,
állatcsontok, vassalak,
agyagedény-töredékek,
rézhuzalok
agyagedény-töredékek

S5/IV/1965

1 gödörház

IV. vártérségÉNy

S6/IV/1965

1 gödörház

IV. vártérségÉNy

S6B/IV
/
1965
S7/IV/1973

1 gödörház

IV. vártérségdélkelet része

2 gödörház

S3/IV/1965

1 felszíni
lakóház
1 felszíni
lakóház

S4/IV/1965

IV. vártérségDK
IV. vártérségDK

S7/IV/1973

IV. vártérségDK
IV. vártérségDK

S8/IV/1973

IV. vártérség
DK
Tamás Sándor
kertje
Tamás Sándor
kertje

1 gödörház

S8/IV/1973

S11/IV
/
1973

agyagedény-töredékek
hajkarika, négyzet
átmetszetű ezüstgyűrű, két
vaskés, megmunkálás
nyomaira utaló csontdarab
agyagedény-töredékek,
állatcsontok, vaskések,
favödrök vaspántjai és
fülei,
zöldmázas agyagedénytöredékek

1 gödörház

bordásnyakú edény

kultúrréteg
1 gödörház

agyagedény-töredékek
1 felszíni
lakóház

1 gödörház

agyagedény-töredékek

kemence
kemence

agyagedény-töredékek,
sarkantyúk
agyagedény-töredékek,
sarkantyú, bemetszett
díszítésű gyűrű

kultúrréteg
S1/1966
S2/1966

2 gödörház
kemence 162

11.
század
első fele
8–9.
század
9.
század
8–9.
század
11.
század
első fele
9.
század
11.
század
első fele
11.
század
első
fele?
13–14.
század
11.
század
első fele
13–14.
század
13.
század
13–14.
század
11.
század
11.
század

34. kép. Doboka telepjelenségei, a leletanyag és keltezése

Templomok és temetők: Tamás Sándor kertje és Boldogasszony
Doboka várkomplexumának délkeleti oldalán, illetve a Váralján több templomot, illetve ezek
temetőrészleteit párhuzamosan kutatták. Ebben az esetben is a tendencia ugyanaz maradt, mint a
teleprészletek esetében, mivel mindkét helyen a templomokat több alkalommal átépítették, az első
fázist pedig az ásatók mindenféleképpen a 9. századdal próbálták kapcsolatba hozni.
A IV. vártérségi temetővel nagyon szoros, időrendi és talán más jellegű kapcsolatot mutató
Tamás Sándor kertjében feltárt templom és ennek temetője egyértelműen a 11. század vége felé épült.
Az I. templom építési ideje véleményünk szerint a 11. század második fele, azonban itt a környéken
egy másik, talán faépítménnyel számolhatunk előtte, ugyanis az 51. sír csontvázának egy része a
szentély északi oldaláról került elő. A II. templom járószintjén az ásatók szerint 9 darab I. Szent

161
162

Vágta a gödörházat.
A kemence nagy része elpusztult, amikor a II. templom szentélyét építették.
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László érme került elő, 163 amelyek alapján a templom megépítését Szent László uralkodása idejére
keltezték. Mivel az ásatás kis területen folyt, pontosabb időrendi megfigyelést a feltárt sírok esetében
nem tudunk végezni. Az biztos azonban, hogy a 46–48., 53–54. sírok az I. templomhoz tartoznak, de
ez gyanítható a 45. sírról is. Ezek alapján itt egyértelműen egy templom körüli temetővel
számolhatunk már az I. templom működésének ideje alatt, ennek pedig 11. századi keltezése
megkérdőjelezhetetlen. A temetkezés nem szakad meg itt a II. templom felépítése után sem: a 2. és a
15. sírból előkerült 12. századi anonym denárok, vagy pedig a numizmata Eugen Chirilă
meghatározása alapján II. Béla (1131–1141) és II. Géza (1141–1161) 164 uralkodása alatt forgalomba
került pénzek egyértelműen támogatják a temető 12. századi használatát. Véleményünk szerint a 11.
század második felében épült templom helyére a 12. század elején egy másikat, nagyobb méretűt
építenek, amely valószínűleg kapcsolatban állt a népesedéssel. A 13. században végleg elpusztult,
talán helyette épül a Szent Erzsébet templom. 165
A Váralján levő első templom keltezése véleményünk szerint a legkésőbbi a Dobokán feltárt
templomok között. Későbbi keltezését egyértelműen a templom mellett feltárt 57. sírból származó 12.
századi anonim denár, vagy pedig Eugen Chirilă meghatározása alapján egy II. István (1116–1131)
idejében vert érme biztosítja. E templom előtt azonban már valószínűleg itt is működhetett egy
templom körüli temető (fatemplommal vagy pedig a templom máshol volt); erre egyértelműen utalnak
az egymásra temetett 66., 67. és 68. sírok csontvázai, amelyeket talán megbolygattak a torony
építésekor. Hasonlóképpen ezt bizonyíthatja az I. templom előtti 60. sír gyermekcsontváza is. A jóval
nagyobb II. templom megépítésének ideje ugyancsak kérdéses, az ásatók által idézett 6. sír, amelyet
egy 12. anonim denar keltez II. Géza uralkodására (1141–1161), egyáltalán nem biztos, ez tartozhatott
az I. templom köré megásott sírokhoz is. A majdnem hasonló méretű III. templom jóval későbbi,
valószínűleg még a 16. században is működött.
Következtetésképpen a fentebb elemzett vártérség falai, településrészletek, templomok és
temetők alapján a következő óvatos következtetéseket szűrhetjük le:
1. Az eddigi ásatások nagyon kis százalékarányát födték le a várkomplexumnak.
2. Nem lehetséges a 8–9. századi településrészleteket kapcsolatba hozni a 11. század elején,
ennek első harmadában épült várral.
3. A 11. század első harmadában épített kis fa-földvárat a század közepén/után átépítik és
kibővítik kazettás szerkezetű föld-favárrá, amelyet majd valamikor a 11. század végén–12. század
elején, ismét újraépítenek. Ezt a kazettás szerkezetű várat emlegetik „urbe Dobuka”-nak 1068-ra
keltezve.
4. A 11. század végén, valószínűleg I. László ideje alatt jelentős betelepítések történhettek,
hiszen körülbelül a század végén nyitják a fentebb tárgyalt nagyméretű, IV. vártérségi temetőt.
5. A IV. vártérségi temető kapcsolata a Tamás kerti templommal és templom körüli temetővel
kapcsolatban azt gyaníthatjuk, hogy Tamás kertjében annak I. temploma ideje alatt temetkeztek. Új,
jóval nagyobb templom építése egyértelműen nagyobb közösségre utal (betelepítés?), ekkor kezdenek
valószínűleg a IV. vártérség délkeleti platóján temetkezni. A Tamás kertjében levő templom körül is
tovább temetkeznek, természetesen továbbra is kérdés marad, hogy e két közösség között milyen
kapcsolat létezett? Társadalmi különbségekről beszélhetünk? A keresztény temetkezési szokások
azonban az ilyen jellegű elemzéseket lehetetlenné teszik, a csontanyag hiánya pedig az egyetlen,
utolsó lehetőségtől is megfoszt az ilyen jellegű kérdések taglalásában.
6. Az eddig feltárt temetők a 11. század végétől, a 12. század elejétől keltezhetőek. Biztosan a
11. század végétől – 13. század elejéig keltezhető a IV. vártérség temetője, a Tamás kertjében feltárt
61 sír, valamint legalább 30 sír a Boldogasszony temetőjéből pedig a 11. század végétől, talán
megszakításokkal a 12. század folyamán talán a század közepéig. 166 A rendelkezésünkre álló
telepanyagnak azonban nagyon kis töredéke kapcsolható ezekhez a sírokhoz. Arra a kérdésre, hogy a
település/települések hol lehettek, csakis a későbbi kutatások, feltárások adhatnak választ.
7. Az eddigi kutatások eredményei alapján Doboka várkomplexumának kronológiai evolúcióját
a következőképpen vázolhatjuk fel:
163

Eugen Chirilă numizmata adatai szerint: C.N.H. 31–1 darab, C.N.H. 34–6 darab, C.N.H. 37–1 darab. A Huszár féle
rendszerben a C.N.H. 31 H25-nek felel meg, a C.N.H. 34 a H28-nak, a C.N.H. 37 pedig a H30-nak. KOVÁCS 1997, 146,
151–152, 155–156.
164
E. N. T. M. N. 97928, N. 97934.
165
Ezt a templomot egészen 1730-ig használja Doboka unitárius közössége. Az unitárius közösség megszűnésével a templom
romlásnak indult, állítólag 1830-ban a romjai még látszottak.
166

Ehhez sorolható a későbbi temetkezési horizont a Boldogasszony temetőjéből.
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35. kép. Doboka várkomplexum időrendi evolúciója
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V. fejezet
A SÍROK KATALÓGUSA
1964-es ásatási idény során feltárt sírok
C1/1964
1. sír (1/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 50 cm (a koponya mellett). Infans I (?) csontváza. Hiányzanak az oldalbordák és a
lábszárcsontok. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 68 cm.
Csontváz helyzete: a kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.).
Melléklet (?):
1. Pénzérme a koponya mellett baloldalt. E. N. T. M. Leltározatlan. Leltározatlan. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
2. sír (2/1964)(4. táb.)
Sírgödör m.: 50 cm (a koponya mellett). Felnőtt csontvázának töredékes-hiányos maradványai.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 64 cm.
Csontváz helyzete: a részletében megmaradt csontváz eredetileg hátára fektetve temették el,
a kezeit kinyújtották a test mellett (I. poz.). Hiányzanak az alsó végtagjai, az oldalbordák, illetve a
medencecsont.
Melléklet:
A koponya mellett kétoldalt egy bronz, S végű és egy sima, egyszerű bronz hajkarika. A
dokumentációból nem derült ki, hogy melyiket találták a koponya jobb-, illetve baloldalán.
1. Sima, bronz nagyméretű hajkarika (1a). 1. Átm.: 2,3 cm; 2. Mag.: 2,4 cm; 3. H. v.: 0,1 cm.
Súly: 0,6 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12458. (37. táb. 1.)
2. Sima S végű bronzból készült, összelapított hajkarika (2a1.3). 1. Átm.: 2,1 cm; 2. Mag.: 1,2
cm; 3. S vég szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,5 gramm. E. N. T. M. Ltsz. F.12442. (37. táb. 2.)
3. sír (3/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 50 cm (a koponya mellett). Infans I (?) csontváza. Hiányzik az oldalbordák egy
része. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 68 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz jobb kezét kinyújtották a teste mellett, míg a bal kézfej, a
rajzdokumentáció alapján 45°-ban a váz medencéje alá került (XXIII. poz.).
Melléklet nélkül.
4. sír (4/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a koponya helyén). Felnőtt csontvázának töredékes-hiányos maradványai.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 114 cm.
Csontváz helyzete: a részletében megmaradt csontvázat eredetileg hátára fektették, a kezeit
kinyújtották a test mellett (I. poz.). Hiányzik a koponyatető, illetve hiányzanak a végtagjai a térdétől lefele.
Melléklet nélkül.
5. sír (5/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a koponya helyén). Felnőtt csontvázának töredékes–hiányos maradványai.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 98 cm.
Csontváz helyzete: a részletében megmaradt csontvázat eredetileg hátára fektették. A kutatószelvény falában maradt a hátgerincoszlop felső részétől kezdődően, illetve hiányzanak testrészei a
térdétől lefelé.
Melléklet nélkül.
6. sír (6/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a koponya helyén). Felnőtt csontvázának töredékes-hiányos maradványai.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 85 cm.
Csontváz helyzete: a részletében megmaradt csontvázat eredetileg hátára fektették. A kutatószelvény falában maradt a csontváz koponyája, hiányzanak a kézcsontjai, az oldalbordáinak nagy
része, illetve testrészei a térdétől.
Melléklet nélkül.
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7. sír (7/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a koponya mellett). Infans I (?) csontváza. Hiányzik az oldalbordák egy
része. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 82 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, háton fekvő csontváz kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.).
Melléklet nélkül.
8. sír (8/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 60 cm (a koponya mellett). Felnőtt csontvázának töredékes-hiányos maradványai.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 85 cm.
Csontváz helyzete: bolygatás miatt a részletében megmaradt csontvázat eredetileg hátára
fektették. A felsőtestrészén a jobb kézcsontja eredeti helyzetében maradt meg, míg a bal kézből csak
az elmozdult felkarcsont maradt meg. A test alsó része nem maradt fent, valószínűleg későbbi
bolygatások miatt.
Melléklet nélkül.
9. sír (9/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 60 cm (a koponya mellett). Felnőtt csontvázának töredékes maradványai. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 150 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, háton fekvő csontváz kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.).
Hiányzik a testrésze a térdétől lefelé, amelyet valószínűleg a 8. sír megásásakor mozdítottak el
a helyéről.
Melléklet nélkül.
10. sír (10/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 60 cm (a kutató szelvény fala mellett). Felnőtt csontvázának töredékes
maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 65 cm.
Csontváz helyzete: a felnőtt vázból két combcsont és két lábszárcsont maradt meg.
Melléklet nélkül.
11. sír (11/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 75 cm (a kutató szelvény fala mellett). Felnőtt csontvázának töredékes
maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 104 cm.
Csontváz helyzete: a részletében megmaradt csontváz testének felső része hiányzik (a koponya,
a kulcscsontok és a felkarcsont egy része). A kutató szelvény déli falában maradhatott a jobb
karcsontja, illetve a balt kinyújtották a test mellett. Hiányzanak a lábszárcsontjai és a lábvégei.
Melléklet nélkül.
12. sír (12/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 75 cm (a kutató szelvény fala mellett). Valószínűleg gyermek csontvázának
nagyon hiányos maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 35 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak csak a felső testrésze maradt meg. Hiányzik a
koponya, az alkarcsontok, az oldalbordák, a medencecsont és a lábcsontok. A csontváz alsó részét
a 13. sír megásásakor szétroncsolták.
Melléklet nélkül.
13. sír (13/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 75 cm (a kutató szelvény fala mellett). Felnőtt hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m.
h.: kb. 95 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak csak a felső, hiányos része maradt fenn, a lábcsontok
hiányoznak. A felső testrészéből nem maradt fenn az oldalbordák egy része, illetve a bal alkarcsont.
A jobb kezét kinyújtották a test mellett (I. poz.).
Mellékletei:
1. Sima, bronz és réz ötvözetből készült S végű hajkarika a koponya jobb oldalán. 1. Átm.: 2,1
cm; 2. Mag.: 2,1 cm; 3. S vég szél. 0,3 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,4 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.12462a. (37. táb. 24.)
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2. Nagyon kisméretű bronz és réz ötvözetből készült hajkarika a koponya jobb oldalán. A végeit
egymásra hajlították. 1. Átm.: 1,0 × 1,1 cm; 2. H.v.: 1,5 cm. Súly: 0,4 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.12462b. (37. táb. 25.)
14. sír (14/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 70 cm (a koponya mellett). Felnőtt hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a háton fekvő egyén majdnem teljesen megőrződött csontváza, azonban a
lábszárcsontok végei és a lábujjak csontjai a kutató szelvény falában maradtak. Hiányzanak az
oldalbordák egy része, illetve a jobb alkarcsont, amelyet valószínűleg a közvetlen mellett levő 15. sír
gödrének megásásakor távolítottak el. A bal karcsont a test mellett kinyújtva.
Melléklet nélkül.
15. sír (15/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 70 cm (a koponya mellett). Felnőtt (?) hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb.
120 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő halott majdnem teljesen megőrződött csontváza. Hiányzanak a
combcsontok alsó részei, a térdcsontok, a lábszárcsontok és a lábujjak, amelyek a kutató szelvény
falában maradtak. A kézcsontjait keresztben egymásra helyezték (XIV. poz.).
Melléklet nélkül.
16. sír (16/1964) (4. táb.)
Sírgödör m.: 75 cm (a koponya mellett). Felnőtt csontvázának töredékes-hiányos maradványai.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 60 cm.
Csontváz helyzete: a részletében megmaradt csontvázat eredetileg hátára fektetve temették el.
A karcsontjából csak a bal felkarcsont maradt meg. Hiányzanak az alsó végtagjai, az oldalbordák,
illetve a medencecsont.
Melléklet nélkül.
A sír gödrétől körülbelül 50 centiméterre két hajkarika került elő. Tartozhattak eredetileg a sír
mellékleteihez, azonban a mélységüket nem rögzítették az ásatók.
C2/1964
17. sír (17/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 51 cm (a koponya mellett). Rossz fenntartású felnőtt csontváz töredékes-hiányos
maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 110 cm.
Csontváz helyzete: a részletében megmaradt csontvázat eredetileg hátára fektetve temették el. A
csontváz bal fele a szelvény falában maradt, akárcsak a bal lábszárcsont, illetve a bal lábhoz tartozó
lábvégek.
Melléklet nélkül.
18. sír (18/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 51 cm (a koponya mellett). Nagyon rossz fenntartású felnőtt csontváz néhány
maradványa. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 100 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból néhány oldalborda, a jobb medencelapát, illetve a
combcsontok és a jobb lábszárcsont maradt fent.
Melléklet nélkül.
19. sír (19/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 40 cm (a koponya mellett). Nagyon rossz fenntartású infans II csontváz néhány
maradványa. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 92 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból a jobboldalra esett koponya, a medencére fektetett
jobb karcsont maradt fent, a csontváz baloldala a válttól a medencéig megsemmisült.
Melléklet nélkül.
20. sír (20/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 50 cm (a koponya mellett). Nagyon rossz fenntartású infans I csontváz néhány
maradványa. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 66 cm.
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Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz bal karját a medencére helyezték, a jobbkar pedig
hiányzik. Hiányzik ugyanakkor a koponyatető és a kéz- és a lábujjpercek.
Melléklet nélkül.
21. sír (21/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 50 cm (a medence mellett). Nagyon rossz fenntartású felnőtt (?)töredékes-hiányos
csontvázmaradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 110 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak megmaradt a jobb felkarcsontja, két oldalbordája és a
combcsontjai.
Melléklet nélkül.
22. sír (22/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 45 cm (a koponya mellett). Rossz fenntartású felnőtt nagyon hiányos
csontvázmaradványai. T: ÉNy–DK. Cs. m. h.: kb. 70 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája balra billent, a csontváz felső teste pedig
hiányosan maradt csak fent. Hiányzik a jobb alkarcsont és a medencecsont, a mellkas környékét
megbolygatták.
Mellékletei:
A–C. Három hajkarika a koponyatető környékén.
1. Bordázott S végű, bronz hajkarika. A bordázatát 3 incizált borda alkotja. 1. Átm.: 2,1 cm; 2.
Mag.: 2,4 cm; 3. S vég szél. 0,4 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,07 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12441a.
(37. táb. 3.)
2. Bordázott S végű, bronz hajkarika. Az S végét 3 excizált borda díszítette. 1. Átm.: 2,0 cm; 2.
Mag.: 2,5 cm; 3. S vég szél. 0,4 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,01 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12441b.
(37. táb. 4.)
3. Kisméretű, töredékes S végű bronz hajkarika. Az S végből ebben az esetben is kitörve, alig
maradt belőle látható rész. 1. Átm.: 1,2 cm; 2. Mag.: 1,5 cm; 3. S vég szél. 0,2 cm; 4. H. v.: 0,05 cm.
Súly: 0,29 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12441c. (37. táb. 5.)
23. sír (23/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 45 cm (a koponya mellett). Rossz fenntartású felnőtt nagyon hiányos
csontvázmaradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 80 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz felső teste maradt csak fent, valamint a medencecsont.
A jobb karját a medencére helyezték, a bal pedig hiányzik.
Melléklet nélkül.
24. sír (24/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 56 cm (a koponya mellett). Jó fenntartású felnőtt töredékes-hiányos
csontvázmaradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: 174 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája jobbra billent, a két kezét a medencére
helyezve átkulcsolták (XIV. poz.). A lábai nyújtott helyzetben.
Melléklet nélkül.
25. sír (25/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 53 cm (a koponya mellett). Rossz fenntartású infans II vagy ifjú nagyon hiányos
csontvázmaradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 116 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyájából csak töredékek maradtak meg, illetve
hiányzik a bal alkarcsont és a lábszárcsontok alsó része.
Melléklete:
1. Rosszezüst, sima S végű hajkarika. Az S vég nagyrésze letörve. 1. Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.: 2,0
cm; 3. S vég szél.: 0,1 cm; 4. H. v.: 0,11 cm. Súly: 0,74 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12439. (37. táb. 5.)
26. sír (26/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 37 cm (a koponya mellett). Rossz fenntartású felnőtt néhány csontvázmaradványa.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 26 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból fennmaradt a koponya és a mellkas részei.
Melléklet nélkül.
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27. sír (27/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 26 cm (a koponya mellett). Infans I hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m.
h.: kb. 60 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, háton fekvő csontváz kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.).
Hiányzanak a kézfej csontjai, illetve a lábszárcsontok és a lábfejek.
Melléklet nélkül.
28. sír (28/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 36 cm (a koponya mellett). Közepes fenntartású felnőtt töredékes-hiányos
csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 156 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 45°-ban jobbra billent, két kezét eredetileg
kinyújtották a teste mellett, a későbbi bolygatás elmozdította helyéről a jobb felkarcsontot.
Hiányzanak a kézfej csontjai, illetve a bal lábujjpercei.
Melléklet nélkül.
29. sír (29/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 40 cm (a koponya mögött). Közepes fenntartású ifjú hiányos csontvázmaradványa.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 156 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz felsőtestének egy része maradt meg, a hátgerinc alsó
részétől kezdődően a szelvény keleti falában maradt.
Melléklet nélkül.
30. sír (29/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 24 cm (a koponya mellett). Rossz fenntartású felnőtt csontvázmaradványa. T: Ny–
K. Cs. m. h.: kb. 26 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból fennmaradt felső test egy része koponya nélkül, illetve
a bal karcsont és a medencecsont töredékesen. A sírját a 31. sírgödrének megásásakor dúlták szét.
Melléklet nélkül.
31. sír (31/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 42 cm (a jobb váll mellett). Közepes fenntartású felnőtt töredékes bolygatott
csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz jobb kezét kinyújtották a teste mellett, a bal a későbbi
bolygatás miatt a medencecsontra került. A bal medencelapát elmozdult eredeti helyéről. Hiányzanak
a kézfej csontjai.
Melléklet nélkül.
32. sír (32/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 45 cm (koponya mellett). Jó fenntartású felnőtt töredékes-hiányos
csontvázmaradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 174 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott helyzetű csontváz koponyája jobbra billent, mindkét kezét
kinyújtották a test mellett (I. poz.). A vállak és a mellkas környékén megbolygatták.
Melléklet nélkül.
33. sír (32/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 45 cm (a koponya mellett). Jó fenntartású infans I töredékes-hiányos
csontvázmaradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 74 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott helyzetű csontváz mindkét kezét kinyújtották a test mellett (I.
poz.). Hiányzanak a kézfejek csontjai.
Melléklet nélkül.
34. sír (34/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 42 cm (a koponya mellett). Jó fenntartású felnőtt töredékes-hiányos
csontvázmaradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 164 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott helyzetű csontváz koponyája jobbra billent, mindkét kezét
kinyújtották a test mellett (I. poz.).
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Melléklete:
1. Meghatározhatatlan bronz érme a koponyából vagy a koponyáról? Szétesett, restaurálatlan.
Az érméből bronztöredékek maradtak fent. E. N. T. M. Leltározatlan, P. Iambor hagyatékban.
35. sír (35/1964) (5. táb.)
Sírgödör m.: 45 cm (a bal könyök mellett). Közepes fenntartású felnőtt töredékes bolygatott
csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz jobb keze a szelvényfalában maradt, a balt kinyújtották a
teste mellett. A jobb lábszárcsont alsó része és a lábfej hasonlóan a szelvény falában maradt.
Hiányzanak a bal lábfej ujjpercei.
Melléklete:
1. S végű hajkarika a koponya bal oldalán, a füle helyén. Az S végű hajkarikát jó minőségű
ezüstből készítették, a végén három excizált borda látható. 1. Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.: 2,3 cm; 3. S vég
szél. 0,3 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,17 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12443. (37. táb. 7.)
1965-ös ásatási idény során feltárt sírok
36. sír (1/1965) (44. táb.)
Sírgödör m.: 80 cm (a koponyatetőn). Jó fenntartású infans I vagy II töredékes-hiányos
csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 100 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott helyzetű gyermekcsontváz mindkét kezét kinyújtották a test
mellett (I. poz.). Hiányzanak a kézfejek csontjai, illetve a lábszárcsontok alsó része és a lábfejek.
Mellékletei:
1. Bordázott S végű hajkarika a koponya jobb oldalán, jó minőségű ezüstből. Az S vége
nagyrészt letört, azonban jól észrevehető a két excizált borda. 1. Átm.: 1,8 cm; 2. Mag.: 2,0 cm; 3. S
vég megmaradt szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,66 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12446. (37. táb. 8.)
2. Gyöngysor a nyakban. Sajnos a gyöngysort már nem lehet azonosítani a kolozsvári
múzeumban. Nem történt meg a beleltározása sem. (44. táb. 1.)
37. sír (2/1965)
Sírgödör m.: 100 cm. Rossz fenntartású felnőtt töredékes-hiányos csontvázmaradványai. T: Ny–
K. Cs. m. h.: kb. 175 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott helyzetű csontváz koponyája jobbra billent, mindkét kezét
kinyújtották a test mellett (I. poz.). Hiányzanak a kulcscsontok, az oldalbordák, a medencecsont
töredékesen maradt fent, illetve a kézfejek csontjai.
Melléklet:
1. 148 darab gyöngyből álló gyöngysor a nyakban. E. N. T. M. Ltsz.: 14519. (45. táb. 9. 1–148.)
38. sír (3/1965)
Sírgödör m.: 90 cm (a koponya mellett). Rossz fenntartású felnőtt töredékes-hiányos csontváza.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 149 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott helyzetű csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent, mindkét kezét
kinyújtották a test mellett (I. poz.). Hiányzik a hátgerinc, az oldalbordák egy része, a medencecsont
egy része, illetve a kéz- és a lábfejek csontjai.
Melléklete:
1. Bronz, sima S végű hajkarika a jobb füle helyének környékén. A huzalkarikája négyzet
átmetszetű. Az S végből ebben az esetben is kitörve. 1. Átm.: 2,3 cm; 2. Mag.: 2,4 cm; 3. S vég szél.
0,6 cm; 4. H. v.: 0,2 cm. Súly: 1,15 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12449. (37. táb. 9.)
39. sír (4/1965)
Sírgödör m.: 95 cm (a koponya mellett). Rossz fenntartású ifjú vagy felnőtt töredékes-hiányos
csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája teljesen széttöredezett, mindkét kezét
kinyújtották a test mellett (I. poz.). Hiányzik a kéz- és a lábfejek csontjai, a bal lábszárcsontja
kifordult.
Mellékletei:
1–4. Két S végű hajkarika a jobb fül mellet (a–b), egy a bal a kulcscsonton (c) és egy a bal oldali
felső oldabordák között (d).
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1. S végű kisméretű hajkarika gyengébb minőségű ezüstből. Az S vége majdnem teljesen
letörve, azonban az S vége alapján egyértelmű, hogy nem bordázott végű. 1. Átm.: 1,7 cm; 2. Mag.:
1,8 cm; 3. S vég szél.: 0,35 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,01 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12461a. (37.
táb. 10.)
2. S végű kisméretű hajkarika gyengébb minőségű ezüstből. Az S vége majdnem teljesen
letörve, azonban az S vége alapján egyértelmű, hogy nem bordázott végű. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.:
1,9 cm; 3. S vég szél.: 0,32 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,02 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12461b. (37.
táb. 11.)
3. S végű kisméretű hajkarika gyengébb minőségű ezüstből. Az S vége majdnem teljesen
letörve, azonban az S vége alapján egyértelmű, hogy nem bordázott végű. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.:
1,9 cm; 3. S vég szél.: 0,30 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,01 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12461c. (37.
táb. 12.)
4. S végű középméretű hajkarika gyengébb minőségű ezüstből. Az S vége majdnem teljesen
letörve, azonban az S vége alapján egyértelmű, hogy nem bordázott végű. 1. Átm.: 1,8 cm; 2. Mag.:
1,8 cm; 3. S vég szél.: 0,28 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,99 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12461d. (37.
táb. 13.)
5. II. István (1116–1131) (?) bronz pénzérme a szájban. H91 12. századi anonim denár. Átm.:
1,1 × 1,2 cm. Súly: 0,402 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: N.97923. (45. táb. 3.)
40. sír (5/1965)
Sírgödör m.: 95 cm (a koponya mellett jobboldalt), 96 cm (jobboldalt a combcsont mellett), 92
cm (a jobb lábvége mellett). Nagyon rossz fenntartású ifjú vagy felnőtt töredékes-hiányos csontváza.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból a koponya, a test mellett kinyújtott kezek (I. poz.) és a
kinyújtott lábak maradtak fent.
Melléklete:
1. Ezüstből készült, sima S végű, kisméretű hajkarika a jobb fül helyén. 1. Átm.: 1,6 cm; 2.
Mag.: 1,7 cm; 3. S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,94 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12451.
(37. táb. 14.)
41. sír (6/1965)
Sírgödör m.: 105 cm (a jobb váll mellett), 100 cm (a jobbtérd mellett). Nagyon rossz fenntartású
felnőtt töredékes-hiányos csontváza T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból a koponya töredéke, a test mellett kinyújtott kezek (I.
poz.) és a kinyújtott lábak maradtak fent.
Melléklet nélkül.
42. sír (7/1965)
Sírgödör m.: 72 cm (a koponya mögött), 72 cm (a jobb combcsonton), 90 cm (a bal
combcsonton), 70 cm (a bal lábszárcsont mellett). Közepes fenntartású töredékes-hiányos csontváz. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz töredékesen maradt fent, a koponyatető hátraesett,
mindkét kezét szorosan a test mellé helyezték (I. poz.). A lábai nagyon közeli volta alapján
valószínűsíthetjük, hogy ezeket összekötözték, illetve kissé a baloldali felére fektették. Erre az a tény
is utal, hogy a bal combcsontot 90 centiméter mélységben, míg a jobbot csak 72 centiméter
mélységben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
43–44. sír (8–9/1965) (részleges szuperpozíció)
Sírgödör m.: 73, illetve 90 cm (mindkét esetben a koponya mellett). Két felnőtt, rossz
fenntartású csontváza. T: Ny–K.
43. sír: a töredékes nyújtott csontváz koponyájából csak a koponyatető maradt fent, mindkét
kezét szorosan a test mellé helyezték (I. poz.). Nyújtott helyzetben regisztrálták a lábait is.
Részlegesen a 44. sír csontváza fölé ásták a sírját. Hiányzik mindkét lábfeje. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
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Melléklete:
1. S végű kisméretű hajkarika gyengébb minőségű ezüstből a koponya jobboldalán, a füle
helyén. 1. Átm.: 1,8 cm; 2. Mag.: 2,0 cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,12 cm. Súly: 0,53 gramm.
E. N. T. M. Ltsz.: F.12455.
44. sír: a töredékes nyújtott csontváz koponyájából csak töredékek maradtak fent, csak a jobb
felkarcsontja maradt fent, amely a test mellé volt helyezve. Nyújtott helyzetben regisztrálták a lábait
is, azzal a megjegyzéssel, hogy a jobb lábát kissé meghajlították. Részlegesen a 43. sír csontváza alá
ásták a sírját. Cs. m. h.: kb. 172 cm.
Melléklet nélkül.
45. sír (10/1965)
Sírgödör m.: 40 cm (a koponyán), 43 cm (a jobbkar mellett), 50 cm (a jobb lábszárcsont
mellett). Sírgödör formája: lekerekített négyszög alakú. Felnőtt közepes fenntartású, hiányos-töredékes
csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 178 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz széttöredezett koponyája 45°-ban balra billent, a felső
testet bolygatás érte. Eredetileg a kezeket kinyújtották a test mellett (I. poz.), azonban a jobb
felkarcsont a bolygatás miatt (?) az alkarcsont mellé került. A lábszárcsontok elmozdultak. Nem
maradtak fent a kéz-, illetve a lábfej csontjai.
Temetkezési szokás: a lábvégektől 20 centiméterre két kődarab (1. 18 × 16 cm; 2. 21 × 19 cm).
Mélység: 1. 60 cm; 2. 40 cm.
Melléklet nélkül.
46. sír (11/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Nagyon rossz fenntartású infans I vagy II töredékes-hiányos csontváza
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 98 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból a töredékes koponya, a test mellett kinyújtott kezek (I.
poz.) a jobb kinyújtott jobb láb és a töredékes bal combcsont maradt fent.
Melléklete:
1. Bronzból készült, sima S végű, körte formájú karikájú hajékszer. A karikája nagyon vékony
bronzhuzalból készült, az S vége azonban jóval szélesebb. Az S vég egy részéből kitörött. 1. Átm.: 2,4
cm; 2. Mag.: 2,2 cm; 3. S vég szél. 0,4 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,30 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.12463. (37. táb. 15.)
47. sír (12/1965)
Sírgödör m.: 100 cm (a koponyatöredékek mellett). Néhány koponyatöredék maradt fent egy
gyermekcsontvázból.
Melléklete:
A–B. Két S végű hajkarika a koponya töredékek jobb oldalán.
1. Bordázott S végű kisméretű, hajkarika közepes minőségű ezüstből. A két excizált bordázás,
talán a restaurálás miatt, nehezen felfedezhető. 1. Átm.: 1,4 cm; 2. Mag.: 1,7 cm; 3. S vég szél.: 0,4
cm; 4. H. v.: 0,11 cm. Súly: 0,57 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12459. (37. táb. 16.)
2. Bronz S végű hajkarika. E. N. T. M. Ltsz.: F.12485. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári
múzeumban.
48. sír (13/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II hátán fekvő rossz megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.:
kb. 102 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája 45°-ban jobbra billent, eredetileg a kezeit
szorosan a test mellé helyezték (I. poz.), a lábakat is kinyújtott helyzetben regisztrálták. A
lábszárcsontok elmozdultak. Nem maradtak fent a kézfejcsontok, a bal felkarcsont, illetve a lábfej
csontjai.
Melléklet nélkül.
49. sír (14/1965)
Sírgödör m.: 59 cm (a koponya mellett). Felnőtt közepes fenntartású, hiányos-töredékes
csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 165 cm.

V. FEJEZET

65

Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent, a kezeit szorosan a
test mellé helyezték (I. poz.), a lábakat is kinyújtott helyzetben regisztrálták. Nem maradtak fent a bal
lábfej csontjai. A sírgödör ásása során megbolygatták az 50. sír csontvázát, amelynek a felső teste
mellé helyezték.
Melléklet nélkül.
50. sír (15/1965)
Sírgödör m.: 59 cm (a koponya mellett). Felnőtt rossz fenntartású, hiányos-töredékes,
megbolygatott csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 80 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz sírját megbolygatták a 49. sír gödrének ásása során.
Annyi leszögezhető, hogy eredetileg a két kezet kinyújtották a test mellett, a koponya pedig 90°-ban
jobbra billent. A comb- és a lábszárcsontokat a felső test baloldalára helyezték, a medencecsont felső
része maradt csak fent.
Melléklet nélkül.
51. sír (16/1965)
Sírgödör m.: 70 cm. Nagyon rossz fenntartású infans I vagy II töredékes-hiányos csontvázának
maradványai. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 85 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból néhány kézcsont töredék és a két combcsont maradt
fent.
Melléklete:
1. Körte alakú (1b), kisméretű, kettétört hajkarika töredékei, gyengébb minőségű ezüstből a bal
füle mellett. 1. Átm.: 0,9 × 0,9 cm; 2. H. v.: 0,06 cm. Súly: 0,16 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12484.
(37. táb. 23.)
52. sír (17/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans I vagy II csontvázának töredékei. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.:
kb. 80 cm.
Csontváz helyzete: az eredetileg nyújtott csontvázból megmaradt a koponyájának néhány
töredéke, a jobb karcsont eredeti kinyújtott helyzetében, az oldalbordák egy része, elmozdult a bal
karcsont, illetve a két combcsont.
Melléklet nélkül.
53. sír (18/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt jó fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m.
h.: kb. 148 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz alsó állkapcsa előre esett, a jobb kezét szorosan a test
mellé helyezték, a balt pedig 75°-ban a medencére helyezték (II. poz.); a lábakat kinyújtott helyzetben
regisztrálták. Nem maradtak fent a lábszárcsontok alsó részei, a kéz- és a lábfejek csontjai.
A lábszárcsontok töredékesek.
Melléklet:
1. Pénzérme az alsó állkapocs baloldalán. E. N. T. M. Leltározatlan és azonosíthatatlan.
54. sír (19/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája 90°-ban balra billent, a kezeit szorosan
a test mellé helyezték (I. poz.), a lábakat is kinyújtott helyzetben regisztrálták. Nem maradt fent a
hátgerinc felső része, a kulcscsontok és a lábfejek csontjai. A sírgödör ásása során megbolygatták az
50. sír csontvázát, amelynek a felső teste mellé helyezték.
Mellékletei:
A–B. Két S végű hajkarika a koponya jobboldalán. E. N. T. M. Ltsz.: F.12483a–b.
1. S végű kisméretű, töredékes hajkarika, gyengébb minőségű ezüstből. Az S vége majdnem
teljesen letörve, azonban az S vége alapján egyértelmű, hogy ez nem bordázott végű. 1. Mag.: 1,7 cm;
2. S vég szél.: 0,2 cm; 3. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,18 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12483a. (37. táb. 17.)

66

V. FEJEZET

2. S végű kisméretű, kettétört hajkarika, gyengébb minőségű ezüstből. Az S vége majdnem
teljesen letörve, azonban az S vége alapján egyértelmű, hogy ez nem bordázott végű. 1. Átm.: 1,7 cm;
2. Mag.: 1,9 cm; 3. S vég szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,08 cm. Súly: 0,27 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.12483b. (37. táb. 18.)
55. sír (20/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II hátán fekvő rossz megtartású csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs.
m. h.: kb. 128 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája 60–70°-ban jobbra billent, a kezeit
szorosan a test mellé helyezték (I. poz.), a lábakat kissé meghajlítva felhúzták. Nem maradt fent a
medencecsont, a kézfej- illetve a lábfej csontjai.
Melléklet nélkül.
56. sír (21/1965)
Sírgödör m.: 61–74 cm (a koponya mellett), 62–68 cm (a bal medencelapát mellett). Ifjú vagy
felnőtt nagyon rossz fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 138 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő halott koponyája jobboldalra esett, mindkét töredékes
kézcsontja kinyújtva a test mellett (I. poz.). Kinyújtott helyzetben regisztrálták a combcsontokat is.
Nem maradtak fent a felső testhez tartozó oldalbordák, illetve hátgerinc. Nem maradtak fent a
lábszárcsontok, illetve a lábfejcsontok.
Melléklet nélkül.
57. sír (22/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans I vagy II jobbra esett széttöredezett koponyájának felső része,
illetve két oldalborda. Cs. m. h.: kb. 128 cm.
Melléklet nélkül.
58–59. sír (23–24/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Azonos sírgödörben egy infans II koponyája (58. sír) és egy infans I
széttöredezett csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 65 cm.
59. sír: a hátán fekvő csontváz koponyája széttöredezett, nem maradt fent a hátgerince, a bal
karja, a medencecsontja, illetve a bal lába.
Melléklet nélkül.
60. A–B, 61. sír (25–26/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt nagyon rossz fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 169 cm.
60. sír: a hátán fekvő csontváz széttöredezett koponyája 90°-ban jobbra billent, a felső testet
bolygatás érte. A kezeket kinyújtották a test mellett (I. poz.), azonban a jobb felkarcsont nem maradt
fent, ahogyan nem maradtak fent a felső test más csontrészei sem. Nem maradt fent a bal lábfej
csontjai sem. A bal lábszárcsont mellett felnőtt csontvázhoz tartozó combcsont (60. B).
Melléklet nélkül.
61. sír: a 60. sír koponyája mellett egy gyermekcsontvázhoz tartozó koponya.
Melléklet nélkül.
62. sír (27/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans I hátán fekvő rossz megtartású csontváza. T: DNy–ÉK. Cs. m.
h.: kb. 93 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája előre billent, a kezeit szorosan enyhén a
medence peremére helyezték (IV. poz.), a lábakat kinyújtották. Nem maradt fent a kéz- illetve a lábfej
csontjai.
Melléklet nélkül.
63. sír (28/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II hátán fekvő rossz megtartású csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Cs. m. h.: kb. 93 cm.
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Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyájának alsó állkapcsa jobbra billent, kezeit a
teste mellé helyezték (I. poz.), a lábait kinyújtották. Nem maradtak fent a hátgerinc alsó része, a
lábszárcsontok, a kéz- illetve a lábfej csontjai.
Melléklet nélkül.
64. sír (29/1965)
Sírgödör m.: 65 cm (a koponya mellett jobboldalt), 60 cm (a lábszárcsont mellett jobboldalt).
Ifjú vagy felnőtt közepes fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 154 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája széttöredezett, hiányzanak az
alkarcsontok, a lábakat is kinyújtott helyzetben regisztrálták. Nem maradtak fent a jobb lábfej csontjai.
Melléklete:
1. Kisméretű, sima S végű hajkarika bronzból a koponya jobboldalán. 1. Átm.: 1,4 cm; 2. Mag.:
1,4 cm; 3. S vég szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,05 cm. Súly: 0,26 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12453. (37.
táb. 19.)
65. sír (30/1965)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II hátán fekvő rossz megtartású csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs.
m. h.: kb. 115 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz kezeit szorosan a test mellé helyezték (I. poz.), a
lábakat hasonló helyzetben regisztrálták. Nem maradtak fent csak töredékek a medencecsontból,
a lábszárcsontok, a kézfej- illetve a lábfej csontjai.
Melléklet nélkül.
66. sír (31/1965)
Sírgödör m.: 50 cm (a koponya jobboldalán). Infans I hátán fekvő közepes megtartású
csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 85 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz kezeit szorosan a test mellé helyezték (I. poz.), a
fennmaradt comb- illetve lábszárcsontok helyzete alapján a lábakat kissé meghajlították. Nem
maradtak fent csak töredékesen a lábszárcsontok, illetve a lábfejek csontjai.
Melléklet nélkül.
67. sír (32/1965)
Sírgödör m.: 55 cm (a koponya jobboldalán). Infans I hátán fekvő csontvázának koponyája. T:
NyDNy–KÉK.
Csontváz helyzete: a csontvázból egy koponya és két oldalborda maradt meg.
Melléklet nélkül.
68. sír (33/1965)
Sírgödör m.: 70 cm (a koponya mellett jobboldalt), 65 cm (a térd mellett jobboldalt). Felnőtt
közepes fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 125 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája jobbra billent, a két kezét kinyújtva a
medence alá helyezték (XXI. poz.), a lábakat kinyújtották, azonban nem maradt fent a bal
lábszárcsont, illetve csak töredékeiben maradt fent a jobb. Nem dokumentálhatták a lábfejeket sem.
Melléklete:
1. Bronzból készült, vékony, nyitott sodrott gyűrű a jobb kéz negyedik ujjáról. 1. Átm.: 3,0 × 2,0
cm; 2. H. v.: 0,2 cm. Súly: 1,38 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12457. (37. táb. 20.)
69. A–B sír (34/1965)
Sírgödör m.: 65 cm (a koponya jobboldalán). Infans I hátán fekvő közepes megtartású
csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 62 cm.
69. A sír: a hátán fekvő csontváz koponyája széttöredezett, a kezeit szorosan a test mellé
helyezték (I. poz.), hasonlóan a lábakat is kinyújtották. Nem maradt fent a bal felkarcsont, a
medencecsont és a combcsontok.
Melléklet nélkül.
69. B sír: az A. csontváz mellett jobboldalt egy kisgyermek két combcsontja.
Melléklet nélkül.
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70. sír (35/1965)
Sírgödör m.: 50 cm (a koponya mellett jobboldalt), 65 cm (a térd mellett jobboldalt). Ifjú vagy
felnőtt közepes fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 142 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája 90°-ban balra billent, a két kezét egymás
mellé helyezve a medencére rakták (XIV. poz.), a kinyújtott lábcsontjai töredékesen maradtak csak
fent. Nem dokumentálhatták a lábfejeket.
Melléklet nélkül.
71. sír (36/1965)
Sírgödör m.: 70 cm (a koponya mellett jobboldalt), 84 cm (a térd mellett jobboldalt), 75 cm (a
lábvégek mellett jobboldalt). Ifjú vagy felnőtt közepes fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T:
Ny–K. Cs. m. h.: kb. 162 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája széttöredezett, a jobb karját kinyújtották a
test mellett, a bal nem maradt fent. A lábait kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Mellékletei:
A–D. Négy hajkarika a jobb - (a–b), illetve a bal halántéknál (c–d).
1. Kisméretű S végű, széttört hajkarika, közepes minőségű ezüstből. A megmaradt S vége nem
bordázott. 1. Mag.: 1,4 cm (kb.); 2. S vég szél.: 0,6 cm; 3. H. v.: 0,11 cm. Súly: 0,51 gramm. E. N. T.
M. Ltsz.: F.12486a.
2. Ezüst hajkarika huzalának töredékei. E. N. T. M. Ltsz.: F.12486b.
3. S végű nagyméretű hajkarika nagyon jó minőségű ezüstből. Az S vége egy része letört. 1.
Átm.: 2,6 cm; 2. Mag.: 2,7 cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,6 cm; 4. H. v.: 0,2 cm. Súly: 2,03 gramm.
E. N. T. M. Ltsz.: F.12447a. (37. táb. 21)
4. Bordázott S végű hajkarika nagyon jó minőségű ezüstből. Az S vége egy része letört. Ha
nehezen is, azonban látható a két bordázás, mintegy negatívban az S vég hátulján, gyaníthatóan a
restaurálást nem jól végezték. 1. Átm.: 2,6 cm; 2. Mag.: 2,7 cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,6 cm; 4.
H. v.: 0,2 cm. Súly: 1,83 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12447b. (37. táb. 22)
72. sír (37/1965)
Sírgödör m.: 60 cm (a koponya jobboldalán), 56 cm (a medencelapát mellett). Felnőtt
megbolygatott rossz fenntartású felső testének csontozata. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 80 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő halott csontvázának részletei nem anatómiai helyzetben
kerültek elő. Fennmaradtak az oldalbordák, illetve a jobboldali medencelapát, a hátgerinc és az
elmozdított karcsont töredékek.
Melléklet nélkül.
73. sír (38/1965)
Sírgödör m.: 49–60 cm (a koponya jobboldalán), 50–56 cm (a medencelapát mellett baloldalt),
48 cm (a két lábszárcsont között). Felnőtt megbolygatott rossz fenntartású felső testének csontozata.
T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 135 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája jobbra-előre dőlt, a kezeit szorosan a test
mellé helyezték (I. poz.), a lábakat hasonló helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a lábszárcsontok alsó
részei, illetve a lábvégek csontjai.
Melléklet nélkül.
74. sír (39/1965)
Sírgödör m.: 49 cm (a bal alkarcsont mellett), 33 cm (a medencecsont előtt), 35 cm (a bal
lábszárcsont mellett). Felnőtt megbolygatott rossz fenntartású felső testének csontozata. T: NyDNy–
KÉK. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája széttöredezett, a kezeit szorosan a test
mellé helyezték (I. poz.), a lábakat hasonló helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a jobb vállcsontok, a
jobb combcsont, illetve a jobb lábfej csontjai.
Mellékletei:
A–B. Két S végű hajkarika a koponya jobb és baloldalán.
1. Bordázott S végű, nagyméretű hajkarika nagyon jó minőségű ezüstből. A végén jól látható
négy, illetve az S végén a három excizált borda. 1. Átm.: 2,6 cm; 2. Mag.: 2,7 cm; 3. S vég szél.:
0,6 cm; 4. H. v.: 0,25 cm. Súly: 2,33 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12454a. (38. táb. 2.)
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2. Bordázott S végű, nagyméretű hajkarika nagyon jó minőségű ezüstből. Az S vége nagyrésze
letört. A végén jól látható a két excizált bordázás. 1. Átm.: 2,7 cm; 2. Mag.: 2,5 cm; 3. S vég szél.: 0,4
cm; 4. H. v.: 0,25 – 0,2 cm. Súly: 3,10 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12454b. (38. táb. 1; 43. táb. 1.)
75. A–B sír (40/1965)
Sírgödör m.: 48 cm (a koponya mellett baloldalt), 43 cm (a medencecsont mellett baloldalt), 43
cm (a bal térd mellett), 45 cm (a bal lábvég mellett). Felnőtt rossz fenntartású felső testének
csontozata. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 185 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz koponyája széttöredezett, a kezeit szorosan a test
mellé helyezték (I. poz.), a lábakat hasonló helyzetben regisztrálták. A testének helyzete alapján a
halottat valamilyen szerves anyagban csavarhatták. A csontváz koponyája alatt két masszív
lábszárcsont egy másik, feldúlt temetkezésre utal.
Melléklet nélkül.
76. sír (41/1965)
Sírgödör m.: 20 cm. Gyermekcsontváz néhány maradványa: koponyatöredék, kéz- és
lábcsontok, hátgerinc csigolya. T: Ny–K.
Melléklet nélkül.
77. sír (42/1965)
Sírgödör m.: 29 cm. Ifjú vagy felnőtt teljesen szétdúlt sírja. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Melléklete:
1. Bronzból készült, sima S végű hajkarika a bal felkar mellett. A karikája nagyon vékony
bronzhuzalból készült, az S vége azonban jóval szélesebb. Az S vég ebben az esetben is letörve. 1.
Átm.: 1,8 cm; 2. Mag.: 1,95 cm; 3. S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,05 cm. Súly: 0,28 gramm. E. N. T.
M. Ltsz.: F.12460. (38. táb. 3.)
78. sír (43/1965)
Sírgödör m.: 24 cm. Egy csontvázból csak a koponya maradt meg.
Melléklet nélkül.
79–80. sír (44–45/1965) (kettes temetkezés)
Sírgödör m.: 79. sír: 73–86 cm (a koponya mellett jobboldalt), 75 cm (a jobb medencelapát
mellett), 53 cm (a bal lábszárcsont mellett); 80. sír: 50–62 cm (a koponya mellett jobboldalt), 57 cm (a
jobb medencelapát mellett), 53 cm (a bal lábszárcsont mellett). Felnőttek közepes, illetve rossz
fenntartású felső testének csontozata. T: NyDNy–KÉK.
79. sír: a hátán fekvő csontváz koponyája széttöredezett, a kezeit szorosan a test mellé helyezték
(I. poz.), a lábakat hasonló helyzetben regisztrálták. A csontváz jobb kezét a másik csontváz bal
medence lapátjára helyezték. Cs. m. h.: kb. 150 cm.
Melléklete:
1. II. Béla (1131–1141) ezüst pénzérme az alsó állkapocs alatt. 1. Átm: 1,1 cm. Súly: 0,248
gramm. E. N. T. M. F.2915. (45. táb. 2.)
2. Bordázott S végű hajkarika közép minőségű ezüstből a jobb fül helyén. Az S végén két
excizált bordázás látható. 1. Átm.: 2,2 cm; 2. Mag.: 2,6 cm; 3. S vég szél.: 0,5 cm; 4. H. v.: 0,2 cm.
Súly: 1,56 gramm. Ezüst tartalom: 750 ‰. E. N. T. M. Ltsz.: F.12452. (38. táb. 4.)
80. sír: a hátán fekvő csontváz koponyája széttöredezett, a kezeit a medencén keresztben
fektették (XIV. poz.). Kissé mélyebben került elő a 79. sír csontvázától. Cs. m. h.: kb. 150 cm.
Melléklet nélkül.
81–82. sír (46–47/1965) (szuperpozíció)
Sírgödör m.: 81. sír: 28–39 cm (a koponya mellett baloldalt), 35 cm (a nyak mellett baloldalt),
45 cm (a bal medencelapát mellett), 45 cm (a bal térd mellett), 54 cm (a lábszárcsont mellett); 82. sír:
52–60 cm (a koponya mellett jobboldalt), 63 cm (a jobb könyök mellett), 67 cm (a jobb lábszárcsont
mellett). T: Ny–K.
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81. sír: a hátán fekvő csontváz koponyája széttöredezett, mindkét kezét kinyújtották a test
mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Részlegesen ráásták a 82. sír csontvázára.
Cs. m. h.: kb. 167 cm.
Melléklet nélkül.
82. sír: a hátán fekvő csontvázból csak a széttöredezett koponya, a jobboldali oldalbordák, a
jobb karcsont és a jobb combcsont maradt fent. A sírt részlegesen megbolygatták a 81. sírgödrének
ásása során.
Melléklet nélkül.
83–84. sír (48–49/1965) (kettes temetkezés)
Sírgödör m.: 83. sír: 22–33 cm (a koponya mellett jobboldalt), 26–32 cm (a jobb medencelapát
mellett), 31 cm (a jobb térd mellett), 39 cm (a jobb lábszárcsont mellett); 84. sír: 27–37 cm (a koponya
mellett baloldalt), 39–46 cm (a bal alkarcsont mellett), 45 cm (a bal térd mellett). Két nagyon rossz
fenntartású, töredékes-hiányos felnőtt csontváz közös sírja. T: NyDNy–KÉK.
83. sír: a nagyon töredékes csontváz megmaradt csontvázrészletei alapján a kezeit kinyújtották
a test mellett (I. poz.), illetve ugyanabban a helyzetben regisztrálták a lábait is. A koponyája nagyon
töredékesen maradt fent.
Melléklet nélkül.
84. sír: a hátán fekvő csontváz koponyája széttöredezett, mindkét kezét kinyújtották a test
mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A lábszár- és a lábfejek csontjai nem
maradtak fent.
Melléklet nélkül.
85. A–C sír (50/1965)
Sírgödör m.: 26 és 47 cm. Három teljesen szétdúlt sír csontvázai koponyáinak részletei. T: Ny–K.
Melléklet nélkül.
86. sír (51/1965)
Sírgödör m.: 49–53 cm (a koponya mellett jobboldalt), 46 cm (a bal medencelapát mellett), 40
cm (a bal lábszárcsont mellett). Infans II vagy ifjú rossz fenntartású, hiányos-töredékes bolygatott
csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 136 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő halott csontváza bolygatott, a koponyán kívül egyetlen csont
sem került elő eredeti helyzetében.
Melléklete:
1. Bordázott S végű hajkarika jó minőségű ezüstből. Az S végén jó észrevehető a két excizált
borda. Három darabban került elő. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,7 cm; 3. S vég szél.: 0,35 cm; 4. H. v.:
0,1 cm. Súly: 0,47 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12450. (38. táb. 5.)
87. sír (52/1965)
Sírgödör m.: 61–74 cm (a koponya mellett), 62–68 cm (a bal medencelapát mellett). Felnőtt
közepes fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 178 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő halott mindkét kezét eredetileg kinyújtották a test mellett (I.
poz.), illetve kinyújtott helyzetben regisztrálták a lábcsontokat is. A bal alkarcsontnak csak fele maradt
meg, az alsó állkapocs előre billent, illetve hiányzik a bal lábfej csontjai.
Melléklet nélkül.
88. sír (53/1965)
Sírgödör m.: 44–53cm (a koponya mellett), 46–50 cm (a bal térd mellett). Ifjú vagy felnőtt,
rossz fenntartású jobboldalának csontrészletei. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 130 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő csontváz jobboldala maradt fent. Hiányzik ugyanakkor a jobb
lábszárcsontja és a lábfejcsontjai.
Melléklet nélkül.
89. sír (54/1965)
Sírgödör m.: 44–53cm (a koponya mellett), 46–50 cm (a bal térd mellett). Egy feldúlt sír
valószínüleg infans II koponyája, illetve néhány csonttöredéke.
Melléklet nélkül.
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90. sír (55/1965)
Sírgödör m.: 89–102 cm (a koponya mellett), 104–106 cm (a bal medencelapát mellett), 105 cm
(a bal lábvég mellett). Ifjú vagy felnőtt közepes fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 140 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő halott jobb kezét kinyújtották a test mellett, a balt pedig 45°ban a medencére helyezték (XX. poz.), illetve kinyújtott helyzetben regisztrálták a lábcsontokat is.
Hiányzanak a kéz-és a lábfejek csontjai, illetve részlegesen maradtak fent a lábszárcsontok.
Melléklet nélkül.
91. sír (56/1965)
Sírgödör m.: 89–102 cm (a koponya mellett), 104–106 cm (a bal medencelapát mellett), 105 cm
(a bal lábvég mellett).
Csontváz helyzete: az eredetileg hátán fekvő csontváz felső testéből megmaradt néhány
oldalborda, medencelapát, a jobblábcsontok, illetve a bal comb- és a bal lábszárcsont töredékei.
Melléklet nélkül.
92. sír (57/1965)
Sírgödör m.: 91 cm (a koponya mellett), Felnőtt nagyon rossz fenntartású, hiányos-töredékes
csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 135 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő halott mindkét kezét kinyújtották a test mellett (I. poz.), illetve
kinyújtott helyzetben regisztrálták a combcsontokat. A lábszár-, illetve a lábfejek csontjai maradtak
fent.
Mellékletei:
A–B. Bronz, S végű hajkarika az állkapocs (a), illetve egy hasonlóan bronzból készült példány a
bal váll mellett (b).
1. Bronzból készült, valószínűleg S végű hajkarika (a töredékes vége alapján). A karika formája
körte alakú. 1. Átm.: 1,1 × 1,1 cm; 2. H. v.: 0,08 cm. Súly: 0,17 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12366a. (38. táb. 6.)
2. Bronzból készült, S végű hajkarika töredékes darabja. Súly: 0,05 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.12366b. (38. táb. 7.)
93. sír (57/1965)
Sírgödör m.: 60. cm. Egy csontvázból néhány csonttöredék maradt fent.
Melléklet nélkül.
94. sír (59/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: 53–69 cm (a bal medencelapát töredéke mellett), 83 cm (a bal lábfej helyén).
Felnőtt majdnem teljesen érintetlen töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 180 cm.
Csontváz helyzete: a hátán fekvő halott majdnem teljes csontváza. Hiányzanak a kéz ujjcsontjai.
A karjait a test mellett kinyújtva dokumentálták (I. poz), illetve kinyújtott helyzetben regisztrálták a
lábcsontokat is.
Melléklete nélkül.
95. sír (60/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt vagy ifjú csontvázának hiányos maradványai. T: Ny–K. Cs. m.
h.: 122 cm.
Csontváz helyzete: a bolygatott sír csontvázát elsősorban a felsőtestén érte a bolygatás, ahol a
csontok egyike sem került elő anatómiai helyzetben. A medencecsontok, illetve a bal combcsont
hasonlóan elmozdult eredeti helyzetéből.
Melléklet nélkül.
96. A–B sír (61/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: 46 cm (a koponya helyén), 54 cm (a lábvégeknél). Felnőtt vagy ifjú csontvázak
hiányos maradványai, a vázak helyzete alapján különálló sírgödrökben. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 122 cm.
A. sír: a majdnem teljesen szétroncsolt csontvázból a medencecsont és a két combcsont maradt meg.
B. sír: a bolygatott sír csontvázát elsősorban a felsőtestén érte a bolygatás. Hiányzik a váz
koponyája, illetve a váz felsőrészének baloldala. A bal karcsontjai elmozdultak eredeti helyükből.
Melléklet nélkül.
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97. sír (62/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a koponya helyén). Gyermek vagy ifjú csontvázának töredékes-hiányos
maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 98 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája jobbra billent 45°-ban, hiányoznak az
alkarcsontjai, illetve valószínűleg a lábszárcsontok a kutató szelvény keleti falában maradtak.
Melléklet nélkül.
98. sír (63/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: 40–53 cm (a koponya mellett), 50–59 (a medencecsont bal felén), 63 cm (a bal térd
mellett). Infans II vagy ifjú csontvázának töredékes-hiányos maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb.
104 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája balra billent, a karcsontjait egymásra
helyezték (XIV. poz). Hiányzik a bal felsőtestének oldalbordái, illetve a lábszárcsontok és a lábujjak.
A combcsontoktól keletre, merőleges helyzetben előkerült csontokról nem lehet eldönteni, hogy a
csontvázhoz tartoztak vagy sem, illetve egy másik szétroncsolt csontváz maradványai?
Melléklet nélkül.
99. sír (64/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: 49 cm (a bal lábszárcsont végénél). Bolygatott csontváz töredékes maradványai.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 50 cm.
Csontváz helyzete: a felnőtt vázból a két combcsont alsó része és a két lábszárcsont maradt meg.
A csontváz többi része a kutatószelvény nyugati falában maradt.
Melléklet nélkül.
100. sír (65/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: 46 cm (a bal lábszárcsont közepe táján). Csontváz töredékes maradványai.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 65 cm.
Csontváz helyzete: a felnőtt vázból a test mellett kinyújtott jobbkar, a medencecsont egy része, a
két comb- és a két lábszárcsont maradt meg. A csontváz többi része a kutatószelvény nyugati falában
maradt.
Melléklet nélkül.
101. sír (66/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: 46 cm (a medence csont mellett). Csontváz néhány töredéke. T: Ny–K. Cs. m. h.:
nem lehetett mérni.
Csontváz helyzete: a teljesen szétdúlt sír csontvázából egy medencecsont és két combcsont
maradt meg. A sírt a 100. sír gödrének megásásakor dúlhatták szét.
Melléklet nélkül.
102. sír (67/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II csontváz töredékes maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb.
114 cm.
Csontváz helyzete: a bolygatott sír nyújtott csontvázát elsősorban a felsőtestén érte a bolygatás,
ahol a csontok egyike sem került elő anatómiai helyzetben. Elmozdultak a csontváz fel- és
alkarcsontjai is. A koponyája balra billent. A lábcsontok közelsége arra utalhat, hogy vászonba vagy
lepelbe csavarva temethették el.
Melléklet nélkül.
103. sír (68/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II csontváz töredékes maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb.
124 cm.
Csontváz helyzete: a bolygatott sír nyújtott csontvázát elsősorban a felsőtestén érte a bolygatás,
ahol a csontok egyike sem került elő anatómiai helyzetben. Elmozdultak a csontváz fel- és
alkarcsontjai is. A koponyáját is nagy részben szétroncsolták.
Melléklet nélkül.
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104. sír (69/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II csontváz töredékes maradványai. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb.
95 cm.
Csontváz helyzete: a bolygatott sír nyújtott csontvázát elsősorban a felsőtestén érte a bolygatás,
ahol a csontok egyike sem került elő anatómiai helyzetben. Elmozdultak a csontváz fel- és
alkarcsontjai is. A koponyáját is nagy részben szétroncsolták. A csontváz baloldalán egy felnőtt
csontvázának combcsontját regisztrálták. A lábszárcsontjainak egy része a kutatószelvény keleti
falában maradt.
Melléklet nélkül.
105. sír (68/1965) (6. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II csontvázának töredékes maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb.
62 cm.
Csontváz helyzete: a bolygatott sír nyújtott csontvázát a felsőtestén megbolygatták. A koponyája
ballra billent. A test alsó része a kutatóárok kelet falában maradt.
Melléklet nélkül.
106. A–C sír
Sírgödör m.: nincs adat. Három, felnőtt csontváztöredéke. T: Ny–K.
Melléklet nélkül.
1968-os ásatási idényben feltárt sírok
107. sír (1/1968) (8. táb.)
Sírgödör m.: 48 cm (a koponya mellett baloldalt). Ifjú vagy felnőtt jó megtartású csontváza.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 152 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyájából kissé előre balra billent, az állkapocs pedig
a kulcscsontra került, a kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan, kinyújtott
helyzetben regisztrálták.
Melléklete nem volt.
108. sír (2/1968) (8. táb.)
Sírgödör m.: 38 cm (a koponya mellett jobboldalt). Felnőtt jó megtartású csontváza. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 60°-ban a kulcscsont felé balra billent, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait pedig bal irányban felhúzták.
Melléklete:
1. Kisméretű, S incizált, bordázott végű, bronz hajkarika a koponya jobb oldalán. Az S végének
egy része letörve. 1. Átm.: 1,5 cm; 2. Mag.: 1,3 cm; 3. S vég szél. 0,5 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,57
gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14516. (38. táb. 8.)
2. Nyitott, pántgyűrű nagyon jó minőségű ezüstből. A pánt a középen a legszélesebb, a végein
pedig a legkeskenyebb. 1. Átm.: 1,7 × 1,9 cm; 2.a. Lemez szél. köz.: 0,45 cm; 2.b. Lemez szél. vég.:
0,4 – 0,3 cm. Súly: 2,55 gramm. Ezüst tartalom: 750 ‰. E. N. T. M. Ltsz.: F.14512. (38. táb. 9.)
109. sír (3/1968) (8. táb.)
Sírgödör m.: 58 cm (a koponya mellett baloldalt), 60 cm (a bal térd mellett). Felnőtt jó
megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent, a kezeit kinyújtották a
teste mellett (I. poz.), akárcsak a lábait. Nem maradt eredeti helyén az állkapocs, amely a koponyával
ellentétes, bal oldalra került, illetve nem maradtak fent a bal kézfejcsontjai és a lábszárcsontok alsó
része, illetve a lábvégek.
Melléklet nélkül.
110. sír (4/1968) (8. táb.)
Sírgödör m.: 44 cm (a koponya mellett jobboldalt), 41 cm (a bal térd mellett). Felnőtt jó
megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 156 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 45°-ban jobbra billent, a kezeit kinyújtották a
teste mellett (I. poz.), akárcsak a lábait.
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Mellékletei:
1. S végű, oválisra nyomott, nagyon masszív, vastag karikájú, de kisméretű hajkarika, az S
végéből kitört. Nagyon jó minőségű ezüstből készült. A karikája végén jól látszik, hogy a végét
lecsípték. 1. Átm.: 1,5 cm; 2. Mag.: 1,9 cm; 3. S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,25 cm. Súly: 2,43
gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14508. (38. táb. 10; 43. táb. 5.)
2. Sima, S végű középméretű hajkarika, bronzból. A karikája kerek alakú, vége kihegyesedik. 1.
Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.: 2,4 cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,90 gramm. E. N. T.
M. Ltsz.: F.14509. (38. táb. 11.)
111. sír (5/1968) (8. táb.)
Sírgödör m.: 35 cm (a koponya mellett baloldalt), 44 cm (a jobb térd mellett). Felnőtt közepes
megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 120 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 20°-ban balra billent. Hiányzik a két
alkarcsontja, illetve oldalbordázata. A lábait kinyújtott helyzetben regisztrálták, azonban hiányoznak a
térdcsontok, a lábszárcsontok és a lábvégek.
Melléklet nélkül.
112. sír (6/1968) (8. táb.)
Sírgödör m.: 40 cm (a koponya mellett baloldalt), 44 cm (a bal térd mellett). Felnőtt jó
megtartású, töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban balra billent, a kezeit a teste mellé
helyezték (I. poz.). A sírban fekvő csontváz helyzete alapján azonban úgy tűnik, hogy nem a nyakrész
csontjainak korróziója nyomán billent jobboldalra a koponya, hanem eredetileg úgy helyezték a sírba.
Ezt az észrevételt támogatni látszik az a tény is, hogy a lábszárait kissé baloldalra behajlították.
Melléklet nélkül.
113. sír (7/1968) (9. táb.)
Sírgödör m.: 47 cm (a koponya mellett baloldalt), 59 cm (a bal térd mellett). Felnőtt jó
megtartású, töredékes csontváza. T: ÉNy–DK. Cs. m. h.: kb. 176 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 45°-ban jobbra billent, a kezeit a teste mellé
helyezték (I. poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták. A
dokumentáció alapján úgy tűnik, hogy a testet a medence környékén mintha egy kissé meghajlították volna.
Melléklet nélkül.
114. sír (8/1968) (9. táb.)
Sírgödör m.: 47 cm (a koponya mellett baloldalt), 62 cm (a bal térd mellett). Felnőtt töredékes
csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 176 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású csontváz koponyája kissé jobbra billent, a
kezeit a teste mellé helyezték (I. poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben
regisztrálták.
Temetkezési szokás: a jobb váll mellett egy élére fordított hosszúkás kő (29 × 9 cm), illetve
részlegesen a balkar csontjain három darab kisebb kődarab (1. 7 × 11 cm, 2. 15 × 18 cm, 3. 11 × 20 cm).
Mellékletei:
1. S végű óriásméretű, bronz hajkarika a koponya jobboldalán. 1. Átm.: 3,2 cm; 2. Mag.: 3,6
cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,3 cm. Súly: 2,93 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14506. (38. táb. 12.)
2. Bronzból készült pántgyűrű a jobb kéz negyedik ujjáról. A felületén sorokban incizált kis
téglalap díszítések, sorokban vagy kettős sorban rendezve. A sorok csoportokba vannak rendezve,
melyek között kisebb-nagyobb távolság van. 1. Átm.: 1,9 × 2,1 cm; 2. Lemez szél.: 0,45 cm. Súly:
1,12 gramm. Súly: 0,22 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14507. (38. táb. 13.)
115. sír (9/1968) (9. táb.)
Sírgödör m.: 60 cm (a koponya mellett baloldalt), 62 cm (a bal térd mellett). Felnőtt töredékes
csontváza. T: ÉNy–DK. Cs. m. h.: kb. 168 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású csontváz koponyája 45°-ban jobbra billent,
a jobb kezét a test mellett kinyújtották, a bal pedig enyhén a medencelapát bal oldalára került (IV.
poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
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116. sír (10/1968) (9. táb.)
Sírgödör m.: 38 cm (a koponya mellett baloldalt), 47 cm (a bal térd mellett). Felnőtt töredékes
csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 168 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású csontváz koponyája 90°-ban balra billent, a
kezeit a teste mellé helyezték (I. poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben
regisztrálták.
Melléklete:
1. Kisméretű, bronzból készült, bordázott S végű hajkarika. Sírban levő helyzete nincsen
meghatározva. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,8 cm; 3. S vég szél. 0,45 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,57
gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14510. (38. táb. 14.)
2. Félkörátmetszetű, zárt bronzgyűrű. Sírban levő helyzete nincsen meghatározva. 1. Átm.:
1,7 × 1,9 cm; 2. Karika. v.: 1,7 × 1,7 cm. Súly: 1,09 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14515. (38. táb. 15.)
117. sír (11/1968) (9. táb.)
Sírgödör m.: 36 cm (a koponya mellett baloldalt), 43 cm (a bal térd mellett). Felnőtt töredékes
csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 174 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású csontváz koponyája 45°-ban jobbra billent,
a kezeit a teste mellé helyezték (I. poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben
regisztrálták.
Melléklet nélkül.
118. sír (12/1968) (9. táb.)
Sírgödör m.: 42 cm (a koponya mellett baloldalt), 55 cm (a bal térd mellett). Felnőtt töredékes
csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 163 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású csontváz kezeit a teste mellé helyezték (I. poz.). A
lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
119. sír (13/1968) (9. táb.)
Sírgödör m.: 48 cm (a koponya mellett jobboldalt), 50 cm (a jobb térd mellett). Ifjú vagy felnőtt
töredékes csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású csontváz kezeit a teste mellé helyezték (I. poz.). A
lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányoznak a lábujj csontjai.
Melléklet nélkül.
120. sír (14/1968) (9. táb.)
A bal váll mellett nagyon sok kis kődarab. Az ásatók rajzos dokumentációja szerint
mindegyikük lapjára fektetett, ami kőalapozást sejtet. Valószínűleg nem a sírhoz tartoznak.
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt töredékes-hiányos csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m.
h.: kb. 149 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, rossz megtartású csontváz koponyája töredékeiben maradt meg,
de a jobb felső karcsontján kívül hiányzik a karcsontjai, illetve a bal lábvégei.
Melléklet nélkül.
121. sír (15/1968) (10. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt töredékes-hiányos csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb.
152 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz felső testének jelentős része, a hátgerincén kívül,
hiányzik. A kinyújtott lábak fölött valószínűleg a test ezen részei kerültek elő. Hasonlóan hiányoznak
a lábvégei is.
Temetkezési szokások: a jobb combcsont és a jobb térd mellett 13–14 centiméterre két kisebb
kődarab, illetve a bal láb vége mellett újabb három, kisebb méretű kődarab.
Melléklet nélkül.
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122. sír (16/1968) (10. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt töredékes csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású csontváz koponyája 45°-ban balra dőlt, a kezeit a
teste mellé helyezték (I. poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Hiányoznak a bal lábujj csontjai.
Melléklete:
1. Bronz, sima S végű hajkarika, az S vége letörve. 1. Átm.: 1,1 cm; 2. Mag.: 2,0 cm; 3. S vég
szél.: 0,15 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,26 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14505. (38. táb. 16.)
123. sír (17/1968) (10. táb.)
Sírgödör m.: 40 cm (a koponya mellett jobboldalt), 41 cm (a jobb térd mellett). Felnőtt
töredékes-hiányos csontváza. T: ÉNy–DK. Cs. m. h.: kb. 174 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású csontváz kezeit a teste mellé helyezték (I. poz.).
A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklete nem volt.
124. sír (18/1968) (10. táb.)
Sírgödör m.: 58 cm (a koponya mellett jobboldalt), 62 cm (a jobb térd mellett). Felnőtt
töredékes-hiányos csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 166 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású csontváz kezeit a teste mellé helyezték (I. poz.). A
lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik a jobb kézfej csontjai.
Melléklete nem volt.
125. sír (19/1968) (10. táb.)
Sírgödör m.: 32 cm (a bal medencelapát mellett), 30 cm (a bal térd mellett). Felnőtt nagyon
töredékes-hiányos csontváza. T: ÉNy–DK. Cs. m. h.: kb. 166 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, rossz megtartású csontváz felső teste egészen a medencecsontjáig
hiányzik, kivételt a bal vagy a jobb alkarcsontja, amely keresztben került a medencelapát fölött.
Hasonlóan hiányoznak a lábvégei.
Temetkezési szokás: a lábak végénél baloldalt három darab kis kődarab.
Melléklete nem volt.
126. sír (20/1968) (8. táb.)
Sírgödör m.: 58 cm (a koponya bal oldalán), 49 cm (a bal térd mellett). Infans I töredékeshiányos csontváza. T: ÉNy–DK. Cs. m. h.: kb. 79 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, közepes megtartású kisgyermekcsontváz felső testrészének
csontozatából hiányzanak a jobb oldali oldalbordák, illetve a jobb alkarcsont. Hasonlóan hiányoznak a
lábvégei.
Melléklet nélkül.
127. sír (21/1968) (10. táb.)
Sírgödör m.: 27 cm (a koponya bal oldalánál), 36 cm (a bal térd mellett). Felnőtt nagyon
töredékes-hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 171 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, közepes megtartású felnőtt csontváz felső testrészének
csontozatából hiányoznak a karcsontok, illetve a baloldali medencecsont.
Melléklet nélkül.
128. sír (22/1968) (11. táb.)
Sírgödör m.: 48 cm (a koponya bal oldalán), 58 cm (a bal térd mellett). Felnőtt nagyon
töredékes-hiányos csontváza. T: ÉNy–DK. Cs. m. h.: kb. 172 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban balra
dőlt, a kezeit a teste mellé helyezték (I. poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben
regisztrálták.
Melléklet nélkül.
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129. sír (23/1968) (11. táb.)
Sírgödör m.: 49 cm (a koponya jobb oldalánál), 60 cm (a bal térd mellett). Felnőtt nagyon
töredékes-hiányos csontváza. T: ÉNy–DK. Cs. m. h.: kb. 166 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban balra
dőlt, a kezeit a teste mellé helyezték (I. poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben
regisztrálták. Hiányzik a bal kézfej csontjai.
Temetkezési szokás: különböző méretű kődarabok, lapjukra helyezve, a koponyájának egy
kisebb részén (19 × 14 cm), a jobb alkarcsonton (36 × 23 cm), a jobb combcsont mellett (22 × 11 cm)
és a jobb lábszárcsont mellett (38 × 17 cm).
Melléklet nélkül.
130. sír (24/1968) (11. táb.)
Sírgödör m.: 49 cm (a koponya jobb oldalánál), 60 cm (a bal térd mellett). Felnőtt nagyon
töredékes-hiányos csontváza. T: ÉNy–DK. Cs. m. h.: kb. 166 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású felnőtt csontváz kezeit a teste mellé
helyezték (I. poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Temetkezési szokás: különböző méretű kisebb kődarabok, lapjukra helyezve, a jobb felső és
alkarcsonton, illetve mellett, illetve egy nagyobb és egy kisebb a jobb combcsonton, illetve mellette (a
nagyobb kődarab méretei: 27 × 17 cm).
Melléklete:
1. Bronz, nagyméretű sima hajkarika (1a). 1. Átm.: 2,5 × 2,5 cm; 2. H. v.: 0,2 cm. Súly: 1,64
gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14520. (38. táb. 17.)
131. sír (25/1968) (10. táb.)
Sírgödör m.: 45 cm (a koponya bal oldalánál), 52 cm (a bal térd mellett). Felnőtt csontváza.
T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 182 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású felnőtt csontváz kezeit a teste mellé
helyezték (I. poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik
néhány ujjperce a bal kézfejről.
Melléklet nélkül.
132. sír (26/1968) (10. táb.)
Sírgödör m.: 37 cm (a koponya bal oldalánál), 38cm (a bal térd mellett). Felnőtt csontváza.
T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 168 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban balra
esett, a jobb kezét kinyújtották a teste mellett, a balt pedig 90°-ban a hasfalára hajtották (II. poz.). A
lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik a bal lábfej lábujjainak
csontjai.
Melléklet nélkül.
133. sír (27/1968) (11. táb.)
Sírgödör m.: 28 cm (a koponya bal oldalánál), 35 cm (a bal térd mellett). Felnőtt csontváza. T:
NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 174 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású felnőtt csontváz koponyája jobbra esett, a
karjai enyhén a medencelapát szélére kerültek (IV. poz.), a nyújtott lábait kissé elhajlították balra a test
törzsétől. A helyzete alapján valószínűleg hogy lepelbe csavarva temethették el.
Melléklet nélkül.
134. sír (28/1968) (11. táb.)
Sírgödör m.: 43 cm (a koponya bal oldalánál), 43 cm (a bal térd mellett). Felnőtt csontváza. T:
NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 161 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású felnőtt csontváz koponyája széttöredezett, kezeit a
teste mellé helyezték (I. poz.). A lábait, a karjaihoz hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Hiányzik a jobb kézfejének csontozata.
Melléklet nélkül.
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135. sír (29/1968) (8. táb.)
Sírgödör m.: 46 cm (a koponya bal oldalánál), 44 cm (a bal térd mellett). Infans I töredékeshiányos csontváza. T: NyDNy-KÉK. Cs. m. h.: kb. 79 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, közepes megtartású kisgyermekcsontvázból hiányzik a kézfejek
csontjai, a jobb combcsont nagy része felső és a lábvégek.
Melléklete:
1. Egyszerű, sima, kisméretű hajkarika (1a), közepes minőségű ezüstből. Sírban levő helyzete
nincsen meghatározva. 1. Átm.: 1,4 × 1,4 cm; 2. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,41 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.14511. (38. táb. 25; 43. táb. 8.)
136. sír (30/1968) (8. táb.)
Sírgödör m.: 24 cm (a koponya bal oldalánál), 8 cm (a bal karcsont végénél), 25 cm (a hátgerinc
végénél). Felnőtt töredékes-hiányos csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 75 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, közepes megtartású, hiányos felnőtt csontváznak csak a felső
testrésze maradt meg. A helyzete alapján a karokat a test mellett kinyújtották (I. poz.), a széttöredezett
koponya pedig balra dőlt.
Melléklet nélkül.
137. sír (31/1968) (10. táb.)
Sírgödör m.: 51 cm (a koponya bal oldalánál), 30 cm (a bal térd mellett). Felnőtt csontváza. T:
NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 154 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású felnőtt csontváz koponyája 45°-ban jobbra dőlt, a
kezeit a teste mellé helyezték (I. poz.). A bal lábát keresztben áthelyezték a jobb lába fölött.
Hiányoznak a lábvégek.
Melléklet nélkül.
138. sír (32/1968) (11. táb.)
Sírgödör m.: 29 cm (a koponya bal oldalánál), 39 cm (a bal térd mellett). Felnőtt csontváza. T:
NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 169 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban balra
esett, a jobb kezét kinyújtották a teste mellett, a balt pedig 90°-ban a hasfalára hajtották (II. poz.)
(kérdéses hogy az egyik radius csontját miért regisztrálták a medencecsonton). A lábait, a karjaihoz
hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
139. sír (33/1968) (11. táb.)
Sírgödör m.: 28 cm (a koponya helyén), 23 cm (a bal térd mellett). Felnőtt, töredékes-hiányos
csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 101 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású felnőtt csontváz koponyája hiányzik, de hiányzik a
lábszárcsontjai és a lábvégei is. A jobb kezét 90°-ban behajlítva a hasfalra helyezték, míg a balt
kinyújtották a test mellett (III. poz.).
Melléklet nélkül.
140–141. sír (34–35/1968) (szuperpozíció) (11. táb.)
Sírgödör m.: 26 cm (a 140. sír koponyája bal oldalán), 30 cm (a 140. sír két térde között), 23 cm
(a 141. sír koponyája mellett), 34 cm (a 141. sír bal térde mellett). Felnőtt csontvázak.
140. sír (34/1968): a töredékes-hiányos csontváz a 141. sír alól került elő, amely részben
megsemmisítette a felső testrészét, a medencecsontok és a jobb femurcsont a 141. sír csontváza
jobboldaláról került elő. A rajz dokumentáció alapján a test hosszúságát nem sikerült megállapítanunk.
T: ÉNy–DK.
Melléklet nélkül.
141. sír (35/1968): felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza, a 140. sír csontváza fölött. A
karjait a test mellett kinyújtották (I. poz.), illetve hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták a lábait
is. T: ÉÉNy–DDK. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
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Melléklete:
1. Rosszezüst, nagyméretű, bordázott S végű hajkarika. A huzalkarikája négyzet átmetszetű. Az
S végből ebben az esetben is kitörve, alig maradt belőle látható rész, azonban indulásánál
megfigyelhető kiugrás bordázásra utal. 1. Átm.: 2,5 cm; 2. Mag.: 2,6 cm; 3. S vég szél. 0,2 cm; 4. H.
v.: 0,05 cm. Súly: 1,0 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14517. (38. táb. 18.)
142. sír (36/1968) (11. táb.)
Sírgödör m.: 25 cm (a koponya bal oldalán), 27 cm (a bal térd mellett). Felnőtt, töredékeshiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 153 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású felnőtt csontváz széttöredezett-hiányos koponyája
balra dőlt 45°-ban, de hiányoznak a lábujjpercei is. A kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.) és
hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták a lábait is.
Melléklete nem volt.
143–145. (37–39/1968) sírokról nem maradt semmilyen dokumentáció, azonkívül, hogy NyÉNy–
KDK tájolásúak.
145. sír melléklete:
1. II. Béla (1131–1141) (?) bronz denára 4 centiméterre a fejtől. 1. Átm.: 1,2 cm. Súly: 0,262
gramm. E. N. T. M. Ltsz.: N.97943. (45. táb. 4.)
146. sír (40/1968) (12. táb.)
Sírgödör m.: 25 cm (a koponya mellett baloldalt), 27 cm (a bal térd mellett). Ifjú, töredékeshiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 137 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású csontváz széttöredezett koponyája balra esett 90°ban, a jobb kezét a hasfalra helyezték kb. 75–80°-ban, a balt pedig kinyújtották a test mellett (III.
poz.). Hiányoznak a kézfejének csontjai és a lábujjpercei.
Mellékletei:
1. Középméretű, S végű bronz, négyzet átmetszetű karikájú, bordázott végű hajkarika. Sírban
levő helyzete nincsen meghatározva. A karikája négyzet átmetszetű. Az S karikáján két excizált borda
figyelhető meg. 1. Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.: 1,55 cm; 3. S vég szél. 0,4 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,09
gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14513. (38. táb. 19.)
2. Ezüst hajkarika töredéke. Sírban levő helyzete nincsen meghatározva. H. v.: 0,1 cm. Súly:
0,56 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14514. (38. táb. 20.)
3. 1–12. Tizenkét darab gyöngyszemből álló gyöngysor. Sírban levő helyzete nincsen
meghatározva. Leltározatlan. (43. táb. 11. 1–12.)
4. Nyitott sodrott gyűrű, bronzból. Sírban levő helyzete nincsen meghatározva. 1. Átm.: 2,0 ×
2,2 cm; 2. Vast.: 0,2 – 0,1 cm. Súly: 1,13 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.14518. (38. táb. 21.)
147. A–B. sír (41. A–B/1968) (12. táb.)
Sírgödör m.: 57 cm (a koponya mellett baloldalt), 62 cm (a bal térd mellett). Egy felnőtt
töredékes-hiányos csontváza (141. A) és egy valószínűleg felnőtt koponyája (141. B). T: Ny–K. Cs. m.
h.: kb. 175 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású csontváz széttöredezett koponyája 90°-ban jobbra
esett, a karcsontjait a test mellett regisztrálták (I. poz.), a lábai hasonlóan kinyújtott helyzetben. Nem
maradtak eredeti helyzetben az oldalbordái, illetve elmozdult a jobb lábszárcsont is.
A jobb lábszárcsont mellől egy koponya (147. B.) is előkerült.
Melléklet nélkül.
148. sír (42/1968) (12. táb.)
Sírgödör m.: 35 cm (a koponya mellett baloldalt), 41 cm (a bal térd mellett). Felnőtt nagyon
töredékes-hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 175 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, közepes megtartású csontváz széttöredezett koponyája jobbra
esett, a felső testen pedig egyértelműen követhetjük a bolygatás nyomait, a testrészek nagy része nem
anatómiai helyzetben kerültek elő. A lábcsontokat kinyújtott helyzetben regisztrálták, azonban
hiányoznak a lábujjpercei, akárcsak a kézfejek csontjai is.
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Melléklete:
1. Bronzból készült, nagyméretű, sima S végű hajkarika. A huzalkarikája négyzet átmetszetű, az
S végből alig maradt látható rész, az indulásánál nem figyelhető meg bordázás. 1. Átm.: 2,5 cm; 2.
Mag.: 2,6 cm; 3. S vég szél. (töredékes): 0,4 cm; 4. H. v.: 0,2 cm. Súly: 1,00 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.14521. (38. táb. 22.)
149. sír (43/1968) (12. táb.)
Sírgödör m.: 70 cm (a koponya mellett baloldalt), 79 cm (a bal térd mellett), 81 cm (a bal
lábszárcsont mellett). Felnőtt nagyon töredékes-hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 163 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, rossz megtartású csontváz széttöredezett koponyája jobbra esett, a
karcsontjait a test mellett regisztrálták (I. poz.), a lábai hasonlóan kinyújtott helyzetben. Nem maradt
fent a felső test csontozatának nagy része.
Melléklet nélkül.
150. sír (44/1968) (12. táb.)
Sírgödör m.: 70 cm (a koponya mellett baloldalt), 63 cm (a bal térd mellett), 62 cm (a bal
lábszárcsont mellett). Felnőtt nagyon töredékes-hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 163 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, rossz megtartású csontváz széttöredezett koponyájából alig maradt
fent töredékek, de hasonlóan hiányos a felső testrésze is. Hiányoznak a lábvégek is.
Melléklet nélkül.
1969-es ásatási idény során feltárt sírok
151. sír (45/1968–1969 167 ; 1/1969) (13. táb.)
Sírgödör m.: 56 és 61 cm (a koponya mellett jobb és baloldalt), 66 cm (a bal medencelapát
mellett),. Felnőtt nagyon töredékes-hiányos, bolygatott csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 131 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, rossz megtartású, bolygatott csontváz széttöredezett koponyájából
néhány töredék maradt fent, de hasonlóan hiányos a felső testrésze is. Hiányzanak a lábszárcsontok
legnagyobb része.
Melléklet nélkül.
152. A-D sír (46. A–D/1968–1969; 2. A–D/1969) (többes temetkezés) (13. táb.)
Sírgödör m.: 54 cm (az A koponyán), 54 cm (a B koponyán), 59 cm (a C koponyán), 67 cm (a D
koponyatöredék mellett), 66 cm (az A sír hátgerince mellett), 54 cm (a D koponya mellett).
152. A. sír: felnőtt jó megtartású, töredékes-hiányos, bolygatott csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.:
kb. 156 cm. A széttöredezett koponyája jobbra esett, a bal keze a teste mellett kinyújtva, míg a bal kar
rátemetkezések miatt elmozdult. A lábszárcsontjainak csak a felső része maradt meg.
A B koponya a jobb felső karcsontról került elő, a C jobb karcsont és a medencelapát helyén, a
D koponyát pedig ettől jobboldalra rögzíthették. Valószínűleg a C koponya csontvázához tartozott az a
néhány oldalborda és a hátgerinc csigolya, amely a koponyától lejjebb került elő.
Melléklet nélkül.
153. A–D sír (47. A–D/1968–1969; 3. A–D/1969) (többes temetkezés) (13. táb.)
Sírgödör m.: 47 cm (az A koponya baloldalán), 65 cm (a medencecsont közelében), 60 cm (a
jobb lábvégénél), 64 cm (a B koponyatöredék mellett), 58 cm (a C koponya teteje), 54 cm (a D
koponya mellett).
153. A sír: felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 162 cm. A
koponyájának felső része jobbra esett, az alsó része azonban eredeti helyzetében maradt. A kezeit a
teste mellé helyezték (I. poz.) és hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták a lábait is. Nem
maradtak fent a lábvégei és a lábujjak csontjai.
A három koponya a lábaktól keletre: körülbelül 39 centiméterre került elő a B koponya, illetve
két comb- és egy lábszárcsont, két oldalborda töredék, 55 centiméterre a C koponya töredéke és 101
centiméterre majdnem egy teljesen ép koponya (D).
Melléklet nélkül mind a négy csontvázhoz tartozó részlet.
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154. A–G sír (48. A–G/1968–1969; 4. A–F/1969) (többször használt, feldúlt temetkezések)
(13. táb.)
Sírgödör m.: 57 cm (az A koponya mellett), 50 cm (B koponyán), 54 cm (C koponya töredékei
között), 58 cm (a D koponya mellett), 46 cm (E koponyán), 49 cm (F koponyán), 58 cm (G
koponyán). T: DNy–ÉK.
Csontvázrészek helyzete: egy 230 cm-es hosszú sírgödörben 6 darab emberi koponya, a 154. D
és E koponyán femur- és tibia csontok, a gödör végében pedig anatómiai rendben két lábcsont,
amelynek a bal lábvégeinél került elő a 153. C koponyája. Kérdés csak az, hogy valójában ez a
sírgödör nem alkot egyetlen objektumot a 153. sírral?
Mellékletet nem regisztráltak egyetlen koponya környékén sem.
155. A–C sír (49. A–C/1968–1969; 5. A–C/1969) (többször használt, feldúlt temetkezések) (13. táb.)
Sírgödör m.: 47 cm (az A koponya mellett), 55 cm (a B koponya mellett), 47 cm (C koponya
mellett). Felnőtt csontvázak részletei.
155. A sír: egy 100 cm-es sírgödörben egy megbolygatott emberi csontváz koponyája,
hátgerince, femurcsontjai (A). T: Ny–K.
Tőle északra egy emberi koponya (155. C) és két lábszárcsont (?), illetve észak-nyugatra és
nyugatra egy újabb koponya (155. B), illetve újabb lábcsontok.
Melléklet nélkül.
156. A–H sír (50. A–H/1968–1969; 6. A–H/1969) (többször használt, feldúlt temetkezések) (13. táb.)
Sírgödör m.: 56 cm (az A koponyán), 63 cm (az A csontváz medencelapátján), 51 cm (a B
koponyán), 50 cm (a femurcsontok mellett), 31 cm (a C koponyán), 41 cm (a D koponyán), 34 cm (az
F koponyán), 42 cm (a G koponyán), 45 cm (a H koponya mellett).
156. A sír: a nyújtott, rossz megtartású csontváz széttöredezett koponyája jobbra esett, a
karcsontjait a test mellett regisztrálták (I. poz.), a lábai hasonlóan kinyújtott helyzetben. Nem maradt
fent a felső test csontozatának egy része. T: Ny–K.
Közvetlenül a csontváz mellett még egy koponya (B), továbbá lábszár- és combcsontok (kb. 10
darab). Az A csontváz bal lábvégénél egymásra helyezve több koponya: a C koponya, rajta a D
koponyán, illetve az E–F koponya, továbbá a G és a H koponyák, illetve két állkapocs, comb- és
lábszárcsont töredékek.
Melléklet nélkül.
157. A–D sír (51. A–D/1968–1969; 7. A–D/1969) (14. táb.)
Sírgödör m.: 64 cm (az A csontváz koponyájának helyén), 61 cm (az A csontváz
medencelapátján), 59 cm (az A csontváz két lábszárcsontja között), 58 cm (a B koponyán), 63 cm (a C
koponya mellett), 53 (a D koponyán).
157. A sír: a nyújtott, rossz megtartású csontváz széttöredezett koponyája hiányzott, a jobb
karcsontja 90°-ban a hasfalon, a balt pedig kinyújtották a test mellett (III. poz.). A lábai hasonlóan
kinyújtott helyzetben. T: NyÉNy–DKD. Cs. m. h.: kb. 140 cm.
Közvetlenül a csontváz mellett balra még egy koponya (B) két femurcsonton, közvetlen
közelükben keletre két koponya (a D koponya a C koponyán).
Melléklet nélkül.
158. A–H sír (52. A–H/1968–1969; 8. A–H/1969) (többes sír) (14. táb.)
Sírgödör m.: 48 cm (az A csontváz koponyája helyén), 57 cm (az A csontváz jobb
medencelapátja mellett), 58 cm (az A csontváz két lábszárcsontja között), 52 cm (a B koponya és egy
femurcsont mellett), 47 cm (a innen lejjebb), 49 cm (a D koponyán), 50 cm (az E koponyán).
158. A sír: a nyújtott, rossz megtartású csontváz széttöredezett koponyája hiányzott, a
karcsontjai a test mellett (I. poz.). A lábai hasonlóan kinyújtott helyzetben. Nem lehet tudni hogy
melyik koponya tartozhatott a csontvázhoz, valószínűleg azonban az A jelzett. T: NyDNy–KÉK. Cs.
m. h.: kb. 185 cm.
A csontváz körül 7 darab koponyatöredék: a jobboldalán a C, D, E és a G, a baloldalán pedig a
B, F és a H koponya. A csontvázat hasonlóan jelentős számú comb- és lábszárcsont vette körül. Arra
kell gondolnunk ebben az esetben is, hogy egy halottat ellőbben eltemetett halottak (hozzátartozók?)
körében temették el. Kérdés marad, hogy ez családi-rokoni kapcsolatokkal magyarázható vagy sem?
Melléklet nélkül.
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159. sír (53/1968–1969; 9/1969) (14. táb.)
Sírgödör m.: 56 cm (a koponyatetőn), 64 cm (a hátgerincen), 61 cm (a bal térdcsont mellett).
Felnőtt nagyon töredékes-hiányos csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 151 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású csontváz jobboldalának csontrészletei nem
maradtak meg: hiányzik a jobbkar, oldalbordák, medencelapát, combcsont. A lábszárcsont felső része
maradt fent. A bal karcsont a medencelapát alá került.
Melléklete:
1. S végű kerek, nagyon masszív-vastag karikájú, középméretű hajkarika, az S vége restaurálás
után letört, de rekonstruálható a 3-as excizált bordázás. Nagyon jó minőségű ezüstből készült. A
karikája végén jól látszik, hogy a végét lecsípték. Sírban levő helyzete nem ismert. 1. Átm.: 1,8 cm; 2.
Mag.: 1,9 cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,2 cm. Súly: 1,37 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17810.
(38. táb. 23; 43. táb. 3.)
160. sír (54/1968–1969; 10/1969) (14. táb.)
Sírgödör m.: 60 cm (a koponyatetőn), 67 cm (a hátgerince végénél), 61 cm (a bal lábvégek
mellett). Felnőtt töredékes-hiányos csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: 151 cm.
Csontváz helyzete: a jó megtartású felnőtt csontváz széttöredezett-hiányos koponyája balra dőlt
45°-ban, de hiányoznak a lábujjpercei is. A bal kezét 90°-ban a hasfalára, a jobbot pedig 45°-ban a
medencére helyezték (IX. poz.). Kinyújtott helyzetben regisztrálták a lábait, amelyből hiányzanak a
lábujjpercek, kivételt a jobb lábvég nagy ujjperce képez. A koponya mögött valószínűleg egy
combcsont.
Melléklet nélkül.
161. sír (55/1968–1969; 11/1969)
Sírgödör m.: 56 cm (a koponyánál), 67 cm (a lábvégeknél). T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h. kb.: 150 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázról más dokumentáció nem maradt.
Melléklet nélkül.
162. A–D sír (56. A-D/1968–1969; 12. A–D/1969) (14. táb.)
Sírgödör m.: 60 cm (az A csontváz koponyatetején), 60 cm (az A csontváz két lábszárcsontja
között), 45 cm (a B koponyán), 46 cm (a C koponyán). Felnőtt töredékes-hiányos csontváza, mellette
baloldalt egymáson három felnőtt koponyával és több combcsonttal. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 159 cm.
162. A sír: a rossz fenntartású felnőtt csontváz széttöredezett koponyája balra dőlt 45°-ban, a
jobb kezét a mellcsontra helyezték 45°-ban, a balt pedig a hasfalra 90°-ban (VIII. poz.). A lábai
kinyújtott helyzetben. Hiányzanak az oldalbordák, a bal medencelapát, a jobb combcsont alsó része,
együtt a térdcsonttal és a lábvégek.
A csontváz baloldalán, a koponyától lefelé egy medencecsont, négy darab lábcsont, három
koponya (B–D. koponya), utána még négy darab lábcsont és egy állkapocs. Mindenképpen három
bolygatott, feldúlt sírral számolhatunk.
Temetkezési szokás: az egyik combcsonton egy téglalap alakú kődarab vagy tégla.
B. koponya melléklete:
1. Sima S végű, massív kerek alakú hajkarika, jó minőségű ezüstből. Az S végét visszacsavarták.
1. Átm.: 2,1 cm; 2. Mag.: 2,45 cm; 3. S vég szél.: 0,41 cm; 4. H. v.: 0,2 cm. Súly:1,72 gramm. E. N. T.
M. Ltsz.: F.17855. (38. táb. 24; 43. táb. 4.)
163. A–D sír (57. A–D/1968–1969; 13. A–D/1969) (15. táb.)
Sírgödör m.: 57 cm (az A csontváz koponyatetején), 58 cm (az A csontváz jobboldali
medencelapátja mellett), 53 cm (a B koponyán), 47 cm (a C koponyán), 58 cm (a D koponya mellett),
61 cm (az E koponyán). Felnőtt töredékes-hiányos csontváza, mellette baloldalt egymáson három
felnőtt koponyával és több combcsonttal. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 159 cm.
163. A sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz széttöredezett koponyája jobbra dőlt 90°-ban, a két
kezét összekulcsolták és a medencére helyezték (XIV. poz.). A lábai kinyújtott helyzetben. Hiányzik a
hátgerinc egy része.
Az A csontváz felső testének jobboldalán 4 koponya, illetve 14 darab comb- és lábszárcsont,
illetve talán kézcsont.
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A 162. és a 163. sír között egy hajkarika. Középméretű, masszívabb huzalú, bordázott S végű
hajkarika, nagyon jó minőségű ezüstből. A letörött S végén még látható a két excizált borda. 1. Átm.:
1,9 cm; 2. Mag.: 2,1 cm; 3. S vég szél.: 0,1 cm; 4. H. v.: 0,12 cm. Súly: 0,80 gramm. Ezüst tartalom:
800 ‰. E. N. T. M. Ltsz.: F.17824. (39. táb. 1.)
164. sír (58/1968–1969; 14/1969) (15. táb.)
Sírgödör m.: 80 cm (a koponya mellett baloldalt), 81 cm (a medencelapáton), 75 cm (a lábvégek
között). Felnőtt csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 169 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyájából csak az állkapocs maradt meg, a kezei
enyhén a medence széleire kerültek a kézfejek nélkül (IV. poz.), a lábait hasonlóan kinyújtott
helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
165. A–B sír (59. A–B/1968–1969; 15. A–B/1969) (15. táb.)
Sírgödör m.: 70 cm (a koponya tetőn), 78 cm (a két femur között), 80 cm (a lábvégek között).
Infans I csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: 108 cm. Az infans csontváza mellett két felnőtt femurés két lábszárcsont, illetve az infans bal térde mellett valószínűleg felnőtt koponyája. Egyértelműnek
tűnik, hogy a sír megásása közben feldúlták a másik, felnőtt sírt (164. A sír).
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája balra esett majdnem 90°-ban, a bal
alkarcsontja hiányzik, a jobb karja kinyújtva a test mellett.
Melléklet:
1. S végű hajkarika a csigolyák mellett jobboldalt. E. N. T. M. Leltározatlan. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
166. A–C sír (60. A–C/1968–1969; 16. A–C/1969) (15. táb.)
Sírgödör m.: 65 cm (az A csontváz koponyatetején), 76 cm (az A csontváz baloldali
medencelapátján), 76 cm (az A csontváz jobboldali lábvégén), 63 cm (a B koponyán), 61 cm (a C
koponyán), 70 cm (a szórvány femur mellett). Felnőtt töredékes-hiányos csontváza, mellette baloldalt
koponyák, comb- és lábszárcsontok. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
166. A sír: a nyújtott, közepes megtartású csontváz felső testét bolygatás érte, az előkerült
csontok egy része (köztük a karcsontok) nincsen anatómiai pozícióban, a bal lábát pedig kissé
behajlították.
A csontváz koponyájának baloldalán egy újabb (B) koponyát rögzíthetünk, továbbá a
csontvázon jelentős mennyiségű comb- és lábszárcsontot, a bal lábvégénél pedig egy újabb koponyát
találtak (C), több comb- és lábszárcsonttal.
Melléklet nélkül.
167. A–G sír (61. A–G/1968–1969; 17. A–G/1969) (15. táb.)
Sírgödör m.: 63 cm (az A csontváz koponyatetején), 67 cm (az A csontváz baloldali
medencelapátján), 68 cm (az A csontváz két térde között), 50 cm (a B koponyán), 60 cm (a D
koponyán), 59 cm (az E koponyán), 64 cm (a G koponyán). Infans I töredékes-hiányos csontváza, tőle
nyugatra és északra 7 darab koponya, néhány comb- és lábszárcsont, valamint egy medencecsont.
167. A sír: a kisgyermekcsontvázának hiányzik a koponyája (hacsak nem az A koponya, amely
a legközelebb van hozzá), a jobb karcsontja 40°-ban a medencecsontra került, a balt pedig kinyújtották
a test mellett (VI. poz.). A lábai is kinyújtott helyzetben T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
A gyermekváztól nyugatra előkerült 7 darab koponya (leszámítva az A, valószínűleg
a gyermekvázhoz tartozó koponyát) természetesen még hét temetkezést bizonyít, vagyis összesen 8
temetkezésel számolhatunk ebben az esetben.
Melléklet nélkül.
168. A–B sír (62. A–B/1968–1969; 18. A–B/1969) (12. táb.)
Sírgödör m.: 58 cm (az A csontváz koponyatetején), 76 cm (az A csontváz baloldali
medencelapát töredékénél), 76 cm (az A csontváz két térdcsontja között), 63 cm (a koponya mellett).
Felnőtt nagyon töredékes-hiányos csontváza, mellette baloldalt egy koponya, comb- és lábszárcsontok.
T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
168. A sír: a nyújtott, rossz megtartású csontvázból a hátgerinc egy része, a medencecsont
töredékei és a két comb- és lábszárcsont maradt meg. Kérdéses, hogy a vázhoz tartozott vagy sem a
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koponya, amely baloldalon, a hátgerinc mellől került elő. Ugyancsak a váz baloldaláról, a bal láb
mellől került elő egy két femurcsont.
Melléklet nélkül.
169. A–B sír (63. A–B/1968–1969; 19. A–B/1969) (12. táb.)
Sírgödör m.: 51 cm (az A csontváz koponya mellett), 63 cm (az A csontváz jobboldali
medencelapát mellett).
Egy 120 centiméteres sírgödörben egy felnőtt csontváz felső testrészének maradványai (jobb
karcsont, jobb medencelapát, oldalbordacsontok és a hátgerinc felső része), tőle jobboldalt egy
koponya, amely talán a vázhoz tartozott. T: NyDNy–KÉK.
Mellékletei:
Két hajkarika: az egyik közvetlenül a koponya mellett (a), a másik pedig a hátgerinc környékén (b).
1. 1 S végű hajkarika ezüstből. Az S vége letörött. 1. Átm.: 1,55 cm; 2. Mag.: 3,0 cm. E. N. T.
M. Ltsz.: F.17825. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (39. táb. 2.)
2. Sima, nagyméretű karikájú vékony huzalú S végű hajkarika, bronzból. A karikáját
megcsavarták, a végén jól látható négyzet átmetszet alapján pedig a karikát eredetileg rombusz
átmetszetűre képezték. 1. Átm.: 2,7 cm; 2. Mag.: 3,0 cm; 3. S vég szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,12 cm.
Súly: 0,87 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17866. (39. táb. 3.)
A sírgödörben, a váztól nyugatra valószínűleg két lábszárcsont, amelyek egy újabb temetkezésre
utalnak (B sír).
Melléklet nélkül.
170. A–I sír (64. A–I/1968–1969; 20. A–I/1969) (16. táb.)
Sírgödör m.: 49 cm (az A csontváz koponyatetején), 67 cm (az A csontváz hátgerince végénél),
55 cm (az A csontváz két lábvége között), 50 cm (a B koponyán), 52 cm (a C koponyán), 45 cm (a D
koponyán), 46 cm (az E koponya mellett), 55 cm (az F koponya mellett), 57 cm (a G koponyán), 43
cm (a H koponyán).
170. A. sír: a nyújtott, rossz megtartású infans II csontváznak széttöredezve maradt fent a
koponyája, a bal kezét a medencére helyezték (vagy került), illetve kinyújtott helyzetben regisztrálták
a lábakat. Nem maradtak fent a lábvégek csontjai. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 115 cm.
Az A csontváz mindkét oldalán koponyák és vázrészletek, rendszertelenül hevertek: a
jobboldalán a D, E és F koponyák, alattuk és felettük comb- és lábszárcsontok, a baloldalán és a
lábától keletre pedig a B, C, G, H és I koponyák. Ezeken kívül négy combcsont, illetve néhány
lábszárcsont és oldalborda. Következtetésképpen ebben a sírban 9 temetkezést rögzíthettünk.
Melléklet nélkül.
171. A–C sír (65. A–C/1968–1969; 21. A–C/1969) (15. táb.)
Sírgödör m.: 58 cm (az A csontváz koponyája mellett), 51 cm (az A csontváz a hátgerince
baloldalán), 52 cm (az A csontváz két térdcsontja között), 47 cm (a B koponyán). Ifjú vagy felnőtt
nagyon töredékes-hiányos csontváza, mellette jobboldalt egy koponya (B), comb- és lábszárcsontok (7
darab), illetve még egy koponya (C). T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 130 cm.
171. A. sír: a nyújtott, rossz megtartású csontvázból a koponya, a hátgerinc alsó része, a jobb
medencelapát, a test mellett kinyújtott bal karcsont és a jobb felkarcsont, illetve a nyújtott két
combcsont maradt meg. Közvetlen, a koponya mellett a B koponya, a jobb medencelapát mellett pedig
a C koponya maradt fent. Ebben az esetben tehát 3 temetkezéssel számolhatunk.
Melléklet nélkül.
172., 174. sír (66, 66b/1968–1969; 22, 24/1969) (16. táb.)
Sírgödör m.: 59 cm (a 172. sír koponyája mellett), 61 cm (a 174. sír koponyája mellett).
172. sír: a valószínűleg felnőtt, nyújtott csontváz felső testrészének egy része maradt meg. T:
Ny–K. Cs. m. h.: kb. 53 cm. A koponyája széttöredezett.
Mellékletei:
Három bronz hajkarika a koponya környékén: az egyik baloldalt (a), a másik kettő jobboldalt (b–c).
1. Sima bronz óriásméretű hajkarika, a végeit egymásra helyezték (1a). 1. Átm.: 3,6 × 4,0 cm; 2.
H. v.: 0,3 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17807. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (39. táb. 5.)
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2. Alig kivehető, de bordázott S végű, közép méretű S végű hajkarika (2b). A karikája hosszúkás,
az S vége megnyújtott. Közepes minőségű ezüstből. 1. Átm.: 1,8 cm; 2. Mag.: 2,2 cm; 3. S vég szél.:
0,4 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,72 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17808. (39. táb. 6.)
3. Sima S végű középméretű hajkarika bronzból (2a). 1. Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.: 2,2 cm. E. N. T.
M. Ltsz.: F.17811. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (39. táb. 7.)
4. Bronz hajtű, meghajolva, a mellkas jobboldalán. A vége kihegyesedik, a végén levő
lemezgömbnek azonban csak a fele maradt meg. 1. Hossz.: 7,0 cm; 2. Gömb átm.: 0,85 cm; 3. H. v.:
0,1 cm. Súly: 0,65 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17828. (39. táb. 4.)
174. sír: a valószínűleg felnőtt, nyújtott csontvázból csak a koponya, néhány hátgerinc csigolya
és két oldalborda maradt meg.
Melléklet nélkül.
173. sír (66a/1968–1969; 23/1969) (14. táb.)
Sírgödör m.: 58 cm (a koponya mellett), 58 cm (a medencecsont helyett). Infans I csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 68 cm.
Csontváz helyzete: a kisgyermekcsontvázból a széttöredezett koponya, a bal karcsont, az
oldalbordák és a lábcsont maradt meg.
Melléklet nélkül.
175. A–C sír (67. A–C/1968–1969; 25. A–C/1969) (többes sír) (16. táb.)
Sírgödör m.: 58 cm (az A koponya és a hátgerinc között), 63 cm (a hátgerinc vége mellett), 58
cm (a jobb lábvégénél), 44 cm (a B koponyán), 47 cm (a C koponyán). Felnőtt töredékes csontváza. T:
Ny–K. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
175. A. sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz széttöredezett koponyája balra dőlt 90°-ban, a két
kezét összekulcsolták és a medencére helyezték (XIV. poz.). A lábai kinyújtott helyzetben.
Hiányzanak a lábvégei.
A csontváz jobb és baloldalán két csontváz megbolygatott csontjai: a felső test baloldalán két
koponya (B és a C koponya), a test alsó része mellett pedig kar- és lábcsontok. A test jobboldalán két
láb- és két combcsont.
Melléklet nélkül.
176. sír (68/1968–1969; 27/1969) (13. táb.)
Sírgödör m.: 36 cm (a koponya tetején). Felnőtt csontváz felső részének töredékei. T: DNy–ÉK.
Cs. m. h.: kb. 60 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, töredékes hiányos csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent.
Kulcscsontokon, a hátgerinc felső részén és a felkarcsonton kívül más nem maradt fent.
Melléklete:
1. S végű bronz óriásméretű sima hajkarika a koponya baloldalán. 1. Átm.: 3,3 cm; 2. Mag.: 4,0
cm; 3. H. v.: 0,17 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17859. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (39. táb. 8.)
177. A–D sír (69/1968–1969; 28/1969)
Sírgödör m.: 42 cm (az A koponya mellett), 27 cm (a B koponya mellett), 32 cm
(a C koponyán). Felnőttek töredékes, szétdúlt csontvázai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Csontvázak helyzetei: egy sírgödörben négy csontváz maradványa, éspedig négy darab koponya,
karcsontok, comb- és lábszárcsontok, medencecsont.
Melléklet nélkül.
178. A–B sír (70/1968–1969; 29/1969) (16. táb.)
Sírgödör m.: 42 cm (a koponya mellett jobboldalt), 53 cm (a jobb medencelapáton), 52 cm
(a lábvégek között). Felnőtt töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
178. A. sír: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája jobbra dőlt 45°-ban, a két kezét
összekulcsolták és a medencére helyezték (XIV. poz.). A lábait kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklete:
1. S végű összenyomott hajkarika bronzból a koponya baloldalán. 1. Átm.: 2,5 cm; 2. Mag.: 1,6
cm; 3. H. v.: 0,16 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17804. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
(39. táb. 9.)
A csontváz mellett jobboldalt két alkarcsont egy újabb temetkezést jelez (B sír).
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179. A–B. sír (71/1968–1969; 30/1969) (16. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a koponya mellett), 60 cm (a medencelapáton), 57 cm (a lábvégek között).
Felnőtt csontváza. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
179. A. sír: a koponya balra dőlt, a kezei enyhén a medence széleire kerültek (IV. poz.), a
kézfejcsontok nélkül.
Melléklete:
1. S végű bronz hajkarika a koponya baloldalán. E. N. T. M. Leltározatlan. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
A koponyától balra egy másik koponya került elő (B), jobbra pedig két felkarcsont.
180. A–B sír (72/1968–1969; 31/1969) (17. táb.)
Sírgödör m.: 51 cm (a koponya tető helyén), 59 cm (a medencelapáton), 53 cm (a lábvégek
között). 180. A sír: felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
180. A. sír: a 180. A sírt részben a már feldúlt 180. B sírra ásták rá, a csontváz balkönyökénél
regisztrálták a 180. B sír koponyáját. A 180. A sír koponyája nagyrészben megsemmisült, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.).
Melléklet nélkül.
181. A–B sír (73/1968–1969; 32/1969) (17. táb.)
Sírgödör m.: 52 cm (a medencétől feljebb, a hátgerinc mellett), 48 cm (a bal lábszárcsont
mellett). 181. B sír: felnőtt csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 130 cm.
Csontvázak helyzete: a 181. B feldúlt sírt ráásták a 181. A feldúlt sírra. Ezt abból sejtjük, hogy
egy femur a 181. B csontváz medencéje alól ismert. Kérdés marad, hogy hová tűnt a 181. B sír
koponyája. A 181. B sír csontvázának karja a test mellett voltak kinyújtva (I. poz.), viszont hiányzik a
jobb lábszárcsontja.
Temetkezési szokás: közvetlenül a 181. B csontváz hiányzó jobb lábszárcsont környékén egy kb.
20 cm átmérőjű kődarab.
Melléklet:
1. S végű, körte alakú karikájú bronz hajékszer a koponya helyén. 1. Átm.: 1,8 cm; 2. Mag.: 2,0
cm; 3. H. v.: 0,17 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17822. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
(39. táb. 10.)
182. A–F sír (74/1968–1969; 33/1969) (17. táb.)
Sírgödör m.: 46 cm (az A csontváz hátgerince mellett), 49 cm (az A csontváz jobboldali
medencelapátja mellett), 46 cm (az A csontváz bal lábszárcsontja mellett), 30 cm (a B koponyán), 51
cm (a C koponyán), 30 cm (a D koponyán), 37 cm (az E koponyán), 37 cm (az F koponyán).
Csontvázak helyzetei: egy sírgödörben hat csontváz maradványa: négy darab koponya,
karcsontok, comb- és lábszárcsontok, medencecsont.
182. A sír: egyetlen, anatómiai helyzetben regisztrált gyermekcsontváznak hiányzik a
koponyája, kulcscsontjai, az alkarcsontok helyzete alapján a kezeit eredetileg kinyújtották a teste
mellett (I. poz.), hasonlóan a lábainak megmaradt bal comb- és a jobb lábcsontját kinyújtott
helyzetben regisztrálták. T: NyDNy–KÉK.
Az A csontváz mellett egymásra helyezve 5 koponya, oldalbordák, medencecsont, comb- és
lábszárcsontok. Ezen adatok alapján 6 temetkezéssel számolhatunk.
Melléklet nélkül.
183. sír (74 bis-a/1968–1969; 34/1969) (17. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a bal medencelapáton), 50 cm (a bal lábszárcsont végénél). Felnőtt
csontváz töredékei. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 60 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, töredékes hiányos csontvázból a felső testrész maradt meg
hiányosan, illetve a bal medencelapát és a lábszárcsont.
Melléklet nélkül.
184. A–B sír (75/1968–1969; 35/1969) (17. táb.)
Sírgödör m.: 46 cm (a csontváz koponyája mellett), 57 cm (a csontváz baloldali
medencelapátján), 76 cm (az A csontváz jobboldali lábvégén). Felnőtt töredékes-hiányos csontváza,
mellette baloldalt három darab comb vagy lábszárcsont. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 171 cm.
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184. A sír: a nyújtott, nagyon jó megtartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent, a
bal karcsont radiusa elmozdult eredeti helyzetéből, azonban ennek ellenére meg lehet állapítani, hogy
mindkét kezét kinyújtották a test mellett (I. poz.). Hiányzik a balkar kézfejcsontjai. A lábai hasonlóan
nyújtott helyzetben.
Melléklete:
1. Ismeretlen típusú hajkarika a koponya baloldalán. E. N. T. M. Leltározatlan. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
A csontleletek alapján tehát 2 temetkezésről beszélhetünk.
185. A–B, 186. A–C sír (76/1968–1969; 36/1969) (17. táb.)
Sírgödör m.: 49 cm (a 185. B csontváz koponyája mellett), 67 cm (a 186. A csontváz koponyája
helyén), 66 cm (a 186. A csontváz jobboldali medencelapát mellett), 66 cm (a 186. A csontváz
lábvégei között).
185. A–B. sír: két feldúlt sír csontvázaiból két comb- és egy lábszárcsont maradt, illetve egy
kisgyermek teljesen szétesett koponyája, néhány csigolyája és néhány oldalbordája. T: NyDNy–KÉK.
186. A sír: a 185. sírtól keletre egy koponya nélküli nyújtott jó megtartású csontváz, a kezei a
teste mellett kinyújtva (I. poz.). A lábai hasonlóan kinyújtott helyzetben. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.:
kb. 153 cm (koponya nélkül).
186. B–C sír: a 186. A csontváz mellett jobb- és baloldalt egy koponya (B), illetve egy koponya
és több felnőtt- és ifjú (vagy nő?) combcsontjai (C).
A C sír koponyáján egy majdnem négyszögű kődarab (16 × 22 cm).
Egyetlen temetkezésben sem regisztráltak mellékletet.
187. A–D (77/1968–1969; 37/1969) (17. táb.)
Sírgödör m.: 49 cm (a 185. B csontváz koponyája mellett). T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
Csontvázak helyzete: a 187. B sírt ráásták a 187. A temetkezésre, gyakorlatilag ezzel
megszüntették e váz alsó részét. A 181. B sír csontvázának majdnem teljesen megsemmisült
koponyája balra esett, a karjai a test mellett voltak kinyújtva (I. poz.), hasonló kinyújtott helyzetben a
lábai. Az A koponya mellett egy újabb csontváz lábcsontjai (C), a B csontváz mellett baloldalt pedig
újabb két combcsont és más lábszártöredékek (D).
187. A sír melléklete:
1. Kisméretű, vékony huzalú S végű hajkarika, jó minőségű ezüstből, közvetlenül a csigolyák
mellett. Az S vége majdnem teljesen letörve, nem lehet eldönteni, hogy a vége bordázott volt vagy
sem. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,7 cm; 3. S vég szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,12 cm. Súly: 0,43 gramm. E.
N. T. M. Ltsz.: F.17826. (39. táb. 11.)
Következtetésképpen összesen 4 temetkezéssel kell számolnunk.
188. sír (78/1968–1969; 38/1969) (16. táb.)
Sírgödör m.: 49 cm (a 185. B csontváz koponyája baloldalán). Infans II csontváza. T: NyDNy–
KÉK. Cs. m. h.: kb. 90 cm (lábszárcsontok nélkül).
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású gyermekcsontváz koponyája széttöredezett, a bal
alkarcsontja nem maradt fent, ahogyan a lábszárcsontjai és a lábfejei sem. A lábai is hasonlóan
nyújtott helyzetben.
Melléklete:
A–C. Három hajkarika a koponya környékén: egy jobboldalt (a), kettő baloldalt (b–c)
1. Sima S végű nagyméretű hajkarika bronzból (2a). 1. Átm.: 2,6 cm; 2. Mag.: 2,9 cm; 3. H. v.:
0,18 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17831. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (39. táb. 13.)
2. Sima S végű nagyméretű hajkarika bronzból (2a). 1. Átm.: 2,4 cm; 2. Mag.: 2,7 cm; 3. H. v.:
0,18 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17832. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (39. táb. 14.)
3. Ezüst sima hajkarika, ovális alakúra nyomva, nagyon jó minőségű ezüstből (1b). 1. Átm.:
1,6 × 2,0 cm; 2. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,48 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17833. (39. táb. 12.)
4. III. Béla (1172–1196) bronz érméje a csontváz szájában. Az érme azonosíthatatlan, a tároló
borítékon, illetve Eugen Chirilă numizmata listáján ezeket az adatokat találtuk: CNH 163; Unger 99.
E. N. T. M. Ismeretlen hely.
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189. A–B sír (79/1968–1969; 39/1969) (17. táb.)
Sírgödör m.: 57 cm (a 185. B csontváz koponyája helyén). Ifjú csontváz. T: NyDNy–KÉK. Cs.
m. h.: kb. 148 cm.
Csontváz helyzete: az A nyújtott, jó megtartású infans II-juvenil koponyája a test mellett
baloldalt került elő, a kezeit kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait pedig hasonlóan kinyújtott
helyzetben regisztrálhatjuk.
Melléklet nélkül.
A csontváz mellett jobboldalt két combcsont egy újabb temetkezésről árulkodik (B).
190. A–B sír (80/1968–1969; 40/1969) (18. táb.)
Sírgödör m.: 49 cm (a koponya fölött). Ifjú csontváz (az A sír). T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb.
148 cm.
Csontváz helyzete: az A nyújtott, közepes megtartású juvenil (?) koponyája 90°-ban balra
billent, a kezeit kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábai hasonlóan nyújtott helyzetben.
190. A sír mellékletei:
1. Középméretű, vékony huzalú S végű hajkarika, jó minőségű ezüstből. Az S vége majdnem
teljesen letörve, nem lehet eldönteni, hogy a vége bordázott volt vagy sem. 1. Átm.: 1,9 cm; 2. Mag.:
2,1 cm; 3. S vég szél.: 0,1 cm; 4. H. v.: 0,12 cm. Súly: 0,52 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17823.
(39. táb. 15.)
2. Sodrást utánzóan öntött, félkörátmetszetű zárt réz-bronz keverékű gyűrű a bal kéz második
ujjáról. A mesterműnek nehezen nevezhető példány karikája hol vastagabb, hol vékonyabb. 1. Átm.:
2,1 × 2, 2 cm; 2. Karika v.: 0,3 – 0,2 cm. Súly: 1,93 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17863. (39. táb. 16.)
3. Ezüst, nagyon töredezett érme a szájban. Az érme azonosíthatatlan, a tároló borítékon találtuk
ezeket az adatokat. E. N. T. M. Leltározatlan, azonosíthatatlan.
A csontváz mellett közvetlenül baloldalt egy koponya (B), illetve talán comb- és lábszárcsontok.
191. sír (81/1968–1969; 41/1969) (14. táb.)
Sírgödör m.: 40 cm (a csontváz koponyája jobboldalán), 42 cm (a medencecsont helyén). Infans
I csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 65 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon rossz megtartású gyermekcsontváz koponyájából csak
töredékek maradtak meg, hiányoznak az alkarcsontok, hátgerinc, medencecsont és a lábszárcsontok. A
combcsontok elmozdultak anatómiai helyzetükből.
Melléklete nem volt.
192. sír (82/1968–1969; 42/1969) (18. táb.)
Sírgödör m.: 57 cm (a koponya baloldalán), 46 cm (a kődarab külső oldalán), 52 cm (a két
lábszár között). Felnőtt csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, nagyon jó megtartású felnőtt csontváz koponyája 45°-ban balra
billent, a jobb karcsontot a test mellett kinyújtották, a bal karcsont pedig a medencére került 40°-ban
(V. poz.). A lábait hasonló, kinyújtott helyzetben regisztrálták. Nem maradtak fent a lábvégek.
Temetkezési szokás: a bal medencelapátra és a bal combcsontra egy jelentős méretű kődarabot
helyeztek (30 × 44 cm).
Melléklete:
1. Bronz sima hajkarika (1a) a koponya jobb, hátsó oldalán. 1. Átm.: 2,2 × 2,3 cm; 2. H. v.: 0,17
cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17865. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (39. táb. 17.)
193. sír (83/1968–1969; 43/1969) (18. táb.)
Sírgödör m.: 37–42 cm (a koponya tetőn), 63 cm (a medencénél), 63 cm (lábak végénél). Infans
II (?) csontváz. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 118 cm.
Csontváz helyzete: a kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a bal keze a test alá került. Ez
azzal magyarázható, hogy az elhunytat lepelbe csavarva temették el.
Mellékletei:
Két hajkarika a koponya baloldalán.
1. Bordázott S végű nagyméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből a koponya baloldalán. A
karikája kerek. A két incizált bordával díszített S végének nagy része letörött, de nagyon jól meg lehet
figyelni a bordázást. 1. Átm.: 2,3 cm; 2. Mag.: 2,5 cm; 3. S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly:
1,04 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17864. (39. táb. 18.)
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2. Ismeretlen típusú hajkarika. E. N. T. M. Leltározatlan. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári
múzeumban.
194. sír (84/1968–1969; 44/1969) (18. táb.)
Sírgödör m.: 37–42 cm (a koponya mellett), 41 cm (a medencénél), 40 cm (lábak végénél).
Felnőtt csontváz. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája jobbra billent, a koponyatető pedig a csontváz
bal felére esett. A kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.).
Melléklete:
1. Sima S végű bronz hajkarika. 1. Átm.: 1,7 cm; 2. Mag.: 1,4 cm; 3. H. v.: 0,17 cm. E. N. T. M.
Ltsz.: F.17830. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
195. sír (85/1968–1969; 45/1969) (18. táb.)
Sírgödör m.: 44 cm (a fejnél), 50 cm (a medencénél), 57 cm (lábak végénél). Ifjú csontváz.
Sírgödör m.: 54–57 cm. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 146 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája balra billent, a kezeit kinyújtották a teste
mellett (I. poz.). A bal keze a test alá került, ami azzal magyarázható, hogy az elhunytat lepelbe
csavarva temették el. A bal lábszárcsont nem maradt fent.
Temetkezési szokás: a test mellett jobboldalt, két kőlapot helyeztek a sír gödrébe. 1. Átm: A.
30 × 10 cm; B. 38 × 16 cm.
Melléklet:
1. Egy bordával díszített, kisméretű, nagyon vékony huzalú és nagyon vékony S végű hajkarika,
közepes minőségű ezüstből, kettétörve. 1. Átm.: 1,5 cm; 2. Mag.: 1,8 cm; 3. S vég szél.: 0,2 cm; 4. H.
v.: 0,1 cm. Súly: 0,21 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17821. (40. táb. 1.)
196. sír (86/1968–1969; 46/1969) (18. táb.)
Sírgödör m.: 54 cm (fejnél), 57 cm (lábak végénél). Felnőtt csontváz. T: NyÉNy–KÉK. Cs. h.:
kb. 177 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája balra billent, a kezeit kinyújtották a teste
mellett (I. poz.).
Temetkezési szokás: a koponya jobboldala egy részére egy nagyobb kőlapot helyeztek. Méretei:
1. Átm.: 60 × 40 cm.
Melléklet nélkül.
197. sír (87/1968–1969; 47/1969) (18. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a koponya mellett). Felnőtt csontváz. T: NyÉNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája kissé balra billent. A kezeit kinyújtották a test
mellett (I. poz.). A bal felsőkarcsont nem maradt fenn.
Melléklet:
1. Sima S végű bronz hajkarika a koponya jobb oldalán. 1. Átm.: 1,8 cm; 2. Mag.: 2,1 cm; 3. H.
v.: 0,17 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17843. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (40. táb. 2.)
198. sír (88/1968–1969; 48/1969) (16. táb.)
Sírgödör m.: 61 cm (a koponya mellett). Infans I (?) csontváz. T: NyDNy–KÉK. Cs. h.: kb. 70 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz felsőkarcsontjai maradtak meg, illetve néhány oldalborda,
valamint a két femurcsont mellett a bal lábszárcsont.
Melléklet nélkül.
199. sír (89/1968–1969; 49/1969) (18. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a koponya mellett). Felnőtt csontváz. T: NyDNy–KÉK. Cs. h.: kb. 150 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája jobbra billent, a jobb lába kissé meghajlítva. A
bal kezét 90°-ban a hasra helyezték, a jobb kezét pedig kinyújtották a test mellett (II. poz.)
Melléklet nélkül.

90

V. FEJEZET

200. sír (90/1968–1969; 50/1969) (16. táb.)
Sírgödör m.: 61 cm (a koponya mellett). Infans I (?) csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 70 cm.
Csontváz helyzete: az infans I csontvázából csak a felsőtest, illetve a jobbkéz csontjai maradtak
meg. A koponya jobbra billent, a fennmaradt jobbkezet a test mellett kinyújtva regisztrálták.
Melléklet nélkül.
201–202. sír (91–91bis/1968–1969; 51–51a/1969) (szuperpozíció) (18. táb.)
Sírgödör m.: 65 cm (a 201. váz koponyája mellett), 73 cm (a 202. váz koponyája mellett).
201. sír: a nyújtott, jó fenntartású, felnőtt, lábcsontok nélküli felnőtt csontváz koponyája 90°ban jobbra billent, a karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábakból a jobboldali forgó maradt
meg. A dokumentáció alapján valószínűleg a halottat lábai nélkül temették el. Részlegesen, a 202. sír
fölé ásták meg ezt a sírt. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 79 cm.
Melléklete:
1. Sima S végű bronz hajkarika. 1. Átm.: 1,7 cm; 2. Mag.: 2,0 cm; 3. H. v.: 0,18 cm. E. N. T. M.
Ltsz.: F.17827. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (40. táb. 3.)
202. sír: a nyújtott valószínűleg ifjú csontváz széttöredezett koponyája balra esett. A felső teste
részlegesen a 201. csontváz felső teste alatt. A lábai nyújtott helyzetben. T: Ny–K. Cs. m. h.: 150 cm.
Mellékletei:
1. Sima S végű középméretű hajkarika, kerek karikával, bronzból. 1. Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.: 2,4
cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,78 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17908. (40. táb. 5.)
2. Sima S végű középméretű hajkarika, kerek karikával, bronzból. Az S végének egy része
letörött. 1. Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.: 2,1 cm; 3. S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,05 gramm.
E. N. T. M. Ltsz.: F.17909. (40. táb. 6.)
3. Kisméretű S végű hajkarika töredéke, valószínűleg bronzból. A karikájának legnagyobb része
nem maradt meg. 1. Mag.: 1,7 cm; 2. S vég szél.: 0,12 cm; 3. H. v.: 0,07 cm. Súly: 0,15 gramm. E. N.
T. M. Ltsz.: F.17909a. (40. táb. 7.)
A leltárkönyv szerint a 201. vagy a 203. sírból egy újabb hajkarika került elő.
Leírása: bordázott S végű, nagyon vékony huzalú, kisméretű, hosszúkás alakú karikájú
hajékszer, jó minőségű ezüstből. Az S vége legnagyobb részben letört, azonban a megmaradt végén
látható az excizált bordázás. 1. Átm.: 1,4 cm; 2. Mag.: 1,8 cm; 3. S vég szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,1 cm.
Súly: 0,40 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17805. (40. táb. 4.)
203., 232–233. sír (92/1968–1969; 52/1969) (kettes temetkezés és részleges szuperpozíció) (19. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat.
203. sír: a nyújtott, jó fenntartású, felnőtt, lábcsontok nélküli felnőtt csontváz koponyája 90°ban jobbra billent, a karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.). A bal alkarcsontja a 232. sír
temetkezése alól került ki. T: Ny–K.
Temetkezési szokás: a jobb combcsont mellett két kisebb kődarab élükre fektetve.
Melléklete:
1. Közepes méretű masszív ezüst sima hajkarika, ovális alakúra nyomva, nagyon jó minőségű
ezüstből (1a). Mindkét végét lecsípték. 1. Átm.: 2,2 × 2,5 cm; 2. H. v.: 0,3 cm. Súly: 2,71 gramm. E.
N. T. M. Ltsz.: F.17928. (40. táb. 8.)
232–233. sír: a rendelkezésünkre álló dokumentáció alapján a két, egy felnőtt és egy infans
csontvázat egyszerre temethették el. A nyújtott, jó fenntartású, felnőtt csontváz széttöredezett
koponyája balra billent, a karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.). A testet törzsből kissé bal felé
hajtották. Mellette levő infans csontváz (233. sír) jobb karja enyhén a medencére került, a balt pedig
kinyújtották a teste mellett (VI. poz.).
Melléklet nélkül.
204. A–B sír (93/1968–1969; 53/1969) (részleges szuperpozíció) (18. táb.)
Sírgödör m.: 58 cm (204. A koponyája mellett baloldalt). T: NyDNy–KÉK.
204. A sír: a nyújtott, jó fenntartású, felnőtt, lábcsontok nélküli felnőtt csontváz karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Cs. m. h.: kb. 175 cm.

V. FEJEZET

91

Melléklete:
1. S végű kisméretű hajkarika bronzból. 1. Átm.: 1,5 cm; 2. Mag.: 2,0 cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm;
4. H. v.: 0,16 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17806. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
(40. táb. 9.)
B. sír: részlegesen az A csontváz alatt és mellett, egy csontváz koponyája, medencecsont
töredéke, comb- és lábszárcsontjai. Úgy tűnik, hogy az A csontvázat rátemették a B csontvázra,
azonban gödör ásás közben a B csontváz csontvázát nagy részben megsemmisítették.
Melléklet nélkül.
205. A–B sír (94/1968–1969; 54/1969) (19. táb.)
Sírgödör m.: 65 cm (205. A koponyája mellett jobboldalt). T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 158 cm.
205. A sír: a nyújtott, nagyon jó fenntartású csontváz koponyája 45°-ban jobbra esett, a jobb
keze enyhén a medencére került, a balt pedig a test mellett regisztrálták (VI. poz.). A lábait is
hasonlóan nyújtott helyzetben dokumentálták.
Temetkezési szokás: a halott jobb vállán és jobb felkarcsontján két kődarab (az egyik az élére
állítva, a másik nem), illetve hasonló kődarab a jobb combcsont mellett. További kődarabok a
csontváztól jobboldalra.
Mellékletei:
A–B. Két hajkarika a koponya mellett baloldalt (a–b).
1. Közepes minőségű ezüstből készült, nagyon vékony huzalú S végű hajkarika töredékei.
Összsúly: 0,12 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17818–17819. (40. táb. 11.)
2. Sima S végű kisméretű, masszív huzalú hajkarika, nagyon jó minőségű ezüstből. Az S
végének legnagyobb része letört. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,7 cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,27 cm;
4. H. v.: 0,13 cm. Súly: 0,91 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17913. (40. táb. 10.)
B. sír: a B. csontváz megmaradt koponyája a könyökcsonton, lejjebb pedig egy lábszárcsont,
illetve két combcsont.
Az A csontváztól jobboldalra 45 centiméterre valószínűleg a B csontvázhoz tartozó állkapocs,
comb- és lábszárcsontok társaságában. Környezetében kődarabok (7 darab).
206–207. sír (95–96/1968–1969; 55–56/1969) (19. táb.)
Sírgödör m.: 77 cm (a 206. koponyája mellett jobboldalt, a (B csontváz medencecsontja
mellett). T: NyDNy–KÉK.
206. sír: a 207. csontváz mellett baloldalt egy csontváz maradványai. Megmaradt a jobb
medencelapát egy része, két comb- és két lábszárcsont.
Melléklet nélkül.
207. sír: a nyújtott, közepes fenntartású, ifjú vagy felnőtt, lábcsontok nélküli felnőtt csontváz
karjait egymásra helyezték a medencén (XIV. poz.). A felső testének csontjai nincsenek anatómiai
helyzetben. A lábait kinyújtott helyzetben regisztrálták, azonban hiányzik a jobb lábvégek. Cs. m. h.:
kb. 155 cm.
Melléklete:
1. Sima S végű kisméretű hajkarika, rosszezüstből. A karikája kerek alakú, az S vége relatívan
széles. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 2,0 cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,12 cm. Súly:
0,60 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17930. (40. táb. 12.)
208. sír (97/1968–1969; 57/1969) (19. táb.)
Sírgödör m.: 71 cm (a koponyája mellett jobboldalt). T: Ny–K.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó fenntartású, felnőtt csontváz karjait kinyújtották a test mellett
(I. poz.). A lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a bal kéz-, illetve lábvégcsontok. Cs.
m. h.: kb. 180 cm.
Melléklete:
1. Sima hajkarika bronzból. 1. Átm.: 1,6 × 1,8 cm; 2. H. v.: 0,16 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17856.
Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (40. táb. 13.)
209–210., 211. A–Bsír (98–100/1968–1969; 58–60/1969)(kettős temetkezés, szuperpozíció) (19. táb.)
Sírgödör m.: 81 cm (az 209. sír koponyája mellett baloldalt), 51 cm (a 210. sír koponyája
mellett jobboldalt), 53 cm (a 211. sír koponyája mellett jobboldalt). T: Ny–K.
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209. sír: a nyújtott, nagyon jó fenntartású csontváz mindkét karját a teste mellett kinyújtották (I.
poz.). A lábait is hasonlóan nyújtott helyzetben dokumentálták. Hiányzanak a kézfej csontjai, illetve a
lábfejek ujjpercei. A három csontváz közül a legkorábbi. Cs. m. h.: kb. 166 cm.
210. sír: a nyújtott, nagyon jó fenntartású csontváz koponyája enyhén balra dőlt, a felső testét
megbolygatták. A test jobboldali részét teljesen megsemmisítették, azonban a baloldali része is
töredékesen maradt meg: hiányzik a bal alkarcsont és a bal medencelapát. A lábai kinyújtott
helyzetben. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
211. A sír: a nyújtott, nagyon jó fenntartású csontváz koponyája 90°-ban balra dőlt, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A bal karja a 209. sír lábszárcsontja fölött. Közvetlenül a jobb
combcsont mellett egy koponya, amely alapján egy újabb a 211. A sír megásása során egy újabb
feldúlt temetkezésre következtetünk.
A 210–211. temetkezés azonos mélysége (51–53 cm) alapján e két halottat ugyanabban az
időben temethették el.
Egyetlen csontváz mellett sem találtak mellékletet.
212., 228. A–B, 230. A–B sír (101., 116. és 118/1968–1969; 61/1969) (többes temetkezés,
szuperpozíció) (19. táb.)
Sírgödör m.: 72 cm (a 212. sír koponyája mellett jobboldalt), 71 cm (a 230. A sír koponyája
mellett jobboldalt), 51 cm (a 230. B koponyáján), 63 cm (a 228. A sír koponyáján), 61 cm (a 228. B
koponyáján). T: NyDNy–KÉK.
212. sír: a nyújtott, nagyon rossz fenntartású csontváz jobb alkarja nem maradt fent, a lábai
kinyújtott helyzetben. A lábait is hasonlóan nyújtott helyzetben dokumentálták. Hiányzanak a kézfej
csontjai, illetve a lábfejek ujjpercei. A csontváz részlegesen megbolygatta a 228. sír A és a 230. A sír
csontvázát, ezeket medencétől lefele megsemmisítve. Cs. m. h.: kb. 150 cm.
Melléklete:
1. S végű, óriásméretű hajkarika, bronzból a koponya mellett baloldalt. A karikája kerek, a
végén az S vége letörött. Nehezen, de meg lehet figyelni a bordázás nyomait. 1. Átm.: 4,0 cm; 2.
Mag.: 4,3 cm; 3. S vég szél.: 0,6 cm; 4. H. v.: 0,2 cm. Súly: 4,06 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17851.
(40. táb. 15.)
2. Sima S végű kisméretű hajkarika, rosszezüstből. A karikája majdnem kerek alakú, az S végét
visszapöndörítették. 1. Átm.: 1,4 cm; 2. Mag.: 1,5 cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,1
cm. Súly: 0,45 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17919. (40. táb. 14.)
228. A–B sír: a nyújtott, közepes fenntartású csontváz felsőtestét szétdúlták (A). A megmaradt
felső teste mellett baloldalt került elő koponya, különböző csontrészek, elsősorban comb- és
lábszárcsontok (B sír). 228. A sír cs. m. h.: kb. 152 cm.
Mellékletük nem volt.
230. A–B sír: a nyújtott, közepes fenntartású csontváz felsőtestének a baloldali része és a
baloldalai medencecsontja maradt meg, a testének többi részét a 212. sír gödrének ásásakor
megbolygatták. A koponyája mellett baloldalt egy combcsontot, a bal vállán pedig egy koponyát
regisztráltak (230. B). A kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.). Valószínűleg az alsó testrészeinek
nagy része a 212. temetkezés csontváza baloldalára került.
230. A sír melléklete:
1. Sima S végű, bronz hajkarika a koponya bal oldalán. 1. Átm.: 2, 4 cm; 2. Mag.: 2, 2 cm; 3. H.
v.: 0, 18 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17829. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (40. táb. 21.)
213. sír (102/1968–1969; 62/1969) (20. táb.)
Sírgödör m.: 43 cm (a koponya baloldalán), 55 cm (a baloldali medencelapáton), 50 cm (a két
lábvég között). Ifjú vagy felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb.
153 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 45°-ban balra billent, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
214. A–C sír (103/1968–1969; 63/1969) (20. táb.)
Sírgödör m.: 43 cm (az A koponya mögött). Ifjú vagy felnőtt jó megtartású, töredékes
csontváza. Felnőtt töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK.
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214. A sír: a közepes fenntartású felnőtt csontváz széttöredezett koponyája balra dőlt, a jobb
kezét kinyújtották a teste mellett, a másik helyzete bolygatás miatt pontosan nem rögzíthető. A lábai
kinyújtott helyzetben. Cs. m. h.: kb. 172 cm.
A csontváz jobboldalán két csontváz megbolygatott csontjai: a koponyától jobbra egy koponya
(B koponya), amelyet két combcsont követ, közvetlenül a jobb medencelapát mellett pedig a C
koponya.
Melléklet nélkül.
A csontváz jobboldalán két csontváz megbolygatott csontjai: a koponyától jobbra egy koponya
(B koponya), amelyet két combcsont követ, közvetlenül a jobb medencelapát mellett pedig a C
koponya.
215. A–C sír (104/1968–1969; 64/1969) (20. táb.)
Sírgödör m.: 64 cm (a koponya mögött). Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza.
T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
215. A sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz széttöredezett koponyája 90°-ban jobbra dőlt, a
jobb kezét kinyújtották a teste mellett, a másik helyzete bolygatás miatt pontosan nem rögzíthető.
A lábai kinyújtott helyzetben.
Temetkezési szokás: a csontváz baloldalán két jelentősebb hosszúságú, de keskeny kődarab
(1. 40 × 10 cm; 2. 58 × 15 cm).
Melléklet nélkül.
A csontváz baloldalán és a jobb lábvégénél két csontváz megbolygatott csontjai (B–C), amelyek
a kődarabokra voltak helyezve. Ez a helyzet azt jelzi, hogy ezek a későbbi sírokat valamilyen oknál
fogva feldúlták, az A csontváz viszont nem esett áldozatul ennek a bolygatásnak.
Tehát ebben az esetben 3 temetkezésről beszélhetünk.
216. A–C sír (105/1968–1969; 65/1969) (20. táb.)
Sírgödör m.: 56 cm (az A sír medencecsontja helyén). Kisgyermek (infans I?) közepes
megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 104 cm.
216. A sír: a közepes fenntartású kisgyermek csontváz széttöredezett koponyája 90°-ban balra
dőlt, a kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábai hasonlóan kinyújtott helyzetben.
Temetkezési szokás: a csontváz koponyája mögött és a lábától 16 centiméterre 1–1 darab kisebb
kődarab.
Melléklet nélkül.
A csontváz koponyája mögött (B), illetve a lábvégei mellett jobboldalt (C) 1–1 koponya. A jobb
felkarcsonttól és a koponya mellett baloldalt medencecsontok töredékei.
217., 222. A–B, 223–224. sír (106, 111–113/1968–1969; 66/1969) (többes temetkezés és
szuperpozíció) (20. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt és/vagy ifjúk egymásra temetkezése. Nincsenek adataink a
csontvázak mért hosszúságáról.
217. sír: a közepes fenntartású felnőtt csontváz, enyhén balra dőlt koponyával. A jobb
kézcsontja bolygatás miatt nem maradt fent, a bal a teste mellett. Részlegesen, a csontváz fölött
regisztrálhatjuk a 222. sír halottjait, illetve alatta a 223. sír csontvázát. T: NyÉNy–KDK.
Mellékletei:
A–C. Három hajkarika került elő a sírból, a helyzetüket nem ismerjük pontosan
1. Ovális alakúra nyomott karikájú, bordázott S végű hajkarika, jó minőségű ezüstből. A végén
az S vége letörött, az excizált bordázás azonban ha nehezen is, de megállapítható. 1. Átm.: 2,0 cm; 2.
Mag.: 1,4 cm; 3. S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,62 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17846.
(40. táb. 16.)
2. Bordázott S végű kisméretű hajkarika, közepes minőségű ezüstből. A hosszan hátrahajlított
S végből kitörött, azonban a két széles excizált borda jól látható. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,4 cm; 3. S
vég szél.: 0,5 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,93 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17847. (40. táb. 18.)
3. Bordázott S végű kisméretű hajkarika, közepes minőségű ezüstből. A hosszan hátrahajlított
S végből kitörött, azonban a kettő, illetve három széles excizált borda jól látható. A karika ovális
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átmetszetű. 1. Átm.: 1,7 cm; 2. Mag.: 1,9 cm; 3. S vég szél.: 0,5 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,94
gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17848. (40. táb. 17.)
222. A–B sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája 45°-ban balra dőlt. A karjait
kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálhatjuk.
Részlegesen, a csontváz fölött regisztrálhatjuk a 222. sír halottjait, illetve alattuk a 223. sír csontvázát.
E sírgödör megásása során kerültek elő a 222. B csontváz megmaradt leletei, amelynek koponyáját
részlegesen ráhelyezték a bal alkarra-kézfejre, a comb- és lábszárcsontokat pedig a lába mellé
helyezték. E halott sírgödrét 45°-ban merőlegesen ráásták a 217. és a 223. sírok gödreire. T: ÉNy–DK.
Melléklet nélkül.
223. sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban balra dőlt. Sírját megbolygatták a
222. A sír egyéne gödrének ásása közben. Nem maradt fent a felső test alsó része, a medencecsontok,
illetve a lábszárcsontok és a lábvégek. T: Ny–K.
Melléklet nélkül.
224. sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája enyhén jobbra dőlt. A karjait kinyújtották a
teste mellett (I. poz.). A lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálhatjuk. Egyetlen temetkezés
ebben a csoportban amelyet nem bolygatott meg az ellőbben említett 222. A sírja. A lábai fölé
helyezték részben a 222. B csontváz egyes részeit. T: Ny–K.
Melléklet nélkül.
218. sír (107/1968–1969; 67/1969) (19. táb.)
Sírgödör m.: 51 cm (a medencecsont helyén). Ifjú vagy felnőtt jó megtartású, töredékes-hiányos
csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 110 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázból hiányzik a felső test legnagyobb része,
töredékesen maradt fent a medencecsont és a jobb, kinyújtott alkarcsont. A lábai hasonlóan nyújtott
pozícióban.
Melléklet nélkül.
219. A–B, 220. A–B és 283–284. sír (108–109, 171–172/1968–1969; 68/1969) (többes sír,
egymásra temetkezés) (21. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a 219. A koponya mögött), 49 cm (a 220. B koponya mögött), 61 cm (a
283. temetkezés koponyája helyén), 49 cm (a 284. temetkezés koponyája helyén). Felnőtt és gyermek
temetkezései, illetve egymásra temetkezései. T: NyDNy–KÉK.
219. A sír: a jó fenntartású széttöredezett infans II koponyája 90°-ban jobbra dőlt, a karjait
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait pedig hasonló pozícióban regisztrálták. Hiányzanak a
kézfejei és a lábvégei. Cs. m. h.: kb. 124 cm. A jobb lábszárcsontja mellett a 219. B temetkezés
koponyája, illetve láb- és combcsontok.
Mellékletei:
A–B. Két hajkarika a sírból, helyzetük nem ismert.
1. Sima S végű, kerek alakú hajkarika, jó minőségű ezüstből. Az S vége letört. 1. Átm.: 1,7 cm;
2. Mag.: 2,1 cm; 3. S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,53 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.17857. (40. táb. 19.)
2. Sima S végű, kerek alakú hajkarika, jó minőségű ezüstből. Az S végét visszacsavarták. 1.
Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,7 cm; 3. S vég szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,58 gramm. E. N. T. M.
Ltsz.: F.17858. (40. táb. 20.)
220. B: a közepes fenntartású felnőtt csontváz felső testét egyértelműen bolygatás érte, a
kulcscsontjai és az oldalbordák egy része nem maradtak eredeti anatómiai helyzetükben, de nem
maradt fent a bal karcsont sem. A jobb karcsontját kinyújtották a test mellett, és nyújtott pozícióban
helyezték a lábait is. Cs. m. h.: kb. 165 cm. A csontváz sírgödre elvágta a 220. A sírgödrét, ennek
koponyáját, illetve a végtagcsontjainak egy részét közvetlenül a váz mellé helyezték.
Temetkezési szokás: a test bal felén, a medencecsont mellett egy nagy (26 × 25 cm) és két kis
kődarab.
Melléklet nélkül.
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283. sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz közvetlenül a 219. A csontváza mellett feküdt,
majdnem ugyanolyan mélységben. A koponyája (?) balra esett, közvetlenül a 219. A koponyája mellé.
A karjait kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait pedig hasonló pozícióban regisztrálták.
Melléklet nélkül.
284. sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz közvetlenül a 283. temetkezés csontváza mellett,
illetve részlegesen alatt feküdt. A koponyája eltűnt. A bal karját talán a 283. temetkezés gödrének
megásásakor zúzhatták szét, a jobbot viszont kinyújtották a teste mellett. A lábait pedig hasonló
pozícióban regisztrálták.
Melléklet nélkül.
221. sír: dokumentáció nélkül. T: Ny–K.
225. sír: tévesen Petru Iambor a temető sírjainak összesítő számozása során a 226-ként tüntette
fel. Ezt világosan teszi a milliméteres papíron található 114/1969 számozás, ami alapján ez a sírt
összesítésben a 225-ik kellene legyen.
226. A–B, 229. sír (114, 117/1968–1969; 70/1969) (20. táb.)
Sírgödör m.: 48 cm (az A koponya mellett jobboldalt). T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 169 cm.
Csontváz helyzete: a jó fenntartású felnőtt, 226. A csontváz töredékes koponyája 90°-ban
jobboldalra dőlt, a karjait kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben
regisztrálhatjuk. Hiányzanak a bal kézfejcsontjai.
Melléklet nélkül.
A csontváz jobb felkarcsontjától jobboldalra egy újabb koponyatöredék (226. B), míg a
baloldalán egy medencecsont és egy lábszárcsont (229. csontváz). Mélységi szintet ezekről nem közöl.
Egyértelműen a temetkezés feldúlt még egy-két előbbi sírt.
Ismeretlen ok hogy ezt a két csontot Iambor Petru miért számozta a 229. számmal.
227. sír (115/1968–1969; 70/1969) (20. táb.)
Sírgödör m.: 48 cm (a koponya mellett jobboldalt).
Csontváz helyzete: a rossz fenntartású, hiányos-töredékes gyermekvázból a jobbra dőlt,
majdnem teljesen széttöredezett koponya, a hátgerinc, néhány oldalborda, a jobb karcsont és a
medencecsontok maradtak fent. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 64 cm.
Melléklet nélkül.
231. A–B sír (119/1968–1969; 71/1969) (20. táb.)
Sírgödör m.: 62 cm (egy medencecsonton), 51 cm (az A koponya mellett), 55 cm (a B koponya
töredékei között).
Csontvázak helyzete: egy sírgödörben szétszóródva két csontváz részei: két koponya,
karcsontok, medencecsont részei, comb- és lábszárcsontok.
Melléklet nélkül.
234–236. sír (122–124/1968–69; 72–74/1969) (21. táb.)
Sírgödör m.: 56 cm (a 235. sír koponyája mögött), 73 cm (a 236. sír koponyája mögött), 70 cm
(a 234. sír koponyája mellett).
234. sír: a 235. sír által feldúlt sírból egy koponya, néhány oldalborda, comb- és lábszárcsontok
maradtak. Az oldalbordák alapján kisgyermek sírjáról lehet szó.
Mellékletei:
A–D. Négy hajkarika a koponya mellett.
1. Sima S végű, kisméretű bronz hajkarika. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,7 cm; 3. H. v.: 0,14 cm.
E. N. T. M. Ltsz.: F.17844. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (40. táb. 24.)
2. Sima S végű, nagyméretű négyzet átmetszetű bronz hajkarika. 1. Átm.: 2,4 cm; 2. Mag.: 2,6
cm; 3. H. v.: 0,18 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17845. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
(40. táb. 25.)
3. Sima S végű, nagyméretű ezüst hajkarika. 1. Átm.: 2,6 cm; 2. Mag.: 2,6 cm; 3. H. v.: 0,19 cm.
E. N. T. M. Ltsz.: F.17854. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (40. táb. 22.)
4. Sima S végű, kisméretű ezüst hajkarika. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,9 cm; 3. H. v.: 0,16 cm.
E. N. T. M. Ltsz.: F.17853. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban. (40. táb. 23.)
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5. Gyöngysor a nyakon. 90 darab zöld, fehér és barna üvegből, korallból és kagylóból készült
gyöngyökből álló gyöngysor. Összsúly: 7,94 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17852. (43. táb. 10. 1–90)
235. sír: a legfelső csontvázat, helyzete alapján valószínűleg bedobták a megásott sírgödörbe: a
felső teste jobbra fordult, együtt a koponyával, lábait pedig egymásra felhúzták. A karcsontjainak
helyzete alapján (az álla alatt összekulcsolva), a halottat eredetileg összekötözték. Az így eltemetett
(száműzött?) halott azonban feldúlta a 234. és 236., mélyebben megásott sírgödreit. NyDNy–KÉK. Cs.
m. h.: kb. 150 cm.
Melléklet nélkül.
236. sír: a 235. sír által feldúlt sírjában a koponya jobbra esett és csak a felső részét
regisztrálták, a felső teste majdnem teljesen megsemmisült, eredeti helyzetben maradt a
medencecsontjának a jobboldali része, illetve a két combcsont. A lábszárcsontoknak csak a felső része
maradt meg, itt kerültek elő valószínűleg a csontvázhoz tartozó koponyarészei: alsó állkapocs és alsó
fogsor. NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 143 cm.
Melléklet nélkül.
237–238. sír (125–126/1968–1969; 75–76/1969) (21. táb.)
Sírgödör m.: 71 cm (a 237. sír koponyája mögött), 76 cm (a 237. karcsontja mellett). T: DNy–ÉK.
237. sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz töredékes koponyája 90°-ban balra dőlt. A karjait
kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálhatjuk.
Hiányzik az oldalbordák egy része, illetve a bal lábfej ujjpercei. A sírt ráásták a 238. sírra, amelynek
csontvázát részlegesen feldúlták. Cs. m. h.: kb. 169 cm.
Melléklet nélkül.
238. sír: a 237. sír által feldúlt felnőtt sírban, érintetlenül megmaradt a kinyújtott jobbkarcsont
alsó része, a medencecsont jobboldala, illetve a jobb medencelapát, a jobb comb- és lábszárcsont,
együtt a lábvéggel, illetve a bal combcsont alsó része, a bal lábszárcsont, együtt a lábvégekkel.
Melléklet nélkül.
239. sír (127/1968–1969; 77/1969) (20. táb.)
Sírgödör m.: 68 cm (a koponya mögött). T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 148 cm.
Csontváz helyzete: a jó fenntartású felnőtt vagy ifjú csontváz koponyája felső része 40°-ban
jobbra esett, az alsó része eredeti helyzetében maradt. A karjait kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A
lábait, hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálhatjuk. Hiányzik az oldalbordák egy része, illetve a
bal lábfej ujjpercei.
Melléklet nélkül.
240. sír (128/1968–1969; 78/1969) (21. táb.)
Sírgödör m.: 64 cm (a koponya mögött). T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 148 cm.
Csontváz helyzete: a közepes fenntartású felnőtt vagy ifjú csontváz koponyája 90°-ban jobbra
esett, a felső test egyetlen része sem maradt eredeti anatómiai helyzetében, egyes oldalbordák a
lábszárcsontok mellől kerültek elő. A lábait kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
241. sír (129/1968–1969; 79/1969) (21. táb.)
Sírgödör m.: 64 cm (a koponya mellett baloldalt). T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 177 cm.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz töredezett koponyája 90°-ban balra
előfelé esett, a jobb karját kinyújtották a test mellett, a balt viszont 45°-ban a medencecsont közepére
helyezték (XIX. poz.). A lábait kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
242. sír (130/1968–1969; 80/1969) (21. táb.)
Sírgödör m.: 76 cm (a koponya mellett baloldalt). T: NyDNy–NyÉK. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a jó fenntartású felnőtt csontváz nagyon töredékes koponyája 90°-ban jobbra esett,
mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábait kinyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik
mindkét kézfej csontjai. A helyzete alapján valószínűleg valamilyen szerves anyagba csavarhatták.
Melléklet nélkül.
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243. sír (131/1968–1969; 81/1969) (21. táb.)
Sírgödör m.: 64 cm (a koponya mellett jobboldalt). T: NyDNy–NyÉK. Cs. m. h.: kb. 164 cm.
Csontváz helyzete: a jó fenntartású felnőtt csontváz nagyon töredékes koponyájának alsó
állkapcsa előre esett, illetve mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábait kinyújtott
helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a kézfej csontjai, illetve az oldalbordák egy részét nem anatómiai
helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
244. sír (132/1968–1969; 82/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 66 cm (a koponya mellett jobboldalt). T: NyDNy–NyÉK. Cs. m. h.: kb. 174 cm.
Csontváz helyzete: a jó fenntartású felnőtt csontváz töredékes koponyája 45°-ban balra-előre
esett, mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott
helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a láb ujjpercei.
Melléklet nélkül.
245. sír (133/1968–1969; 83/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (a koponya mellett jobboldalt). T: NyDNy–NyÉK. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a jó fenntartású felnőtt vagy ifjú csontváz koponyája előre esett, mindkét
karja enyhén a medencelapátra került (10–15°) (IV. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott
helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a láb ujjpercei.
Melléklet nélkül.
246. sír (134/1968–1969; 84/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 49 cm (a koponya mögött). T: NyDNy–NyÉK.
Csontváz helyzete: a rossz fenntartású felnőtt csontváz koponyája kétfelé esett, de a test más
része sem maradt eredeti anatómiai helyzetben. Fennmaradtak a karcsontok egyes részei, a
medencecsont egy darabja, illetve a comb- és lábszárcsontok.
Melléklet nélkül.
247. sír (135/1968–1969; 85/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 67 cm (a koponya mellett jobboldalt). T: NyDNy–NyÉK. Cs. m. h.: 109 cm
(részleges).
Csontváz helyzete: a jó fenntartású ifjú csontváz koponyája 90°-ban balra esett, mindkét karját
kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Hiányzik a medencecsont, a kézfejek és ujjpercek, illetve a lábvégek. A lábszárcsontok bolygatás
miatt a felső testre kerültek.
Melléklet nélkül.
248. sír (136/1968–1969; 86/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 62 cm (a koponya mellett jobboldalt). T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 176 cm.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban balra esett,
mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott helyzetben
regisztrálták. Hiányzanak a lábvégekről az ujjpercek, talán két darab a két lábszárcsont között. Az alsó
állkapocs bolygatás miatt a medencecsont elé, a két combcsont közé került.
Melléklet nélkül.
249. sír (137/1968–1969; 87/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 71 cm (a koponya mögött). T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája 45°-ban balra-előre esett.
A karcsontok elmozdultak eredeti helyzetükből, azonban ennek ellenére kétségkívül mindkét kezét
kinyújtották a test mellett a halottnak (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott pozícióban
helyezték a sír gödrébe, azonban bolygatás miatt a bal lábszárcsont kifordult baloldalra. Hiányzanak a
bal kézfejcsontjai, illetve a lábvégek. Az alsó állkapocs bolygatás miatt a medencecsont elé, a két
combcsont közé került.
Melléklet nélkül.
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250. sír (138/1968–1969; 88/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 75 cm (a koponya mögött). T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban jobboldalra dőlt,
mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott helyzetben
regisztrálták. Hiányzanak a hátgerinc felső csigolyái.
Melléklet nélkül.
251. sír (139/1968–1969; 89/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 67 cm (a ködarabok mellett). T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája enyhén, valószínűleg a
masszív kődarab nyomására jobboldalra dőlt, mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.).
A lábcsontokat közül az egyik, a jobb, nyújtott helyzetben, a balt viszont kissé behajlították.
Temetkezési szokás: a koponyát három jelentős méretű és két kisebb kődarabbal fedték, illetve
kerítették be. A lábai végén két hosszúkás, de keskeny kődarab.
Rendkívüli eset: a bal combcsont a dokumentáció alapján piros színű?
Melléklet nélkül.
252. sír (140/1968–1969; 90/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 64 cm (koponya mögött). Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–
KÉK. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 45°-ban balra billent, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Elmozdult jobb
alkalrcsontjának egyik része, illetve a hátgerincének közepe.
Melléklet nélkül.
253. sír (141/1968–1969; 91/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 64 cm (koponya mögött). Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyÉNy–
KDK. Cs. m. h.: kb. 162 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának töredékes koponyája 90°-ban jobbra billent, a
kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A jobb
alkarcsontjai lejebb csúsztak, egészen párhuzamosan a combcsonttal párhuzamosan, de elmozdultak a
bal alkarcsontok is, illetve mindkét lábszárcsont.
Melléklet nélkül.
254. sír (142/1968–1969; 92/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 56 cm (koponya mögött). Gyermek jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T:
Ny–K. Cs. m. h.: kb. 82 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, gyermek csontvázának töredékes koponyája 45°-ban jobbra
billent, a kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A bal karcsontját 20°-ban behajlították, illetve
nem maradtak fent a lábszárcsontjai, lábvégei és lábujjperecei.
Melléklete:
A sírból három bronz hajkarika került elő. A pontos előkerülési helyüket nem ismerjük.
1. S végű nagyméretű hajkarika, bronzból. A karikája kerek, az S végén megfigyelhető az
incizált két bordázás. 1. Átm.: 2,7 cm; 2. Mag.: 3,2 cm; 3. S vég szél.: 0,57 cm; 4. H. v.: 0,29 cm. E.
N. T. M. Ltsz.: F.17812. Jelenleg nem azonosítható a kolozsvári múzeumban. (41. táb. 1.)
2. S végű középméretű kerek karikájú hajékszer, bronzból. 1. Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.: 2,0 cm; 3.
H. v.: 0,27 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17813. Jelenleg nem azonosítható a kolozsvári múzeumban. (41. táb. 3.)
3. S végű kisméretű hajkarika, bronzból. A karikája ovális. 1. Átm.: 1,5 cm; 2. Mag.: 2,0 cm; 3.
H. v.: 0,11 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17814. Jelenleg nem azonosítható a kolozsvári múzeumban. (41. táb. 2.)
255. sír (143/1968–1969; 93/1969) (22. táb.)
Sírgödör m.: 55 cm (koponya mellett). Felnőtt jó megtartású csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Cs. m. h.: kb. 180 cm.
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Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontváz kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait
hasonló helyzetben regisztrálták. Hiányzik a balláb ujjpercei.
Melléklet nélkül.
256. sír (144/1968–1969; 94/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: 54 cm (koponya mellett). Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–
KÉK. Cs. m. h.: kb. 168 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontváz koponyája 45°-ban jobbra billent, az alsó
állkapcsa a mellcsontjára került, a bal felkarcsont elmozdult eredeti helyzetéből és a hasfal környékén
dokumentálták míg az egyik alkarcsont majdnem a felkarcsont helyére került. A lábait hasonlóan
nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik a bal lábbujjperceinek egy része.
Mellékletei:
A–C. Három hajkarika, amelyek pozíciója a következő: A. hajkarika a koponya jobboldalán; B–
C. két darab hajkarika a koponya baloldalán.
1. Bordázott S végű, nagyméretű hajkarika bronzból. 1. Átm.: 2,6 cm; 2. Mag.: 3,0 cm; 3. S vég
szél.: 0,54 cm; 4. H .v.: 0,26 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17838. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári
múzeumban. (41. táb. 4.)
2. Sima S végű, kisméretű hajkarika bronzból. 1. Átm.: 1, 6 cm; 2. Mag.: 2, 1 cm; 3. S vég szél.:
0, 33 cm; 4. H .v.: 0, 15 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17839. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári
múzeumban. (41. táb. 5.)
3. Hajkarika töredéke. H .v.: 0, 11 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17840. Jelenleg azonosíthatatlan a
kolozsvári múzeumban. (41. táb. 6.)
257. sír (145/1968–1969; 95/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: 54 cm (koponya mellett). Ifjú jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: Ny–
K. Cs. m. h.: kb. 152 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott ifjú csontváz koponyája 90°-ban balra billent, a felső testét
bizonyosan bolygatás érte, ugyanis a bordázat nem anatómiai rendben került elő. Hiányoznak a bal
alkarcsontok, a bal medencelapát és a lábvégek.
Melléklet nélkül.
258. sír (146/1968–1969; 96/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: 66 cm (koponya mellett). Felnőtt jó megtartású csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs.
m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 90°-ban balra esett, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
259. sír (147/1968–1969; 97/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: 78 cm (koponya mellett). Felnőtt rossz megtartású csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 25°-ban jobbra előre billent, a
kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A testet a felső
részén érte bolygatás, az alsó állkapocs a kulcscsont helyén került elő, oldalbordáinak egy nagy része
hiányzik, illetve a csontozat nem anatómiai helyzetben került elő.
Melléklet nélkül.
260. sír (148/1968–1969; 98/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: 67 cm (a koponya mögött). Felnőtt közepes megtartású töredékes csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 90°-ban jobbra esett, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A koponyáját
szétroncsolt állapotban rögzíthették, az alsó állkapocs előre esett, de hiányzik az oldalbordák egy
része, a bal medencelapát pedig részlegesen maradt fent. A jobb combcsont jobbra mozdult, a
lábszárcsontot pedig feljebb regisztrálták mint eredeti helyzete. Nem maradtak meg a lábvégek
csontjai sem.
Melléklet nélkül.
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261. sír (149/1968–1969; 99/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: 68 cm (koponya mellett). Ifjú vagy felnőtt közepes megtartású töredékes
csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 45°-ban jobbra billent, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A felsőtestén egyértelmű
a bolygatás nyomai, az oldalbordák egy része nem anatómiai helyzetben került elő. A kézujjak csontjai
nem maradtak fent, a jobb lábszárcsont jobbra mozdult el.
Mellékletei:
5 hajkarika került elő a sírból, nem ismert a sírban levő helyzetük.
1. Bordázott S végű kisméretű hajkarika, nagyon jó minőségű ezüstből. A karikája kerek, a
végén az S vége ugyan letört, azonban látszik a két excizált borda. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,9 cm; 3.
S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,74 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17820. (41. táb. 7.)
2. S végű középméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből. A karikája kerek, az S vége letörött,
azonban nehezen de megfigyelhető az excizált bordázás kezdete. 1. Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.: 2,2 cm; 3.
S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,79 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17837. (41. táb. 11.)
3. S végű kisméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből. A karikája kerek, a végén az S vége
letörött. Nem lehet megfigyelni a bordázás nyomait. 1. Átm.: 1,7 cm; 2. Mag.: 1,6 cm; 3. S vég szél.:
0,3 cm; 4. H. v.: 0,12 cm. Súly: 0,47 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17849. (41. táb. 8.)
4. Bordázott S végű középméretű hajkarika, közepes minőségű ezüstből. A három excizált
bordával díszített S végét visszacsavarták. 1. Átm.: 1,8 cm; 2. Mag.: 1,9 cm; 3. S vég szél.: 0,3 cm; 4.
H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,64 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17850. (41. táb. 10.)
5. S végű nagyméretű hajkarika, bronzból. A karikája kerek, a végén az S vége letörött. Nem
lehet megfigyelni a bordázás nyomait. 1. Átm.: 2, 8 cm; 2. Mag.: 2, 6 cm; 3. H. v.: 0, 25 cm. E. N. T.
M. Ltsz.: F.17809. Jelenleg nem lehet azonosítani a kolozsvári múzeumban. (41. táb. 9.)
262. sír (150/1968–1969; 100/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: 65 cm (koponya mellett). Ifjú vagy felnőtt közepes megtartású töredékes
csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája előre esett, a kezeit kinyújtották a
teste mellett (I. poz.). A felsőtestének csontozata elmozdult a helyzetéből, a jobb lábszárcsont pedig a
bal lábszárcsontra került.
Mellékletei:
1. Sima, S végű bronz kisméretű hajkarika, a síron belüli helyzetét nem ismerjük. 1. Átm.: 1, 7
cm; 2. Mag.: 1,7 cm; 3. H. v.: 0,14 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17834. Jelenleg nem azonosítható a
kolozsvári múzeumban. (41. táb. 12.)
2. Sima, S végű bronz kisméretű hajkarika, a síron belüli helyzetét nem ismerjük. 1. Átm.: 1,3
cm; 2. Mag.: 2,0 cm; 3. H. v.: 0,10 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17835. Jelenleg nem azonosítható a
kolozsvári múzeumban. (41. táb. 13.)
3. Sima, S végű bronz nagyméretű hajkarika, a síron belüli helyzetét nem ismerjük. 1. Átm.: 2,8
cm; 2. Mag.: 2,9 cm; 3. H. v.: 0,31 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17836. Jelenleg nem azonosítható a
kolozsvári múzeumban. (41. táb. 14.)
263. sír (151/1968–1969; 101/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: 60 cm (koponya mellett). Ifjú közepes megtartású töredékes csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 145 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott ifjú csontvázának koponyája 90°-ban balra billent, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A felsőtestén egyértelmű
a bolygatás nyomai, az oldalbordák egy része nem anatómiai helyzetben került elő. A jobb
lábszárcsont jobbra mozdult el.
Melléklet nélkül.
264. sír (152/1968–1969; 102/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: 61 cm (koponya mellett). Ifjú vagy felnőtt közepes megtartású csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 153 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 45°-ban balra esett, a jobb keze
enyhén, 15°-ban a medencelapátra került, a balt kinyújtották a teste mellett (VI. poz.), a lábait hasonló
helyzetben regisztrálták. A csontváz felső részét bolygatás érte, egyetlen csontvázát sem
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regisztrálhatjuk anatómiai helyzetben, kívéve a kézcsontokat. A kézcsontok helyzete alapján a halottat
lepelbe csavarva temették el.
Melléklet nélkül.
265. sír (153/1968–1969; 103/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II, jó megtartású csontváza. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 106 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott gyermek csontvázának koponyája előrebillent esett, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A bal lábszárcsont alsó
része és a lábpercek hiányoznak.
Melléklet nélkül.
266. sír (154/1968–1969; 104/1969) (23. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt, nagyon jó megtartású csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 180 cm.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban balra esett,
mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott helyzetben
regisztrálták. Hiányoznak a jobb láb ujjpercei.
Melléklet nélkül.
267–268. sír (155–156/1968–1969; 105–106/1969) (24. táb.)
Sírgödör m.: 50 cm (a 268. sír koponyája mögött). T: Ny–K.
267. sír: a 268. sír megásásakor feldúlt sír csontvázából a jobboldalra dőlt koponya felső része,
a felső állkapocs, egy felső karcsont és néhány oldalborda maradt.
Melléklete:
1. Óriásméretű sima S végű hajkarika, bronzból. A karikája körte alakúra nyomták. Sírban levő
helyzetét nem ismerjük. 1. Átm.: 3,7 cm; 2. Mag.: 3,9 cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,2 cm.
Súly: 2,44 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17851.
268. sír: a közepes fenntartású felnőtt vagy ifjú csontváz koponyájának felső része 45°-ban
jobboldalra esett, mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan
kinyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik a jobb medencelapát, a kézfejek csontjai, illetve a
lábvégek. Cs. m. h.: kb. 151 cm.
Melléklet nélkül.
269. sír (157/1968–1969; 107/1969) (24. táb.)
Sírgödör m.: 67 cm (a medencecsont mellett). Felnőtt vagy ifjú hiányos-töredékes csontváza.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 98 cm (részleges).
Csontváz helyzete: a közepes fenntartású felnőtt vagy ifjú csontvázból csak a hátgerinc alsó
része, a medencecsont és a kinyújtott helyzetben regisztrált lábcsontok maradtak fent.
Melléklet nélkül.
270–271. sír (158–159/1968–1969; 108–109/1969) (szuperpozíció) (24. táb.)
270. sír (a 271. sír csontváza felett)
Sírgödör m.: 47 cm (az állkapocs mellett jobboldalt). Felnőtt, közepes megtartású, töredékeshiányos csontváza. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 159 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz jobboldalra billent koponyájából csak az alsó állkapocs
töredéke maradt meg, de hiányzik a bal felső karcsont is. Az alsó karcsont helyzete alapján azonban ez
is a test mellé van helyezve, mint a jobbkar (I. poz.). A lábai kissé meghajlítva baloldal felé.
Hiányoznak a lábujjpercek.
Melléklet nélkül.
271. sír
Sírgödör m.: 65 cm (a koponya helyén). Ifjú, közepes megtartású, töredékes-hiányos csontváza.
T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 82 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz jobboldalát majdnem teljesen megsemmisítette a fölötte
levő 270. sír csontváza. A bolygatás miatt nem maradt fent a csontváz koponyája sem, a megmaradt
bal karcsontja pedig a medencére volt hajtva. A bolygatás nem kímélte a medencecsontot amelyik
elmozdult, de nem maradtak fent a lábszárcsontok, lábvégek és lábujjperecek sem.
Melléklet nélkül.
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272. sír (160/1968–1969; 110/1969) (24. táb.)
Sírgödör m.: 54 cm (koponya mellett balra). Felnőtt, rossz megtartású, hiányos-töredékes
csontvázának a felső része. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 148 cm.
Csontváz helyzete: a valószínűleg nyújtott csontvázból csak a szétesett koponya, a hátgerinc
felső része, néhány oldalborda jobboldalon és a felső karcsont maradt meg eredeti helyzetében.
Melléklet nélkül.
273. sír (161/1968–1969; 111/1969) (24. táb.)
Sírgödör m.: 60 cm (a koponya helyén). Felnőtt, rossz megtartású, töredékes-hiányos csontváza.
T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 50 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból csak a hátgerinc felső része, a jobboldali oldalbordázat
és a jobb karcsont maradt meg eredeti helyzetében.
Melléklet nélkül.
274. sír (162/1968–1969; 112/1969) (24. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt, nagyon jó megtartású csontváza. T: NyDNy–NyÉK. Cs. m. h.:
kb. 167 cm.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája 45°-ban balra és előre
esett, mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott
helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a lábvégei.
Temetkezési szokás: a bal medencelapát mellett két kődarab: az egyik lapos (17 × 7 cm), a
másik háromszög alakú (37 × 15 cm).
Melléklet nélkül.
275. sír (163/1968–1969; 113/1969) (24. táb.)
Sírgödör m.: 78 cm (a koponya helyén). Felnőtt, rossz megtartású, töredékes-hiányos
csontvázának felső része. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 141 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak hiányzik a koponyája, a legtöbb oldalbordája, a bal
kézfej csontjai és a bal lábujjak csontjai.
Melléklet nélkül.
276. sír (164/1968–1969; 114/1969) (19. táb.)
Sírgödör m.: nincs. Felnőtt, rossz megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Cs. m. h.: kb. 140 cm (a nyakcsontok és a koponya nélkül).
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz felső testrészéből csak a hátgerinc felső és alsó része
része, a baloldali lapockacsont és a medencecsont maradt meg, illetve a test mellett kinyújtott
karcsontok (I. poz.). A lábakat hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
277. sír (165/1968–1969; 115/1969)
T: Ny–K. Más dokumentáció nem áll a rendelkezésünkre.
278., 281–282. sír (166, 169–170/1968–1969; 114/1969) (kettes temetkezés és szuperpozíció) (24. táb.)
Sírgödör m.: 74 cm (278. sír koponyája mögött), 77 cm (a 281. sír koponyája mögött), 80 cm
(a 282. sír koponyája mögött). T: NyDNy–KÉK.
278. sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz (férfi?) koponyájának felső része 45°-ban baloldalra
esett, mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott
helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a lábszárcsontok alsó részei, illetve a lábvégek, illetve az
oldalbordák és a medencecsont egy jelentős része. Cs. m. h.: 145 cm (a lábszárcsont alsó része és a
lábvégek nélkül). A halott sírját részlegesen a 282. sír ifjú halott sírjára ásták, illetve egyszerre
temethették el a 282. sír halottjával (?).
Melléklet nélkül.
281. sír: a jó fenntartású felnőtt csontváz (nő?) koponyájának felső része 45°-ban jobboldalra
esett, mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott
helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a lábszárcsontok alsó részei, illetve a lábvégek. Cs. m. h.: 135
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cm (a lábszárcsont alsó része és a lábvégek nélkül). A halott sírját részlegesen a 282. sír ifjú halott
sírjára ásták, illetve egyszerre temethették el a 278. sír halottjával (?).
Mellékletei:
1. Sima S végű, nagyméretű bronz hajkarika, sírban levő helyzete ismeretlen. 1. Átm.: 2,6 cm;
2. Mag.: 2,8 cm; 3. H. v.: 0,16 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17815. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári
múzeumban. (41. táb. 15.)
2. Sima S végű, nagyméretű bronz hajkarika, sírban levő helyzete ismeretlen. 1. Átm.: 2,6 cm;
2. Mag.: 2,6 cm; 3. H. v.: 0,27 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17816. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári
múzeumban. (41. táb. 16.)
282. sír: a közepes fenntartású infans II csontváz koponyájának felső része 60°-ban baloldalra
esett. Részlegesen e sírra ásták, mondhatni e hallottra helyezték, jobb és baloldalról, a 278. és a 281.
sírok halottait. A felső test egyes részeit megzavarták. Cs. m. h.: 113 cm.
A kis szintkülönbség e sírok között arra utalhat, hogy itt egymásután, nem sok időre, egy
családot (apa–anya–gyermek) temettek vagy temethettek el (?).
Mellékletei:
1. Bordázott S végű nagyméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből, a felületét aranyozták. A
karikája hosszan elnyújtott. A két bordával díszített S végét visszacsavarták. 1. Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.:
2,7 cm; 3. S vég szél.: 0,5 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,75 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17860. (41. táb. 17.)
2. S végű nagyméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből, a felületét aranyozták. A karikája kerek,
a végén az S vége letörött. A bordázást az S vég negatívumában lehet megfigyelni. 1. Átm.: 1,55 cm;
2. Mag.: 1,6 cm; 3. S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,40 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.17861. (41. táb. 18.)
3. Sodrott ezüstgyűrű, a végeit elkalapálták, a sodrás közötti részeket aranyozták. A gyűrű
végeit egymás mellé hajtották. A jobb femurrcsontról került elő. 1. Átm.: 2,1 × 2,3 cm; 2. H. v.: 0,2
cm; 3. Végeinek szél.: 0,1 cm. Súly: 1,61 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17862. (41. táb. 19.)
279. sír (167/1968–1969; 117/1969) (24. táb.)
Sírgödör m.: 74 cm (a koponyája mögött). Felnőtt, jó megtartású, hiányos csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, hátára fektetett csontváz koponyája 90°-ban balra dőlt, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), hasonlóan a megmaradt jobb lábát. Hiányzanak a jobb lábvége, a
bal lába, illetve a bal kézfej csontjai.
Melléklet nélkül.
280. sír (168/1968–1969; 118/1969) (24. táb.)
Sírgödör m.: 52 cm (a koponya mellett jobboldalt). Infans II vagy ifjú közepes megtartású,
hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: 111 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, hátára fektetett csontváz koponyája 90°-ban balra dőlt, a jobb
kezét kinyújtották a teste mellett, a balt pedig a medence alá helyezték (XXI. poz.), hasonlóan a
megmaradt combcsontjait. Hiányzanak a jobb kézfej csontjai, a hátgerinc csigolyáinak egy jelentős
része, a medencecsont középső része, illetve a lábszárcsontok és a lábvégek. Az alsó állkapocs a két
combcsont közül került elő.
Melléklet nélkül.
Megmagyarázhatatlanul Petru Iambor 1973-ban a sírok számozását nem a 285. sírral folytatja,
hanem a 295. sírral.
1973-as ásatási idény során feltárt sírok
295. sír (1/1973 június)
Sírgödör m.: 65 cm (a jobb medencelapát mellett). Felnőtt, nagyon jó megtartású csontváza. T:
Ny–K. Cs. m. h.: nincs adat.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz jobb karját 35°-ban a
medencelapátra helyezték, a balról pontos adataink nincsenek. A lábcsontokat kinyújtott helyzetben
regisztrálták. Hiányzanak a bal lábvégei.
Melléklet nélkül.
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296. sír (2/1973 június)
Sírgödör m.: 65 cm (a jobb medencelapát mellett). Felnőtt szétdúlt csontvázának maradványai.
T: Ny–K. Cs. m. h.: nincs adat.
Csontváz helyzete: a valószínűleg nyújtott csontváz csak a töredékes koponyája, illetve néhány
csontja maradt fent, a testének alsó része a kutatóárok profiljában maradt.
Melléklet nélkül.
297. sír (3/1973 június)
Sírgödör m.: 86 cm (a két combcsont között). Felnőtt, nagyon jó megtartású csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: 160 cm.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban balra billent,
mindkét karját kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A lábcsontokat kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Hiányzanak a bal lábvégei.
Temetkezési szokás: a bal lábvégnél egy kisebb méretű kődarab.
Melléklet nélkül.
298. sír (4/1973 június)
Sírgödör m.: 97 cm (a koponya mellett jobboldalt), 78 cm (a két combcsont között). Felnőtt,
nagyon jó megtartású csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: nincs adat.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz mindkét karját kinyújtották a teste
mellett (I. poz.). A lábcsontokat kinyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik a bal kézfej csontjai.
Mellékletei:
1–2. Két hajkarika a fej környékén. Leltározatlanok a kolozsvári múzeumban.
299. sír (5/1973 június)
Sírgödör m.: 98 cm (a két combcsont között). Felnőtt, hiányos csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs.
m. h.: nincs adat.
Csontváz helyzete: a nagyon rossz fenntartású felnőtt csontváznól csak a két láb maradt meg,
kinyújtott helyzetben. Hiányoznak a lábfejek csontjai is.
Melléklet nélkül.
300. sír (6/1973 június)
Sírgödör m.: 98 cm (a két combcsont között). Felnőtt, nagyon jó megtartású csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: 162 cm.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent,
mindkét karját kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott helyzetben
regisztrálták. Hiányzanak a bal lábvég ujjpercei.
Melléklet nélkül.
301. sír (7/1973 június)
Sírgödör m.: 87 cm (a két combcsont között). Felnőtt, nagyon jó megtartású csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: 167 cm.
Csontváz helyzete: a nagyon jó fenntartású felnőtt csontváz töredékes koponyája hátra billent,
mindkét karját kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott helyzetben
regisztrálták.
Temetkezési szokás: a koponya mögött bal lábvégnél 1–1 kisebb méretű, hosszúkás alakú
kődarab.
Melléklet nélkül.
302. sír (8/1973 június)
Sírgödör m.: 76 cm (a két combcsont között). Felnőtt, közepes megtartású csontváza. T: ÉNy–
DK. Cs. m. h.: nincs adat.
Csontváz helyzete: a jó fenntartású felnőtt csontváz töredékes koponyája hátra billent, mindkét
karját kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A lábcsontokat hasonlóan kinyújtott helyzetben
regisztrálták. A lábszárcsontok alsó része hiányzik. Az okai a dokumentációból nem derülnek ki.
Melléklet nélkül.
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303. sír (9/1973 június)
Sírgödör m.: 76 cm (a két combcsont között). Felnőtt, közepes megtartású csontváza. T: ÉNy–
DK. Cs. m. h.: nincs adat.
Csontváz helyzete: nyújtott csontváz.
1973 augusztusában lezajlott ásatás során újabb hibákat követtek el: sem a dokumentációs
anyagban, sem a kutatóárkok rajzaiban nem lehet fellelni a 304–309. sírokat. Hasonlóan súlyos hiba,
hogy az 1973 augusztusában feltárt sírok esetében ismét számozási hibákat követtek el:
310. sír (10/1973 augusztusa) (24. táb.)
Sírgödör m.: 81 cm (koponya mellett balra), 75 cm (a bal medencelapát mellett), 77 cm (a bál
térd mellett). Ifjú vagy felnőtt, rossz megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.:
kb. 150 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak a jobb alkarcsontja nem maradt meg, a bal kezét
kinyújtották a teste mellett, a lábait hasonlóan, kinyújtott helyzetben regisztrálták. A combcsont alsó,
illetve a lábperecek nem maradtak meg.
Temetkezési szokás: a csontváz jobboldalán, részben a medencelapát mellett, egy kisebb
kődarab (15 × 10 cm).
Mellékletei:
1. S végű hajkarika a koponya jobboldalán. Leltározatlan. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári
múzeumban.
2. S végű hajkarika a koponya baloldalán. Leltározatlan. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári
múzeumban.
311. sír (11/1973 augusztusa) (24. táb.)
Sírgödör m.: 62 cm (koponya mellett balra), 72 cm (a bal medencelapát mellett), 75 cm (a bal
lábvég mellett). Ifjú vagy felnőtt, rossz megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyÉNy–KDK.
Cs. m. h.: kb. 150 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak mindkéz kezét kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a
lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Nem maradt meg a jobb felkarcsontja, illetve a csontváz
jobboldali bordázata. A bal lábszárcsontjának középső része balra esett.
Melléklete nem volt.
312. sír (12/1973 augusztusa) (25. táb.)
Sírgödör m.: 92 cm (koponya mellett balra), 97 cm (a bal medencelapát mellett), 88 cm (a bál
térd mellett). Felnőtt, közepes megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.:
kb. 156 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak mindkéz kezét kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a
lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Nem maradtak meg a jobb lábszárcsontjának nagy része,
illetve mindkét láb ujjcsontjai.
Melléklete nem volt.
313. sír (13/1973 augusztusa) (24. táb.)
Sírgödör m.: 88 cm (koponya mellett balra), 95 (a bal medencelapát mellett), 90 (a bál
lábszárcsont mellett). Ifjú vagy felnőtt nagyon rossz megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 147 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak mindkét kezét kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a
lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A koponyájának nagy része szétroncsolódott, a felső testének
nagy része elmállott, illetve rossz fenntartásúak a lábcsontok is. A bal lábvégei nem maradtak fent.
Melléklete nem volt.
314. sír (14/1973 augusztusa) (25. táb.)
Sírgödör m.: 95 cm (koponya mellett balra), 98 cm (a medence helyén), 104 cm (a bál
lábszárcsont mellett). Ifjú vagy felnőtt nagyon rossz megtartású, töredékes-hiányos csontváza.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 135 cm (részleges).
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak úgy tűnik, hogy mindkét kezét kinyújtották a teste
mellett (I. poz.), a lábait kissé felhúzták és széttárták. A koponyájának nagy része szétroncsolódott, a
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felső testének nagy része elmállott, illetve rossz fenntartásúak, töredékesek a lábcsontok is. A lábvégei
nem maradtak fent.
Melléklete nem volt.
315. sír (15/1973 augusztusa) (25. táb.)
Sírgödör m.: 99 cm (koponya mellett balra), 102 cm (a bal medencelapáton), 100 cm (a bál
lábszárcsont mellett). Felnőtt, közepes megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs.
m. h.: kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak mindkét kezét kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a
lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Az előreesett koponyája töredékes, oldalbordái elmozdultak, a
jobb medencelapátra és közvetlen környezetéből kerültek elő.
Melléklete nem volt.
316. sír (16/1973 augusztusa) (25. táb.)
Sírgödör m.: 114 cm (koponya mellett balra), 110 cm (a bal medencelapát fölött), 107 cm (a bál
lábszárcsont mellett). Felnőtt, jó megtartású csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 161 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváznak mindkét kezét kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a
lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A koponyája töredékes, a lábujjperceiből néhány darab
hiányzik.
Temetkezési szokás: a halott fejét egy kisebb méretű kődarabra támasztották (28 × 11 cm).
Melléklete nem volt.
317. sír (17/1973 augusztusa) (25. táb.)
Sírgödör m.: 120 cm (koponya mellett balra), 116 cm (a bal medencelapát fölött), 110 cm (a bál
lábszárcsont mellett). Felnőtt, nagyon jó megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 173 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája jobbra esett, mindkét kezét kinyújtották a teste
mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A lábujjperceiből néhány darab hiányzik. A
karhelyzetei alapján a halottat valamilyen szerves anyagban csavarhatták.
Temetkezési szokás: a halott fejét egy kisebb méretű kődarabra támasztották (28 × 11 cm).
Melléklete nem volt.
318. sír (18/1973 augusztusa) (25. táb.)
Sírgödör m.: 108 cm (koponya mellett balra), 108 (a bal medencelapáton), 104 (a bál lábvége
mellett). Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 169 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 45°-ban jobboldalt előre billent, a
kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták.
Melléklete:
1. S végű nagyméretű hajkarika gyengébb minőségű ezüstből a koponya baloldalán. Az S vége
nagyrésze letört, azonban a végénél jól kivehető a széles excizált borda. 1. Átm.: 2,5 cm; 2. Mag.: 2,7
cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,11 cm. Súly: 1,10 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.17996. (41. táb. 20.)
319. sír (19/1973 augusztusa) (25. táb.)
Sírgödör m.: 100 cm (koponya mellett balra), 104 (a bal medencelapáton), 107 (a bál lábvége
mellett). Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 169 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 45°-ban jobboldalt előre billent, a
kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A lábszárcsontok,
együtt a lábperecekkel kifelé, jobbra és balra mozdultak el.
Melléklet nélkül.
320. sír (20/1973 augusztusa) (25. táb.)
Sírgödör m.: 95 cm (koponya mellett balra), 90 cm (a bal medencelapáton), 97 cm (a bál
lábszárcsont mellett). Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 169 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 45°-ban jobboldalt előre billent, a
kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. A szétroncsolt,
balra billent koponyájától elvált az alsó állkapocs, a felső testét ért bolygatás nyomai egyértelműek a
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csontok rendellenes helyzete alapján. A lábszárcsontok jobbra mozdultak el, a lábperecek nem
maradtak fent.
Temetkezési szokás: a jobb térd közelében egy kődarab (30 × 12 cm).
Melléklet nélkül.
321. sír (21/1973 augusztusa) (25. táb.)
Sírgödör m.: 100 cm (koponya mellett balra), 107 cm (a bal medencelapáton), 109 cm (a bál
lábszárcsont mellett). Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 179 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának kezeit kinyújtották (I. poz.), a lábait hasonló
helyzetben regisztrálták. A koponya szétroncsolódott. A csontváz helyzete alapján úgy tűník, hogy
testet valamilyen lepelben csavarva temethették el.
Melléklet nélkül.
322. sír (22/1973 augusztusa) (25. táb.)
Sírgödör m.: 102 cm (koponya mellett balra), 108 cm (a bal medencelapáton), 104 cm (a bál
lábszárcsont mellett). Ifjú vagy felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.:
kb. 151 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a
lábait hasonló helyzetben regisztrálták, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek elmozdultak a helyzetükből.
A felső testét ért bolygatás nyomai egyértelműek a csontok rendellenes helyzete alapján. A
lábszárcsontok jobbra mozdultak el, csak a bal lábujjai maradtak fent.
Mellékletei:
1. Bronz tű, kissé meggörbítve, nagyon vékony huzalból a koponya jobboldalán. 1. Hossz.: 3,0
cm; 2. H. v.: 0,08 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17995a. (41. táb. 22.)
2. Sima S végű kisméretű hajkarika, gyengébb minőségű ezüstből a koponya baloldalán. A
karikája ovális alakú, az S végének legnagyobb része letört. 1. Átm.: 1,3 cm; 2. Mag.: 1,7 cm; 3. S vég
megmaradt szél.: 0,25 cm; 4. H. v.: 0,12 cm. Súly: 0,46 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17995. (41. táb. 21.)
323. sír (23/1973 augusztusa) (26. táb.)
Sírgödör m.: 87 cm (koponya mellett balra), 90 cm (a bal medencelapáton), 88 cm (a bál
lábszárcsont mellett). Felnőtt közepes megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.:
kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának kezeit kinyújtották (I. poz.), a lábait hasonló
helyzetben regisztrálták. A koponya nagyrészben szétroncsolódott, a felső testét ért bolygatás nyomai
egyértelműek a csontok rendellenes helyzete alapján. A lábszárcsontok balra mozdultak el, a lábpercek
nem maradtak fent.
Melléklet nélkül.
324. sír (24/1973 augusztusa) (26. táb.)
Sírgödör m.: 101 cm (koponya mellett balra), 101 cm (a bal medencelapáton), 90 cm (a bál
lábszárcsont mellett). Felnőtt nagyon jó megtartású, töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontváza jobb kezét a medence alá helyezték, a balt pedig
45°-ban a medencére hajtották (XXIV. poz.).
Melléklet nélkül.
325. sír (25/1973 augusztusa) (26. táb.)
Sírgödör m.: 111 cm (koponya mellett balra), 111 cm (a bal medencelapáton), 104 cm (a bál
lábszárcsont mellett). Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 145 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája 20–25°-ban jobboldalt előre
billent, a kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
1976-os ásatási idény során feltárt sírok
326. sír (1/1976) (26. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.:
kb. 161 cm.
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Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának koponyája kissé balra fordult, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Hiányzik a kéz- és
lábfejei csontjai, illetve a hátgerinc alsó része.
Mellékletei:
Két hajkarika a koponya környékén: az egyik középen a koponya mögött (a), a másik a bal
halánték mellett (b).
1. Két vékony excizált bordázással díszített S végű, kisméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből.
A karikája kissé körte alakú, az S végét két borda díszíti. 1. Átm.: 1,4 cm; 2. Mag.: 1,9 cm; 3. S vég
megmaradt szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,13 cm. Súly: 0,60 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.19978. (41. táb. 23.)
2. S végű, kisméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből. A karikája körte alakú, az S végének
legnagyobb része letört, azonban megállapítható, hogy nem díszíti bordázás. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.:
1,9 cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,69 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.19979. (41. táb. 24.)
327–328. A–B sír (2–3/1976) (szuperpozíció vagy kettes temetkezés?) (26. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőttek jó (328.), illetve rossz megtartású (327.), töredékes
csontvázai. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 161 cm.
327. sír: a nyújtott felnőtt csontvázának teljesen szétesett, jobbra billent koponyájának helyzetét
meg lehet még állapítani, a jobb felső testének egy része kissé megsemmisült, pontosabban hiányzik a
jobb karja, az oldalbordák, illetve a bal alkarcsontja. Hiányzanak ugyanakkor a lábvégek. A helyzete
alapján, úgy tűnik, hogy e halott mellé-rá helyezték a 328. sír halottját.
Melléklet nélkül.
328. A sír: a nyújtott felnőtt csontvázának töredékes koponyája 45°-ban jobbra fordult, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Hiányzik a bal lábfej
csontjai. A helyzete alapján, úgy tűnik, hogy a 327. halottra vagy nagyon közvetlenül mellé helyezték.
E sír megásásakor egy régebben eltemetett halott két megmaradt combcsontját a bal kézfejre és
majdnem párhuzamosan a bal combcsont mellé helyezték (328. B).
Temetkezési szokás: a jobb láb végéhez helyeztek egy kisebb méretű kődarabot (h: 10 cm).
Melléklet nélkül.
A dokumentáció alapján arra gondolhatunk, hogy egy eltemetett egyén mellé (327. sír)
nemsokára helyezték örök nyugalomra ennek egy, valamilyen jellegű hozzátartozóját (328. A sír).
329. sír (4/1976) (26. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt, rossz megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyDNy–
KÉK. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontváz felső testét megbolygatták, eredeti anatómiai
helyzetben csak a jobb karcsont maradt. Nagyon töredékes a koponya, az oldalbordák és a hátgerinc
csigolyáinak nagy része hiányzik. A lábai nyújtott helyzetben, azonban hiányzanak a lábvégei.
Temetkezési szokás: a test felső részén majdnem merőlegesen egy 32 cm hosszúságú vékony
kődarab.
Melléklet nélkül.
330. sír (5/1976) (26. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: DNy–ÉK.
Cs. m. h.: kb. 176 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontváz koponyájának felső része nem maradt meg vagy
legalábbis a dokumentáción nincsen feltűntetve, az alsó része 90°-ban jobbra esett, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Hiányzik az
oldalbordáinak jelentős része, illetve a bal lábfeje csontjai.
Temetkezési szokás: a dokumentáció alapján úgy tűnik, hogy a fejét egy négyzet alakban
kiépített kőkeret közé helyezték.
Mellékletei:
A–C. Három hajkarika melléklet: kettő egymás mellett a jobboldalra dőlt koponya orrcsontja
mellett (a–b), egy példány pedig a koponya bal halántékán (c).
1. Sima S végű bronz hajkarika, a végéből kitörött. 1. Átm.: 1,1 cm; 2. Mag.: 1,3 cm; 3. H. v.:
0,06 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.19980. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
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2. Ismeretlen típusú hajkarika. E. N. T. M. Ltsz.: F.19981. Jelenleg azonosíthatatlan a
kolozsvári múzeumban.
3. Ismeretlen típusú hajkarika, leltározatlan és azonosíthatatlan. E. N. T. M. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
331. sír (6/1976) (26. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Kisgyermek (infans I) jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T:
NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 161 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott kisgyermek csontvázának koponyája 90°-ban jobbra esett, a kezeit
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a lábfejek
csontjai.
Melléklet nélkül.
332–334. sír (7–9/1976) (26. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Három külön gödörben három felnőtt, jó megtartású, hiányos-töredékes
csontváza. Egymás temetkezéseit nem zavarták meg. T: ÉNy–DK.
332. sír: a nyújtott felnőtt csontvázának hiányzik a bal alkarcsontja, a jobb kezét kinyújtották a
teste mellett (I. poz.), a lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a jobb lábszárcsont alsó
része, illetve a lábfejek csontjai. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: 142 cm.
Temetkezési szokás: a sír baloldali falát hat darab hosszú és keskeny kő- vagy téglatömbökkel
szilárdították meg.
Melléklet nélkül.
333. sír: a nyújtott felnőtt csontvázának töredékes koponyája hátraesett, az állkapcsa elvált ettől,
a felső testének bal felén pedig a bolygatás miatt a bal felkarcsont lecsúszott a medence felé. A jobb
karcsont a test mellett kinyújtva, hasonló helyzetben lehetett a bal karcsont is (I. poz.). A kinyújtott
lábaiból csak a combcsontok felső része maradt meg. T: Ny–K. Cs. m. h.: 104 cm.
Melléklet nélkül.
334. sír: a nyújtott felnőtt csontvázának töredékes koponyája bolygatás miatt a jobb femurcsont
közeléből került elő, néhány bordával és csigolyával. A felső testének jobb felét teljesen
megsemmisítették, a jobb felkarcsontja részlegesen a medencére és a combcsontjára került. A bal kart
kinyújtották a test mellett. A lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták. T: NyDNy–KÉK.
Cs. m. h.: 130 cm (koponya és nyakcsontok nélkül).
Temetkezési szokás: a csontváz bal válla, illetve a jobb combcsontja mellett 1–1 hosszú hasított
szélű kődarab.
Melléklete:
1. Közepes méretű, masszív bronz sima hajkarika, majdnem négyszög alakban, eredetileg ebben
a formában öntött. A középső része nagyon vastag, a végei felé pedig kivékonyodik. Sírban levő
helyzetéről nincsen semmilyen adatunk. 1. Átm.: 2,5 × 2,4 cm; 2. H. v.: 0,35 – 0,2 cm. Súly: 4,14
gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.19982. (41. táb. 25.)
335. sír (10/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.:
kb. 161 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázának kezeit kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a
lábait hasonló helyzetben regisztrálták. Hiányzik a hátgerinc alsó része, illetve a jobb kézfej csontjai.
A jobbkéz radiusa elmozdult eredeti helyzetéből. Hasonlóképpen hiányzanak a lábvégek csontjai.
Melléklet nélkül.
336. sír (11/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt rossz megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyÉNy–
KDK. Cs. m. h.: kb. 145 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt koponyája csak töredékeiben maradt meg, a felső állkapocs
jobboldalra esett, az alsó pedig előre esett. Hiányzik a jobb alkarcsont, illetve a lábvégek csontjai.
Melléklet nélkül.
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337. A–B sír (12/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II, rossz fenntartású hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs.
m. h.: kb. 47 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott infans II csontvázának koponyája balra fordult 90°-ban, az alsó
állkapcsa előre esett. A jobb karcsonton és néhány hátgerinc csigolyán és oldalbordán más nem maradt
fent. A koponyától északnyugatra egy másik, kisgyermek koponyája (337. B).
Melléklet nélkül.
338. sír (13/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt vagy ifjú közepes megtartású, töredékes-hiányos csontváza.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 145 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt vagy ifjú koponyája 45°-ban jobbra billent. Hiányzik a jobb
alkarcsont, a hátgerinc nagy része, illetve a lábvégek csontjai.
Melléklete:
1. Ismeretlen típusú hajkarika a koponya baloldalán. E. N. T. M. Ltsz.: F.19983. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
339. sír (14/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt vagy ifjú nagyon jó fenntartású, töredékes-hiányos csontváza.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt koponyája 90°-ban jobbra esett, a kezeit kinyújtották a test
mellett (I. poz.). A lábait hasonló helyzetben dokumentálták. Hiányzik a kézfejek csontjai, illetve a bal
láb ujjpercei.
Temetkezési szokás: a felső test mindkét felére kettő, illetve három különböző méretű kőlapot
helyeztek (bal oldali kőlapok méretei: 1. 35 × 23 cm; 2. 21 × 18 cm; jobb oldali kőlapok méretei:
1. 35 × 21 cm; 2. 25 × 10 cm; 3. 16 × 10 cm).
Melléklet nélkül.
340. sír (15/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans I–II (?) csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 98 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz jobb karcsontját a medencén rögzitették, a bal
alkarcsontja viszont a két lábszárcsont közül került elő. A lábak hasonlóan nyújtott helyzetben.
Melléklet nélkül.
341. sír (16/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 168 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz feje kissé jobbra dőlt, a karjait eredetileg kinyújtották a
teste mellett, a lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták (I. poz.).
Melléklet nélkül.
342. sír (17/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II (?) vagy felnőtt (?) csontváz. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb.
157 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz feje kissé jobbra dőlt, a karjait eredetileg kinyújtották a
teste mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
343. sír (18/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt (?) csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 154 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz jobb karcsontja a medence alá került, a balt pedig a
medencén regisztrálták (XXIV. poz.). A megfigyelt helyzet alapján nagy valószínűséggel az elhunytat
gyolcsba, lepelbe csavarva temethették el.
Melléklet nélkül.
344. sír (19/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt nagyon rossz fenntartású csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
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Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz nagyon rossz állapotban maradt fent, csak a koponya és a
csontváz részletei maradtak fent. A nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.),
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták a lábait is.
Melléklet nélkül.
345. sír (20/1976) (27. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II (?) vagy felnőtt (?) csontváz részletei. T: Ny–K. A csontváz
részletei a sírgödörben kb. 155 cm hosszúságban elszórva kerültek elő.
Csontváz helyzete: a megbolygatott sírbal elszórva kerültek elő a felső test részletei:
lapockacsontot és a két oldalbordát a koponya helyén regisztrálták együtt az alsó állkapcsonttal, míg a
koponya két oldaborda mellett a has táján feküdt. A medencét és a két femurt eredeti helyzetben
regisztrálták, akárcsak a jobb lábszárcsontot, a bal pedig elmozdult.
Melléklet nélkül.
346. sír (21/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt nagyon jó fenntartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.:
kb. 148 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája kissé jobbra dőlt, a karjait kinyújtották a test
mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet:
1. S végű hajkarika a fej, pontosabban eredetileg a fül mellett baloldalt. Leltározatlan a
kolozsvári múzeumban.
347. sír (22/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt nagyon jó fenntartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 158 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája kissé előre esett, a karjait kinyújtották a test
mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Néhány oldalbordája és hátgerinc
csigolyája a térdcsontjaira került. Hiányzik a hátgerinc csigolyáinak jelentős része, illetve a
lábujjpercei is.
Melléklet nélkül.
348. sír (23/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt nagyon jó fenntartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 177 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban balra esett, a karjait kinyújtották a test
mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Néhány oldalbordája nem maradt
fent, illetve hiányzanak a kézfej csontjai.
Melléklet nélkül.
349. sír (24/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepesen jó fenntartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobboldalra esett, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.). A jobb lábcsontja nem maradt fent, belőle a medencecsonttól 15
centiméterre, csak a combcsont néhány töredékét sikerült regisztrálni. Hiányzanak ugyanakkor a bal
lábfej csontjai is.
Temetkezési szokás: a jobb lábszárcsont helyén vagy fölötte egy jelentős méretű kődarab (25 × 16 cm).
Melléklet nélkül.
350. sír (25/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepesen jó fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–
K. Cs. m. h.: kb. 176 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobboldalra esett, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.). Hiányzik az oldalbordáinak jelentős része, illetve a kézfej csontjai.
Temetkezési szokás: a koponya mögött két hosszú és keskeny kődarab (1. 30 × 4 cm; 2. 22 × 4
cm), illetve egy hosszabb darab a bal lábánál (30 × 14 cm).
Melléklet nélkül.
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351. sír (26/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú jó fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.:
kb. 149 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobboldalra előre esett, mindkét kéz
10–20°-ban behajlítva a medencecsont peremére helyezve (IV. poz.). Hiányzanak lábvégek és a
lábujjpercek.
Temetkezési szokás: a koponya mögött két hosszú és keskeny kődarab (1. 30 × 4 cm; 2. 22 × 4
cm), illetve egy hosszabb darab a bal lábánál (30 × 14 cm).
Mellékletei:
Hat darab hajkarika a koponyán, a koponya mellett baloldalt (a–b), a koponya tetőn (c), a
koponya mellett jobboldalt (d–f). A kolozsvári múzeumban azonban sajnálatosan csak két példányt
sikerült azonosítani, négy példányt nem leltároztak be.
1. S végű, kisméretű hajkarika, bronzból. A karikája kerek, az S végének legnagyobb része
letört, azonban megállapítható, hogy nem díszíti bordázás. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,9 cm; 3. S vég
megmaradt szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,38 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.19984. (41. táb. 26.)
2. S végű, kisméretű hajkarika, közepes minőségű ezüstből. A karikája kerek, az S végének
legnagyobb része letört, azonban megállapítható, hogy nem díszíti bordázás. 1. Átm.: 1,5 cm; 2. Mag.:
1,75 cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,38 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.19985. (41. táb. 27.)
352. sír (27/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Kisgyermek (infans II) rossz fenntartású, hiányos-töredékes csontváza.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 90 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból a nagyon töredékes koponya, oldalbordák, a jobbkar
csontjai, illetve a lábcsontok maradtak meg.
Mellékletei:
1–2. Két hajkarika a koponya töredékei között. Leltározatlanok a kolozsvári múzeumban.
353. sír (28/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Kisgyermek (infans II) jó fenntartású, hiányos-töredékes csontváza. T:
Ny–K. Cs. m. h.: kb. 90 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobboldalra esett, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.). Hiányzanak a kézfej, illetve a lábfej csontjai és elmozdult a
baloldali medencelapát.
Melléklet nélkül.
354. sír (29/1976) (28. táb.)
T: Ny–K. Egy kisgyermek koponyája. Más adat nem áll a rendelkezésünkre.
Melléklet nélkül.
355. sír (30/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt rossz fenntartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 143 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyájának felső része balra esett, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait is nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik a hátgerinc
nagy része, a kézfejcsontok, illetve a lábfejcsontok és a lábujjpercek.
Mellékletei:
Három hajkarika melléklet a koponyán: egy beesett a szájban (c), illetve kettő a koponya
jobboldalán (a–b). A kolozsvári múzeumban egyetlen hajkarika került beleltározásra.
1. S végű hajkarika. E. N. T. M. Ltsz.: F.19986. Leltározatlan. Jelenleg azonosíthatatlan a
kolozsvári múzeumban.
356., 357. A–B sír (31–32/1976) (kettes temetkezés és szuperpozíció) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Kisgyermek és két felnőtt egymásra ásott sírjai.
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356. sír: nyújtott kisgyermek temetkezése (a sírját valószínűleg együtt ásták meg a 357.
A csontvázzal az identikus tájolás alapján). A háton nyugvó csontváz koponyája jobboldalra esett, a
jobb kezét kinyújtották a teste mellett, a bal alkar megsemmisült. Hasonlóan hiányzanak a lábvégek
csontjai. T: Ny–K. Cs. m. h. kb.: 88 cm.
Melléklet nélkül.
357. A sír: a nyújtott felnőtt csontvázának töredékes koponyája 90°-ban jobboldalra esett, a
karjait kinyújtották a teste mellett (I. poz.), akárcsak a lábait is. Hiányzanak a bal kézfej csontjai,
illetve a lábvégek csontjai. A váz karjai helyzete alapján eléggé egyértelműnek tűnik, hogy valamilyen
anyagban csavarhatták. A csontvázat ráásták a 357. B csontvázra. T: Ny–K. Cs. m. h.: 161 cm.
Melléklet:
1. S végű, kisméretű vékony huzalú hajkarika, jó minőségű ezüstből a koponya bal halántékán.
A karikája kerek, az S végét csak éppen megpenderítették. 1. Átm.: 1,4 cm; 2. Mag.: 1,7 cm; 3. S vég
szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,45 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.19987. (41. táb. 28.)
357. B sír: a nyújtott ifjú vagy felnőtt töredékes-hiányos csontvázának töredékes koponyája 90°ban baloldalra esett, a jobb karját 45°-ban a medencére helyezték (XIX. poz.), a balt pedig kinyújtották
a test mellett. Hiányzanak a jobb kézfej csontjai, illetve a lábujjpercek. A csontvázra ásták a 356. és a
357. A sírjait, ez eléggé egyértelműen kiderül a tájolások lényes különbsége alapján is. T: NyDNy–
KÉK. Cs. m. h.: 150 cm.
Melléklet nélkül.
358. sír (33/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 171 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
359–360. sír (szuperpozíció) (34–35/1976) (28. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontvázak. Cs. m. h.: 359. sír: kb. 162 cm; 360. sír: feldúlt
temetkezés. A 359. sírt részben ráásták a 360. sírra, ennek következményeképpen ezt az utóbbi sírt
részben feldúlták.
359. sír: a nyújtott csontváz koponyája balra dőlt, a karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a
lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. T: Ny–K.
Melléklet nélkül.
360. sír: csontvázát megbolygatták, a felső test csontrészletei nem anatómiai helyzetben
kerültek elő (a jobb felső- és alkarcsontok a mellcsont helyéről kerültek, a megmaradt néhány
oldalbordát nem anatómiai helyzetben regisztráltak, kettő pedig a medencén alul, együtt a femurral),
de elmozdultak eredeti helyzetükből a medencecsontok, illetve a test alsó végtagjai közül csak egy
femurt regisztráltak.
Melléklet nélkül.
361. sír (36/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans szétdúlt koponyája, hátgerincének és néhány oldalbordájának
töredéke, illetve egy felkarcsontja.
Melléklet nélkül.
362. sír (37/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 162 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája jobbra dőlt, a karjait kinyújtották a test mellett
(I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. A koponyától nyugatra egy részleges
femur és lábszárcsont töredékei.
Melléklet nélkül.
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363. sír (38/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 162 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája balra dőlt, a karjait kinyújtották a test mellett
(I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik a kéz- és a lábfejcsontjai.
Melléklet nélkül.
364. sír (39/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú töredékes, hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 141 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban balra dőlt, a jobb karját átnyújtották a
has fala fölött, a balt pedig kinyújtották a test mellett (III. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben
regisztrálták. Hiányzik a kéz- és a jobb lábfejcsontjai, illetve a bal láb ujjpercei.
Mellékletei:
Két S végű hajkarika a koponya jobb oldalán, illetve közvetlenül mellette (a–b).
1. S végű, közepes méretű hajkarika, közepes minőségű ezüstből. A karikája kerek, az S végének
legnagyobb része letört, azonban megállapítható, hogy nem díszíti bordázás. 1. Átm.: 2,1 cm; 2. Mag.:
2,3 cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,18 cm. Súly: 0,84 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.19988. (42. táb. 1.)
2. A másik hajkarika. E. N. T. M. Leltározatlan. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári
múzeumban.
365. sír (40/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt töredékes, hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb.
146 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobbra dőlt, a kezeit kinyújtották a test
mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik a kéz- és a
lábfejcsontjai, illetve a jobboldali oldalbordák jelentős része.
Mellékletei:
1–2. Két S végű hajkarika a jobboldalra esett koponya mögött (a–b). Leltározatlanok és
azonosítatlanok a kolozsvári múzeumban.
366. sír (41/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt töredékes, nagyon jó megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.:
kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz kezeit kinyújtották a test mellet (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. A jobb kéz alkarcsontja elmozdult, az ujjpercei pedig a
medencecsont elé kerültek.
Melléklet nélkül.
367. sír (42/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans I töredékes-hiányos jó fenntartású csontváza. T: NyÉNy–KDK.
Cs. m. h.: kb. 65 cm (részleges).
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobboldalra dőlt, hiányzanak az
alkarcsontjai, illetve a lábszárcsontjai és töredékes-hiányos a medencecsont.
Melléklet nélkül.
368. sír (43/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II töredékes-hiányos jó fenntartású csontváza. T: NyÉNy–KDK.
Cs. m. h.: kb. 65 cm (részleges).
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája kezeit kinyújtották a test mellett (I. poz.), a
lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik az oldalbordák jelentős része, a bal kézfejilletve a jobb lábfej- és ujjpercek csontjai.
Melléklet nélkül.
369. sír (44/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II hiányos-töredékes rossz fenntartású csontvázának felső része.
T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 59 cm (részleges).
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Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázból megmaradt az alsó állkapocs, a jobb alkarcsont, illetve
a bal karcsont. A medence töredékeiben maradt meg. A jobb kart eredetileg kinyújtották a test mellett,
a jobb enyhén, kb. 10°-ban a medencére került (V. poz.).
Melléklet nélkül.
370. sír (45/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 168 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
371. sír (46/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 132 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája hiányzik, a karjait kinyújtották a test mellett
(I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. A koponya helyén egy femurcsont,
amely alapján egyértelmű, hogy a sírt megbolygatták.
Melléklete:
1. S végű hajkarika a koponya helyétől jobboldalra. E. N. T. M. Ltsz.: F.19989.
372. sír (47/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták.
Temetkezési szokás: nagy valószínűséggel a jobb lábvégeknél egy kisebb méretű kődarab (a
miliméteres papíron dokumentált rajz alapján).
Melléklet nélkül.
373. sír (48/1976) (29. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Hosszúságáról nem lehet megállapítani hogy felnőtt vagy ifjú csontváz.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 148 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Az oldalbordáinak egy része, illetve a lábpercei nem
maradtak fent.
Melléklete:
1. S végű, kisméretű vékony huzalú hajkarika, rossz minőségű ezüstből. Sírban levő helyzete
nem ismert. A karikája kerek, az S végét csak éppen megpenderítették. 1. Átm.: 1,7 cm; 2. Mag.: 1,9
cm; 3. S vég szél.: 0,25 cm; 4. H. v.: 0,08 cm. Súly: 0,35 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.19990. (42. táb. 2.)
374. sír (49/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt jó megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: 171 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban balra billent, a kezeit kinyújtották a
teste mellett (I. poz.). A lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Temetkezési szokás: a bal alkarcsontján egy ötszögű kis kődarab (10 × 8 cm).
Melléklet nélkül.
375. sír (50/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt jó megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyájának felső része balra esett, a felső testét a
bolygatás szétroncsolta, a váz egyik csontja sem került elő anatómiai helyzetben. A lábait kinyújtott
helyzetben regisztrálták.
Temetkezési szokás: a koponya jobboldala mellett egy 25 × 12 cm méretű kődarab, illetve a
combcsont alsó része mellett, illetve a lábszárcsont felső részére három darab kődarabot helyeztek.
Melléklet nélkül.
376. sír (51/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt vagy ifjú, jó megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 155 cm.

116

V. FEJEZET

Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 45°-ban jobbra billent, a kezeit kinyújtották a
teste mellett (I. poz.), akárcsak a lábait.
Mellékletei:
A–C. Három S végű hajkarika a csontváz koponyájának baloldalán (a–c).
1. Kerek karikájú, S végű, kisméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből. 1. Átm.: 1,7 cm; 2. Mag.:
2,0 cm; 3. S vég szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 0,94 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.19991.
(42. táb. 3.)
2. Három excizált vékony bordázott S végű, kisméretű vékony huzalú hajkarika, jó minőségű
ezüstből. A karikája kerek, az S végét visszahajlították. A restaurálás minősége miatt a bordázás nem
látszik a legjobban, úgy tűnik hogy két bordával díszítették az S vég felületét. 1. Átm.: 1,75 cm; 2.
Mag.: 2,0 cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,15 cm. Súly: 1,00 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.19991a.
(42. táb. 4.)
3. Bordázott S végű, kisméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből. A karikája kerek, az S végét
visszahajlították. A restaurálás minősége miatt a bordázás nem látszik a legjobban, úgy tűnik hogy egy
bordával díszítették az S vég felületét. 1. Átm.: 1,7 cm; 2. Mag.: 2,0 cm; 3. S vég szél.: 0,35 cm; 4. H.
v.: 0,15 cm. Súly: 1,02 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.19992. (42. táb. 5.)
377. A–B sír (52/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 168 cm.
377. A sír: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban balra esett, a karjait kinyújtották a teste
mellett (I. poz.), akárcsak a lábait. A csontváz felső testének bal részét megbolygathatták, ugyanis az
oldalbordák egy része nem anatómiai helyzetben kerültek elő. Hiányoznak a lábpercei is.
Temetkezési szokás: a csontváz koponyája mögött egy centiméterre egy 35 centiméter
hosszúságú kődarab.
Melléklete:
1. Nagyon széles és hosszú S végű, oválisra nyomott, nagyon masszív, vastag karikájú,
kisméretű hajkarika a csontváz hátgerince közepének baloldalán. Jó minőségű ezüstből készült. A
karikája végén jól látszik, hogy a végét lecsípték, az S vége a karikája vastagságából következve
jelentős mértékben széles. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 2,3 cm; 3. S vég szél.: 0,65 cm; 4. H. v.: 0,4 cm.
Súly: 3,96 gramm. Ezüst tartalom: 750‰. E. N. T. M. Ltsz.: F.19993. (42. táb. 6.)
377. B sír: a csontváz bal lába mellett összegyűjtve comb- és lábszárcsontok, felkarcsontok,
oldalbordák, a medencecsont egy része, illetve a lábvége mellett egy koponya. Valószínűleg a 377. A
sír gödrének megásásakor bolygatták meg a 377. B sír csontvázát, ennek töredékes részeit pedig az A
sír egyénének lábához helyezték.
Melléklet nélkül.
378. sír (53/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt, jó megtartású, töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m.
h.: kb. 151cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban balra billent, a kezeit kinyújtották a
teste mellett (I. poz.), akárcsak a lábait. A lábujjak nem maradtak meg.
Mellékletei:
1. S végű hajkarika a koponya belsejéből került elő. Beleltározatlan és azonosítatlan.
2. S végű hajkarika a koponya mellől jobboldalt regisztrálták. Beleltározatlan és azonosítatlan.
379. sír (54/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt vagy ifjú, jó megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 162 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 45°-ban balra billent, a kezeit kinyújtották a
teste mellett (I. poz.). A lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
380. sír (55/1976)
Gyermek csontváza. T: NyÉNy–KDK. Más adat nem áll a rendelkezésünkre.
381. sír (dokumentáció nélkül) (56/1976)
T: NyÉNy–KDK. Más adat nem áll a rendelkezésünkre.
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382–383. sír (59/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt csontvázak nagyon hiányos maradványa.
382. sír: egy ifjú vagy felnőtt csontváz töredékes-hiányos csontváza. A csontváz felső testének
csontozata nem maradt fent, a láb csontjai kinyújtott helyzetben feküdtek. Nem maradtak fent a
lábpercei sem. A 382. sír csontváza a 383. sír alól került elő. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 150 cm.
Melléklet nélkül.
383. sír: egy ifjú vagy felnőtt csontváz medencecsontjának maradványa, két comb- és két
lábszárcsontja majdnem keresztben feküdt a 382. sír csontváz felsőtestének helyén. T: ÉNy–DK. Cs.
m. h.: kb. 100 cm.
Melléklet nélkül.
384. A–C sír (59/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt csontváz, hiányos-töredékes maradványa. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 152 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz felső testéből nem maradt meg a jobb karcsontja,
jobboldali csontozata, illetve a bal alkarcsont. Hasonlóan hiányzik a jobboldali medencelapát és a
lábujjpercek.
384. B sír: egy koponya a hátgerinc mellett jobboldalt.
384. C sír: egy koponya a lábszárcsont mellett baloldalt.
Melléklet nélkül.
385. sír (60/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Gyermek közepes megtartású, töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.:
kb. 151 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája nagyrészben szétroncsolódott, a karcsontjai
nem maradtak fent. Hasonlóan nem maradtak meg a lábujjpercei sem.
Melléklet nélkül.
386. sír (61/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes megtartású, töredékes, felsőtestének csontváza. T: Ny–
K. Cs. m. h.: kb. 85 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz felső teste csontjainak egy része, illetve a jobbkarcsontja
nem maradt fent. Hasonlóan nem maradtak meg a lábcsontjai sem.
Melléklet nélkül.
387. sír (62/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes megtartású, töredékes, felsőteste egy részének a
csontozata. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 70 cm.
Csontváz helyzete: az eredetileg nyújtott csontváz koponyája 45°-ban balra billent, a felső teste
csontozatának csak a bal része maradt meg. Hasonlóan hiányoznak a karcsontjai is.
Melléklet nélkül.
388. sír (63/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Gyermek közepes megtartású, töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.:
kb. 151 cm.
Melléklet nélkül.
389., 431. sír (64, 104/1976) (szuperpozíció) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Két felnőtt egymásra ásott sírja.
389. sír: a nyújtott csontvázból a koponya és a felső test egy része (két felkarcsont, a hátgerinc
felső része) maradt bolygatatlan. A két combcsont, illetve a medencecsont egyes részei a 431. sír
csontváza jobboldaláról került elő. A 389. csontváz testének egy jelentős részét megbolygatták a 431.
sír gödrének ásása során. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 53 cm.
Melléklete:
1. Egy ismeretlen típusú bronz hajkarika a koponya baloldaláról. Leltározatlan a kolozsvári
múzeumban.
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431. sír: a nyújtott, ifjú csontváz karjait kinyújtották a teste mellett (I. poz.), hasonló helyzetben
regisztrálták a lábait is. Hiányzanak az oldalbordák jelentős része, a kézfejcsontjai, illetve a
combcsontjainak alsó része, lábszár- és lábfejcsontjai. A 431. sírt ráásták a 389. sírra, megbolygatva
ennek testének jelentős részét.
Melléklet nélkül.
390. sír (dokumentáció nélkül) (65/1976)
T: Ny–K.
391. sír (66/1976) (30. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontvázának maradványai. Cs. m. h.: nem mérhető.
Csontváz helyzete: valószínűleg bolygatás miatt a felnőtt csontvázból a koponyatető és a
koponya különböző helyről került elő, a két comb- és a lábszárcsonttal együtt.
Temetkezési szokás: a sírgödréből két nagyobb kődarab (1. 25 × 12 cm, 2. 24 × 10 cm)
Mellékletei:
1. Könyves Kálmán (1095–1096) ezüst pénzérme a szétroncsolt koponya mögött. 1. Átm.: 0,95
cm. Súly: 0,100 gramm. (45. táb. 1.)
2. Sima, kisméretű S végű hajkarika a szétroncsolt koponya környékéről. Az S végének
legnagyobb része nem maradt fent. 1. Átm.: 1,5 cm; 2. Mag.: 1,6 cm; 3. H. v.: 0,08 cm. E. N. T. M.
Ltsz.: F.19994. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
3. S végű hajkarika a szétroncsolt koponya környékéről. E. N. T. M. Ltsz.: F.19995. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
392. sír (67/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes megtartású, töredékes, felsőteste egy részének
csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 50 cm.
Csontváz helyzete: az eredetileg nyújtott csontváz felső teste csontjainak egy része, illetve a
jobbkarcsontja és a bal alkarcsontja nem maradt fent. A koponyája 45°-ban balra billent.
Melléklet nélkül.
393–394. sír (68–68a/1976)
Szétroncsolt koponyák. Más adat nem maradt fent.
Melléklet nélkül.
395. sír (69/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt csontváz, hiányos-töredékes maradványa. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 152 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz felső testéből nem maradt meg a jobb karcsontja, testének
jobboldali csontozata, illetve a bal alkarcsont. Hasonlóan hiányzik nagyrészt a bal oldali
oldalbordáinak nagyrésze és a hátgerincének közepe, illetve a lábvégei és a lábujjpercei.
Melléklete:
1. Hajkarika töredéke a koponya baloldalán. Nem lehet megállapítani a típusát. E. N. T. M.
Ltsz.: F.19996. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
396. sír (70/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II (?) csontvázának maradványai, töredékei. T: Ny–K. Cs. m. h.:
kb. 110 cm.
Csontváz helyzete: a dokumentáció alapján a csontvázból a koponya és a két kinyújtott lábcsont
maradt meg.
Temetkezési szokás: a sírgödör különböző részeiből három kődarab került elő: a koponya alól
egy 21 × 5, 5 cm méretű kődarab került elő, a térd közeléből, mindkét oldalról két kődarab: a
jobboldalon lefektetve egy 25 × 15 cm méretű kődarab, a baloldalt pedig élére állítva egy 29 × 4 cm
méretű kődarab.
Melléklet nélkül.
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397. sír (71/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt csontváz, hiányos-töredékes maradványa. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 140 cm.
Csontváz helyzete: az eredetileg nyújtott csontvázból hiányzik a koponya, a felső testéből pedig
csak a balkarcsont, illetve két oldalborda maradt meg. Hasonlóan hiányzik a lábvégei és a lábujjpercei.
Melléklet nélkül.
398. sír (72/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt csontváz, hiányos-töredékes maradványa. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 140 cm.
Csontváz helyzete: az eredetileg nyújtott csontváz felső testéből csak a két felkar, illetve a
baloldalon néhány oldalborda maradt meg. A bal felkarcsont mellől került elő valószínűleg a
csontvázhoz tartozó koponya. Hasonlóan hiányzik a lábvégei és a lábujjpercei.
Melléklet nélkül.
399., 401. és 402. sír (73, 75–76/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Egy gödörben, egymás mellett két koponya, illetve a 399. sír
valószínűleg felső testének egy része: 45°-ban behajlított jobbkar, illetve a teste jobboldalának néhány
oldalbordája.
Melléklet nélkül.
402. sír
Sírgödör m.: nincs adat. A 399., 401. sír közvetlen közeléből került elő két lábszárcsont (402. sír).
Melléklet nélkül.
400. sír (74/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Egy gödörben egy magányos koponya. Kérdés marad, hogy a koponyát
eredetileg is így helyezték a gödörbe vagy sem?
Melléklete:
A–B. Két hajkarika a koponya bal halántékán.
1. Két excizált bordával díszített S végű, kisméretű hajkarika, közepes minőségű ezüstből. A
karikája kerek, az S végét két bordával díszítették. A restaurálás minősége miatt a bordázás nem
látszik a legjobban, úgy tűnik hogy egy bordával díszítették az S vég felületét. 1. Átm.: 1,8 cm; 2.
Mag.: 2,0 cm; 3. S vég szél.: 0,35 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,48 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.19997.
(42. táb. 8.)
2. Bordázott S végű, kisméretű hajkarika, közepes minőségű ezüstből. A karikája kerek, az S
vége nagyrészt ugyan letörött, azonban a hajlásnál jól észrevehető a bordázás nyomai. 1. Átm.: 1,6 cm;
2. Mag.: 2,0 cm; 3. S vég szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,44 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.19998. (42. táb. 7.)
403. sír (77/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt közepes megtartású, hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs.
m. h.: kb. 145 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent, a karjait kinyújtották a
test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Nem maradt fent az alsó
állkapocs, illetve a lábujjpercei.
Melléklet nélkül.
404. sír (78/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt közepes megtartású, hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs.
m. h.: kb. 145 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz töredékes koponyája jobbra esett 60°-ban, a karjait
kinyújtották a teste mellett (I. poz.). Nem maradt fent a lábvégei és a lábujjpercei.
Melléklet nélkül.
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405. sír (79/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt közepes megtartású, hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs.
m. h.: kb. 148 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz nagyon töredékes koponyája jobbra esett 90°-ban, a
karjait kinyújtották a teste mellett (I. poz.). A test helyzete alapján egyértelmű, hogy kissé jobboldalra
fordították. Nem maradt fent a jobb lábszárának alsó része, a lábvégei és a lábujjpercei.
Melléklete:
1. Ismeretlen típusú hajkarika a koponya baloldalán. E. N. T. M. Ltsz.: F.19999. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
406. sír (80/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt nagyon rossz megtartású, hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m.
h.: kb. 159 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz nagyon töredékes koponyája 45°-ban jobbra esett, az
állkapcsa levált róla. A felső testből a jobb karcsont, illetve a hátgerinc alsó része maradt meg. A lábait
kinyújtott helyzetben regisztrálták, azonban hiányzanak a lábvégek.
Melléklet nélkül.
407. sír (81/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes megtartású, hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb.
162 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent, a karjait kinyújtották a
test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a kézfejcsontjai,
illetve a lábujjpercei.
Melléklet nélkül.
408. sír (82/1976) (31. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes megtartású, hiányos-töredékes csontváza. T: NyDNy–
KÉK. Cs. m. h.: kb. 164 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 45°-ban balra dőlt, a bal karját kinyújtották a
test mellett, a lábait nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a jobb alkarcsontja, a kézfejcsontjai,
az oldalbordák nagy része, a hátgerinc egy része.
Temetkezési szokás: a jobb karcsontja mellett egy hosszú kő (53 × 13 cm), a bal lábszárcsontja
mellett egy másik jelentős, magas kőtömb (65 × 17 cm), illetve a koponya bal oldalán egy kis kődarab
(12 × 8 cm).
Melléklet nélkül.
409. sír (83/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes megtartású, hiányos-töredékes csontváza. T: Ny–K. Cs.
m. h.: kb. 80 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázból a felső test egyes részei maradtak meg: az
előreesett koponya, hátgerinc jelentős része, a kinyújtott bal karcsont a kézfejcsontjai nélkül, illetve a
jobb alkarcsont.
Melléklete:
1. S végű, nagyméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből. A karikája kerek, az S vége töredékes.
Nehezen, de megállapítható, hogy két nagyon vékony excizált bordázás díszíti. 1. Átm.: 2,6 cm; 2.
Mag.: 3,1 cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,2 cm. Súly: 2,28 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.20000. (42. táb. 9.)
410. sír (84/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes megtartású, hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb.
160 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 60–70°-ban balra billent, a karjait kinyújtották
a test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik a bal felkarcsont
egy része, néhány oldalborda, a kézfejcsontjai, a bal láb, illetve mindkét láb ujjpercei. A jobb
lábszárcsont töredékes.
Melléklet nélkül.
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411. sír (85/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt közepesen jó megtartású, hiányos csontváza. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 145 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban balra billent, a karjait kinyújtották a
test mellett (I. poz.), a lábait kissé felhúzták. A lábszárcsontok helyzete alapján azonban eredetileg a
lábakat kinyújtott pozícióban helyezhették a sírgödörben. Hiányzanak a kézfejcsontjai, illetve mindkét
láb ujjpercei.
Melléklete:
1. S végű nagyméretű bronz hajkarika. E. N. T. M. Ltsz.: F.20001. Jelenleg azonosíthatatlan a
kolozsvári múzeumban.
412. sír (86/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt rossz megtartású, hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m.
h.: kb. 120 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent, a karjait kinyújtották a
test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a kézfej csontjai,
a hátgerinc, a medencecsont, illetve a combcsontok alsó részétől kezdve a két lábszárcsont, a lábvégek
és a lábak ujjpercei.
Melléklet nélkül.
413. sír (87/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontvázának maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 117 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott felnőtt csontvázból a jobboldalra gördült koponya és az eléje esett
alsó állkapocs, a jobb medencelapát töredéke és a két kinyújtott láb maradt meg.
Melléklete:
1. S végű, nagyméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből a koponya mellett jobboldalt. A karikája
kerek, az S vége nagyrészt letörve. Biztosan nem lehet megállapítani, azonban az S vég negatívumán
ha nehezen is, de megállapítható a bordázás. 1. Átm.: 2,5 cm; 2. Mag.: 2,4 cm; 3. S vég megmaradt
szél.: 0,5 cm; 4. H. v.: 0,21 cm. Súly: 2,90 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20002. (42. táb. 10.)
414. sír (88/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontvázának maradványai. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 128 cm.
Csontváz helyzete: a felnőtt egyén csontvázának dokumentációja alapján joggal gondolhatunk
arra, hogy az elhunyt egyént bedobták a gödörbe. A koponyából csak a frontális rész és az állkapocs
maradt meg, a kezeit valószínűleg felhajtva az alkarcsontjait összekötözték. A jobb lábszárcsont nem
maradt fent, ahogyan hiányzik a hátgerinc jelentős része, kéz- és a lábfejcsontok.
Melléklet nélkül.
415. sír (89/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták.
Mellékletei:
1. Sima S végű bronz körte alakú karikájú hajékszer a fej, pontosabban eredetileg a fül helyén
balra. 1. Átm.: 1,2 cm; 2. Mag.: 1,4 cm; 3. S vég szél: 0,24 cm; 4. H. v.: 0,08 cm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.20003. Leltározatlan. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
2. S végű hajkarika a fej, pontosabban eredetileg a fül mellett balra. Leltározatlan. Leltározatlan.
Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
416–417. sír (90–91/1976) (szuperpozíció) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II (?), illetve felnőtt csontvázak. T: Ny–K. A 417. sírt részben
ráásták a 416. sírra, ennek következményeképpen ezt az utóbbi sírt részben feldúlták.
416. sír: a nyújtott csontváz koponyája balra dőlt, a csontváz felkarcsontjai maradtak meg, de
ezek közül is a jobb felkarcsont elmozdult, a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Cs. m.
h.: kb. 154 cm.
Melléklet nélkül.
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417. sír: az elhunyt egyén sírját részben ráásták a 416. sírra: a nyújtott csontváz karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Cs. m. h.: kb.
168 cm.
Melléklet nélkül.
418. sír (92/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 173 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
419. sír (93/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Az alkarcsont egyik csontja 90°-ban elmozdult. A test
helyzete alapján lepelbe vagy gyolcsba tekerve temethették el az elhunytat.
Melléklet nélkül.
420. sír (94/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt jó megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
421. sír (95/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: adat nélkül. Infans I csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 84 cm.
Csontváz helyzete: a valószínűleg kinyújtott karjai elmozdultak eredeti helyzetükből. A
koponyája 90°-ban balra dőlt.
Melléklet nélkül.
422. sír (96/1976) (32. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt nagyon jó megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.:
kb. 152 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 45°-ban jobbra billent karjait kinyújtották a
test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a lábak ujjpercei.
Melléklete:
1. Ismeretlen típusú hajkarika a fül mellett baloldalt. Leltározatlan. Leltározatlan. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
423. sír (97/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt közepesen jó megtartású csontváza. T: Ny–K. Cs. m.
h.: kb. 148 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyájának felső része balra esett, míg az alsó
állkapocs eredeti helyzetében maradt. Mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a kezek és a lábak ujjpercei, illetve az
oldalbordák és a hátgerinc csigolyáinak jelentős része. A medencecsont egy része a két combcsont
közé került. A kézcsontjainak helyzete alapján a halottat valamilyen gyolcsban, lepedőben
csavarhatták.
Melléklete:
1. Ismeretlen típusú hajkarika a jobboldali fül helyén. Leltározatlan. Leltározatlan. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
424. sír (98/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt nagyon jó megtartású hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.:
kb. 153 cm.
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Csontváz helyzete: a felnőtt csontvázat jobboldalára fektették, a kezeit kereszt alakban egymásra
helyezték (a bal kézfejet a jobb kézfejre helyezték) (XIV. poz.), a lábait jobbra felhúzták.
Melléklet nélkül.
425. sír (99/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú jó megtartású hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 134 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyájának felső része jobboldalra esett, míg az alsó
állkapocs eredeti helyzetében maradt. Mindkét karját kinyújtották a test mellett (I. poz.), a jobb lábát
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták, míg a balt enyhén meghajlították. Hiányzik a bal kéz és a
lábak ujjpercei, illetve a jobboldali medencelapát jelentős része.
Mellékletei:
Négy darab hajkarika a koponya belsejéből (a), illetve a koponya baloldaláról (b–d).
1. Sima, kisméretű S végű hajkarika bronzból (2a). Az S vége letörött.1. Átm.: 0,9 cm; 2. Mag.:
1,0 cm; 3. H. v.: 0,05 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20004. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári
múzeumban.
2. Kisebb méretű sima, körte alakú hajkarika, egymásra hajló végekkel (1b). 1. Átm.: 1,4 × 1,4
cm; 2. H. v.: 0,08 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20005. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
3–4. Két ismeretlen típusú hajkarika. Jelenleg azonosítatlanok a kolozsvári múzeumban. E. N.
T. M. Ltsz.: F.20006–F.20007.
Az 1976-ban feltárt 100. sírt Iambor Petru a temető sírjainak összesítő dokumentációjában a
426. sírszám helyett a 427. sírszámot használta
1977-es ásatási idény során feltárt sírok
427. sír (100/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt nagyon jó megtartású, hiányos csontváza. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 152 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 45°-ban jobbra billent, a karjait kinyújtották a
test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a jobbkézfej
csontjai, illetve a bal láb ujjpercei.
Melléklete:
1. Nagyon vékony karikájú, S végű bronz hajkarika a jobbra dőlt koponya mögött baloldalt. 1.
Átm.: 1,1 cm; 2. Mag.: 1,1 cm; 3. H. v.: 0,06 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20008. Jelenleg azonosíthatatlan
a kolozsvári múzeumban.
428. sír (101/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt nagyon jó megtartású, hiányos csontváza. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 131 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyájának csak a felső része maradt fent, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a a
lábszárcsontok alsó részei, illetve a lábvégek és ezek ujjpercei. A kézcsontjai és a testhelyzete alapján
a halottat valamilyen gyolcsban vagy lepedőben csavarva temették el.
Melléklete:
1. Ismeretlen típusú hajkarika a koponya mellett jobboldalt. Leltározatlan. Leltározatlan.
Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
429. sír (102/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt nagyon jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 181 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 60–70°-ban jobbra billent, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a
kézfejek csontjai, illetve a jobb láb ujjpercei.
Melléklete:
1. Ismeretlen típusú hajkarika a jobbra dőlt koponya mellett baloldalt, a fül helyén. E. N. T. M.
Ltsz.: F.20009. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
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430. sír (dokumentáció nélkül) (103/1976)
T: Ny–K.
431. sír (104/1976) (ld. a 389. sír leírásánál) (31. táb.)

432. sír (105/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II (?) csontváz. T: ÉÉNy–DDK. Cs. m. h.: kb. 140 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyájának teteje balra esett, az alsó része viszont az
eredeti helyzetében maradt; a karcsontok helyzete alapján a felső testrészt megbolygathatták, a
felkarcsontok a megbolygatott felsőtesten egymáson kerültek elő, a karcsontjainak helyzetét
következtetésképpen nem lehet rögzíteni.
Melléklet nélkül.
433. sír (106/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II (?) csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 90 cm.
Csontváz helyzete: a kiskorú csontváza koponyája jobbra esett, a kézcsontjait a test mellett
kinyújtották. Az alsó végtagjaiból csak a combcsontok őrződtek meg, illetve a bal lábszárcsont felső része.
Melléklet nélkül.
434. sír (107/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II (?) csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 140 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású csontváz kézcsontjait a test mellett kinyújtva
regisztrálták az ásatók a sírban (I. poz.).
Melléklet nélkül.
435. sír (108/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 162 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott, jó megtartású csontváz koponyája jobbra esett, a kézcsontjait a
test mellé helyzték regisztrálhatjuk (I. poz.), a lábait hasonlóan kinyújtották.
Mellékletei:
A–B. Két S végű hajkarika a koponya baloldalán (a–b)
1. S végű nagyméretű hajkarika, közepes minőségű ezüstből. A karikája kerek, a töredékes S
vége nem bordázott. 1. Átm.: 2,4 cm; 2. Mag.: 2,4 cm; 3. S vég szél.: 0,25 cm; 4. H. v.: 0,13 – 0,14 cm
cm. Súly: 0,99 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20010. (42. táb. 12.)
2. Sima S végű nagyméretű, kerek formájú hajkarika, közepes minőségű ezüstből. 1. Átm.: 2,3
cm; 2. Mag.: 2,9 cm; 3. S vég szél.: 0,6 cm; 4. H. v.: 0,12 cm. Súly: 1,25 gramm. E. N. T. M. Ltsz.:
F.20011. (42. táb. 13.)
436. sír (109/1976) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II (?) csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 111 cm.
Csontváz helyzete: a csontváz koponyája balra billent, a karjait kinyújtották a teste mellett
(I. poz.), a bal lábszárcsontja csak félig maradt fent, míg a jobb nem dokumentálható.
Melléklet nélkül.
437. sír (1/1977) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans I csontváz. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 86 cm.
Csontváz helyzete: a csontváz koponyája kissé jobbra-előre billent, a karjait kinyújtották a teste
mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklete:
1. Sima S végű, középméretű kerek-ovális karikájú hajékszer, jó minőségű ezüstből. A karikája
kerek, az S vége nagyrészt letörött, de nem bordázott.1. Átm.: 2,0 cm; 2. Mag.: 2,2 cm; 3. S vég
megmaradt szél.: 0,3 cm; 4. H. v.: 0,2 cm. Súly: 1,32 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20021. (42. táb. 11.)
438., 447. sír (2, 11/1977) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt, rossz fenntartású, illetve feldúlt sírból származó csontvázak.
T: DNy–ÉK.
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438. sír: a felnőtt csontváz sírját megbolygatták egy későbbi beásás során. A koponyája a
jobboldali medencelapát mellé került, csak néhány koponyatöredék maradt eredeti helyzetében. A
jobb karját egy kissé behajlították, a balkart pedig megsemmisítették az ellőbben említett beásás során.
A medencecsontja töredékes helyzetben, a lábait pedig kinyújtották. Cs. m. h.: kb. 161 cm.
Mellékletei:
A–B. A koponya helyén két S végű hajkarika.
1. Sima S végű, középméretű kerek-ovális karikájú hajékszer, közepes minőségű ezüstből. A
karikája kerek-ovális, az S vége nem bordázott díszítésű.1. Átm.: 1,9 cm; 2. Mag.: 2,8 cm; 3. S vég
megmaradt szél.: 0,35 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,85 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20022. (42. táb. 15.)
2. S végű, kisméretű kerek átmetszetű, nagyon vékony huzalú hajkarika töredékei, jó minőségű
ezüstből. 1. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,15 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20023. (42. táb. 14.)
447. sír: a 438. csontváz baloldalára helyezték egy feldúlt megmaradt csontváz töredékeit. Így a
koponya helyétől baloldalt, egy felsőbb szintben temethettek egy csontváz koponyáját, kar- és
lábcsontjait, illetve medencecsontjának egy részét.
Melléklet nélkül.
439. sír (3/1977) (33. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans I csontváz. T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 109 cm.
Csontváz helyzete: a csontváz koponyája 90°-ban balra billent, a karjait kinyújtották a teste
mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan kinyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a jobbkézfej
csontjai, illetve a lábvégek csontjai.
Melléklet nélkül.
440. sír (4/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans I nagyon rosszul fennmaradt, töredékes-hiányos csontváza.
T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 93 cm.
Csontváz helyzete: a csontváz koponyája előre billent, a lábait kinyújtott helyzetben
regisztrálták. Hiányzanak a kar-, illetve a lábvégek csontjai és az oldalbordák legnagyobb része.
Melléklet nélkül.
441–443. sír (5–7/1977) (kettes temetkezés, szuperpozíció) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Három infans I nagyon rossz fenntartású csontváza.
441. sír: a csontváz koponyája teljesen széttöredezett, 90°-ban balra esve regisztrálták. A két
karját kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait kinyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a
kar-, illetve a lábvégek. A bal alkarja a 442. csontváz alkarja alatt pihent. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 71 cm.
Melléklet nélkül.
442. sír: a csontváz koponyája teljesen széttöredezett, 90°-ban balra esve regisztrálták. A jobb
karját átnyújtották a 441. csontváz bal alkarján (I. poz.), a bal karcsontja nem maradt fent. A
medencecsontból töredékek maradtak meg, a lábait megbolygatták a 443., ugyancsak infans gödrének
ásása során. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 52 cm.
Melléklet nélkül.
Egyértelműnek tűnik, hogy a 441–442. csontvázait együtt temették el.
443. sír: a csontváz koponyája teljesen széttöredezett, 90°-ban jobbra esve regisztrálták. A jobb
felkarcsontja maradt csak fent. A lábait kinyújtva regisztrálták. A 443. sírgödrét ráásták a 441–442.
sírok gödreire, részlegesen megbolygatva a 442. csontváz alsó testét. Erre abból is következtethetünk,
hogy e sír tájolása nem egyezik meg az előbbi két csontváz tájolásával. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 79 cm.
Melléklet nélkül.
444., 451. sír (8, 15/1977) (szuperpozíció) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. T: NyDNy–KÉK.
444. sír: a nyújtott, jó megtartású felnőtt csontváz koponyája kissé balra esett, a kézcsontjait a
test mellé helyezve regisztrálhatjuk (I. poz.), a jobb lábát kissé meghajlították, a bal lábát pedig
kinyújtották. A sírgödör megásása során megbolygatták a 451. sír csontvázának alsó részét.
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E csontváz jobb- és baloldali medencelapátja, combcsontjai a test jobboldalára helyezve kerültek elő.
T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 170 cm.
Melléklet nélkül.
451. sír: a rossz fenntartású felnőtt csontváz sírját megbolygatták a 444. sírgödrének megásása
során. Érintetlenül, ennek felső testének egy része megmaradt. Bolygatás áldozatául esett a koponya
is, az alsó állkapocs kivételével, a jobb alkar, a kézfejcsontok, illetve a test alsó részei. A
medencecsont részei, illetve a combcsontok a 444. csontváz jobboldalán. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.:
kb. 68 cm.
Melléklet nélkül.
445–446. sír (9–10/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. T: NyDNy–KÉK.
445. sír: egy bolygatott sírból egy koponya, három oldalborda maradt meg. A sírt a 446.
gödrének megásása során bolygatták, dúlták szét.
Melléklet nélkül.
446. sír: egy bolygatott sírból egy koponya és a hátgerinc néhány csigolyája maradt fent.
Melléklete:
1. Sima S végű, kisméretű kerek-ovális karikájú hajékszer, jó minőségű ezüstből, a sírban meg
nem határozott helyről. A karikája kerek, az S vége nagyrészt letörött.1. Átm.: 1,7 cm; 2. Mag.: 1,8
cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,57 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20024.
(42. táb. 16.)
447. sír (ld. a 438. sír leírásánál) (33. táb.)
448. sír (12/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt nagyon jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 166 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 60–70°-ban baloldalra billent, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták.
Mellékletei:
1. Sima S végű, kisméretű kerek, masszív karikájú hajékszer, közepes minőségű ezüstből. A
karikája kerek, az S vége jelentősen széles, amely természetesen következménye a huzal
vastagságának. 1. Átm.: 1,6 cm; 2. Mag.: 1,9 cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,12 cm. Súly: 0,76
gramm. Ezüst tartalom: 750 ‰. E. N. T. M. Ltsz.: F.20025. (42. táb. 18.)
2. Sima S végű, kisméretű hajkarika, jó minőségű ezüstből. A karikája ferdítetten ovális, az S
vége nagyrészt letörött, azonban egyértelmű hogy nem bordázott. 1. Átm.: 1,5 cm; 2. Mag.: 1,4 cm; 3.
S vég megmaradt szél.: 0,12 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,34 gramm. Ezüst tartalom: 750 ‰. E. N. T.
M. Ltsz.: F.20026. (42. táb. 19.)
3. Sima S végű, kisméretű kerek töredékes-hiányos hajkarika, jó minőségű ezüstből. A
karikájának csak a fele maradt meg, az S vége nagyrészt letörött, azonban egyértelmű hogy nem
bordázott. 1. Mag.: 1,7 cm; 3. S vég megmaradt szél.: 0,21 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,22 gramm. E.
N. T. M. Ltsz.: F.20027. (42. táb. 20.)
3.b. vagy 4. Sima hajkarika töredéke vagy az előbbi S végű hajékszer karika másik része. 1.
Átm.: 1,8 cm.; 2. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,24 cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20028.
449. sír (13/1977) (szuperpozíció: a 4/1977 sír alatt) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt, rossz fenntartású csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb.
170 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz jobb kezét kinyújtották a test mellett. A bal alkarcsont
nem maradt fenn. A test helyzete alapján, valószínűsíthető hogy ezt valamilyen szerves anyagban
(gyolcs, gyékény) csavarva temették el.
Melléklete:
1. Nagyméretű, sima S végű hajkarika, nagyon jó minőségű ezüstből. A karikája kerek alakú.
Nincsen adat a sírban levő helyzetéről. 1. Átm.: 2,5 cm; 2. Mag.: 2,4 cm; 3. S vég szél.: 0,6 cm; 4. H.
v.: 0,21 cm. Súly: 1,95 gramm. Ezüst tartalom: 750 ‰. E. N. T. M. Ltsz.: F.20031. (42. táb. 17; 43.
táb. 1.)
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450. sír (14/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Kisgyermek koponyája, jobb felkarcsontja és négy oldalborda töredéke.
T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 35 cm.
Melléklete nem volt.
451. sír (ld. a 444. sír leírásánál) (34. táb.)
452. sír (16/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt nagyon jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyÉNy–KDK.
Cs. m. h.: kb. 166 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban baloldalra billent, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklete nem volt.
453. sír (17/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs.
m. h.: kb. 135 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban baloldalra billent, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzik a
jobb kézfej csontjai, illetve a lábszárcsontok alsó része és a lábvégek.
Mellékletei:
Két S végű hajkarika. Nincsen adat a sírban levő helyzetükről.
1. Nagyméretű, sima S végű hajkarika, jó minőségű ezüstből. A karikája kerek alakú. 1. Átm.:
2,8 cm; 2. Mag.: 3,0 cm; 3. S vég szél.: 0,5 cm; 4. H. v.: 0,2 cm. Súly: 2,06 gramm. Ezüst tartalom:
750 ‰. E. N. T. M. Ltsz.: F.20029. (42. táb. 22.)
2. Nagyméretű, sima S végű hajkarika, jó minőségű ezüstből. A karikája kerek alakú. 1. Átm.:
2,8 cm; 2. Mag.: 2,8 cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,2 cm. Súly: 2,15 gramm. Ezüst tartalom:
750 ‰. E. N. T. M. Ltsz.: F.20030. (42. táb. 30.)
454. sír (18/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II nagyon jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: Ny–K.
Cs. m. h.: kb. 125 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban baloldalra billent, a karjait
kinyújtották a teste mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklete nem volt.
455. sír (19/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú, közepes megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: Ny–K. Cs.
m. h.: kb. 150 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz széttöredezett koponyája jobbra esett, míg az alsó
állkapcsa eredeti helyzetben maradt. A jobb karját kinyújtották a test mellett. A csontváz felső testének
bal oldalát megbolygatták a 454. sírgödrének ásása közben, amelynek következményeképpen a bal
karcsont, baloldali medencelapát nem maradt fent. A lábakat kinyújtott helyzetben regisztrálták.
Melléklete:
1. Sima S végű, kisméretű kerek-ovális karikájú hajékszer, közepes minőségű ezüstből. A
karikája kerek, az S végéből egy rész letörött.1. Átm.: 1,7 cm; 2. Mag.: 1,8 cm; 3. S vég megmaradt
szél.: 0,2 cm; 4. H. v.: 0,1 cm. Súly: 0,45 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20032. (42. táb. 23.)
456. sír (20/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyÉNy–
KDK. Cs. m. h.: kb. 166 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz hiányos koponyája 90°-ban jobboldalra billent, a felső
test csontjainak helyzete alapján bolygatás érhette, de elmozdult a medencecsont is. A karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.), illetve ebben a helyzetben regisztrálták a lábait is. Hiányzanak a
jobb kézfej csontjai.
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Mellékletei:
Két S végű hajkarika. Nincsen adat a sírban levő helyzetükről.
1. Bordázott S végű nagyméretű hajkarika, nagyon jó minőségű ezüstből. A karikája kerek
alakú, az S végét a tárgy mezejéből 1+2 kiemelkedő borda díszítette. 1. Átm.: 2,4 cm; 2. Mag.: 2,8 cm;
3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,21 cm. Súly: 2,90 gramm. Ezüst tartalom: 750 ‰. E. N. T. M. Ltsz.:
F.20033. (42. táb. 24.)
2. Bordázott S végű nagyméretű hajkarika, nagyon jó minőségű ezüstből. A karikája kerekovális alakú, az S végét a tárgy mezejében incizálással jelképezték a borda díszítést. 1. Átm.: 2,6 cm;
2. Mag.: 2,9 cm; 3. S vég szél.: 0,6 cm; 4. H. v.: 0,25 cm. Súly: 3,72 gramm. Ezüst tartalom: 750 ‰.
E. N. T. M. Ltsz.: F.20034. (42. táb. 25.)
457. sír (21/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt közepes megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyDNy–
KÉK. Cs. m. h.: kb. 156 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz megmaradt koponya töredékei jobboldalra billent, a
karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.). Kinyújtott helyzetben regisztrálták a jobb lábát, illetve a bal
lábát kissé meghajlították. Hiányzanak a kéz- és a lábfej csontjai.
Mellékletei:
Két S végű hajkarika. Nincsen adat a sírban levő helyzetükről.
1. Jó minőségű ezüstből készült S végű hajkarika töredékei. 1. S vég szél.: 0,42 cm.; 2. H. v.:
0,15 cm. Súly: 0,90 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20035. (42. táb. 26.)
2. Jó minőségű ezüstből készült S végű hajkarika töredékei. 1. S vég szél.: 0,2 cm.; 2. H. v.: 0,1
cm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20036.
458. sír (22/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II közepes megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyDNy–
KÉK. Cs. m. h.: kb. 82 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban baloldalra billent, a felső testét olyan
mértékben érte a bolygatás, hogy karjainak helyzetét nem lehet rekonstruálni sem. Nem maradt fent a
bal combcsont, illetve a lábfejek sem.
Melléklete nem volt.
459. sír (23/1977) (34. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II fennmaradt koponyája, illetve jobb- és bal felkarcsontjai és 11
oldalbordája és ezeknek töredékei. T: Ny–K.
Melléklete nem volt.
460. sír (24/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 166 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. A lábszárcsontok elmozdultak a helyükről, a jobbik pedig
töredékeiben maradt fent. Hiányzanak a lábfejek csontjai is.
Melléklete nem volt.
461. sír (25/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt nagyon jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent, a karjait kinyújtották a
test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a lábfejek
csontjai.
Melléklete nem volt.
462. sír (26/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Cs. m. h.: kb. 160 cm.
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Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz karjait kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait
hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. A koponyatető balra billent, a felső testét úgy tűnik, hogy
bolygatás érte. Az alsó állkapcsa eredeti helyzetében maradt.
Melléklete nem volt.
463. sír (27/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II vagy ifjú szétdúlt csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Csontváz helyzete: az eredetileg nyújtott csontváz sírját megbolygatták, a csontvázból a
koponya, oldalborda töredékek, hátgerinc csigolyák, comb- és a lábszárcsontok maradtak fent.
Anatómiai helyzetben csak a két lábszárcsont maradt meg.
Melléklete nem volt.
464. sír (28/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú megbolygatott, jó fenntartású csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz sírjának felső testét megbolygatták, a sír földjében
elszórva kerültek elő az oldalbordák, a jobb felkarcsont keresztben a felső testre került, a bal pedig a
két combcsont közé. A bal alkarcsont a combcsont mellé került. Eredeti helyzetben maradt a jobb
alkarcsont, illetve a kinyújtott lábak. Nem maradtak fent a lábfejek csontjai.
Mellékletei:
A–B. Két S végű hajkarika. Nincsen adat a sírban levő helyzetükről.
1. Nagyméretű, sima, széles S végű, kerek alakú karikájú hajékszer, nagyon jó minőségű
ezüstből. 1. Átm.: 2,6 cm; 2. Mag.: 2,7 cm; 3. S vég szél.: 0,6 cm; 4. H. v.: 0,3 cm. Súly: 4,08 gramm.
Ezüst tartalom: 750 ‰. E. N. T. M. Ltsz.: F.20037. (42. táb. 27.)
2. Nagyméretű, bordázott S végű hajkarika, nagyon jó minőségű ezüstből. A karikája kerek
alakú, az S végét a tárgy mezejéből két nagyon közeli borda díszítette. 1. Átm.: 2,4 cm; 2. Mag.: 2,8
cm; 3. S vég szél.: 0,4 cm; 4. H. v.: 0,25 cm. Súly: 2,94 gramm. Ezüst tartalom: 750 ‰. E. N. T. M.
Ltsz.: F.20038. (42. táb. 28.)
465. sír (29/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II nagyon jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: DNy–
ÉK. Cs. m. h.: kb. 120 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobbra billent, a karjait kinyújtották a
test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a kéz- és a
lábfejek csontjai.
Temetkezési szokás: a koponya mögött egy derékszögű háromszög alakú kőtömb (23 × 45 cm).
Melléklete nem volt.
466. sír (30/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt nagyon jó megtartású, töredékes csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 156 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban balra billent, a karjait kinyújtották a
test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Az alsó állkapocs
valószínűleg eredeti helyzetében maradt.
Melléklete:
1. Ismeretlen típusú hajkarika. Nincsen adat a sírban levő helyzetéről. E. N. T. M. Ltsz.:
F.20039. Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
467. sír (31/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt nagyon jó megtartású, töredékes csontváza.
T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 156 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája kissé előre billent, a kezeit keresztben
egymásra fektették a medencén (XIV. poz.), a lábait kinyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a
lábfejek csontjai, a jobboldali medencelapát pedig jobbra mozdult el.
Melléklete nem volt.
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468. sír (32/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt nagyon jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Cs. m. h.: kb. 178 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobboldalra billent, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Egyes
végtagcsontok elmozdultak eredeti helyükről. A test helyzete alapján valamilyen szerves anyagban
csavarhatták.
Temetkezési szokás: a balkar mellett egy négyszög alakú kőtömb (25 × 9 cm).
Melléklete nem volt.
469–470. sír (33–34/1977) (kettes temetkezés?) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Két kisgyermek rosszul fennmaradt csontvázai.
469. sír: a nyújtott infans I csontváz koponyája 90°-ban jobboldalra billent, a jobb karjait
kinyújtották a test mellett, a bal felkarcsont elmozdult a helyéről, az alkar pedig nem maradt fent,
ahogyan nem maradt fent a hátgerinc csigolyáinak legnagyobb része. A lábait kinyújtott helyzetben
regisztrálták. T: Ny–K. Cs. m. h.: 82 cm.
Melléklete nem volt.
470. sír: a nyújtott infans I csontváz koponyája teljesen széttöredezett, a jobb karja enyhén a
medencén, a bal pedig kinyújtott helyzetben (VI. poz.). T: NyÉNy–KDK. Cs. m. h.: kb. 79 cm.
Melléklete nem volt.
A tájolásuk eltérő volta alapján talán nem egyszerre temették el őket, a csontvázuk hosszúsága
alapján azonban körülbelül egykorúak lehettek.
471. sír (35/1977) (35. táb.)
T: Ny–K. Más dokumentáció nem áll a rendelkezésünkre.
472. sír (36/1977) (35. táb.)
T: NyÉNy–KDK. Más dokumentáció nem áll a rendelkezésünkre.
Melléklet:
1–3. Három ismeretlen típusú bronz hajkarika. E. N. T. M. Ltsz.: F.20040–F.20042.
Azonosítatlanok a kolozsvári múzeumban.
473. sír (37/1977) (35. táb.)
T: Ny–K. Más dokumentáció nem áll a rendelkezésünkre.
474. sír (38/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Cs. m. h.: kb. 157 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája kissé jobboldalra billent, a karjait kinyújtották
a test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Egyes végtagcsontok, mint
például a bal lábszárcsont elmozdult eredeti helyéből. A test helyzete alapján valamilyen szerves
anyagban csavarhatták. Hiányzanak a kéz- és a lábfejek csontjai.
Melléklete nem volt.
475. sír (39/1977) (35. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans II nagyon jó megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T:
NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 91 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája kissé jobbra billent, a karjait kinyújtották a test
mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Hiányzanak a kéz- és a lábfejek
csontjai.
Melléklete nem volt.
476. sír (40/1977) (36. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt jó megtartású, töredékes csontváza. T: NyDNY–KÉK. Cs. m.
h.: kb. 172 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobboldalra billent, a karjait
kinyújtották a test mellett (I. poz.), a lábait hasonlóan nyújtott helyzetben regisztrálták. Egyes
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végtagcsontok, mint például a bal lábszárcsont elmozdult. A test helyzete alapján valamilyen szerves
anyagban csavarhatták. Hiányzik néhány kéz- és a lábfejek ujjpercei.
Melléklete nem volt.
477. sír (41/1977) (36. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Ifjú vagy felnőtt nagyon jó megtartású, töredékes csontváza. T:
NyDNY–KÉK. Cs. m. h.: kb. 155 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája 90°-ban jobboldalra billent, a jobb karját a
jobb vállra helyezték, a bal karját kinyújtották a test mellett (XVIII. poz.), a lábait nyújtott helyzetben
regisztrálták. Hiányzanak a lábfejek csontjai.
Melléklete nem volt.
478. sír (42/1977) (36. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt rossz megtartású, töredékes-hiányos csontváza. T: NyÉNy–
KDK. Cs. m. h.: kb. 165 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontvázat csak felében tárták fel, a testének jobboldala a
kutatóárok falában maradt. Hiányzik a koponya is. A jobb karját kinyújtották a test mellett, a lábát
hasonlóan kinyújtott pozícióban regisztrálták.
Melléklete nem volt.
479. sír (43/1977) (36. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt vagy infans II (?) csontváza. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb.
145 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája jobbra billent (90°), a kezeit eredetileg
kinyújtották a test mellett, a jobb alkarcsontja azonban nem maradt fent.
Melléklet nélkül.
480. sír (44/1977) (36. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt vagy infans II (?) csontváza. T: Ny–K. Cs. m. h.: kb. 140 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz kezeit kinyújtották a test mellett (I. poz.), a bal
lábszárcsontjának alsó része nem maradt fent, míg a jobb lábszárcsontot két részben regisztrálták.
Melléklet nélkül.
481. sír (45/1977) (36. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt vagy infans II (?) csontváza. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 150 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz felső és aló testrészeit megzavarták, a koponya bal
oldalra gördült, a jobb karcsont nem maradt fent, de nem regisztrálták a bal alkarcsontját sem.
Hasonlóan a felső testhez, az alsó végtagok közül csak a jobb lábszárcsont felső része maradt fent.
Melléklet nélkül.
482. sír (46/1977) (36. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváza. T: DNy–ÉK. Cs. m. h.: kb. 160 cm.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája jobbra billent, a jobb karját kinyújtották a teste
mellett, a bal karját pedig a bal medencelapát szélén regisztrálták (V. poz.). A test helyzete alapján
valószínűsíthető, hogy ezt valamilyen szerves anyagban (gyolcs, gyékény) csavarva temették el.
Melléklet nélkül.
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1986. ásatási idény során feltárt sírok

484

48 8

487

483

490
486

489

485. B

485. C
485. C

36. kép. 1986-ban feltárt 483–490. sír

483. sír (1/1986) (37. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans I (?) nyújtott csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Melléklete:
1. III. Béla (1172–1196) pénzérméje a szájban. E. N. T. M. Leltározatlan és azonosíthatatlan a
kolozsvári múzeumban.
2. Ismeretlen típusú hajkarika. E. N. T. M. Leltározatlan. Leltározatlan. Jelenleg
azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
484. sír (2/1986) (37. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt hiányos csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz koponyája és a felső testének egy része a kutatóárok
falában maradt. A kezeit egymásra helyezték a hasfalon (XIII. poz.), a lábait nyújtott helyzetben
regisztrálták.
Melléklet nélkül.
485. A–C sír (3/1986) (37. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. T: NyDNy–KÉK. Cs. m. h.: kb. 140 cm.
485. A sír: felnőtt (?) nyújtott csontváza. A karjait kinyújtották a teste mellett (I. poz.)
Melléklet nélkül.
A B és C csontvázból csak töredékek maradtak fent. Úgy tűnik, hogy a B és a C csontvázak
lába, illetve baloldalára kődarabokat helyeztek.
486–487. sír (4., 4a/1986) (37. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Felnőtt csontváza. T: NyDNy–KÉK.
Csontváz helyzete: a nyújtott csontváz jobb kezét 90°-ban behajlították, a balt pedig 45°-ban a
medencére helyezték (XV. poz.), a lábait kinyújtották.
Melléklet nélkül.
Közvetlenül, a jobb lábszárcsont mellett a 487. sír csontvázának felső testrésze. Valószínűleg a
medence és a lábak a kutatóárok keleti falában maradtak.
Melléklet nélkül.
488. sír (5/1986) (37. táb.)
A felnőtt csontváz kezei a nagyon rossz minőségű dokumentáció alapján nem maradtak fent. T:
NyDNy–KÉK.
Melléklete:
1. Azonosítatlan hajkarika a koponya baloldalán. E. N. T. M. Leltározatlan. Leltározatlan.
Jelenleg azonosíthatatlan a kolozsvári múzeumban.
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489. sír (6/1986) (37. táb.)
Az ifjú vagy felnőtt csontvázból fennmaradtak az oldalbordák egy része, a medencecsont, illetve
a kutatóárok keleti falában maradt a bal láb combcsontjának felső része.
Melléklet nélkül.
490. sír (7/1986) (37. táb.)
Sírgödör m.: nincs adat. Infans I (?) nyújtott csontváza. A kezeit kinyújtották a teste mellett
(I. poz.). T: NyDNy–KÉK.
Melléklet nélkül.
SZÓRVÁNYOK
Gyöngyök
1. Zöldes sárga pasztagyöngy az 1964-es 1. szelvény területéről. 1. Átm.: 0,8 × 0,4 cm. Súly:
0,49 gramm. E. T. N M. Ltsz.: F.12487. (43. táb. 12.)
2. Vörös színű gyöngy az 1964-es 2. szelvény területéről. 1. Átm.: 0,6 × 0,5 cm. Súly:
0,66 gramm. E. N. T. M. F.20060. (43. táb. 13.)
Gyűrűk
1. Sárgás-barna félkör átmetszetű üveggyűrű a templom szelvényéből. Más adat nincsen róla. 1.
Átm.: 1,6 cm; 2. Karika v.: 0,3 cm. Súly: 1,06 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.20020. (43. táb. 7; 60. táb. 2.)
2. Szórvány nyitott pántgyűrű nagyon jó minőségű ezüstből a temető I. kutatóárkából, 40 cm
mélységből (S I cimitir, caseta D, - 40 cm). 1. Átm.: 1,9 × 2,1 cm; 2. Lemez szél.: 0,45 cm. Súly: 2,91
gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12456. (60. táb. 5.)
3. Szórvány, nyitott, lekerekített végű öntött pántgyűrű nagyon jó minőségű ezüstből. A felülete
cikk-cakkban díszítve, ennek azonban primitív, rendszernélküli bekarcolásai alapján nem kizárt, hogy
a gyűrű készítéséhez, a díszítésmódhoz nem értő tulajdonosa végezte. A gyűrű a SIII/X szelvényből
került elő, 130 cm mélységből. 1. Átm.: 2,2 × 2,1 cm; 2. Lemez szél.: 0,5 – 0,3 cm (középen-végein).
Súly: 2,06 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.17869. (39. táb. 19; 43. táb. 6.)
Karperec
1. Bronz huzalkarperec, az egyik végén egy ráhúzott bronzlemez a temető területéről. 1. Átm.:
5,6 cm; 2. H. v.: 0,2 cm – 0,4 cm. Súly: 6,1 gramm. E. N. T. M. Ltsz.: F.12445. (60. táb. 1.)

VI. fejezet
RÖVIDÍTÉSEK
Átm. – átmérő
Cs. m. h. – csontváz mért hossza
Hossz. – hosszúság
H. v. – huzal vastagsága
Lemez szél. – lemez szélessége
Lemez szél. köz. – lemez szélessége a gyűrű teste közepén
Lemez szél. vég. – lemez szélessége a gyűrű testének végein
Ltsz. – leltári szám
Mag. – magasság
poz. – pozíció
S vég szél. – S vég szélessége
Sírgödör m. – sírgödör mélység
T – tájolás
Táb – tábla
E. N. T. M. – Erdély Nemzeti Történeti Múzeuma (Kolozsvár)/Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei (Cluj-Napoca)
Fig – Figure
Pl – Plate
AAC

Acta Archaelogica Carpathica (Kraków)

ActaMN

Acta Musei Napocensis (Cluj-Napoca)

AM

Arheologia Medievală (Cluj-Napoca)

Alba Regia

Alba Regia (Székesfehérvár)

ArchÉrt

Archaelogiai Értesitő (Budapest)

AS

Acta Siculica (Sepsiszentgyörgy/Sfântu Gheorghe)

ASz

Agártörténeti Szemle (Budapest)

Cumánia

Cumánia (Kecskemét)

Dacia N. S.

Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne. Nouvelle serie (Bucureşti)

Dolg.

Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Kolozsvár/
Cluj-Napoca)

EMÉ

Egri Múzeum Évkönyve (Eger)

EN

Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca)

ETF

Erdélyi Tudományos Füzetek (Kolozsvár/Cluj-Napoca)

FAH

Fontes Archaelogici Hungariae (Budapest)

FA

Folia Archaelogica (Budapest)

HK

Hadtörténeti Közlemények (Budapest)

JAA

Journal of Anthropological Archaeology (New-York)

Közl.

Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem-és Régiségtárából
(Kolozsvár/Cluj-Napoca)

MFMÉ

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged)

MGHS
MHB

Monumenta Germaniae Historica Scriptores in usum scholarum, Hannoverae
et Lipsiae (1915)
Monumenta Historica Budapestensis (Budapest)

MSW

Materialy Starozytne Wczesnosredniowieczne (Kraków)
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MW

Materialy Wczesnosredniowieczne (Kraków–Wroclaw–Warsawa)

OH

Opuscula Hungarica (Budapesta)

PP

Plicka-Preclav (Varna)

PZ

Praehistorische Zeitschrift (Berlin)

RRHA

Revue Romaine d’Histoire de l’Art (Bucureşti)

SCIVA

Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie (Bucureşti)

SCI-Cluj

Studii şi cercetări de istorie (Cluj-Napoca)

SA

Slovenská Archeológia (Bratislava)

SMK

Somogyi Múzeum Közleményei (Kaposvár)

StCom.

Studia Comitatensia (Szentendre)

Századok

Századok. A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata (Budapest)

Székelyföld

Székelyföld. Kulturális folyóirat (Csíkszereda)

VAH

Varia Archaelogica Hungarica (Budapest)

VII. fejezet
THE CHURCHYARD CEMETERY IN DĂBÂCA/DOBOKA,
CASTLE AREA 4.
ARCHAEOLOGICAL DATA ON THE DEVELOPMENT
OF A NORTH TRANSYLVANIAN COUNTY CENTRE
IN THE 11–13TH CENTURIES
(Summary)
I. Research history
1. The topographic location of Dăbâca/Doboka
The village of Dăbâca/Doboka is situated 30 kms northwest of Cluj-Napoca, by the stream
called Lónya, which flows into the River Someş 10 kms away from this place. One side of the
mountain called Nagyhegy, which is situated southwest of the village (529 m above sea level) made
the valley of the stream Lónya so narrow that it is a vantage point of the pass. The road in the narrow
valley, squeezed between two hills, in the middle of the village takes a sharp turn to the left. The old
castle district was in the area curbed this way. 168 The two hills are gradually declining towards
northwest.
The shape of the castle is similar to a pie with a sharp angle and an arc at the end, pointing
towrds north-northeast. Both sides are well defendable, sloping in 25°–45°. the early medieval castle
district was built in this place with a number of villages and churches around it.
The necropolis of Castle Area 4, which belonged to the village in the 11th–13 th centuries was
found in the southeastern part of the castle district. The necropolis extends to the edge of the plateau in
southern direction, followed by a steep slope. The church that was excavated in the northeastern part
of the necropolis was built on the highest point of the plateau 330 m above sea level, the plateau is
declining towards south, at the foot of the slope only 325 m is to be measured above sea level. (Fig. 1;
Pl. 1, 63.)
In the graveyard around the church excavated in Tamás’s Garden was found approximately 250
ms away at the southeast end of the plateau. The churches of Boldăgâ/Boldogasszony that were
attended in several eras (between the 11th–18th centuries in several periods, but discontinuities were
also registered) and their graveyard were excavated in Váralja. (Fig. 4; Pl. 65–68).
2. Research history. The interpretation of Dăbâca/Doboka castle district in the literature.
In Hungarian historiography it has been widely accepted that the name of Dăbâca/Doboka
castle is connected to Stephen I, dating to around 1000 AD and based upon one written document the
name of the castle and the county was attributed to Dăbâca/Doboka, the military leader, who defeated
Gyula.
But there is another explanation too, in their 1900 monography on County Szolnok-Doboka,
Károly Tagányi, László Réthy and József Kádár try to interpret this place name from the Old Slavonic
word dluboku, duboka.
In Romanian historiography and archaeology Dăbâca/Doboka has been interpreted in several
different ways. A team of archeologists and historians led by Ştefan Pascu came to the conclusion in
their paper on the results of the excavations that it must have been the center of Chief Gelou, who was
supposed to have lived in the 9th century.
Unfortunately, the excavations beginning in the early 60s in the last century were conducted
with preconceptions, as the centre of Chief Gelou was thought to have been discovered before the start
of the excavations, which is an impassable way from a scientific point of view, it rather belongs to
science policy if not to politics. It is a well-known fact that historical sciences and among them early
medieval archeology was debased by the nationalist-communist system to the level of vulgar politics,
which induced some scientists like Radu Popa and Lucian Boia to express serious criticism in the 90s.
Radu Popa called Ştefan Pascu an 'amateur', and his writngs 'romantic' in anarticle in 1991.
This research direction has a longer history than the methods of research and analysis practised
in the nationalist-communist Romania, which have already been blamed so many times and
righteously. This tendency comes from the past development of archaeology and mainly medieval
168

It was first mentioned in an archeological-topographic context as the ruins of a castle: KÖNYÖKI 1906, 292.

138

VII. FEJEZET

archaeology: for a long time archaeology was the assistant science of historiography, therefore it was a
prisoner, its task was to provide further data attached to the scanty written documents, which had
hardly any historical value, to help establish various historical theories. So from the 19th century on, 169
archeological sources were considered inferior to the written sources and unfortunately, this
methodological dead end has been characteristic of the archaeology in Central-Eastern Europe,
especially in Romania up to this day.
So the works written on Dăbâca/Doboka in Romanian archaeology, apart from a few
exceptions, were based on a questionable theoretical construction, which can be traced back to the
romantic gesta of Anonymus, which is an example of the wrong mixed argumentation from a
methodological point of view.
Back in the 90s, one of the greatest figures of Hungarian archaeology in the 20th century, István
Bóna dealt in detail with the castles of the early Árpád era and the Transylvanian border castles, which
are considered the archetypes of castle research. In his synthesis written on castles he discusses every
castle, however, Dăbâca/Doboka deserves only half a sentence. 170 We can put the question: why didn’t
the Hungarian archaeologist deal with this problem?
In this brief research history, which in many cases is not so relevant in our research, one can
draw two conclusions: 1. Dăbâca/Doboka perfectly demonstrates the concepts, interpretations and
vision of the expert who lived in the various eras in the 20th century; 2. in the interpretation of
Dăbâca/Doboka historical narrative and linguistic data have played the main role so far, archaeology
has played an auxiliary part, being reduced to providing arguments for different historical theories. 171
3. The stage of research in the necropolis in Castle District 4
The excavation of Castle Area 4 began in 1964. During the eight seasons of the excavations 577
graves (plus 17 other graves) and moreover at least 102 skulls were registered. However, according to
the map of the cemetery (Pl 1), only a part of the graves were excavated, approximately 2000 graves
remained uncovered.
The following chart shows the dates and the quantities of the excavated graves:
Date of
excavation
1964
1965
1968
1969
1973
1976
1977
1986

Grave numbers
1–35
36–106
107–150
151–284 (284–294)
295–303, 310–325
326–425, 427–436
437–482
483–490

Number of excavated
graves
35
71
44
134 (144)
25
110
46
8

Unfortunately, the material we have is of poor quality. There arose several problems during the
catalogue was drawn up: as is shown in Picture 3, the graves were numbered only up to 284 and it was
continued from 295. Similarly, Graves 265–267, 304–309 and 426. are missing on the site map. It
bears much higher importance that the skeletons were not found in the cemetery. According to the
account of Tudor Sălăgean, the bones, which had become mixed up in the meantime, were buried back
somewhere in Dăbâca/Dăbâca/Doboka by Petru Iambor at the beginning of the 90s. Although we have
managed to identify the finds, the lack of bones is an irreparable loss. The remains of the population in
Castle Area 4 in Dăbâca/Dăbâca/Doboka can only be analysed scientifically after new successful
excavations.
II. Burial Customs
1. On the general characteristics of the excavations
The burial customs mainly reflect the emotional reactions of the family members, relatives and
the community when someone passes away, and the most important condition of the quality and the
quantity of the grave furnishings was the wealth of the individual, the family or the community,
169
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certainly in most cases it was closely related to the social status of the deceased. It is expressed clearly
with the quality and quantity of the ritual sacrifices, weapons, clothes and jewellerey placed in the
grave. We have to bear in mind that the quantity of the objects and sacrifices largely depends upon the
political or economic situation in a region, the significance of the roads crossing it, or whether it is in a
central or periferial situation and to all these the occasional foreign presents (!) should be added,
which are palpable in some cases and might indicate the political significance of a person or a family.
The archeologically excavated grave contains the remains of a deceased person or people, but
the furnishings found in the grave might be the representations of the prestige of the deceased person
by the mourners and they can emphasize the importance of the family (too). 172 It is quite
understandable that the mourning community or family wants/wanted the deceased person to appear in
shining glory when they escort/escorted him/her on their last way. So the 'furnishing parcel', found
alongside the deceased person, was to indicate the economic potential, welfare, prestige, influence and
power of the mourners and their legitimacy 173 and in consequence of this the social position or rank of
the deceased person. Therefore it might be risky to see them as the concrete reflections of the mobile,
frequently changing or stagnating social positions of individuals from different social groups but it is
undeniable that there must have been a close relationship between them, although, at least in theory, it
might not have prevailed into modern times.
At the same time we should pay attention to another threat, namely that in the early Middle
Ages the graves without furnishings might not reflect a true picture of a whole civilization, they can
represent a dynamically changing picture of the other world in a society. 174 For instance the Christian
egalitarian conception of the other world, which led to unfurnished graves, did not mean that the
Christian societies were poorer than their predecessors. 175
We have to draw attention to the fact that each society, each community and microcommunity
construes their own values, including the practices connected to burial customs. Therefore each
cemetery and within them every single grave should be analysed in their own context, ’their own
world’.
3. The burial rite
The received burial rite in the 11th–13th centuries was the skeleton burial. The cremation burial
rite, known in previous centuries, disappears in the 9th century or at least becomes indetectable by
archeological means. 176
4. The layout of the cemetery around the church in Castle Area 4
4.1. The church (Pl. 1–2., 69-70.)
The spiritual centre of the (Christian) cemetery is the church. 177 However, (in spite of most
other sites) in Dăbâca/Dăbâca/Doboka it was not found in the middle of the cemetery, but in its eastern
half. The simple small church, which was called funerary chapel by the excavating archeologists due
to its small size, was excavated almost on the northeastern edge of the plateau. 178 The orientation of
the church is ENE–WSW with the shrine on the eastern side and the nave in the west, which was in
accordance with the orientation of medieval churches. 179 The foundation of the church was detected
25–30 cm deep, and before the excavations, during agricultural landworks, a large number of
limestone fragments were unearthed from the foundation of the church. the church is 11.5 m long and
6 m wide at the entrance.
The foundation of the nave and the apsis was made of stones placed in mortar made of lime and
sand. In the foundation of the western and northern walls 8 stoneslabs were found whose size was
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0.75–0.8 × 0.40–0.45 m. On their sides engraved cross patterns with equal and unequal stems are to be
seen and we cannot cross out the possibility that originally they were tombstones. 180
The foundation of the nave is 1.25 m wide, by contrast that of the transept is only 0.75–0.80.
The large amount of carved limestone slabs, on which the western foundation of the nave was partly
constructed must have played a role in the construction of the entrance. (Pl. 2–3).
The closest parallels of the church in Castle Area 4 are in the neighbourhood of this church,
Church 1 excavated in Tamás’s garden and Boldogasszony 1, which were small churches whose size,
foundation 181 and form were almost identical to this one. (Pl. 65–67):
Church

Length

Width

Inner length and
width of the
nave
6,00 × 4,00 m
4,30 × 4,00 m

Castle Area 4
A. Tamás’s
garden Church 1
A. Tamás’s
garden Church 2
Boldâgă
(Boldogasszony)
Church 1
Boldâgă
(Boldogasszony)
Church 2
Boldâgă
(Boldogasszony)

11,50 m
6,90 m
11,75

6,00 m
cca. 4,80
m
6,00 m

13,19 m

5,75 m

6,10 × 4,75 m

lime+sand, stone

1,00 m

17,70 m

?

13,00 × 8,00 m

lime+sand, stone

?

19,70 m

?

cca. 13,00 ×
8,00 m

lime+sand, stone

1,25 m

Foundation

Width of its
foundation walls

lime+sand, stone
clay, stone,
carved limestone

1, 25; 0,75 – 0,80 m
0,80 m

7,00 × 5,00 m

0,90 m; 0, 70 m

The cemetery must have been used before the construction of the church, which is underpinned
by the upper part of a skull found in the grave that was destroyed below the foundation of the shrine. It
cannot be ruled out that the engraved limestone slab found in front of the entrance, similar engraved
pyramidal stone slabs were found in the wall of the church of Boldogasszony. 182 (Pl.66) The
possibility of the existence of a wooden church before this church cannot be excluded either. 183
4.2. The layout of the cemetery
The cemetery around the small church built not far from Castle Area 3 despite the insufficient
excavations seems to have surrounded the church in a U shape.
As the excavations were carried out by means of trenches, the site map reveals the fact that only
part of the cemetery has been excavated so far, the other part of it remained underground. Based on the
length of the trench, we managed to identify the southern, western and partly the northwestern edges
of the cemetery with some approximation. It alows us to suppose that the cemetery extends in a
semicircle towards west. South of the cemetery, Trench S13/IV made it clear that the cemetery did not
reach so far. (Pl. 1)
The cemetery trench, which can be observed in many of the cemeteries of the Árpád era, was
not found or cannot be found in Dăbâca/Doboka. But it must have been separated by a hedge from the
village that was found in Castle Area 4 and was probably inhabited well into the 12th century.
The density of graves in the cemetery is not equal. They are the most frequent west, southwest,
south, southeast of the church (Graves 1–35, 94–106, 153–190, 332–334, 375–377, 379–380,
382–383, 385–410, 432–433). Here it occures frequently that graves are dug on top of one another, or
part of the skeletons from the destroyed graves were placed in new graves, in many cases only the
skulls. So graves were the most densely dug in the area near the church.
Out of the dense cemetery zone to the southwest, south and east of the church, graves peter out,
hardly any superposition can be registered here, and graves are structured more or less in rows. A most
interesting observation can be made in connection with the group of graves on the southern edge of the
1968 trench: here a completely separated group of graves can be observed without any grave
furnishings (Graves 123–127). In this case the question arises whether a genetic or sociological
180
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relationship can be supposed between the members of this group. Similar questions might arise in
connection with the edges of the cemetery, where separated groups of 2–4 graves are to be observed.
(Appendix)
5. The graves
In many cases the graves in the cemeteries around the churches cannot be observed.
5.1. The shape and size of the graves
Unfortunately, the shape of the grave was not observed or could not be observed except for a
few ones. Graves 45, 403, 405, 408, and 410 have a rectangular shape with rounded corners, Grave
404 seems to have a trapeze shape, wide at the head, tapering towards the feet.
5.2. The depth of the graves
Depths are registered in 328 graves in the Dăbâca/Doboka cemetery and they are between 20
and 120 cms (Fig. 6–7). The deepest graves that are between 90 and 120 cms are registered in the
westernmost section of the cemetery (Graves 316–319, 321–322, 325).
6. The orientation of the graves
One of the most characteristic features of the burial rites is the orientation of the graves. Most
11th–13th century graves in the Carpathian Basin are oriented W–E, or the variations of this.
However, some questions arise in connection with both the cemetery in Castle Area 4 and other
cemeteries, namely, how can the divergences within 45° from the dominant orientation, (in this case it
is W–E), be accounted for? (Fig. 8–9.)
There are only few graves whose orientation differ from the dominant one. Among the 577
graves registered in the cemetery the orientation of 453 graves have been registered and it is telling
that there are only 20 graves whose axes were rotated from the W–E axis to a higher degree, i. e.
14.9 % of the 453 graves. SW–NE orientation was registered in 6 cases, NW–SE in 12 cases, NNW–
SSE in 2 cases.
Certainly, these few cases might as well be considered accidental, but these cases draw attention
to the fact that orientation can hardly be explained by the different position of the sun. Even these days
graves are dug according to the orientation of the surrounding graves or tombs and it could not have
been different a thousand years ago. 184 Therefore it is not understandable why some graves are
oriented W–E and others differ from this orientation. it might be worth to make a seriation on the
gender and age of the deceased and the degrees of orientation in the case of cemeteries with better
documentation and anthropological research findings.
7. Limestone, stone and brick cover graves, graves with brick or stone frames (Pl. 48)
Limestone and stone cover graves can be considered characteristic of the burials in the
Carpathian Basin in the 11th–13th centuries. Based upon the orientation of the stones in 38 graves of
the 577, no system can be recognised, but it can be stated that in most cases it was the graves of youths
and adults where stones and stone fragments of different size and quantity were put (Fig. 10–11):
Similarly, based on their appearance as one major block on the site map, no final conclusion can
be drawn, only one thing can be stated with certainty, most of these graves, to be exact 30 of the 38,
were found south of the church, in the eastern part of the cemetery (Pl. 48).
According to the position of the stones in the graves, three cases are to be distinguished: stones
in the grave, stones on the skeleton or a part of it, and stone under the skull.
Grave 316 in the Dăbâca/Doboka cemetery should be mentioned as the skull of the skeleton in
this grave was propped against a stone. It was considered a typical custom of the conquering
Hungarians by Gyula László in the case of Grave 4 in Zápolya Street, Cluj (according to him, it
substituted for the saddle), 185 and later by Gábor Vékony considered it Kabar. 186 But this problem is
much more complicated as a large number of similar graves are known from Moravia to the region of
the Lower Danube ranging from the 9th to the 12th century. 187 The Dăbâca/Doboka grave is a perfect
example of the survival of this older custom.
184
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8. The position of the skeleton in the grave
8.1. An analysis of the position of the arm bones in the graves
When studying the position of the arms, one must take into consideration some aspects which
are completely independent of the position of the body (and the arms) as they were put in the grave
(e.g. the decomposition process of the body). Unfortunately, in the 577 registered graves (to which
102 skulls should be added, which indicate burials), in 318 cases the bones of the lower arms have not
been preserved, or their position could not be identified due to their being disturbed.
By completing the chart used in another study of ours, the positions of the lower arm bones are
divided into 21 subgroups, 188 which constitute 7 main groups.
The statistical proportions are in correlation with those in other cemeteries of the Árpád era. 189
We tried to draw a chart of the 29 graves among which 6 arm positions could be distinguished
different from those in Group 1, which allows us to make two observations:
1. Arm positions different from Group 1 could be registered around the church, towards the
edge of the cemetery these arm positions almost completely disappear. (Pl. 49)
2. Arm position 14, when the arms are crossed above the pelvis or the sacrum, is mainly known
from the graves around the church, on the eastern and western edges of the cemetery it is completely
unknown. The only exception is Grave 427, which was the grave of a person, isolated within the
cemetery. The question may arise: Can the fact that these graves are so close to the church be
explained by their Christian confession or their status in the Christian religion? (Pl. 49)
The cases of Groups 2–7 can be considered exceptional in the necropolis in Dăbâca/Doboka
Castle Area 4. In the Dăbâca/Doboka cemetery, their deep analysis is made impossible because we do
not know the sex or the age of these people for lack of anthropological analyses. But it can be stated
with certainty, which will also be demonstrated in the following table, that these skeletons mainly
belonged to adults, and only one child was registered.
9. Unusual positions (Pl. 51)
The burial customs observable in the cemetery around the Dăbâca/Doboka church do not only
give us usual information that can be used for making generalisations but occasionally, they show
unusual features, dissimilar to the ordinary pattern. These phenomena draw attention to the fact that
besides the common Christian features even in the cemeteries around churches (a sin other
necropolises) (micro)regional characteristics and certain pagan traditions that had been preserved from
older times should also be taken into account. These add specific elements to the Christian Árpád era
and the Transylvanian Basin in the 11th–13th centuries.
It was intersting to map the locations of these irregular cases: these skeletons were mainly found
towards the edges of the cemetery, which might refer to their exclusion from the community or the
church or to some superstition of the pagan times. (Pl. 51)
10. Oboluses in the graves (Pl. 4; Pl. 7; Pl. 16; Pl. 18; Pl. 30; Pl. 45 1–4.)
It may be the most difficult task to decide whether the coins found in different locations can be
interpreted as oboluses or part of fashion. The coins found on the chest, in the mouth or in the hand
can surely be interpreted as oboluses.
The coins found in Graves 34, 39, 53, 79, 188, 190, 391 and 483 in the Dăbâca/Doboka
cemetery can surely or probably be interpreted as oboluses. The coin belonging to Grave 1 was found
quite a long way away from these burials to be considered obulus (Pl. 4)
The graves containing coins are to be found in the central area of the cemetery with only one
exception, Grave 39, which is dated by an anonym 12th century coin, indicating that in cemeteries
horizontal analyses can be carried out combined with vertical ones. But the above mentioned grave
also indicates that the outer parts of the cemetery were used parallel with the central sections.
11. Some observations on the burial customs
At the end of our analysis, without drawing conclusions, we would like to add some
observations:
Based on the burial customs that have been observed and analysed, the Dăbâca/Doboka
necropolis belongs to the cemetery type which is called in the literature ’churchyard cemetery’ and
188
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whose existence in the Transylvanian Basin is the archeological ’sign’ of the spread of Christianity,
which was institutionalised by the Hungarian Kingdom. 190 (Pl. 64)
2. Based on the customs of the population found in the Dăbâca/Doboka cemetery, one can
suppose a pagan-christian syncretism.
3. The varied concentration of the different burial customs may refer to a heterogeneous
community with different mentality, customs and identification.
4. By drwaing a map of the different burial customs, the cemetery can be divided into two
zones: one comprising north and east and one comprising south and west.
5. Based on the burial customs the problem of gender as a social-cultural construction cannot be
dealt with as opposed to the burial customs of the pagan era.
III. The analysis of the finds
Introduction
In funerary symbolism, as in everyday life, femininity is and has always been expressed by
jewellery, as opposed to the furnishing of (free) men, which were characterised by weapons in the
early Middle Ages. The prestige, rank and status gained in this time period cannot be represented
otherwise in the graves either, so the existence of weapons in the graves is not surprising.
The situation is different with jewellery. Jewellery is mainly known from female graves, which
is a phenomenon that cannot be considered general by far. In the archeological finds, gender should
not be interpreted in its biological sense, but as a cultural and social construction, therefore it is not
surprising that object representing masculinity can also be found in female graves and the other way
round, especially in ’pagan times, 191 which showed various burial customs.
The (burial) customs of the Christian brought a simplification of the burial customs (of course,
only from an archeological point of view), so the poor grave furnishings make the research of gender
almost impossible.
It is almost impossible to calibrate the use of this object type chronologically. It also holds for
the elements of fashion, as opposed to weapons, which become common or disappear for practical
reasons. The elememnts of fashion, e. g. why the use of jewellery spreads and goes out of fashion, are
not so much connected to practical issues as social-psychological phenomena. The use of an object
depended completely on a person or a community, therefore each and every archeological situation
should be analysed independently. For these social-psychological reasons, it is the most difficult to
draw up a chronological diagram of the use of jewellery.
First of all, it must be observed that there is a tendency in the (Hungarian) research of the time
of the Hungarian Conquest and the Árpád era to squeeze the chronological indicators of different
object types into rigorous frames, which made an imprint on the Transylvanian researchers of the early
Middle Ages, which struggles with minority feelings. As an example we can mention the common
practice among Romanian and Hungarian archeologists in Romania, namely that they tend to date
objects (jewellery, weapons, horse gear) found in the Transylvanian Basin comparing them to parallels
found far away and they will be presented to the scientific world like this. But this is a wrong method
because it is dangerous to date the use of an object by comparing two or more finds or single objects
that are separated by great distance. Instead, the surrounding area of the excavated grave or cemetery
should be analysed deeper. Certainly, it would be necessary to excavate the burial sites completely and
publish the findings in as many aspects as possible, which would enable to deal with these problems at
microregional level. 192
Burials are the most telling on the material culture of the population in the Árpád era. According
to some surveys, only 1% of the graves from the time of the Hungarian Conquest and the Árpád era
have been excavated so far. 193 The cemetery in Castle Area 4 in Dăbâca/Doboka improves this
statistics a little.
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The analysis of the finds
1. Hair rings, lock rings
A. Types of hair rings (Pl. 52)
Each used type and sub-type of ring jewellery and/or hair rings was, in a manner of speaking,
classical fashion design, therefore a considerable amount was found in the 11th–13th century graves
both in the Carpathian Basin and in the whole Central-Eastern European region. 194
In many cases their function remains ambiguous, not just because they are single finds but also
their functionality is debatable: their position in the grave may refer to a hair ring, a lock ring, but they
might as well have been used as ear rings. 195 their material, on which we have made a statistical
analysis, is silver in the Cluj cemeteries. Because of the variety of forms, patterns and sizes among the
hair rings from the Dăbâca/Doboka cemetery, their typological and size-focussed categorization is
demonstrated in a table. The underlying rule was that the size of the hair rings should be compared to
their shape, cross-section and ornamentation.
The statistical analysis reveals that the silver hair rings constitute the majority in the graves of
the Dăbâca/Doboka cemetery (95 pieces compared to the 69 bronze ones).
In the case of the Dăbâca/Doboka hair rings, it is important to note that among those with
grooves at their ends there are only few that were made of bronze: out of the 38 hair rings with
grooved ends 31 were made of silver and only 7 were made of bronze alloy.
According to the finds, it is obvious that in the 11th–13th century graves in Dăbâca/Doboka there
were dominantly one or two hair rings, 196 there are only a few cases where more hair rings were
registered.
With the hair rings with S-shaped ends, headgears consisting of coloured ribbons might have
become popular mainly with women, 197 but such finds are also known from male graves. It remains a
question whether in these cases we can talk about similar hair style or not. Could the jewel called hair
ring with S-shaped end have been used in another function (as a lock ring or ear ring)?
At the same time, did the popularity of the hair rings with S-shaped ends change the hair style?
Is it possible that the so-called lock rings had another function? Is it possible that each hair ring with
S-shaped ends could only be used in ribbons? We would like to emphasize: the use of jewellery is not
(only) practical or mechanical but also a social-psychological issue, i. e. the extent to which a jewel is
used and the use of this jewel in a particular society (not to mention microsocieties) may differ
essentially.
Therefore the table showing the hairstyles characteristic of the genders indicates hair rings on
hair buns and ribbons and hair rings functioning as ear rings with the female sex, whereas with males
they could have functioned as lock rings or ear rings:

194

In Poland, which is in Central Europe, plain hair rings are known only in small quantity, whereas hair rings with S-shaped
ends in big quantity. The situation is similar int he northern parts of Bohemia and Slovakia. We know a lot fewer hair rings
from Bulgarian graves. FIEDLER 1992; JAŻDŻEWSKI 1949, 91–191; MARCINIAK 1960, 141–186; KASZEWSCY–
KASZEWSCY 1971, 365–434.
195
Several examples relating to this issue: GÁLL 2008, I. 143–144.
196
The same observation could be made on the 10–11th century finds from the Transylvanian Basin, the Partium and the
Banat. GÁLL 2008, I. 141.
197
SZŐKE–VÁNDOR 1987, 57–59.

VII. FEJEZET

145

The hair style worn by the conquering Hungarians was basically different from that of those
people who they found in the Carpathian Basin. It is attested by several written sources. For example
Liutprand’s courier report from 968 writes that the bishop of Cremona met the courier of the
Bulgarians, ’whose hair was clipped in Hungarian style’. 198 According to Regino, ’they cut their hair
to the skin with knives’. 199 According to the Chronicon Pictum (Vienna Illuminated Chronicle), Vata
shaved his head leaving three locks in pagan style in the 11th century.
Both the archeological finds and the written sources allow us to suppose two hairstyles in the
10th century:
I. Braided male hairstyle (the interpretation of the hair rings found in female graves remains a question).
The Vienna Illuminated Chronicle and the plain hair rings in the archeological finds may refer to this.
II. Hair locks. The data given by the Vienna Illuminated Chronicle and Regino may refer to this.
However, this hairstyle began to change at the turn of the 10th–11th centuries when more and more
graves are registered where more plain hair rings were found (3–6) as opposed to the one or two plain hair
rings, which was characteristic of the graves of the previous era (one can suppose one or two hair locks). It
is also important to note that the 10th century ’Hungarian’ hairstyle, which was considered archaic,
remained fashionable for long. The change in the shape of the hair rings, knowing the hair rings found in
the Dăbâca/Doboka graves, indicate the change of the hairstyle, the possibility cannot be excluded that,
based on the above mentioned examples, the hair rings with S-shaped ends could also have been used as
lock rings, or even ear rings as similarly to the 10th century hairstyle, only one or two hair rings remained
dominant in the 11th–13th centuries. The hairstyle with one and with two hairlocks is to be seen on page 21
in the Vienna Illuminated Chronicle written in the 14th(!) century, which allow us to suppose that this
hairstyle was worn throughout the Middle Ages. Moreover, according to the researches conducted by Alice
Gáborján, we know that it remained in use as far as the 20th century.200
2. Hairpins
The different types of this jewellery, which were mainly worn by women, are known from
ancient Egypt, and hairpins were worn by the Etruscans, the ancient Greeks and the Romans. The
hairpin with tin ballhead is known from Grave 172, which was found south of the church, not far from
it, in the furnishing of this grave there was a plain giant hair-ring, and a grooved hair-ring with
S-shaped ends, which supports that it can be dated to the 12th century. It may be more interesting to
guess its function. As it can be seen in the drawing of the grave (Pl. 16), the hairpin was found near
the chest and the upper right rib, therefore it can’t have been a part of the hair ribbon.
So we can return to our opinion, which we have already explained: the way of using an object is
mainly a social-psychological issue, not to mention the burial ceremony, therefore it is always
important to observe the context of an object in the archeological circumstances. Our object was bent
almost 90°, therefore it could have embellished a woven shirt or other upper clothes.
In contrast with the above mentioned hairpin, the function of the plain hairpin found in Grave
322, almost on the edge of the cemetery is clear: on the left side of the skull a hair ring with S-shaped
end was found, and on the other side of it a plain bronze hairpin (Pl. 25) In this case it was pinned in
the hair or rather in the cloth wrapped around it.
3. Pearls (Pl. 43–44, Pl. 59)
Pearls are to be considered trade commodities, therefore they can be found more densely and in
bigger quantities in commercial and political-military centres and at the junctions of commercial
roads. Compared to other churchyard cemeteries in the Transylvanian Basin, these four cases are very
surprising especially with respect to the quantity of the pearls in them.
4. Rings
A part of the finger rings found in Dăbâca/Doboka was made of silver, gilt silver, bronze or
glass. In one grave there was only one ring at a time. In our analysis of the location of the rings, it
must be noted that, contrary to the hair rings with S-shaped ends, half of the mapped rings were not
found in the central graves of the cemetery, but mainly in the south-eastern part of the cemetery (4
rings in 4 graves) (Pl. 61)
198
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Comments on the finds from the cemetery
The finds from Dăbâca/Doboka Castle Area 4, which is dated to the 11th–13th centuries,
comprises fashion commodities common in the Hungarian Kingdom and in Central-Eastern Europe.
Similarly to other objects, the jewels of this era cannot symbolize more than a jewel of any kind could:
fashion, commerce, social status. These object probably signify the same things in this cemetery too.
In lack of bones, the use of these fashion commodities and our related analysis cannot be suported
with anthropological researches. As has been shown above, the objects cannot be connected to a
gender, only their functionality bears with gender symbolism.
This observation of ours is demonstrated in the table below:
Finds
Tin ballheaded hairpin (Grave 172)
Plain hairpin-in a ribbon, on a band
bracelet (Grave 322)
Hair-rings used as lockrings
Hair-rings used as ear rings
Hair-rings in a ribbon
String of pearls
Rings

Female

Neutral
X

Male

X
X
X
X
X
X

IV. The summary of the research in the cemetery in Dăbâca/Doboka Castle Area 4.
Careful conclusions
1. The chronology of the cemetery in Dăbâca/Doboka Castle Area 4
We could not follow the commonly favoured ’grave-layer’ method, when graves are dated
according to the depths of the graves. 201 As István Méri, the founder of the methodology of the
analyses concerning churchyard cemeteries, has put it: graves in the same depth are not necessarily to
be dated to the same era. 202 Therefore we agree with the novelty of Ágnes Ritoók, who replaced the
term ’grave layer’ with ’horizon’. It is not to be related to spacial coordinates as in the practice of the
grave-layer method of analysis, but it reflects a chronological scheme. 203
Inour opinion, in the middle of the cemetery, horizontal analysis should be combined with
vertical analysis, in which we consider it important, to analyse the superpositions, depths and
orientations. In the middle section of the cemetery a great number of superpositions, graves dug on top
of one another can be observed, whereas towards the edges they are in one layer, here the classic
horizontal analysis can be conducted. In the figure below we wanted to show the research tendency or
’strategy’ applied in the Dăbâca/Doboka cemetery:

The methodological outline of the research in the Dăbâca/Doboka churchyard cemetery

201

Analysis based on methods of this kind in the Transylvanian Basin: MARCU-ISTRATE 2008.
MÉRI 1944, 28.
203
RITOÓK 2005, 175.
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Based on the theoretical approach outlined above, in the middle of the cemetery, we tried to
divide the graves into vertical and horizontal grave groups, this method was replaced with the
horizontal method towards the edge of the cemetery because there is only one layer of graves.
however, based on the poor finds in the cemetery, it can be stated that the central section of the
necropolis and the outer parts of it must have been used at the same time, so one cannot count with the
gradual, horizontal expansion of the core of the cemetery. As for the chronology of the burials, it must
be noted that among the skeletons found in grave groups close to one another, those can be considered
contemporary which have the same orientation. Those graves can be considered the first chronological
horizon of the cemetery, whose orientation is identical to that of the church. This is supported by the
H42a coin of King Kálmán Könyves found in Grave 391. Certainly, the chronological horizons
outlined below are relative, their main conclusion is that those graves derive from the same time
period which are oriented in the same direction, the graves that in many cases cross the above
mentioned ones and have different orientations are from another era. It may be explained by the fact
that after two or three decades the graves flattened and their orientation blurred and therefore ws not
followed by the new graves. Another question arises then, namely why didn’t they continue to follow
the orientation of the church? Among other possible explanations it cannot be excluded that this
church existed only under the layer of the first burial horizon, which is dated to the first half of the 12th
century. In the later phases of the cemetery the W–E orientation was retained. (See Appendix).
Based on an analysis of this kind, the chronological horizons of the following grave groups
could be distinguished in the central section of the cemetery:
Grave group
Grave group I
(the 42a denar
of Könyves
Kálmán)
Grave group II

Earlier
burials?
Graves 390
and 409

Grave group
III
Grave group
IV
Grave group V
Grave group
VI
Grave group
VII
Grave group
VIII
Grave group
IX
Grave group X
Grave group
XI
Grave group
XII
Grave group
XIII
Grave group
XIV
1964
excavation 205
204

Grave 226?

Burial horizon I

Burial horizon II

Burial horizon III

Graves 332, 333, 372,
374, 376, 377, 379, 384,
387, 388, 391, 396, 398,
399, 402, 404, 406, 434
Graves 326–328, 330,
370
Graves 352, 357

Graves 334, 382, 371,
375, 381, 389, 392, 403,
405, 407, 431, 433

Graves 332, 378,
383, 386, 408, 410,
432
Graves 330, 368

Graves 136., 137. and
142
Graves 199., 218., 202.,
203., 232–233
Graves 223–224

Graves 329., 331., 366–
367., 369., 371., 429
Graves 351., 353–354.,
358., 361–363., 365.,
430
Graves 139., 140., 149–
150
Graves 200–202
Graves 217, 279

Grave 222

Graves 194–195., 213

Graves 196–197., 278.,
281–282
Graves 230–231., 275

Graves 190–191., 193.,
212., 215–216, 226.,
228., 283
Graves 182–183
Graves 19., 25., 26–28.,
29–30., 33., 35., 220.,
440., 446–449
Graves 178., 179–180.,
270–271., 269., 273

Graves 356., 364.,
411–412.,
Graves 141, 143–
145

Graves 187., 189., 192.,
219., 227., 229

Graves 188 and
284

Graves 185, 454–455
Graves 15., 17., 21., 23–
24., 31–32., 442–443.,
438–439., 450., 452
Grave 177.

Grave 186
Graves 18., 22.,
34., 439., 441.
Graves 176, 268

Graves 172 204 –174

Graves 160–171., 272

Graves 225., 221

Graves 1, 3–11

Graves 2, 14–16

Grave 13?

This grave is dated by the furnishings including the large hair-ring with S-shaped ends and the tin ballheaded hairpin to
the 12th century.
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1986
excavation
1965
excavation
1986
excavation

Graves 483–490
Graves 94., 97–99., 101.,
103–104
Graves 483–490

Graves 95–96.,
105–106

103.,

Graves 48., 53–57., 60.,
64., 71., 73–75., 79–82

Graves 45., 49., 50–52., Graves 62., 70., 87
58–59., 63., 65., 72., 76.,
78., 86
Grave groups and chronological horizons in the centre of the necropolis

The same method was used towards the edges of the necropolis, but here the cemetery became
one layered, therefore we could decide based only on the orientation, as the material culture became
unified, it does not provide grounds for a more exact chronological analysis.
Graves
the grave group
of the 1965
trench
Grave Group I
1968 trench
Grave Group II
1968 trench
Grave Group III
1968 trench

Burial horizon I
Graves 39, 41, 90

the grave group
of the 1969
trench
the grave group
of the 1973
trenches 7–8
the grave group
of the 1973
trenches 9–10
the grave group
of the 1976
trench
Grave Group I of
the 1977 trench
Grave Group II
of the 1977
trench
Grave Group III
of the 1977
trench

Burial horizon II
Graves 36–38., 40., 42–46.,
66–69., 88–89., 91–93

Burial horizon III

-

Graves 124–125, 127

Graves 123, 126

-

Grave 117

Graves 115–116, 118–119

Graves 109, 135, 148

Graves 107–108., 110–112.,
114., 120., 122., 131–134.,
146–147

Grave 121

Graves 205–208., 237.,
239–242., 244., 247.,
249., 255–256., 259–260.,
264
Graves 297–300, 309

Graves 209–211., 234–236.,
243., 245–246., 248., 250–
254., 257., 261–263

Graves 238 and 258

Graves 295–296, 301

Grave 302 (?)

Graves 310., 313–317.,
318–319., 321–325

Graves 311, 320

Graves 344., 350., 420.,
424–425., 427., 436

Graves 335–338., 340–343.,
345–349., 414–417., 419.,
421., 426., 428., 435
Graves 453., 457–460.,
462–464., 466.
Graves 471., 468–470.,
473–474

Graves 461, 465
Graves 467, 475
Graves 476–477., 479–
482.

Graves 339, 418, 422–423

Grave 472

Grave 478

Grave groups and chronological horizons on the edges of the cemetery

Based on these two tables two conclusions can be drawn:
1. While the cemetery was used, all parts of it were used.
2. Approximately, the same amount of graves belong to Burial Horizons I and II, but the
number of graves in Burial Horizon III is much smaller.

205

In sections C1–C2/1964 we sorted those graves into this group which were disturbed by later burials. According to the
descriptions of the excavating archeologists, during the 1964 excavations 90 skulls were collected, whose graves were
destroyed by later burials. Such density of the graves can only be explained by the proximity of the church.
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3. On the edges of the cemetery the number of graves in Horizon I is smaller than in Horizon II,
which may indicate that the necropolis expanded to some extent, but the number of graves belonging
to Burial Horizon III is even smaller.
4. Based on the superpositions, the finds and the location, the orientation and the depths of the
graves, Horizon I can be dated to 1090–1140, Horizon II to 1140–1190 and the graves of Horizon III
to 1190–1220.
2. The quantity of precious metals in the Dăbâca/Doboka necropolis. A comparative
analysis of the quantity of precious metals in the necropolises of Dăbâca/Dăbâca/Doboka and
Cluj-Mănăştur (Figure 62)
It is a common place in specialized literature the fact that tenth-century necropolises are „rich”
in inventory and those dated to the Christian era are „poor”. 206 In fact, the main difference between
them is the existence or the lack of weapons and wrought buckles. 207 In the Dăbâca/Doboka cemetery
finds available to us, not counting the coins, the obects made of good or medium quality silver weigh
96.03 g, these are all hair-rings or finger rings without any exceptions. The high quality of the silver
can be observed in this cemetery too. 4.43 g bad quality silverware can be added to this.
Metallographic analyses have been carried out on 13 objects with the following results:
800 ‰: between Graves 162 and 163 (1 hair-ring)
750 ‰: Grave 79 (1 hair-ring), Grave 108 (1 hair-ring), Grave 377 (1 hair-ring), Grave 448
(2 hair-rings), Grave 449 (1 hair-ring), Grave 453 (2 hair-rings), Grave 456 (2 hair-rings), Grave 464
(2 hair-rings)
Compared to the hair-rings found in the Cluj-Mănăştur cemetery, on which metallographic
analyses were made, it turns out that the rings found in Dăbâca/Doboka were made of worse
quality silver:
875 ‰: finger ring in tomb 60 (1 item).
800 ‰: in the case of 17 items – temple and finger rings
750 ‰: in the case of 19 items – temple and finger rings
700 ‰: in the case of 2 items – temple rings
The silver reserve of the Cluj-Mănăştur items that were subject to metallographic analyses was
equal to that of the coins in one case, in many cases it was 800 ‰ and there are some items of worse
quality silver. This table also shows that in most cases the items found in the Cluj-Mănăştur necropolis
were made of better quality silver than the items from Dăbâca/Doboka. It is also important to note that
the best quality Dăbâca/Doboka items have not been analysed, at least it seems to be the situation. In
the Kolozsmonostor cemetery 39 finger rings and hair rings were analysed, in Dăbâca/Doboka Castle
Area 4 only 13.
Returning to the quantitative analysis of the silver in the Dăbâca/Doboka cemetery, if the 96.03
g good quality silver is divided by the 577 208 graves, the result is 0.16 g of silver per grave, but if the
analysis is focussed ont he graves with furnishings, then this proportion changes: the result is 0.78 g
for the 123 graves with furnishings and if only those graves are considered which contain precious
metal, then we receive 1.62 g silver for the 59 graves containing silverware.
We compare Cluj-Mănăştur with it again, the 129.05 g silver found here if divided by all the
graves, we get 0.91 g silver per grave, and then again, if only the graves with furnishings are analysed,
the proportion changes considerably: the result is 3.91 g for 33 graves with furnishings:
Necropolise

Dăbâca/Doboka-Castle Area 4
Cluj-Mănăştur

206

Weight of
jewellery items
according to
tombs
0,16 grams
(577 graves)
0,91 grams
(141 graves)

Weight of jewellery items according to
tombs which contained precious metals
1,62 grams
(59 graves)
3,91 grams
(33 graves)

„Cimitirul a aparţinut unei populaţii foarte sărace”. IAMBOR 2005, 187.
See for example: GÁLL–GERGELY–GÁL 2010, 119–121.
208
We did not calculate with the 102 skulls and the missing graves 285–294, 304–309 and 426.
207
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3. The poor and the rich. The problem of social status in the Dăbâca/Doboka churchyard

grave
Medieval funeral is closely connected to the religious beliefs of the people of that time,
therefore every feature of it is in connection with the theological doctrines of the church or the code of
discipline of the church, which was based on it. In the prime of the Middle Ages (12th–13th centuries)
the church was responsible for the funeral of the deceased on its own right. The cemetery, compared to
that of the early centuries of Christianity, underwent major changes, the bishop had the right to
establish one either out of town or inside it, it was situated near or around the church, but the building
of the church could have served the same purpose. 209
This also holds for the type of cemetery appearing in Transylvania in the 11th century, the
'necropolises around the church'. The characteristics of the 'churchyard cemeteries' are the existence
of the church or its remains and the density of the graves. In many cases we find multiple graves or the
superpositions of graves.
Who were buried in these cemeteries? The population of villages, castles (towns) were lying
there? Can we suspect different medieval social classes or populations of different origins? Can we
find archaeological clues to them in these cemeteries?
Although in the previous era the rank or respect of a deceased person, or the prestige of the
family (through the deceased person) was symbolized by different categories of weapons, horse
burials and funeral garments adorned with jewellery, from the time of the reign of King Stephen I the
Christian conversion of the population in the Carpathian Basin made these ancient pagan rites
obsolete. Similarly to the communities of other regions or other ages (from the Palaeolithic age on) the
symbolic competition between medieval individuals and families consequently led to a change of the
way the status or the social importance of a person was symbolized on their death in the Middle Ages.
Christianity, which taught spiritual and, from the point of view of the economic- political hierarchy, an
egalitarian picture of the other world 210 superseded the symbols that represented the status of the
individual or the family in the burials, 211 but it allowed another representation. This tendency is very
well indicated by Theodulf's decree, which, at the end of the 9th century, emphasises that bishops,
monks and priests can be buried in the church and, what is most interesting to us, laymen who are
worthy of it can also be interred there. 212 This symbolic 'competition' of power and wealth meant the
same in the case of medieval laymen as the jewels, weapons and/or parts of horses in the burials of the
bygone pagan times. In contrast with older days, the poverty of furnishings doesn't mean the poverty
of the society, but the Puritanism of medieval way of thinking, which was often dissonant. Simplicity
and Puritanism are the solution to this problem, but the aim to represent power and prestige remained
the same and the burials in the church or as close to the church as it was possible were its
manifestations. That is the reason why overlapping burials and superpositions can be found around the
churches, which are the characteristic features of churchyard cemeteries as opposed to the cemeteries
with rows of graves.
In many cases this tendency is to be observed in the Dăbâca/Doboka necropolis too.
Certainly, it is an interesting question to ask: Who were buried in these churchyard cemeteries?
Castle servants, or their children who died at an early age, clericals or prefects? This question is
impossible to answer only by archeological means. But the question may arise how the information
gleaned from the written sources, i. e. castle servants, clericals, prefects, can be connected to the
archeological sources. Inour opinion, a final solution to this problem cannot be found, as the
archeological definition of the various social structures is relative, the only thing that is
archeologically observable is the graves with rich/richer or poor/poorer furnishing. It is also
dangerous to suppose social statuses as it is not or hardly detectable by archeological means. 213 Based
on the size of the necropolis, it cannot be excluded that it could have been the burial place of different
social classes in Dăbâca/Doboka.
That is why the location of the 59 graves containing silver items have been analysed by us. We
have already mentioned that from the beginning of the 11th century, medieval Christian Puritanism
209
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quickly replaced the symbolism of earlier pagan beliefs and as a practical consequence of this,
weapons, horse burials and weapon belts disappear. However, in this case, some archeological key
points of the earlier economy and society can still be grasped, although with hard work. Out of the 59
mapped graves 41 were found in the central section of the cemetery (see Fig. 63), which shows that
among the population of the Árpád era, it was the wealthier people who took their valuables with
themselves into the grave, so Christian puritanism should not be understood literally.
4. The ‘ethnicity’ of the population in the Dăbâca/Doboka cemetery
From the beginning of the 20th century on, culture and ethnic identity were interpreted according
to the widely accepted theory of Gustav Kossina, who stated that geographical units are characterized
by unified cultures and these indicate ethnic entities. 214 Later the central-eastern European experts who
adopted Kossina’s original theory debased it to a vulgar level. 215 It is also dangerous that in many
cases a particular ethnicity is considered a biological or linguistic formation andnot as the sociological
construction of a historical-chronological problem. It is also telling that our archaeologies hardly paid
any attention to the rethinking of ethnicity. 216 From this theory of Kossina’s archeological cultures
have grown, whose counterparts are the modern national cultures, which were developed during the
construction of nations in the 19th century. This way a modern concept has been thrust upon
population structures which have nothing to do with it (mainly because of the chronology of their
development). So when experts talked about the elements of the Glina or Coţofeni cultures bringing
back to our mind the 20th century Romanian national unity, mentally they had in mind the institutional
structures of the modern state because they meant by this term all the elements of the material culture
that were common in this area. This way of thinking makes it possible for the archaeologist to reach
different people who lived long ago, based on the elements of this archeological culture, different
migrations and international relations can be reconstructed, and they can understand the process of the
ethnogenesis of various people. However, the unity of an archeological culture is not Kossina’s
‘invention’, but the mental construction of the 19th century, and if we may say so, it is only Kossina’s
‘development’, behind which a modern myth, the myth of national unity, is lurking. 217 Such a myth of
‘unity’ is created by the so called national culture.
Certainly, the relation between material culture and ethnos is much more complicated. 218 The
relation between ethnicity and material culture (in this case archaeological culture) is mobile, unstable,
and fluid. One cannot clearly identify in tombs the remains of individuals belonging to one ethnic
group or the other. It is not ethnical identities detectible in the archaeological inventory but various
distinctive cultural archaeological signs, traditions, relations, and blending that can usually be only
indirectly related to different identities. One must also say that any human being can have several
identities, so we only subjectively choose ethnical one, such as „Avar” or „Hungarian conqueror”
because in any other given period of time some other identities could have been more important than
during the eighteenth and nineteenth centuries. We mention that no population mentioned in narrative
sources in the Carpathian Basin in the early medieval period can be associated or identified with any
anthropological type or types, and no anthropological type can be associated with any ethnic group.
In fact, the archeology of nation states can be seen here, one can say that the archeology of
nation states defined or defines the identity of the individuals of certain early medieval communities.
Identity is a sociological question and it has/had nothing to do with anthropological types and no
anthropological type can be connected to a perticular nation. 219
As it can be seen, following our theoretical approach, it is difficult to draw any conclusions on
the ethnic identity of the population in the Dăbâca/Doboka necropolis. But is it important? If we take it
into consideration that the elite of a political-military structure ruled a society by using symbols of
different nature, then the 19th century passions disappear. In the case of the 11th–13th century
Dăbâca/Doboka, it can firmly be stated that its elite was the political-military elite appointed by the
Hungarian Kingdom and the Hungarian king and as a power centre it was the centre of County
214
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Dăbâca/Doboka. The common traditions of the population living in and outside the castle is
impossible to identify by archeological means, based on comprehensive archeological finds from the
12th century Carpathian Basin. It means that it can only be stated on those who rest in the cemetery in
Castle Area 4 that they were people of different status (clerical, castle servant?) in one of the centres
of the 11th–13th century Hungarian Kingdom. To repeat ourselves: status is unidentifiable in this era.
Historians and experts of medieval law may contribute to the debate concerning who were buried here.
5. Dăbâca/Doboka Castle Area 4 and the castle district. Chronological observations (Pl. 63)
Following a deep analysis of the cemetery, we consider it important to research in the
chronological and topographical relation between it and the castle, or sections, churches and their
cemeteries excavated in the territory of it, which are interpreted by those who excavate them as parts
of the castle district. 220
Castle
First of all, it is important to clarify some misconceptions concerning the beginnings of the
castle, as the excavating experts dated the first phase of the castle to the end of the 9th century, and its
destruction was considered as the result of the fight between Gyalu and Töhötöm. Buti n Cremation
Layer 1 in Castle Area 1 some items were found which are impossible to be dated to the 9th or even the
10th century. In Section A, which was opened next to Trench 1 in 1964 pendants with granulated
ornaments, 221 and from Ground Heap 1 neck-and bracelets with rhomboid cross section and a ring
with multiangular cross section were found, 222 which cannot be dated before the first half of the 11th
century. The hooked arrow point, which was found along with the necklet with multiangular cross
section, is usually known from the second half of the 11th century and the 12th century finds. 223 It can
be stated that none of these objects can be dated earlier than the 11th century and the hooked arrow
point is from a later period. Similarly, the hole hut that was classified by the excavators to the second
phase also belongs to this layer. A lunula shaped pendant was found in its backfill. the ground heap in
Castle Area 3 was used parallel with Castle Area 1, which is supported by statgraphic measurements.
The H9 coin of András I (1046–1060) was found in the north-eastern corner of the ground heap. Not
far from here, in the backfill of the ground heap, next to a fire place two H1 and H2 coins of King
Stephen I were discovered. at the moment it seems that the castle was burned in its first phase, in the
second third or in the middle of the 11th century.
After the distruction of the earth-wooden castle, a fortification was built in Castl Areas 1 and 2,
so the original small castle was extended. On its walking level, in Section B an H6 coin of Peter
Orseolo (1038–1041, 1044–1046) was found along with a spur. the ground plan of the castle suggests
that it was built in the time of András I and was destroyed at the end of the 11th century.
The third phase of the castle is to be date to the end of the 11th century, in its stone and ground
heap a coin of Kálmán Könyves (1095–1116) was discovered, which cannot be identified any closer,
and according to the excavators it was destroyed at the end of the 12th century (phase III). From our
point of view it is not important, but according to the excavators in the site of the destroyed castle a
stonewall was built, which was destroyed by the Mongolians in 1241but later was rebuilt. (phase IV. 1–2)
Sections of the settlement
When researchers tried to analyse Dobka castle district, one of the problems was caused by the
fact that they tried to date the sections of the settlement parallel with the castle, they couldn’t or did
not want to separate the excavated sections of the settlement from the castle. Above we tried to clarify
the dating of the castle and we try to follow this method here. Based on the published and unpublished
finds, the following statements can be made:
1. Some hole huts and ground level houses of communities from the 8th and 8th and 9th centuries
were found in the north-western part of Branistye Castle Area 4 and under the wall of Castle Area 2.
2. Apart from the above mentioned finds that are dated to the 11th century, the village sections
found in the southeastern part of Castle Area 3 and in the north-western part of Castle Area 4 are also
dated to the 11th century. I would like to draw attention to the southeastern part of Castle Area 4, i. e.
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the hole hut found in the churchyard cemetery, where a jug with grooves on its neck was registered. It
is not impossible that in this case we can suppose an earlier, 10th century settlement. Two hole huts of
a similar settlement section are known from the garden of Tamás Sándor.
3. In Castle Areas 3 and 4 settlement sections dating to the second half of the 11th century and
the 12th century are documented.
4. Some concrete settlement features of a later period were found in the churchyard cemetery, to be
more exact a house and a hole hut that can be dated to the end of the 13th century and the 14 th century.
To clarify and classify this issue, we have summerized the settlement phenomena in
Dăbâca/Doboka including their topographic position and dating in the following table:
Position of
castle area

Topography

Hole
huts

Branişte

S3, S6,
S7/1972

4 hole
huts

Castle Area 1

section „A”
/
1964

Castle Area 1

section „A”
/1964
section „B”
/1964

Castle Area 1

House

fire place
under the
cremation
layer of the
palisade
(1, 25 m
deep)
1 hole
hut

Castle Area 1

the
cremation
layer of
Ground
Heap I
Donjon

Castle Area 1
Castle Area II

S3/II/1973

2
houses

Castle Area 2

S3/II/1973

1
houses

cultural layer
of Castle Area
2
Castle Area 2

section „B”

S3/III/1973

Castle Area 3

S3,5,6,
8/III/1973
S6–
8/III/1973
S6–
8/III/1973

224

Dating

shreds of clay pottery,
Avar belt end, coal,
burnt pieces of bones
Pendants with gilt silver
granulated ornaments,
iron plough, wood
gouger, rhomboid
arrowheads

8th century

shreds of clay pottery,
spurs, Friesach coin
lunula shaped pendant
from the backfill
neck-and bracelet with
rhomboid cross section,
ring with multiangular
cross section, hooked
arrowhead
shreds of clay pottery,
horseshoes, spurs,
arrowheads, coins
shreds of clay pottery
shreds of clay pottery

walking
level

Peter Orseolo
(1038–1041,
1044–1046)
one spur

upper
cultural
layer

Castle Area 3

Castle Area 3

Finds

one spur, some iron
knives, arrow heads

Castle Area 2

Castle Area 3

Other
settlement
features
holes

2
houses

shreds of a clay
cauldron
Iron
workshop?

1
house 224

shreds of clay pottery
castle wall

Part of the house was levelled when the castle wall of Castle Area 3 was built.

first half of
th
11 century

13th century
first half of
11th century
first half of
11th century

13–14th
centuries
second half
of the 11th
century
11–12th
centuries
second half
of 11th
century
second half
of 11th
century
second half
of 13th
century
first half of
11th century
first half of
11th century
first half of
11th century
first half of
11th century
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Castle Area 3
Castle Area 3
Castle Area 3
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S6–
8/III/1973
S10/III/
1973
S10B/III
/
1973

castle wall
cultural
layer
furnace

Castle Area 3
Castle Area 4
Northwest
Castle Area 4
NW

one spur

shreds of a clay
cauldron, spurs, iron
nails, iron knives

cultural
layer
1 hole
hut

13–14th
centuries
9th century

S1/IV/1965

Castle Area 4
NW

S2/IV/1965

1 house

Castle Area 4
NW
Castle Area 4
NW
Castle Area 4
NW
Castle Area 4
NW

S3/IV/1965

S5/IV/1965

1 hole
hut

Castle Area 4
NW

S6/IV/1965

1 hole
hut

Castle Area 4
NW

S6B/IV
/
1965
S7/IV/1973

1 hole
hut

hair-ring, silver ring
with rectangular cross
section, two iron
knives, a bone showing
signs of work
shreds of clay pottery,
animal bones, iron
knives, the iron hinges
and handles of wooden
buckets,
green shreds of clay
pottery

1 hole
hut

pottery with grooved
neck

first half of
11th century?

shreds of clay pottery

13–14th
centuries
first half of
11th century
13–14th
centuries
13th century

2 hole
huts

S3/IV/1965

1 house

S4/IV/1965

1 house

S7/IV/1973
S8/IV/1973

1 hole
hut

225

He cut the hole hut.

shreds of clay pottery
1 house

1 hole
hut

Castle Area 4
SE
the garden of
A. Tamás
the garden of
A. Tamás

shreds of clay pottery

cultural
layer

S8/IV/1973
S11/IV
/
1973

shreds of clay pottery,
one rim is patterned
the cross of an X.
Petersen type sword,
two spurs, shreds of
green pottery, a
fragment of a cross,
iron knives
rhomboid arrow head,
animal bones, iron slag,
shreds of clay pottery,
copper wires
shreds of clay pottery

12–13th
centuries
12th century

1
house 225
1 house

Castle Area 4
Southeastern
part
Castle Area 4
SE
Castle Area 4
SE
Castle Area 4
SE
Castle Area 4
SE

S1/IV/1965

13th century

furnace
furnace
cultural
layer

S1/1966
S2/1966

2 hole
huts

shreds of clay pottery,
spurs
shreds of clay pottery, a
spur, ring with incised
pattern

first half of
11th century

first half of
11th century
8–9th
centuries
9th century
8–9th
centuries
first half of
11th century

9th century

first half of
11th century

13–14th
centuries
11th century

furnace 226

11th century
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Churches and cemeteries: the garden of Tamás Sándor and Boldogasszony
On the south-eastern side of the Dăbâca/Doboka castle district in Váralja several churches and
the parts of their cemeteries were researched at the same time. The tendency remained the same as in
the case of settlement sections because the churches in both places were renovated several times, and
the excavators tried to date the first phase to the 9th century.
The church excavated in the garden of A. Tamás and its cemetery, which show close
chronological connections with the cemetery of Castle Area 4, were built at the end of the 11th century.
In our opinion, the first church was built in the second half of the 11th century, buti n the place of i tor
in the surrounding area we may suspect an earlier, perhaps wooden construction as part of the skeleton
in Grave 51 was found in the north side of the shrine. On the walking level of the second church 9
coins of László I were found according to the excavators 227 , based on them the building of the church
was dated to the time of László I. As the excavation was carried out in a small area, chronological
observations werenot to be made ont he excavated graves. Burials did not ceased even after the
building of the second church. The 12th century anonym denars found in Graves 2 and 15 and the coins
which were dated by the numismatic expert Eugen Chirilă to the times of Béla II (1131–1141) and
Géza II (1141–1161) 228 support that the cemetery was used in the 12th century. To our mind, in the
place of the church that was built in the second half of the 11th century, at the beginning of the 12th
century a bigger church was built, which might have had something to do with the growth of the
population. In the 13th century it was destroyed for good and the Saint Elisabeth church must have
been built in the place of it. 229
In our opinion, the church excavated in Váralja was the latest built one among the churches
excavated in Dăbâca/Doboka. Its later dating is supported by a 12th century anonym denar found in
Grave 57 or another coin that is dated by Eugen Chirilă to the time of King Stephen II (1116–1131).
Before this church was built, a churchyard cemetery must have been here with a wooden church or the
church had been somewhere else. The dating of the building of the much bigger second church is also
problematic, Grave 6, which was mentioned by the excavating archeologists belonged to the cemetery
around the first church. Church 3, which was similar in size, was built much later, probably it was
used even in the 16th century.
Based on the walls, the churches and the settlement sections and the cemeteries in the castle
area analysed above, the following conclusions can be drawn:
1. The excavations have covered only a small proportion of the castle district so far.
2.The settlement sections built in the 8–9th centuries cannot be connected to the castle that was
built at the beginning of the 11th century.
3. The small wooden and ground castle, which was built in the first third of the 11th century, was
rebuilt after the middle of the century and was extened to become a wooden-ground fortification
which was rebuilt again at the end of the 11th or the beginning of the 12th century. This fortification is
mentioned as ’urbe Dobuka’ and is dated to 1068.
4. At the end of the 11th century, probably during the reign of King László I, there must have
been a big influx of immigrants as the big cemetery in Castle Area 4 was opened at that time.
5. As for the connection between the cemetery in Castle Area 4 and the church in Tamás’s
garden, we might suspect that in Tamás’s garden graves were dug during the time of the first church.
The building of a new and much bigger church indicates thegrowth of the population (immigration?)
that is the time when graves appear on the southeastern plateau in Castl Area 4. The churchyard
cemetery in Tamás’s garden is used further, of course the question concerning the relationship of the
two communities still remained unanswered. Can we suspect social differences? But Christian burial
customs make such analyses impossible and the lack of bones excludes the last possibility to settle this
question.
6. The cemeteries excavate so far can be dated to the end of the 11th and the beginnig of the 12th
centuries. It is sure that the cemetery in Castle Area 4 is to be dated between the end of the 11th
century and the beginning of the 13th centuryas well as the 61 graves excavated in Tamás’s garden and
226

The bigger part of the furnace was destroyed when the shrine of Church 2 was built.
According to the data published by the numismatic expert Eugen Chirilă: C.N.H. 31–1 piece, C.N.H. 34–6 pieces, C.N.H.
37–1 piece. In the Huszár system C.N.H. 31 is equal to H25, C.N.H. 34 to H28, C.N.H. 37 to H30. KOVÁCS 1997, 146,
151–152, 155–156.
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M. N. H. T. N. 97928, N. 97934.
229
This church was used until 1730 by the Unitarian community in Dăbâca/Doboka. After the Unitarian community ceased to
exist, the church fell into decay. Reportedly, its ruins could still be seen in 1830.
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30 graves in the cemetery of Boldogasszony may be dated from the end of the 11th century perhaps
with some breaks until the middle of the 12th century. 230 Nevertheless, only a small proportion of the
settlement sections that have been excavated can be connected to these graves. this qusetion can only
be answered by later researches.
7. Based on the researches carried out so far, the chronological evolution of the Dăbâca/Doboka
castle district can be outlined in the following way:

230

The later burial horizon in the cemetery of Boldogasszony belongs here.
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209-211. sír

B.

É.

- 64

É.

É.

216. B
É.

- 43
- 70

216. A

B-C

- 55

- 56

C.

216. C

- 50
0

0

30

0

30

216. sír

30

213. sír

214. sír

231. sír
0

217

224

30

215. sír
226. A

- 48

- 72 cm - 62

226. B
223

229?

231. A
231. B

- 55

- 51

0

30

É.

- 68

É.

0

222. A

30

- 46 cm

222. B
226. A-B, 229. sír
- 48

Lépték nélkül
É.

217., 222-224. sír

0

30

227. sír

0

20. tábla. Doboka-IV. vártérség 213-216., 217., 222-224., 226-227., 231., 239. sír

30

239. sír

- 49

É.
- 55

219. A

É.

220. B

220. A

1

283

284

- 61

- 49

219. B

0

0

30

219-220., 283-284. sír

30

237-238. sír
- 68

235
d

- 64

- 73

- 64

c

- 73
- 70

a

e
b

234

234
236

É.

0

30

0

É.
0

234-236. sír

30

0

30

0

É.

É.

É.

30

240. sír

241. sír

242. sír

30

243. sír

21. tábla. Doboka-IV. vártérség 219-222/283-284., 234-238., 240-243. sír

É.

- 55

- 66

É.

- 49

É.

- 67

É.

0

- 62

- 71

É.

É.

30

247. sír
- 56

É.

0
0

30

244. sír

0

30

245. sír

0

30

0

246. sír
É.

- 75

248. sír

249. sír
- 55

- 51

0

30

30

30

254. sír
- 67

- 64

É.

0

30

0

30
0

É.

É.

0

250. sír

251. sír

É.

30
0

252. sír

30

253. sír

22. tábla. Doboka-IV. vártérség 244-255. sír

30

255. sír

- 54

- 64

- 78

- 66

b
c

a

É.

- 67

É.

É.
0

30

É.

256. sír
É.

- 68

É.
0

30

257. sír

0

30

258. sír

0

30

259. sír

0

30

260. sír

- 65
- 61

- 60

N.

0

30

261. sír
É.

É.

É.

É.

0

0

0

265. sír

30

0

30

0

30

30

263. sír

264. sír

23. tábla. Doboka-IV. vártérség 256-266. sír

266. sír

30

270-271. sír

É.
0

- 67

30

É.

274. sír

- 47

É.

- 50

É.

270

- 65

0

271

30

269. sír
- 60

0

É.

0

30
0

É.

30

- 74 cm

30

275. sír

267-268. sír

-52 cm

b

a

- 54

- 81

É.

- 71

É.

0

- 75

É.

30

0

30

272. sír
É.
278

0

0

30

- 77

282
-80

30

279. sír

273. sír

-74

0

281
a

280. sír
- 92

b

- 77

30

É.

310. sír

É.
- 88

b

a
É.
- 79
- 95

- 75
Gyűrű

278/281-282. sír

- 90

0

30

0

311. sír

30

0

313. sír

24. tábla. Doboka-IV. vártérség 267-275., 278/281-282., 280., 310-311., 313. sír

30

- 120

É.

É.

É.

É.

É.
- 95

- 92

- 114

- 95

- 116

- 98

- 102

- 97

- 88

- 104

- 100
0

- 110

- 107

30

314. sír
0

30

0

312. sír

30

315. sír

316. sír

- 108

30

0

30

É.

É.

É.

É.

0

É.
- 102

1

- 100

- 95

- 100

1

2

- 108

- 90

- 108

- 107

- 104

- 97
- 104
- 107
- 109

- 107

0

318. sír

30

317. sír

0

319. sír

30

0

320. sír

30

0

30

321. sír

25. tábla. Doboka-IV. vártérség 312., 314-322. sír

0

322. sír

30

- 111

- 101

334

- 87

É.

- 111

- 101

332
- 90

- 88
- 90

0

0

30
0

É.
323. sír

333

- 104

30

É.

30É.

324. sír

325. sír
327-328. sír

a

É.

b
0

30

332-334. sír

b
a

0

30

É.

É.

É.
0

0

30

30

É.
0

326. sír

331. sír

329. sír

26. tábla. Doboka-IV. vártérség 323-334. sír

330. sír

30

c

É.

É.

É.
1

okker

0

30

337. sír

É.
0

30

0

É.
É.

30

0

0

335. sír

336. sír
É.

0

341. sír

340. sír
É.

30

0

342. sír

0

30

338. sír

339. sír

É.

30

0

343. sír

30

30

É.

30

0

344. sír

27. tábla. Doboka-IV. vártérség 335-345. sír

É.

30

0

345. sír

30

É.
f

1

c

d
e

b
a

É.

0

0

30

346. sír

0

a
b

30

É.

0

30

30

É.

349. sír
351. sír

347. sír

0

É.

30

É.

0

348. sír

30

É.

356

É.

350. sír

357. A
1

0

É.

357.
B

30

0

É.

30

353. sír
É.

352. sír
É.
b a
c

357. B

0
0

0

355. sír

30

30

30

356-357. sír

358. sír

0

30

28. tábla. Doboka-IV. vártérség 346-353., 355-360. sír

359-360. sír

a

É.

É.

É.
a-b

É.

b

30363.

0

sír

É.
0

30

364. sír
0

0

30

É.

365. sír

362. sír

367. sír

0

30

É.

361. sír
É.

É.

0

30

366. sír

30

É.

É.

1
1

0

368. sír

30

É.

?
0

30
0

30

0

0

30
0

30

É.
0

369. sír

30

370. sír

371. sír

372. sír

29. tábla. Doboka-IV. vártérség 361-373. sír

373. sír

30

É.

É.

377. A
É.

376. sír

cb

É.

379. sír

a

1

377. B

0
0

374. sír
378. sír

0

30
0

É.
É.

0

30

30

384. sír

375. sír

a

30

30

385. sír

377. sír
É.

382

É.

b
É.

383

0

30

Pénzérme
0

0

30

0

30

382-383. sír

É.

c

30

a-b

a
b

É.

É.

0

30

387. sír

0

30

388. sír

0

30

386. sír

30. tábla. Doboka-IV. vártérség 374-379., 382-388., 391. sír

391. sír

396. sír

É.

É.

398. sír

É.
1
É.

0

30

392. sír
395. sír

É.
1

0

30

É.

0

30

É.
É.
0

30

389., 431. sír
399
401

402
0

30

É.
a
b

É.
0

0

30

397. sír
408. sír

30
0

30

399., 401-402. sír

0

400. sír
407. sír

404. sír
406. sír
É.

1

É.

30

0

KŐDARAB
30

É.

0

30

0

30

0

30

0

30

É.
403. sír

405. sír

31. tábla. Doboka-IV. vártérség 389/431., 392., 395-398., 399./401-402., 400., 403-408. sír

1

É.

1

É.

1

É.

É.

É.
0

30

409. sír
É.

0

0

30

412. sír

418. sír
0
0

30

413. sír
419. sír
É.

30

411. sír

30

410. sír

É.
É.
416
417

0

30

414. sír
É.
É.

a

0

30

b

1

0

30

É.

É.

0

30
0

0

30
0

415. sír

30

416-417. sír

0

30

422. sír

32. tábla. Doboka-IV. vártérség 409-422. sír

30

420. sír

421. sír

É.

É.

É.

É.

É.

É.
1

1

1

a
c

1

b

d

0
0
0

30

423. sír

0

30

424. sír

0

30

427. sír

30

428. sír
438., 447. sír

a

425. sír
434. sír

É.

É.

30

É.

447
438

b

0

30

429. sír
É.

a

É.

433. sír
É.

0
0

30

30

É.
É.

0

30

0

0

30
0

432. sír

436. sír

437. sír

30

439. sír

0

30

435. sír

33. tábla. Doboka-IV. vártérség 423-425., 427-429., 432-437., 439/447., 439. sír

30

b

441

É.

448. sír

451
442

É.

É.

443

É.

É.

444

0

30

445-446. sír
É.
0

0

30

440. sír

30

441-443. sír
449. sír

É.

É.

0

30

450. sír

0

É.

30

444., 451. sír

0

30

É.
0
0

30

É.

453. sír

0

É.

30

30

452. sír
É.

É.

0

30

458. sír
É.

0

30

454. sír

0

30

455. sír

0

30

456. sír

0

30

0

457. sír

34. tábla. Doboka-IV. vártérség 440-443., 444/451., 445-446., 448-450., 452-459. sír

30

459. sír

É.

É.

É.

É.

30

É.

0

30
0

460. sír

465. sír
0

30

462. 0sír

461. sír

0

30

30

463. sír

464. sír
É.

É.

É.

É.

É.

0

30

469-470. sír
0

470

0

É.

30

30

466. sír

467. sír
468. sír

469

É.
0

0
0

30

0

30

30

475. sír

35. tábla. Doboka-IV. vártérség 460-470., 474-475. sír

474. sír

30

É.

É.

É.

É.

É.

0

30

476. sír

0

477. sír
É.

0

481. sír

30

0

478. sír

30

0

479. sír

É.

30

0

30

482. sír

36. tábla. Doboka-IV. vártérség 476-482. sír

30

0

480. sír

30

2

4

3

1

5
7

6

8

9
10

11

12

15

14

13

16

17

18

19
20

23
21

22

0

2 cm

25

24

37. tábla. Doboka-IV. vártérség 2. sír: 1-2; 22. sír: 3-5; 25. sír: 6; 35. sír: 7; 36. sír: 8; 38. sír: 9;
39. sír: 10-13; 40. sír: 14; 46. sír: 15; 47. sír: 16; 54. sír: 17-18; 64. sír: 19;
68. sír: 20; 71. sír: 21-22; 51. sír: 23; 13. sír: 24-25.

4

2

1

3

7
5

6

9

8

7

11

10

12

13

14

17

16

18

15

19

20

21

25
22

23

24
0

2 cm

38. tábla. Doboka-IV. vártérség 74. sír: 1-2; 77. sír: 3; 79. sír: 4; 86. sír: 5; 92. sír: 6-7; 108. sír: 8-9;
110. sír: 10-11; 114. sír: 12-13; 116. sír: 14-15; 122. sír: 16; 130. sír: 17; 141. sír: 18; 146. sír: 19-21;
148. sír: 22; 159. sír: 23; 162. sír: 24; 135. sír: 25.

1

3

2

6

5

4

7

4

10
9

8
13
11

12

14
15
16

17

18
19
0

2 cm

39. tábla. Doboka-IV. vártérség 162/163. sír: 1; 169. A sír: 2-3; 172. sír: 4-7; 176. sír: 8; 178. sír: 9; 181. sír: 10;
187. sír: 11; 188. sír: 12-14; 190. A sír: 15-16; 192. sír: 17; 193. sír: 18; SIII/X szelvény-szórvány: 19.

2

1

5

3

7

6

8

10

9

4

12

11

13

15
14

16

17

18

20

19

24
25

22

21

23

0

2 cm

40. tábla. Doboka-IV. vártérség 195. sír: 1; 197. sír: 2; 201. sír: 3; 202. sír: 5-7; 201/203. sír: 4;
203. sír: 8; 204. sír: 9; 205. sír: 10-11; 207. sír: 12; 208. sír: 13; 212. sír: 14-15; 217. sír: 16-18; 219. sír: 19-20;
230. sír: 21; 234. sír: 22-25.

4
1

2

3

5
7

9

8

6

12

10

14
15

13
11

19

18

17

16

23

24

21

20

22

25

27

26
0

28

2 cm

41. tábla. Doboka-IV. vártérség 254. sír: 1-3; 256. sír: 4-6; 261. sír: 7-11; 262. sír: 12-14; 281. sír: 15-16;
282. sír: 17-19; 318. sír: 20; 322. sír: 21-22; 326. sír: 23-24; 334. sír: 25; 351. sír: 26-27; 357. A sír: 28.

2

4

3

1

7
5

6

9

8

10
11
12

13

14

15

19

16

18

17

20
21

22

23
24

26

27

25

28

42. tábla. Doboka-IV. vártérség 364. sír: 1; 373. sír: 2; 376. sír: 3-5; 377. sír: 6;
400. sír: 7-8; 409. sír: 9; 413. sír: 10; 437. sír: 11; 435. sír: 12-13; 438. sír: 14-15; 446. sír: 16; 449. sír: 17;
448. sír: 18-20; 453. sír: 21-22; 455. sír: 23; 456. sír: 24-25; 457. sír: 26; 464. sír: 27-28.

1

2

5

3

6

7

4

8

0

2 cm

9. 1-148

0

2 cm

10. 1-90

12
11. 1-12

0

13
2 cm

43. tábla. Doboka-IV. vártérség 449. sír: 1; 74. sír: 2; 159. sír: 3; 162. A sír: 4;
110. sír: 5; szórvány: 6-7; 135. sír: 8; 37. sír: 9; 234. sír: 10; 146. sír: 11; szórvány: 12-13.

1
Méret nélkül

44. tábla. Doboka-IV. vártérség 36. sír

1

2
0

1 cm

4

3
0

1 cm

5

6
0

1 cm

0

1 cm

45. tábla. Doboka-IV. vártérség 391. sír: 1; 79. sír: 2; 39. sír: 3; 145. sír: 4;
III. fázis járószintje: 5; I. fázisréteg fölötti tüzhely: 6; Al. Tamás kertje: egy sír betöltésében

É.

185

S8/IV-1973

S14/IV-1977

46. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjének feltételezett kiterjedése

S9/IV-1973

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C4/IV-1965

C3/IV-1965

S10/IV-1973

S1/IV-1965

S3/IV-1965

S16/IV-1986

C2-1964

0

500 cm

- temető feltételezett központja
- temető feltételezett szélei

Jelmagyarázat

S3/IV-1969

S4/IV-1976

S2/IV-1968

É.
39

S10/IV-1973

S1/IV-1965

S3/IV-1965

41

C3/IV-1965

302

S9/IV-1973

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C4/IV-1965

22

C2-1964

185

S8/IV-1973

S14/IV-1977

465

441-442

140
411

128

129

129
126

0

- ÉÉNy–DDK-i tájolás

- DNy–ÉK-i tájolás

500 cm

S2/IV-1968

- ÉNy–DK-i tájolás

Jelmagyarázat

S3/IV-1969

S4/IV-1976

123

47. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjében regisztrált ÉNy–DK-i, ÉÉNy–DDK-i és DNy–ÉK-i tájolások

S16/IV-1986

163. A

383

432

141

S9/IV-1973

316
310

468

181
186

215

332
375

334

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C4/IV-1965

C3/IV-1965

320

45

S10/IV-1973

S1/IV-1965

S3/IV-1965

485. B-C

162

377

383

216

196
195

S8/IV-1973

S14/IV-1977

465

192

220

330

350

205

206

349

130
339

121

254

S3/IV-1969

S4/IV-1976

0

500 cm

S2/IV-1968

- a koponyát egy kődarabra támasztották

- kődarabok a csontvázon vagy csak valamelyik testrészen

- kődarabok a sírgödörben

Jelmagyarázat

120

114

48. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjének sírjaiban regisztrált különböző méretű kődarabok elődordulásának helyzete a sírokban

É.

S16/IV-1986

C2-1964

396

408

413

129

É.

S16/IV-1986

90

68

3

98

53

160

324

175

24
178

C4/IV-1965

S8/IV-1973

S14/IV-1977

477

467

199
206

146

132

343

241

S3/IV-1969

S4/IV-1976

0

- VII. csoport (XXI-XXIV. karhelyzet-variációk)

- VI. csoport (XVIII. karhelyzet-variáció)

- V. csoport (XIII. karhelyzet-variáció)

- IV. csoport (XIV. karhelyzet-variáció)

- III. csoport (VII-VIII., X-XII., XVI-XVII. karhelyzet-variációk)

500 cm

S2/IV-1968

- II. csoport (II-III., IX., XV., XIX-XX. karhelyzet-variációk)

Jelmagyarázat

254

427

49. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjében a II-VII. karhelyzet-variációk csoportjainak elterjedése

S9/IV-1973

185

280

S7/IV-1973

C1/IV-1964

15

C3/IV-1965

162

C2-1964

S10/IV-1973

S1/IV-1965

70

80

484

S3/IV-1965

486

157. A

163

364

139
357

138

- 38

1

- 95

É.

É.

- 98

- 36
- 104

É.
0

30

314. sír
0

0

30

É.

30

424. sír

108. sír

d
c

É.

- 70

- 73

a

É.

É.

0
0
0

30

30

0

30

411. sír

257. sír

414. sír

50. tábla. Doboka-IV. vártérség rendellenes temetkezései

30

235. sír

e
b

É.

S16/IV-1986

S7/IV-1973

S9/IV-1973

314

185

S8/IV-1973

S14/IV-1977

411

235

257

424

S3/IV-1969

S4/IV-1976

51. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjében regisztrált rendellenes helyzetek

S10/IV-1973

S1/IV-1965

S3/IV-1965

C3/IV-1965

C1/IV-1964

C4/IV-1965

C2-1964

400

414

108

0

500 cm

S2/IV-1968

Hajkarika méret →
Kisméret (K)
←1, 7 cm

Hajkarika forma
/profil/díszítés
↓

Középméret (Km)
1, 8 - 2, 2 cm

Nagyméret (N)
2, 3 - 3, 0 cm

Kerek átmetszetű, sima
kerek vagy körte alakú
hajkarika, a végei
egymással szemben (1a)
Kerek átmetszetű, sima
kerek vagy körte alakú
hajkarika, egymásra
hajló végekkel (1b)
S végű, kerek alakú
karikával (2a1.1.)

S végű, körte-ovális
alakú
karikával (2a1.2)
S végű, körte-ovális
alakú, nagyon vastag
karikával
-Nitra típus (2a1.2.A)
S végű, összenyomott
alakú hajkarika (2a1.3)

S végű, kerek vagy
ovális alakú,
négyzet
átmetszetű (2a2.1)
S végű, kerek alakú,
négyzet átmetszetű,
megcsavart
karikájú (2a2.2)
S végű, kerek alakú
karikával,
bordázott végű (2b1.1)
S végű, körte vagy
ovális alakú
karikával,
bordázott végű (2b1.2)
S végű, kerek alakú,
négyzet
átmetszetű karikájú,
bordázott
végű (2b2.1)
S végű, körte alakú,
négyzet átmetszetű
karikájú,
bordázott végű (2b2.2)

52. tábla. Doboka-IV. vártérség temetőjében regisztrált hajkarikák típusai

Óriásméret (N)
3,1 cm →

51

S9/IV-1973

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C3/IV-1965

S10/IV-1973

S1/IV-1965

2

C4/IV-1965
13

185

S8/IV-1973

S14/IV-1977

188 192

203

208

130

425

S3/IV-1969

S4/IV-1976

53. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjében regisztrált 1a-1b típusú hajkarikák elterjedése előállításuknak anyaga alapján

É.

S3/IV-1965

S16/IV-1986

172

C2-1964

334

135

500 cm

- ezüst
- bronz

Jelmagyarázat

0

S2/IV-1968

S9/IV-1973

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C4/IV-1965

C3/IV-1965

S10/IV-1973

S1/IV-1965

39

47

54

13

176

25

457

185

448
197

362

281

330

357

S8/IV-1973

S14/IV-1977

453

188
455

219

190212

438

326

201-202 205

207

234

110

435

114

262

427

S3/IV-1969

S4/IV-1976

54. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjében regisztrált 2a1.1 típusú hajkarikák elterjedése előállításuknak anyaga alapján

É.

71

S3/IV-1965

S16/IV-1986

162

C2-1964

22

391

376

108

500 cm

- ezüst
- bronz

Jelmagyarázat

0

S2/IV-1968

322

S9/IV-1973

318

181

464

185

448

438

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C3/IV-1965

S10/IV-1973

S1/IV-1965

92

77

C4/IV-1965

377

212

281

S8/IV-1973

S14/IV-1977

188

449
187

204

351

205

415

234

435

254

256
261

425

262

S3/IV-1969

S4/IV-1976

55. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjében regisztrált 2a1.2 típusú hajkarikák elterjedése előállításuknak anyaga alapján

É.

S3/IV-1965

S16/IV-1986

169

C2-1964

373

110

500 cm

- ezüst
- bronz

Jelmagyarázat

0

S2/IV-1968

46

38

S9/IV-1973

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C4/IV-1965

C3/IV-1965

S10/IV-1973

S1/IV-1965

40

2

178
185

S8/IV-1973

S14/IV-1977

230

194

217

234

122

S3/IV-1969

S4/IV-1976

0

500 cm

S2/IV-1968

Jelmagyarázat
- 2a1.3 típus-ezüst
- 2a1.3 típus-bronz
- 2a2 típus-bronz

56. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjében regisztrált 2a1.3 és 2a2 típusú hajkarikák elterjedése előállításuknak anyaga alapján

É.

64

S3/IV-1965

S16/IV-1986

169

C2-1964

148

S9/IV-1973

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C4/IV-1965

C3/IV-1965

S10/IV-1973

36

47

S1/IV-1965

71

86

74

162-163

172

22

376

185

464

456

35
193
195

282

S8/IV-1973

S14/IV-1977

326

217

201v. 203

413

146

254

116

261

S3/IV-1969

S4/IV-1976

0

S2/IV-1968

500 cm

Jelmagyarázat
- 2b1.1-2 típus-ezüst
- 2b1.1-2 típus-bronz
- 2b2.1-2 típus-ezüst
- 2b2.1-2 típus-bronz

57. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjében regisztrált 2b1.1-2 típusú hajkarikák elterjedése előállításuknak anyaga alapján

É.

79

S3/IV-1965

S16/IV-1986

159A

400

C2-1964

409

141

É.

322

185

S8/IV-1973

S14/IV-1977

58. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjében regisztrált hajtűk

S9/IV-1973

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C4/IV-1965

C3/IV-1965

S10/IV-1973

S1/IV-1965

S3/IV-1965

S16/IV-1986

177

C2-1964

S3/IV-1969

S4/IV-1976

500 cm

- gömbös fejű hajtű
- egyszerű, sima hajtű

Jelmagyarázat

0

S2/IV-1968

É.

37

35

185

S8/IV-1973

S14/IV-1977

234

S3/IV-1969

S4/IV-1976

59. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjében regisztrált gyöngyök

S9/IV-1973

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C4/IV-1965

C3/IV-1965

S10/IV-1973

S1/IV-1965

S3/IV-1965

S16/IV-1986

C2-1964

146

0

500 cm

S2/IV-1968

1

2

3

5

4

6

7

1

1

60. tábla. Doboka-IV. vártérség temetőjében regisztrált gyűrűk típusai;
172. sír gömbfejes hajtűje: 1; szórvány-karperec: 1

É.

185

S8/IV-1973

S14/IV-1977

190

282

114
116

61. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetőjéből előkerült gyűrűk elterjedése

S9/IV-1973

S7/IV-1973

C1/IV-1964

C3/IV-1965

S10/IV-1973

S1/IV-1965

68

S3/IV-1965

S16/IV-1986

C4/IV-1965

C2-1964

146

108

0

500 cm

- félkörátmetszetű zárt gyűrű
- félkörátmetszetű üveggyűrű
- sodrást utánzóan öntött zárt gyűrű
- sodrott, nyitott gyűrű
- nyitott, díszítetlen testű pántgyűrű
- nyitott, díszítetl testű pántgyűrű I.
- nyitott, díszítetl testű pántgyűrű II.

Jelmagyarázat

S3/IV-1969

S4/IV-1976

S2/IV-1968

É.

S16/IV-1986

79

40

71

74

1-4

36
39

51

54

323

25

377

326

464

457

195

S8/IV-1973

S14/IV-1977

453

188 212
454
456 455 219

416

204

205

203 207

351

413

201
217

357

135

234

108

110

435

261

62. tábla. Doboka IV. vártérség templom körüli temetője sírjaiból előkerült ezüst ékszerek

S9/IV-1973

318

373
446
364
438
448
449
282
35
187190 193

391

376

S7/IV-1973

C1/IV-1964 (C)

C4/IV-1965

172

400

C3/IV-1965

162

169

C2-1964

S10/IV-1973

S1/IV-1965

S3/IV-1965

159A-D

161

409

141

S3/IV-1969

S4/IV-1976

0

S2/IV-1968

500 cm

É.

12. századi teleprész

8-9. századi teleprész

63. tábla. Doboka várkomplexumának temetőinek, teleprészleteinek és a vár keltezése

11. századi teleprész

8-9. századi teleprész

S1/1965

I. András H9 érméje

I. István H1 érméje

10. századvégi telepjelenségek (bordásnyakú fazék)

13-14. századvégi telepjelenségek

11. századi teleprész

Orseolo Péter érme
9. századi gödörház

11. századi csüngők

Rombusz alakú nyakperec

Lunula

IV. vártérség temetője

11. századvégi telepjelenségek

13

11

12

10

47

6

24

3-5

31

8-9

37

1-2

6

26
43

15

29

45

23

35

16

36

31
35

32 17-18

30

34

33

44

22

28

38

64. tábla. Erdélyi-medence templom körüli temetői

25

7

14

21

29

17

0

20

40

20

60

80

100 km

40

200 m

500 m

1000 m

1. Kolozsmonostor
2. Kolozsvár-Központ
3. Doboka-IV. vártérség
4. Doboka-Al. Tamás kertje
5. Doboka-Boldogasszony
6. Nemeszsúk
7. Kide
8. Gyulafehérvár-Katedrális
9. Gyulafehérvár-Római fürdők
10. Szászváros
11. Sztrigyszentgyörgy
12. Algyógy
13. Ópiski
14. Kaplony
15. Malomfalva
16. Segesvár-Malomoldal
17. Segesvár-Templomdomb
18. Segesvár-A monostor temploma
19. Kányád
20. Földvár-Evangélikus templom
21. Homoróddaróczfalva
22. Szászfehéregyháza
23. Medgyes
24. Boroskrakkó
25. Szászsebes
26. Szászszeben
27. Bögöz
28. Székelyudvarhely
29. Sajósárvár
30. Marosszentgyörgy
31. Szászorbó
32. Szászmuzsna
33. Marosvásárhely
34. Szentlászló
35. Nyárádszentimre
36. Nyomát
37. Berekeresztúr
38. Várfalva-Unitárius templom
39. Szentábrahám
40. Csíksomlyó
41. Gyalu
42. Magyarvalkó
43. Szakadát
44. Marosszentkirály
45. Kerc
46. Csapószentgyörgy
47. Mojgrád-Porolissum régészeti park

A temetők listája

- templom körüli
temetők

Jelképek

- I. templom
- II. templom
- III. templom

II. István (1116-1131) érméje

II. GÉZA (1141-1162) érméje

65. tábla. Doboka-Boldogasszony temploma és templom körüli temetője

66. tábla. Doboka-Boldogasszony temploma és egy 12. századi oszlopfő a II. templomból

67. tábla. Doboka-Tamás kertjének temploma és temetője

68. tábla. Doboka-Tamás Sándor kertjében kutatott templom körüli temető leletanyagának skiccrajza

69. tábla. Doboka-IV. vártérség templomának részleges nagyméretű alaprajza

70. tábla. Doboka-IV. vártérség templomának elkészített 3D rekonstrúkciója (Laczkó Nándor munkája)

