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Kora ÁrpÁd-Kori szÁllÁsi temető 
Makó-IgásI Járandóban 

baLOgH CsILLa

az m43 autópályához kapcsolódó, makót észak–északkelet felől elkerülő út nyomvonalán, makó 
igási járandó elnevezésű határrészében 2008-ban egy nagy kiterjedésű, több-korszakos lelőhely 
feltárására került sor (2. kép 3).1 a régészeti feltárás során 16500 m2-t kutattunk meg, 467 objek-
tum került elő. az intenzíven fedett lelőhelyen bronzkori (makó- és Halomsíros-kultúra), szkíta 
és kelta, valamint Árpád-kori településobjektumok kerültek elő. a feltárás délkeleti szélén egy 
szarmata és egy 11. századi temetőt tártunk fel. a következőkben a kora Árpád-kori sírok bemu-
tatására kerül sor.

a lelőHely

a lelőhely makó belterületétől északra, az igási úttól dél–délkeletre, az út és a vasút keresztező-
désétől 400 méterre délkeletre, az egykori Jángor-ér (ma Jángori-csatorna) északkelet–délnyugati 
irányú, időszakosan vízzel teli szakaszának nyugati magaspartján (2. kép 4), a környezetből erő-
teljesen kiemelkedő, nagy kiterjedésű löszplatón terül el, és lehúzódik a hát nyugati lejtőjére is 
(2. kép 1–2). 

a lelőhely lokalizálására az m43-as gyorsforgalmi autóút és a makót elkerülő út nyomvonalá-
nak tervezési fázisában került sor, az örökségvédelmi hatástanulmány készítéséhez kapcsolódó 
terepbejárások során.2 a felszíni leletgyűjtéskor a lelőhely és a tőle nyugatra lokalizált, 24. számú 
lelőhely között leletmentes terület jelentkezett, ezért kerültek külön számon nyilvántartásba, de a 
feltárás során a két lelőhely mégis egy összefüggő felületet alkotott (3. kép 1).3

a 24. és 25. lelőhelytől délnyugatra az előzetes terepbejárások során egy másik Árpád-kori 
települést is lokalizáltak (3. kép 1).4 a két lelőhely között kb. 120–180 m hosszúságú nyomvonal-
szakasz feltáratlan maradt. ennek az az oka, hogy az ásatások során a Kulturális Örökségvédelmi 
szakszolgálat feltárási protokollja kötelező érvényű volt, s annak értelmében a feltárást 7 m le-
letmentes sáv esetén fel kellett hagynunk. mind a 23. lelőhely keleti fele,5 mind a 24–25. lelőhely 

1 makó-igási járandó i., m43 25. lelőhely. a feltárás során technikusként Heipl mónika, Kerekes orsolya és 
törőcsik istván volt segítségemre. a 24. és a 25. lelőhelyek közötti terület kutatását az Ásatárs Kft végezte. 
munkájukért mindannyian itt is fogadják köszönetemet. a feltárásról rövid jelentés Balogh 2009a, 223; Ba-
logh 2009b, 30–33. az előzetes jelentésekben a 9 sír mellett további két üres, Ny–K hossztengelyű, téglalap 
alakú gödröt (518. és 299. obj.) is a temetőhöz tartozónak véltem, de a lelőhely feldolgozása során ennek 
revideálása vált szükségessé. a két gödör tájolása a sírokéhoz ugyan hasonló, de méretük sokkal kisebb, 
ezért valószínűbb, hogy telepobjektumokról, gödrökről van szó.

2 a makót elkerülő út nyomvonalának bejárását 1998-ban Harkai istván és türk attila, majd 2002-ben 
szalontai Csaba végezte. a terepbejárási dokumentációk a móra Ferenc múzeum régészeti adattárában 
2298/98–2300/98, 3858/2002 és ad/4809-2005 leltári számokon találhatók. 

3 a lelőhelyről rövid jelentés sóskuti 2009, 44.
4 makó-igási út, m43 23. lelőhely. a feltárásról rövid jelentés Gulyás–Paluch 2009, 28–29; tudományos igé-

nyű feldolgozása Gulyás 2012. 
5 Gulyás 2012, 2. kép.
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délnyugati része (3. kép 2) olyannyira szórt jellegű volt, hogy ezeket a körülményeket figyelembe 
véve a két lelőhely könnyen akár összetartozó is lehet.6

a régészeti feltárás a lelőhely déli szélét érintette. az Árpád-kori sírok a löszplató délkeleti pere-
mén, a feltárási terület déli széle közelében kerültek elő. a Kulturális Örökségvédelmi szakszolgá-
lat együttműködésével és a nyomvonal melletti, kisajátítás alá már nem eső terület tulajdonosának 
engedélyével a sírok közelében a feltárt területet kb. 600 m2-rel bővítettük ki annak érdekében, hogy 
megbizonyosodjunk arról, nincs arrafelé több temetkezés (3. kép 2). Így a 10 sírból álló temetkezőhe-
lyet teljesen feltártnak tekinthetjük.

a sírOk Leírása

1. sír [256. obj.]: t.: Ny–K, 270–90˚. H.: 208 cm, sz.: 93 cm, m.: 26 cm. a sárga löszös altalajban sárgásbar-
na, kevert betöltéssel jelentkezett a sír foltja. a sekély mélységű sírakna szabálytalan téglalap alakú volt, 
oldalai függőlegesen haladtak. a sír déli oldala mellett hanyatt, nyújtott helyzetben 40–49 éves europid férfi 
jó megtartású csontváza nyugodott (4. kép 1, 8. kép 1). a váz alatt kb. 10 cm vastagságú sötétbarna, szerves 
anyagtól származó betöltés jelentkezett. a csontváz koponyája előre tekintett. Vállai enyhén felhúzott hely-
zetben voltak, könyökben kissé behajlottak. lábcsontjai párhuzamosan feküdtek. a vázat állatjárat bolygat-
ta, ennek következtében az állkapocs, a kulcscsontok és a kéztőcsontjai kimozdultak eredeti helyzetükből.

2. sír [257. obj.]: t.: Ny–K, 270–90˚. H.: 236 cm, sz.: 104 cm, m.: 22 cm. a sír a humusz eltávolítása során 
került elő, a munkagép a koponyatető egy darabját megsemmisítette. a sírgödör körvonala csak a bontás 
során vált követhetővé. a sírakna nagyméretű, széles, téglalap alakú volt. ennek közepén hanyatt, nyújtott 
helyzetben 35–39 éves europid férfi közepes megtartású csontváza feküdt (4. kép 4, 8. kép 2). a váz alatt 15–17 
cm vastagságban szerves anyagtól származó, sötétbarna, a sírfenéknél fekete színű betöltést figyeltünk 
meg. a csontváz koponyája arccal előre tekintett. Vállai enyhén felhúzott helyzetben nyugodtak, karjai 
könyökben kissé behajlottak. lábai párhuzamosan feküdtek. 

lelet: a koponya jobb oldalánál vékony, rombusz alakú nyílcsúcs (4. kép 3) feküdt. a tüskéje töredékes. 
H.: 5 cm, sz.: 2,3 cm. 

3. sír [258. obj.]: t.: Ny–K, 260–100˚. H.: 191 cm, sz.: 92 cm, m.: 12 cm. a sír betöltése nem vált el az altalajtól, 
csak a bontás során lehetett a sárga löszös altalajtól kissé különböző, barnássárga, kevert betöltés alapján 
követni. a sírgödör szabálytalan alakú volt, a láb felőli vége szögletes, a koponya felőli kiszélesedett, déli 
oldala ívelten húzódott. az északnyugati végét állatjáratok bolygatták, a széle itt nem volt megfigyelhető. 
a sekély sírgödör közepén 13–14 éves gyermek csontváza nyugodott hanyatt, nyújtott fekvő helyzetben (7. 
kép 1, 8. kép. 3). előre tekintő koponyája a föld súlya alatt összeroppant, a humusz eltávolítása során sérült. 
Vállai erőteljesen felhúzott helyzetben nyugodtak, ennek következménye volt a jobb karcsontok enyhe be-
hajlása könyökben. a lábcsontok párhuzamosan nyugodtak. 

4. sír [259. obj.]: t.: Ny–K, 270–90˚. H.: 226 cm, sz.: 92 cm, m.: 15 cm. a sír kevert, sötétbarna betöltésű 
folttal jelentkezett. a sírgödör ovális alakú volt, északnyugati sarkánál széle egyenetlenül kiszélesedett. 
a sírgödör nyugati végéhez közelebb, a gödör középtengelyében, hanyatt, nyújtott helyzetben 50–59 éves 
europid férfi csontváza feküdt (5. kép 1, 8. kép 4). a koponyája feltámasztás következtében kissé előre billent, 
állkapcsa leesett. Vállai enyhén felhúzott helyzetben nyugodtak, karcsontjai a testtől távolabb feküdtek. 
lábcsontjai párhuzamosak voltak. az arckoponyát állatjárat bolygatta. 

leletek: 1. a koponya jobb oldalánál kisméretű, kerek átmetszetű huzalból hajlított, ovális alakú bronz 
fülkarika volt (5. kép 2). H.: 1,8 cm, sz.: 1,4 cm, V.: 0,1 cm. 2. az állkapocs alól i. (orseolo) péter (1038–1041, 
1044–1046) ezüst érme került elő, félbetörve (5. kép 3). Átm.: 1,6 cm. 3. a jobb könyök külső oldalánál kö-
zépső nyélállású, egyenes hátú, egyélű vaskés feküdt, hegyével a koponya irányába (5. kép 4). a pengén és 
a nyélnyúlványon szerves anyagtól (bőr?) származó maradványok láthatók. töredékes állapotú. penge sz.: 
1,7 cm.

6 Gulyás Gyöngyi a két lelőhelyet össze nem tartozónak vélte (Gulyás 2012, 18). a két település kerámia-
anyagának nagyfokú hasonlósága épp az ellenkezőjét sugallja. 
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1. kép 1–2, 8: Fülesgombok makó-igási járandó i. lelőhely 5. sírból; 3: Veliki preszlav (Григорoв 2007 
nyomán); 4–7: palmettás veretek és tükör a stara Bălgariâ gyűjteményből; 

9–23: Gerezdelt fülesgombok. 9–16: Kárpát-medence, 17–23: stara Bălgariâ gyűjteményből.
Fig. 1. 1–2, 8: Buttons from makó-igási járandó i. site, Grave 5; 3: Veliki preslav (after Григорoв 2007); 

4–7: Belts and mirror with palmette from stara Bălgariâ Collection; 
9–23: ribbed buttons. 9–16: Carpathian Basin, 17–23: stara Bălgariâ Collection
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5. sír [260. obj.]: t.: Ny–K, 270–90˚. H.: 197 cm, sz.: 55 cm, m.: 14 cm. a sír foltja nem rajzolódott ki, a hu-
musz gépi eltávolítása során a koponyatető megsértve került elő a sír. a sírgödör szűk, szabálytalan alakú 
volt. Benne hanyatt, nyújtott helyzetben 25–30 éves europo-mongolid nő csontváza feküdt (6. kép 1, 8. kép 5). 
a koponyája balra billent. Felső teste enyhén balra dőlt. Jobb válla erőteljesen fel volt húzva, bal karja a 
medencére hajlítva feküdt. a jobb karja nyújtva, szorosan a sírgödör széle mellett nyugodott. lábcsontjai 
párhuzamosak voltak. a felső gerinccsigolyákat állatjárat bolygatta, ennek következtében a jobb felkar mel-
lé kerültek. 

leletek: 1–2. a szegycsontok jobb oldalánál fülesgomb egyik fele feküdt in situ helyzetben, elülső oldalá-
val lefelé, a sír alja felé fordulva (1. kép 1, 6. kép 3–5). a másik fele a sír betöltéséből, másodlagos helyzetből 
került elő. a két félből összeállított fülesgomb réz alapú ötvözetből készült. a kerek alakú fülek háromszög 
átmetszetűek. alattuk, a gomb nyakán kiemelkedő borda húzódik keresztben. a nyújtott csepp alakú, üre-
ges gombtestet leveles palmetta díszíti. a félgombok hátoldalán, a 0,1 mm széles peremen ferde reszelőnyo-
mok láthatók. H.: 2,7 cm, legnagyobb sz.: 1,5 cm. 3. a vázcsontok felszedése után, a sír kutatóárkos átvágása 
során, a mellkas közepe táján, keresztben húzott árokban, a sír aljától 50 cm mélységben, állatjáratból egy 
fél fülesgomb került elő (1. kép 8, 6. kép 2). Öntött bronz, külső, domború felületén ónozás nyomai látszanak. 
a fül ovális alakú, félköríves átmetszetű. a zömök formájú, üreges csepp alakú, alul homorú gombtesten 
vízszintesen két, közel párhuzamos, ívelt árok fut, melyek között hosszúkás, ívelt vonalú gerezdelések lát-
hatók. a hátoldalon a vékony perem egyenes felületű. H.: 2,4 cm, sz.: 1,3 cm, V.: 0,1 cm.

6. sír [298. obj.]: t.: Ny–K, 260–100˚. H.: 210 cm, sz.: 50 cm, m.: 7 cm. a sír foltja nem látszódott a löszös 
altalajban. a sírt ráásták a 400. objektumszámú szarmata női sírra. annak bontása során, a sírgödör keleti 
oldalfalában látszódó kevert betöltés tisztázása céljából rábontást végeztünk a sír szélére, s ennek során 
találtuk meg a combcsontokat és azokat követve, a betöltés alapján bontottuk ki a sír megmaradt részét. 
a sírgödör megmaradt keleti fele alapján lekerekített sarkú téglalap alakú aknasír volt, melyben hanyatt, 
nyújtott helyzetben 35–39 éves férfi csontváza nyugodott (7. kép 3). a vázcsontokból in situ a combcsontok, a 
jobb lábszárcsontok, a bal szárkapocscsont töredéke, a jobb kéztő és a lábtőcsontok egy része maradt meg. 
a teljesen kirabolt szarmata sírból származó csontok között, másodlagos helyzetben előkerült a koponya és 
az állkapocscsont, a medencecsontok és a karcsontok töredékei. 

leletek:7 1. Kerek átmetszetű huzalból hajlított bronz fülkarika töredéke (7. kép 4). Átm.: 1,2 cm. 2. a má-
sodlagos helyzetben lévő, felfordult koponyán egy kard rombusz átmetszetű pengetöredéke volt (7. kép 5), 
mindkét oldalán a fatok maradványával. sz.. 3,5 cm. 

7. sír [509. obj.]: t.: NyÉNy–KdK, 290–70˚. H.: 220 cm, sz.: 73 cm, m.: 17 cm. a sír kevert szürkésbarna betöl-
tésű folttal jelentkezett. a sírakna lekerekített sarkú, a láb felé kissé összeszűkülő téglalap alakú volt, oldalai 
merőlegesen, alja egyenesen húzódott. a sírgödör keleti hosszoldala elnyesődött. a sírban hanyatt, nyújtott 
helyzetben 45–55 éves, mongoloid jellegeket is mutató europid férfi jó megtartású váza feküdt (7. kép 6, 8. 
kép 7). a koponya balra billent, állkapcsa leesett. a jobb halántékcsont beszakadt. Jobb válla kissé felhúzott 
helyzetben volt, s ennek következtébe jobb karja könyökben enyhén megtört. Bal karja nyújtva, szorosan a 
test mellett nyugodott. lábcsontjai párhuzamosan feküdtek. 

8. sír [512. obj.]: t.: NyÉNy–KdK, 300–60˚. H.: 192 cm, sz.: 69 cm, m.: 14 cm. az ovális alakú sírfolt szür-
késbarna kevert betöltéssel jelentkezett. a függőleges oldalú, egyenes aljú sírgödör keleti oldala mellett 
hanyatt, nyújtott helyzetben 25–30 éves, mongoloid vonásokat is mutató europid férfi jó megtartású csontváza 
feküdt (6. kép 7). a koponya hátrabillent, az állkapocs leesett. a vállak erőteljesen felhúzott helyzetben vol-
tak, a bal kar nyújtva feküdt, a jobb a medencére volt hajlítva. a lábak párhuzamosan feküdtek.

9. sír [514. obj.]: t.: Ny–K, 280–80˚. m.: 8 cm. a sír foltja nem vált el a löszös altalajtól. a humuszolás során 
jelentkező csontszilánkok utaltak a temetkezésre. a hosszú, keskeny, téglalap alakú sírakna északkeleti 
hosszoldala az állatjáratok miatt nem volt követhető. a sírgödör oldalai függőlegesek voltak, alja egyenes. 
a sírban, a gödör hossztengelyétől észak felé kissé elcsúszva, hanyatt, nyújtott helyzetben 30–35 éves nő vá-
zának maradványai feküdtek (5. kép 6). a jobb váll erőteljesen felhúzott helyzetben volt, az in situ karcson-
tok könyökben kissé be voltak hajlítva. a bal alkarcsontok, a jobb medencecsont töredékesen, a keresztcsont 

7 a két sír leletanyaga keverten, másodlagos helyzetben került elő, ezért szétválasztásuk bizonytalan. a 
felsorolt leleteken kívül a két sírból egy öntött bronzcsengő és egy felső nyélállású apró vaskés pengetöre-
déke került elő.
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2. kép a lelőhely elhelyezkedése 
Fig. 2. location of the site
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3. kép 1: a terepbejárás során lokalizált lelőhelyek; 2: a feltárt Árpád-kori objektumok;
3: az Árpád-kori temető

Fig. 3. 1: the topographic sites; 2: the Árpádian age objects; 3: the Árpádian age cemetery
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és a bal combcsont darabjai kerültek elő. a váz nagy része már korábban, valószínűleg az intenzív mező-
gazdasági művelés során elpusztult.

10. sír [515. obj.]: t.: Ny–K. a humuszban széthúzott embercsontokat találtunk: néhány fog, csigolyák és 
lábcsontok kerültek elő. a csontmaradványokra történt rábontás során a sírgödör szélét nem sikerült megha-
tározni. az in situ helyzetben lelt bordák és csigolyák alapján egy 23–39 éves férfi sírját dúlták fel a területen 
folyt mezőgazdasági műveléssel. 

a temetKezÉsi szoKÁsoK

a sírok vízfolyás közelében emelkedő dombon való elhelyezkedése hasonló a korszak többi te-
metőjénél megfigyeltekhez,8 de míg a temetők általában a hátak gerincén kerülnek elő,9 addig itt a 
sírcsoportot a plató gerincétől távol, a löszhát délkeleti lejtőjén találtuk (2. kép 4).

részben a területen folyt intenzív talajművelés, részben pedig a nagymértékű talajerózió kö-
vetkeztében a sírokat — a réteges humuszolás ellenére — gyakorlatilag csak a csontok jelentkezési 
szintjében sikerült felfedezni. ezért a temetkezési szokások tekintetében jelentős adatvesztéssel szá-
molhatunk.

a 10 sír közül 7, két észak–dél irányú sorban helyezkedett el. a nyugati sorba lévő három férfi 
sír (2. és 7–8. sír) egymás mellett volt. az ezektől keletre, mintegy 3 méterre lévő másik sorban lévő 
sírok között egyenetlen volt a távolság. a sírsor közepén lévő 6. férfisírtól mindkét irányba nagyobb 
távolságra, 5–7 méterre egy-egy női sír volt; északon az 1., délen a 9. számú. ez utóbbi mellett, alig 
2 méterre a 10. férfi sír helyezkedett el. az 1. és 6. sírok között, tőlük kissé keletebbre egy tömbben, 
további három sír (3–5. sír) feküdt; férfi, nő és gyermek temetkezésével (3. kép 3). a keleti sor sírjai 
közötti nagyobb távolság alapján valószínűnek tartjuk, hogy a megásott sírok között további sírok 
számára tudatosan hagytak helyet, vagyis előre ki volt jelölve a temetés rendje. 

a sírok Ny–K és ettől kisebb mértékben észak vagy nyugat felé eltérő tájolása általánosnak 
mondható a Kárpát-medence 10–11. századi temetkezéseinél.10

a sárga löszös talajtól az alig kevert betöltésű sírfoltok alig váltak el. ennek ellenére a sírgödrök 
formáját két sír kivételével minden esetben sikerült a bontás során tisztázni. Öt sír függőleges olda-
lú, téglalap alakú aknasír volt, két esetben a sírgödör mindkét végét félkörívesre alakították. az 5. 
sírnál a test körvonalát szorosan követő és két végén lekerekített gödör esetében ún. múmia alakú 
sírgödörről lehet szó (6. kép 1, 8. kép 5). a hasonló sírforma a 11–13. századi temetkezésekben ugyan 
ritka, de korántsem párhuzam nélküli jelenség.11 

a halottakat hanyatt, nyújtott helyzetben fektették a sírba. az 5. sírban nyugvó nő jobb, míg a 8. 
sírba temetett férfi bal karja volt a medencére hajlítva (6. kép 1, 7). a többi váznál a karcsontok enyhe 
mértékű behajlása inkább a sírba helyezés következtében történt, amint a vállak különböző mérték-
ben felhúzott helyzete is ezzel magyarázható.

az 1. és 2. sírban a csontváz alatt 10 és 15–17 cm vastagságban szerves talajréteg jelentkezett (4. 
kép 4), ami vélhetően a koporsó maradványa. a többi sír esetében a vázcsontok helyzete alapján 
szintén koporsós temetésre vagy szerves anyagba, lepelbe való becsavarásra gondolhatunk. a 4. és 
8. lekerekített végű sírok és az 5. múmia alakú sír esetében vélhetően biztosan ez utóbbiról lehet szó.

8 Tettamanti 1975, 87.
9 szabó 1975, 270; tettamanti 1975, 87–88; szőke–Vándor 1987, 47.
10 Tettamanti 1975, 91.
11 pl. Budapest XVi. timur utca 34., 42., 45–47. és 49. sír (melis 1997, 54); esztergom-zsidód (molnár 2005, 

111); Kaposvár 403–404., 595. és 610. sír (Bárdos 1978, 189); sarud 50. sír (szabó 1975, 27. 8–9. ábra); 
szegvár-oromdűlő 217., 249., 307. sír (Bende–lőrinczy 1997, 203, 205, 207); szombathely-Kisfaludy utca 
(pap 2010, 3. táblázat); Vámosgyörk-mHat telep (pap 2001, 40). a hasonló formájú, dél-erdélyi temetke-
zéseket adrian ioniţă germán nyelvű lakosság temetkezéseinek tartja és megjelenésüket a szász migráció 
történeti-régészeti jeleként interpretálja (ioniţă 2010, 389–401). ezzel kapcsolatosan már Gáll erwin szkep-
ticizmusának adott hangot (Gáll 2012, 299–300).
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4. kép makó-igási járandó i. lelőhely. 1–2. 1. sír; 3–4. 2. sír
Fig. 4. makó-igási járandó i. site. 1–2. Grave 1; 3–4. Grave 2
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5. kép makó-igási járandó i. lelőhely. 1–5: 4. sír; 6: 9. sír
Fig. 5. makó-igási járandó i. site. 1–5: Grave 4; 6: Grave 9
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a temető leletaNyaGa

a temetőből származó leletek száma csekély, s azok is mindössze négy sírból származnak; három 
férfi és egy nő mellől kerültek elő. Három férfisír és egy-egy női és gyermek sír nem tartalmazott 
mellékletet. a 9. női sír nagyrészt megsemmisült, így nem vehetjük biztosra, hogy abban eredetileg 
sem volt melléklet. 

a nyugati sorban lévő három férfisír közül az északiban, a férfi koponyájának jobb oldalánál egy 
rombusz alakú nyílhegy volt (4. kép 3), ami a korszakban a leggyakoribb típust képviseli (sebestyén 
Károly a típusa).12 Bár a korábbi kutatás a nyilak száma alapján igyekezett a társadalmi ranglétrán 
elhelyezni a sírokban nyugvókat,13 ez az elgondolás máig nem nyert igazolást.14 azt viszont már 
az eddigi kutatásnak sikerült bizonyítania, hogy íjász sírok nemcsak a 10., de a 11. században is 
előfordulnak.15

a keleti sírsorban csak a középen lévő 6. sír tartalmazott mellékletet. a sírt egy már korábban 
kirabolt szarmata temetkezésre ásták rá (8. kép 6). az Árpád-kori sírban in situ helyzetben csak a láb-
csontok egy része maradt meg, a váz többi része a mezőgazdasági művelésnek esett áldozatul. a két 
sír régészeti anyaga részben összekeveredett, de mivel az eredeti helyzetben megmaradt csontok 
alapján a fiatalabb sírban felnőtt férfi nyugodott, s a kevert embertani anyag szerint a másik emberi 
maradványok felnőtt nőé voltak, így a szarmata sírt női sírnak határozhatjuk meg. ezért a leletek 
között lelt kardtöredéket az Árpád-kori sírhoz tartozónak véljük. a pengedarab kétélű, lencse ke-
resztmetszetű fegyver pengéjének a töredéke, mindkét oldalán famaradvánnyal (7. kép 5). a kard 
töredékessége ellenére fontos adalékul szolgál, mert eddig a Kárpát-medencei temetkezésekben a 
10. század második felétől feltűnő és 1010/1020-ig előforduló16 kétélű kardok teljesen hiányoztak a 
maros közvetlen környékéről.17 

a leletek többsége a keleti sírsortól még keletebbre elhelyezkedő, hármas sírcsoport két felnőtt 
temetkezése mellől származik. a 4. sírba eltemetett idősebb férfi koponyájának jobb oldalánál egy-
szerű bronz karikaékszer volt (5. kép 2). ez és a 6. sírból származó töredékes példány (7. kép 4) a sima 
huzalkarikák kisebb, csepp alakú típusát képviseli. a korszakban közkedvelt, hasonlóan egyszerű 
fül- vagy varkocskarikák használata döntően a férfiakra jellemző.18 szőke Béla miklós és Vándor 
lászló szerint a sima karikaékszerek a 10. század utolsó harmadában jelentek meg, és a 11. század-
ban végig használatban voltak,19 azonban a makóiakhoz hasonló kisebb példányok elterjedésével 
csak a 10–11. század fordulójától számol a kutatás.20 

a férfi jobb könyökének külső oldalánál egy vaskés feküdt, hegyével a koponya irányába fordul-
va (5. kép 4). az egyélű, egyenes hátú kés pengéjén és a nyélnyúlványán is szerves anyagtól szárma-
zó maradványt figyeltünk meg, amit a késtok maradványaként azonosíthatunk.

Végezetül ebből a sírból egy érme is előkerült. i. (orseolo) péter (1038–1041, 1044–1046) körbe-
nyírt, erősen kopott ezüst dénárja (5. kép 3). az érmet halotti obulusként adták a sírba eltemetett 
idősebb férfi mellé: az állkapocsban került elő, a halott szájába tették.

a sírcsoport 5. sírjában fekvő nő mellől három öntött félgomb származik. Közülük azonban csak 
egy volt in situ helyzetben: a szegycsont jobb oldala mellől került elő, homorú belső oldalával felfelé 
fordulva (6. kép 5). ez és a sír betöltéséből előkerült darab egy fülesgomb két felét alkotja (1. kép 1, 
6. kép 3–4). a réz alapú ötvözetből készült félgombokat palmetta díszíti. a kompozíció szimmetri-

12 sebestyén 1932, 197.
13 László 1944, 132–134.
14 révész 1996, 168–169.
15 kiss 1985, 230, 238, 330–332.
16 Kovács 1990, 42. Bakay Kornél bő évtizeddel később, 1020/1030 táján számolt a fegyveres temetkezések 

megszűnésével (Bakay 1965, 25–29, 35; Bakay 1967, 154–164, 172).
17 Vö. Kovács 1990, 2. kép; Kovács 1995.
18 szőke 1962, 35; Kürti 1980, 325; révész 1996, 79.
19 szőke–Vándor 1987, 53–54.
20 Tettamanti 1971, 219; Kovács 1988, 149.
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kus: egy csúcsos végével felfelé álló, szív alakban összehajló levélkeretben közös szárból induló, 
két oldalra kihajló, befelé kunkorodó fellevél, s ezek közepéből kinövő, a tövénél egy-egy kerek 
szirommal közrefogott, csúcsos levélke. ez a szív alakú levélkeret mindkét oldalához kapcsolódóan 
egy felfelé kunkorodó kaccsal és ebből kiinduló, a csúcshoz tartó, hegyes, külső oldalán ívelt, a bel-
ső oldalán ívelten tagolt levélmotívummal egészül ki (1. kép 2). erősen kopott, elhasznált példány.

a palmettával díszített fülesgombunkhoz hasonlót honfoglalás és Árpád-kori emlékanyagunk-
ban nem találtunk annak ellenére, hogy a fülesgombok gyakori leletnek számítanak a korszak le-
letanyagában, s a palmetta is a honfoglalás kor közkedvelt díszítőmotívuma. Ugyanakkor pontos 
mása Veliki preszlav leletei között tűnt fel (1. kép 3). stanislav stanilov a korai bolgár csörgős amu-
lettek között ismertette,21 később Valeri Grigorov munkájában — egyéb fülesgombokkal együtt — 
csüngőként szerepeltette.22 

a palmetta-kompozíciónak közelebbi és távolabbi analógiái is nagy számban tűnnek fel Bulgária 
korabeli leletanyagában, a legkülönbözőbb övvereteken (1. kép 4–6), ritkábban más tárgytípusokon 
is, mint pl. a bemutatott tükör hátoldalán (1. kép 7).23 

a sírból származó harmadik félgomb előkerülése a véletlennek köszönhető. a sírok aljának ku-
tatóárkos átvágását minden csontváz felszedése után elvégeztük, mert az állatjárásoktól erősen 
bolygatott talajban többek között a sírok alja is nehezen volt követhető. az átvágásban, a sír aljától 
50 cm-re, a mellkas vonalában került elő a fülesgomb, mely állatjárattal került oda. 

a félgomb nyújtott gömbös teste két vízszintesen futó árkolás között, függőlegesen gerezdelt (6. 
kép 2). Formai párhuzamait a Kárpát-medencei fülesgombok között csak kis számban ismerjük. a 
legjobb analógiája a sárrétudvari-Hízóföldek 53., püspökladány-eperjesszög 299. és tiszavasvári-
aranykerti tábla 5. sírok példányai (1. kép 9–10, 13).24 a demecser-Borzsovapuszta, dinnyés-hegyi 
szórvány, a hajdúszoboszló-árkoshalmi 240., a szolyvai 2., a püspökladány-erjesvölgyi 542. és 582. 
sírokból származó gerezdelt gombok szintén hasonló típust képviselnek, eltérő változatok (1. kép 
11–12, 14–16).25 

a hasonló gerezdelt fülesgombokat is megtaláljuk Bulgária területén: Északnyugat-Bulgáriából, 
Valchedramból,26 Varna mellől odărţiból27 ismerjük és nagy számban, különböző formai változa-
tokban találunk hasonló darabokat a már említett stara Bălgariâ gyűjteményben, Északkelet-Bulgá-
riából (1. kép 17–23). a makói példány alsó vége letörött, a formai analógiák alapján azonban több 
mint valószínű, hogy eredetileg félgömbös végződésű volt.

a 10–11. századi sírleletekben a fülesgombok gyakori leletnek számítanak. legnagyobb számban 
az öntött, tömör típus fordul elő, de szintén népes az öntött, két félből összeállított, üreges gombok 
díszítetlen csoportja is. a díszített változatok ritkábbak, döntően a tisza mentén és a tiszántúlon 
fordulnak elő. préselt darabok csak egészen ritkán lelhetők fel.

régen a kutatás a fülesgombokat kizárólag a női ing zárótagjának vélte, legfeljebb a leggazda-
gabb férfisírokban való előfordulásukat valószínűsítette.28 mára ennél árnyaltabb kép mutatkozik: 
a fülesgombok ugyan gyakrabban a női viselet részei, de kevésbé gazdag férfi és ritkán gyermek 
sírokban is előfordulnak. a díszített példányok döntő többsége valóban női sírból került eddig elő. 

míg a köznépi temetők sírjaiban inkább csak egy-egy gomb található, a több gombbal záródó 
ruha általában a tehetősebbekre volt jellemző.

21 Cтанилов 2003, Таб. i. 3.
22 Григорoв 2007, oбр. 133. 7.
23 a bemutatott példák a várnai stara Bălgariâ múzeális magángyűjteményből származnak, szórványleletek 

Bulgária északkeleti részéből. a kollekció katalógusának közreadása és feldolgozása team-munka kereté-
ben történik: Csilla Balogh – lívia Bende† – Gergely Csiky – péter langó – andrás patay-Horváth – olga 
pelevina – attila türk – Boyan totev: Стара България Музейна Сбирка Варна — The Old Collection Varna. 

24 nepper 2002, 240. t. 4; Nepper 2002, 196. t. 1; tóth 2014, 94. t. 1.
25 Istvánovits 2003, 27. t. 4; Nepper 2002, 98. t. 1; Hampel 1905, ii. 588; Nepper 2002, 215. t. 4, 219. t. 3.
26 Григорoв 2007, oбр. 133. 8.
27 Дончева-Петкова 2005, tаб. liX. 2.
28 szőke 1962, 79–80.
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6. kép makó-igási járandó i. lelőhely. 1–6: 5. sír; 7: 8. sír
Fig. 6. makó-igási járandó i. site. 1–6: Grave 5; 7: Grave 8
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7. kép makó-igási járandó i. lelőhely. 1–2: 3. sír; 4–5: 6. sír; 6: 7. sír
Fig. 7. makó-igási járandó i. site. 1–2: Grave 3; 4–5: Grave 6; 6: Grave 7
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8. kép makó-igási járandó i. lelőhely. 1: 1. sír; 2: 2. sír; 3: 3. sír; 4: 4. sír; 5: 5. sír; 6: 6. sír; 7: 7. sír; 8: 8. sír; 9: 9. sír
Fig. 8. makó-igási járandó i. site. 1: Grave 1; 2: Grave 2; 3: Grave 3; 4: Grave 4; 5: Grave 5; 6: Grave 6; 7: 

Grave 7; 8: Grave 8; 9: Grave 9
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a fülesgombok sírbéli elhelyezkedése többféle viseleti módra utal. mesterházy Károly egy álta-
lánosan viselt, elől, a nyak bal oldalán vagy középen gombolódó ruházatot rekonstruált.29 Leggyak-
rabban az áll alatt, középen, vagy a gerinc vonalában kerülnek elő,30 ritkábban a gerinctől balra,31 il-
letve jobbra.32 az egy vonalban egymás alatt talált gombok a válltól a derékig gombolódó ruházatra 
utalnak. Keresztben záródó viseletről árulkodnak a medence jobb vagy bal oldalán előkerülő gom-
bok,33 kivételes esetben a mellen keresztben sorakozók.34 duplasoros ruhagombolásra csak elszórt 
példát találunk.35 a medence környékén előkerülő darabok esetében középen, a derék vonalában 
záródó felsőruhára következtethetünk.36

egyes területeken, illetve közösségekben különbségek mutatkoznak a viseleti módban a férfiak 
és a nők között; ezt figyelték meg Karoson,37 vagy a Nyíri mezőségben,38 míg más területeken, mint 
pl. a rétközben ilyen különbség nem érzékelhető.39 

a díszített, legtöbbször egyedi, öntött fülesgombok leggyakrabban a bal váll vagy mellkas kör-
nyékén,40 ritkán a jobb vállnál,41 az alkar és a gerincoszlop között,42 illetve a keresztcsonton43 kerül-
tek elő.

a koponya mellett előkerülő darabok esetében44 – annak ellenére, hogy korábban szőke Béla 
elvetette a lehetőségét45 – elképzelhetőnek tartom, hogy az a hajfonatot díszítette vagy valamilyen 
fejfedő rögzítésére, összekapcsolására szolgált. erre a viseleti módra analógiával szolgál a Kubán 
menti moscsevaja Balka 8–9. századtól használt temető egyik sírjából előkerült bőr, csúcsos fejfedő, 
melynek hosszan lenyúló fülvédő részére egy öntött fülesgomb volt felvarrva.46

Végezetül a fülesgombok gyöngyök közé fűzve, csüngőként való – feltehetően másodlagos – fel-
használására is ismerünk példákat.47

29 Mesterházy 2000, 211.
30 tiszaeszlár-Bashalom-Fenyvespart i. 14 (i.) sír, d (3). sír (tóth 2014, 27–28, 18. t. 4–10, 21. t. 2–4).
31 szabolcsveresmart-szelérd domb 3. sír (istvánovits 2003, 181, 168. t.); tiszaeszlár-Bashalom-Fenyvespart 

i. 9 (B) sír (tóth 2014, 25. 6. t. 1–7); tiszabezdéd-Harangláb dűlő (rácz-tag) 10. sír (istvánovits 2003, 213, 
211. t. 6–18).

32 Gáva-Vásártér 28. sír (istvánovits 2003, 60, 29. kép); Hencida-szederhalom 5. sír (Fettich 1937, XXX. t.); 
sárrétudvari-Hízóföldek 46. és 139. sír (Nepper 2002, 304, 324–326, 239. kép 2–4, 281. t. 13–19); sárrétudvari-
poroshalom 1. sír (Nepper 2002, 394–395, 345. t. 1).

33 pl. püspökladány-eperjesvölgy 289. sír (Nepper 2002, 175, 194. t. 1); sárrétudvari-Hízóföld 221. sír 
(istvánovits 2003, 214); tiszabezdéd-Harangláb dűlő (rácz-tag) 14. sír (istvánovits 2003, 214, 212. t. 9). 

34 pl. ibrány-esbóhalom 197a. sír (istvánovits 2003, 99, 95. t. 6, 8, 14–17).
35 rétközberencs-parom-domb 2. sír (istvánovits 2003, 177, 164. t.); püspökladány-eperjesvölgy 207. sír 

(Nepper 2002, 163, 184. t. 206: 4); tiszabezdéd-Harangláb dűlő (rácz-tag) 15. sír (istvánovits 2003, 214, 
213. t. 2–9); tiszaeszlár-Bashalom ii. 12. sír (tóth 2014, 37, 47. t. 21–28).

36 pl. Homokmégy-székes 75. sír (Gallina–Varga 2014, 5. kép 1–2).
37 révész 1996, 97.
38 Tóth 2014, 206.
39 Istvánovits 2003, 299.
40 pl. Hajdúszoboszló-Árkoshalom 263. sír (Nepper 2002, 101, 108. t. 6); püspökladány-eperjesvölgy 542. sír 

(Nepper 2002, 203, 215. t. 4); sárrétudvari-Hízóföldek 53. és 188. sír (Nepper 2002, 305, 337, 240. t. 4, 304. t. 3)
41 püspökladány-eperjesvölgy 5., 299. sír (Nepper 2002, 130, 177, 126. t. 7, 196. t. 11); tiszavasvári-aranykerti  

tábla 5. sír (tóth 2014, 137, 94. t. 1).
42 püspökladány-eperjesvölgy 289. sír (Nepper 2002, 175, 194. t. 1).
43 Hajdúszoboszló-Árkoshalom 240. sír (Nepper 2002, 97, 98. t. 7).
44 Jobb oldalon: ibrány-esbó-halom 193. sír (istvánovits 2003, 96); sárrétudvari-Hízóföldek 85. és 143. sír (Nep-

per 2002, 311, 326). Bal oldalon: püspökladány-eperjesvölgy 459. sír (Nepper 2002, 194). a koponya alatt: 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 230. sír (Nepper 2002, 95); sárrétudvari-Hízóföldek 177. sír (Nepper 2002, 334).

45 szőke 1962, 79.
46 ierusalimskaja–Borkopp 1996, 38–39.
47 Nádudvar-töröklaponyag 13. sír (mesterházy 1968, 142–143); sárrétudvari-Hízóföldek 167. sír (Nepper 

2002, 332); tiszabezdéd-Harangláb-dűlő 2. sír (istvánovits 2003, 213).
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9. kép az Árpád-kori telep kerámiaanyaga. 1: 475. obj.; 2–3: 401. obj.; 4: 435. obj.; 5: 173. obj.; 6: 283. obj.; 
7, 11: 264. obj.; 8: 176. obj.; 9: 263. obj.; 10: 234. obj.

Fig. 9. pottery from the Árpádian age settlement. 1: obj. nr. 475; 2–3: obj. nr. 401; 4: obj. nr. 435; 5: obj. nr. 
173; 6: obj. nr. 283; 7, 11: obj. nr. 264; 8: obj. nr. 176; 9: obj. nr. 263; 10: obj. nr. 234
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10. kép az Árpád-kori telep kerámiaanyaga. 1, 3: 167. obj.; 2, 4, 6: 263. obj.; 5: 288. obj.; 7, 9–12: 475. obj.; 
8: 416. obj.; 13: 458. obj.; 14: 115. obj.

Fig. 10. pottery from the Árpádian age settlement. 1, 3: obj. nr. 167; 2, 4, 6: obj. nr. 263; 5: obj. nr. 288; 
7, 9–12: obj. nr. 475; 8: obj. nr. 416; 13: obj. nr. 458; 14: obj. nr. 115
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a fülesgombok eredete részleteiben nem kutatott. mivel a lemezgombok a Kaukázustól alsó-
ausztriáig, Csehországtól Bulgáriáig elterjedtek, a 9–12. század között használatban voltak,48 így 
esetükben feltehetőleg nagy területre kiterjedő, hosszú életű divatjelenségről lehet szó. az öntött, 
tömör gombok vélhetően keleti eredetűek, gyakorta megtalálhatók a Kijevi rusz területén, főként 
az ún. druzsina sírokban.49 a két félből álló öntött típusok széles spektruma azonban a Kelet-Bal-
kánon, elsősorban Bulgáriában tűnik fel, köztük számos rontott öntvény is, ami felveti – legalább-
is egyes típusok, pl. a gerezdelt gombok esetében – a balkáni eredet lehetőségét. erre utalhat a 
szávaszentdemeterről/stremska mitrovica (srb) a magyar Nemzeti múzeumba került fülesgomb-
öntőminta is.50 

a Kárpát-medence 10–11. századi emlékanyagában a balkáni-bizánci eredetű tárgyak zöme 
az egykori ajtony „országa”, azaz dél-magyarország területén tűnik fel.51 az üreges, díszített 
fülesgombok elterjedésének tisza menti túlsúlya alapján logikusnak tűnik azt gondolni, hogy ezek 
is többnyire olyan, olcsó kereskedelmi áruk lehettek, melyek – az előbbiekkel megegyezően – ván-
dorkereskedők révén jutottak ide. délről az igényes és az olcsóbb, egyszerűbb ötvösmunkák nem-
csak a 10., de a 11. században is beáramolhattak,52 miközben helyi előállításukra is biztosan történ-
tek kísérletek. 

a temető HaszNÁlati ideJe

a kevés számú melléklet mellett négy temetkezésből 14C adat is segíti a temető keltezését.53 a kis 
sírszámú temető használati idejének meghatározását ugyanakkor nagyban nehezíti, hogy a tíz sír-
ból hat melléklet nélküli. 

a fennmaradó négy mellékletes sír közül legkorábban a 6. férfisír megására kerülhetett sor. a 
kétélű kardok – a korabeli idegen és magyar pénzek hiánya alapján – a 10. század második fe-
lénél korábban nem tűntek fel a Kárpát-medencei emlékanyagban, és eltemetésükkel is biztosan 
felhagynak a kereszténység megszilárdulása előtt.54 Ugyanakkor a sírból származó kisebb, ovális 
karikaékszer típusának feltűnésével csak a 10–11. század fordulójától számolhatunk.55 ezek alapján 
a temetés idejét valamikor a 11. század első évtizedeiben valószínűsíthetjük.

a mellékletes sírok között a 4. férfisírt post quem keltezi i. (orseolo) péter (1038–1041, 1044–1046) 
dénárja. a körbenyírt, erősen kopott érem alapján azt vélelmezzük, hogy a férfi eltemetésére leg-
korábban is csak a 11. század második felében kerülhetett sor. ezt teljes mértékben megerősíti a 14C 
mérés eredménye, ami alapján a temetésre 1075 előtt nemigen kerülhetett sor (vö. 5. kép 5).

az 5. női sír gerezdelt fülesgombjának Kárpát-medencei párhuzamai többségében 11. szá-
zadra keltezhető síregyüttesekből származnak.56 Két gerezdelt fülesgomb éremmel keltezett 
síregyüttesből való. püspökladány-eperjesvölgy 542. sírjában egy szt. istván (1000–1038) dénár 

48 Mesterházy 2000, 213–214.
49 Mesterházy 2000, 211.
50 Fehér–Éry–Kralovánszky 1962, No. 912.
51 mesterházy 1990, 8. ábra. a balkáni-bizánci tárgytípusokról részletesen lásd mesterházy 1990; mester-

házy 1991. Újabban a kéttagú csüngős veretek bulgáriai kapcsolatrendszeréhez szolgáltatott adatokat lan-
gó–türk 2011, a témát átfogóan legutóbb doktori disszertációjában langó péter vizsgálta langó 2012.

52 Mesterházy 1991, 160–161.
53 a mérések a poznani radiokarbon laboratóriumban készültek, a nyers adatok oxCal v4.2.3. (Bronik 

ramsey 2013) programban kerültek kalibrálására. a kalibrálásban Gulyás sándor (szte ttiK Földtani és 
őslénytani tanszék) volt segítségemre, melyért fogadja köszönetem.

54 kovács 1990, 42.
55 Tettamanti 1971, 219; Kovács 1988, 149.
56 az egyetlen általam ismert, biztosan 10. századra keltezhető gerezdelt fülesgomb tiszavasvári-aranykerti 

tábla 5. sírból kéttagú csüngős veretek, aranyozott ezüst pitykék és lábbeli veretek mellől származik (tóth 
2014, 137).
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töredéke, az 582. sírban pedig körülnyírt salamon (1063–1074) dénár volt.57 a hajdúszoboszló-
árkoshalmi 240. sírból pedig s-végű karika került elő, melynek alföldi megjelenése inkább a 11. 
századra tehető.58 

a sírból származó palmettás fülesgomb Veliki preszlavból származó mását csakis stíluskritikai 
alapon keltezték a 10. századra.59 amennyiben a makói darab esetében is 10. századi készítést 
valószínűsítjük, akkor a hosszú használattól erősen kopott állapotú fülesgombot családi „örök-
ségként” értelmezhetjük a sírban nyugvó, mindössze 25–30 éves nő ruháján.

Összességében e női sírt a 11. századnál pontosabban keltezni ezek alapján egyelőre nem lehet. 
azonban a 14C mérést is figyelembe véve kiesik a 11. század első két évtizede, 95,4% a valószínű-
sége, hogy a sír megásására 1020 után került sor (vö. 6. kép 6).

Végül a 2. sírt sem lehet a 10–11. századnál pontosabban datálni csak a rombusz alakú nyílhe-
gye alapján.60 

a régészeti anyag alapján az igási járandó e kiemelkedő platójának délkeleti peremén a 11. 
század elején áshatták meg az első sírt. 

a 4. és 5. mellékletet tartalmazó sírok mellett két melléklet nélküliből, az 1. férfisír és a 3. gyer-
meksír csontanyagából is sor került 14C mérésre, melyek megegyeznek (vö. 4. kép 2, 7. kép 2). mivel 
a két-szigmás értékek több mint másfél száz évet ölelnek át (1016–1155), ezért azon túl, hogy a 
legvalószínűbb, hogy e sírok megásására a 11. század második évtizede előtt nem kerülhetett sor, 
többet az eddigiekhez hozzátenni nem tudunk.

a temető használatának felső időhatárát a 14C adatokkal nem sikerült szűkíteni, ugyanis mind-
egyik esetben a két-szigmás felső érték egyöntetűen 1155 lett. 

a temető használatát — a régészeti leletek és a szénizotóp adatok együttese alapján — a 11. 
század 30-as éveitől a század utolsó évtizedeiig tehetjük. ez viszont elég hosszú időszak ahhoz, 
hogy a kis sírszámmal való összeegyeztethetőség problémát jelent.

a temető JelleGe

a temető jellegének meghatározására csak több szempont végiggondolása alapján vállalkozhatunk. 
a temető teljesen feltárt, mindössze 10 sírba történt temetés. a sírszám alapján vagy nagyon 

rövid ideig vagy csak igen kis létszámú közösség által használt temetkezőhelyről van szó. a te-
mető használati idejénél már sorra vettük az érveket, melyek alapján a temető használatát néhány 
évtizedben, egy-két emberöltőben határolhattuk be. ezt figyelembe véve a kis sírszám mással nem 
hozható összefüggésbe, mint az ide temetkező közösség kis számával.

a 10 sírban a nemek aránya nagyon egyenetlen: 7 férfi, 2 nő és mindössze egy gyermek. a férfiak 
ilyen arányú többsége és a gyermekek hiánya alapján e közösség esetében a normális családi élet 
szinte kizárható. a férfi-többség vagy a férfiak nőtlen voltával vagy a temető hírtelen felhagyásával 
lenne csupán magyarázható. az utóbbi a temető használati idejének figyelembe vételével nem va-
lószínű.

a temetkezések rendjének megállapításához a sírok egymáshoz viszonyított helyzete alapján ér-
demes megvizsgálni, hogy az egymás közelében lévő sírok esetében lehet-e szó családi kötődésről. 
ehhez fontos adatként szolgál, hogy a 10 sír közül 6 esetén (3–8. sír) készült dNs vizsgálat is, mely 
szerint a vizsgált egyének egymással anyaági rokonságban nem álltak.61

57 nepper 2002, 203, 207.
58 Mesterházy 1975, 104.
59 Cтанилов 2003, 31.
60 kiss 1985, 330–332.
61 a mtdNs vizsgálatot az mta BtK régészeti intézetének archaeogenetikai laboratóriuma végezte. az 

eredményeit lásd az appendixben (Csősz a.–mende B. G.: Archeogenetikai vizsgálatok Makó-Igási járandó I. 
(M43 25.) lelőhely 11. századi népességén).
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11. kép az Árpád-kori telep kerámiaanyaga 1–3: 475. obj.; 4, 10: 503. obj.; 5: 254. obj.; 6–9: 458. obj.
Fig. 11. pottery from the Árpádian age settlement. 1–3: obj. nr. 475; 4, 10: obj. nr. 503; 5: obj. nr. 254; 6–9: 

obj. nr. 458
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12. kép az Árpád-kori telep kerámiaanyaga 1, 4: 173. obj.; 2: 435. obj.; 3: 204. obj; 5: 263. obj.; 6: 167. obj.; 7: 
437. obj.

Fig. 12. pottery from the Árpádian age settlement. 1, 4: obj. nr. 173; 2: obj. nr. 435; 3: obj. nr. 204; 5: obj. nr. 
263; 6: obj. nr. 167; 7: obj. nr. 437
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13. kép 1–8. az Árpád-kori telep kerámiaanyaga 1: 475. obj.; 2: 310. obj.; 3: 188. obj.; 4–5: 458. obj.; 6: 128. obj.; 
7–8: 503. obj.; 9–10: szórvány érmek a lelőhelyről

Fig. 13. 1–8. pottery from the Árpádian age settlement. 1: obj. nr. 475; 2: obj. nr. 310; 3: obj. nr. 188; 4–5: 
obj. nr. 458; 6: obj. nr. 128; 7–8: obj. nr. 503; 9–10: stray coins from the site
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a nyugati sírsort alkotó három, egymás mellett lévő sírban (2., 7. és 8. sír) férfiak nyugodtak. 
Életkoruk alapján (35–39, 45–55 és 25–30 év) nem zárható ki köztük a rokoni kapcsolat. a keleti sír-
sor déli szélén, az egymás közelében fekvő 9. női (30–35 éves) és a 10. férfi (23–39) között hasonló a 
helyzet. a nemek alapján az egymás közelében lévő, szinte csoportot alkotó 3., 4. és 5. sírokról, mely 
egy 13–14 éves gyermek, egy 25–30 éves nő és egy 50–59 éves férfi temetkezése, feltételezhetnénk a 
családi kötődést. azonban a dNs vizsgálat alapján az 5. sírban fekvő nőnek nem gyereke a 3. sírba 
eltemetett gyermek.

az egymás közelében lévő sírokban nyugvók életkora alapján egyik esetben sem zárható ki va-
lamiféle családi kapcsolat, azonban figyelemmel a dNs vizsgálat eredményeire az valószínűnek 
tűnik, hogy e közösség nem matriális vérségi rendben szerveződött. 

a keleti sírsorban kihagyott sírhelyek arra utalhatnak, hogy a temető használati ideje nem tette 
lehetővé, hogy a családi kapcsolatrendszer a temetkezésekben leképeződjön.

mindezek alapján az igási járandóban feltárt temető egy kis létszámú közösség által viszonylag 
rövid ideig használt temetkezőhely, s e kritériumok alapján a Kovács lászló által szállási temető-
ként körülírt típusba sorolható (Kovács 2013: iV típus).62 

a maros-torok vidékének lelőhelyei között Kürti Béla megkülönböztette a 10. században indult és 
a szt. istván trónra lépése előtt lezáruló temetőket és magányos sírokat, a 10–11. században folyama-
tosan használt temetőket és a 11. században induló, nagy sírszámúakat.63 Csoportjait kiegészíthetjük 
a 11. században használt, kis sírszámú szállási temetőkkel, bár ebből jelen ismereteink szerint — az 
egész Kárpát-medencében — eddig az egyetlen teljesen feltárt a jelen munkában ismertetett temetke-
zőhely. ez a temető jól igazolja Kovács lászló elképzelését, miszerint elsősorban a temetők nagysága, 
azaz a sírszáma és ez alapján a helyben lakás időszakának hosszúságára való következtetés alapján 
indokolt a korszak — nem templom körüli — temetőinek típusokba sorolása: léteztek a kis sírszámú, 
rövid ideig használt szállási temetők és a hosszú használati idejű, nagy vagy nagyobb sírszámú falusi 
temetők, függetlenül az ott élők életmódjától és/vagy vagyoni, társadalmi helyzetétől.64 

a makó határában feltárt 10 sírból álló temetőt ennek megfelelően egy Árpád-kori szállási te-
metőnek tartjuk, mely néhány emberöltőn át fennmaradt szállás vagy néhány házas szolgatelep 
(praedium) lakosságának temetkezőhelye lehetett. azt már Kovács lászló felvetette, hogy a szállási 
temetőkkel nem csak a 10., hanem a 11. században is lehet számolni.65

az ÁrpÁd-Kori települÉsrÉszlet

makó-igási járandóban az a szerencsés helyzet állt elő, hogy az Árpád-kori temető mellett egy Ár-
pád-kori településrészlet is feltárásra került. az objektumok és a leletanyag rövid ismertetése után 
kerül sor a sírok és a település viszonyának vizsgálatára.

a 16500 m2-es feltáráson mindössze 53 Árpád-kori telepobjektum került elő, melyek lazán szó-
ródtak az egész felületen (3. kép 2). az objektumok döntő többségét 35 gödör tette ki, melyek között 
szabályos kerek és gondosan kialakított, lekerekített sarkú téglalap alakú vermek voltak. 

a lelőhely nyugati végében, a löszplató nyugati lábánál mély fekvésű rész húzódott, ahol egymás-
tól nagy távolságra 8 nagy méretű, kerek, elsősorban állatok itatására szolgáló gödörkutat (kopolya) 
találtunk. 

az Árpád- kori telepekre jellemző árkok e felületen nem voltak jellemzőek, mindössze két hosz-
szabb és két rövid árokszakasz húzódott a területen. a két hosszabb árok közül a löszplató nyugati 
lejtőjén hosszan lefutó vízelvezető lehetett, a löszháton ívelten húzódó inkább kerítő funkciójú volt.

az objektumok között két szabadtéri tüzelőberendezés került feltárásra. az egyik egy gondosan 
kialakított, patkó alakú kemence volt, melyhez hosszúkás tüzelőgödör kapcsolódott (14. kép 3–4). a 

62 kovács 2013, 521, 530.
63 kürti 1994a; Kürti 1994b, 162.
64 kovács 2013, 519, 544.
65 kovács 2013, 545.
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kemencét agyagból építették, boltozata az erózió, de főként a talajművelés következtében teljesen el-
pusztult. a kemence tapasztott alja alatt két bogrács töredékeivel volt lazán kirakva (9. kép 1–2). a 
másik egy összetett, több részből álló füstölő volt (14. kép 1–2). a komplexum keleti részét egy hosz-
szúkás, ívelt oldalú, egyenetlen aljú munkagödör alkotta, melyből lépcső vezetett egy, az altalajba vájt 
kemencéhez. ennek boltozatát is sikerült nagyrészt kibontani. a kemence hátsó végéhez egy rövid, 
hengeres, kissé rézsútosan haladó kürtővel kapcsolódott egy téglalap alakú, félig földbe mélyített, 
egyenes aljú, rézsűs oldalú füstölőhelyiség. efölött ácsolt tetőszerkezet volt, melyre az altalajba mé-
lyedt cölöplyukak utaltak.

a löszplató keleti pereménél, az Árpád-kori temetkezések közelében 4 félig földbe mélyített épület 
került elő (14. kép 5–7), melyek ágasfás-szelemenes tetőszerkezetű veremházak voltak, lemenetes bejá-
rattal, három a fal síkjából kiugró kemencével, egy az aljába mélyedő tüzelőgödörrel.

a feltárás során előkerült leletanyag döntő többsége kerámia, melyek hulladékként kerültek az 
objektumokba. Kivételként az egyik rövid árokszakaszba szájával lefelé beállított fazék (13. kép 6), 
valamint a már fentebb hivatkozott, a kemence tapasztása alá rakott két bogrács említhető.

a kerámiaanyagban kizárólag kézikorongolt áru van képviselve, a leggyakoribb típus a bogrács. 
Köztük a kónikus testű, a magas és az alacsonyabb, meredek illetve enyhe ívben futó oldalú, a mé-
lyebben és a laposabban ívelődő aljú változatok töredékei is előfordulnak, fémüstöt utánzó típusok 
(9–11. kép). a legtöbb oldaltöredéknél megfigyelhető, hogy a homorú oldalfal kihúzott élben csatla-
kozik az aljrészhez (9. kép 1–2, 4). ez, valamint az l és t peremprofilok mellett a keskeny, levágott, 
vízszintes síkban végződő peremek (10. kép 8–10, 13, 11. kép 1, 3, 9), a belső függesztő fülek erőteljes 
kitüremkedése (9. kép 1–2, 7, 10. kép 2–3, 5, 11. kép 8), a több peremtöredéken megfigyelhető belső él 
visszametszése (9. kép 11) olyan jellegzetességek, melyek inkább az Árpád-kor korai szakaszának bog-
rácsait jellemzik.66

a bográcsok mellett sokkal kisebb számban találtunk fazékhoz tartozó töredékeket. a peremtöre-
dékek alapján csak 15–22 cm peremátmérőjű főzőfazekak töredékei találhatók a leletek közt (12. kép, 
13. kép 1–8), nagyobb hombárszerű tárolóedények nem fordulnak elő. a töredékek alapján a fazekak 
kihajló peremű, vállába szélesedő típusok.

a fazéktöredékek esetében nem annyira a forma, mint inkább az alkalmazott díszítés nyújthat 
támpontot a korhatározásban. a korai jellegzetességnek tartott bekarcolt hullámvonal67 csak néhány 
töredéken tűnt fel (12. kép 1). a bekarcolt vonaldíszes töredékek között csak szórványként fordult elő 
sűrű vonalköteges darab (13. kép 5, 7), inkább a széles közökkel bekarcolt változat a jellemző (12. kép 
5), mely díszítésmód a 11. század második felétől terjedt el.68 több válltöredéken körömmel behúzott/
becsípett díszítés látható, mely szintén csak ekkortájt jelent meg.69

a telepanyagban a kerámiatöredékeken kívül néhány örlőkő töredéken, egy kúpos hálónehezéken 
és némi salakon kívül csak állatcsont került elő, melyek közt nagyobb arányban a szarvasmarha cson-
tok voltak képviselve (41,3%), kisebb arányban sertés (17%) és ló (24,7%) csontjai. ezeken kívül szinte 
elenyésző volt a juh-, kutya- és házityúkcsontok mennyisége.70

az objektumokból származó anyag alapján a feltárt településrészlet a 11–12. századra tehető. 
12. századi az a két pénzérme is, mely a terület humuszolása előtt végzett műszeres leletfelderítés 
során, szórványként került elő: az egyik ii. Béla (1131–1141) ezüst érméje (13. kép 9), a másik pedig 
iii. Béla (1172–1196) kufikus rézpénze (13. kép 10).

az Árpád-kori településnek csak egy része feltárt, ha a terepbejárási adatokat vesszük alapul, ak-
kor mintegy negyede. Így a település használatának idejéről valós képet nem alkothatunk. Ugyan-
akkor a szomszédos 23. lelőhely kerámiaanyagával való hasonlóság, és részben kronológiai pár-
huzamosságuk71 alapján — Gulyás Gyöngyivel ellentétben — úgy vélem, hogy a két lelőhely ösz-

66 Takács 1993; takács 2012.
67 szabó 1975, 23; mesterházy 1974, 215–217; takács 1993, 456–457; Wolf 2003, 96.
68 parádi 1963, 222–223; szabó 1975, 23–24.
69 parádi 1959, 25; mesterházy 1974, 217; mesterházy 1975, 217.
70 a lelőhely állatcsontanyagát tóth anikó határozta meg, melyért köszönettel tartozom.
71 az m43 23. lelőhelyet Gulyás Gyöngyi a 11–12. századra keltezte, de nem zárta ki azt, hogy esetleg átnyúl-
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14. kép makó-igási járandó i. lelőhely. 1–2: 104. obj.; 3–4: 475. obj.; 5–7: 503. obj.
Fig. 14. makó-igási járandó i. site. 1–2: obj. nr. 104; 3–4: obj. nr. 475; 5–7: obj. nr. 503
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szefügg, s együtt egy igen nagy kiterjedésű, az egykori Jángor-ér partján hosszan elnyúló település 
össze nem függő felületen feltárt részei.

a temető És a települÉs KapCsolata

az igási járandóban feltárt 10 sírból álló temető és a környezetében feltárt településrészlet időbeli 
egybeesése alapján nagy annak a valószínűsége, hogy a településen élők sírjai kerültek napvilágra 
a Jángor-ér magaspartján.

a korszakban hasonló jelenségre, a település és az ott élők temetőjének közvetlenül egymás mel-
lett való előkerülésére más példát nem ismerek. azokban az esetekben, ahol a településre és a vélhe-
tően hozzá tartozó temetőre vonatkozóan is van adat, a falun kívül, attól gyakran távolabb, árokkal 
vagy vízfolyással elválasztva, esetleg a domb másik oldalán húzódik a temető.72 

említésre érdemes, hogy a jelen munkában tárgyalt lelőhelytől északra mintegy 3,5 km-re, egy 
másik, szintén az m43 autóút és a makót elkerülő út építéséhez kapcsolódó megelőző feltárások 
során, makó, Beke-tanya lelőhelyen egy laza szerkezetű, tanyasias jellegű településrészletet tártunk 
fel, ahol a településobjektumok között egy adultus korú nő É–d tájolású sírja is napvilágra került. 73 
a temetkezés a belőle származó s-végű karikaékszer alapján a 10–11. századra datált településrész-
lettel ugyancsak egykorú.

az igási járandóban az Árpád-kori településből ahhoz csak kis szelet lett feltárva, hogy a hasz-
nálatának a kezdetét és a végét biztosan megállapíthassuk. arra sem tudunk a rendelkezésünkre 
álló adatok alapján választ adni, hogy miért hagytak fel a temető használatával, s valahol a közel-
ben nyitottak e újabb temetőt. Csak feltételezzük, hogy a 11. században itt egy kisebb közösség 
által lakott szállás vagy tanyaszerű település lehetett. a kis létszámú közösség halottait szállásuk 
közvetlen szomszédságában, a környezetük legmagasabb, ugyanakkor vízparti pontján létesített 
temetkezőhelyre temette. a 11. század vége felé felhagyták e temetőt. a település nagy felszíni ki-
terjedése alapján valószínűbbnek látszik, hogy a település azonban tovább élt, sőt növekedett és a 
falumag faluvá terebélyesedett. 

ÖsszeFoGlalÁs

makó határában egy 10 sírból álló szállási temető került feltárásra, melybe a 11. század 30-as éveitől 
legfeljebb a század végéig temetkeztek. ez csupán egy néhány emberöltőn át fennmaradt szálláson 
vagy néhány házas szolgatelepen (praedium)74 élők temetkezőhelye lehetett. a temetőt felhagyták. 
erre utalnak a keleti sírsorban a további temetkezések számára kihagyott helyek. a felhagyás okát 
nem ismerjük, de a legvalószínűbb, hogy csak ebbe a temetőbe nem temettek többet, a település 
tovább élt, sőt a falumag faluvá nőtt. a megnövekedett lakosság számára pedig máshol nyitottak 
új temetőt.

hat még a 13. századra is (Gulyás 2012, 61).
72 Tettamanti 1975, 89.
73 Balogh–paluch 2009, 60. kép. makó, Beke-tanya (m43 20. lh). a lelőhelyről rövid jelentés Balogh–paluch 

2009. a lelőhely Árpád-kori anyagának feldolgozását és közlését Varga sándor készítette el (Varga 2014).
74 Blazovich 1994, 615–616.
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Campsite BUrial GroUNd From tHe early ÁrpÁdiaN aGe 
aT Makó-IgásI Járandó

Summary

in 2008 was excavated a little cemetery consisting of ten graves. on the basis of the archaeological 
finds (a double-edged iron sword, tabbed buttons, (orseolo) péter i. (1038–1041, 1044–1046) 
denarius) and 14C measurements the cemetery seems to have been used from the 1030’s until 
the end of the century. the small number of the graves indicates that the community using the 
cemetery was also small. the dNa tests show that the community was certainly not organized 
on the basis of matriarchal kinship relations. the sex ratio of the graves is very uneven: 7 men, 
2 women and only one child. on the basis of this kind of majority of the men and the absence of 
children it may almost be excluded that this community had a normal family life. the outnumber 
of the men may be explained only by unmarried status of the men or a sudden abandonment of 
the cemetery.

the cemetery of 10 graves was a burial ground from the early Árpádian age associated 
with an intermittenly occupied campsite. it was probably a burial place of the population of an 
accommodation surviving several generations or of some married slave colony (praedium). 

Next to the cemetery, a settlement form the Árpádian age has also been explored, which is 
partly as old as the graves and can be dated to the 11th–12th centuries. it is likely that the first 
inhabitants of this settlement were buried in the immediate vicinity of their accommodation. the 
settlement, which consisted of only a few houses at the beginning, gradually increased and grown 
in size as a village. therefore, at the end of the 11th century, the inhabitants abandoned the small 
cemetery and elsewhere, but probably near the settlement opened a new one.

balogh Csilla
İstanbul üniversitesi türkiyat araştırmaları enstitüsü
34080 Fatih-istanbul, Horhor Cad. Kavalalı sok. 5/4. 
csillabal@gmail.com
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aPPendIX

arCHaeoGeNetiKai VizsGÁlatoK maKó-iGÁsi JÁraNdó i. (m43 25.) 
lelőHely 11. szÁzadi NÉpessÉGÉN

Csősz aranka–Mende BalÁzs GUsztÁV

az alábbiakban a szegedi móra Ferenc múzeum és az mta-BtK régészeti intézet kutatási szerződésé-
nek keretében 2010-ben vizsgált 11. századi temetkezések archaeogenetikai elemzésének eredményeit 
közöljük.1

miNtaVÉtel

a mintavétel minden esetben a femur proximális végéből történt, a csontokból laboratóriumi körülmé-
nyek között mintegy 25×15 mm nagyságú részt távolítottunk el. a darabokat őrlős malom segítségével 
porítottuk és tettük felhasználhatóvá a további eljárások számára. irodalmi adatok alapján feltételeztük, 
hogy az intakt fogak dNs-megtartó képessége jobb, mint az ugyanahhoz a vázhoz tartozó csontoké. 
ezért, amely váznál lehetőségünk volt rá, fogakat is gyűjtöttünk, azonban a csontállomány jó dNs-meg-
tartásának köszönhetően a fogakból történő mintavétel nem vált szükségessé.

eredmÉNyeK

a vizsgálatba vont minták mindegyikén el tudtuk végezni a haplokategorizálást, mely folyamat 
eredménye, az adott minta mtdNs genotípusának (haplotípusának) megállapítása, illetve a mutáci-
ós pozíciói alapján a haplocsoportba sorolás. a haplocsoportokat definiáló mutációk hosszú idővel 
ezelőtt, a filogenézis során csak egyszer alakultak ki, és többségükben jellegzetes földrajzi eloszlást 
mutatnak. Ha ugyanabba a haplocsoportba tartozó két minta mutációs mintázata akár egyetlen po-
zícióban is eltér, akkor azok az adott haplocsoporton belül különböző haplotípust képviselnek. az 
adott haplocsoporton belül azok a szekvenciák megegyező haplotípusúak, amelyek ugyanazokat a 
mutációkat hordozzák. ezeknél az azonosságoknál merülhet fel a közvetlen rokoni kapcsolat lehe-
tősége is (anya–gyermek, egy anyától származó testvérek). az azonos haplocsoport (nyaláb, klád, 
klaszter) esetében az anyai ági összefüggés szélesebb horizontú, vagyis az azonos csoportokba tar-
tozó minták „rokonsága” térben és időben is távolabbra vezet.

a megvizsgált minták közel azonos számban hordoztak – kialakulásuk tekintetében – európai 
és ázsiai földrajzi elterjedést mutató haplocsoportokat. európai klasztereket képviselnek a 3. (258. 
obnr), 4. (259. obnr) és 8. (512. obnr) sírokból vett minták. Ázsiai kládokat mutatnak az 5. (260. 
obnr), a 6. (298. obnr) és a 7. (509. obnr) sírok mintái (1. táblázat). Közülük különösen érdekes a 7. sír-
ból származó egyén, kinek párhuzamát mindössze egy esetben találtuk meg a mai magyar nyelvű 
populációkból származó 805 minta között, és az egyezés ebben az esetben is csupán haplocsoport 
szintű.

a megvizsgált 6 személy mindegyike más mitokondriális haplotípust hordoz, és a 3. (258. obnr) 
és a 4. (259. obnr) síroktól eltekintve még haplocsoport szintű egyezéseket sem találunk. ezen ered-
mény alapján elmondható, hogy a vizsgálatra kijelölt személyek maternális vonalú genetikai hátte-
re nagyon különböző, nem álltak anyai ági rokonságban egymással.

1 a szerzők ezúton mondanak köszönetet lőrinczy Gábornak a mintavételek terén, valamint langó péter-
nek pedig a régészeti referenciák összegyűjtésében nyújtott segítségéért.

Csősz A.–Mende B. G.
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1. táblázat a makó-igási járandó i. (m43/25) lelőhely temetkezéseinek mtdNs-vizsgálati eredményei. a * a 
besorolás a HVsi szakasz mintázata, valamint a HVsii és a kódoló régió sNp pozíciói alapján történt
table 1. the mtdNa test results of the burials from the archaelogical site of makó-igási járandó i. (m43/25). 
the classificaton with asterisk (i.e. *) was made according to the HVsi-section patterns and the sNp-position 
of the coding region.

objektumszám mintaszám haplocsoport* haplocsoport kialakulása, 
földrajzi elterjedése

258. 471B t2 európa

259. 472B U európa

260. 473B C4 ázsia

298/400/1. 474B a ázsia

509. 476B g ázsia

512. 477B U5a1 európa

Archaeogenetikai vizsgálatok Makó-Igási Járandó 11. századi népességén
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arCHaeoGeNetiC stUdy oF tHe eleVeNtH-CeNtUry popUlatioN 
oF tHe maKó-iGÁsi JÁraNdó  (m43/25) site

Summary
the goal of our study was the examination of the genetic make-up of the maternal line of a 
small Árpádian age burial ground investigated at makó-igási járandó through the analysis 
of mitochondrial dNa HVsi sequences. We successfully extracted and amplified genomic 
dNa from six burials. the data thus gained indicated a heterogeneous population with 
haplotypes of european and asian origin. the mtdNa genotype from Grave 7 represented 
Cluster G, which is not present in the current Hungarian population.

Csősz aranka 
mta BtK régészeti intézet
1014 Budapest, Úri u. 49. 
csosz.aranka@btk.mta.hu

aPPendIX

a maKó-iGÁsi JÁraNdó i. (m43 25.) lelőHely Kora ÁrpÁd-Kori 
CsoNtVÁzaiNaK VizsGÁlata

MarCsIk anTónIa

a 10–11. század népességének embertani arculatával, a magyar etnogenezis kérdésével sokan fog-
lalkoztak. több, kisebb jellegű széria feldolgozása történt meg, illetve nagyobb összefoglaló mun-
kák születtek. a teljességre való törekvés igénye nélkül néhány összefoglaló munka eredményét 
említjük meg. lipták pál szerint a magyar néppé válás legalább három szálból tevődik össze (ugor 
magyarok, török magyarok és a harmadik szál a Kárpát-medence autochton és sztyeppei eredetű 
népessége). a Kárpát-medencében a magyar etnogenezis lényegében a hun és a preavar korszakkal 
kezdődött, hosszabb ideig tartott az avar uralom alatt. ez utóbbi népesség nagy hatással volt a 10–
11. századi magyar népesség embertani arculatára.1 az avar kori népesség 10. századi továbbélését 
több kutatói vizsgálta.2 lipták pál az etnogenezis kutatásán kívül a taxonómiai összetételt is tanul-
mányozta, miszerint a típusösszetételt főleg europid komponensek adják (95%), míg a mongolid, 
europo-mongolid típus kisebb százalékban játszik szerepet (5%).3 az europo-mongolid csoporton 
belül az urali, turanid típus a jelentős, az europidokon belül pedig a pamiri.4 

Éry Kinga a honfoglalók első három nemzedékét 71 lelőhelyről, 353 koponya metrikus adatainak 
felhasználásával ismertette.5 a méretek tanúsága szerint a honfoglalók egymástól távol álló csoport-
jai a Kárpát-medence különböző tájait szállták meg. a szerző öt csoportot állított fel,6 ezek közül 
az általa elnevezett egyik csoport a „d”, ami a Körös–maros közötti területre vonatkozik. e régió 
egyéneinek a metrikus adatok alapján történő hovatartozása a leletek kisebb száma miatt egyelőre 

1 Lipták 1980.
2 Éry 1994; szathmáry et al. 2008.
3 Lipták 1983. taxonómiai analízise együttesen a 10–13. századra vonatkozik.
4 Lipták 1957.
5 Éry 1994.
6 a: duna–tisza köze, B: Felső-tisza-vidék, C: dunántúl északi és keleti sávja, d: tisza–Körös–maros köze, 

e: Vág és Nyitra térsége.

mende Balázs Gusztáv
mta BtK régészeti intézet
1014 Budapest, Úri u. 49. 
mende.balazs@btk.mta.hu
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nem világos. Jelentős az „a” csoport az europo-mongolidok részesedésével, a Felső-tisza-vidék és 
a Kisalföld típusösszetételével együttesen részarányuk 40%-ra becsülhető.

a következőkben egy kisszámú embertani széria ismertetésével adatokat kívánunk szolgáltatni 
a dél-alföld, szeged és a maros folyó környéki területek 10–11. századi népességének embertani 
arculatához.

aNyaG És módszer

a feltárt területről a 11. századból 10 egyén csontvázmaradványa került napvilágra, amelyek vi-
szonylag jó és közepes megtartásúak. Vizsgálatuk a klasszikus (metrikus-morfológiai) módszerek-
kel történt. az elhalálozási életkoron,7 az életkorcsoportok és a nemek meghatározásán, a metrikus, 
morfológiai jellegek felvételén és azok értékelésén kívül8 a termet becslését,9 az anatómiai variá-

7 acsádi–Nemeskéri 1970.
8 martin–saller 1957.
9 sjøvold 1990.

1. táblázat. metrikus értékek (koponya)
table 1. metric data (skulls)

méretszám
(martin–saller 

1957)

1. sír
férfi

2. sír
nő

4. sír
férfi

5. sír
nő

7. sír
férfi

8. sír
férfi

1 175 165 180

5 109 93 102

8 142 150 142 144 140

9 95 100 92 104 97

17 137 135 130 121 145 130

40 95 111 92 90

45 144 140 143

46 90 104 106

47 115 121 129

48 70 73 79

51 40 40 38 38

52 34 34 35 34

54 22 24 26

55 52 50 55

62 45 45 47

63 35 42 42

65 123 130 132 107 128 129

66 95 99 121 93 109 99

69 34 36 34 33 34 37

70 60 60 69 56 65 67

71 34 35 39 30 31 31

A Makó-Igási Járandó I. lelőhely kora Árpád-kori csontvázainak vizsgálata
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ciókat is vizsgáltuk,10 meghatároztuk a taxonómiai11 és a patológiás jellegeket12 is. az elhalálozási 
életkor és a nemek meghatározásánál a legtöbb esetben a csontváz általános állapota szerint dön-
töttünk.

a mindösszesen 10 csontvázból álló széria – a 3. sír (258. obnr), mely egy infans ii. életkorú, 13–14 
éves gyermek volt – a felnőtt korcsoportot reprezentálja. a nemi megoszlás szerint a férfiak száma 
7, a nőké 2. a felnőtt koponyák metrikus értékekeit az 1. táblázat mutatja. a 7 koponyákból csak 
4 volt alkalmas az általánosan használt 21 méret közül több felvételére, míg 3 koponya esetében a 
töredékes megtartás miatt a felvehető jellegek száma kevesebb volt. a hosszúcsontok adatait és a 
termet értékeit a 2. táblázat mutatja (7 férfi és 2 nő), azonban a 9. és az 10. termete erősen megbecsült 
érték.13

az abszolút értékekből számított indexek változók, csupán tájékoztató jellegűek. az 1. és 7. férfi 
sírok és az 5. női sír agykoponyái rövidek, igen rövidek, közepesek (brachykran, hyperbrachykran, 
mesokran), magasságuk közepes–nagy (orthokran-hypsikran), homlok régiójuk legkisebb mérete vál-
tozó: keskeny-széles (stenometop-metriometop-eurymetop). a 7. és 8. férfi, és az 5. nő arckoponyája 
közepesen hosszú (mesoprosop-leptoprosop, mesen-lepten), szemüregük nagy (hypsikonch), az orr-régió 
közepes–keskeny (mesorrhin-leptorrhin). a termetérték változó, a férfiaknál 164–176 cm, a nőknél 
153–165 cm közötti.

a legfontosabb anatómiai variációkat és morfológiai jellegzetességeket a 3. táblázat mutatja. 
a feltüntetett variációk közül fontosságára való tekintettel a mandibula belső oldalán a több, bor-
sónyi vagy annál nagyobb kiemelkedést (torus mandibularis) kell elsősorban kiemelnünk, amely 
8 mandibulából 3 eseben figyelhető meg. Ugyan ezeken a koponyákon a kemény szájpadon, a 
sagittalis síkban a hosszanti kiemelkedés, a torus palatinus is észlelhető. a lambda-varratban fellépő 
járulékos csontok (os apicis, ossa Wormiana) a 7 megfigyelhető esetszámból 6 koponyán jellegzetesek. 
Sutura metopica – mint a homlokcsont járulékos varrata – a 6 jó megtartású homloki régióból csak 
egy koponyán realizálható. 

Valamennyi koponya oldalsó nézetben lekerekített (curvoccipital). az arckoponya megfelelő ré-
szével rendelkező 7 esetből az orrnyílás alsó szélének félkör alakú bemélyedése (fossa prenasalis) 2, a 
maxilla középső részének (fossa canina) ún. „kitöltöttsége” 4, a maxilla fogmedri részének előreállása 
(alveolaris prognathia) szintén 4 koponyán észlelhető, ez utóbbi esetben kettőnél kifejezett.

a metrikus és morfológiai vizsgálatokon alapuló taxonómiai analízis szerint a 7 esetből 5 férfi 
(1., 2., 4., 7. és 8. sír) és egy nő (5. sír) europid jellegű, ezen belül az 7. és a 8. sírban nyugvók 
pamiri és a 4. sír csontváza cromagnoid. a 4., 7. és 8. férfi sírok és az 5. női sír csontanyaga az euro-
pid dominancia mellett néhány jellegzetes mongolid morfológiai variánst is mutat (fossa prenasalis, 
„kitöltött”-sekély fossa canina, torus mandibularis, mandibularis-maxillaris prognathia, járulékos varrat 
a maxillán, exostosis a foramen infraorbitalén, haránt irányú mély barázdák a basis ossis occipitalén, 
lapát alakú metszők).14

a patológiás elváltozások nem jelentősek, az osteoarthritisekhez sorolható csigolyák közötti porc-
korong elfajulás (degeneratív spondylitis) két férfi gerincoszlopán figyelhető meg: az 1. váznál enyhe 
fokozatú szinte minden csigolyán, a 4. váznál közepes fokozatú az ágyéki csigolyákon. a minor 
fejlődési rendellenesség együttes előfordulása és traumás hatás szempontjából (spondylolysis – l5, 2 
borda összenövése, részleges spina bifida – th2) a 4. férfi vázcsontja említhető. a 7. férfiváznál bor-
datörés állapítható meg. 

Jelentős megfigyelés a 7. férfi koponyáján a jelképes trepanáció: a sutura sagittalison a bregmától 2 
cm-re, a beavatkozás kb 1 cm átmérőjű, kör alakú, széle sima, felszíne kissé erodált és „kaparásos” 
jellegű.

10 Finnegan–marcsik 1979.
11 L ipták 1957; 1983. 
12 Barnes 1994; ortner 2003.
13 a pontos testmagasság számításához nem állt rendelkezésünkre elegendő méret.
14 a mongolid jellegvariánsok részletezése marcsik 2010.

Marcsik A.



427Kora Árpád-kori szállási temető Makó-Igási járandóban 

sírszám
humerus radius ulna femur tibia fibula termet

jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal jobb bal

1. sír 310 304 239 231 264 259 446 448 346 350 346 350 f: 164

2. sír 297 296 215 217 399 400 323 320 n: 155

4. sír 336 331 253 252 279 277 460 453 370 365 363 359 f: 170

5. sír 300 305 229 232 245 248 434 436 345 344 n: 161

7. sír 339 346 255 260 280 283 496 496 386 392 f: 176

8. sír 328 329 244 241 267 264 459 458 367 370 366 370 f: 169

9. sír 234 258 n: 165

10. sír 380 f: 173

2. táblázat metrikus értékek (vázcsontok)
table 2. metric data (post cranial skeletons)

anatómiai variációk férfiak nők gyermek

os apicis 1. (256. obnr) 2. (257. obnr) –

ossa Wormiana 1. (256. obnr), 7. (509. 
obnr) 2. (257. obnr), 5. (260. obnr) 3. (258. obnr)

torus mandibularis 4. (259. obnr), 7. (509. 
obnr) 5. (260. obnr) –

torus palatinus 4. (259. obnr), 7. (509. 
obnr) 5. (260. obnr) –

sutura metopica 8. (512. obnr) – –

egyéb morfológiai 
jellegek férfiak nők

fossa prenasalis 4. (259. obnr) 5. (260. obnr)

„kitöltött”-(sekély) 
fossa canina 4. (259. obnr), 7. (509. obnr), 8. (512. obnr) 5. (260. obnr)

alveolaris prognathia 4. (259. obnr), 7. (509. obnr), 8. (512. obnr) 
kifejezett 5. (260. obnr) kifejezett

3. táblázat Főbb morfológiai jellegek megoszlása
table 3. distribution of the main morphological characters
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ÉrtÉKelÉs

a 10 egyén – a taxonómiai (metrikus-morfológiai) kép, a többszörösen előforduló anatómia variá-
ciók és egyéb morfológiai jellegek megjelenése alapján – feltételezhetően egy közösséghez tartoz-
hatott. a 7. férfi koponyáján jelképes trepanáció figyelhető meg. ez a jelenség nem ritka a 10–11. 
századi anyagban15 és az utóbbi időben is több esetben leírásra kerültek (Felgyő-Kettőshalmi dűlő,16 
Homokmény-székes,17 Komádi,18 és baks-Iskola19). 

a jelképes trepanációk esetében a koponyatető nincs megnyitva, csupán a a külső (esetleg a szi-
vacsos) csontréteget távolítják el a koponyafalból. Úgy tűnik, hogy a 10–12. században széles kör-
ben elterjedt szokás a 13. századra eltűnik. Feltételezhetően közvetett gyógyítási célból végezhették 
(egy koponyán néha többszörös beavatkozás is megfigyelhető).20

anyagunkban és a fentiekben megnevezett 10–11. századi temetők anyagában is előfordul a torus 
mandibularis. ez az anatómia variáns általában az alföldi avar kori anyagban jellegzetes, elsősorban 
a duna–tisza köze, a tiszántúl déli és keleti területein (pl. Felgyő-ürmös tanya,21 Hetényegyháza-
mária út22, Berettyóújfalú-Nagybócs23). 

a széria elsősorban europid (7 egyén), azonban 3 férfi és 1 nő esetében néhány (enyhe) mongo-
loid-morfológiai jelleg is megfigyelhető. ilyen jellegzetességeket mutat a szeged-Kiskundorozsma, 
Hosszúhát területén feltárt csontvázanyag,24 míg más dél-alföldi széria (pl. algyő, sándorfalva-
eperjes, szeged-Csongrádi sgt.,25 szabadkígyós-pál-liget, tangazdaság26) teljesen europid jellegűek.

a makó-igási járandó i. lelőhely 11. századi csontvázainak metrikus értékei, a taxonómiai vizs-
gálat eredményei kiegészítik a dél-alföld, elsősorban szeged és a maros folyó környéki területek 
korai népességének típusspektrumát, és az adatai további összehasonlító vizsgálatokhoz adalékul 
szolgálnak. 

a HUmÁN CsoNtaNyaG leÍrÁsa

1. sír (256. obnr): Maturus (40–49) férfi jó megtartású koponyája és vázcsontjai, az arckoponya nagy része post 
mortem hiányzik, a koponya occipitalisan kissé plagiomorph. sex jelző: +1.77 (18 jelleg alapján) (processus mastoideus, 
protuberantia occipitalis externa, linea nuchae, caput mandibulae +1 fokozatú); obliteratio: iii–iV, facies symphysialis: iV, 
abrasio: nincs/enyhe. az agykoponya brachykran, hypsikran, homlok metriometop. 
morfológiai elemzés: os apicis, ossa Wormiana, nyakszirt lefutása curvoccipital. 
patológia: enyhe degeneratív spondylitis minden csigolyán.
Fogstatusz: maxilla fogai post mortem hiány, mandibula post mortem hiány 41, 48, 31, 32, 34, 37-8.
termet: 164 cm. 
taxon: europid. 

2. sír (257. onbr): Adultus (35–39) férfi hiányos koponyája és jó megtartású vázcsontjai. Nemének meghatározása 
kétséges, a koponya egyes jellegei nőiesek, kivéve a mandibula jellegeit. a vázcsontokra vonatkozóan a pelvis, az 
incisura ischidiaca major masculin jellegeket mutat; obliteráció: ii, facies symphisialis III, abrasio: nincs/enyhe. az agyko-

15 Éry 1994; marcsik 1997; Bereczki–Marcsik 2005; marcsik–bereczki 2002.
16 Marcsik 2014. 
17 Marcsik a.–Molnár e.–bereczki zs.: Homokmégy-székes 10–11. századi temető csontvázanyagának 

vizsgálata. Kézirat.
18 balázs et al. 2011, 4.
19 Balogh Csilla 2009. évi ásatása. a feldolgozás alatt álló 1. sír koponyáján, a sutura coronalis mentén, a fal-

csontokon többszörös jelképes trepanáció figyelhető meg. 
20 Éry 1994
21 Marcsik 2010.
22 bódi 2009. 
23 szelekovszky–Marcsik 2010.
24 Marcsik 2011.
25 taxonómiai feldolgozásuk közöletlen, feldolgozás alatt.
26 Lotterhof 1971.
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ponya brachymorph. 
morfológiai jellegek: os apicis, ossa Wormiana, nyakszirt curvoccipital.
Fogstatusz: maxillaris fogazat post mortem hiány, mandibularis fogazat: molarisok, premolarisok, caninusok, incisivusok 
post mortem hiány.
termet: 155 cm.
taxon: europid.

3. sír (258. obnr): Gyermek (infans ii. 13–14) agykoponya csontjai (os frontale és mandibula ramusai post mortem hi-
ány), a vázcsontok viszonylag jó megtartásúak. m2 eruptálódott, minden epiphysis külön; anatómiai variáció: ossa 
Wormiana.
(tibia = 279, humerus = 238, femur = 345, medence magassága 100, szélessége 120)

4. sír (259. obnr): Maturus (40–50) férfi közepes megtartású koponyája és jó megtartású váza. a homlokcsont elülső 
régiója, az arckoponya és a thoracalis csigolyák, a kéztő, a lábtő, a kézközép és a lábközép csontjainak nagy része 
post mortem hiányzik. sex jelző: +1.83 (18 jelleg alapján, a tubera frontalia, a margo supraorbitalis, az arcus zygomaticus 
+1-es fokozatú). Obliteratio: iV, facies symphysialis iV, abrasio: közepes. Életkora a csontok összjellege alapján maturus 
korcsoport. az agykoponya brachymorph, eurymetop, orbita hypsikonch. 
morfológiai elemzés: torus palatinus, torus mandibularis, nyakszirt lefutása curvoccipital, fossa prenasalis, fossa canina 
kitöltött, alveolaris prognathia mérsékelt, homlok régió erősen hátrafutó.
patológia: jobb oldali két borda összenőve vagy borda bifurcatio, extremitas sternalis villa-alakú, th2 részleges spina 
bifida, l5 spondylolysis; lumbalisokon degeneratív spondylitis (ajak-képződmények: közepes fokozat); mandibularis 
incisivusokon, caninusokon 2x-es zománchyplasia; mindkét fibulán a distalis epiphysisen vastagodás egyenetlen fel-
színnel, calcaneusokon pectin képződmények.
Fogstatusz: mandibularis fogívben minden fog, maxillaris fogívben a bal oldalon a C-m3, jobb oldalon a pm1-pm2, 
m1, a többi post mortem hiány.
termete: 170 cm.
taxon: europid (cromagnoid-a) néhány mongoloid jelleggel. Cromagnoid jelleg: téglalap alakú orbita, gonion-tájék 
kiálló. mongoloid jelleg: basis ossis occipitalén mély vízszintes barázdák, fossa canina kitöltött, processus zygomaticus 
ossis frontalis hosszú lefutású, foramen zygomaticofaciale nagy, alsó pereme lapos és sima, torus mandibularis.

5. sír (260. obnr): Adultus (25–30) nő jó megtartású koponyája és vázcsontjai. sex jelző: -1.8 (facies malaris: +2); 
obliteráció: i–ii (m3 eruptálódott, crista iliaca összecsontosodási vonala, sacrum szegmentjei láthatók, alsó-felső 
incisivusokon gyenge fogkopás (clavicula extremitása alapján 35 év alatti); a koponya hyperbrachykran/brachykran, 
magassága orthokran/tapeinokran, a homlok stenometop, a szemüreg hypsikonch, az orr régió leptorrhin, a szájpad 
leptostaphylin; anatómiai variáció: torus palatinus, torus mandibularis (jobb oldalon 2, bal oldalon 3 erőteljes kiemel-
kedés), ossa Wormiana.
morfológiai jellegek: nyakszírt curvoccipital, fossa prenasalis, fossa canina sekély, alveolaris prognathia kifejezett, hom-
lok egyenes.
Fogstatusz: post mortem hiányzó fogak: 15-13, 24-25. Zománchypoplasia: 2x lineáris.
termet: 161 cm.
taxon: europid + néhány mongoloid jelleg (az os zygomaticum felszíne dudoros, foramen infraorbitale alsó széle öb-
lös, alveolaris prognathia kifejezett, sekély fossa canina).

6. sír (298. obnr): Adultus (35–39) férfi jó megtartású mandibulája, jobb os zygomaticum, bal oldali meden-
cecsontja, jobb tibia-fibula, bal fibula darabja, jobb-bal clavicula, bal lábtő és lábközép csontok. sex jelző: +2 
(3 jelleg alapján); facies symphysialis: iii–iV, abrasio enyhe. 
morfológiai elemzés nem értékelhető.
Fogstatusz: minden fog (mandibulában).
termete: (180) cm (csak tibia méret); (clavicula 90, iV. metatarsus: 85, i. metatarsus: 75)
taxon: nem értékelhető.
7. sír (509. obnr): Maturus (45–55) férfi hiányos koponyája és jó megtartású vázcsontja. a koponyából a jobb 
oldali os parietale, -temporale egy része post mortem hiányzik; a koponya kissé plagiocephal a bal oldalon az 
os parietale és –occipitale területén. sex jelző: +2 (19 jelleg alapján); obliteratio: iii–iV, facies symphisialis: iV, 
abrasio: közepes/erős. az agykoponya mesokran, hypsikran, eurymetop, az arckoponya mesoprosop, mesen, orbita 
hypsikonch, az orr-régió mesorrhin.
morfológiai jellegek: ossa Wormiana, torus palatinus, torus mandibularis, os asterion, nyakszirt curvoccipital, 
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apertura piriformis anthropin, fossa canina sekély, alveolaris prognathia mérsékelt, homlok régió mérsékelten hát-
rafutó.
Jelképes trepanáció: sutura sagittalis mentén, a bregma ponttól 2 cm-rel, kör alakú, 1 cm-es (1.2x0.8) átmérőjű, 
lekerekített szélű (felszíne kissé erodált) beavatkozás.
termete: 176 cm.
taxon: europid (pamiri) néhány mongoloid jelleggel (torus mandibularis, os zygomaticum felszíne enyhén ki-
emelkedő, lateralis i2 lapát-forma).
patológia: 1 bordán gyógyult törés.
Fogstatusz: minden fog.

8. sír (512. obnr): Adultus (25–30) férfi jó megtartású, hiányos koponyája, jó megtartású váza. a koponya jobb 
oldali occipitalis régiója hiányos és a terület erősen plagiocephal. Sex jelző: +1.26 (tuber parietale, linea aspera 
-1 fokozatú); obliteratio: ii, facies symphisialis: ii (clavicula alapján 35 alatti, mandibulában az m3 csontban, 
epiphysisek fuzióban), abrasio nincs. az agykoponya nem értékelhető, az arckoponya leptoprosop, lepten, orbita 
hypsikonch, orr régió mesorrhin.
morfológiai jellegek: sutura metopica, apertura piriformis anthropin, fossa canina kitöltött, alveolaris prognathia 
kifejezett, homlok egyenes lefutású a sutura metopica miatt.
Fogstatusz: post mortem hiány: 12, 14, 15, 18, 41, 46, 47 (48 csirahiány), 31, 32, 33, 36, 37 (38 csírahiány).
termete: 169 cm.
taxon: europid (pamiri) néhány mongoloid jelleggel (a maxilla és a mandibula processus alveolarisa kifejezetten 
prognath, nagyon széles arckoponya, fossa canina kitöltött, járulékos varrat az orbita és a foramen zygomaticofaciale 
között, foramen infraorbitale felső részén ráhúzódó csont „nyelv” (exostosis), maxilla alveolaris ive félkör alakú, 
38, 48 csírahiány.

9. sír (514. obnr): Adultus (30–35) nő vázmaradványai. a crista iliaca összecsontosodási vonala enyhe.
termet: 165 cm.

10. sír (515. obnr): Adultus (23–39) férfi vázcsont maradványai és 2 fog (felső jobb i1, alsó C), néhány csigolya, 
jobb fibula, tibia, bal tibia és femur condylusok, calcaneus, talus, bal-jobb lábközép i–V, lábujjpercek (iV. hiányzik).
termet: 173 cm.
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tHe HUmaN remaiNs From tHe early ÁrpÁdiaN aGe Cemetery 
at maKó-iGÁsi JÁraNdó i. (m43 site 25)

Summary

a small number of anthropological series wish to provide a description of the southern Great 
plain, szeged and surrounding areas of the river mures 11th-century image of the population of 
anthropological data.
the relatively and medium well-preserved skeletal remains of ten individuals dated to the tenth–
eleventh century were recovered from the investigated area. With the exception of Grave 3, the seri-
es could be assigned to the adult age group: seven men and two women. the taxonomic assessment 
based on metric and morphological data indicated that five of the seven men (Graves 1, 2, 4, 7 and 
8) and one of the two women (Grave 5) could be assigned to the europid type, with the individuals 
from Graves 7 and 8 being pamirian and the individual from Grave 4 Cromagnoid. in addition to the 
europid dominance, a few mongolid morphological variations (such as fossa prenasalis, a “filled” 
shallow fossa canina, torus mandibularis, mandibularis-maxillaris prognathia, an additional seam 
on the maxilla, exostosis on the foramen infraorbitale, deep sulcus transversus on the basis of the 
ossis occipitale, shovel-shaped incisors) could be noted in the case of the men from Graves 4, 7 and 
8, and the woman from Grave 5. 

the pathological alterations were not significant, save for the traces of symbolic trepanation 
noted on the male skull from Grave 7. 
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