
Könyvismertetés 

Dr. Gyula Török: Die Bewohner von Halimba 
im X. und XI. Jahrhundert, AH. Ser. Nova XXXIX. 
(1962) 169. old. 100. tábla, 36 szövegközti kép és 4 
melléklet. 

1952-ben a Veszprém megyei Halimba község 
mellett megindult temetőfeltárás első eredményeiről 
a tudományos irodalomban először 1954-ben kap
tunk hírt Л Török Gyula rendkívüli szorgalommal és 
odaadással végezte a feltárást, a temető ásatásának 
teljes befejezéséig, amely végül is (egy régebben elő
került vázzal együtt) 932 sírt eredményezett. A te
metőről 1959-ben megjelent lipcsei összefoglalás 
nyomán2 külföldi szakkörök is nagy érdeklődéssel 
várták^ a feldolgozás befejezését és a publikációt. 
Az 1955-ben befejezett feltárás feldolgozása, amely 
ugyan az ásatással párhuzamosan is folyt, ezután 
még fél évtizedes alapos munkát követelt. Ezzel a 
könyvvel a magyar és szláv régészeti kutatás és ez 
egész közép-európai őstörténeti kutatás is igen ko
moly, történeti forrásként használható munkát ka
pott segítségül. Habár a temető elsősorban a dunán
túli emlékanyag feldolgozása szempontjából a legje
lentősebb, levonhatók belőle olyan következtetések 
is (történeti, társadalomtörténeti, etnikai sb.), ame
lyek az egész Kárpát-medence történetére nézve is 
komoly jelentőséggel bírnak. 

Az 1959-ben megjelent német nyelvű kivonat és 
a már napvilágot látott,* vagy a közeljövőben meg
jelenő ismertetések felmentenek az alól a feladat 
alól, hogy a könyvet teljes részletességgel ismer
tessük. 

932 sír közül 929 egyező tájolást mutat. A temet
kezési szokásokban megnyilvánuló más eltérések 
(pl. karok helyzete) irányítottakképpen az ásató fi
gyelmét arra, hogy a temetőt csoportokra bontsa fel. 
Ebben természetesen a gazdag éremanyag is komoly 
segítségére volt. Rátemetkezések nyomán felfigyelt 
arra a jelenségre, hogy a behajlított karú vázak ré
gebbiek lehetnek. Ezeket kikereste a temetőben. Vé
leménye szerint ez a szokás a Balkán félsziget felől 
terjed északra, Pannoniába. Itt talán déli eredetű 
szláv beáramlásra kell gondolnunk. 

A temetkezési szokások alapján azt is megálla
pítja, hogy a magyar honfoglalásnál régebbi temet
kezést a temetőben nem találunk. A legrégebbi te

metőrész a temető déli csoportja. Ebben az első cso
portban elsősorban a helyi etnikum ós részben a 
honfoglaló magyarság összetevői jelennek meg. 
Aránylag kevés az a régészeti anyag, amely a terü
let új urai megjelenésével hozható kapcsolatba: 
egészen szigorúan véve szemügyre a leleteket, csak 
hét felnőtt sírjában találunk a honfoglalókkal kap
csolatba hozható tárgyakat. 

A honfoglalással bekövetkezett változások a 
X. század első évtizede utolsó harmadában már 
olyan lényeges politikai-etnikai változásokat hoztak 
magukkal a Dunántúlon is, amelyek során egyes 
etnikai csoportok viszonylag messze eltelepülhettek 
eredeti lakhelyeikről. 

Vegyük ezután elő részletesebben az egyes, idő
ben egymás után következő sírcsoportokat. 

A temető használatának első szakaszában, ami 
alatt közel 60 évnyi (vagy még kevesebb) idő telt 
el (910/925—970), összesen 156 egyént temettek el az 
életben meglevő rokoni-gazdasági csoportoknak 
megfelelő elosztásban. A temetkezésekkel fokozato
san nyugatról kelet felé haladtak. 

A temetőhasználat második szakaszára (970— 
1050) már 381 sír esik. Ezek közül 47 volt koporsóba 
temetve. 12 sír teljesen mellékletnélküli, koporsójuk 
sincs (közel 12 %). Szemben az első szakasszal, itt 
már élesebben jelentkeznek a temetkezésben is tük
röződő társadalmi-gazdasági különbségek. A szerző 
szerint azért van több koporsó ebben a szakaszban, 
mert a honfoglalást megelőző etnikum: hatása job
ban érvényesül. Ezzel azonban ellentmondásban áll 
az a tény, hogy az alkarok behajlításának szokása 
erősen csökken. Itt inkább az árutermelésbe való fo
kozódó bekapcsolódás jó hatása okozza ezt a jelen
séget. Mind a szegény sírokba temetett egyének, 
mind pedig a jobbmódúak (az első szakaszban tulaj
donképpen egy igazi jómódú család volt csak), ter
melők, köznépi társadalmi helyzetben. Ez a szakasz, 
amely más hasonlókorú temetőkben is megvan, 
szemben az első szakasszal, amely a kalandozások 
korának köznépi temetője, már a letelepülés korá
nak egyik pogány temetőjét képviseli. 

A harmadik szakaszban az eltemetettek száma 
még tovább emelkedik, számuk 396 (1050—1100). Kö
zülük már 192 a mellékletnélküliek száma. Ezen 
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utóbbiak közül legfeljebb a mellékletnélküli, de ko
porsóba temetetteket lehet leszámítani, összesen 15 
főt. A szám így is jelentős különbséget tükröz: a 
mellékletnélküliek ebben a szakaszban a temetke
zéseknek már közel a felét teszik ki! Az eltemetet
tek társadalmi helyzete tehát az életben tovább 
romlott. 

A temetkezés a XII. sz.-ban lassan abbamaradt 
ezen a helyen, mert a temetőt a templom mellé te
lepítették. 

A szakaszok jellemzésekor nem térhettünk ki 
részletesen az egyes lelettárgyak, így pl. a hajkari
kák kérdésére. Ezek genezisére vonatkozóan részle
tes megjegyzéseket találunk Szymanszki W. idézett 
ismertetésében, amit a temető németnyelvű előzetes 
publikációjáról írt. 

Nemcsak az ékszeranyagot, hanem a kerámiát is 
igen alaposan feldolgozta könyvében a szerző. A 
X. sz. első felében Halimbán, úgy látszik, nem la
kott fazekas. A második szakaszban azonban már 
négyféle kerámiát is talált. Az edényanyag régi he
lyi hagyományokat őriz és folytat. Meg kell azon
ban még vizsgálni a vándorgölönesérek kérdését. 
Ugyanis a nyersanyaglelőhely, az anyagelőkészítés 
és égetési kérdései ennek a problémának eldöntését 
egyáltalán nem teszik egyszerűvé. Ezenkívül az edé
nyek elkészítésénél, a szerző szerint, alátétlapok al
kalmazása még mindig elég kevéssé bizonyított. 
Többek között erre nézve nincsen adatunk a keleti 
szlávság anyagából. A fokozódó árutermelés vélemé
nyünk szerint a fazekasművességre és az áru mesz-
szeföldre való elszállítására is kihatással lehetett. 

Szymanszki W. kiemelte azt a tényt, hogy a ha-
limbai temető feldolgozása új színt jelent a magyar 
régészeti irodalomban. Az új dolog benne az anyag 
gazdasági-társadalmi interpretációja, A történeti for
rásanyag módján való közlés mellett, véleményünk 
szerint is, ez a munka nagyi erénye. Ezzel az inter
pretációval kapcsolatban legfeljebb annyit jegyez
hetünk meg, hogy a halimbai faluközösség (ezen 
belül a nagycsaládi gazdasági kötelékek) szembeál
lítása a X. sz.-! birtokososztállyal, nem helyes. Ek
kor még nem beszélhetünk Magyarországon egysé
ges birtokososztályról (122. oldal). 

Tulajdonképpen ezzel a feldolgozással kezdődött 
meg a honfoglaláskori és az azt követő korszak ré
gészeti anyagának az a részletes vizsgálata, melyet 
Molnár Erik régebben joggal hiányolt magyar ős
történeti munkáiban.5 Szőke Béla hasonló jellegű 
vizsgálatai a régebben feltárt temetőanyagon szin

tén ezen a téren jelentettek újabb lépéseket. *> Saj
nos, korai halála munkálatai folytatását félbeszakí
totta. Sajnálatos azonban az embertani kutatás le
maradása e téren. A Fiad-Kérpusztai XI—XII. sz.-i 
temető példamutató embertani feldolgozását nem 
követte a többi, már jónéhány éve feltárt VII.— 
XI. sz.-i temetők embertani feldolgozása. (Környe, 
Pilismarót-Basaharc, Sopron-Kőhida stb.) Elmaradt 
ez a halimbai temető esetében is. Ezért nem lehet 
a populációval kapcsolatos kérdést megválaszolni, 
pl. azt sem, amit Török Gyula igen helyénvalóan 
vetett fel könyvében, hogy milyen mértékben olvad 
össze a temető első szakaszában a helyi őslakosság 
a honfoglaló magyarság egyes elemeivel, egyáltalán 
van-e ilyenről szó az első szakaszban? (A régészeti 
anyag utal arra, hogy van.) Vagy csak a második 
szakaszban kerülnek ide be a közösségbe olyan ma
gyarok, akik valamilyen okból kifolyólag nem kap
tak helyet más temetőben. A jövőben, optimálisan, 
nem is lenne már szabad megjelennie olyan temető
feldolgozásnak, melyet azonnal nyomon nem, követ 
embertani feldolgozás, mert az ellenkező eset a 
komplex kutatás követelményeinek mellőzését je
lenti. 

Végezetül térjünk még ki a monográfia néhány 
más kisebb részletére is. A szerző könyvében — na
gyon helyesen — elveti a „Bjelo-brdait kultúra" el
nevezést. Ez a helytelen elavult elnevezés már igen 
begyökeresedett az irodalomban. Reméljük, és erre 
komoly alapot ad ez a könyv is, hogy a kutatók 
mint helytelent el fogják hagyni mind Magyarorszá
gon, mind pedig külföldön.? Ebben a korban már 
konkrétabb, etnikumra vagy még inkább gazdasági -
történeti korszakra kell utalni a kultúrák elneve
zésében. 

A letelepült életformát tükröző nagy létszámú 
X.—XI. századi temetők mellett rendszeres vizsgá
lat tárgyává kellene újra tenni a kis létszámú 
IX.—X. sz-i magyar nagy családi, nemzetiségi ren
det tükröző temetőket ós temetőcsoportokat is. Itt 
fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a magyarok 
türk neve nem takar türk etnikumot, még ha voltak 
is török nyelvű csoportok ai honfoglaló magyarság
ban. Nyelvileg azonban az ugor rész győzedelmes
kedett. 

A könyv szép példája a pontos, a régészeti lelet
anyagot történeti forrásértékűvé avató feldolgozás
nak. Történeti, társadalmi következtetései megfele
lően mértéktartóak. Egyik kiemelkedő nyeresége ré
gészeti irodalmunknak és egyben a koraközépkori 
kutatások egyik fontos bázisa.8 
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