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A korai avar korszak etnikai problémái, 
a részleges lovas temetkezések eredete 

A múlt kutatójaként, ha valamely tárgyi emlékkel, emlékcsoporttal fogalko-
zunk, önkéntelenül is az a legfőbb törekvésünk, hogy meghatározzuk, nevén nevez
zük azt a népet, etnikumot, amelyhez az általunk vizsgált tárgyi emlékek kapcsol
hatók. Ebbéli törekvésünk azonban rendkívüli nehézségekbe ütközik. így van ez a 
korai avarok etnikumának tanulmányozása esetén is. 

Az avar=zsuan-zsuan azonosítást napjaink történészei, régészei nem fogadják 
el, helyette általános az a vélemény, hogy a kárpát-medencei avarok a heftaliták 
utódai. A keleti és a nyugati heftaliták neve az uar és fuon volt, az európai avarok 
neve pedig uar£on. A két elnevezés Czeglédy Károly szerint azonosítható (CZEG-
LEDY 1954. 9-11.). Ligeti Lajos különvéleménye szerint azonban „...Baján avar 
népe egy eftaliták földjéről származó ogór atyafiságú törzsi alakulat." Ezenkívül 
tudjuk még, hogy az avarokhoz csatlakoztak tarniakh, kotzagér, zabender, kutri-
gur, onogur elemek is (LIGETI 1986. 133-136.). A nyugati heftalitákról a források 
alapján még az is sejthető, hogy a kao-cs'ö, más néven t'ie-lö törzsszövetségből vál
tak ki, amelyet az ogurokkal szokás összefüggésbe hozni. A keleti heftaliták ruon 
neve pedig a hun népnévéi és változataival azonosítható. A fenti felsorolás a teljes
ség igénye nélkül csupán két kiemelkedő kutató munkáiból idéz, mégis 16 népnevet 
tartalmaz egy olyan nem túl nagy létszámú etnika alakulattal kapcsolatban, mint 
a VI. században a Kárpát-medencébe menekülő korai avarok. 

Az igazi problémát mégsem a népnevek sokasága jelenti, hanem a túlságosan 
a mai viszonyokhoz kötődő szemléletünk. Figyelmen kívül hagyjuk, hogy a forrá
sokban szereplő népnevek nem a mai értelemben vett népeket takarnak. (Noha a 
kérdésnek igen nagy a szakirodalma: pl. SZŰCS 1974., BROMLEJ 1976. A különb
séget illetően legtömörebben informál (szakirodalommal): NAGY 1991. Az eurázsiai 
füves övezetben a nagy népvándorlás idején élt népek nem alkottak stabil, kialakult, 
önálló gazdasági egységeket, nem szerveződtek etnikai alapokon álló államokba. Az 
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egyes etnikumok néppé válásuk és etnika tudatuk olyan szintjén álltak, amely az 
idegen elemek befogadását vagy a másokhoz való csatlakozást könnyen lehetővé 
tette. A „barbár" etnikai tudatot ez különbözteti meg a mai etnikai, nemzeti tu
dattól. (Ebből eredhet a korai magyar állam feltűnő befogadókészsége is.) 

A népvándorlás kori etnikai csoportok könnyen átléphették saját „népiségük", 
népi identitásuk korlátait. A legfontosabb összetartó erő nem gazdasági jellegű volt, 
hanem a közös eredet tudata, amely előtte állt a nyelvi rokonságnak is, illetve a 
különböző típusú - vagy éppen rokon - nyelveket beszélő etnikumokat a domi
náns etnikum erre hivatkozva tudta saját fősége alatt egyesíteni. Ezt megkönnyí
tette, hogy egy igen nagy eurázsiai areában, az uráli, paleoszibériai, altáji, iráni 
népek körében az eredetmondák több közös motívumot tartalmaznak. A dominan
ciát azonban környezetükben nyilvánvalóan azok a csoportok tudták megszerezni, 
amelyek gazdaságilag erősebbek voltak, és ily módon néppé válásuk folyamatában 
is előrébb tartottak. 

A népvándorlás kori nagyállattartó népek egymás közti kapcsolatai nem „ál
lamközi" keretek között zajlanak, a békés, vagy békétlen változások nem államok 
születésével, eltűnésével vagy az államhatárok átalakulásával járnak. A kor po
litikai változásai az egyes etnikumokat rendezik át folyamatosan. Tehát egy-egy 
etnikum - anélkül, hogy tárgyi, szellemi kultúrája gyökeresen megváltozott volna 
- időről-időre más neveken jelent meg a történeti forrásokban. (Ld. a magyarok 
szabir, onogur, türk, baskír neveit.) Ebből következően, ha az a szándékunk, hogy 
a kárpát-medencei avarok elődeinek és az egyes kora avar kori csoportoknak ne
vet találjunk, akkor az elméleteinkbe beépített népnevek korlátozott időtartamú 
használatára is gondolnunk kell. A népnevek keresésének mindenképpen a tárgyi 
emlékek összehasonlító elemzése után kell következnie. 

Az ilyen jellegű kutatás már hozott eredményt a korai avarok műveltségének 
származtatása terén. Bóna István nyomán látjuk ennek a kultúrának belső-ázsiai és 
közép-ázsiai elemeit. A belső-ázsiai eredetet újabban Mesterházy Károly a gyűrűs 
markolatvégű kardokról, a hosszú köpűs kopjáról és egy sajátos temetkezési rítusról, 
a három részleges lóval való temetkezésről is kimutatta (MESTERHÁZY 1987. 230-
238). 

Az ukrajnai, dél-oroszországi VI-VII. századi nomád csoportok korai avar kap
csolataival pedig BÁLINT Csanád (1990. 100.) és SOMOGYI Péter (1987., 1991.) 
is foglalkozott. Bálint Csanád véleménye szerint a martinovkai csoport azzal a nép-
vándorlási hullámmal került a dél-oroszországi sztyeppékre, amellyel az avarok a 
Kárpát-medencébe (BÁLINT 1990. 93.). Az ilyen példák sokasodása is jól rávilágít 
az eurázsiai sztyeppe kusza etnikai viszonyaira a népvándorlás idején. 

Az egyes etnikumok folyamatos változása a történeti források szerzői, össze
állítói számára nehezen értelmezhető. Erre éppenséggel nagyon jó példa az avar 
vándorlás zavaros tálalása (idézi CZEGLEDY 1954. 9-10.). Pedig ebben az esetben 
is csak arról van szó, hogy egy népvándorlási hullám két földrajzi végpontja között 
a vándorlók etnikuma folyamatosan változott a csatlakozások, leválások következ
tében, és változott a vezető csoport, ami tükröződött a vándorlók elnevezésének 
alakulásában is. 
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A nagy népvándorlás időszaka, maga a vándorlás ténye társadalmi, gazda
sági anomáliaként jellemezhető. (Itt most természetesen csak a pusztai nagyállat
tartó népek kelet-nyugati vándorlásának alapjaival kívánok röviden foglalkozni.) 
A kedvező körülmények között élő állattartó népek amennyiben fölösleget tudnak 
termelni, akkor fölöslegük az állatállomány szaporodásában jelentkezik. Ez az egy
oldalú gazdasági struktúra csak akkor funkcionál, ha a felnevelt állatokat minél 
előbb megpróbálják értékesíteni, mivel a szükségleten felüli állatállomány legeltetése 
rendkívül gazdaságtalan tevékenység és a legelőterületek kimerüléséhez vezethet. A 
sztyeppe népei állandó kereskedelmi kapcsolatban álltak a tőlük északra élő népek
kel, amelyektől főként prémeket tudtak szerezni. Kapcsolatban álltak a tőlük délre 
lévő birodalmakkal is, ahonnan leginkább luxuscikkeket szereztek be. Ez utóbbi 
kapcsolatra kifejezetten rá voltak szorulva, mivel az olyan nagy birodalmak, mint 
pl. Kína, hatalmas felvevőpiacot jelentettek számukra. Ecsedy Ildikónak a témával 
foglalkozó tanulmányaiból megtudhatjuk, hogy a nomád népek állandó - felváltva 
politikai és fegyveres - harcot folytattak azért, hogy bejussanak az elzárkózó Kínai 
Birodalom piacaira és ott termékeiket elcserélhessék (ECSEDY 1979. 98-112.). Leg
főbb és legértékesebb termékük a ló azonban nemcsak a kereskedelemhez szükséges 
árualap volt, hanem egy harcossal a nyergében harci eszközzé válhatott. Egy-egy 
katonai akcióval, ha fáradságosabban is, a sztyeppéi népek ugyanazt érték el, amit 
a piacokon: megszerezték a szükséges árucikkeket. 

A létszükségleteket felülmúló állatállomány fönntartásának igénye - mivel az 
állatállomány mértéke a gazdagság jele - egyes etnikumokat, népeket arra vezérelt, 
hogy gazdasági rendszerüket kettős alapra (állattenyésztés+agresszió) állítsák. Az 
állatállományban és különösen a lóállományban megtestesülő vagyonukat nem ke
reskedelmi úton váltották át jövedelmet nem termelő árucikkekre, hanem a lóállo-
mányukban, harci tapasztalataikban testet öltő tőkéjüket megőrizve, próbálták azt 
fegyveres agresszió révén kamatoztatni, és szükségleteiket ily módon kielégíteni. A 
sikeres akciók természetesen az állatállomány növekedésével jártak. Az így fenn
maradt gazdasági feszültség pedig állandóan újratermelte a politikai feszültségeket 
is. 

A sztyeppéi nagyállattartó népek változó idejű és változó területi kierjedésü 
elmozdulásai mögött tehát a sztyeppe egyes területeinek túltermelési válságát kell 
keresnünk. 

Mindezekből az következik számunkra, hogy a részleges vagy teljes lóval való 
temetkezés a népvándorlás „országútjára" lépett népek esetében nem lehetett a 
lóállomány nagyságának függvénye, a sikeresen harcoló népeknek létszükségleteiken 
felüli loallománnyal kellett rendelkezniük. A részleges lovas temetkezésről Tomka 
Péter azt írta, hogy a sztyeppe nyugati részén bukkant föl először, és onnan terjedt 
kelet felé (TOMKA 1969. 153.). Hérodotosz leírásából (IV. 71-73.) talán arra is 
következtethetünk, hogy a lovak belső részeinek eltávolítása és belsejük kitömése 
gyakorlati okokból terjedt el. Ez a szokás megszületésekor nem több, mint egy olyan 
praktikus eljárás, amely két célt szolgált: egyrészt az ily módon „megkönnyített" 
lovat már minden különösebb nehézség nélkül póznára lehetett húzni és a póznát a 
sír földjébe ferdén beleállítani, másrészt a póznán lévő, belsőségeitől megszabadított 
ló tovább állt ellen az enyészetnek. 
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A jelenlegi ismeretek szerint a kelet-európai sztyeppe első részlegesen földbe 
temetett lovainál valamivel korábbiak (III-V. századiak) a Volga és a Káma össze
folyásának vidékén található azelinói kultúra részleges lovas temetkezései (KLIMA 
1990. 76-77.). Amennyiben ezek lennének a népvándorlás kor legkorábbi részlegesen 
eltemetett lovai, akkor felállíthatjuk azt a hipotézist, hogy esetleg a póznára húzott 
lovas rítus keletkezési helyén ismeretlen ragadozó állatok (medve) miatt fejlődött 
tovább úgy ez a temetkezési szokás, hogy a részleges lovat az elhunyt mellé a sírba 
helyezték. 

A részleges lovas temetkezések sztyeppéi terjedésében közrejátszhatott, hogy 
az állattartó népek és emberek többsége nem látott döntő különbséget a lovak 
részlegesen vagy egészben való eltemetése között. A két különböző rítus számukra 
nem hordozott két különböző jelentést. Ezt azzal is bizonyíthatjuk, hogy egy sor 
altáji nyelvben ugyanaz a közös etimológiájú szó jelöli a lovas temetkezést, tehát a 
részleges lovat temetőknél a részleges lovas temetkezést, és a teljes lovat temetőknél 
a teljes lovas temetkezést (TOMKA 1969. 152-153.). (Ez alól valószínűleg kivételek 
azok a temetkezések, ahol ugyanabba a sírba tettek egész és részleges lovat.) 

Összefoglalva az eddig elmondottakat: a Kárpát-medencébe érkezésekor a korai 
avarság a néppé válás külünböző szintjein álló etnikumok („törzsek") laza alkalmi 
szövetsége lehetett. Itt azonban megindult egységesülése, életmód váltása amelyet 
a viszonylag szűkebb terület, az eltérő földrajzi viszonyok is siettettek. A nagyál
lattartó életmód és a hozzá kapcsolódó kultúra háttérbe szorulását bizonyítja az a 
megfigyelés, hogy a kora avar kor végére a lovas temetkezések száma csökken. 

A kora avar kori lovas temetkezési 
típusok területi megoszlásáról 

A kora avar kori lovas sírokat a következőképp csoportosítottuk: 
1. lovas sírok (ember és egészben eltemetett ló közös sírgödörben) 
2. máglyaleletek 
3. részleges lovas temetkezések 
4. lósírok 
5. lószerszámos temetkezések 
6. egész vagy részleges ló az ember fölött 
7. fülkesír 
8. ember két vagy több lóval 
9. hiányos adatok miatt térképen nem jelölt lovas temetkezések 

A korai avar lovas temetkezések egyik legjellegzetesebb típusát, az ún. mág
lyaleletek körét először Csallány Dezső próbálta értelmezni és az ismert leleteket 
összegyűjteni (CSALLÁNY 1946/48., 1953.). Az eddig rendelkezésre álló adatok 
alapján elképzelhető, hogy ennek a temetkezési fajtának több változata is volt. 
Munkácsi Bernátnál néprajzi példát olvashatunk arról, hogy az elhunytat lovával 
együtt elégették (MUNKÁCSI 1896. 317.). Esetleg erre utalhat a máglyaleletek 
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között meglehetősen egyedülálló bácsújfalusi (Selenca) leletegyüttes azáltal, hogy 
nemcsak lószerszámokat és kopját, hanem egy előkelő harcos felszerelését is tartal
mazza. 

A máglyaleletek legsűrűbben a Dunántúl északi részén fordulnak elő, de el
mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence egész területéről ismertek (1. kép). 

A korai avarság leggyakoribb lovas temetkezési módja az elhunyttal közös sír
gödörbe temetett lovas temetkezés. A Kárpát-medence egész területén megtalálható. 
A nagyjából egyenletes megoszlás egy helyen mutat csak ritkulást: a Duna-Tisza 
köze belső régióiban. Az ilyen típusú lovas temetkezések a fenti területnek csak a 
Dunához és a Tiszához közeli sávjaiban találhatók meg (2. kép.). Ennek a rítus
nak Kiss Attila rendszerezése óta több altípusát is számontartják, ezek azonban 
szerintünk nem a rítus lényegét érintő változatok. Ezért nem is ábrázoltuk elkü
lönítve az egyes altípusokat. Természetesen nem kizárt, hogy a kutatás fejlődése 
során majd jelentőséget kap, hogy pl. a ló miért az ember bal vagy jobb oldalán 
van, vele megegyező vagy ellentétes tájolásban. 

Elterjedésükből következően az imént említett két típusról megállapíthatjuk, 
hogy az a korai avarság zömének elsődleges és általános temetkezési szokása. Kov-
rig Ilonának az Acta Archaeologicában 1955-ben megjelent tanulmánya óta avar 
régészetünkben meggyökeresedett az a nézet, hogy a máglyás temetkezés a korai 
avar korszak elejére datálható. 

Az önálló lósírok körülbelül a máglyaleletekkel azonos gyakoriságúak a korai 
avar korban, de más területi megoszlást mutatnak. Túlnyomó többségük a Du
nántúlon található. A kevés kivétel: Mezőbánd (Band), Tiszavárkony és Szőreg-
Téglaégető (3. kép). Az önálló lósírokban általában egészben eltemetett lovakat 
találunk, a részleges lovak igen ritkák. 

Meglehetősen gyakori a részleges lovas temetkezés. Egyes temetőkre különösen 
jellemző, pl. a Szegvár-oromdűlői temetőben uralkodó volt a lovas temetkezések 
között. Tendenciaként állapítható meg, hogy a Tiszántúlra jellemző. Nem telje
sen ismeretlen a Dunántúlon sem, előfordul Pókaszepétken, Zalakomárban, Mór-
Akasztódombon és a Szekszárd-Bogyiszlói úti temetőben. Ha közös térképen szem
léljük az önálló lósírok és a részleges lovas temetkezések elterjedését, feltűnő, hogy 
a két rítus között, általuk teljesen érintetlenül helyezkedik el a Duna-Tisza közi 
terület (3. kép). 

Megfigyelhető, hogy a ritkább lovas temetkezési típusok a Dunántúl északi 
részét elkerülik, annak csak déli részére jellemzőek. Ezen belül is a Tolna megyei 
temetők a lovas temetkezések nagy változatosságával tűnnek ki. 

A ritkább temetkezési típusok közül az elhunyt fölé, a sír földjébe helyezett 
lovak elsősorban azokban a Csongrád megyei temetőkben fordulnak elő, ahol fülke
sírokat tártak fel. Egyéb előfordulásai a Tiszántúlon (Tiszavasvári, Biharkeresztes) 
vagy a Dunántúl déli részén (Keszthely, Szekszárd-Bogyiszlói út) vannak (4. kép). 

A lovas temetkezések kis létszámú csoportját alkotják azok a sírok, amelyekben 
több lovat találtak. Ezen a kis csoporton belül is vannak eltérések a lovak elteme-
tését illetően. Kunágotán, Pókaszep étken egészben temettek el két lovat, Csókán 
(Сока), Szegvár-Sápoldalon és Zalakomárban az egyik lovat részlegesen temették 
el, Szegvár-Oromdűlőn a 33. sírban egy egész és két részleges ló volt eltemetve, az 
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előbbi csoportban már említett Biharkeresztesen pedig három részlegesen elteme
tett ló volt az elhunyt felett. A rítus elterjedése: a Tiszántúl, és a Dunántúl déli 
része (5. kép). 

A fülkesíros lovas temetkezések fő elterjedési területe a Tiszántúl déli része. 
Erről a csoportról többször is írt CSALLÁNY Dezső (1939., 1968). Jellemzője nem
csak a fülkesíros temetkezés, gyakorolták a lovak részben eltemetésének szokását, és 
a sírba gyakran helyeztek ételmellékleteket, valamint háziállatokat egészben vagy 
részben. Ezek által ennek a csoportnak több ismérve van. Ugyanúgy, ahogy egy 
néprajzi táji-történeti egységet, vagy egy nyelvjárást több jelenség együttes meg
létejellemez, a régészetben is egy csoportot több közös jellemző alapján lehet leírni. 
Önmagában az egyes korai avar lovas temetkezési típusok eltérő területi megoszlása 
a Kárpát-medencben nem jelenti azt, hogy azokon a területeken más-más etnikum 
jelenlétével kell számolnunk. (Már csak azért sem, mert egy temetkezés is tartozhat 
több típusba, pl.: részleges ló az ember fölött, részleges ló fülkesírban stb.) A Csal-
lány által elsőként körülírt fülkesíros csoport azonban több közös jellemzője miatt 
esetleg utalhat etnikai különállásra. Erről az etnikai csoportról mind többet tudunk 
meg Lőrinczy Gábor tanulmányaiból (LORINCZY 1991.) (4. kép). 

A légritkábbnak nevezhető a temetkezési módok közül az, amikor az elhunyt 
mellé csak lovának felszerelését tették. Ilyen lehetett a bölcskei 5/1889-es sír, a 
Tiszaeszlár-bashalmai 2. sír és újabban ilyeneket említ Kürti Béla Gerláról, valamint 
B. Nagy Katalinra hivatkozva Székkutasról (KÜRTI 1990. 80-82.) (4. kép). 
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1. kép Máglyaleletek 
1. Abb. Scheiterhaufenfunde 
Рис 1. Погребения с сожжением 
9. Baja 10. Bajna 14. Bánhida 15. Batajnica 17. Bicske 20. Bikács 21. Bocar 32. 
Csabdi 36. Csengele-Jójárt 37. Csengőd 46. Devínska Nova Ves 49. Esztergom-
Nagyhegy 50. Fejér megye (térképen nem szerepel) 53. Füle 57. Gyarmat-
Királydomb 58. Győr-Ménfőcsanak 66. Imrehegy 68. Jászapáti 73. Káposztásmegy er 
határa 74. Káposztásmegyer-Téglagyár 79. Kótaj 91. Mikebuda-Felsőpuszta 103. 
Orosháza-Aradi út 106. Páhi puszta 107. Pátka 117. Selenca 120. Sinpetru German 
(Góliát) 121. Sióagárd-Adácsdűlő 122. Soltszentimre 124. Stremt 141. Tirnaveni 
144. Tiszaszentimre 150. Töltéstava 152. Új futták-Rezső major 154. Vác környéke 
162. Zámoly 
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2. kép Ember és egészben eltemetett ló közös sírgödörben 
2. Abb. Mensch und vollständig bestattetes Pferd in einem gemeinsamen Grab 
Рис 2. Человек и целый конь в общей могиле 
1. Aiud (II) 7. Backo Petrovo Selo 12. Banatsko Arandelovo 19. Bijelo Brdo 24. 
Bölcske (XX) 25. Budakalász-Dunapart 26. Budapest III. Pusztadombi út 27. Bu
dapest III. Szentendrei út - Farkas villa (III) 28. Budapest III. Szőlő u. 29. Buda
pest XXI. (Csepel) II. Rákóczi Ferenc u. 289-295 30. Bugyi-Ürbőpuszta (IV) 31. 
Cikó (V) 34. Csákberény (X) 35. Csengele-Feketehalom (III) 41. Dávod (IV) 42. 
Deszk-G (II) 43. Deszk-H (II) 44. Deszk-T 46. Devínska Nova Ves 48. Előszállás-
Öreghegy 51. Feketic 52. Felnac (?) 54. Gátér (IV) 56. Gimbas 59. Gyönk-Vásártér 
(II) 60. Gyula-Szentbenedek 61. Hajdúdorog-Városkert u. 5-7. 62. Halimba 63. 
Hódmezővásárhely-4.sz. téglaégető 69. Jutás (II) 70. Kába 71. Kajdacs-Kiskajdacs 
72. Káloz-Nagyhörcsökpuszta (II) 77. Kiszombor-E 78. Komárno (III) 80. Kölesd 
84. Kunmadaras 88. Mali Idős 89. Mezőfalva-Vasútállomás 90. Mezőkovácsháza-Új 
Alkotmány Tsz (II) 92. Mokrin (III) 97. Nagymányok 100. Nyíregyháza-Sarkantyú 
u. 17. 104. Öcsöd MRT 96/a 105. Öregcsertő 108. Pécs-Köztemető 109. Peregu 
Mare 111. Prigrevica Sv. Ivan 112. Pusztaberény (XV) 114. Rácalmás-Rózsamajor 
126. Szebény-II. (II) 129. Szegvár-Oromdűlő (I) 132. Szekszárd-Bogyiszlói út (II) 
137. Szigetszentmiklós (III) 145. Tiszavárkony-Hugyinpart (III) 146. Tiszavasvári-
Koldusdomb (II) 151. Törökbálint 155. Valea Lui Mihai 161. Zamárdi-Réti földek 
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3. kép Ónálló lósírok: • 
3. Abb. Eigenständige Pferdegräber: • 
Рис 3. Самостоятельные конские погребения:! 
2. Andocs-Újhalastó 3. Aradac-Mecka 25. Budakalász-Dunapart 59. Gyönk-
Vásártér (III) 75. Káptalantóti-Bodók (III) 76. Kehidakustány-Központi tsz ma
jor 82. Környe (XX) 86. Linz-Zizlau 89. Mezőfalva-Vasútállomás (VII) 108. Pécs-
Köztemető (II) 110. Pókaszepetk-Mesterföldek (XVI) 113. Rácalmás-Göböljárás 
114. Rácalmás-Rózsamajor (X) 132. Szekszárd-Bogyiszlói út (XVIII) 140. Szőreg-
Téglaégető 145. Tiszavárkony-Hugyinpart (II) 156. Várpalota-Gimnázium 159. Vr-
bas 160. Zalakomár-Lesvári dűlő (II) 161. Zamárdi-Réti földek (III) 
Részleges lovas temetkezések:« 
Partielle Reiterbestattungen:« 
Частичное погребение коня:« 
5. Ártánd F 142/а. határkő 6. Ártánd-Platthy birtok 13. Band (И) 16. Besenova-
Veche (III) 18. Biharkeresztes-Lencséshát 43. Deszk-H. 45. Dévaványa-Köleshalom 
64. Hódmezővásárhely-Szárazér-Sámsonoldal 92. Mokrin 93. Mór-Akasztódomb 99. 
Nyíregyháza-Moszkva u. 9. 110. Pókaszepetk-Mesterföldek (II) 115. Rákóczifalva-
Kastélydomb 119. Sinpetru German 129. Szegvár-Oromdűlő (XIII) 132. Szekszárd-
Bogyiszlói út (VI) 133. Szentes-Derekegyháza 135. Szentes-Lapistó 138. Szőreg-
Homokbánya 146. Tiszavasvári-Koldusdomb (III) 
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4. kép Ló az ember fölött: • 
4 . Abb. Pferd über dem Verstorbenen bestattet: • 
Рис 4. Конь над человеком: • 
5. Artánd F 142/1. határkő 7. Backo Petrovo Selo 8. Bágyogszovát-Gyürhegy 42. 
Deszk-G (III) 59. Gyönk-Vásártér 85. Kunszentmárton 90. Mezökovácsháza - Új 
Alkotmány Tsz (II) 129. Szegvár-Oromdűlő (VII) 132. Szekszárd-Bogyiszlói út (II) 
138. Szőreg-Homokbánya 146. Tiszavasvári-Koldusdomb (VI) 
Fülkesírok: Л 
Kammerngräber: Л 
Катакомбные могилы:Л 
42. Deszk-G (II) 43. Deszk-H (IV) 44. Deszk-T 142. Tiszacsege-Nagy major 129. 
Szegvár-Oromdűlő (VII) 
Lószerszámos temetkezések:o 
Bestattungen mit Pferdegechirr:o 
Погребния с конской сбруей:о 
23. Bóly-Sziebert puszta 24. Bölcske 55. Gerla 59. Gyönk-Vásártér 101. Nyíregy
háza-Városi Kertgazdaság (II) 143. Tiszaeszlár-Bashalom-Csengőspart 
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5. kép Több lovas sírok 
5. Abb. Gräber mit mehreren Pferden 
Рис 5. Погребения с несколькими конями 
5. Ártánd F 142/а. határkő (3R) 38. Сока (2R+1E) 43. Deszk-H (2Е) 83. Kunágota 
(2Е) 110. Pókaszepetk-Mesterföldek (2Е) 129. Szegvár-Oromdűlő (2R+1E) 130. 
Szegvár-Sápoldal (1R+1E) 132. Szekszárd-Bogyiszlói út (2R) 146. Tiszavasvári-
Koldusdomb (2R) 160. Zalakomár-Lesvári dűlő (1R+1E) 
Hiányos adatok miatt térképen nem jelölt lovas temetkezések 
Aufgrund mangelhafter Angaben nicht auf der Karte verzeichnete Reiterbestattun
gen 
Конские погребения, не указанные на карте из-за отсутствия данных 
2. Andocs-Újhalastó 4. Ároktő-Pélypuszta (II) 11. Balatonfüzfő 22. Bodajk 33. 
Csabrendek 34. Csákberény (II) 39. Csolnok-Szedres 40. Csökmő 42. Deszk-
G 47. Dunaújváros-Alsófoki patak, Béke városrész 65. Hőgyész-Szőlőhegy 67. 
Iszkaszentgyörgy-Kincsesbánya, Bitói külfejtés 78. Komárno 81. Kömlőd 82. 
Környe 87. Lovcenac 94. Mór-Állami Gazdaság Sóderbányája 95. Nagykőrös-
Nyárkútrét dűlő 96. Nagykőrös-Zsíroshegy dűlő 98. Növi Knezevac 102. Nyír
tura 115. Rákóczifalva-Kastélydomb (III) 116. Rigács 118. Simontornya 123. 
Solymár-Dinnyehegy 125. Szárazd 127. Szeghalom 128. Szeghalom-Kovácshalom 
131. Szekszárd-Baktahegy 134. Szentes-Dónát 136. Szentendre 139. Szőreg-Kiss ta
nya 148. Tolna megye 149. Tolnanémedi 153. Üröm Pilisborosjenői téglagyár 156. 
Várpalota-Gimnázium 157. Varsád-Vidámvölgy 158. Vaszar-Tórét 1. 
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Az adattárhoz és a térképekhez 
Az adattár szándékunk szerint a korai avar lovas sírok gyűjteménye. Tekintet

tel arra, hogy túlnyomó részben szakirodalmi gyűjtés alapján készült, kevesebbet 
ad annál, mint ami a kézirat leadásának idején a kutatók információcseréjéből a 
szakmában már ismeretes volt. 

Egy ilyen adattár összeállítása számos hibalehetőséget hordoz magában. Ne
hezen értékelhetők a korai publikációk, illetve a szűkszavú ásatási jelentések. 
Amennyiben képek vagy tárgyleírások vagy a temetkezési rítus jellemzésének hi
ányában az adott információ helyességét nem tudtuk mérlegelni, akkor mindig el
fogadtuk, ha a szerző anyagát kora avar korinak nevezte. Remélem, hogy adattá
runkban többségben vannak a helytálló adatok és az az anyag, amelyet Némethi 
Mária összegyűjtött, még sok régésznek jelent biztos kiindulási alapot a kora avar 
kori lovas temetkezések kutatásában. 

A sírmellékletek közül csak azokat említjük, amelyek a lovas temetkezés vala
milyen formájának meglétére utalnak. 

Nem szerepel adattárunkban néhány korai avar részleges lovas temetkezés, 
amelyről az összes napvilágot látott információ csak annyi, hogy van. Ezek megta
lálhatók KISS Attila 1962-es munkájában. Felsorolását MESTERHAZY Károly is 
átvette (1987). 

A különböző temetkezési rítusok területi megoszlását szemléltető térképeken 
(1-5. kép) a lelőhely száma után zárójelben jelöltük, amennyiben egynél több ugyan
olyan rítusú lovas sír ismert az adott lelőhelyről. Az 5. képen a több lovas sírok 
esetében a lelőhely száma után jelöltük a lovak megoszlását síronként (E= egész, 
R= részleges ló.). 

(Klima László) 

Adattár 

1. AIUD (Nagyenyed, Románia) 
1. s i r : 

csikózabla 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
(HOREDT 1958. 91-92. 10. tábla, BÓNA 1986/b. 168.) 

2. s i r : 
zabla 
hurkosfülű kengyel 
másik kengyel töredéke 
(HOREDT 1958. 91-92. 10. tábla, BÓNA 1986/b. 168.) 
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2. ANDOCS-ÚJHALASTÓ (Somogy m.) 
1 1 . sír: 

Férfisír. A váz helyzetére közelebbi adat nincs. 
lószerszámveretek 
(GARAM 1972. 132. 3. ábra) 

23 . sír: 
Lósír. „A ló kopnyája hiányzott. A ló feldarabolva feküdt, egymástól kb. 20-30 
cm-es ásott gödörben." 
alma alakú, hosszúfülű vaskengyel 
(GARAM 1972. 134. 27. ábra) 

3. ARADAC-Meüka (Aradka, Jugoszlávia) 
Lósír. Sírmélység: 133 cm, T: ÉK-DNY, teljes ló. 
oldal tagú feszi tőzabla töredékei 
hosszúfülű kengyelpár 
nyeregvasalás töredékei 
lószerszámdíszek 
(NAGY 1959. 63. XII. t. 14-18., XIII. t., XIV. t., XVI. t.) 

4. ÁROKTÖ-PÉLYPUSZTA (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) 
8. sir: 

A sírra vonatkozó közelebbi adat nincs. 
hosszúfülű kengyel 
(KOVRIG 1955/a. 30.) 

20. sír: 
A sírra vonatkozó közelebbi adat nincs. 
egyenes talpú, hurkosfülü kengyel 
kerek talpú, hosszúfülű kengyel 
vas oldalpálcás zabla 
(VÉGH 1968. 50. IV.t., XIX. t . l . ) 
Megjegyzés: a 8. sír K. Végh Katalin munkájban nem szerepel, a 20. sír anyagához 
a hosszúfülű kengyelt utólag leltározták be. 

5. ÁRTÁND F 142 /1 . határkő (Hajdú-Bihar m.) 
Lovas sir. 

Mélysége: 190 cm, hosszúsága: több mint 200 cm, szélessége: 90 cm. T: ÉÉNY 
3700 - DDK 500. Az emberi váz alatt koporsónyomok, fölötte 20 cm-rel kitömött, 
felszerszámozott ló a halottal egy irányban. Ezen a lovon két szerszám nélküli 
részleges ló egymás mellett, közülük az egyik csikó. 
karikás végű csuklós zabla 
hurkosfülü kengyelpár 
(MESTERHÁZY 1987. 219-222., 233-238) 

6. ÁRTÁND-PLATTHY BIRTOK (Hajdú-Bihar m.) 
Lovas sír. 

Sírmélység: 2 ni, a ló valószínűleg részlegesen lehetett eltemetve, mert a leírás a 
lónak csak a „fogcsontjait" és a patáit említi. 
bordás talpú, hurkosfülű kengyelpár 
csikózabla 
lószerszám ver e t ek 
(CSÉPLŐ 1896. 412-416., HAMPEL 1905. II. 363-365., CSALLÁNY 1956. 82.) 

7. BAÖKO PETROVO SELO (Péterréve, Jugoszlávia) 
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28. sír: 
Lovas sír. Az emberváz fölött 40 cm-rel volt a lóváz. 
lószerszámdíszek 
(BRUKNER 1968. 170-173.) 

8. BÁGYOGSZOVÁT-GYÜRHEGY (Győr-Mosón-Sopron m.) 
2. sir: 

Lovas sír. ENY-DK. A sírban 2 váz feküdt egymás mellett, egy harmadik a lábuk 
alatt keresztben úgy, hogy a párhuzamosan fekvő váz alsó lábszárán keresztben 
egy teljes lócsontvázat is találtak. 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(LOVAS 1929. 248-253., KOVRIG 1955/a. 30., 33., CSALLÁNY 1956. 85) 

9. BAJA (Bács-Kiskun m.) 
Máglyale let . 

Szőlőben rigolírozáskor találták. A jelentés szerint a csontok kivételével minden 
lelet tárgy múzeumba került. 
hosszúfülű kengyelpár égésnyomokkal 
két csikózabla 
(ROEDIGER 1903/a. 144-145., 1903/b. 275., 1904. 262., HAMPEL 1905. II. 840-
841.; RAPCSÁNYI1934. 10., KOVRIG 1955/a. 36.; CSALLÁNY 1956. 83.; GERE 
1983. 3-5.) 

10. BAJNA (Komárom-Eszergom m.) 
1900-ban a Magyar Nemzeti Múzeumba ismeretlen lelőkörülményü hosszúfülű ken
gyelpár került be. A kengyeleken égés nyomai láthatók. 
(KOVRIG 1955/a. 36.; MRT 5. 1979. 1/. . . /43/.; leltári száma: 12/1900 FN/ 

11. BALATONFÜZFÖ (Veszprém m.) 
A korai avar temetöböl hosszúfülű kengyelpár képét közölték, (l.sz. 85.83.184) 
(A Bakony és a Balatonfelvidék évezredei 1985. 54., 56.) 

12. BANATSKO ARANDELOVO (Oroszlámos, Jugoszlávia) 
Lovas sír. 

lószerszámdíszek 
(REIZNER 1898. 190.; SEOBA NARODA 1962. 12-13.) 

13. BAND (Mezöbánd, Románia) 
24. sir: 

Lósír. Hosszúsága: 180 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 115 cm. A ló talán részle
gesen volt eltemetve, vagy a sírt feldúlták. 
(KOVÁCS 1913. 304-305.) 

44 . sír: 
Lósír. Hosszúsága: 220 cm, szélessége: 80 cm, mélysége 50 cm, T: KDK-NYENY. 
A ló talán részlegesen volt eltemetve vagy a sírt feldúlták, 
lószerszámdíszek 
(KOVÁCS 1913. 321-322.) 
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14. BÁNHIDA (Komárom-Esztergom m.) 
1913-ban vásárolt a Magyar Nemezti Múzeum két avar kori leletet, de a lelőkörül-
mények ismeretlenek, 
két hosszúfülű kengyel 
két csikózabla 
Az egyik leletet Ausztriába adták tovább, a kengyel az új fegyverkiállításon isme
retlen lelőhelyűként szerepel. 
(KOVRIG 1955/a. 36., X. tábla 3., XII. tábla 2.; KISS 1985. 149., 6. tábla 3.) 

15. BATAJNICA (Jugoszlávia) 
Földmunkák során szögletes formájú, bordás talpú, hurkosfülű kengyelt találtak. 
(SEOBA NARODA 1962, 75.) 

16. BE§ENOVA-VECHE (Óbesenyö-Bukova puszta, Románia) 
Egy félig lehordott halomban két lovas sírt tár t fel Kisléghi Nagy Gyula. 

a. sir: 
T: K-NY. A lófej a „vitéz" bal válla mellett volt. 
zabla 
lószerszámdíszek 

b . s i r : 
T: K-NY. A lófej az emberi koponyán volt. 
zabla 
lószerszámdíszek 
(KISLÉGHI 1911/a. 162-163., 1911/b. 314., CSALLÁNY 1956. 174.) 
Megjegyzés: ezt a lelőhelyet Obesenyö-Bukova puszta néven tartja számon a ma
gyar szakirodalom és emellett megkülönböztet egy Csanád-Bukova puszta lelőhe
lyet is. A kettő azonban ugyanaz. A tévedést az okozta, hogy Torontál vármegye 
történetében Kisléghi Nagy Gyula Bukova pusztai ásatásairól két helyen: Csa
nád és Obesenyő helységeknél számol be. Leírását figyelmesen elolvasva azonban 
kiderül, hogy csak egy Bukova puszta van. Csanádnál ezt írja: „Ugyancsak a szerb
csanádi uradalomhoz tartozik, Nagyszentmiklós és Obesenyő között - közvetlenül 
a két helységet összekötő műút mellett - egy különálló 500 holdas major: Bukova-
puszta, amelynek területén és közvetlen környékén kilenc (kiemelés tőlünk) hal
mot tá r tam fel." Obesenyőröl pedig ezt írja: „Határában sok becses archaeológiai 
emlék gyűjthető. Az általam megásott kilenc (kiemelés tőlünk) halom eredményé
nek summája csak részben szerepelhet az őstörténeti ismertetésben." (KISLÉGHI 
191l /b . 311., 313.) A szerző ugyanott azt is leírja, hogy a halmok az óbesenyői 
közlegelőn Bukova mellett találhatók, tehát a lelőhely neve ezek szerint Obesenyö-
Bukova puszta. Ugyanebben a kilenc halomban találta még Kisléghi Nagy Gyula 
a következőket: 

Lovas sír : 
T: K-NY. A lófej a férfi lábszárainak egyenes folytatásában volt, a la t ta két szár és 
négy patacsont. 
oldalrudas zabla 
kengyelpár 
Ugyanebben a halomban találtak még az ásatást megelőzően két emberi koponyát, 
két vagy három lókoponyát, kengyeleket, zöld apróságokat és egy agyagkorsót. 
Az edény kivételével ezek mind elvesztek. Ezt a lelőhelyet nevezi a szakirodalom 
Csanád-Bukova pusztának. 
(KISLÉGHI 1911/b. 311-312.) 

17. BICSKE (Fejér m.) 
Vétel, a lelőkörülményekről nincs adat. 
hosszúfülű kengyelpár, körmintás ezüst berakással 
(KOVRIG 1955/a. 34.) 
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18. BIHARKERSZTES-LENCSÉSHÁT (Hajdú-Bihar m.) 
Az ártándi bekötőúttol kb. 30 m-re E-ra nyitott homokbányában korai avar sírra 
bukkantak. 

Lovas sír. Mélysége: 130 cm, vázhossz 170 cm. T: К 17' (1'eltérés É felé) - NY 49'. A váz 
jobb oldalán, vele azonos tájolásban kitömött részleges ló. 
két hurkosfülű kengyel (nem egyformák) 
karikás végű csuklós zabla 
(MESTERHÁZY-MÓDY 1967. 52., MESTERHÁZY 1987. 222-232.) 

19. BIJELO BRDO (Fehérrév, Jugoszlávia) 
40. sír: 

Lovas sír. 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(SEOBA NARODA 1962. 107-108) 

20. BIKÁCS (Tolna m.) 
1895-ben vásárolta a Magyar Nemzeti Múzeum. A lelőkörülményekről adat nincs, 
hosszúfülű kengyel, égett (l.sz.: MNM 15/1895.6.) 
(KOVRIG 1955/a. 36., CSALLÁNY 1956.88.) 

21. BOCAR (Bocsár, Jugoszlávia) 
A Szasser gyűjteményből vásárolta a Szegedi Múzeum. Lelőkörülményekről nin
csenek adatok, 
hosszúfülű kengyelpár, égett 
(KOVRIG 1955/a. 36.; CSALLÁNY 1956. 89., SEOBA NARODA 1962. 14.) 

22. BODAJK (Fejér m.) 
A leleteket a Magyar Nemzeti Múzeum vásárolta. A lelőkörülményekről adatok 
nincsenek. 
hurkosfülű kengyel (MNM lsz. 32/1903.6. FN.) 
hosszúfülű kengyelpár (MNM lsz. 32/1903. 7. FN.) 
Hosszúfülű kengyel (MNM 32/1903. 8.) 
hosszúfülű kengyel (MNM lsz. 23/1908. 1. FN) 
(KOVRIG 1955/a. 36., CSALLÁNY 1956. 89.) 

23. BÓLY-SZIEBERT PUSZTA (Baranya m.) 
2 1 . sír: 

Lovas (?) sír. Mélysége: 135 cm, hossza: 230 cm, szélessége 67 cm, T: NY-K. A váz 
nyak- és deréktájon erősen bolygatott. 
A sír DK-i alsó sarka le volt mélyítve és ívelten kiszélesítve, benne: 
hosszúfülű, bordás talpú kengyelpár 
zabla szarvasagancs oldaltaggal 
(PAPP 1962. 184-186., XXI.t.) 

24. BÖLCSKE (Tolna m.) 
Nagy László földbirtokos ajándéka a Magyar Nemzeti Múzeumnak. A lelőkörül-
ményekre vonatkozó közelebbi adat nincs. 
3 db kengyeltöredék (két kengyelhez tartoztak) 
csikózabla 
lószerszámdíszek 
(l.sz.: MNM 37./1887. 1-21.) 
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2. s í r / 1 8 8 7: 
„ Összehányt-vetett ember- és lócsontok hevertek benne s feldiilt állapotban lévén, 
további kikutatását abbahagytam." 
(SZELLE 1891. 239.) 

4. s í r /1887: 
A sír leírása elég zavaros. Úgy tűnik, hogy két ember és egy ló maradványait tárták 
fel i t t . 
(SZELLE 1981. 239.) 

5-6. s í r / 1 8 8 7 : 
Összekeveredett ember- és lócsontok. 
(SZELLE 1891. 239.) 

7. s í r /1887: 
Lovas sír, bolygatott, 
csikózabla 
hosszúfülű kengyel 
(SZELLE 1891. 239.) 

8. s i r /1887: 
Lovas sír. 
T: NY-K, a ló az elhunyt lábainál. 
(SZELLE 1891. 239.) 

1 1 . s í r . /1887: 
Lovas sír. A ló a sír keleti végében. 
zabla 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
(SZELLE 1891. 239., 242., GARAM 1982. 73., 75.,) 

20. s í r / 1 8 8 7 : 
Lovas sír, bolygatott. 
zabla egyik szára 
(SZELLE 1891. 242.) 

9. s i r /1888: 
Lovas sír. A férfi és a ló váza egymás mellett feküdt. 
(SZELLE 1891. 244.) 

11. s ír /1888: 
Lovas sír. A lelőkörülményekröl közelebbi adat nincs. 
(SZELLE 1891. 244.) 

7. s í r /1889: 
Lovas sír. A lelőkörülményekröl közelebbi adat nincs. 
zabla 
kengyelek 
lószerszámdíszek 
(SZELLE 1891. 245.) 

5. s í r / 1 8 8 9 : 
Férfisír lószerszámokkal, a lelőkörülményekröl több adat nincs. 
kengyel 
lószerszámdíszek 
(SZELLE 1891. 244.) 

25. BUDAKALÁSZ-DUNAPART (Pest m.) 
1. sir: 

Lovas sír. Mélysége: 150 cm, szélessége: 90 cm. Bolygatott sír, az emberi váz mellett 
lócsontok. 
(ERDÉLYI 1977. 46., MRT 7. 1986. 3/16.) 
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2. sir: 
Női sír. Hosszúsága: 120 cm (?), mélysége: 170 cm, T: D-E. A sírt az építkezés során 
feldúlták. A jobb lábszár belső oldalán ló medencecsontjának töredékét találták, 
raj ta patinanyomokkal. 
(ERDÉLYI 1977. 46., MRT 7. 1986. 3/16.) 

12. s}r: 
Lósír. Mélysége: 175 cm, szélessége: 80 cm, T: ÉKK-DNYNY. Bolygatott. 
hurkosfülű kengyelpár 
(ERDÉLYI 1977. 47., MRT 7. 1986. 3/16.) 

10. sir: 
Lovas sír? Mélysége: 140 cm, T: NYDNY-KÉK. A sírt kirabolták. 
zablatöredék 
(ERDÉLYI 1977. 48., MRT 7. 1986. 3/16.) 

2 1 . sir: 
Lovas sír? Hosszúsága: 186 cm, szélessége: 55 cm, mélysége: 110 cm, T: NYDNY-
KÉK. Bolygatott sír, az emberi koponya bal oldalán ló lapockacsontja volt. 
(ERDÉLYI 1977. 49., MRT 7. 1986. 3/16.) 

33 . s ir : 
Lósír. Mélysége 170 cm, T: É-D. Bolygatott, 
zabla 
(ERDÉLYI 1977. 51., MRT 7. 1986. 3/16.) 
Erdélyi István leletmenésétől D-re 1973-ban Tettamanti Sarolta újabb sírokra buk
kant. A leletmentést 1987-ben folytatta. 1988-90-ben Pásztor Adrién és Vida Ti
vadar tár t fel újabb sírokat. Az eddig ismert több mint 1000 sírból 44 a kora avar 
kori lovas temetkezés. Tájolásuk: NY-K 260°-280°. A sírgödrök többsége gerendás 
szerkezetű, fával bélelt. Az elhunyt jobb oldalán, vele ellentétesen feküdt egészben 
eltemetett lova, illetve feltártak önálló lósírokat is. A sírok 3/4 részét kirabolták, 
a sírok felső harmadát a bányaműveléskor eldózerolták. (TETTAMANT 1988. 49., 
PÁSZTOR 1991. 277., Pásztor Adrién és Vida Tivdar szóbeli közlése) 

26. BUDAPEST III. PUSZTADOMBI ÚT 
Leletmentés során került elő 2 avar kori sír, az egyik lovas temetkezés volt. T: 
NY-K. 
zabla 
lószerszámveretek 
(NAGY 1984. 68.) 

27. BUDAPEST III. SZENTENDREI ÚT, FARKAS VILLA 
VI. sz. végi - VII. sz. eleji temető, lovas sírok is. Fettich Nándor jelentése szerint: 
15-20 ember váz, 3 ló váz. 
hurkosfülű kengyelpár 
(MNM lsz. 38/1931. 1-8., NAGY 1962. 74.) 
Megjegyzés: Az újabb feltárások szerint ez és az előző lelőhely egy nagy avar temető 
két sírcsoportjához tartozik. 
(NAGY 1987. 63.) 

28. BUDAPEST III. SZŐLŐ U. 
Lovas sír. 

1949-ban csatornaásáskor került elő. 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámveretek 
(KOVRIG 1955/a. 33., NAGY 1962. 72., 172. jegyz.) 
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29. BUDAPEST XXI. (Csepel) II. RÁKÓCZI FERENC U. 289-295. 
A Beton- és Vasbetonipari Vállalat budapesti Gyára Csepeli Gyáregységének te
rületén földmunkák során korai avar lovas sírok kerültek elő. 
zabiák 
kengyelek 
lószerszámveretek 
(NAGY 1978. 68.) 

30. BUGYI-ÜRBÖPUSZTA (Pest m.) 
8. s i r : 

Lovas sír. Mélysége: 145 cm, T: NY-K. A sír jobb oldalán feküdt a férfi, bal oldalán 
a ló, azonos tájolásban. 
csikózabla 
hurkosfülű kengyel 
lószerszámveretek 
(BÓNA 1957. 157.) 

14. sír: 
Lovas sír, feldúlt. Mélysége: 180 cm, T: NY-K. A sír jobb oldalán feküdt a férfi, 
bal oldalán a ló. 
lószerszámdíszek 
(BÓNA 1957. 158.) 

22. s i r : 
Lovas sír, szétdúlt. Mélysége: 2 m, T: ? A férfivázból csak a jobb lábszár és a 
felkarcsontok voltak meg, a koponya töredéke a ló gerincén feküdt, a sír mellett 
50 cm-re állkapocs nélküli koponya került elő. A ló vázából csak a hátsó lábak, a 
jobb oldali bordasor és a gerincoszlop nagyobb része mardt meg. 

28. sír : 
Lovas sír, szétdúlt. Hossza: 190 cm, szélessége: 130 cm, mélysége: 145 cm, T:? 
bőr- és szíjmaradványok a ló mellső combján 
(BÓNA 1957. 159.) 

31. CIKÓ (Tolna m.) 
109. sir: 

Lovas sír. A férfiváz lábai erősen szétterpesztve. T: NY-K. Tőle jobbra a ló ellen
tétes, K-NY tájolásban. 
csikózabla 
hosszúfülű, alma alakú kengyel 
hosszúfülű, kerek aljú kengyel lant alakú függesztő füllel 
(SOMOGYI 1984. 45.) 

172. sir: 
Lovas sír. Férfiváz. T: Ny-K, tőle jobbra, ellentétes K-NY-i tájolású lóváz. 
agancs pofarudas zabla 
hosszúfülű, alma alakú kengyelpár 
(SOMOGYI 1984. 48.) 

228. s í r : 
Lovas sír. Férfiváz T: ÉNY-DK, a ló a hasán feküdt. T: NY-K. 
csikózabla 
hosszúfülű, kerek talpú kengyelpár 
lószerszám vére t ek 
(SOMOGYI 1984. 50.) 
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552. sír: 
Lovas sír. Az ember és a ló váza közvetlenül egymás mellett feküdt. 
agancs (?) pofarudas zabla (a pofarudak hiányoznak) 
hurkosfülű, kerek aljú kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(SOMOGYI 1984. 65.) 

A / l = 5 5 3 . sír: 
Lovas sír. Kiss Józseftől 1930-ban megvásárolt leletek. 
hosszúfülű, alma alakú kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(SOMOGYI 1984. 65.) 

32. CSABDI (Fejér m.) 
A lelökörülményeket nem ismerjük. 
hosszúfülű kengyelpár 
(CSALLÁNY 1956. 97., BÓNA 1971. 240., 18. kép) 

33. CSABRENDEK (Veszprém m.) 
A lelőkörülmények ellentmondásosak. 
hosszúfülű, ezüstberakásos kengyelpár, égésnyomok nélkül 
(MRT 3. 1970. 55., 57., 14. kép) 

34. CSÁKBERÉNY (Fejér m.) 
76. sír: 

Mélysége: 100 cm. Tőle NY-ra 1 méterrel bolygatott lócsontváz, mélysége: 130 cm. 
lószerszámdíszek 
(László Gyula közlése) 

78 . sír: 
Mélysége: 110. cm. A sír környékén 30-80 cm mélységben széthányt lócsontok. 
zabla 
(László Gyula közlése, lsz. IKM 10240) 

85. sír: 
Felnőtt sírja, bolygatott, 110 cm mélyen lócsontváz részek. A sír a 86. sír közvetlen 
közelében volt, at tól 1 méterre NY-ra. 
(László Gyula közlése) 

86. sír: 
Lovas sír. Bolygatott. Mélysége: 140 cm. 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
Megjegyzés: az ásató lócsontokról nem ír, úgy véli, a 85-ös és a 86-os sír összetar
tozik. Kovrig Hona a 86-os sírt lovas sírnak nevezi, a 85-ösről nem ír. 
(László Gyula közlése, KOVRIG 1955/a. 34., l.sz. IKM 10149) 

89. sír: 
Mélysége: 140 cm. 
hurkosfülű kengyelpár 
zabla 
A sír mellett lósír. Mélysége: 120 cm. 
Megjegyzés: az ásató feljegyzéseiből nem derül ki, hogy az ember és a ló közös 
sírgödörben volt-e. 
(László Gyula közlése) 

108. sír: 
Mélysége: 90 cm. „Kisgyermek." A közelben bolygatott lócsontok. 
(László Gyula közlése) 
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119. s í r : 
Lovas sír? 
zabla 
lószerszámdíszek 
(László Gyula közlése, KOVRIG 1955/a. 34., l.sz. IKM 10263) 

141. s ír : 
Lovas sír. Mélysége: 150 cm, bolygatott. A ló a váz jobb oldalán, tehát a sír NY-i 
felében feküdt, az emberrel ellentétes tájolásban. 
zabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(László Gyula közlése, KOVRIG 1955/a. 34., l.sz. IKM 10632) 

150. s ir : 
Lovas sír. Mélysége: 160 cm. A férfiváztól E-ra bolygatott lóváz. 
(László Gyula közlése) 

210. s ír : 
Mélysége: 100 cm. 
agancs pofarudas zabla 
(László Gyula közlése, KOVRIG 1955/a. 34., l.sz. IKM 10670) 

228. s ir : 
Mélysége: 190 cm. Bolygatott. A sírtól K-re 5 méterrel bolygatott lósír. 
(László Gyula közlése) 

232. s ír : 
Mélysége: 170 cm. Bolygatott. A sírtól 7 méterre bolygatott lósír. 
(László Gyula közlése) 

245. sír: 
Mélysége: 180 cm. Bolygatott. A sírtól K-re 1 méterrel 170 cm mély, bolygatott 
lósír. 
lószerszámdíszek 
(László Gyula közlése, l.sz. IKM 10870) 

247. sir: 
Bolygatott. A sírtól K-re 3 méterrel bolygatott lóváz. Mélysége: 210 cm. 
lószerszámdíszek 
(László Gyula közlése, KOVRIG 1955/a. 34., l.sz. IKM 10872) 

272. s ír : 
Lovas sír. Bolygatott. A férfisír mélysége: 150 cm, szélessége 65 cm, hosszúsága: 
205 cm. A lósír a sírtól 10 cm-re, mélysége: 120 cm, szélessége: 80 cm, hosszúsága: 
230 cm. 
zabla 
hosszúfülű kengyelpár 
Megjegyzés: a temető feltárását a 257. sírtól László Gyula végezte. 
(László Gyula közlése, KOVRIG 1955/a. 34., l.sz. IKM 10935) 

206. sir: 
Lovas sír. 
hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1955/a. 34.) 

318. s ir : 
Mélysége: 130 cm, szélessége: 60 cm, hosszúsága: 160 cm. Vasútépítéskor a sír fele 
megsemmisült. A sír földjében 80 cm mélyen hosszúfülű kengyelt találtak. 
(László Gyula közlése, KOVRIG 1955/a. 34., l.sz. IKM 11291) 



327. sir: 
Lósír: A koponyánál bolygatva. Mélysége: 190 cm, szélessége: 80 cm, hosszúsága: 
185 cm. 
zabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdísz töredékei 
(László Gyula közlése, KOVRIG 1955/a. 34., l.sz. IKM 11298) 

373. sir: 
Bolygatott. Mélysége: 130 cm, szélessége: 55 cm, hosszúsága 170 cm. Tőle balra 31 
cm-re a vele nyilván összetartozó 374-es számú lósír. 

374. sir: 
Mélysége: 120 cm, szélessége: 85 cm, hosszúsága: 170 cm. 
zabla 
hosszúfülű kengyelpár 
(László Gyula közlése, l.sz. IKM 11328) 

S z ó r v á n y l e l e t e k a t e m e t ö b ö l : 
zabla 
hosszúfülű kengyelpár 
(László Gyula közlése, l.sz. IKM 10853) 
Megjegyzés: A leltári szám alapján ez a kengyelpár szerepel A népvándorlás kora 
Belgiumban és Magyarországon (Székesfehérvár 1979. 43) című kiadványában, 
mint a 219. sírból származó lelet. 

35. CSENGELE-FEKETEHALOM (Csongrád m.) 
93 . sir: 

hosszúfülű kengyelpár 
csikózabla 
(KOVRIG 1955/a. 34.) 

94. sír : 
hosszúfülű kengyel 
(KOVRIG 1955/a. 34., a lelet közöletlen, a Szegedi Múzeumban van. l.sz.: 53. 30. 
164-165.) 

95 . sír : 
hurkosfülü kengyel 
(TÖRÖK 1980/81. 55., 58., XIII. t. 9.) 

36. CSENGELE-JÓJÁRT (Csongrád m.) 
Lószerszámlelet: „Gödörben csomóra hányva" lelték. 
2 kengyel 
2 zabla 
Férfisír. A fenti gödörtől 22 m-re keleti irányban. T: E-D. 
nyeregmaradványok 
(CSALLANY 1939. 9-11., 17., CSALLANY 1953.135-136., CSALLANY 1956. 98.) 

37. CSENGŐD (Bács-Kiskun m.) 
Máglyalelet. Földmunkák során találták 70 cm mélyen egy kupacban. Sírnak, em
beri vagy állati csontváznak nyomát nem találták, 
csikózabla 
hosszúfülű kengyelpár, szíjbújtatója fölött szorítószerkezettel 
lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1945. 10-13., SÓS 1961. 21. kép) 

38. СОКА (Csóka, Jugoszlávia) 
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45. s ír : 
Lovas sír. Sírmélység: 170-200 cm, T: E-D. Az emberváz ferdén mélyülő fülkében, 
a lóváz az emberváz fejétől E-ra 30 cm-re, az emberváz szintjénél magasabban, T: 
D-É. 
zabla 
hosszúfülű, kerek talpú kengyelpár, az egyik szétporladt 
lószerszámdíszek 
(LÁSZLÓ 1943. 66-72., IX-X. t., KOVRIG-KOREK 1960. 261-262., 265. 4. ábra, 
269. 5. ábra, 275. 6. ábra., XCV. t. 1-10., 18-19., XCVI-XCVII. t., XCVIII. t. 1-10., 
XCIX. t. 1-5., Cl. t. 3., 6., 8-11.; CV. t. 3-4., 6., BÓNA 1979. 22-23.) 

46. s ír : 
Női sír a férfiváztól jobbra 150 cm-re. T: E-D, vázhossz: 155 cm. A jobb válltól 16 
cm-re egy lókoponya szájában zablával. 
(LÁSZLÓ 1943. 66-72., IX-X. t., KOVRIG-KOREK 1960. 262., CIL t. 12., 15., 
BÓNA 1979. 22-23.) 
Megjegyzés: a lókoponya minden bizonnyal a 47/b . sír részlegesen eltemetett lováé. 

47/a. sír: 
Lósír. A 45. és a 46. sírtól E-ra, a 45. sír mögött részlegesen eltemetett ló szétdúlt 
csontokkal. 
(LÁSZLÓ 1943. 66-72., IX-X. t., KOVRIG-KOREK 1960. 262., BÓNA 1979. 22-
23.) 

47/b. sír: 
Lósír. Koponya nélküli részleges lovas temetkezés. Koponyáját az első „turkálók" 
hányhatták ki a sírból. 
nyeregborító csontlemez 
lószerszámdíszek 
(LÁSZLÓ 1943. 66-72., IX-X. t., KOVRIG-KOREK 1960. 263., XCV. t. 20., 23., 
25., XCVIII. t. 11-13., 15., XCIX. t. 6-10., 12-15., 19., Cl. t. 1., 4-5., BÓNA 1979. 
22-23.) 
Megjegyzés: BÓNA István szerint (1979. 22-23.) csak a 45. sír és a 47/b . sír tarto
zott össze, tehát egy előkelő férfit temettek el egy teljes és egy részleges lóval. A 46. 
női sírt egy évszázaddal későbbinek tartja fülbevalója miatt , a 47/a. jelű részleges 
lovat pedig melléklet nélkülisége, valamint feltehetőleg a Szegvár-sápoldali lovas 
sírral való tökéletes párhuzam miatt választja külön. Azonban MESTERHÁZY 
Károly nemrég igen szegényes korai avar sírt közölt három részleges lóval (1987. 
219-245.), Lörinczy Gábor pedig Szegvár-Oromdűlőn talált a 33. sírban egy egész 
és két részleges lovat (LÖRINCZY 1982. 72.). 

39. CSOLNOK-SZEDRES (Komárom-Esztergom m.) 
Kb. kilenc sírt bolygattak meg földmunkák alkalmával. Lovas temetkezésre utaló 
leleteket is találtak. A lelőkörülményékről többet nem tudunk. 
csikózabla 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
(KOVRIG 1955/a. 34., MRT 5. 1979. 3/2.) 

40. CSÖKMÖ (Hajdú-Bihar m.) 
A lelet hídépítés közben a Körös mellett került elő. 
hosszúfülű kengyelpár 
(CSÉPLŐ 1897. 437-438., KOVRIG 1955/a. 36.) 
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41. DÁVOD (Bács-Kiskun m.) 
Összesen 13 sír volt, ebből 4 lovas sír, részletes leírást nem közöltek. 
kerek aljú, hurkosfülű kengyelek, 5 db 
zabla, 2 db 
(GUBITZA 1908. 419., 1-11. ábra, GURITZA-TRENCSÉNYI 1908. 54., 26-27. 
tábla, GERE 1983. 5-7., IV. t.) 

42. DESZK-G (Csongrád m.) 
8. sir: 

Lovas sír. Fülkesír, sírmélység a váz fejénél: 180 cm, a váz lábánál: 270 cm, sír
hosszúság: 230, sírmélység: 70 cm, a sírban teljes lócsontváz volt, de hogy a férfiváz 
mely részén, azt nem sikerült tisztázni, a ló a hasán feküdt. 
lószerszámdíszek 
hurkosfülű kengyelek 
zabla 
(CSALLÁNY 1939. 127.) 

16. s í r : 
Lovas sír. Férfi. Sírmélysége: 160 cm, a váz hossza: 172 cm. A lósír hossza: 260 cm, 
szélessége: 120 cm, mélysége: 90 cm. T: K-NY, a ló- és a férfiváz egymáshoz való 
viszonyára nincs adat . 
zabla 
kengyelpár 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

18. sír: 
Lovas sír. Hosszúsága: 210 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 120 cm. A férfiváz 
hossza: 167 cm, T: K-NY, a csontváz fölött ló- és marhacsontváz a sír földjében. 
zabla 
kengyel 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adttár , Móra hagyaték) 

2 1 . s í r : 
Lovas sír. Hosszúsága: 230 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 110 cm, a váz hossza: 
158 cm, T: K-NY, 
a lovat a sír földjében találták. 
zabla 
(Szegedi Móra Frenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

23 . sir: 
Lovas sír. Hosszúsága: 180 cm, szélesssége: 60 cm, mélysége: 90-140 cm, a váz 
hossza: 158 cm, T: K-NY, a váz felett ló-, marha- és birkacsontok. 
kengyelpár 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

30. sir: 
Lovas sír. Hosszúsága: 500 cm, szélessége: 80 cm, mélysége: 160-260 cm, a váz 
hossza: 156 cm, T: K-NY, „akna-sír" = fülkesír, a váz fejénél volt a ló. 
zabla 
kengyel 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

3 1 . sir: 
Lovas sír? Hosszúsága: 200 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 120 cm, a női váz 
hoszza: 147 cm, T: ÉNY-DK. 
A váz felett a sír földjében sok ló-, borjú- és birkacsont volt. 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 
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33 . sír : 

Lovas sír. Hosszúsága: 180 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 90 cm, a váz hossza: 
155 cm, T: K-NY. 
A sír földjében a váz felett lókoponya. 
zabla maradványai 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

34. s í r : 

Lovas sír? Hosszúsága: 200 cm, szélessége: 60 cm, mélysége: 80 cm, a váz hossza: 
162 cm, T: K-NY. 
A sír földjében kevés lócsont. 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

36. sir : 

Lovas sír. Hosszúsága: 160 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 120 cm, a váz hossza 
123 cm. T: K-NY. A váz bal oldalán ló csontváza. 
2 db zabla 
lószerszámdíszek 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

38 . sír : 

Lovas sír. Hosszúsága: 400 cm, szélessége: 90 cm, mélysége: 110-210 cm, a váz 
hossza: 153 cm. T: K-NY. Fülkesír? A koponya felől a ló maradványai. 
kengyelpár 
zabla 
kengyel 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

39. sir : 

Lovas sír. Hosszúsága: 380 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 110-200 cm, T: K-NY. 
Fülkesír? 
A váz fejénél lócsont váz. 
kengyel 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

46 . sír : 

Lovas sír? Hosszúsága: 220 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 110 cm, a váz hossza: 
168 cm, T: K-NY. 
kengyel 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

52. sír : 

Lovas sír. Hosszúsága: 220, szélessége: 60 cm, mélysége: 80 cm, a váz hossza: 155 
cm. 
a sír földjében egy kengyel 
és csont pofarudas zabla 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 



43. DESZK-H (Csongrád m.) 
2. sir: 

Lovas sír? A lelőkörülményekre vonatkozó adat nincs. 
zabla töredékei 
kengyel töredékei 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

4 . sír: 
Lovas sír. Hosszúsága: 220 cm, szélessége: 80 cm, mélysége: 150-250 cm, a váz 
hossza 160 cm. „Akna-sír" = fülkesír, a váz lába felől lókoponya. 
kengyel töredéke 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

8. sír : 
Lovas sír. Hosszúsága: 260 cm, szélessége: 80 cm, mélysége: 110-170 cm, a váz 
hossza: 162 cm, T: K-NY. Fülkesír? A ló maradványai a váz lába felől. 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

17. sír: 
Lovas sír. Hosszúsága: 400 cm, szélessége: 80 cm, mélysége: 110-170 cm, a váz 
hossza: 148 cm, T: K-NY. „Akna-sír" = fülkesír, a váz lába felől a ló mardványa. 
zabla 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

18. sír: 
Lovas sír. Hosszúsága: 460 cm, szélessége: 80 cm, mélysége: 120-220 cm, T: ÉK-
DNY. „Akna-sír" = fülkesír, a koponya mellett egészben eltemetett ló maradvá
nyai, a nyakcsigolyák mellett egy másik ló koponyája. 
zabla 
kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

20. sír: 
Lovas sír? Mélysége: 110 cm, több adat nem ismert. 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

22. sír: 
Lovas sír. Szélessége: 150 cm, mélysége: 120-170 cm, a váz hossza: 180 cm. A váztól 
80 cm-re lócsontváz. 
zabla 
kengyel 
(Szegedi Móra Ferenc Múzeum Adattár, Móra hagyaték) 

44. DESZK-T (Csongrád m.) 
20-21 . sir: 

Egymás mellett K-NY tájolásban férfiváz és lóváz. 
(CSALLÁNY 1968. 60-61, Abb. 5., 63, közöletlen) 

42 . sír: 
Lovas sír. Fülkesír. Az emberi váz fülkében, „lábbal" lefelé, az aknasírban lévő 
lóváz az emberi vázzal ellentétes tájolásban. 
(KISS 1962. 154., CSALLÁNY 1968. Abb. 7., 65.) 

45. DÉVAVÁNYA-KÖLESHALOM (Békés m.) 
75. sír: 

Lovas sír. Mélysége: 120 cm, az emberi váz lábainál egy lókoponya. Több adat a 
lelőkörülményékről nem ismert. 
zablatöredékek 
hurkosfülű kengyelpár 
(KOVRIG-KOREK 1960. 289., KOVRIG 1975. 136., fig. 7.) 
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46. DEVÍNSKA NOVA VES (Dévényújfalu, Csehszlovákia) 
Szórvány a temetőn kívülről. Máglyalelet: 
hosszúfülű kengyelpár 
(EISNER 1952. 108., KOVRIG 1955/a. 36.) 

173. sir: 
Lovas sír. Ellipszis alakú sír, ló váz az emberi váz jobb oldalán, ellentétes tájolásban. 
hosszúfülű kengyel 
(EISNER 1952. 55., 29. t. 14., 110. t. 5.) 

48. DUNAÚJVÁROS-ALSÓFOKI PATAK, BÉKE VÁROSRÉSZ (Fejér 
m.) 
Az avar korban végig használt temetőben 40 lovas sírt találtak, amelyek egy része 
korai. Vannak köztük önálló lósírok is, ill. az elhunyttal közös sírba temetett lovak. 
(FÜLÖP 1984/a. 70., 1984/b. 16-19.) 

48. ELŐSZÁLLÁS-ÖREGHEGY (Fejér m.) 
Lovas sír. 

T: NY-K, bolygatott. 
pofarudas zabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(MAROSI-FETTICH 1936. 28., KISS 1962. 154., (mindkettőben Előszállás-
Bajcsihegy néven) BÓNA 1971. 242.) 

49. ESZTERGOM-NAGYHEGY (Komárom-Esztergom m.) 
Vétel, a lelőkörülmények nem ismertek. 
2 db csikózabla 
hosszúfülű kengyelpár 
(KOVRIG 1955/a. 36., MRT 5. 1979. 8/139., 40. t. 5., 7., 9., 10.) 
Megjegyzés: A Régészeti Topográfia szerint a lelőhely pontosan nem azonosítható. 

50. FEJÉR MEGYE 
Szórvány leletek. Valamennyi jó megtartású, felületükön égésnyomok, kivéve a 34., 
1903. 1. leltári számú kengyelt. 
hosszúfülű kengyel (MNM 10.1898.3 FN) 
hosszúfülű kengyelpár (MNM 8.1900.3. FN) 
(mindkettő azonos leltári szzámon) 
hosszúfülű kengyel (MNM 45.1903.1. FN) 
hurkosfülü, kerek talpú kengyel (MNM 34.1903.1.) 

51. FEKETIC (Bácsfeketehegy, Jugoszlávia) 
A sírokat 1906-ban találták. Több sírban voltak lócsontok is. Pontosabb leírás 
sajnos nincs. 
hurkosfülű kengyel töredéke 
hurkosfülű kengyelpár 
zablakarika 
(GUBITZA 1908. 419-420., HAMPEL 1905. II. 718-719., 1. ábra, FETTICH 1926. 
61. 21. ábra, SEOBA NARODA 1962. 40., 41. , GERE 1983. 1-2., I. t.) 

52. FELNAC (Főnlak, Románia) 
Lovas sír. A lelőkörülményekről értékelhető adatok nincsenek. Ember- és lócsontok-
kal összekeveredve számos preselöminta került elő. 1899-ben 26 db került közülük 
múzeumba, majd egy évvel később még 16 db jutot t az aradi Kölcsey-Egyesület 
birtokába. 
(HAMPEL 1900. 117-123., DÖMÖTÖR 1901. 62-66. FETTICH 1926. 32., IV-V. 
t.) 



53. FÜLE (Fejér m.) 
Hosszúfülű kengyel, lelökörülmények ismeretlenek. 
(BÖRZSÖNYI 1908. 183., KOVRIG 1955/a. 36., BÓNA 1971. 240.) 

54. GÁTÉR (Bács Kiskun m.) 
193. sír: 

Lovas sír. Hosszúsága: 230 cm, szélessége: 120 cm, mélysége: 184 cm. A ló az ember 
bal oldalán, párhuzamosan, felső teste egy padmalyba volt betolva. 
hosszúfülű kengyelpár 
csikózabla 
lószerszámdíszek 
(KADA 1906. 207-208., KOVRIG 1955/a. 34.) 

212. sír: 
Lovas sír. Hosszúsága: 225 cm, szélessége: 120 cm, mélysége: 200 cm. A férfiváz 
bal oldalán lócsontváz padmalyban. 
csikózabla 
lószerszámdíszek 
(KADA 1906. 214-215.) 

219. sír: 
Lovas sír? Feldúlt. 
zabla 
(KADA 1906. 219.) 

239. sir: 
Lovas sír. A ló padmalyban. 
csikózabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(KADA 1908. 330-331., KOVRIG 1955/a. 34.) 

55. GERLA (Békéscsaba) 
1. sír: 

Férfisír, a lábnál lószerszámokkal. T: E-D. 
csikózabla 
hurkosfülű, ívelt, bordás talpú kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(KÜRTI 1990. 80.) 

56. GIMBA§ (Marosgombás, Románia) 
9. sír: 

Lovas sír. 
csikózabla 
hurkosfülű kengyelpár 
(HOREDT 1958. 77. (fig.14.), 99.) 

57. GYARMAT-KIRÁLYDOMB (Veszprém m.) 
Szórványlelet, 
csikózabla 
hosszúfülű kengyelpár 
(MRT 4. 1972. 32/3.) 

58. GYŐR-MÉNFÖCSANAK (Ménfő, Győr-Mosón-Sopron m.) 
Ajándék, a lelökörülmények ismeretlenek. 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
(FETTICH-NEMESKÉRY 1943. 6., V.t., KOVRIG 1955/a. 37.) 
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59. GYÖNK-VÁSÁRTÉR (Tolna m.) 
25. sír: 

Lovas sír. Hosszúsága: 200 cm, szélessége: 60 cm, mélysége: 110 cm, a váz hossza: 
200 cm, T: NY-K. A már bolygatott lóváz a férfiváz fölött feküdt, 
zabla 
(ROSNER 1970. 61.) 

38 . s í r : 
Lovas sír? Hosszúsága: 230 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 160 cm, T: NY-K. 
Teljesen földúlt sír, erős gerendaszerkezet nyomai figyelhetők meg, négy hatalmas 
cölöplyukkal. 
zabla 
hurkosfülű kengyelpár 
lószerszámveretek 
(ROSNER 1970. 71., V.t. 2-4., VI. t.) 

96. sír: 
Férfisír. Hosszúsága: 197 cm, szélessége: 60 cm, mélysége: 226 cm, a váz hossza: ? 
140 cm, T: NY-K. Részben bolygatott sír, hozzá tartozhatott a 97. sírban elteme
tet t ló. 
(ROSNER 1970. 119) 

97. s ír : 
Lósír. Hosszúsága: 210 cm, szélessége: 60 cm, mélysége: 257 cm, a váz hossza: 220 
cm, T: NY-K. Részlegesen eltemetett ló. „a lovat nyársra húzták, mert a sír falában 
ferde cölöplyuk volt megfigyelhető." 
lószerszámdíszek 
Megjegyzés: Rosner Gyula előzetes jelentése akkor jelent meg, amikor a koponyán 
lévő leleteket még nem restaurálták, ezért azokat nem írta le. 
(ROSNER 1971/72. 120., I.t. 38-51.) 

130. sír: 
Lovas sír. Hosszúsága: 230 cm, szélessége: 155-165 cm, mélysége: 90 cm, a váz 
hossza: 82 cm?, T: NY-K. Erősen feldúlt sír gerendaszerkezet nyomaival. A lóváz 
a férfiváz jobb oldalán volt, vele azonos tájolásban. 
zabla 
lószerszámdíszek 
(ROSNER 1971/72. 140., IV.t.) 

151. sír: 
Lósír. Hosszúsága: 200 cm, szélessége: 60 cm, mélysége. 110 cm, a váz hossza: 200 
cm, T: K-NY. 
zabla 
kengyelpár 
lószerszámveretek 
(ROSNER 1971/72. 154.) 

175. sír: 
Lósír. Hosszúsága: 170 cm, szélessége: 80 cm, mélysége: 85 cm, a váz hossza: 170 
cm, T: K-NY. A sír teljesen fel volt dúlva. 
lószerszámdíszek 
(ROSNER 1971/72. 170.) 

306-307. sír: 
Lovas sír. 
A 306. sír hosszúsága: 185 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 100 cm, T: K-NY. 
Teljesen feldúlt. 
A 307. sír hosszúsága: 220-265 cm, szélessége: 60-95 cm, mélysége. 120 cm, T: NY-
K. Teljesen feldúlt. 
A 306. sírban melléklet nem volt. 
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307. sír: lószerszámdíszek 
(ROSNER 1973/74. 163-164.) 

60. GYULA-SZENTBENEDEK (Békés m.) 
Lovas sír. 4 lábnyi (kb. 120 cm) mélységben egy emberváz és mellette a lóváz. 
elmállott vaskengyel 
zabla 
(MOGYORÓSSY 1870. 280-282., CSALLÁNY 1956. 120.) 

61. HAJDÚDOROG-VÁROSKERT U. 5-7. (Hajdú-Bihar m.) 
1. s í r : 

Lovas sír. Teljes lóváz az emberi váz jobb oldalán, ellentétes tájolásban. 
(KRALOVÁNSZKY 1958. 36., KISS 1962. 154.) 

62. HALIMBA (Veszprém m.) 
124. sír: 

A sírt kirabolták, 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
(TÖRÖK 1966. 69-80.) 

63. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-4. SZ. TÉGLAÉGETŐ (Csongrád m.) 
Lovas sír. 1954-ben talált korai avar sírlelet. A lelőkörülményékről pontos adatok 
nincsenek. 
lószerszámdíszek 
(CSALLÁNY 1956. 125.) 

64. HÓDMEZÖVÁSÁRHELY-SZÁRAZÉR-SÁMSONOLDAL (Csong
rád m.) 
Lovas sír. Hosszúsága: 190 cm, szélessége: 120 cm, mélysége: 190 cm, T: DK-ENY. 
Az emberi váz felső részét a földmunkák során szétdúlták. A lovat részlegesen 
temették el anatómiai rendben a sírgödörbe helyezve. 
csikózabla töredéke 
(KOREK 1942. 156-158., XII.) 

65. HÖGYÉSZ-SZÖLÖHEGY (Tolna m.) 
Lovas sír. 
csikózabla 
hosszúfülű vaskengyel 
hurkosfülü vaskengyel 
lószerszámveretek 
Megjegyzés: a lelet a Szelenits Bódogtól 1895-ben vásárolt Tolna megyei ismeret
len lelőhelyü síregyüttesek anyagához tartozott. A lelőhely megnevezésekor Bóna 
István meghatározására hagyatkozom. 
(WOSINSZKY 1896. 985-986., KISS-SOMOGYI 1984. 181., 96. tábla 1-9., BÓNA 
1984/b. 10., KOVRIG 1955/a. 37.) 

66. IMREHEGY (Bács-Kiskun m.) 
„Temetkezési lóáldozat helyén előkerült" korai avar 
kengyel 
zabla 
(TÓTH 1983. VII. sz. tabló) 
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67. ISZKASZENTGYÖRGY-KINCSESBÁNYA, BITÓI KÜLFEJTÉS 
(Fejér m.) 
Földmunka alkalmával megbolygatott leletek. 
hosszúfülű kengyel 
(KOVRIG 1955/a. 36., BÓNA 1971. 273.) 

68. JÁSZAPÁTI (Jász-Nagykun-Szolnok m.) 
A lelőhelyről Kovrig Ilona hosszúfülű kengyelpárt és egy kopját közölt. (MNM 
l.sz. 1962. 31. 1-2.) Ezen kívül a Nemzeti Múzeum még egy zablát is őriz Jászapáti 
lelőhely megjelöléssel. (MNM l.sz. 62. 92. 1.) 
(KOVRIG 1955/a. 36.) 

69. JUTÁS (Veszprém m.) 
121. s ír : 

Lovas sír. T: NY-K. Lóváz az emberi váz bal oldalán. 
zabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(RHÉ-FETTICH 1931. 26., IV.t. 1-11., V.t. 15-28., 7. ábra, KOVRIG 1955/a. 34.) 

173. sír: 
Lovas sír. T: NY-K. A lelőkörülményeket nem rögzítették pontosan. 
hosszúfülű kengyelpár 
(RHÉ-FETTICH 1931. 33., Il.t. 11-13., IV.t. 30-31.) 
Megjegyzés: KISS Attila (1962.) és az öt idéző MESTERHÁZY Károly (1987. 234.) 
a 173. sírt részleges lovas sírnak tartja. 

70. KÁBA (Hajdú-Bihar m.) 
Lovas sír. Mélysége: 240 cm, a váz hossza: 176 cm, T: E-D. A lóváz az emberi váz 
bal oldalán, ellentétes tájolásban. 
zablatöredék 
hosszúfülű kengyel 
(ZOLTAY 1929. 38-40., 9. ábra: CSALLÁNY 1963. 21-25.) 

71. KAJDACS-KISKAJDACS (Tolna m.) 
Lovas sír. A lelőkörülményekről adat nincs. 
csikózabla 
hurkosfülű kengyel 
hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1955/a. 35.) 

72. KÁLOZ-NAGYHÖRCSÖGPUSZTA (Fejér m.) 
15X15 méteres területen 26 sír, köztük 3 lósír. A 3 lósír érdekessége, hogy egy
máshoz közel kerültek elő, mégis háromféle temetkezési módot képviselnek: a ló az 
ember mellett jobb oldalon, ellentétes tájolással; ill. a harcos lábától induló gödör
ben, ellentétes tájolásban fekvő önálló lósír. 
(FÜLÖP 1978. 70.) 

73. KAPOSZTASMEGYER HATÁRA (Budapest, IV. kerület) 
A váci országút mellett földmunkák végzése közben máglyás temetkezésre utaló 
leleteket találtak. 
hosszúfülű kengyelpár 
csikózabla 
(KOVRIG 1955/a. 37., CSALLÁNY 1956. 92., NAGY 1962. 74., 114/206. j . ) 
Megjegyzés: Csallány Dezső tévesen Békásmegyer lelőhellyel közli. 



74. KÁPOSZTÁSMEGYER-TÉGLAGYÁR (Budapest, IV. kerület) 
A lelökörülméyekről nincsenek adatok, 
hosszúfülű kengyel, égett 
(KOVRIG 1955/a. 37., NAGY 1962. 74, 114/206. j . ) 
Megjegyzés: Kovrig Hona kengyelpárról ír, a múzeumban azonban csak egy ken
gyel található, (l.sz.: MNM 5/1928. 1.) Az 1975-ös stockholmi kiállítás kataló
gusában szerepel egy kengyel és egy kopja Rákospalota, Békásmegyer lelőhellyel 
(Hunner, Germaner, Avarer 1975. 10. kép), ugyanez a fotó később BONA István
nál Káposztásmegyer-Téglagyár aláírással jelent meg (1984/a. 61. kép). A fotó a 
fenti leltári számú kengyelt ábrázolja. 

75. KÁPTALANTÓTI-BODÓK (Veszprém m.) 
20. sír: 

Lósír, mélysége: 94 cm, T: NY-K. Kirabolt. 
lószerszámdíszek 
(BAKAY 1973. 24., XXVII., XXVIII. tábla) 

2 1 . sir: 
Lósír, mélysége: 157 cm, T: NY-K. Kirabolt. 
lószerszámdíszek 
csontlemez töredékek 
(BAKAY 1973. 24., XXIX. tábla, XXX. tábla 1-15.) 

24. sír: 
Lósír, mélysége: 121 cm, T: NY-K. Kirabolt. 
lószerszámdíszek 
nyeregdíszek 
(BAKAY 1973. 24., XXXIILXXXVI. tábla) 

3 1 . sir: 
Lósír? Mélysége: 110 cm, T: EK-DNY (?) Kirabolt, a sírban csak lócsont volt. 
lószerszámdísz 
(BAKAY 1973. 24., 16. ábra, XXXVIII. tábla 25-27.) 

38 . sir: 
Lósír, mélysége: 125 cm, T: ÉK-DNY. Kirabolt. 
lószerszámdíszek 
(BAKAY 1973. 35., XLV. tábla 1-15.) 

76. KEHIDAKUSTÁNY-KÖZPONTI TSZ MAJOR (Zala m.) 
67. sír: 

Lovas sír. Hosszúsága: 305 cm, szélessége: 160 cm, T: NY-K. Kettős embersír, 
a férviváztól balra, egyazon sírgödörben, azonos tájolásban feküdt a női váz. A 
férfiváztól keletre, vele azonos tájolásban, külön sírgödörben volt a teljes lóváz. A 
két sírgödröt 50 cm magas, 35 cm széles földpadka választotta el. A lósír hossza: 
210 cm, szélessége: 130 cm. 
csikózabla 
hurkosfülű, bordás talpú kengyelpár 
Közöletlen, Szőke Béla Miklós szóbeli közlése. 

77. KISZOMBOR-E (Csongrád m.) 
1. sír: 

Lovas sír. Lóváz az emberi váz bal oldalán, ellentétes tájolásban, 
hurkosfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(MÓRA 1932. 8., 1. kép) 

209 



78. KOMÁRNO (Révkomárom-Munkásnegyed, Csehszlovákia) 
1976-77-ben családi ház alapozásakor mentették meg egy avar temető 33 sírját. 
A temető lovas sírjai kiraboltak, a sírok tájolása NYENY-KDK, a lóváz minden 
esetben az emberi váz bal oldalán, azonos tájolásban volt. 

10. s í r : 
Lovas sír, mélysége: 225 cm, hossza: 230 cm, szélessége: 120 cm, T: NYENY-KDK. 
(TRUGLY 1982. 9-10., 29., Il.t.) 

19. sír: 
Lovas sír, hossza: 250 cm, szélessége: 140 cm, mélysége: 240 cm, T: NY-K. 
(TRUGLY 1982. 14-15, 32., V.t.) 

23 . sír: 
Lovas sír, hossza: 265 cm, szélessége: 170 cm, mélysége. 230 cm, T: NYENy-KDK. 
lószerszámdíszek 
(TRUGLY 1982. 17., 33., VI. t.) 

28. sír : 
Lovas sír? Hossza: 250 cm, szélessége: 120 cm, mélysége: 255 cm, T: NYENY-KDK. 
Mérete alapján lovas sír lehetett. A szerző jelképes temetkezést feltételez. 
(TRUGLY 1982. 21., 34., Vll.t.) 

32. sír: 
Lovas sír, hossza: 260 cm, szélessége: 180 cm, mélysége: 255 cm, T: NYENY-KDK. 
(TRUGLY 1982. 22-23., 35., VlII.t.) 

79. KÓTAJ (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 
Lovas sír. A lelőkörülményekre nincs adat. 
csikózabla 
hurkosfülű kengyelpár 
(HAMPEL 1902. 299-300., CSALLÁNY 1956. 146., BÓNA 1986/a. 76.) 
Megjegyzés: Bóna István szerint máglyalelet a kengyelen égés nyomokkal. 

80. KÖLESD (Tolna m.) 
Lovas sír. A lelőkörülményekre nincs adat. 
csikózabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1955/a. 35.) 

81. KÖMLÖD (Komárom-Esztergom m.) 
Lovas sír? Lelökörülményekről nincs adat. 
lószerszámveretek 
(HAMPEL 1905. II. 361., KOVRIG 1955/a. 36.) 

82. KÖRNYE (Komárom-Esztergom m.) 
20. sír : 

Lósír. Hosszúsága: 120 cm, T: ÉÉK-DDNY, bolygatott, 
hosszúfülű kengyelpár 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 16.) 

37. sír : 
Lósír. Mélysége: 190 cm, a váz hossza: 170 cm, T: K-NY, bolygatott, 
hosszúfülű kengyelpár 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 17.) 



43 . sír: 
Lósír. Hosszúsága: 190 cm, szélessége: 195 cm, T: K-NY. 
zabla 
hurkosfülü kengyelpár 
vas lószerszámveretek 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 17-18.) 

48 . sír: 
Lósír. T: K-NY. 
hurkosfülü kengyel 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 18.) 

62. sír: 
Lósír. T: K-NY, bolygatott. 
hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 19.) 

65. sír: 
Lósír. T: K-NY, bolygatott. 
hurkosfülü kengyelpár 
lószerszámdísz 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 20.) 

73 . sír: 
Lósír. T: K-NY, bolygatott. 
hosszúfülű kengyel 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 20.) 

90. sír: 
Lósír. Mélysége: 190 cm, T: K-NY. 
zabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszám veret ek 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 22.) 

05 . sír: 
Lósír. T: K-NY, feldúlt. 
hosszúfülű kengyel töredéke 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 23.) 

96. sír: 
Lósír. T: K-NY, feldúlt. 
lószerszámpityke 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 23.) 

104. sír: 
Lósír. Mélysége: 165 cm, T: K-NY, koporsós temetkezés, a koporsó mérete: 230x60 
cm. 
zabla 
hurkosfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 24.) 

110. sir: 
Lósír. Mélysége: 190 cm, T: K-NY, bolygatott. 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 25.) 

124. sír: 
Mélysége: 150 cm, T: K-NY, bolygatott. Koporsós temetkezés. 
hurkosfülü kengyelpár 
lószerszámveretek 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 26.) 
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129. s í r : 
Lósír. Mélysége: 170 cm, T: K-NY. 
feszi tözabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 27.) 

131. s ír : 
Lósír. Mélysége: 160 cm, T: K-NY. 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 27.) 

134. s ir : 
Lósír. Mélysége: 160 cm, T: K-NY, bolygatott. 
hosszúfülű kengyel 
lószerszámveret 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 27.) 

139. s í r : 
Lósír. Mélysége: 180 cm, a váz hossza: 208 cm, T: ÉÉK-DDNY. 
feszi tözabla 
hurkosfülű kengyelpár 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 28.) 

141. sír: 
Lósír. Mélysége: 150 cm, a váz hossza: 172 cm, T: K-NY. 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 28.) 

142. sir: 
Mélysége: 120 cm, T: EK-DNY. A sírban csak egy ló- és egy marhakoponya volt. 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 28.) 

146. sír: 
Lósír. T: KÉK-DDNY. 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 29.) 

148. sir: 
Lósír. Mélysége: 210 cm, T: K-NY. 
(SALAMON-ERDÉLYI 1971. 29.) 

83. KUNÁGOTA (Békés m.) 
Lovas sír. Földmunkák során találták, valószínűleg egy nagy, széles gödörben egy
más mellett volt a két ló és a férfiváz. 
zabla 
lószerszámdíszek 
(BÓNA 1982/83, 88-98., 2-4. kép) 

84. KUNMADARAS (Jász-Nagykun-Szolnok m.) 
Lovas sír. Az Állami Fofémjelzö Hivatal küldeménye az MNM-nek, ill. vétel. A 
lelőkörülményekre nincs adat. 
lószerszámdíszek 
(LÁSZLÓ 1955. 274-275., LXV-LXVII. t., BÓNA 1982/83, 115-117., 11. t.) 

85. KUNSZENTMÁRTON (Jász-Nagykun-Szolnok m.) 
Lovas sír. Mélysége kb. 250 cm, T: NY-K. A lábszárakon keresztben találták a 
felszerelés nélküli ló csontvázát. 
(CSALLÁNY 1933.1.t. 1-21., II.t.1-25., I l l . t . 1., 5., 7., IV. t. 6-10., 12., V.t. 37-40., 
46., 52., Vl.t. 2., 11., 1972/74. 5-35.) 

212 



86. LINZ-ZIZLAU (Ausztria) 
36. sír : 

Férfisír. 
zabla 
(LADENBAUER-OREL 1960. 35-36., T. 2.) 

40. sir : 
Lósír. 
hurkosfülü, bordás talpú kengyel 
lószerszámdíszek 
(LADENBAUER-OREL 1960. 36-37., T. 3., Fototafel 35.) 
Megjegyzés: A két sír a publikáló szerint összetartozott. 

87. LOVCENAC (Sekic, Szeghegy, Jugoszlávia) 
Lovas sír? Udvarbővítés során, partásás közben bukkantak a leletekre. 
hurkosfülű kengyelpár 
(ROEDIGER 1903/b. 272-276., SEOBA NARODA 1962. 55-56., GARAM 1982. 
76-77., GERE 1983., 7-11., V.t. 8., Vl.t.) 
Megjegyzés: a megtaláló valószínűleg más sírt (sírokat?) is megbolygathatott. Erre 
utal , hogy két emberi koponya és két sarló került elő. 

88. MALI IDO§ (Kishegyes, Jugoszlávia) 
70. sír: 

Lovas sír. A sírról pontosabb adatok nincsenek, 
csikózabla 
oldalpálcás zabla két feszítőrúdja 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülü kengyel 
(GUBITZA 1907. 357., GERE 1983. 6-7.) 
Megjegyzés: KOVRIG Ilona feltételezi (1955/a. 35.), hogy esetleg külön elteme
tet t lószerszám, de Gubitza Kálmán leírása szerint: „A csontváz mellett talált lo
vasfelszerelést Greiner mentette meg...". CSALLÁNY Dezsőnél Mali Jajos néven 
szerepel (1956. 138.). 

89. MEZŐFALVA-VASÚTÁLLOMÁS (Fejér m.) 
Közöletlen temető, 1952-ig 8 korai avar lovas sírt találtak. 

10. sír: 
Lósír. Т.: K-NY. 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1955/a. 34.) 

20. sír: 
Lósír. T: K-NY. 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1955/a. 34.) 

27 . sír: 
Lósír. T: K-NY. 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1955/a. 34.) 

3 1 . sír: 
Lovas sír. T: NY-K. Ló az ember bal oldalán. 
(Bóna István közlése) 
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76. sír: 
Lósír. Т.: K-NY. 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
nyeregmaradványok 
lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1955/a. 34.) 

87. sír: 
Lósír. Т.: NY-K. 
(Bóna István közlése) 

134. s ír : 
Lósír. T: K-NY. 
(Bóna István közlése) 

247. sír: 
Lósír. T: K-NY. 
(Bóna István közlése) 
Megjegyzés: Kovrig Ilona 1955-ös publikációjában az erről a lelőhelyről származó 
sírokat tévesen Előszállás-Öreghegy helynév alatt közölte. 

90. MEZÖKOVÁCSHÁZA-ÚJ ALKOTMÁNY TSZ (Békés m.) 
l / a sír: 

Lovas sír? Földkitermelés közben találtak ember- és lócsontokat. 
(JUHÁSZ 1973. 101., 104.) 

2. s ír : 
Lovas sír. Kb. 190 cm mélységű, T: NY-K. Bolygatott sír, az embercsontok felett 
össze-vissza keveredett lócsontok voltak. 
(JUHÁSZ 1973. 104.) 

7. sír: 
Lovas sír. Hosszúsága: 250 cm, szélessége: 100 cm, mélysége: 150 cm, T: K-NY. A 
bolygatott férfiváz bal oldalán találták meg a feldarabolt ló csontjait. 
A sírnak ez a része bolygatatlan volt. 
(JUHÁSZ 1973. 106.) 

13. sír: 
Lovas sír? Hosszúsága: 190 cm, T: K-NY. Az emberi váz fölött igen sok állat-, főleg 
lócsont. Az emberi koponya mellett lókoponya. 
(JUHÁSZ 1973. 108.) 

91. MIKEBUDA-FELSŐPUSZTA (Pest m.) 
Máglyalelet. Muzsik Gyula szántóján találták. 
hosszúfülű kengyelpár, égett 
zabla 
(DARNAY 1899. 279.) 

92. MOKRIN (Jugoszlávia) 
8. sír: 

Lovas sír. Szélessége: 150. ill. 90 cm (padkás sír), mélysége: 197 cm, a padka mély
sége: 150 cm, a váz hossza: 172 cm, T: K-NY. A jobb oldali padka keleti végében 
volt a lókoponya, ugyanezen padka másik végében kutyacsontvázat találtak. 
(LÁSZLÓ 1946., SEOBA NARODA 1962. 20.) 

46. sír: 
Lovas sír. 
zabla, töredékes 
kengyelpár 
(SEOBA NARODA 1962. 20.) 



58. s í r : 
Lovas sír. 
lószerszámdíszek 
(SEOBA NARODA 1962. 20.) 

69. s i r : 
Lovas sír? 
kengyeltöredékek 
zabla maradványai 
lószerszámdíszek 
(SEOBA NARODA 1962. 21-22.) 

93. MÓR-AKASZTÓDOMB (Fejér m.) 
2 1 . s í r : 

Lovas sír. Hosszúsága: 204 cm, szélessége: 85 cm, mélysége: 156 cm? T: E-D. Az 
emberi váz bal oldala mellett, azonos tájolásban részlegesen eltemetett ló feküdt. 
lószerszámdíszek 
(TÖRÖK 1954. 54-56., BÓNA 1971. 241.) 

94. MÓR-ÁLLAMI GAZDASÁG SÓDERBÁNYÁJA (Fejér m.) 
Két megbolygatott NY-K-i tájolású sírt tártak fel. Az egyikben: 
kengyel 
ugyaninnen szórványleletek: 2 db kengyel 
(KRALOVÁNSZKY 1963. 49.) 

95. NAGYKŐRÖS-NYÁRKÚTRÉT-DÜLÖ (Pest m.) 
A Csókás-erdő északi szélén a 30-as években fakitermelés során kb. 22 sírt boly
gat tak meg. Horváth Tibor egy kengyelt és egy kopjacsúcsot szállított a Nemzeti 
Múzeumba, 
hosszúfülű kengyel 
(PÁNCZÉL 1932., KOVRIG 1955/a. 37., CSALLÁNY 1956. 168., SIMON 1983. 
76-78.) 

96. NAGYKÖRÖS-ZSÍROSHEGY-DÜLŐ (Pest m.) 
A 20-as években szőlő rigoUrozásakor különböző csontokat és egy kengyelt találtak. 
hurkosfülü kengyel 
(•SIMON 1983. 72.) 

97. NAGYMÁNYOK (Tolna m.) 
Lovas sír. Földmunkák során találták. A lelőkörülményekre nincs adat. 
L alakú zablaoldalpálca 
csikózabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(WOSINSKY 1890. 432-435.) 

98. NÖVI KNEZEVAC (Torokkanizsa, Jugoszlávia) 
Ajándék. A lelőkörülmények ismeretlenek. 2-3 sírt tártak fel 1899-ben. 
csikózabla 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülü kengyel 
lószerszámdíszek 
(HAMPEL 1900. 114-116., KOVRIG 1955/a. 37., SEOBA NARODA 1962. 23.) 
Feltehetőleg az előbbi lelőhely közelében, 1952-ben földmunkák során feldúltak 
egy lovas sírt. 
lószerszámdíszek 
(SEOBA NARODA 1062. 23., KÜRTI 1983. 188.) 
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99. NYÍREGYHÁZA-MOSZKVA U. 9. (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 
Lovas sír. T: NY-K. Férfiváz, lábánál lókoponya (részleges lovas temetkezés), el
hordott halom alatt , 
zabla 
hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(CSALLÁNY 1963/a. 51., BÓNA 1986/a. 78.) 

100. NYÍREGYHÁZA-SARKANTYÚ U. 17. (Szabolcs-Szatmár-Bereg 
m.) 
Lovas sír. T: NY-K. 
(CSALLÁNY 1958. 50., BÓNA 1986/a. 77-78.) 

101. NYÍREGYHÁZA-VÁROSI KERTGAZDASÁG (Szabolcs-Szatmár-
Bereg m.) 
Jelképes lovas sír. T: E-D. Hosszúsága: 180-200 cm. 
csikózabla 
kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(CSALLÁNY 1958. 49., VIII. t. 3-4.) 

3 . sír: 
Jelképes lovas sír. T: É-D. Mélysége: 65-85 cm. 
hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(CSALLÁNY 1958. 49-50., VII. t. 1., IX. t. 1., BÓNA 1986/a. 78.) 

102. NYÍRTURA 
1. sír: 

Lovas sír. A lelőkörülményekre nincs adat. 
csikózabla 
hosszúfülű kengyelpár 
(JÓSA 1904. 254-255., CSALLÁNY 1958. 43., XXII. t. 1-3.) 

103. OROSHÁZA-ARADI ÚT (Békés m.) 
Máglyalelet. Szétdúlták. Valamennyi leleten erős égésnyomok, 
hosszúfülű kengyel töredéke 
lószerszámveretek 
(BÓNA 1965. 122.) 

104. ÖCSÖD MRT 96/a 
Homokbányászás közben gazdag korai avar lovas sírt bolygattak meg. 
(MADARAS 1987. 67.) 

105. ÖREGCSERTÖ (Bács-Kiskun m.) 
1. sír : 

Lovas sír. Építkezés közben korai avar temetőt bolygattak meg. Több adat nem 
ismert. 
(AÉ 84. 1957. 88.) 

216 



106. PÁHI PUSZTA (Bács-Kiskun m.) 
A lelökörülmények ismeretlenek, 
hosszúfülű kengyelpár 
(KOVRIG 1955/a 37.) 
Megjegyzés: Kovrig Ilonánál Póki puszta néven szerepel a lelőhely és csak egy 
kengyel, de a MNM leltárkönyvében (l.sz. 17. 1902. 15-16.) és a kengyelek lel
tári céduláján is Páhi puszta olvasható. Esetleg elképzelhető, hogy ugyanerről a 
lelőhelyről valók azok a leletek, amelyeket Cs. SOS Ágnes közölt. (1961. 49., 21. 
kép). A LÁSZLÓ Gyulánál szereplő (1955. LXIX.t.) pákapusztai álcsatos övkészlet 
azonban nem innen származik, a hasonlóság ellenére Pákapuszta nem Páhi puszta 
helynév eltorzult alakja (FÉNYES 1984. II. 184.). 

107. PÁTKA (Fejér m.) 
A lelőkörülményekre nincs adat . 
hosszúfülű kengyelpár 
(MNM l.sz, 6. 1907. 40-41., CSALLÁNY 1956. 177.) 

108. PÉCS-KÖZTEMETŐ (Baranya m.) 
25. s i r : 

Lovas sír? Mélysége: 200 cm. 
csikózabla 
csikózabla töredéke 
(MAROSI 1908/a. 99-113., MAROSI 1908/b. 42-45., MAROSI 1909. 103-11., KISS 
1977. 94., XXXV. t.) 

37. s í r : 
Lósír. A lelőkörülményekre nincs adat. 
feszítőzabla 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
(MAROSI 1908/a. 99-113., MAROSI 1908/b. 42-45., MAROSI 1909. 103-11., KISS 
1977. 96., XXXVIII. t.) 

45 . s ir : 
Lósír. A lelőkörülményekre nincs adat. 
csikózabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(MAROSI 1908/a. 99-113., MAROSI 1908/b. 42-45., MAROSI 1909. 103-111., 
KISS 1977. 96., XL. t.) 

109. PEREGU MARÉ (Németpereg, Románia) 
A Nemzeti Múzeum 1898-ban hivatalos úton lovas sírból származó leleteket kapott. 
A lelőkörülményékről adatok nincsenek. 
hosszúfülű, alma alakú, bordás talpú kengyelpár 
zabla 
lószerszámdíszek 
(HAMPEL 1900. 113-114., KOVRIG 1955/a. 37., CSALLÁNY 1956. 177.) 

110. PÓKASZEPETK-MESTERFÖLDEK (Zala m.) 
Az előzetes jelentések szerint egy olyan lovas sírt találtak, amelyben a férfiváz mel
lett két ló váz volt. Ezen kívül volt még tizenhat önálló lósír, amiből tizennégyben 
egészben eltemetett ló volt. A lósírok legtöbbször egy-egy fegyveres férfisírhoz tar
toztak, azzal azonos tengelyben, attól nyugatra voltak K-NY-i tájolásban, 
zabiák 
kengyelek 
(SÓS 1962. 67-82., SÓS 1973. 66-77.) 
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111. PRIGREVICA SV. IVAN (Bácsszentiván, Jugoszlávia) 
Máglyalelet? 1898 novemberében rönkkihúzás alkalmával bukkantak a leletekre, a 
további kutatás semmi eredményt nem hozott. 
csikózabla 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
(ROEDIGER 1904. 261-262., HAMPEL 1905. II. 843-844., KOVRIG 1955/a. 36., 
CSALLÁNY 1956. 85., SEOBA NARODA 1962. 54-55., GERE 1983. 2-3., II. t. 
1-5.) 

112. PUSZTABERÉNY (Somogy m.) 
37 sírt tártak fel, ebből 15 lovas sír. A sírok 80 %-a bolygatott. A lovakat felszer-
számozva földelték el. 
lószerszámdíszek 
(BÁRDOS 1979. 72.) 

113. RÁCALMÁS-GÖBÖLJÁRÁS (Fejér m.) 
A / 3 3 s í r : 

Lósír. T: K-NY. 
(Bóna István közlése) 

114. RÁCALMÁS-RÓZSAMAJOR (Fejér m.) 
Földmunkagépekkel egy avar temető jelentékeny részét elpusztították, 157 korai és 
közép avar sírt mentettek meg, köztük két lovas sírt és tizennyolc önálló lósírt. 

15. sír: 
Lósír. T: K-NY: 

23 . sír : 
Lósír. T: K-NY. 

26. sír : 
Lósír. T: K-NY. 

55 . sir: 
Lósír. T: K-NY. 

82. sír : 
Lósír. T: K-NY. 

97. sir: 
Lósír. T: K-NY. 

100. s ir : 
Lósír. T: K-NY. 

102. sir: 
Lósír. T: K-NY. 

121. sir: 
Lovas sír. T: NY-K. Ló az ember balján, vele azonos irányban. 

132. s ir : 
Lósír. T: K-NY. 

152. s í r : 
Lósír. T: K-NY. 
(Bóna István közlése, BÓNA 1971. 274., VISY-BÓNA 1972. 54., BÓNA 1979. 
23-24.) 

115. RÁKÓCZIFALVA-KASTÉLYDOMB (Jász-Nagykun-Szolnok m.) 
4. (28) s í r : 

Mélysége: 157 cm, hosszúsága: 247 cm, szélessége: 80 cm. T: E-D: 10. 
széles talpú, hurkosfülű kengyel, 
lószerszámdíszek 
(SELMECZI-MADARAS 1979/80. 141., I.t. IX. t., XIV. t.) 



26. (165) sír: 
Mélysége: 70 cm. 
csikózabla 
széles talpú kengyelpár 
lószerszámdíszek 
A publikálók szerint fülkés sír. 
(SELMECZI-MADARAS 1979/80. 143., IV., IX., XVI.t.) 

38 . (102) sír: 
Mélysége: 135 cm, hosszúsága: 155 cm. T: E-D: 15. A bal lábszáron és térden -
feltehetőleg a koporsó felett - lókoponya, a sírban a koponya felett lócsontok. 
(SELMECZI-MADARAS 1979/80. 144., V., IX.t.) 

40 . (40) sír: 
Mélysége: 160 cm, hosszúsága: 220 cm, szélessége: 63 cm. T: E-D: 4. A gödör keleti 
oldalán szabálytalan alakú, 40 cm széles, 145 cm mély padka. 
oldalpálcás zabla 
hurkosfülü, egyenes, bordázott talpú kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(SELMECZI-MADARAS 1979/80. 144., V., IX.t.) 
Megjegyzés: a publikálók szerint a temetőt 670-680-tól használták. 

116. RIGÁCS (Veszprém m.) 
A Darnay gyűjteményből ismert egy törött hosszúfülű kengyel. Lelókörülményei 
ismeretlenek. 
(MRT 3. 1970. 102.) 

117. SELENCA (Bácsújfalu, Jugoszlávia) 
Máglyalelet. A leleteket földmunkák során, állítólag bronzbográcsban, mintegy 100 
cm mélyen találták. 
3 db csikózabla 
2 db oldalpálcás zabla 
2 pár hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(CSALLÁNY 1953. 133-141., KOVRIG 1955/a. 35.) 

118. SIMONTORNYA (Tolna m.) 
A lelökörülményekre nincs adat . 
hosszúfülű kengyel 
(WOSINSZKY 1896. 1010., CSALLÁNY 1956. 186.) 

119. SINPETRU GERMAN (Németszentpéter, Románia) 
Részleges lovas sír. T: E-D. A halott lábához tet t összehajtogatott lóbőrös temet
kezés. 
hurkosfülű kengyelpár 
zabla 
lószerszámdíszek 
(DÖRNER 1960. 423., 433., BÓNA 1986/b. 167.) 

120. SINPETRU GERMAN (Németszentpéter-Góliát, Románia) 
Máglyalelet. 
hosszúfülű kengyelpár, deformálódott az égés során 
csikózabla 
(BÓNA 1986/b. 165.) 
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121. SIÓAGÁRD-ADÁCSDÜLÖ (Tolna m.) 
A lelet a szekszárdi múzeumban van, a lelökörülményékről közelebbi adat nincs, 
hosszúfülű kengyelpár 
(KOVRIG 1955/a. 37.) 

122. SOLTSZENTIMRE (Bács-Kiskun m.) 
A leletet a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozták, a lelökörülményekröl ada
tot nem közöltek. 
hosszúfülű kengyel (MNM l.sz. 61.132.2.) 
hurkosfülü kengyel 
Megjegyzés: a hurkosfülü kengyel már nincs meg. 
(KOVRIG 1955/a. 37.) 

123. SOLYMÁR-DINNYEHEGY (Pest m.) 
A temetőben több VII. századi lovas temetkezés van. 
(TÖRÖK 1973. 65.) 

124. STREMT (Diód, Románia) 
Máglyalelet? Lelökörülményekről közelebbi adatok nincsenek. 
csikózabla 
hurkosfülű kengyelpár 
(NAGY 1913. 271., HOREDT 1956. 397., HOREDT 1958. 103., PÓPA 1961. 225-
226.) 

125. SZÁRAZD (Tolna m.) 
A leleteket a Magyar Nemzeti Múzeum vásárolta, a lelökörülményekről nincsenek 
adatok. 
kengyeltöredékek, eredetileg 2 db, jelenleg csak az egyik van meg (l.sz. 63/1906. 
53.) 
lószerszámdíszek 
(FETTICH 1926. 7., X.t., KOVRIG 1955./a. 37., BÓNA 1982/83. 127., 11. jegyzet) 

126. SZEBÉNY II. (Baranya m.) 
7. sír: 

Mélysége: 90 cm, hossza: 240 cm, szélessége: 180 cm. T: emberi váz: NY-K, lóváz: 
K-NY. Bolygatott, a férfiváz csontjai közül csak a lábcsontok maradtak a helyükön. 
A ló nyaka függőleges helyzetben volt, a bolygatás miatt a lóváz bal oldala is 
hiányzott, 
csikózabla 
kerek aljú, hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(GARAM 1975. 106.) 

9. s ír : 
Lovas sír. T: férfiváz: NY-K, lóváz: K-NY. Bolygatott, a férfiváz csontjai közül csak 
a lábcsontok maradtak a helyükön, a lóváznak pedig csak a bal oldala maradt épen. 
csikózabla 
hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(GARAM 1975. 106.) 

127. SZEGHALOM (Békés m.) 
1929-ben, a község északi részén négy avar sírt tártak fel 50 cm mélyen. 
kengyel 
(Avarkori leletek..., MRT 6.1982. 11/234.) 
Megjegyzés: SZEGHALMY Gyula 1936-ban (355.) arany- és ezüstékszereket is 
említ a sírokban. 



128. SZEGHALOM-KOVÁCSHALOM (Békés m.) 
16. sír: 

Bolygatott sír, a lelőkörülményekre nincs adat . 
csikózabla 
hosszúfülű kengyel 
(SZEGHALMY 1913. 140-141.) 

129. SZEGVÁR-OROMDÜLÖ (Csongrád m.) 
1. sír: 

Lovas sír. Három rétegű temetkezés. A sírfolt hossza: 243 cm, szélessége: 60 cm. 
A sírfolt közepe táján kb. 100 cm mélységben földgyalu által szétdúlt, részlegesen 
eltemetett szarvasmarhát találtak. Alatta kb. 40 cm-rel egy EK-DNY tájolású, 
anatómiai rendben eltemetett részleges ló volt. A sír ezen a szinten 80 cm szélesre 
bővült. Legalul, szintén EK-DNY tájolásban női sírt találtak, 180 cm mélységben. 
veszkényi típusú zabla 
csontkengyel 
lószerszámdíszek 
(LŐRINCZY 1980., LŐRINCZY 1991.) 

33. s ír : 
Lovas sír. A sírban volt egy egészben eltemetett, felszerszámozott ló és 2-2 részben 
eltemetett ló, ill. marha. (LŐRINCZY 1982. 72.) 
Lőrinczy Gábor szóbeli közlése szerint a temetőben még a következő lovas sírok 
voltak: 

65 . sír: 
Részleges ló az ember felett azonos tájolásban. 

76. sír: 
Fülkesír azonosan tájolt részleges lóval. 

77 . sír: 
Részleges ló az ember felett azonos tájolásban. 

8 1 . sír: 
Fülkesír fordítva tájolt részleges lóval. 

86. sír: 
Fülkesír azonosan tájolt részleges lóval. 

90. sir: 
Fülkesír azonosan tájolt részleges lóval. 

100. sír: 
Fülkesír fordítva tájolt egész lóval. 

107. sír: 
Részleges ló az ember mellett azonos tájolásban. 

112. sír: 
Részleges ló az ember felett azonos tájolásban. 

113. sir: 
Részleges ló az ember felett azonos tájolásban. 

194. sír: 
Fülkesír azonosan tájolt részleges lóval. 

200 sír: 
Egész ló az ember mellett azonos tájolásban. 

201. sír: 
Fülkesír fordítva tájolt részleges lóval. 

202. sír: 
Részleges ló az ember felett azonos tájolásban. 
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130. SZEGVÁR-SÁPOLDAL (Csongrád m.) 
Lovas sír. Teljes hosszúsága: 420 cm, méretei az emberi váz felőli oldalon: hosszú
ság: 200 cm, szélessége: 100 cm, mélység: 210-220 cm. Méretek a lovak felőli oldalon: 
hosszúság: 220 cm, szélesség: 190 cm, mélység: 190-200 cm, T: K-NY. A férfit kb. 
195 cm hosszú, a fejnél 70 cm, a lábnál 60 cm széles, 40 cm magas deszkakopor
sóban temették el. A váz hossza: 175-178 cm. A sírgödör szélesebb felében egy 
egészben és egy részlegesen eltemetett ló volt. 
csikózabiák töredékei 
vas zablapecek 
hurkosfülü és hosszúfülű kengyelek töredékei 
lószerszámdíszek 
(BÓNA 1979. 5-11.) 
Megjegyzés: a lelőhelyen Lörinczy Gábor hitelesítő ásatást végzett és egy néhány 
sírós kis családi temetőt tárt fel a fenti sír körül részleges állat temetésekkel. 
(Lörinczy Gábor szóbeli közlése, LÖRINCZY 1987. 68.) 

131. SZEKSZÁRD-BAKTAHEGY (Tolna m.) 
Lovas sír? Szőlőforgatás közben félgömb alakú ezüstpitykéket találtak. 
Valószínűleg lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1955/a. 37.) 

132. SZEKSZÁRD-BOGYISZLÓI ÚT (Tolna m.) 
7. sír: 

Lovas sír. Az emberi koponyánál koporsónyomok; részlegesen eltemetett ló. 
csikózabla 
(ROSNER 1975/76. 80., I.t.l.) 

23 . s ír : 
Lósír. Hosszúsága: 176 cm, szélessége: 70 cm, mélysége: 166 cm. Az emberi sírokkal 
ellentétes tájolású. 
(ROSNER 1975/76. 80) 

55 . sír: 
Lovas sír. A férfivá/, bal oldalán 25 cm magas padkán egy ló koponyája volt, a 
másik oldalon pedig hosszúcsontjainak töredékei. 
hurkosfülű kengyel 
(ROSNER 1975/76. 80-82, I.t. 2-3.) 

106. sír: 
Lovas sír. Egyetlen farönkből kivájt koporsóban eltemetett férfi fölött feldúlt lósír 
maradványai voltak. 
lószerszámveretek 
(ROSNER 1975/76. 82, Il.t. 1-17.) 

110. sír: 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású. 
zabla 
kengyeltöredékek 
(ROSNER 1975/76. 82.) 

126. sir: 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású. 
csikózabla 
hurkosfülű kengyel 
bronz patinanyomok a ló koponyáján 
(ROSNER 1975/76. 82., I.t. 4-7.) 

155. sír : 
Lovas sír. A férfiváz lábszárcsontjai felett 45 cm-rel lóváz maradványai. 
(ROSNER 1975/76. 82.) 
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193. sír: 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású. 
hurkosfülű kengyel 
hosszúfülű kengyel 
zabla, csont olalpálcával 
2 db csikózabla 
lószerszámveret töredéke 
(ROSNER 1975/76. 84., IILt.) 

211. sír: 
Lósír. Részlegesen eltemetett ló, bolygatott. 
(ROSNER 1975/76. 84.) 

261. sír: 
Lósír. Részlegesen eltemetett ló, bolygatott. 
(ROSNER 1975/76. 84.) 

267. sír: 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású, bolygatott. 
(ROSNER 1975/76. 84.) 

268. sír: 
Lósír. A sírgödör jobb oldala erősen kiszélesedik. 35 cm magas padkán részlegesen 
eltemetett ló volt anatómiai rendben. A sírgödör bal oldalán lévő, mélyebben ki
képzett részben nem bukkantak emberi temetkezés nyomaira. 
(ROSNER 1975/76. 84.) 

288. sir: 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású, bolygatott. 
(ROSNER 1975/76. 86.) 

335. s i r : 
Lovas sír. A férfiváz melletti 40 cm magas padkán részlegesen eltemetett ló mardvá-
nyai, két mellső lábszárán csikó koponyája és mellső lábszárai, a sírgödör végében 
a csikó két hátsó lába. 
zabla 
hurkosfülü kengyel 
(ROSNER 1975/76. 86., IV. t. 1-8.) 

350. sír: 
Lovas sír. A férfiváz mellett, bal oldalon, 20 cm magas padkán részlegesen elteme
te t t ló volt. 
(ROSNER 1975/76. 88., V.t., Vl.t. 1-8.) 

351. sír: 
Lovas sír. A férfiváz mellett padkán részlegesen eltemetett ló maradványai. 
(ROSNER 1975/76. 88., IV.t. 9-17.) 

381. sír: 
Lósír. Az emberi sírokkal elentétes tájolású, bolygatott. 
(ROSNER 1975/76. 88.) 

437. s i r : 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású, bolygatott. 
(ROSNER 1975/76. 90., VILt. 3-12.) 

474. sír: 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású, bolygatott. 
(ROSNER 1975/76. 90., VILt. 13.) 

477. s ir : 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású, bolygatott. 
(ROSNER 1975/76. 90., VILt. 14.) 
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494. sír: 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású, bolygatott. 
lószerszámdíszek 
(ROSNER 1975/76. 90., Vll.t . 15-19.) 

592. sír: 
Lósír. Hosszúsága: 163 cm, az emberi sírokkal ellentétes tájolású, bolygatott. 
(ROSNER 1975/76. 90.) 

598. s í r . 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású, bolygatott. 
csikózabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(ROSNER 1975/76. 90-92. VlII.t.) 

669. sír: 
Lósír. Az emberi sírokkal azonos tájolásban, bolygatott. 
(ROSNER 1975/76. 92.) 

698. sír: 
Lósír. Az emberi sírokkal azonos tájolásban, bolygatott. 
zabla 
hosszúfülű kengyel, töredékes 
hurkos fülű kengyel, töredékes 
(ROSNER 1975/76. 92., IX.t. 1-5., 9.) 

754. sír: 
Lósír. Az emberi sírokkal ellentétes tájolású. 
pálcás zabla 
hurkosfülű kengyelpár 
(ROSNER 1975/76. 92-94., X.t. 1., 2., 4., 10-11.) 

780. sír: 
Lósír. Teljesen feldúlt. 
lószerszám veretek 
(ROSNER 1975/76. 94.) 

783. sír: 
Lovas sír. A ló 20 cm magas padkán a férfiváz bal oldalán, azonos tájolásban. 
lószerszám veretek 
(ROSNER 1975/76. 94., Xl.t. 6-7., 9.) 

785. sír: 
Lovas sír. A ló a férfiváz bal oldalán, padkán, azonos tájolásban. 
hurkosfülü kegnyelpár 
lószerszám veretek 
(ROSNER 1975/76. 94., X.t. 3., 5-9., Xl.t. 8., 10-36.) 

133. SZENTES-DEREKEGYHÁZA (Csongrád m.) 
Lovas sír. Mélysége: 160 cm, a váz hossza: 180 cm. T: EK-DNY. A ló az elhunyt 
bal oldalán volt részlegesen eltemetve. 
csikózabla 
töredékes hurkosfülű kengyel 
másik kengyel töredékei 
lószerszámdíszek 
(CSALLÁNY 1939/b.) 

134. SZENTES-DÓNÁT (Csongrád m.) 
1. sír : 

Lovas sír. A lelökörülményekre nincs adat. 
hurkosfülü kengyelpár 
(CSALLÁNY 1900. 393-398., 1-3. ábra.) 
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135. SZENTES-LAPISTÓ (Csongrád m.) 
Lovas sír. Mélysége: 100 cm. T: DK-ENY. A férfiváztól balra, a lábaknál részlegesen 
eltemetett ló. 
(CSALLÁNY 1934. 206-214., LVIII. t.) 

136. SZENTENDRE (Pest m.) 
1. s í r : 

Lovas sír. A lelőkörülményekre nincs adat, a leletek vételből származnak. 
hosszúfülű kengyelpár 
(BÓNA 1982/83. 98-104., 5. kép) 
Megjegyzés: Bóna István szerint valószínűleg ebben a sírban volt a Szentendrén 
talált II. Justinus érem. 

137. SZIGETSZENTMIKLÓS (Pest m.) 
1902-ben alapított múzeumot Ausztriában Heinz Steinberg. A múzeum számára 
ekkor vásárolt innen származó leleteket, 
zabla 
2 db hosszúfülű kengyel 
(KISS 1985. 150., 9. tábla) 
1930-ban csatornaépítés közben dúltak fel egy sírt. 
hosszúfülű kengyel 
zabla 
agancs zablapálca töredéke 
Megjegyzés: a leleteket 15/1930 leltári szám alatt leltározták, a tárgyakat azonban 
nem találtam a MNM raktárában. 
(KOVRIG 1955/a. 37., CSALLÁNY 1956. 200.) 
A lelőhelyen 1954-ben leletmentő ásatáson feltárt korai avar temetőben is voltak 
lovas sírok: 

5. s í r : 
Lovas sír, mélysége: 50 cm, szélessége: 180 cm, hossza: 100-158 cm. Kirabolt és a 
földmunkák alkalmával bolygatott. 
zabla maradványa 
lószerszámdíszek 
(SÓS 1961.32-51.) 
1957-ben leletmentéskor újabb lovas sír került elő. A sír bolygatott volt. 
(SALAMON 1958. 38.) 

138. SZÖREG-HOMOKBÁNYA (Szeged) 
Az 1970-es árvíz alkalmával nyitott homokbányában egy magányos avar lovas sír 
volt az emberváz fölé eltemetett nyúzott lóval. 
zabla 
kengyelpár 
(BÁLINT-MARÁZ 1971. 75-76., KÜRTI 1983. 187.) 

139. SZÖREG-KISS TANYA (Szeged) 
Kiss Károly szántóján került elő egy lovas sír, de az anyaga eltűnt. 
zabla 
kengyelpár 
(CSALLÁNY 1956.149., itt Kübekháza néven szerepel tévesen. KÜRTI 1983.187.) 

140. SZÖREG-TÉGLAÉGETŐ (Szeged) 
116. sír: 

Lósír? Mélysége: 130 cm, T: K-NY. A sírban lókoponya és részben összekevert 
lócsontok voltak. 
(CSALLÁNY 1961. 166.) 
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141. TIRNAVENI (Dicsöszentmárton, Románia 
égett kengyelpár 
(Hírek a Régiségtárból 1914. 153-154., HOREDT 1968. 106., BÓNA 1986/b. 164.) 

142. TISZACSEGE-NAGYMAJOR (Hajdú-Bihar m.) 
4. sír: 

Az ásató fülkesírnak tartja. T: DNY-EK. 
felszerszámozott ló 
(NEPPER 1983. 67.) 

143. TISZAESZLÁR-BASHALOM-CSENGŐSPART (Szabolcs-Szat
már-В er eg m. 

2. sir : 
Lovas (?) sír. Mélysége: 105 cm, a váz hossza: 140 cm, T: EENY-DDK. A váz 
mellett fakoporsó nyoma mutatkozott. 
karikás végű csuklós zabla 
(CSALLÁNY 1958. 60., XV. tábla 6., XIX. tábla 34-36., 39., 39/a., 39/b. , 43-45., 
XX. tábla 12.) 

144. TISZASZENTIMRE (Jász-Nagykun-Szolnok m.) 
A református templom közelében került elő egy kengyelpár kopjával. A lelőkörül-
ményekröl semmi adat. A kengyeleken égésnyom. 
hosszúfülű kengyel (MNM 1. sz. 11.1933.1.) 
hosszúfülű kengyel (MNM 1. sz. 11.1933.2.) 
Megjegyzés: a kopját nem találtam a régészeti raktárban. 

145. TISZAVARKONY-HUGYINPART (Jász-Nagykun-Szolnok m.) 
Közületien temető. Ásató: Cs. Sós Ágnes. Kiss Attila kézirata: A tiszavárkonyi 
avar kori temető. 

5. sfr: 
Feldúlt lovas sír. T: ÉNY-DK. 
csikózabla 
hurkosfülű kengyelpár 
lószerszám veretek 
(KOVRIG 1955/a. 35.) 

35. sír : 
Lovas sír. Bolygatott és kirabolt. A lócsontváz az emberváz jobb oldalán. T: ÉNY-
DK. 
hurkosfülű kengyelpár 
lószerszám veretek 
(KOVRIG 1955/a. 35.) 

5 1 . s ir : 
Lósír. T: ÉNY-DK. 
csikózabla 
hurkosfülű kengyelpár 
lószerszámveretek 
(KOVRIG 1955/a. 35., KISS 1962. 155.) 

54. sir : 
Ember- és lóváz külön gödörben, de valószínűleg összetartoznak. A lóváz az em
bertől jobbra. T: ÉNY-DK. 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1955/a. 35., KISS 1962. 155.) 



55 . sír: 
Lovas sír. A lóváz az emberváz bal oldalánál. T: ENY-DK. 
hosszúfülű kengyelpár 
(KOVRIG 1955/a. 35., KISS 1962. 154.) 

146. TISZAVASVÁRI-KOLDUSDOMB (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 
1956. júniusában leletmentés alkalmával egy VII. század eleji avar temető 23 sírja 
került elő. 

1. sir: 
Lovas sír. A sírban lévő lócsontvázról nem lehetett megállapítani, hogy teljes vagy 
részleges temetkezés volt-e. Sírmélység: 140 cm, T: NY-K. 
csikózabla 
hurkosfülü kengyel 
hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
A lócsontokon kívül birkacsontok voltak a sírban, valamint szarvasgancs is. 
(CSALLÁNY 1958. 51-55., IX. t. 4., XILt. 1-28., 30-52., XlII.t . 1-28., XlV.t. 1-3., 
XV. t. 1.; XVI. t. 2., valamint 53. oldal 5-6. kép) 

2. sír: 
Lovas sír. 
lószerszámdíszek 
(CSALLÁNY 1958. 55., XILt. 29.) 

8. sír: 
Elkorhadt női csontváz, valószínűleg ehhez tartozhatott a munkások által par t ra 
dobott két lókoponya és hosszúcsontok, amelyek égésnyomokat mutat tak. 
(CSALLÁNY 1958. 56.) 

12. sír: 
T: KDK-NYÉNY, váz hossza: 160,5 cm. A férfiváz fölött birka- és lócsontok. 
(CSALLÁNY 1958. 56-57.) 

17. sír: ч 

T: K-NY, kis mélységben meghatározhatatlan nemű emberi váz, fölötte ló- és 
birkacsontok. 
(CSALLÁNY 1958. 57.) 

18 . sír: 
Lovas sír. Sírmélység: 150 cm, T: K-NY. A lócsontok a női váz bal oldalán, a ló 
koponyája a nő koponyája mellett, bal oldalon. A ló lábszárcsontjai a váz lába 
fölött átértek a jobb oldalra. A sírból szórványosan még kerültek elő lócsontok. 
csikózabla 
(CSALLÁNY 1958. 57., IX.t. 5-6., XV.t. 4., XVII.t. 38-52., XXI.t. 9-10.) 

19. sír: 
Női sír. Mélysége: 150 cm, a váz hossza: 160 cm, T: K-NY. A sír fölött ló- és 
birkacsontok voltak. 
(CSALLÁNY 1958. 57-58., XlX.t. 1-33., 38.) 

2 1 . sír: 
Lovas sír.Mélysége: 180 cm, hosszúsága: 240 cm, szélessége: 65 cm, a váz hossza: 
165 cm, T: K-NY. A csontváz fölött felszerszámozott lókoponya, hosszúcsontok, 
és egy másik ló koponyája is. 
hurkosfülű kengyelpár 
csikózabla 
lószerszámdíszek 
(CSALLÁNY 1958. 58-59., XIV. t. 4-6., XV.t. 2., XVIII. t. 1-7., 9-11., 13., 15., 
20.) 
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23 . sír : 
Női sír. Mélysége: 140 cm, a váz hossza: 162 cm. Bolygatott sír, a női váz fölött 
torolt ló maradványai. 
(CSALLÁNY 1958. 59., XVII.t. 53-64.) 
Megjegyzés: gázvezeték építése közben azon a területen, ahol Csallány Dezső 1956-
ban a temetőt feltárta, birka- és lócsontok kerültek elő. A leletmentés során egy 
gyermek kirabolt sírját tár ták föl, a sír fölött egy részleges lótemetkezés volt. 
(LŐRINCZY 1983. 68.) 

147. TISZAVASVÁRI-VÖRÖSHADSEREG U . 8. ( Szabolcs-Szatmár-
Bereg m.) 
Részleges lóval eltemetett kora avar férfi. 
zabla 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(CSALLÁNY 1962. 54., BÓNA 1986/a. 78.) 

148. TOLNA MEGYE (szórvány) 
A Magyar Nemzeti Múzeum által vásárolt tárgyak, lelőkörülmények ismeretlenek. 
(MNM 1. sz. 51/1895. 143-152.) 
hosszúfülű kengyel 
hurkosfülű kengyel 
lószerszámveretek 
(KOVRIG 1955/a. 37.) 

149. TOLNANÉMEDI (?) ( T ó b a m.) 
Lelőkörülményekről nincs pontos adat. 
lószerszám vére t ek 
(NAGY 1901. 314., KOVRIG 1955/a. 37.) 

150. TÖLTÉSTAVA (Győr-Sopron m.) 
Lelőkörülményekről nincs adat. 
csikózabla 
hosszúfülű kengyelpár 
(KOVRIG 1955/a. 37., CSALÁNY 1956. 209., FETTICH-NEMESKÉRY 1943. 6., 
I. tábla 5-7.) 

151. TÖRÖKBÁLINT (Pest m.) 
1. sir: 

Lovas sír, kettős sír. Hossza: ?, szélessége: 150 cm, mélysége: 2 m, T: D-E. A nyúj
tott emberváz bal oldalán teljes lóváz azonos tájolásban. A két csontváz lábánál 
keresztben, fejjel NY-nak, ülő helyzetben (?) még egy emberváz. (A koponya meg
van.) 
csikózabla 
hurkosfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(KOVRIG 1957. 119-120.) 

152. ÚJFUTTAK-REZSŐ MAJOR (Novi Futog, Jugoszlávia) 
1895-ben épületalapozásnál korai avar máglyás (?) temetkezésre utaló leleteket 
találtak. 
2 hosszúfülű kengyel (nem egyformák) 
csikózabla 
(ROEDIGER 1904. 261-262.) 
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153. ÜRÖM-PILISBOROSJENÖI TÉGLAGYÁR (Pest m.) 
Ajándék, a lelőkörülméynekre nincs adat . 
lószerszámpitykék 
(KOVRIG 1955/a. 37.) 
Megjegyzés: Kovrig Ilonánál a lelőhely Pilisborosjenő néven szerepel, de a MNM 
leltárkönyve szerint az elnevezés Üröm-pilisborosjenői téglagyár. 

154. VÁC KÖRNYÉKE (Pest m.) 
hosszúfülű kenyelpár, jó állapotban 
(KOVRIG 1955/a 37.) \ 

155. VALEA LUI MIHAI (Érmihályfalva-Rétalj, Románia) 
Lovas sír, T: E-D. A sírt traktor dúlta föl szántáskor. 
oldalpálcás zabla 
hurkosfülü kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(NÉMETI 1983. 134-150., BÓNA 1986/b. 167.) 

156. VÁRPALOTA-GIMNÁZIUM (Veszprém m.) 
197. sír: 

Lósír, mélysége: 125(170) cm, hossza: 165 cm, szélessége: 60 cm, T: K-NY. a sír
gödör mindkét végén 41-41 cm-re a sír fenekét 170 cm-ig lemélyítették. A szűk és 
mély sírgödörbe a ló szinte bele volt gyömöszölve, 
agancs pofarudas zabla 
kengyelpár, az egyik hosszúfülű 
lószerszámdíszek 
(ERDÉLYI-NÉMETH 1969. 186., 18-19. kép, XIII. t. 11. MRT. 2. 1969. 49(4.) 

200. sir: 
Lovas (?) sír. A sírra vonatkozó adatok hiányoznak. 
hurkosfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(ERDÉLYI-NÉMETH 1969. 190., XlX.t. 1-4., XX.t. 2., 4-5., MRT 2. 1969. 49(4.) 

157. VARSÁD-VIDÁMVÖLGY (Tolna m.) 
A leírás szerint szőlőmüvelés közben emberváz mellett különböző tárgyakat talál
tak. 
kengyelek 
(WOSINSZKY 1896. II. 1016., CSALLÁNY 1956. 212.) 

158. VASZAR-TÓRÉT I. (Veszprém m.) 
A vaszari általános iskola gyűjteményében őrzik egy sír mellékleteit. 
egy hosszúfülű és 
egy hurkosfülű, kerek talpú kengyel 
zabla 
(MRT 4. 1972. 78/4.(255), 25.t. 7-13.) 

159. VRBAS (Verbász, Jugoszlávia) 
1956-ban földmunkák során avar temetőt találtak. A leletmentés során 158 sírt 
t á r tak fel, köztük egy lósírt is. 
Lósír: M: 140 cm, T: K-NY. 
zabla 
hurkosfülű kengyelpár 
lószerszámok 
(SEOBA NARODA 1962. 62-63., NAGY 1971. 214., 257., XL.t., 258. XLI.t. 
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160. Z A L A K O M Á R - L E S V Á R I DŰLŐ (Zala m.) 
2 6 / b . sír: 

Lósír, hossza: 195 cm, szélessége: 120 cm, mélysége: 95 cm, T: K-NY. 
kisméretű hurkosfülű kengyel 
csikózabla 
(Közöletlen, Szőke Béla Miklós szóbeli információja.) 

1 0 2 / b . sír: 
Lósír. Hossza: 250 cm, szélessége: 140 cm, mélysége: 145 cm, T: NY-K. „Rogyasz-
tot t" teljes lóváz. 
oldalpálcás feszi tőzabla 
hosszúfülű kengyelpár 
(Közöletlen, Szőke Béla Miklós szóbeli információja.) 

545. A - B - C - D . sír: 
Lovas sír, kettős temetkezés. Férfiváz: T: NY-K, a sírgödör adatairól nincsenek 
pontos információim. A férfiváztól északra, vele párhuzamosan, azonos tájolásban 
egy női váz feküdt. A férfiváztól nyugatra (a fejénél), vele egy tengelyben, ellentétes 
tájolásban részleges ló anatómiai rendben eltemetve; a női váztól nyugatra, vele 
egy tengelyben, ellentétes tájolásban teljes lóváz. 
hosszúfülű, alma alakú, bordás talpú kengyelpár 
csikózabla 
hurkosfülű, bordás talpú kengyelpár 
(Közöletlen, Szőke Béla Miklós szóbeli információja.) 

161. Z A M Á R D I - R É T I FÖLDEK (Somogy m.) 
Többszáz sírós avar temetőből a közlések és jelentések alapján már ismert néhány 
korai avar lovas sír. 

10. sir: 
Lovas sír, mélysége: 108 cm, T: 109°. Kirabolt, lócsont a sírfenéktől 35 cm-rel 
feljebb. Ugyanebben a szintben égett hamus réteg. 
(BAKAY 1973. 5., Ill.t., IV.t.) 

18. sir : 
Lósír, mélysége: 125 cm, T: 280°. Kirabolt. 
hosszúfülű kengyelpár 
lószerszámdíszek 
(BAKAY 1973. 5., 11, V.t. 14-15., 17., VI. t. 1-2.) 

23 . s ír : 
Lovas sír? Mélysége: 140 cm, T: 110 . Kirabolt. A sírban lókoponya darabokat és 
marhafogat is találtak. 
(BAKAY 1973. 5., VIII. t. 25-32.) 

34. sír : 
Lósír, mélysége: 100 cm, T: 290°. Kirabolt. A locsontok jelentős része a sírfenéktől 
60 cm-rel följebb került elő. A sírrablók a nyereg irányába ástak rá a sírra. 
faragott csont nyeregkápaborítás 
lószerszámdíszek 
(BAKAY 1973. 7., VI. t., X-XI.t.) 

70, 73 , 74. sír: 
Feltehetően összetartozó temetkezések. Férfisír kirabolva, annak közvetlen folyta
tásában a ló sírja, a ló vázának vonalában, azonos tájolásban hármas temetkezés; 
egy sírgödörben három nő csontváza. 
hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(BÁRDOS 1981.60.) 
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348. s í r : 
Lósír. 
hosszúfülű kengyel 
lószerszámdíszek 
(BÁRDOS 1984. 80.) 

162. ZÁMOLY (Fejér m.) 
Bóna István máglyaleltnek tartja, a MNM csak kopját őriz innen. 
(KOVRIG 1955/a. 37., X.t. 4., Xll.t . 1-la., BÓNA 1971. 240.) 
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Раннеаварские конные погребения 

Доклад основан на написанной в 1987 году дипломной работе Марии 
Немети и следует её построению. Разумеется с той поры появились новые 
статьи и публикации раскопок, которые я старался принять во внимание 
при написании данной работы. 

В первой части проводится обзор археологической литературы по ран-
неаварским конным погребениям, начиная с исследования Гезы Надя 1893 
года и кончая новейшими публикациями. 

Следующая часть посвящена происхождению конных погребений ран-
неаварского периода, а также значением конных погребальных обрядов 
с точки зрения определения аварских этнических групп. Я считаю, что 
нашей главной задачей является не отождествление каждого типа конского 
погребения с каким-либо этнонимом. Один из наиболее важных уроков ис
торических источников: этнонимы могут быстро меняться, но как архео
логи мы должны помнить, что археологические культуры не изменяются 
в такой же мере. Таким образом на более эффективные результаты мо
жет расчитывать та группа исследователей, которая пытается найти место 
происхождения раннеаварской культуры, в частности, и конных погре
бений. В этой же части я покажу, что одной из причин переселения 
степных скотоводов, разводивших крупный рогатый скот, является кри
зис перепроизводства, а из этого следует, что частичные захоронения коня 
не зависят от состоятельности родственников умершего. Частичное захо
ронение коня скорее может быть практичным способом консервации: а 
соответствии с потребностями лошадь насаженная на кол, вкопанный с мо
гилу, должна была долго сопротивляться силам природы, и кол было легче 
водрузить. Отсюда потом пошёл обычай положения частей коня в могилу 
рядом с покойником. 

Следующий раздел представляет собой обсуждение территориального 
распределения типов раннеаварских конных погребений, при этом выделя
ются следующие восемь главных типов: 

1. Погребения с сожжением 
2. Погребения с конём (скелет человека и лошади в общей могиле) 
3. Частичные конные погребения 
4. Конные могилы 
5. Захоронение человека с конской сбруей 
6. Скелет лошади или частичное погребение над скелетом человека 
7. Погребения с конем в катакомбах 
8. Человек с двумя или несколькими конями 

Погребения с сожжением и общие погребения человека и коня рас
пределены в Карпатском бассейне равномерно. Частичное конское пог-
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ребение характерно для восточных территорий страны. Подавляющее 
большинство самостоятельных конских погребений находится в Задунавье 
(Западная Венгрия). 

Захоронение нескольких коней типично скорее в южной части Венг
рии, но нам известно слишком мало случаев, так лее, как и в отношении 
погребенных с конской сбруей, поэтому новые данные об этих типах в 
значительной мере могут изменить наши нынешние представления. 

Территорию катакомбных погребений уже очертил Дежё Чаллань, бу
дущие исследования вряд ли существенно изменят картину их распростра
нения.  

| Мария НЕМЕТИ| . Л а с л о К Ш Ш А 

Frühawarenzeitliche Reiterbestattungen 

Mein Vortrag gründet sich auf der von Mária Némethi 1987 verfaßten Dip
lomarbeit, folgt deren Aufbau. Selbstverständlich sind in dem seither verflossenen 
Zeitraum neuere Studien und Grabungspublikationen erschienen, die ich bei der 
Konzipierung meines Vortrages bemüht war, in Betracht zu ziehen. 

Als erstes gebe ich einen Überblick über die Fachliteratur der Reiterbestat
tungen des frühen Awarentums, beginnend bei der Studie von Géza Nagy aus dem 
Jahre 1893 bis zu den jüngst erschienenen Abhadlungen. 

Im folgenden Teil befasse ich mich mit dem Ursprung der Reiterbestattungen 
der frühawarischen Epoche sowie der Bedeutung der Reiterbestattungsriten vom 
Gesichtspunkt der Bestimmung der ethnischen Gruppen der awarischen Bevölke
rung. M. E. ist es nicht unsere wichtigste Aufgabe, jeden Reiterbestattungstypus 
mit dem Namen irgendeines Volkes zu paaren. Eine der wichtigsten Lehren aus 
den historischen Quellen ist, daß sich die Völkernamen rasch ändern können. Was 
jedoch zum Wissen eines Archäologen gehört, daß dies bei den Kulturen nicht so 
sehr der Fall ist. Von Erfolg gekrönt sein wird also jene Forschungsrichtung, die 
versucht, den Ursprungsort der Kultur des frühen Awarentums - und so auch der 
Reiterbestattungen - zu ergründen. Im gleichen Teil gehe ich auch darauf ein, daß 
ich den Grund für die Wanderung der großtierhaltenden Völker der Puszta in einer 
Überproduktionskrise sehe, woraus folgt, daß die partielle Reiterbestattung nicht 
vom Vermögensstand abhängig sein kann. Viel eher könnte die partielle Reiter
bestattung ein praktisches Konservierungsverfahren sein: die Notwendigkeit ergab 
sich, daß auf den Masten - der in der Graberde des Verstorbenen eingegraben war 
- aufgezogene Pferd der Verwesung länger wiederstand sowie daß es leichter sein 
sollte, den Masten aufzustellen. Daraus entwickelte sich dann die partielle Beigabe 
des Pferdes neben den Verstorbenen. 

Der anschließende Teil behandelt die territoriale Aufteilung der frühawaren-
zeitlichen Reiterbestattungstypen, wobei zwischen acht Haupttypen unterschieden 
wird: 
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1. Scheiterhaufenfunde 
2. Reitergräber (Skelett von Mensch und Pferd in einem gemeinsamen Grab) 
3. Partielle Reiterbestattungen 
4. Pferdegräber 
5. Menschliches Skelett mit Pferdegeschirr 
6. Pferdeskelett oder Teile davon über dem menschlichen Skelett 
7. Reiterbestattungen mit Grabkammern 
8. Mensch mit zwei oder mehr Pferden 

Die Scheiterhaufenfunde und die mit dem Verstorbenen in einer gemeinsamen 
Grabgrube untergebrachten Pferde sind im Karpatenbecken in gleichmäßiger Ver
teilung zu finden. Die partiellen Reiter-Pferdbestattungen sind für die östlichen 
Gebiete des Landes kennzeichnend. Die überwiegende Mehrheit der eigenständigen 
Pferdegräber liegt in Transdanubien. Eine Bestattung mehrerer Pferde ist eher für 
die südliche Landeshälfte charakteristisch, da sie aber selten vorkommen, kann sich 
unser Bild darüber sowie über die mit Pferdegeschirr Bestatteten infolge eventueller 
neuerer Funde wesentlich ändern. 

Das Gebiet der Grabkammer-Gruppe wurde bereits von Dezső Csallány be
stimmt, woran im wesentlichen auch die neueren Erschließungen nichts änderten. 

Natürlich besteht keine Möglichkeit, im Laufe meines Vortrages die rund 160 
Fundorte und die dort erschlossenen Reitergräber im einzelnen zu erörtern. Ich 
hoffe aber, daß er zusammen mit den übrigen Vorträgen der Konferenz in einem ge
meinsamen Band erscheint und so auch die von Mária Némethi zusammengestellte 
Datei und Bibliographie für jedermann zugänglich wird. 

Mária NÉMETHI - László KLIMA 
ELTE, Finnugor 
Művelődéstörténeti Tanszéki Szakcsoport 
Budapest 
(Pesti B. u 1. H-1052) 
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