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A Kis-Balaton program keretében a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
nyújtotta segítséggel 1983-ban kezdődtek a kutatások Somogy megye területén1. 
Vörstől nyugatra, a Papkert nevű határrészen két, egymástól 800 m-re levő dombon 
találtuk meg azt a települést és a hozzátartozó temetőt (KÖLTŐ-SZENTPÉTERI 
1988. és 1990.), melyek feltárása és komplex feldolgozása segítséget adhat a dunán
túli késő avar kori népesség IX-X. századi továbbélésének vizsgálatához. 

A Papkerti-dűlő déli részén levő В lelőhelyen az 1983-as első szondázás óta 
közel 7000 m2-nyi területet tártunk fel. Ez a kiemelkedés kisebb-nagyobb megsza
kításokkal a középső rézkor óta lakott vagy temetkezési céllal használt hely volt. A 
kelta korszakból településnyomokat, a korai Árpád-korból pedig III. Béla pénzeivel 
(CNH I. 98, 101.) keltezett objektumokat és házak nyomait észleltük. 

Szempontunkból annak a temetőnek van elsődleges jelentősége, amelyikbe a 
kései avar korban, a VIII-IX. sz. fordulóján kezdtek el temetkezni (1. kép). A régé
szeti leletek tanúsága szerint ettől az időtől kezdve folyamatosan használhatták a 
XI. században is, legkésőbb a XI-XII. sz. fordulójáig. A lehetséges felső korhatárt 
a temető fölé települt Árpád-kori falu szabja meg. 

A temetőnek eddig 578 sírját tártuk fel. Sikerült behatárolnunk a sírmező É-i 
felének határait. Itt a szélessége kb. 85 m, míg a temető középtáján a kiterjedése 
100-110 m közé esik. Az egykori terepvisznyokat figyelembe véve DNy-i irányban 
még várható a temető folytatása. A temetkezések általában Ny-K-i tájolásúak, de 
előfordulnak ellentétes irányításúak is. Igen ritkán találtunk kettős sírt, melyek 
között utántemetkezésre is volt példa. 

A sírmező Ny-i részén temették el azokat a bronzveretes övvel felövezett, illetve 
ládzsás, kardos, baltás férfiakat, akik számára a túlvilági élethez nem járt lóáldozat. 
A leggazdagabb, aranyozott bronzveretes övvel, aranyozott bronz- és vasveretes 

A lelőhely feldolgozását az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatja. 
A Kis-Balaton eredeti állapotának helyreállításával kapcsolatos régészeti feltárásokról Zala és 
Somogy megye területén: KIS-BALATON I-IL, SZŐKE-VÁNDOR 1987., MÜLLER 1989. 



1. kép Vörs-Papkert-B temető térképe (1991. évi állapot) 
1. A b b . Karte des Gräberfeldes Vörs-Papkert-B (Stand des Jahres 1991) 
Рис 1. План могильника Вёрш-Папкерт-Б (ситуация 1991 г.) 
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kantáros lóval, fegyverrel (íjjal , nyíllal, harcibaltával) eltemetett személyek sírjai 
pedig a temető K-i felén csoportosulnak2. 

E szociális tagozódás egybecseng azzal a jelenséggel, hogy a temető K-i felén 
található gazdag lovas sírok szinte kivétel nélkül ki voltak rabolva, míg a NY-i „sze
gény" sírok között elvétve találtunk ilyen céllal bolygatottat. A vagyoni különbség 
az egyéb mellékletekben is megmutatkozott a temető két része között. Edényeket 
egyaránt találunk a közösség gazdagabb és szegényebb részénél, de a gazdagabbak 
mellé sok esetben egyszerre hármat - közöttük a kétségkívül drágább, ún. sárga 
kerámiát is — helyeztek: kiöntőcsöves kancsót (314. sír), füles bögrét, sőt egy kuri
ózumnak számító sárga kulacs töredéke (449. sír, IV. tábla 9.) és egy festett füles 
bögre (511. sír) is előkerült. Igen jó példa erre az ebben a környezetben talált 348. 
sír, amelyben az elhunyt fiatal nő mellé három edényben tettek túlvilági útravalót. 

A temető belső időrendjének meghatározásánál a stratigráfiai módszert nem 
tudtuk eddig alkalmazni. Kevés a szuperpozíció, s ahol mégis van egymásra te
metkezés, ott a korhatározó leletanyag hiánya akadályozza a pontosabb időrend 
megállapítását. Más esetben pedig bizonyosan utántemetkezésről lehet szó. 

Lehetne támaszkodni a bolygatott sírok kirablási időpontjára is, ha ennek az 
idejét meg tudnánk állapítani. Annyi biztos, hogy a rabolt sírok főként a gazdagabb 
temetkezések között vannak és rablás után a hatalmas gödrök (némelyikük 10-
15 m3) nyitva maradtak, tehát a dúlást nem követhették el akkor, amikor az itt 
élő közösség még folyamatosan temetkezett erre a helyre. Nem valószínű, hogy a 
meggyalázott temetőben az ásító, nyitott sírgödrök között földelnék el halottaikat. 
Azt, hogy a sírgödrök a rablás után még hosszabb ideig be temetetlenül álltak, 
igen szemléletesen bizonyítja a feltárás közben megfigyelhető rétegződés, valamint 
az, hogy ezekben a sírokban - a mély gödrökbe belehullott, onnan kimászni nem 
tudó, s így - elpusztult teknősbékák páncélját találtuk. Ebből a szempontból az 
mindenesetre valószínű, hogy amikor III. Béla korában (1172-1196) a falu erre a 
helyre telepszik, már használaton kívül kellett lennie a temetőnek. 

Ekkor találják-e meg a legrangosabb sírokat, vagy még később, azt elég nehéz 
kideríteni. Mindenesetre a temetkezések szabályszerű elhelyezkedése (a K-i terüle
ten kb. 5-5 méterre vannak egymástól a sírok) komoly támpontot jelenthetett a 
rablóknak. Találtunk olyan árkot, amely egykori „kutatóárokként" értelmezhető. 
A rablógödrök nagyobb méretűek, mint az eredeti sírgödrök, ez is a későbbi, nem 
egykorú rablásra mutat. Sok esetben sikerült erős gerendavázas faszerkezet nyo
mát megfigyelnünk, amelyeknek a teljesen egykorú rablás idején még feltétlenül 
látszaniuk kellett volna. Az eddigi leggazdagabb személy kirabolt sírjának alján a 
visszatöltődött földben középkori téglatöredéket is találtunk (371. sír). 

A régészeti leltanyag összehasonlító vizsgálata alapján az eddig feltárt leleta
nyag négy fő csoportra különíthető el: 1. késő avar kori, 2. ún. „IX. századi", 3. 
magyar honfoglalás kori (X. századi) és 4. kora Árpád-kori. 

A késő avar kori lovas és lótemetkezésekről összefoglalóan GARAM 1985. és 1987. A vörsi késő 
avar kori lovas temetkezések előzetes bemutatása: SZENTPÉTERI 1991. 
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1. csoport : 
A késő avar kori griflfes-indás népesség hagyatékát a temető egész területén 

megtaláljuk (bár klasszikus „griffes" veret eddig még egy sem került elő, hacsak nem 
számítjuk ide a 181. sír egyik veretének másodlagosan felszerelt csüngőjét) (KÖLTŐ 
- SZENTPÉTERI 1990. 2. ábra 5.). A férfisírok jellegzetes leletei az öntött bronz 
övgarnitúrák, melyeket stílusjegyeik és összetételük alapján legkorábban a VIII. 
sz. végétől keltezhetünk. Területileg elkülönülnek a lóval és ló nélkül eltemetett 
díszövesek sírjai. A lovasok a K-i részen tömböt alkotnak. A 40 lovas sírból csupán 
kettő volt bolygatatlan. Különös módon kevés zabla és kengyel maradt ránk, bár 
több esetben találtunk a lócsontokon bronzpatina, ill. vasrozsda nyomokat. 

A leletek igen nagy hasonlóságot mutatnak a délszlovákiai leletanyaggal, 
közülük is leginkább a (Rév)Komárom-Hajógyár (Komárno-Lodenice) temető 
(TRUGLY 1985., 1987., 1989. és 1991.) tárgyi hagyatékával. Különleges szépsé-
güek a 371. sír aranyozott bronzveretei. A lófej alakú kantarvereteknek, valamint a 
vésett díszítésű aranyozott szíj végeknek és öv véreteknek a késő avar kaganátus pe
remterületeiről ismerjük legjobb és legtöbb párhuzamát. Ebből a sírból származik 
egy aranyozott övbújtató, a mai óraszíjakhoz hasonló, ún. asztragalosz-szerkezettel. 
Párhuzama a hohenbergi IX. századi (FETTICH 1937. 111-112.) és a sobori (Sopron 
megye) szórvány avar (FETTICH 1943. 7.VI. t.l.) leletben található - rendelteté
süket végül is a vörsi bújtató alapján sikerült megfejteni. 

A késő avar korszak legutolsó szakaszához köthetők az eddig előkerült kantár
rózsák. Két esetben bronzból öntöttek (356., 379. sír), három lószerszámnál pedig 
vasból készültek (307., 347., 352. sír) a nagyméretű, aranyozott-ezüstözött bronz
betéttel díszített falerák. A 307. és a 352. sír egymás közelében, két külön sorban 
helyezkedik el. Az ide temetett férfiak övét dúsan aranyozott miniatűr veretek és 
szíjvégek díszítették. A 352. sírban talált aranyozott, áttört karéjos mintájú fejhám-
veret (?) (I. tábla 1.) a dévényújfalusi (Devinská Nova Ves-i) (EISNER 1952. 27. 
sír: 32. ábra 15., 524. sír: 54. ábra 5, 12., 842. sír: 89. ábra 11.) és a (rév)komáromi 
(Komárno) (TRUGLY 1987. 252.Abb.2.5.) lelőhelyekről ismert lószerszámdíszekkel 
mutat rokonságot. Eddig párhuzam nélküli leletek a 378. sír valószínűleg szintén 
lószerszámhoz tartozó lófej- és gömbdíszes szíjvégei, ill. az ugró nyulat ábrázoló 
öntött bronz kantárverete (SZENTPÉTERI 1991. 2. tábla 2-3.). 

A lovas síroknak ez idő szerint legnyugatibb vonalából származik egy áttört, 
fonott mintás csat és egy szőlőfürtös nagy szíj vég (495. sír). Az aranyozott csat
nak Tószegről ismerjük jó párhuzamát. A szintén aranyozott nagyszíj vég művészi 
megfogalmazásában nagyon hasonlít a Szeged környékén (Szeged, Szentes, Tápé, 
Tiszasziget) előkerült darabokhoz3. 

A 468. (bolygatatlan) lovas sírban szintén az avar kor legkésőbbi szakaszára 
jellemző pikkelydíszes és stilizált állatfejet utánzó szíj végeket4, valamint vésett-
poncolt öv veret eket találtunk. Az edény mellékletek jól mutatják a kerámiával tör-

A tószegi csat és a Szeged környéki analógiák: Awaren in Europa. Schätze eines asiatischen 
Reitervolkes 6.-8. Jh. Frankfurt am Main - Nürnberg 1985, 66. Kat. Nr. XVIII. 5, Abb. 62. 
Az állatfej alakú lószerszámveretekről és szíj végekről GARAM 1981. A pikkelydíszes szíjvégek 
összefoglalása STADLER 1984. 
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ténő keltezés nehézségeit. A jellegzetes késő avar kori sárga füles bögre mellé a korai 
Árpád-korra (is) jellemző formájú és díszítésű edényt helyeztek. 

A nagy szentmiklósi kincs5 stílusával rokoníthatók a 347. lovas sír bronzle
mezből domborí to t t , oroszlánt ábrázoló kerek veretei. Szív alakú veretének inda
csokrai pedig már a magyar honfoglalás kor mintakincse felé vezetnek (KOLTO-
S Z E N T P É T E R I 1990. 2. ábra 14-15.). Ugyanennek a leletegyüttesnek része egy 
klasszikus késő avar kori laposindás szíj vég, mely azonban nem a szokásosan vas
tag, kétlapú forma, hanem egy igen vékony kéregöntvény, csaknem lemez! Ehhez 
a felszereléshez tausírozott vas szíj végek és aranyozott há t térben indadíszítést mu
ta tó egyéb, vasból készült veretek is tar toznak. A 352. sír tausírozott négyszögletes 
vas csatlemezének egy középponti körből átlósan kiinduló négy palmet tá ja szintén 
a honfoglalás kori ornamentika jó párhuzama. 

A késő avar korszak jól ismert női ékszerei a szőlőfürt csüngős és az ovális 
karikájú fülbevalók, egy üveggyöngy díszes arany fülbevaló (267. sír) (KOLTÖ-
S Z E N T P É T E R I 1990. 3. ábra 1.), valamint egy állatalakos bronz mellboglár (351. 
sír, II. tábla 2.). Figyelemre méltó, hogy a nagyméretű dinnyemag alakú gyöngyök 
az arany- és ezüstfóliás többtagú rúdgyöngyökkel egyazon nyakláncra fűz ve jelennek 
meg. Jellegzetes női használati eszközök az esztergált csont tű tar tók . 

2 . c s o p o r t : 
A tipológiailag IX. századi, az ún. Karoling-peremkultúrához (SZŐKE 1982., 

1986. és 1987.) tar tozó leletanyaggal rendelkező sírok többsége a temető Ny-i részén 
került elő. Régészeti módszerekkel igen nehéz elválasztani ezeket a leletegyütteseket 
a késő avar kori mellékletekkel temetkező lakosság szegény rétegének leleteitől. 

A férfisíroknak erre a korszakra jellemző leletei elsősorban fegyverek és hasz
nálat i tárgyak: lándzsák, balták, borotvák és csiholok. A női és kislány sírokban 
a Dalmáciára és a Morva-medencére jellemző ékszerek fordulnak elő: millefiori és 
többtagú rúdgyöngyök, csillagcsüngős és huzalból sodrott fülbevalók, poncdíszes 
lemezgyűrük, bronz- és vasfüles üveggombok (KÖLTŐ-SZENTPÉTERI 1990. 3. 
ábra 2-10.). 

Érdekesség a 140. sírban talált ólom orsógomb. Ez a sír még egyéb ritka lelettel 
is rendelkezett: az elhunyt lábához egy szokatlan formájú, valószínűleg övre vagy 
ló nyergére akasztható, vasabroncsokkal megerősített saj tárt helyeztek. Ugyancsak 
erre a korszakra da tá lha tok a polírozott palackok (pl. 210. és 271. sír), valamint 
egy hullámvonalas díszítésű edénytípus. 

3 . c s o p o r t : 
A magyar honfoglalás kort négy íjász (közülük két jelképes lovas) temetkezése 

képviseli. A 310. és az 500. sírban honfoglalóink lószerszámára jellemző körte alakú 
(KÖLTŐ-SZENTPÉTERI 1990. 3. ábra 12.) ( I l . tábla 5.) és ún. gombos nyakú 
kengyelek, valamint rombusz alakú nyílcsúcsok (KÖLTŐ-SZENTPÉTERI 1990.3. 
ábra 13.) voltak. Az 500. és az 510. sírban az egykori reflexíj merevítő csontlemezeit 
talál tuk meg. Az 561. sírba temetet t férfi mellé helyezték tegezét 6 nyíllal. A tegezöv 

Az utolsó nagy igényű közlése LÁSZLÓ-RÁCZ 1977. Az értelmezéssel kapcsolatos vitákról: 
BÓNA 1984.344-346., 1600. 
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hármas tagolású szíjelosztó karikái, csatja és övveretei ónozott bronzból készültek. 
A csaton ábrázolt tulipánfejű, sörényes griffnek a benepusztai leletben (FETTICH 
1937. 67-72. XXX. t . l - l a . ) található a legközelebbi párhuzama. 

A magyar honfoglalás kor női ékszereihez a 395. és a 406. sír ezüst és bronz 
pántkarperecei, ill. aranyozott ezüst ingnyakdíszei (III. tábla 6-7.), valamint a 474. 
és 570. sír sodrot t kar- és nyakperecei tar toznak. E rangosnak mondható személyek 
temetkezései a késő avar kori vezető réteg sírjai környezetében kerültek elő. Igencsak 
fontos az ugyanitt feltárt 450. gyermeksír, melyben nagyméretű gyöngyök (IV. táb la 
15-16.), sodrott huzal karperec és torques mellett Berengar itáliai király 888-915 
közé tehető, Milánóban vert érme volt6 . 

A X. századra keltezhető a 167. sír, melyben egy kétélű karddal felfegyverzett 
férfi nyugodott . Fegyverövének díszítése többféle stílus jegyeit hordozza magán. A 
csat honfoglalás kori t ípus, az öv bújtatóján pedig viking ábrázolásokra emlékeztető, 
frízszerüen elhelyezett állatfejeket lá thatunk. A kard t ípusa szerint7 is valószínűleg 
a X. században élt az ide eltemetett harcos, akinek sírja a ló nélkül elbúcsúztatott 
avar díszövesek környezetében került elő. 

4 . c s o p o r t : 
Az Árpád-kori köznép leletanyagát a pödröt t végű ezüst haj karikák, lépcsős 

fejű poncolt gyűrűk, egyszerű bronz huzalkarperecek, hordó alakú ezüstfóliás gyön
gyök, ezüst- és bronzlemezből készült füles gombok, csörgők alkotják (KOLTÖ-
S Z E N T P É T E R I 1990. 3. áb ra 16-21.). 

Egy fiatal lány bolygatott temetkezése mellől (96. sír) került elő az a bi
zánci előképet tükröző, üveg- és féldrágakő berakásos aranyozott bronz gyöngyszem 
(KÖLTŐ-SZENTPÉTERI 1990. 3. ábra 22.), melynek párhuzamait XI-XII. századi 
dél-oroszországi kincsleletekben ismerhetjük fel8. 

* * * 

A hagyományos régészeti elemzésen kívül vizsgáljuk meg, milyen lehetőségeket 
nyújtanak az embertani kutatások. 

A jelenleg ismert összehasonlító módszerek közül az ún. diszkrét, nem mérhető 
jellegek értékelése lehetővé teszi, hogy egymástól időben és/vagy térben elkülönülő 
emberek csoportjai közötti kapcsolatokat és összefüggéseket állapítsunk meg. Az 
élő népességben az antropometr iai és szerológiai vizsgálatok teszik lehetővé ezen 
populációk közötti vagy populáción belüli kapcsolatok körvonalazását. A történeti 
embertanban azonban limitált lehetőségünk van ilyen vizsgálatokra. 

A történet i antropológia vizsgálati módszerei - egyes, kivételes, egyedi esetek
től eltekintve - jelenleg nem teszik lehetővé a népesség csoportjait alkotó egyének 
közötti genetikai kapcsolat, rokonság meghatározását . 

Az érme pontos meghatározását Gedai Istvánnak köszönhetjük. 
A 167. sírban talált kétélű kard markolatgombja szerint Petersen-V típusú: PETERSEN 1919. 
A leletegyüttest ld. KÖLTŐ-SZENTPÉTERI 1990. 3. ábra П . , 14-15. 
Древнее золото. Из собрания Музея исторических драгоценностей УССР (Москва, "Ис
кусство" 1975.) 
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A temetkezések relatív időrendje és a csontmaradványok szerológiai vizsgálata 
alapján azonban már ma is feltételezhető bizonyos „családszerkezeti" Összefüggések 
megragadásának a lehetősége. 

A történeti embertan modern vizsgáló módszerei között a klasszikus morfoló
giai makroszkópos elemzésen kívül egyre nagyobb teret nyernek a különböző labo
ratóriumi - kémiai-analitikai (LENGYEL 1976., a vörsiekről LENGYEL 1988.), 
elektron-mikroszondás, szerológiai (BORGOGNINI-PAOLI 1982.), géntérképező 
(REYNOLDS-SENSABAUGH 1991.), szövettani (VLASOV-PERESLYTSKIKH 
1987.), pásztázó elektronmikroszkópos (WYCKOFF-DOBERENZ 1965.), termo-
gráfiás (SCHOENINGER-DENIRO 1984.), elektron-spinn rezonanciás (BROOKS-
HEGLAR-BROOKS 1979.) stb. - eljárások is. Az új módszerek gyors meghonoso
dását az magyarázza, hogy az eddigiekkel szemben teljesen újszerű és más típusú 
információkat képesek szolgáltatni a különböző korokban élt népességtöredékek bi
ológiai jellegzetességeiről. 

A kémiai analitikai és szerológiai vizsgálatok célja - többek között - egy-egy 
temetőn belül a feltárt emberi csontvázmaradványok eltemetési időrendjének és 
feltételezhető genetikai kapcsolatainak a kiderítése. Jelen vizsgálat is ennek a két 
alapkérdésnek a megválaszolására irányul a Vörs-Papkert-В kora középkori teme
tővel kapcsolatban. 

Egy-egy temetőn belül a temetkezések relatív időrendje az emberi csontma
radványok bizonyos komponenseinek - N-tartalmú anyagainak (OAKLEY 1963., 
DOBERENZ-MATTER 1965.), hamu anyagának (HASSAN-ORTNER 1977.) 
mennyisége, a különböző (fizikai, kémiai kristályvíz (ZAMBOTTI-BOLOGNANI 
1967.) formájában) kötött víztartalomnak - egymáshoz viszonyított mennyiségi ér
tékeinek alapján számítható ki. Azért szükséges a különböző komponensek mennyi
ségi viszonyainak egyidejű összehasonlítása, mert így a csontszövet le- és átépülését 
több - pl. a talaj fizikai, kémiai hatásai és bizonyos biológiai behatások - szem
pontból is értelmezni lehet az eltelt idő függvényében. Azaz, ha nagyjából azonos 
talajviszonyok közül (ez néha egy teljes temető területét, máskor csak egy adott 
szelvényt jelent) napvilágra került, azonos szöveti szerkezetű (esetünkben mindig 
szivacsos felépítésű) csontminták kémiai összetételét hasonlítjuk egymáshoz és is
merjük az egyedi (pl. nemi, elhalálozási korra vonatkozó, bizonyos kórfolyamatok 
okozta stb.) minőségi különbségeket is, akkor a temető abszolút kronológiai korá
tól függetlenül lehetőségünk nyílhat arra, hogy következtethessünk a temetkezések 
viszonylagos sorrendjére is (LENGYEL 1984.). Következtetéseink azonban mindig 
csak bizonyos valószínűségi intervallumon belül érvényesek, amelynek értékét cél
szerű mindig feltüntetni. 

A Vörs-papkerti kora középkori temető feltárt részéből eddig mintegy 400 egyén 
vizsgálata történt meg. Az eredmények alapján három nagy időrendi csoportot 
lehetett elkülöníteni közöttük. A három nagy csoport elkülönítésének probabilitási 
szintje 0,80 > P > 0,70 (2. kép). 

Az első kronológiai csoporthoz az összes vizsgált csontmaradványnak csak je
lentéktelen, alig 5 %-os csoportja tartozik. Ez a kis, önmagában zártnak tűnő né
pességtöredék kronológiai korát tekintve messze megelőzi a következő, középső nagy 
csoportot, amelyhez semmiféle szerogenetikai kapcsolat sem köti. 
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2. kép A dekompozíciós indexek alapján számított kronológiai viszonyok 
2. A b b . Die aufgrund der Dekompositionsindizes errechneten chronologischen Beziehungen 
Рис 2. Хронологические отношения, вычисленные на основании декомпозиционных ин
дексов 

A második паду kronológiai csoportba az eddig vizsgált vázmaradványoknak 
közel 85 %-a sorolható. Ez a mintegy 150±30 év alatt eltemetett sír csoportja 0,70 
> P > 0,60-as valószínűségi szinten három időrendi alcsoportba sorolható. 

A harmadik nagy kronológiai csoport temetkezései rövid, mintegy 50±20 éves 
megszakítással követik a középső nagy kronológiai csoport utolsó temetkezését. A 
harmadik nagy kronológiai csoporthoz tartozók az összes vizsgált eset 10-12 %-át 
teszik ki. Szerogenetikai szempontból ez a kronológiai csoport nyitottnak tűnik, bár 
a középső nagy csoporttal nem mutat hasonlóságot. 

Érdemes kissé részletesebben foglalkoznunk a középső nagy kronológiai csoport
tal. Ennek legkorábbi alcsoportja feltehetően egy még másutt született generáció 
felnőtt korban elhunyt egyedeinek a temetkezésével indul (3. kép). Az alcsopor
tonként eltemetettek száma a második alcsoportban éri el a maximumot, majd 
az utolsó alcsoport temetkezésének idején úgy szűnik meg a temető használata, 
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3 . kép Az 1990 nyaráig feltárt és laboratóriumi módszerekkel vizsgált emberi 
csontvázmaradványok kronológiai eloszlás-görbéi a számított dekompozíciós érté
kek alapján 
3 . A b b . Die chronologischen Verteilungskurven der bis zum Sommer 1990 erschlossenen und mit 
Labormethoden untersuchten menschlichen Knochenüberreste aufgrund der berechneten Dekom-
positionswerte 
Рис 3. Хронологические кривые (на основании вычисленных декомпозиционных вели
чин) антропологического материала, открытого до лета 1990 г. и изученного лабора
торными методами 

hogy maga a népesség még tovább él. A temetkezések valószínűleg másutt folyta
tódtak. Amikor az első alcsoport temetkezéseinek száma felfutott, clZcLZ cl második 
generációja virágzásának az idején, akkor kezdtek el temetkezni a középső, második 
alcsoport tagjai. Ezek a temetkezések mindjárt tömegesebben indultak, mint annak 
idején az első alcsoport esetében. Amikor a második alcsoport második generáci
ója temetkezéseinek számával megközelíti az összes, ehhez az alcsoporthoz tartozó 
temetkezések felét, akkor az első alcsoport harmadik generációjához tartozók te
metkezéseinek száma kezd csökkenni. A második alcsoport utolsó, harmadik gene
rációja idején általában jelentősen csökken a temetkezések száma. Érdekes, hogy az 
első és a második alcsoport harmadik generációjához tartozók temetkezéseinek a 
száma akkor esik vissza jelentősen, amikor megjelennek a harmadik alcsoport első 
generációjának sírjai a temető területén. Úgy tűnik, hogy még tart az első és a má
sodik alcsoport utolsó generációinak egyre fogyatkozó létszámban történő temetése, 
amikor már nyugvóhelyükre kerülnek a harmadik alcsoport első képviselői. 
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A második alapkérdés az volt, hogy milyen szoros genetikai kapcsolatok téte-
lezhetők fel a középső nagy kronológiai csoporton belül, annak egyes alcsoportjai 
között. 

A kérdés megválaszolása az alábbi módszerrel kísérelhető meg. A feltételezhető 
genetikai kapcsolatok megítélésére a Sokal-Lengyel-féle, multifaktoriális, számító
gépes elemzési módszert alkalmaztuk (SOKAL-LENGYEL-DERISH-WOOTEN-
ODEN 1987.). A módszer lényege, hogy a feltételezhető genetikai kapcsolatok ki
számításakor a sírok közötti távolságok, mint súlyozott fontossági tényezők alapján 
a vizsgált temetőt sírhalmazokból álló területi egységekre bontjuk, majd az egyes 
régiókon belül különböző értékekkel rangsoroljuk a genetikai kapcsolatokat kizáró 
vagy valószínűsítő egyedi biológiai jellegzetességeket. Pl. nem alkothatnak szülőpárt 
az azonos neműek, vagy nem vehet részt egy szülőpár kialakításában a reproduk
ciós korát még meg nem élt egyén stb. Majd az ABO vércsoportok három-génes 
öröklődési rendszerére a Hardy-Weinberg szabály, ill. a Mendel-féle dominancia, ko-
dominancia és recesszivitás elve alapján (ROBERTS-HIORNS 1962., MORGAN-
WATKINS 1969.), míg a kollagén-típusok esetén a két-génes öröklődési rendszer 
szabályai szerint próbálunk következtetni (VOGEL-MOTULSKY 1979.). Az adott 
temető-régión belül a genetikai kapcsolatok szempontjából figyelembe veendő sírok 
közül számítógéppel különböző valószínűségi szinteken lehet „család-struktúrákat" 
kialakítani. A kialakítható struktúrák közül a legnagyobb valószínűségi értékűt fo
gadjuk el, mint lehetséges „családot". 

Ezt a módszert alkalmaztuk az ABO vércsoportok fluoreszcensz-antitest mód
szerrel, valamint a kollagén-típusok radio-immunassay-vel történő meghatározása 
után. így Vörs-Papkert kora középkori temetőjében több mint 40, minimálisan 0,60 
> P > 0,50 probalitási értékű genetikailag lehetséges egységet sikerült körülhatá
rolni. Ezek közül most hármat mutatunk be a legjellegzetesebbek közül. 

41. csoport (4. kép és I-II. tábla) 
Az ábrán egy négy generációs család-struktúra látható. A „családfa" törzsét a 

dédapa (352. sír) és a dédanya (353. sír) képezik, míg a törzs következő generáci
óját lányuk (351. sír) alkotja. Az ő férje (307. sír) is ebben a temetkezési régióban 
nyugszik. Ennek a szülőpárnak (307. és 351. sír) három gyermekét valószínűsíthet
jük (309., 310., 391. sír), akik közül csak egy, a 310. sírban nyugvó férfi élte meg 
a reprodukciós kort. Az ő felesége hiányzik a temetkezési körzetből, viszont itt ta
lálható egy 3-5 éves kora között elhunyt leányuk (319. sír). Az apa (310. sír) és 
a leánya (319. sír) vércsoport adataiból kikövetkeztethető a hiányzó anya vércso
portja, illetve kollagén-típusa is. 

45. csoport (5. kép és III. tábla) 
Bonyolult, két generációs, inkább a horizontális síkban terjeszkedő családszö

vevény. Az első generáció két központi személyre épül. Mindkettő férfi. Az egyik 
(400. sír), akinek juvenis korban elhunyt, még gyermektelennek tűnő húgát (399. 
sír) is ugyanebben a temetkezési régióban találjuk. A 400. sírban nyugvó férfinak 
két felesége is valószínűsíthető. Időben az elsőtől, a 397/b. sírban fekvő nőtől két 
infans I. korban elhunyt kislánya született (398. és 401. sír). A második feleségétől 
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4. kép A 41. genetikai csoport 
4. A b b . Die genetische Gruppe 41. 
РИС 4. Генетическая группа 41. 

(405. sír) egy aduitus kort megélt leányuk (406. sír) nyugszik ugyanebben a te
metkezési régióban. Ez utóbbi személy családi kapcsolatai (gyermekei, férje) még a 
szomszédos körzetekben sem találhatók. 

A másik központi személy a 397/a. sírban nyugvó férfi. Valószínűleg ö a 400. 
sírba temetett férfi első feleségének a fivére volt; és itt nyugszik másik húga is, 
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5. kép А 45. genetikai csoport 
5. A b b . Die genetische Gruppe 45. 
Рис 5. Генетическая группа 45. 

a juvenis kora előtt elhunyt leány (396. sír). A 397/a. sír férfijának egy adultus-
maturus határon elhunyt fia (404. sír) is megtalálható ebben a körzetben, de ennek 
felesége és gyermekei - ha egyáltalán voltak - nem találhatók a környéken. 

4 6 / a csoport (6. kép és IV. tábla) 
Ez egy olyan családtöredék, amelyiknek három generációja sejthető. Az első 

generációhoz tartozó két nagyszülőnek (376. és 377/b. sír) három fiúgyermeke nyug
szik a körzeten belül (377/a., 417. és 449. sír). Közülük feltehetően a 449. sírban 
nyugvó férfinak a leánya (450. sír) található ebben a régióban, de nem nyugszik 
itt a leány anyja, azaz a férfi felesége. Nem szabad azonban azt sem elhallgatni, 
hogy mivel a nagyszülők három fia közül a másik kettő (417. és 377/a. sír) egyaránt 
megélte a családalapítás korát és vércsoport-paramétereik is azonosak (mindkettő 
„B" vércsoportú volt), kollagén-típusuk pedig nem azonos a 450. sírban eltemetett 
leányéval (aki kollagén-típusát visz. az anyjától örökölte), hármójuk közül bárme
lyikük azonos valószínűséggel lehetett a kislány apja. 

Záró gondolatként feltétlenül meg kell jegyezni: a múlt idők emberének biológiai 
paramétereit vizsgálva akkor tudunk legnagyobb valószínűséggel helyes következte-
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6. kép A 46/A. genetikai csoport 
6. A b b . Die genetische Gruppe 46/A. 
Рис 6. Генетическая группа 46/A. 

téseket levonni, ha egyrészt a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit statisztikailag 
elemezve, matematikai módszerekkel próbáljuk meg valószínűsíteni; másrészt pe
dig - mivel ezeket nem elegendő önállóan értelmezni - csakis akkor állják meg a 
helyüket, ha a régészeti megfigyelésekkel is harmonizálnak. 

Vizsgáljuk meg végezetül a biokémiai módszer segítségével meghatározott idő
rendi csoportokat a régészeti leletanyag szemszögéből! (Feltétlenül meg kell jegyezni, 

295 



hogy a szerológiai vizsgálatra átadott csontanyag mellett a csupán a sírok területi 
elhelyezkedését rögzítő temetötérkép kivételével semmiféle régészeti információ nem 
állt a szerológus rendelkezésére.) 

Az első kronológiai csoport a kora bronzkori kisapostagi kultúra csontvázait 
takarja. Teljesen jogos tehát az a megállapítás, hogy messze megelőzve a következő 
időrendi csoportot, semmiféle szerogenetikai kapcsolat nincs közöttük. 

Amásodik kronológiai csoport a késő avar kori, az ún. IX. századi és a ma
gyar honfoglalás kori népesség tárgyi hagyatékával rendelkezik; az időben részben 
egymást fedő alcsoportok pedig éppen ezeknek a régészeti kategóriáknak felelnek 
meg! 

A harmadik kronológiai csoport a kora Árpád-kori leletekkel jellemezhető tár
saságra vonatkozik. A feltárás eddigi szakaszában sírjaiknak csupán kisebbik részét 
tártuk fel, a következő évi ásatási szezon során jutunk el arra a területre, ahol 
temetkezéseik folytatása várható. 

Amikor a genetikai-szerológiai eredményeket és a régészeti leletegyütteseket 
azonos térképen ábrázoltuk, több esetben azt kellett tapasztalnunk, hogy a bioké
miai módszerekkel meghatározott etnikai-biológiai csoportokon belülre régészetileg 
különböző korszakba sorolható személyek kerültek. A temető folyamatos használa
tának lehetőségére végül is az alábbi jelenségek mutatnak: 

1. Igen kevés a szuperpozíció annak ellenére, hogy a temetkezés viszonylag 
sürü. A temető középső részének déli végén jelentkező hiatus a geodéziai felmérések 
alapján még ma is felismerhető egykori terepviszonyokkal magyarázható. 

2. Ahol szuperpozíció van, ott túlnyomórészt már régészeti módszerrel is meg
állapítható a tudatos utántemetés, illetve a szerológiai eredmények az ilyen sírokban 
eltemetett egyéneket hasonló etnikai-genetikai csoportokba sorolják. 

3. Az egyes temetőrészekben megjelenő „későbbi" sírok a rangban és rítusban 
azonos, ill. közelálló „korábbi" temetkezések közelében helyezkednek el. 

4. A szerológiai vizsgálatok azonos genetikai-etnikai csoportokba sorolnak ré
gészetileg különböző korú leletanyaggal eltemetett személyeket. 

Záró gondolatként a következőképpen foglaljuk össze a Vörs-papkerti lelőhely 
jelentőségét a Kárpát-medencében lejátszódó magyar etnogenezis kutatása szem
pontjából: az itteni ásatás lehetőséget nyújt egy nagy létszámú közösség - korszerű 
módszerekkel teljesen feltárható - temetőjében az eddig külön régészeti kultúraként, 
ill. etnikumként kezelt különböző népességek vizsgálatára. Mód nyílik a kora közép
kori Pannónia területén a VIII. század végén élt késő avar kori népesség, a Karoling
peremkultúrajegyeit hordozó, IX. századi „továbbélő" avarság (és szlávok?), majd 
a honfoglaló magyar nép együttélésének, biológiai keveredésének meghatározására. 
Arra is választ remélhetünk, hogy az ugyanitt megjelenő kora Árpád-kori népesség 
kialakulhatott-e ebből a korábban már helyben megtalálható lakosságból. 
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Этнические группы, археологические 
культуры в раннесредневековой Паннонии 

(Предварительные результаты 
раскопок в Вёрше, обл. Шомодь) 

На памятнике Вёрш-Папкерт-Б, где с 1983 года ведутся раскопки в рам
ках программы, связанной с работами у Малого Балатона, были обнару
жены следы поселения средней эпохи меди, погребения средней и поздней 
эпохи бронзы, кельтские жилища, раннесредневековый могильник, остатки 
поселений эпохи Арпадов и средневековья. На склоне холма, в свое время 
вероятно окруженного болотами, совершали захоронения непрерывно на
чиная с рубежа VIII/IX вв. и кончая XI веком. 578 ингумадионных погре
бений (не считая нескольких погребений с трупосожжением, относящихся 
к культуре Кишапоштаг) датируются позднеаварской эпохой, эпохами Ka
po л ингов, обретения родины венграми, Арпадов. 

На общественное расслоение местного общества указывает наличие от
дельной группы богатых аварских всадников в могильнике. Среди погре
бенных с конем были женщины, мальчики и девочки. Несмотря на значи
тельную разграбленность могил позднеаварский инвентарь (изображения, 
родственные кругу клада из Надьсентмиклоша, на бронзовых накладках, 
позолоченные поясные и уздечные накладки - в частности крупные позоло
ченные и посеребренные железные фалары с инкрустацией из бронзы - , кос
тяные обкладки рефлексирующих луков, боевые топоры) свидетельствует 
о наличии здесь поселения защитников границы. 

Предметы периферийной каролингской культуры, найденные здесь, это 
бритвы, многочастные стержневые бусы и бусы миллефиори, проволочные 
украшения, лунулы, пластинчатые кольца с пуансонным орнаментом, стек
лянные пуговицы. 

Этническая группа с вещевым материалом, характерным для венгров-
обретателей родины, приняла во внимание предыдущий порядок погре
бений. В воинских погребениях мы находили символические конские 
захоронения (находки удил и стремян). С одним из лучников похоро
нили колчан с 6 ромбическими наконечниками стрел, а также кольца-
распределители ремня, изготовленные из бронзы с оловянным покрытием, 
бляхи, пряжку с изображением, шожим с бенепустским. В погребении де
вочки была найдена серебряная монета Berengar гех (чеканенная до 915 
г.), надетая на ожерелье. Характерными элементами женского инвентаря 
являются витые шейные гривны и браслеты, браслеты из серебряной плас
тины, позолоченные серебряные бляшки, которыми обшивали ворот одеж
ды. На скобе оружейного пояса воина с каролингским мечом, датируемым 
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X в., находится изображение северного стиля: фризообразная композиция 
с животными и головы животных, повёрнутые друг к другу. 

Характерный материал ранней эпохи Арпадов состоит из височных 
колец с загнутым концом и колец с S-видным завитком на конце, колец 
со ступенчатой головкой, украшенных концентрическим орнаментом. По
золоченная бронзовая бусина с стеклянной вставкой изготовлена по ви
зантийскому образцу и имеет аналогии с южнорусских степей XI-XII вв. 

Весьма распространенным является захоронение в гробу, богатый кера
мический и остеологический материал (например овца, крупный рогатый 
скот, пернатые, яйца). 

На основании серологического анализа в различных культурных груп
пах, по данным 400 захоронений можно было выделить более пятидес
яти генетико-серологических групп. Относительно-хронологический ана
лиз могильника дает три большие хронологические группы. Первая со
держит погребения культуры Кишапоштаг (эпоха бронзы), вторая подг
руппы позднеаварской, каролингской и венгерской (обретения родины) 
эпох - эти подгруппы частично совпадают - , а третья - погребения ранней 
эпохи Арпадов. 

Серологические структуры, созданные при помощи ЭВМ на основании 
плана могильника и результатов анализа без использования археологи
ческого материала, причисляют погребения средней большой хронологи
ческой группы, представляющей три археологических горизонта, к одной 
и той же семейной структуре. 

Ласло КЁЛТЁ - Имре ЛЕНДЕЛ - Илдико ПАП - Йожеф СЕНТПЕТЕРИ 
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Ethnika, archäologische Kulturen im 
frühmittelalterlichen Pannonién 

(Vorläufige Ergebnisse einer archäologische 
Ausgrabung im Komitat Somogy/Vors) 

Im Rahmen des Fundrettungsprogrammes am Kleinen Balaton kamen bei 
den seit 1983 laufenden Ausgrabungen am Fundort Vörs-Papkert-В bisher Sied
lungsspuren der mittleren Kupferzeit, mittel- und spätbronzezeitliche Bestattun
gen, keltische Häuser, ein frühmittelalterliches Gräberfeld sowie die Reste einer 
Árpádenzeitlichen- und mittelalterlichen Siedlung zum Vorschein. Von der Wende 
vom 8. zum 9. Jahrhundert an bis hinein ins 11. Jh. wurde auf dem zu jener Zeit ver
mutlich von Sümpfen umgebenen Hügelrücken regelmäßig bestattet. Die 578 Ske
lettgräber der 1991 erschlossenen Begräbnisstätte stammten (abgesehen von einigen 
zur Kisapostag-Kultur gehörenden urzeitlichen Gräbern) aus der spätawarischen 
Epoche, der karolingischen Epoche sowie aus der ungarischen Landnahme- und 
Árpádenzeit. 

Die gesonderte Gruppe reicher awarischer Reiter innerhalb des Gräberfeldes 
könnte ein Zeichen für die gesellschaftliche Differenzierung der zeitgenössischen 
Gemeinschaft sein. Unter den mit ihren Pferden Bestatteten befanden sich auch 
Frauen sowie Kinder männlichen und weiblichen Geschlechts. Obwohl die Gräber 
weitgehendst ausgeraubt waren, zeugen die uns überlieferten spätawarenzeitlichen 
Grabbeigaben (mit dem Kreis des Schatzes von Nagyszentmiklós artverwandte 
Darstellungen auf Bronzeblechbeschlägen, vergoldete Gürtel- und Pferdegeschirr
beschläge - u.a. große vergoldete und versilberte Kandaren-Eisenphaleren mit Bron
zeeinlage -, knöcherne Versteiferplättchen für Reflexbögen, Kriegsbeile) von einer 
Grenzschutzsiedlung. 

Die hier zu findenden Gegentsände der karolingischen Randkultur sind Rasier
messer, Millefiori- und mehrgliedrige Stabperlen, Drahtschmuck, Lunulen, punzierte 
Blechringe und Glasperlen. 

Von der über Fundmaterial der ungarischen Landnahmezeit verfügenden Be
völkerung wurde die frühere Bestattungsordnung in Betracht gezogen. Die bishe
rigen Krieger hatte man symbolisch mit ihren Pferden bestattet (dies zeigen die 
Zaum- und Steigbügelfunde an), neben einem der Bogenschützen kam ein Kö
cher mit 6 rhombusförmigen Pfeilspitzen, verzinnten Bronze-Riemen verteilerringen, 
Beschlägen und an seiner Schnalle mit Tierdarstellungen, die jenen der Funde 
von Benepuszta ähneln, zum Vorschein. An der Halskette eines kleinen Mädchens 
befand sich als Anhänger eine Silbermünze des Berengar rex (vor 915 geprägt). 
Charakteristische Fundstücke der Frauentracht sind gedrehte Hals- und Armrei
fen, Armbänder aus Silberblech, vergoldete Silber-Hemdkragenbeschläge. Die Sch
laufe des WafFengürtels eines auf das 10. Jh. datierbaren Kriegers mit Karolinger-
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schwert ist mit friesartigen Tierdarstellungen und sich gegenüberstehenden Tier
köpfen nördliche Stils verziert. 

Haarreifen mit gedrehtem und „S"-Ende, Ringe mit treppenartig ausgebilde
tem Kopf und Punktkreis-Verzierung bilden das charakteristische Fundgut der früh
en Arpádenzeit. Parallelen aus Südrußland im 11. - 12. Jh. gibt es für eine nach 
byzantinischem Muster gefertigte, vergoldete Bronzeperle mit Glaseinlage. 

Allgemein kennzeichnend für das Gräberfeld ist die Sargbestattung, die re
ichliche Beigabe von Keramik und Tierknochen (z.B. abgehäutetes Schaf, Rind, 
Geflügel, Eier). 

Aufgrund der serologischen Untersuchungen konnten unter den über verschie
dene archäologische Kulturen verfügenden Bevölkerungen, aus den Daten der bisher 
untersuchten rund 400 Personen mehr als 50 genetisch-serologische Gruppen elimi
niert werden. Im Ergebnis der relativen chronologischen Untersuchung innerhalb des 
Gräberfeldes zeichnen sich drei große chronologische Gruppen ab: darunter gehö
ren zur ersten die Gräber der bronzezeitlichen Kisapostag-Kultur, die zweite kann 
wiederum in drei einander überschneidende Untergruppen - die spätawarischen, 
karolingischen und landnahmezeitlichen Bestattungen - unterteilt werden, und zur 
dritten chronologischen Gruppe gehören die frühárpádenzeitlichen Bestattungen. 

Ohne Kenntnis des archäologischen Fundmaterials, lediglich auf der Grundlage 
der Gräberfeldkarte und der mittels Computerauswertung der Untersuchungsergeb
nisse zustandegekommenen serologischen Strukturen lassen sich die archäologisch 
drei Fundhorizonte vertretenden Gräber der mittleren großen chronologischen 
Gruppe ein und derselben Familienstruktur zuteilen. 

László KÖLTŐ Ildikó PAPP 
Rippl-Rónai Múzeum Természettudományi Múzeum 
Kaposvár Embertani Tár 
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I. tábla: Leletek a 41. genetikai csoporthoz tartozó sírokból. 1-4: 352. sír 
I. Tafel: Funde aus den zur genetischen Gruppe 41 gehörenden Gräbern 1-4: 352. Grab 
Табл. I: Находки из погребений генетической группы 41. 1-4: погребение 352 
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П. tábla: Leletek а 41. genetikai csoporthoz tartozó sírokból. 1-2: 351. sír, 3: 391. 
sír, 4: 309. sír, 5-6:310 sír 
II. Tafel: Funde aus den zur genetischen Gruppe 41 gehörenden Gräbern 1-2: 351. Grab, 3: 391. 
Grab, 4: 309. Grab, 5: 310. Grab 
Табл. II: находки из погребений генетической группы 41. 1-2: погребение 351, 3: погре
бение 391, 4: погребение 309, 5: погребение 310 
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III. tábla: Leletek a 45. genetikai csoporthoz tartozó sírokból, 1-4: 397. sír, 5: 405. 

sír, 6-7: 406. sír 
III. Tafel: Funde aus den zur genetischen Gruppe 45 gehörenden Grabern 1-4: 397. Grab, 5: 405. 
Grab, 6-7: 406. Grab 
Табл. Ill: находки из погребений генетической группы 45. 1-4 : погребение 397, 5: погре
бение 405, 6-7: погребение 406 
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IV. tábla: Leletek a 46/A. genetikai csoporthoz tartozó sírokból. 1-6: 417. sír, 7-14: 
449. sír, 15-16: 450. sír, 17-18: 376. sír 
IV. Tafel: Punde aus den zur genetischen Gruppe 46/A gehörenden Gräbern 1-6: 417. Grab, 
7-14: 449. Grab, 15-16: 450. Grab, 17-18: 376. Grab 
Табл. IV: Находки из погребений генетической группы 46/А. 1-5: погребение 417, 7-14: 
погребение 449, 15-16: погребение 450, 17-18: погребение 376. 
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