
Épp egy hvárezmi kun–kipcsak sereg 

törte meg annak a Grúziának az erejét is, 

amelyet száz évvel korábban szintén épp 

a kunokkal kötött szövetség emelt a térség 

nagyhatalmainak sorába. IV. Dávid király 

(1189–1125) lassú és szívós politikával és sok-

sok évnyi háborúskodás után teremtette meg 

ismét a grúz állam egységét, s eközben szembe-

került a szeldzsuk törökök egykor hatalmas birodalmá-

val is, amelytől végül Grúzia mai fővárosát, Tbiliszit is sikerült 

elhódítania. Abban, hogy a döntő összecsapásban, az 1121-

ben a didgori csatában a keresztény grúz uralkodó kerekedett 

felül muszlim ellenfelein, döntő szerepet játszottak a kunok:

IV. Dávid ugyanis meghívta kipcsak apósát Atrak/Otrok kánt, 

hogy népével költözzön az ő hegyvidéki királyságába. Atrak/

Otrok állítólag 40.000 harcossal (azaz mintegy 200–250.000 

emberrel) fel is kerekedett, s 1218 táján betelepedett Grúziába 

– ezzel Dávid király külső és belső ellenségei 

ellen is igen hatásos fegyverhez jutott. Bár 

a kán népe csak néhány évig vendégeskedett 

a hegyvidéken, mégis sok kun telepedett le 

végleg a királyságban, s szolgálta hűségesen 

katonaként Dávid utódait, akik a Kaukázus vi-

dékén és az örmény földeken egy évszázadra 

keresztény nagyhatalommá tették Grúziát.

De végül hiába a kun segítséggel kivívott grúz, majd ké-

sőbb a hvárezmi katonai sikerek, Közép-Ázsia és Kelet-Európa 

hatalmai még a kunok nagyarányú támogatása ellenére sem 

voltak képesek megálljt parancsolni a professzionális mongol 

katonai gépezetnek, mely nem csupán a hvárezmi birodalmat 

és Grúziát, de végül a kun segítséggel velük szembeszálló Ruszt 

is romlásba döntötte, és végül a Magyar Királyságot is kis híján 

megsemmisítette.

C C C

 IV. Dávid grúz király

A didgori csata emlékműve

Aláaddín Mohamed érméje

A steppe régi urai – a kunok
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Pálfi György
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és 2010 között zajlott 

az egykori szegedi vár központjában 

álló Szent Erzsébet-templom feltárása. 

Az ásatás során több, mint 1000 sír került elő. 

Egy részüket a templom körüli temetőben, másik 

részüket pedig a templomon belül, családi kriptákban 

helyezték örök nyugalomba. A családi kripták mind kései, 

15–16. századi temetkezések voltak, de a külső temetőben 

a legkorábbi sírok a 14. század elejéről származtak. Je-

lenlegi tudásunk szerint a templom a 13. század vé-

gén, a 14. század elején épülhetett gótikus stílus-

ban. Ezt igazolták a külső temető legalsó sírjai 

is: az elhunytakkal eltemetett tárgyak a 14. 

század korai időszakához köthetőek.

(A régészeti munka során egyértelmű-

vé vált, hogy az évszázadok alatt 

több átépítést is megélt a temp-

lom: biztos, hogy Nagy Lajos 

és később, Mátyás király 

uralkodása alatt is bő-

vítették.) 

A vártemplom hajója alá temetett

családi kripták feltárása 2007-ben
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Egy kun „lovag” sírja a szegedi vár templomában

Már a feltárás alatt is szembetűnő volt, hogy a 14. század 

eleje–közepe közé datálható korai sírok egy része „gazdag” 

temetkezés, ahol az elhunyt mellett nem egy esetben nemes-

fémmellékleteket is találtunk: ezüstgyűrűket, ezüstlemezekkel 

díszített pártákat, ráhúzott lemezgömbös fülbevalókat, érmé-

ket, illetve egy esetben kéttagú, kapcsos 

boglárpárt. Ezek alapján feltételezhető, 

hogy az elhunytakat 

a 13–14. századi puritán 

keresztény temetkezési szokásoktól elté-

rő módon, díszruhában, vagy legalábbis 

nem hétköznapi viseletben temették el. 

Közülük is kiemelkedik a 206. sír, melyet 

igen szokatlan módon, az egész 

temetőben egyedülállóan helyez-

tek örök nyugalomra. 

A sírban számos mel-

lékletet találtunk: egy-egy 

ezüstpénzt mindkét keze 

mellett, valamint egy harmadik érmét, 

melyet a szájára tettek. Ruháját 9 darab, 

kerek vasverettel díszített öv 

fogta össze. Erre egy vasszere-

lékkel függesztették fel azt a kést, mely 

a váz bal oldalán lógott le. A késen az egy-

kori fából készült tok nyomai még ma is 

látszódnak. Az öv vascsattal kapcsolódott 

össze, a hosszú övszíjat pedig 

hátul, a derekánál átbújtatva 

viselte, erre az ott talált bronz 

szíjvég utal. Mindkét bokáján sarkantyú 

volt, valamint a koponya felszedésekor 

a bal fül felett egy csavart, hurkos végű 

ezüst hajkarikát találtunk. A váz mellett 

elhelyezkedő egyéb vasveretekből egyértelműen kiderült 

az is, hogy koporsóban temették el. (A temetőben az elhunytak 

t ö b b -

ségét egyébként egyszerű-

en, csak lepelbe csavarva helyezték 

a sírba, így a koporsós temetkezés viszony-

lag ritkának számít.) A sír jobb oldalát egy később ráásott gö-

dör megbolygatta, jobb combcsontját vágta, míg jobb alkarját 

és medencéjét elmozdította. Szerencsére a kar eredeti helyze-

tét az ujjpercek alapján azonosítani lehetett: jobb kézfeje a ke-

resztcsont felett, az ágyékon nyugodott. Bal karja a test mel-

lett helyezkedett el, úgy, hogy a kézfej a kés markolatán volt. 

A sír különlegessége nemcsak abban rejlik, hogy a korszak 

keresztény temetkezési szokásaitól egé-

szen eltérő módon sarkantyúban, fegy-

verövvel és késsel az oldalán temették el, 

hanem leginkább abban 

az apró, hurkos végű, 

csavart ezüst hajkariká-

ban, mely a koponya alól került elő. Az öv, 

a kés, de legfőképp a sarkantyú minden-

képpen arra utalt, hogy 

nem egy egyszerű köz-

emberrel, hanem egy neme-

semberrel, egy középkori lo-

vaggal állunk itt szemben! De akkor miért 

visel hajkarikát? Egy klasszikus lovagi jel-

képekkel eltemetett halott haját 

miért fonták varkocsba? 

A sírban talált vasból készült 

sarkantyú erősen korrodált ál-

lapotban volt, de a formai jegyei alapján 

nem zárható ki, hogy még a 13. század-

ban készült, bár viselete a 14. 

században is szokásban volt 

még. Sírban igen ritkán talá-

lunk ilyen tárgyat, ez minden-

képpen a nemesi előjogokkal 

rendelkező lovagság sajátja. De szintén 

ide köthető elem, hogy a 13–14. századi 

ábrázolások alapján a lovagok a tőrt min-

dig a jobb oldalukon hordták, és a kardhoz 

hasonlóan láncra függesztették. Ez is a sír 

korai, még 14. század eleji földbe kerülését erősíti, ugyanis a 14. 

Érme a szájban, 
a fogak között

Ezüst hajkarika
a koponya alatt

Koporsóvasalás

Vaskés

Koporsószög

SarkantyúSarkantyú

Vasveret

Érme

Érme

Az öv részei

Bronzlemez

A 206. sír mellékletei

A szegedi vár és a központjában álló Szent Erzsébet-templom 
1715-ös ábrázolása

 A sarkantyú fotója
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század közepétől ez a szo-

kás eltűnik, és helyette 

már csak az övbe dugva 

viselték a tőrt. (Igaz, itt 

a kést nem a jobb, hanem 

a bal oldalára felfüggesztve 

találjuk, de ennek is megvan – mint később látni 

fogjuk – a magyarázata.)

A Kárpát-medencében díszes fegy-

verövet csak a pogány szokás szerint elte-

metett nomád harcosok sírjaiból ismerünk. 

(Itt elég csak az avarok vagy a honfoglaló ma-

gyarok temetkezéseire gondolni.) A keresztény-

nyé vált magyarság körében ezután ez a melléklet 

csak a 13. század közepén, a betelepülő kunokkal 

jelenik meg újra: a kun vezérek sírjaiban tűnik 

fel ismét, ami a még életben lévő ősi rítu-

sok meglétét mutatja.

A nomád jellegre utaló tárgy 

az ezüst hajkarika is – hiszen így biz-

tos, hogy a haját régi szokásként, var-

kocsba fogva hordta –, mely jelenleg 

a korszak kutatásában párhuzam nélkül 

áll. Teljes átmérője mindössze 15 milliméter, 

vagyis jóval kisebb, mint hagyományos társai. 

Nem sodrott, hanem csavart ezüsthuzalból ké-

szült, vége hurkos kapcsolódású.

A vasveretek némelyikén 

a ruha anyagának a lenyoma-

ta is jól látható volt. A négyze-

tes szövésminta alapján nagy 

valószínűséggel selyemből 

vagy vászonból készült fel-

sőruházatot viselt az elhunyt.

Az érmék közül egy IV. 

Béla (1235–1270) uralko-

dására, kettő pedig Károly 

Róbert uralkodásának a kez-

detéhez – 1307–1310 közé – 

tehető. Így nemcsak a sírban 

talált tárgyak, de a pénzek 

alapján is arra a következ-

tetésre jutottunk, hogy 

a temetés 1310–1320 között 

történhetett.

Az elhunyttal kapcsola-

tos feltételezéseket az ant-

ropológiai vizsgálat még 

izgalmasabbá tette, ugyanis 

számos, igen fontos tényre 

hívta fel ezzel a fi gyelmet.

Életkor, termet megha-

tározása: maturus (érett-, 

középkorú) férf i. A kü-

lönböző életkorjelzők 

együttese alapján 40–50 

év közötti, vagyis a „negyvenes 

éveiben járó ember”. A testmagassága a hosz-

szúcsontok alapján: 167–169 cm között lehe-

tett. (Középmagas).

Taxonómiai besorolás: a morfológiai 

adatok összessége alapján egyértelműen 

mongolid koponya: kitöltött szemfogi árok, 

lapátalakú metszőfogak, magas, lapos, széles 

(eurymetop) arckoponya, rövid (brachycran) és 

magas (hypsicran) agykoponya. Morfológiai érte-

lemben tehát ázsiai származású személy.

Nem meghatározása: férf icsont-

váz, kifejezetten férfias koponya, ke-

vésbé markánsan férf ias medence, 

átlagosan férfias hosszúcsontok. (A 

mongolid – ázsiai – típusú emberekre 

enyhébb nemi dimorfizmus jellemző.)

Paleopatológiai megfigyelések: 

különösen jó állapotú, ép koponya, telje-

sen megőrződött, egészséges fogazat. Erős 

izomzatot, jó fizikumot sejtető csontváz. 

Említést érdemel azonban 

a háti gerinc szegmenseinek 

több mint felét érintő ún. 

Schmorl-herniák jelenléte 

(olyan porckorongsérvek, 

ahol a porckorong sérvese-

dése az alatta/felette lévő 

csigolyatest zárólemezé-

be benyomódik). A 4. és 5. 

hátcsigolyák pedig – a csi-

golyaív vélhetően traumás 

eredetű sérülését követő-

en – összecsontosodtak.

Aktivitásjelző csont-

vázmarkerek: a csontváz 

jellegzetes aktivitásfűggő 

izomtapadási helyeinek ala-

pos, szisztematikus áttanul-

mányozása után elmondha-

tó, hogy vizsgálatunk tárgya 

egy rendszeres, kemény 

fizikai megterhelést végző 

férfi csontváza. A felkar-

csontok és kulcscsontok, 

valamint a mell-, kar- és del-

taizom izomtapadási zónái 

Az öv vasveretei és a bújtató

A hajkarika fotója

Az egyik vasveret kinagyított képén 
jól látható a szövetruha lenyomata

A sírban talált mellékletek rajzai
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Egy kun „lovag” sírja a szegedi vár templomában
rendszeres igénybevételről tanúskodnak. A combnyak 

enyhébb elváltozásai és a két csípőízületi vápa enyhe 

ovális deformitása pedig a rendszeres lovaglással 

hozható összefüggésbe.

Összefoglalva: egy olyan erős testalkatú, 

rendszeres felsőtesti izommozgást végző személy 

csontmaradványai, aki gyakran lovagolhatott. 

Utóbbival tökéletesen összhangban lehetnek 

a csigolyatesteken megfi gyelt porckorongproblé-

mák, valamint az a két összecsontosodott hátcsigo-

lya, mely sérülése egy baleset – leeshetett a lóról? – 

során keletkezhetett. A halálára utaló sérülés nyoma 

a csontokon nem volt megfi gyelhető.

Az antropológiai leírás eredményeit összesítve elmondhat-

juk, hogy emberünk egy lovas életformát követő, erősen mon-

golid, vagyis ázsiai származású személy volt, aki nem íjjal, ha-

nem inkább klasszikus szálfegyverrel (például 

karddal) küzdő harcos lehetett. Ezek mellett 

semmilyen csontelváltozással járó betegsé-

ge nem volt, minden foga ép, felsőtestének 

izomtapadásai pedig arra engednek kö-

vetkeztetni, hogy alkata egy mai torná-

széra hasonlíthatott, vagyis rendkívül 

jó fi zikális adottságokkal rendelkezett. 

(A felsőtest ilyen irányú igénybevé-

tele valamilyen páncélzat, például 

láncpáncéling folyamatos viselésé-

ből is eredhetett.) 

Nem lehetünk messze a valóság-

tól, ha azt feltételezzük, hogy egy olyan kun 

előkelő, kimagasló családfő vagy esetleg szállásfő 

sírját találtuk meg itt, aki már bekerült a helyi magyar 

elitbe, a magyar nemesség soraiba!

A magyarországi kunok korai leleta-

nyaga között egyaránt megtalálhatjuk 

a Cumaniából – a mai Moldvát és Besz-

szarábiát is magába foglaló területről – 

származó, és onnan magukkal hozott 

tárgyakat, valamint az olyan nyugati 

típusú leleteket is, melyeket már itt, 

Magyarországon szereztek be. Első 

ránézésre a sírban talált öv egy gótikus 

veretes fegyveröv is lehetne, de félgömbös 

vasveretekkel díszített öveket az egykori Kunor-

szág több pontjáról – pl. a mai Moldvai Köztársaságban 

található balabani lelőhelyről – is ismerünk és minden eset-

ben olyan kun sírokból, melyek a 13. századra keltezhetőek. Rá-

adásul a félgömbös, illetve kúpos övveretek a ma-

gyarországi kun vezéri sírokban is előfordulnak, 

igaz, ott nemesfémből, és nem vasból készült 

példányokat találunk.

A délorosz pusztákban néhol még ma 

is álló kun ősszobrokhoz, az úgynevezett 

kamennaja babákhoz nagyon hasonló, 

azok előképeinek tekinthető, Tuvából és 

Mongóliából származó 6–8. századi türk 

kőszobrok ábrázolásain is megfi gyelhe-

tünk nagyon hasonló viseletet. (Sőt, itt 

nemcsak a veretes öv, de az arra felfüg-

gesztett kés párhuzamait is megtalál-

juk!) A bal medencelapát mögött talált 

bronzlemez pedig – mely az öv végét 

záró szíjvég valójában – azt veti fel, hogy 

a felsőruházatot összefogó hosszú szíjat 

hátul, a deréknál átfűzve rögzíthették. 

A kamennaja babák olyan női 

és férfi alakokat ábrázoló kő-

szobrok, melyeket a 11–13. század 

között, a mai dél-oroszország terü-

letén élő kunok állítottak a halottaik 

tiszteletére. A szobrokat nem a sírok fölé, 

hanem tőlük kicsit távolabb állították fel, s 

mindig úgy, hogy arccal kelet felé nézzenek.

A lábaiknál nem egy esetben állati csontmarad-

ványokat tartalmazó gödröket találtak, ami 

azt mutatja, hogy ezek a szobrok 

egyben áldozati helyek 

is voltak.

A koponya morfológiája és az antropológiai 
megfi gyeléseinek felhasználásával készült rajz az 
elhunyt feltételezett arcvonásairól

6-8. századi türk ősszobrok
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Mindezek alapján 

ez a kunokhoz köthető 

lelettípus még az egy-

kori szállásterületen 

és a 13. században ké-

szülhetett, de földbe 

már itt, Magyarorszá-

gon, a kunok új hazá-

jában került. 

A fentebb említett 

türk szobrok tanúsága 

szerint nemcsak a vi-

selet, de a temetési 

mód is ősi, nomád rí-

tusokat követhetett: 

a férfi szobrok ábrázolásain visszatérő elem, hogy a bal kezet 

a veretes övön lévő kés/tőr/kard markolatán látjuk, a jobb kéz 

pedig a mellnél vagy a hasnál egy ivókupát fog. (A kézben 

tartott ivóedény a kamnennaja babákon is visszatérő elem.)  

A jobb kézfej itt az ágyékon volt, a bal pedig az ábrázoláso-

kon látottakhoz nagyon hasonló módon, a felfüggesztett kés 

markolatán nyugodott. Sőt, nemcsak a kés viselésének mód-

ját – vagyis hogy a lovagi hagyományokkal ellentétben nem 

jobb, hanem a bal oldalán hordta –, de annak formai megfe-

lelőjét is megtaláljuk itt. 

A fenti példák alapján nem tévedünk nagyot, ha arra 

gondolunk, hogy itt egy hagyományos, no-

mád gyökerű ruházati elemmel és annak 

viseleti módjával állunk szemben. A sír-

ban talált mellékletek többsége tehát – 

az ezüst hajkarika, a veretes öv és a kés 

is – arra utal, hogy ezek a tárgyak még 

a kunok Magyarországra települése 

előtt készülhettek, és több gene-

ráción keresztül hordva apáról 

fi úra szállhattak.

Az antropológiai vizsgála-

tok alapján az elhunyt halálakor 

40–50 éves lehetett, a sírban ta-

lált mellékletek pedig 1310–1320 

közé teszik a temetés időpontját. 

Harcosunk tehát 1260–1270 között 

születhetett, vagyis első, vagy 

még inkább második generációs 

kun, akinek lehet, hogy szülei is, 

de nagyszülei még biztosan Cu-

maniában látták meg a napvilá-

got, és 1239-ben, a tatárok elől 

menekülő Kötönnyel érkeztek 

Magyarországra. Ezt támasztják 

alá az embertani megfigyelések 

is: a tipikus, kifejezetten mongolid 

koponya arra utal, hogy szülei 

és nagyszülei is ázsiaiak le-

hettek, akik nem kevered-

tek még a helyi lakossággal.

A fent említett antro-

pológiai jegyek, valamint 

a hajkarika, a veretes öv, 

az arra függesztett kés me-

lyen a kéz nyugodott, egy 

13. századi,  még pogány 

viseletre és rituáléra; a száj-

ba és a kézbe tett érmék, de 

legfőképp a sarkantyú már a ke-

reszténység, a magyar nemesség 

soraiba tartozásra utal. Ez a kettős-

ség adja a sír igazi jelentőségét.

Egy olyan kun előkelővel állunk 

itt szemben, aki még nomád módon 

öltözködött, gyökerei, hagyományai 

még abba a múltba vezetnek vissza 

minket, de már magát a magyar nemes-

ség sorai között tartotta számon, ezért, bár 

hagyományos öltözetben, de már keresz-

tény temetőben és a lovagi mivoltát jelképező sarkantyúban 

temették el. Rangját tekintve nem tévedünk nagyot, ha azt 

gyanítjuk, hogy a Szeged környéki pusztákon élő kunok egyik 

előkelője, szállásfője lehetett, aki – épp rangjánál fogva – az el-

sők között integrálódott be a helyi, lokális társadalom vezető 

rétegébe. Nem véletlen így az sem, hogy a Károly Róbertet 

oly hűségesen szolgáló kunok egyik „kapitányát” épp a királyi 

birtokhoz tartozó szegedi vár temploma mellé temették el.

C C C

Számos 15–16. századi írott forrás 

is igazolja a kunok szoros kapcsola-

tát Szegeddel. A város a 15. századra 

több elnéptelenedett kun puszta birto-

kosa, ezek egykori lakói közül sokan Sze-

gedre költöztek be, ahol külön „Kun utca” is 

kialakult. A vártemplom körüli temető korai 

sírjaiban felbukkanó leletgazdagság pedig azt 

jelezheti, hogy ez a beköltözési folyamat már a 14. 

század elején megkezdődhetett. (Hasonló 

jelenségeket fi gyelhetünk meg 

más városokban, pl. 

Kecskeméten 

is.)

Viseleti rekonstrukció a sírban talált leletek 
és a Képes Krónika ábrázolásai alapján

A kés fotója

A türk ősszobrokon található késtípusok. Az ötös számú 
mind formájában, mind kialakításában nagyon hasonló
a sírban talált késhez
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