
2004 nyarán Gáspár Anti bácsi térdig a feltörő talajvízben állva 

tárta fel a 2 méter mély, 434. számú sírt a Kiskundorozs-

ma melletti ásatásunkon, a Kettőshatáron. A folyamatos 

szivattyúzás ellenére sem csökkent tartósan a víz mennyisége, ezért lényegében 

a víz alatt kellet tapogatva feltárnia a sírt. „Könnyű” dolga volt, mert a sír teljesen 

kirabolt volt, ezért csak a maradék leletet és csontot tudta kiszedni. Egyszer csak 

izgatottan mászott ki Anti bácsi a  létrán, és szólított: „valami nagyon érdekeset 

találtam, Csaba”. Pár másodperccel azután, hogy felért a felszínre, a víz alámosta 

a sírgödör falait, és egy hatalmas kráter keletkezett a helyén, ahogy leszakadt.

SZALONTAI CSABA – BENEDEK ANDRÁS

AZ AVAR FÉRFI, AKI AZ ÖVÉN HORDTA

A BIZÁNCI CSÁSZÁR PORTRÉJÁT

CSÁSZÁRPORTRÉS ÖVVERET.MAGASSÁGA: 41,5 MM, SZÉLESSÉGE: 39,9 MM, VASTAGSÁGA: 9,8 MM, SÚLYA: 17,66 G

Blogoló

Anti bácsi nem volt 
régész, nagyon jó kezű 
és szemű munkatársunk 
volt, de még ő is érezte, 
hogy különösen izgalmas 
dolgot talált. És valóban, 
csak rá kellett néznünk és 
tudtuk: olyan lelet került 
elő, amelyet még soha 
senki nem látott előttünk. 
A  tárgy ugyanis teljesen 
egyedülálló nemcsak 
az avarok, de a  teljes Me-
diterráneum régészeté-
ben is. S  ami a  legizgal-
masabb volt: közel másfél 
ezer év elteltével alaposan 
szemügyre vehettünk egy 
hitelesenen megformált 
bizánci császárt.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A sírban találtunk még egy töredéket, ami valószínűleg egy 
ugyanilyen veretből törhetett le, amiből egyértelműen arra kö-
vetkeztethetünk, hogy több hasonló veret díszíthette az egyko-
ri övet, s így több hasonló díszt is magukkal vihettek a sírrablók.

Az övveret tehát egy jellegzetes, késő avar kori tárgytípus, 
ugyanakkor a császárportré teljesen egyedivé teszi. A késő an-
tikvitásban a császárok portréi szinte mindenütt jelen voltak: 
pénzeken, súlyokon, a konzulok jogarán és a hivatalnokok ru-
háján. Ezeknek a legfontosabb eleme mindig a fej volt, mint 
a szellem kifejezési lehetőségeinek „góca”.

A dorozsmai veret császárábrázolása gyengébb minő-
ségben más avar kori övdíszeken is feltűnik, némelyiken 
az antik hajviselet és a császárfi bulával összefogott öltö-
zet is jól látható. Hasonló példákat ismerünk a bizánci–
mediterrán világból, különösen annak peremterületeiről. 
Emellett azonban megformálása, a díszítés kialakítása rész-
leteiben is több szállal kötődik a  késő avar művészethez, s 
így a nagyszentmiklósi kincs köréhez.

Teljesen megegyező analógia azonban eddig nem is-
mert, ezért a  tárgyat egyedülállónak tarthatjuk. Valószínű-
leg olyan mester készítette, aki ismerte a Mediterráneumban 
elterjedt mintakincset, és egyes ábrázolások, motívumok 
esetében maga is használta ezeket. Mivel sem a bizánci te-
rületekről, sem a Kárpát-medencéből nem ismerünk hasonló 
ábrázolású veretet, okkal feltételezhetjük, hogy a dorozsmai 
veret egy avar megrendelő számára helyben készülhetett, és 
valószínűleg egy ajándék övet díszíthetett.

EGY TÖREDÉK, MELY VALÓSZÍNŰLEG EGY

MÁSIK CSÁSZÁRPORTRÉS ÖVVERETBŐL SZÁRMAZHAT

A 
granu-

láció egy olyan 
ötvöstechnikai eljárás, mely 

során apróra vágott drótdarabokat 
faszénfészekbe izzítanak. A folyamat 

végére a fémdarabkák szabályos 
gömbalakot vesznek fel. A kis rá-
tett gömböket utánzó álgranu-
lációt azonban már öntéssel 

állították elő.

Az avar férfi, aki az övén hordta a bizánci császár portréját

Hamar rá kellett jönnünk arra is, hogy nemcsak ez a le-
let számít egyedinek, hanem az a temető is, amelyben ezt 
a sírt feltártuk, hiszen rengeteg olyan elemet hordoz ma-
gán, ami kiemeli az avar korszakból ismert temetők közül.

Elsőként nézzük a  szenzációs leletünket: az  övveretet 
ezüstből öntötték, majd felületét aranyozták. Pajzsalakja 
és díszítése (gömbsorok, háromszögek, granulációt utánzó 
gyöngysordísz, vésett palmetták) jól ismert az avar korból.

Ami azonban abszolút újdonság, az  a középső mező 
ábrázolása, mely egy jobbra néző, hitelesen megformált 
császárportré. Jobb kezében egy faágat tart, a  bal válla 
mögött pedig egy másik növény részlete látható. Haja gon-
dosan hátrafelé fésült, amit kettős gyöngysordiadém fog 
szorosan össze, melynek végét két lecsüngő „szalag” zárja. 
A császár fülében karika-fülbevaló, az antik divatú ruháját 
a bal vállnál császárfi bula fogja össze. A felsőtestén, a ruhán 
kívül nagy méretű gyöngyökből álló nyakláncot visel.

A fi bula leginkább 
az ókor és a kora 
középkor fontos 

viseleti tárgya, egyfajta 
ruhakapcsoló tűként fogta 

össze a nők és férfi ak 
ruháját.

A 
veretes 

öv az avar kor egyik 
legfontosabb viseleti eleme volt. 

A bőrszíjat fémből készült díszekkel 
rakták ki, az övveret készülhetett aranyból, 

ezüstből, bronzból, vasból, nyilvánvaló-
an a megrendelő anyagi helyzetének 

függvényében. Veretekkel kira-
kott övet viselhettek a ruházat 
összefogására, de a fegyverek 

rögzítésére is.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazinEHatártalan Régészet - Archeológiai magazin EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

90 91



2004 nyarán Gáspár Anti bácsi térdig a feltörő talajvízben állva 

tárta fel a 2 méter mély, 434. számú sírt a Kiskundorozs-

ma melletti ásatásunkon, a Kettőshatáron. A folyamatos 

szivattyúzás ellenére sem csökkent tartósan a víz mennyisége, ezért lényegében 

a víz alatt kellet tapogatva feltárnia a sírt. „Könnyű” dolga volt, mert a sír teljesen 

kirabolt volt, ezért csak a maradék leletet és csontot tudta kiszedni. Egyszer csak 

izgatottan mászott ki Anti bácsi a  létrán, és szólított: „valami nagyon érdekeset 

találtam, Csaba”. Pár másodperccel azután, hogy felért a felszínre, a víz alámosta 

a sírgödör falait, és egy hatalmas kráter keletkezett a helyén, ahogy leszakadt.

SZALONTAI CSABA – BENEDEK ANDRÁS

AZ AVAR FÉRFI, AKI AZ ÖVÉN HORDTA

A BIZÁNCI CSÁSZÁR PORTRÉJÁT

CSÁSZÁRPORTRÉS ÖVVERET.MAGASSÁGA: 41,5 MM, SZÉLESSÉGE: 39,9 MM, VASTAGSÁGA: 9,8 MM, SÚLYA: 17,66 G

Blogoló

Anti bácsi nem volt 
régész, nagyon jó kezű 
és szemű munkatársunk 
volt, de még ő is érezte, 
hogy különösen izgalmas 
dolgot talált. És valóban, 
csak rá kellett néznünk és 
tudtuk: olyan lelet került 
elő, amelyet még soha 
senki nem látott előttünk. 
A  tárgy ugyanis teljesen 
egyedülálló nemcsak 
az avarok, de a  teljes Me-
diterráneum régészeté-
ben is. S  ami a  legizgal-
masabb volt: közel másfél 
ezer év elteltével alaposan 
szemügyre vehettünk egy 
hitelesenen megformált 
bizánci császárt.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A sírban találtunk még egy töredéket, ami valószínűleg egy 
ugyanilyen veretből törhetett le, amiből egyértelműen arra kö-
vetkeztethetünk, hogy több hasonló veret díszíthette az egyko-
ri övet, s így több hasonló díszt is magukkal vihettek a sírrablók.

Az övveret tehát egy jellegzetes, késő avar kori tárgytípus, 
ugyanakkor a császárportré teljesen egyedivé teszi. A késő an-
tikvitásban a császárok portréi szinte mindenütt jelen voltak: 
pénzeken, súlyokon, a konzulok jogarán és a hivatalnokok ru-
háján. Ezeknek a legfontosabb eleme mindig a fej volt, mint 
a szellem kifejezési lehetőségeinek „góca”.

A dorozsmai veret császárábrázolása gyengébb minő-
ségben más avar kori övdíszeken is feltűnik, némelyiken 
az antik hajviselet és a császárfi bulával összefogott öltö-
zet is jól látható. Hasonló példákat ismerünk a bizánci–
mediterrán világból, különösen annak peremterületeiről. 
Emellett azonban megformálása, a díszítés kialakítása rész-
leteiben is több szállal kötődik a  késő avar művészethez, s 
így a nagyszentmiklósi kincs köréhez.

Teljesen megegyező analógia azonban eddig nem is-
mert, ezért a  tárgyat egyedülállónak tarthatjuk. Valószínű-
leg olyan mester készítette, aki ismerte a Mediterráneumban 
elterjedt mintakincset, és egyes ábrázolások, motívumok 
esetében maga is használta ezeket. Mivel sem a bizánci te-
rületekről, sem a Kárpát-medencéből nem ismerünk hasonló 
ábrázolású veretet, okkal feltételezhetjük, hogy a dorozsmai 
veret egy avar megrendelő számára helyben készülhetett, és 
valószínűleg egy ajándék övet díszíthetett.

EGY TÖREDÉK, MELY VALÓSZÍNŰLEG EGY

MÁSIK CSÁSZÁRPORTRÉS ÖVVERETBŐL SZÁRMAZHAT

A 
granu-

láció egy olyan 
ötvöstechnikai eljárás, mely 

során apróra vágott drótdarabokat 
faszénfészekbe izzítanak. A folyamat 

végére a fémdarabkák szabályos 
gömbalakot vesznek fel. A kis rá-
tett gömböket utánzó álgranu-
lációt azonban már öntéssel 

állították elő.

Az avar férfi, aki az övén hordta a bizánci császár portréját

Hamar rá kellett jönnünk arra is, hogy nemcsak ez a le-
let számít egyedinek, hanem az a temető is, amelyben ezt 
a sírt feltártuk, hiszen rengeteg olyan elemet hordoz ma-
gán, ami kiemeli az avar korszakból ismert temetők közül.

Elsőként nézzük a  szenzációs leletünket: az  övveretet 
ezüstből öntötték, majd felületét aranyozták. Pajzsalakja 
és díszítése (gömbsorok, háromszögek, granulációt utánzó 
gyöngysordísz, vésett palmetták) jól ismert az avar korból.

Ami azonban abszolút újdonság, az  a középső mező 
ábrázolása, mely egy jobbra néző, hitelesen megformált 
császárportré. Jobb kezében egy faágat tart, a  bal válla 
mögött pedig egy másik növény részlete látható. Haja gon-
dosan hátrafelé fésült, amit kettős gyöngysordiadém fog 
szorosan össze, melynek végét két lecsüngő „szalag” zárja. 
A császár fülében karika-fülbevaló, az antik divatú ruháját 
a bal vállnál császárfi bula fogja össze. A felsőtestén, a ruhán 
kívül nagy méretű gyöngyökből álló nyakláncot visel.

A fi bula leginkább 
az ókor és a kora 
középkor fontos 

viseleti tárgya, egyfajta 
ruhakapcsoló tűként fogta 

össze a nők és férfi ak 
ruháját.

A 
veretes 

öv az avar kor egyik 
legfontosabb viseleti eleme volt. 

A bőrszíjat fémből készült díszekkel 
rakták ki, az övveret készülhetett aranyból, 

ezüstből, bronzból, vasból, nyilvánvaló-
an a megrendelő anyagi helyzetének 

függvényében. Veretekkel kira-
kott övet viselhettek a ruházat 
összefogására, de a fegyverek 

rögzítésére is.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazinEHatártalan Régészet - Archeológiai magazin EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

90 91



A 
dorozsmai rovás-

betűk egyértelműen a szar-
vasi tűtartó és a nagyszentmiklósi 

kincs betűkészletével mutatnak azo-
nosságot. Sajnos a szövegek rövidsége, 

illetve a teljes avar kori rovásírásos 
leletanyag sem elégséges ahhoz, 

hogy a feliratok szövegeit biz-
tonsággal megfejthes-

sük.

Az avar férfi, aki az övén hordta a bizánci császár portréját

Nézzük, mit tudunk az övet viselő férfi ról? 40–45 év körüli volt, klasz-
szikus mongol kinézetű lehetett (mongolid), ugyanakkor termetre igen 
magasnak számíthatott a maga 171 cm-es magasságával.

Előkelőségét is jelezheti az  eltemetéséhez készített hatalmas méretű 
sírgödör (262×140 cm, mélysége pedig 226 cm). Közvetlenül mellé temet-
ték feleségét, akinek szintén hatalmas sírgödröt ástak. A házaspár mindkét 
tagjának olyan sírszerkezetet alakítottak ki, amely a felszín fölé emelkedett 
(ez volt a halott „háza”), és ami ebben a korszakban különösen ritka: mind-
két sírt nyugat–keleti irányban ásták meg. Néhány évvel a  temetés után 
természetesen mindkét sírt kirabolták. Csak néhány tárgy maradt hátra 
a rablás után, de ezek is jól érzékeltetik a tulajdonosainak rangját és gaz-
dagságát. Ilyenek pl. a refl exíját borító szarulemezek, amelyeken rovásje-
lek láthatók. A koporsóvasak, edények és a juhcsontok ugyanakkor meg-
szokott leletei az avar kori síroknak.

Van tehát egy igen gazdag halottunk, aki 
olyan övet hordott a derekán, amit valószínű-
leg rajta kívül senki más a korabeli Európában. 
Legfontosabb fegyverén pedig rovásírásos 
szöveg olvasható, és mindehhez olyan mon-

gol kinézetű lehetett, ami akkoriban már ko-
rántsem volt gyakori az avarok között.

További érdekes adatokat kaphatunk, ha 
megvizsgáljuk a  temető többi halottját is. 
A 434. sír ugyanis egy olyan temetőben került 
elő, amelyben összesen 43 halottat temettek 
el (ezt a temetőt Kettőshatár II. temető néven 

tartjuk számon). Érdekessége, hogy ettől 30 
méterre volt egy másik avar temető is (ennek neve: 
Kettőshatár I. temető), amit előtte és utána is folya-
matosan használt egy másik, korábban ideérkező 
avar köznépi lakosság. A 434. sír halottja és 42 társa 
azonban mégsem ebbe a köznépi temetőbe temette 
halottait, hanem – nyilvánvalóan demonstrálva elkü-
lönülésüket – egy másik temetőt nyitott.

A látványos elkülönülésnek egyik oka minden bi-
zonnyal a kis közösség gazdagsága lehetett. Sajnos 
mind a 43 sírt kifosztották, a bennük lévő értékes tár-

gyak zömét elvitték, így csak néhány, a sírgödrökben vissza-
maradt egyedi, arany- és ezüstleletből lehet következtetni 
hihetetlen gazdagságukra.

Szintén a gazdagság jelei lehetettek a hatalmas sírgöd-
rök is, melyek a  korszak legnagyobb Kárpát-medencei sír-
jai közé tartoznak. Nagyságuk különösen szembetűnő, ha 
a szomszédos köznépi temető sírgödreinek méreteivel vet-
jük össze őket.

AZ ÖVVERET HÁTOLDALI NÉZETE

KISKUNDOROZSMÁN, A MATY-ÉR KÉT PARTJÁN

FELTÁRT AVAR KORI TEMETŐK TÉRKÉPEI

A 434. ÉS 435. SÍR RAJZA

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Az elkülönülés másik okát a csoport eltérő származásában 
kell keressük. Az  I. temetőben az  egyének döntő többsége 
europid volt, a  II. temetőben pedig csak 2 egyén volt europid 
(bár ezek mongolid jegyekkel is rendelkeztek), az összes többi itt 
eltemetett egyértelműen mongolid volt. Ez olyan magas arány, ami-
lyen az Avar Kaganátusban sehol másutt nem található, ami szintén a 43 
síros kis közösség egyediségét emeli ki.

Ez a  taxonómiai [’rendszertani’ – a  szerk.] jellegzetesség egyértelműen igazolja, 
hogy olyan kis csoport érkezett valamikor a kiskundorozsmai határba, amelynek származása, eredete eltérő volt az it-
teni avar közösségektől, sőt, a Kárpát-medencei közösségektől is. Az eltérő származás más kulturális hagyományokat, 
szokásokat is jelentett, ami jól megfi gyelhető a két egymás mellé temetkezett közösség temetkezési szokásaiban is.

Azt, hogyan és miért kerülhetett ide ez a  kis közösség, nem tudjuk; erre sem a  régészeti leletek alapján, sem 
pedig a forrásokból ismert történeti eseményekből nem tudunk következtetni. Mindössze annyi bizonyos, hogy be-
településük szervezett keretek között történhetett, talán az uralmi, hatalmi rend újraosztása közben; esetleg egy új, 
származási alapú katonai előkelő réteg megjelenését sejthetjük a háttérben. Az mindenesetre igen valószínű, hogy 
a szomszédos temetőt használó közösség felett állhatott az a kis csoport, de ennek mikéntje nem ismert.

Nehéz pontosan meghatározni, hogy a 434. sír halottja és közössége az avar társadalomban hol helyezkedett el, 
de nem lehet kétséges, hogy a korabeli elit részei lehettek. A forrásokból ismert avar vezetőkkel való azonosításnak 
ma még nincs tudományos esélye, így legfeljebb azt fogalmazhatjuk meg, hogy az akkori Szeged környéki avar kö-
zösségek vezetőit láthatjuk bennük.

Az biztos, hogy gazdagságuk korábban nem ismert lehetett, amit a sírok 100%-os kifosztása, a sírokból előkerült 
maradék régészeti leletanyag kiemelkedő gazdagsága és a Kárpát-medencei viszonylatban a legnagyobb sírgödrök 

is igazolnak. Mindezen jegyek alapján egy olyan kis közösség temetőjét sikerült 
feltárnunk, amilyen a késő avar koron belül eddig még nem volt ismert.

C C C

Az avar férfi, aki az övén hordta a bizánci császár portréját

ROVÁSJELEK AZ ÍJCSONTON: 8 VILÁGOSAN KIVEHETŐ BETŰBŐL ÁLLÓ 

ROVÁSÍRÁSOS FELIRAT, MELYNEK SZÖVEGE TELJES

ROVÁSJELEK AZ ÍJCSONTON: 4 BETŰBŐL ÁLLÓ TÖREDÉKES FELIRAT,

 EGY ÖTÖDIK BETŰ MÉG RÉSZBEN FELISMERHETŐ,

 DE A HIÁNYZÓ RÉSZ NEM REKONSTRUÁLHATÓ
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leletanyag sem elégséges ahhoz, 

hogy a feliratok szövegeit biz-
tonsággal megfejthes-

sük.

Az avar férfi, aki az övén hordta a bizánci császár portréját

Nézzük, mit tudunk az övet viselő férfi ról? 40–45 év körüli volt, klasz-
szikus mongol kinézetű lehetett (mongolid), ugyanakkor termetre igen 
magasnak számíthatott a maga 171 cm-es magasságával.

Előkelőségét is jelezheti az  eltemetéséhez készített hatalmas méretű 
sírgödör (262×140 cm, mélysége pedig 226 cm). Közvetlenül mellé temet-
ték feleségét, akinek szintén hatalmas sírgödröt ástak. A házaspár mindkét 
tagjának olyan sírszerkezetet alakítottak ki, amely a felszín fölé emelkedett 
(ez volt a halott „háza”), és ami ebben a korszakban különösen ritka: mind-
két sírt nyugat–keleti irányban ásták meg. Néhány évvel a  temetés után 
természetesen mindkét sírt kirabolták. Csak néhány tárgy maradt hátra 
a rablás után, de ezek is jól érzékeltetik a tulajdonosainak rangját és gaz-
dagságát. Ilyenek pl. a refl exíját borító szarulemezek, amelyeken rovásje-
lek láthatók. A koporsóvasak, edények és a juhcsontok ugyanakkor meg-
szokott leletei az avar kori síroknak.

Van tehát egy igen gazdag halottunk, aki 
olyan övet hordott a derekán, amit valószínű-
leg rajta kívül senki más a korabeli Európában. 
Legfontosabb fegyverén pedig rovásírásos 
szöveg olvasható, és mindehhez olyan mon-

gol kinézetű lehetett, ami akkoriban már ko-
rántsem volt gyakori az avarok között.

További érdekes adatokat kaphatunk, ha 
megvizsgáljuk a  temető többi halottját is. 
A 434. sír ugyanis egy olyan temetőben került 
elő, amelyben összesen 43 halottat temettek 
el (ezt a temetőt Kettőshatár II. temető néven 

tartjuk számon). Érdekessége, hogy ettől 30 
méterre volt egy másik avar temető is (ennek neve: 
Kettőshatár I. temető), amit előtte és utána is folya-
matosan használt egy másik, korábban ideérkező 
avar köznépi lakosság. A 434. sír halottja és 42 társa 
azonban mégsem ebbe a köznépi temetőbe temette 
halottait, hanem – nyilvánvalóan demonstrálva elkü-
lönülésüket – egy másik temetőt nyitott.

A látványos elkülönülésnek egyik oka minden bi-
zonnyal a kis közösség gazdagsága lehetett. Sajnos 
mind a 43 sírt kifosztották, a bennük lévő értékes tár-

gyak zömét elvitték, így csak néhány, a sírgödrökben vissza-
maradt egyedi, arany- és ezüstleletből lehet következtetni 
hihetetlen gazdagságukra.

Szintén a gazdagság jelei lehetettek a hatalmas sírgöd-
rök is, melyek a  korszak legnagyobb Kárpát-medencei sír-
jai közé tartoznak. Nagyságuk különösen szembetűnő, ha 
a szomszédos köznépi temető sírgödreinek méreteivel vet-
jük össze őket.

AZ ÖVVERET HÁTOLDALI NÉZETE

KISKUNDOROZSMÁN, A MATY-ÉR KÉT PARTJÁN

FELTÁRT AVAR KORI TEMETŐK TÉRKÉPEI

A 434. ÉS 435. SÍR RAJZA
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Az elkülönülés másik okát a csoport eltérő származásában 
kell keressük. Az  I. temetőben az  egyének döntő többsége 
europid volt, a  II. temetőben pedig csak 2 egyén volt europid 
(bár ezek mongolid jegyekkel is rendelkeztek), az összes többi itt 
eltemetett egyértelműen mongolid volt. Ez olyan magas arány, ami-
lyen az Avar Kaganátusban sehol másutt nem található, ami szintén a 43 
síros kis közösség egyediségét emeli ki.

Ez a  taxonómiai [’rendszertani’ – a  szerk.] jellegzetesség egyértelműen igazolja, 
hogy olyan kis csoport érkezett valamikor a kiskundorozsmai határba, amelynek származása, eredete eltérő volt az it-
teni avar közösségektől, sőt, a Kárpát-medencei közösségektől is. Az eltérő származás más kulturális hagyományokat, 
szokásokat is jelentett, ami jól megfi gyelhető a két egymás mellé temetkezett közösség temetkezési szokásaiban is.

Azt, hogyan és miért kerülhetett ide ez a  kis közösség, nem tudjuk; erre sem a  régészeti leletek alapján, sem 
pedig a forrásokból ismert történeti eseményekből nem tudunk következtetni. Mindössze annyi bizonyos, hogy be-
településük szervezett keretek között történhetett, talán az uralmi, hatalmi rend újraosztása közben; esetleg egy új, 
származási alapú katonai előkelő réteg megjelenését sejthetjük a háttérben. Az mindenesetre igen valószínű, hogy 
a szomszédos temetőt használó közösség felett állhatott az a kis csoport, de ennek mikéntje nem ismert.

Nehéz pontosan meghatározni, hogy a 434. sír halottja és közössége az avar társadalomban hol helyezkedett el, 
de nem lehet kétséges, hogy a korabeli elit részei lehettek. A forrásokból ismert avar vezetőkkel való azonosításnak 
ma még nincs tudományos esélye, így legfeljebb azt fogalmazhatjuk meg, hogy az akkori Szeged környéki avar kö-
zösségek vezetőit láthatjuk bennük.

Az biztos, hogy gazdagságuk korábban nem ismert lehetett, amit a sírok 100%-os kifosztása, a sírokból előkerült 
maradék régészeti leletanyag kiemelkedő gazdagsága és a Kárpát-medencei viszonylatban a legnagyobb sírgödrök 

is igazolnak. Mindezen jegyek alapján egy olyan kis közösség temetőjét sikerült 
feltárnunk, amilyen a késő avar koron belül eddig még nem volt ismert.

C C C

Az avar férfi, aki az övén hordta a bizánci császár portréját

ROVÁSJELEK AZ ÍJCSONTON: 8 VILÁGOSAN KIVEHETŐ BETŰBŐL ÁLLÓ 

ROVÁSÍRÁSOS FELIRAT, MELYNEK SZÖVEGE TELJES

ROVÁSJELEK AZ ÍJCSONTON: 4 BETŰBŐL ÁLLÓ TÖREDÉKES FELIRAT,

 EGY ÖTÖDIK BETŰ MÉG RÉSZBEN FELISMERHETŐ,

 DE A HIÁNYZÓ RÉSZ NEM REKONSTRUÁLHATÓ
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