
Helló, tudomány!

A vandálok az európai tör-
ténelemben a  Kr. u. 5. szá-
zadban kerültek előtér-
be: a  források felsorolják 
őket is olyan népek, így 
a szvébek vagy az alánok 
között, akik a hun hódítás 
elől a Kárpátok vidékéről 
Kr. u. 401-ben nyugat felé 
menekültek. A  vandálok 

kalandos utat jártak be: Gallia 
provincia után Hispániába 

költöztek (ahol Andalúzia/
Al-(V)Andalus tartomány 
őrzi nevüket). Kr. u. 429-
ben átkeltek a  Gibraltá-
ri-szoroson, elfoglalták 
Karthágót és csaknem egy 

egész évszázadig fennál-
ló királyságot alapítottak. 

Germán települések Északkelet-Magyarországon

Soós Eszter

Ha manapság ki-
mondjuk azt a  szót, hogy 

vandál, egyértelműen negatív kép-
zeteket társítunk hozzá: a vandalizmus 

szinonimája az értelmetlen rongálásnak, 
a kulturális értékek pusztításának. A kife-
jezés azonban a római korban egyszerű-

en csak egy keleti germán csoport vagy 
törzs neve volt, negatív jelentés nél-

kül. Hogyan kapcsolódott össze 
akkor a két kifejezés? 

Karl Briullov 19. századi festménye 
Róma kifosztásáról
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Békés vandálok – Germán települések Északkelet-Magyarországon

A város hajóflottájával nem csupán 
a  tengeri kereskedelmet felügyelték, 
hanem kalóztevékenységet is folytattak, 
Kr. u. 455-ben pedig Rómát is kifosztot-
ták – az esemény után azonban jóval 
később, csak az újkorban lett a vandál 
szó az értelmetlen pusztítás szinonimája.   

De honnan származtak a kalandos 
történetű vandálok és hogy kerültek 
Magyarország területére?

A Kr. e. 2. századtól a mai Lengyel-
ország területén, a Visztula folyó vi-
dékén formálódott ki egy műveltség, 
mely az egyik legkorábban feltárt temetőjük után a Pr-
zeworsk-kultúra nevet kapta. A késő vaskori, kelta világhoz 
több szállal kapcsolódó kultúrkör területén élő germán 
nyelvű csoportok kezdetleges földművelést folytattak, 
halottaikat elhamvasztották. 

Kr. u. 166-180 közt a Római Birodalom hosszan elhú-
zódó háborút vívott a Duna menti határaira támadó bar-
bár csoportokkal. Az ún. markomann háborúk alatt nem 
csupán a limes (a római határvédelmi rendszer) mentén 
történtek események, hanem a Barbaricum belső terüle-
tein is változások, népmozgások kezdődtek.  

A Przeworsk-kultúra települései és 
temetkezései ekkor jelentek meg a tör-
zsterülettől délkeletre, Galícia térségé-
ben, egyes csoportjaik pedig átkeltek a 
Kárpátok hágóin a Felső-Tisza vidékre. 
Az eseményekről római források tudó-
sítanak. A háború első éveiben Lakring 
victofalok jelentek meg Dacia provin-
cia (a mai Erdély) északi határánál, Kr. 
u. 170–172 során pedig Hasding van-
dálok kértek eng engedélyt, hogy a 
római tartományba telepedhessenek.

Kérésüket a római kormányzat visz-
szautasította, de katonai szövetséget 
kötve velük, a Tisza-vidék és egy másik 

A Kárpát-medence
a Kr. u. 2–3. században
(kép: Soós Eszter)

Lastovce/Lasztóc határából 1856-ban 
előkerült hamvasztásos síregyüttes

Az írott források több nép- és 
törzsnevet említenek, melyek 

hazáját szintén valahol a Przewor-
sk-kultúra területén kell keresnünk. A 

Kr. u. 1–2. században lugi és buri csopor-
tokról, a 2. század végétől vandálokról és vi-

ctofálokról is olvashatunk (a Lakring és a Has-
ding e népek egy-egy törzsét/törzscsoportjait 

jelöli). Az Oderától Galíciáig húzódó területen való-
színűleg ennél is több törzs élhetett, az azonos 

szokások és életmód miatt azonban 
régészeti leletanyaguk 

nem választható 
külön.
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germán csoport, a kvádok közti területet jelölte ki szá-
mukra. A Kr. u. 5. század elejéig tartó, Kárpát-medencei 
történetükről jóval gyérebb információkkal rendelkezünk. 
Az Alföld sík vidékén élő iráni nyelvű szarmatákkal – leg-
alábbis időszakosan – szövetségben álltak, a kelet-szlová-
kiai Ostrovany mellett előkerült gazdag temetkezés alap-
ján vezetőik pedig a Kr. u. 3. században szoros kapcsolatot 
tartottak fenn a Római Birodalommal és a közép-európai 
germán területek vezető rétegével is.

A Kárpát-medencei vandál és egyéb germán csopor-
tok életének rekonstrukciójában elsősorban a régésze-
ti források segíthetnek. A Przeworsk kultúra lelőhelyei 
Kassa és Eperjes környékétől Kárpátalján át az erdélyi 
Meszes-hegységig, Dacia határáig megtalálhatóak. Ma-
gyarországon a Hernád völgyében Miskolcig, a Szerencsés 
a Bodrogközben és a Beregi-Tiszaháton számolhatunk 
a kultúra településeivel.

A Przeworsk-kultúra területén élő 
germánok, így a vandálok is hamvasz-
tásos rítussal temetkeztek. A halotti 
máglyára a felöltöztetett elhunyt mellé 
kerámia-, esetleg római üvegedénye-
ket raktak, a hamvakat urnába helyez-
ték vagy közvetlenül a kis sírgödörbe 
szórták. A nők sírjába mellékletként to-
vábbi edényeket vagy a szövés-fonás 
eszközeit, a férfi ak mellé vasból készí-
tett fegyvereiket: kardot, lándzsát, paj-

zsot és sarkantyúikat tették. Érdekes, 
hogy miközben a kultúra törzsterüle-
tén számos, nagy sírszámú temetőt 
tártak fel a  régészek, a  Kárpátokon 
belül eddig alig félszáz temetkezés 
maradványa került csak elő. A  sok-
szor nem hiteles feltárásból származó 
síranyagok túlnyomó többsége a Kár-
pátok hegylábi területeinek stratégiai 
pontjain és folyami átkelőhelyek kö-
zelében nyugvó, felfegyverzett férfi -
ak maradványai, miközben az egykorú 

női sírok feltűnően hiányoznak a térségből. 

Békés vandálok – Germán települések Északkelet-Magyarországon

Négyszögletes tüzelőhely Hernádvé-
cse-Nagy rét 5. lelőhelyről
(kép: HOM)

Oszlopszerkezetes épület Hernádvé-
cse-Nagy rét 4. lelőhelyről
(kép: HOM)

Az 
elmúlt 

két évtizedben 
zajlott megelőző feltárások 

rengeteg új régészeti adatot szol-
gáltattak a római kori germánok kultúrájáról. 

A Miskolcot Kassával összekötő, 3-as számú 
főút új nyomvonala szinte pontosan a 

megtelepedésre legalkalmasabb folyó-
teraszokon fut a Hernád nyugati part-

ján. Az ásatások során több hektá-
ron kerültek napvilágra római 

kori Przeworsk-települések is.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A mindennapi élet egykori helyszínei 
alapján jóval békésebb kép bontakozik ki 
a római kori germánokról. A Tiszához le-
futó folyó- és patakvölgyek mentén sűrűn 
sorakoztak településeik. Az eddigi feltárá-
sok alapján kisebb, tanyaszerű és nagyobb 
kiterjedésű telepeket egyaránt létesítettek, 
általában az árvizek által már nem érintett 
folyóteraszokon vagy a mezőgazdaságban 
legjobban hasznosítható dombvidékek 
déli lejtőin.

Az északi germán települések több tíz 
méter hosszú, jellegzetes hosszúházai nem 
jellemzők a Kárpátok vidékére. A Przewor-
sk-településeken feltárt, 12–20 m2-es épü-

letek alapját kissé a földbe mélyítették, a tetőszerkezetet 
a legtöbb esetben 6 oszlop tartotta. A falakat agyaggal 
tapaszthatták fel, a tetőszerkezetet azonban nem tudjuk 

pontosan rekonstruálni. Bejáratuk 
szlovákiai analógiák alapján 

az  épületek hosszabb, 
déli oldalán lehetett. 

Hasonlóan más, 
római kori 

g e r m á n 
t e l e p ü -

lésekhez, 
belső tűz-

hely  vagy 
kemence a Pr-

zeworsk-épü-
letekben sem 

épült.

Békés vandálok – Germán települések Északkelet-Magyarországon

Garadna-Kovács-tanya lelőhely felszínrajza 
(kép: HOM, Soós Eszter)

Kerámiatípusok Garadna-Kovács-
tanya településről (kép: Soós Eszter)

G a -
r a d n a - K o -

vács-tanya lelőhelyen 
2002–2003 során a miskolci Herman 

Ottó Múzeum munkatársai végeztek megelő-
ző feltárást. 6100 m2 felületen egy germán település 

több száz jelensége került elő, a lelőhely egyike a leg-
nagyobb felületen kutatott Przeworsk-telepeknek 

a Kárpátokon belül. A Bársonyos-patak teraszán 
a jelenségek a vízfolyást követve, igen sűrűn, 

gyakran egymásba ásva kerültek napvilág-
ra, betöltésükből tízezres nagyságrend-

ben származott kerámia és étkezési 
hulladék, állatcsont, eszközök.
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Tárolás céljára, csakúgy, mint az alföldi szarmata te-
rületeken, nagy méretű, 120–170 cm átmérőjű, hengeres 
vagy méhkas alakú vermek szolgáltak. A nagy méretű, 
számos beásással bővített gödörkomplexumokat erede-
tileg valószínűleg az épületekhez és edényekhez szüksé-
ges agyag miatt ásták, a nem használt részeiket, ahogy 
a felhagyott vermeket és épületalapokat is, a hulladék 
elhelyezésére használták. 

Kimondottan a Przeworsk-kultúra településeire jel-
lemzők Lengyelország területén és a Kárpátokon belül 
is a 80–110 cm hosszú, földbe mélyített, négyszögletes, 
átégett oldalú tüzelőhelyek, melyekből csak faszén és kő-
darabok kerülnek elő. Pontos funkciójuk kérdéses: felme-
rült, hogy faszén égetésére vagy vasérc pörkölésére 
szolgáltak, egyes kutatók a rituális magyará-
zatot sem vetik el. Településeken belüli 
elhelyezkedésük és számuk alapján 
azonban valamilyen egysze-
rűbb, ismétlődő háztartási 
tevékenység nyomai le-
hetnek, mint az  élelem 
elkészítése, tartósítása 
vagy füstölése.  

A településeken előkerült 
leletanyag főként háztartási 

Békés vandálok – Germán települések Északkelet-Magyarországon
szemét, melynek nagy részét az étkezési maradványok, 
állatcsontok teszik ki. Vizsgálatukkal következtetni tudunk 
az egykori állattartásra és húsfogyasztási szokásokra is. 
A vandál telepeken a legnagyobb számban szarvasmarhát 
tartottak, a tehenek magas aránya a tejcélú hasznosításukat 
valószínűsíti. Jelentős volt a hizlalt sertések fogyasztása is: 
néhány egyed mérete akár a vaddisznókét is megközelí-
tette. A kecskék és juhok mellett a középtermetű kutyák 
és a macskák is gyakori háziállatok voltak. Érdekes, hogy 
a vadban gazdag vidék, mint a Zemplén közelsége az ét-
kezési szokásokat nem befolyásolta: a fogyasztott állatok 
között átlagosan alig 1% a vadcsontok aránya. 

A Przeworsk-települések lakói hagyományaiknak 
megfelelően helyben készítették kézzel formált, 

durva főző- és fi nom asztali edényeiket. A legy-
gyakoribb edénytípus a tál és a fazék volt, 

ezeket egészítették ki kis tálkákkal, 
poharakkal, sütőtálakkal, kor-

sókkal, miniatűr edény-
kékkel. A jellegzetes, fé-
nyezett, fekete, bikónikus 

tálak, tálkák készítéséhez 
esetenként még akkor is 

ragaszkodtak, mikor a jó mi-
nőségű, gyorskorongolt kerá-

G a -
radnán a lele-

tanyag és a jelenségek 
kapcsolatainak elemzése alapján 

egy folyamatosan lakott, többperiódusú te-
lepülés képe rajzolódott ki. Az egymástól 20–35 méter 

távolságra elhelyezkedő, feltehetően háztartási egysége-
ket jelentő objektumcsoportokat 2-3 cölöpszerkeze-

tes épület, egy nagyobb és pár kisebb alapterületű, 
szabálytalan agyagnyerő gödör, tárolóvermek és 

5–8 sorokba ásott, négyszögletes tüzelőhely al-
kotta. Idővel a felhagyott épületek és vermek 

helyett újakat építettek, de a jelenségek al-
kotta területeken belül, a települési egy-

ségek helye így változatlan maradt.
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mia tömeges előállítása a bar-
bár területeken is megindult. 
A Kr. u. 2–3. század fordulójától 
a szomszédos Dacia provincia kéz-
művesiparának hatására ugyanis gyár-
tottak saját formavilágú, gyorskorongolt 
kerámiát fazekastelepeken vagy faluszéli 
műhelyekben. Az edények egy részét római mintára bepecsételt mintával 
díszítették, melyek az egyik legkorábbi lelőhelyük után a Beregsurányi tí-
pus elnevezést kapták. Tárolás céljára nagy méretű hombárok szolgáltak. 
A római területekkel való kereskedelem bizonyítékai a terra sigillata tálak 
és üvegedények, melyek mellett érdekes, hogy a szomszédos szarmata és 
a germán kvád területekkel való kapcsolatnak jóval kevesebb nyomát lehet 
felleni a leletanyagban.

Az önálló külkapcsolatokkal rendelkező, földművelésből és 
állattartásból élő vandálok nyomait egészen a Kr. u. 4. század végéig 
lehet követni. A következő évszázadban idegen csoportok érkeztek 
a Felső-Tisza-vidékre, új korszakot, a népvándorláskor kezdetét jelezve.

C C C

Békés vandálok – Germán települések Északkelet-Magyarországon

Agancsból csiszolt fésű, 
Garadna-Kovács-tanya 
(kép: Soós Eszter)

Garadna-Kovács-tanya, a település egy lehetséges rekonstrukciója 
(kép: Tóth Zoltán Ferenc)

A ter-
ra sigillata az 

„ókor porcelánja” néven 
is ismert vörös, fényes felületű 

és anyagú, sokszor változatos 
reliefes díszítésekkel is ellá-

tott, magas hőfokon kiége-
tett, rendkívül jó minő-

ségű római kerámia.
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