
Lelő-hely

A régészeti ásatások során feltárt humán csontmaradványok 
tanulmányozása betekintést nyújt számunkra az egykor 
élt emberek életmódjába, és segít megismerni, milyen 

egészségügyi viszonyok és körülmények között éltek.

Ezek a történeti embertani vizsgálatok nélkülözhetet-
len adatokat biztosítanak a régészeti kutatásokhoz, melyek 
egyik fő célja (a tárgyi leletanyag és a temetkezési szokások 
alapján) a feltárt temetők elemzése. A két tudományterü-
let szoros együttműködése elengedhetetlenül fontos töb-
bek között a tárgyak reprezentációs értékével kapcsolatos 
problémákat illetően, vagyis abban a kérdésben, hogy a 
mellékletek vagy azok hiánya mennyire tükrözi az elhunyt 
egykori életmódját, társadalmi helyzetét. Így például biz-
tosan nem volt harcos, aki mellett nem találtak fegyvert? 
Illetve biztosan szegény volt az, aki mellett nem találtak 
maradandó mellékletet?

A Kárpát-medence klimatikus és talajtani viszonyai közt 
a szerves anyagból készült tárgyak ezer év alatt nagyrészt 
elpusztulnak. Emiatt például a viseletet csak a szervetlen 
anyagokból, például fémből készült alkatrészek és díszek, 
és a hozzájuk korrodálódott textil-, bőr- vagy fadarabok se-
gítségével tudjuk rekonstruálni. Számos egyéb mellékletről 
azonban semmilyen információnk nincs. Ugyanakkor segít-
ségként felhasználhatók a különböző néprajzi párhuzamok. 

Például egy etnográfi ai leírásban 
szerepel egy szurguti osztják te-
metkezés részletes tárgylistája, 
ahol a 32 sírba helyezett tárgyból 
(így például prémek és kaftánok, 
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Egy gazdag honfoglalás kori 
temetkezés rekonstrukciója

A temetés során többnyire csak 
a szervetlen anyagok maradnak meg, 
így a sírba helyezett tárgyak jelentős 
része a mai megfi gyelő számára nyom 

nélkül eltűnik (fotó: Déri Múzeum)

A poroshalmi 2. sír rajza és mel-
lékletei (jelölve: nagykarikás csikózab-
la, lószerszámzatveretek, hevedercsat, 
körte alakú kengyelpár, övveretek, 
szíjvég, szíjelosztó, tegezvasak, nyíl-
hegyek, levél alakú ezüstlemezkék, 
íj díszített markolati lemeze, ezüst 

pántkarperec) EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Az elhunyt jobb csuklójára helyezett íjból mára csak az agancs-
ból faragott markolati lemez maradt meg (fotó: Déri Múzeum)
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fából készült serleg, törött fakanál 
vagy épp balta) csupán 6–8-ból 
maradna meg számunkra va-
lami az évszázadok múltán. 
Könnyen válhat tehát sze-
gényből gazdag és gazdagból 
szegény az elemzéseink végén, 
ha óvatlanok vagyunk. A vagyoni 
helyzethez szorosan kapcsolódik 
a társadalmi státusz megítélé-
sének problémája is, melynek 
talán legizgalmasabb része a 
fegyverviselés kérdése. Ebben 
az esetben fel kell tennünk azt 
a kérdést, hogy vajon azért he-
lyeztek-e fegyvert az elhunyt 
mellé, mert életében katona-
ként rendszeresen használta azt, 
vagy csak a rangjánál/társadalmi 
státusánál fogva illette-e meg őt 
a fegyver, anélkül, hogy azt for-

gatni is tudta volna. Ilyen és ehhez hasonló problémák 
megoldásához kerülhetünk közelebb a régészet és az 
embertan eltérő információit és módszereit ötvöző bio-
archeológiai vizsgálatokkal. Ennek illusztrálására egy 
gazdag honfoglalás kori temetkezés rekonstruálására 
teszünk most kísérletet. Ehhez gondolatban utazzunk 

Hajdú-Bihar megyébe, a Nagysárrét időszakosan vízjárta 
mocsaras területein található Sárrétudvari településre. A 
Poroshalom nevet viselő határrészben a 90-es évek elején 

a Déri Múzeum munkatársai M. Nepper Ibolya régész 
vezetésével egy 10. századra keltezhető temető kis rész-
letét mentették meg. A leletek közül jelentőségében 

kiemelkedik a 2. számú sír, amely megmaradt mellékleteit 
tekintve a térség máig egyik leggazdagabb temetkezé-

sének bizonyult.

A túlvilági boldogulás elősegítése érdekében e 2. 
számú sír elhunytja mellé lovat helyeztek, amit a kor 

szokásainak megfelelően az állat feje és négy lábszára 
szimbolizált. Ezen felül a lovagláshoz szükséges felszere-

Az elhunyt és a mel-
lé temetett ló koponyája 
és lábszárcsontjai (fotó: 

Déri Múzeum)Sárrétudvari-Poroshalom 10. századi temető 
leletmentő ásatása (fotó: Déri Múzeum)

Aranyozott ezüst lószer-
számzatveretek a 2. sírból

(fotó: Déri Múzeum)

Négyzet alakú, növényi 
ornamentikával díszített, 
aranyozott ezüst övveret a 2. 
sírból. (fotó: Déri Múzeum)
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lését is mellékelték, 
amelyből egy rossz 
állapotban megma-
radt, úgynevezett kör-
te alakú kengyelpár, egy 
nagykarikás csikózabla, egy 
hevedercsat és a szíjazatot díszítő 
veretek maradtak meg. A kengyel 
és a csikózabla gyakran fordul elő a 10. 
századi lovas temetkezésekben, de ritka-
ságnak számít a lószerszámzat vereteinek 
együttese. Tovább emeli a lelet gazdagságát, 
hogy nemcsak a ló fejének szíjazatát, hanem a 
szügyelőt is veretekkel ékesítették, ami 
elsősorban előkelő férfi ak temetke-
zésére volt jellemző. A he-
vedercsat megléte 
pedig azt 

jelzi, hogy a szíjakkal együtt az egész 
(fából készült, és így nyom nélkül elkor-
hadt) nyerget is a sírba tették.

Nemcsak a lószerszámzatot, de 
az elhunyt ruházatát is díszes vere-
tek ékesítették. A szíjazat nemesfém 
vereteihez hasonlóan az úgynevezett 
m é ltós ág je lvénye k 
közé sorolják a vere-
tekkel díszített övet is, 
amelyet a poroshalmi 

2. sírban lecsatolva, az elhunyt 
dereka alatt terítettek ki. Ez a fajta 
elhelyezés nagyon ritka, párhu-
zamait a Felső-Tisza-vidék rangos 

temetőiben találjuk meg. További, 
a ruházathoz kapcsolódó díszítőelem 

lehetett a jobb csuklóra helyezett ezüst 
pántkarperec, a gerinc jobb oldalán talált két 

kis aranylemezke, valamint szintén a jobb csuk-
ló és térdkalács környékéről előkerült levél alakú 

ezüstlemezkék. Ehhez hasonló díszek az egész Kár-
pát-medence területén előfordulnak, főképp rangos 

temetkezésekben.

A viseletet egészíthette ki a csípő környékén 
talált csiholó és kova, valamint a comb mellől 

A poroshalmi 2. sírba elte-
metett 60 év körüli férfi  ezer év 

távlatából megmaradt csontjai

A vizsgálatok során három 
bal oldali bordán is gyógyult 

törés nyomait találtuk

A bal lábfej gyógyult 
törése. A csontok rendel-
lenes helyzetben forrtak 
össze, ami nehézkes és fáj-
dalmas járást okozhatott

A koponyán jól látható az orrtörés nyomaEmber a múltból

előkerült vaskés. Szintén a jobb comb tájékán juh-
csontot találtak a régészek, amelyről azt feltételezik, 
hogy ételadományként helyezték a sírba.

A leletegyüttesben a fegyverzetet az íjászfel-
szerelés elemei közül az íj, a tegez és a nyilak kép-

viselik. A 11 nyílvesszővel megtöltött tegezt viseleti 
helyzetben az egyén baljára tették, míg az íjat, a 
növényi díszítésű markolati lemezzel a jobb csuk-
lóra helyezték.

A régészeti mellékletek számbavételével 
és a temetkezési szokások párhuzamai-

nak felgyűjtésével igazolást nyert, 
hogy a 2. sírban nyugvó egyén 

a közösségében vezető 
s z e r e p e t 

tö l t h e -
tett 
be. 

1. a

b

c

2.

Normál felszínt (1.) és fejlett 
csontbarázdát (2.) mutató izomtapa-
dási felszínek a karcsonton (a) a lapoc-
ka alatti izom, (b) a nagy mellizom és 
(c) a széles hátizom kapcsolódásánál 
(1. Bácsalmás-Homokbánya 118. sír; 

2. Sárrétudvari-Poroshalom 2. sír)
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Az íjász- és lovasfelszerelés sírba té-
tele a korszak fegyverleleteinek és 
hadtörténeti forrásainak ismereté-
ben katonai státuszra utalhat, de 
puszta jelenlétük önmagában 
nem bizonyítja, hogy élete során 
aktívan használta is azokat. Va-
lóban űzte a lovaglás és íjászat 
mindennapos gyakorlatát, vagy 
ezeket a mellékleteket rangjából 
adódóan helyezték a sírba? Mielőtt meg-
próbálunk választ adni ezekre a kérdésekre, 
azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen nemű és 
életkorú volt az elhunyt és egyáltalán, miről árulkod-

nak a csontjai. Az antropoló-
giai elemzés során egy 

60-as éveiben járó, 
körülbelül 166 cm 
magas, erős cson-

tozatú férfi képe bontakozik 
ki előttünk. Fertőző megbe-

tegedésre utaló jeleket a 
csontjain nem találtunk, 

azonban az aktivitási vizs-
gálatok már egy jóval 

komplexebb képet mu-
tattak.

Biztosan fegyver-
hez köthető sérülésnek nem 

volt nyoma a csontokon, de törést 
több ízben is elszenvedett. A törött orr, 

a három törött borda a bal oldalon, vala-
mint a bal lábfej gyógyult törése kétségtelenül 

kalandos életvitelt tükröz, azonban létrejöttüknek 
több kiváltó oka is lehetett. Például egy (vagy több) erő-
szakos cselekmény, de akár egy lovas baleset is.

Az ízületi felszíneken és az izmok kapcsolódási pontja-
in az átlagosnál jóval erőteljesebb elváltozások jelentkez-
tek, egyrészt az elhunyt idős kora, másrészt a rendszeres 
fi zikai terhelés miatt. Az érintett ízületek és izmok funk-
ciójának ismeretében fény derült arra, hogy ezek mind 
szükségesek a lovagláshoz és az íjászat gyakorlásához.

A jobb bokaízületben és a jobb oldali sarokcsonton, a 
gázlóizom tapadásánál aszimmetri-
kus csonttani elváltozásokat ész-
leltünk. Ez arra enged követ-
keztetni, hogy az elhunyt 
igyekezett tehermente-
síteni törött, deformá-
lódott lábát járás vagy 
lovaglás közben.

Sárrétudvari-Porosha-
lom lelőhely 2. számú temetke-
zésének együttes antropológiai és 
régészeti elemzése tehát számos ér-
dekes információt tárt fel, amire önállóan egyik tudomá-
nyág sem lenne képes. A leletek, a temetkezési szokások és 
a csontok gondos átvizsgálásával egy, az időszak viszonyait 
tekintve szép kort megért férfi  ölt újra alakot, aki közössé-
gében vezető szerepet töltött be, nemcsak lovagolt, de 
mellette fegyvereit is forgatta.

C C C

A régészeti és embertani vizsgálatok eredményei 
alapján így képzelhetjük el a poroshalmi 2. sírban nyugvó, 
közösségében fontos szerepet betöltő férfi  temetkezését

Ember a múltból

 
A 

gázlóizom a vádli ki-
alakításában résztvevő 

izom. Séta vagy futás közben 
a támasztóláb talajtól való 

elrugaszkodását, a sarok 
emelését végzi.

Az aktivitási vizsgálatok tárgykö-
rébe tartozik minden olyan elválto-

zás vagy mérhető különbség a cson-
tokon, amely fi zikai munkavégzés miatt 

jött létre. Ezek az elváltozások létrejöhet-
nek akár egy egyszeri balszerencsés alkalom 

következményeként. Ilyenek például a törések 
vagy harci sérülések (mint a kardvágás), amelyek 

jó háttérinformációt adnak az élettörténetről. Ez-
zel szemben a rendszeres fi zikai megterhelés hatása, 

inkább a sokat használt ízületek kopásában és 
az izomtapadási helyek (úgynevezett 

enthesisek) csipkézettsé-
gében nyilvánul 

meg.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

54 55



lését is mellékelték, 
amelyből egy rossz 
állapotban megma-
radt, úgynevezett kör-
te alakú kengyelpár, egy 
nagykarikás csikózabla, egy 
hevedercsat és a szíjazatot díszítő 
veretek maradtak meg. A kengyel 
és a csikózabla gyakran fordul elő a 10. 
századi lovas temetkezésekben, de ritka-
ságnak számít a lószerszámzat vereteinek 
együttese. Tovább emeli a lelet gazdagságát, 
hogy nemcsak a ló fejének szíjazatát, hanem a 
szügyelőt is veretekkel ékesítették, ami 
elsősorban előkelő férfi ak temetke-
zésére volt jellemző. A he-
vedercsat megléte 
pedig azt 

jelzi, hogy a szíjakkal együtt az egész 
(fából készült, és így nyom nélkül elkor-
hadt) nyerget is a sírba tették.

Nemcsak a lószerszámzatot, de 
az elhunyt ruházatát is díszes vere-
tek ékesítették. A szíjazat nemesfém 
vereteihez hasonlóan az úgynevezett 
m é ltós ág je lvénye k 
közé sorolják a vere-
tekkel díszített övet is, 
amelyet a poroshalmi 

2. sírban lecsatolva, az elhunyt 
dereka alatt terítettek ki. Ez a fajta 
elhelyezés nagyon ritka, párhu-
zamait a Felső-Tisza-vidék rangos 

temetőiben találjuk meg. További, 
a ruházathoz kapcsolódó díszítőelem 

lehetett a jobb csuklóra helyezett ezüst 
pántkarperec, a gerinc jobb oldalán talált két 

kis aranylemezke, valamint szintén a jobb csuk-
ló és térdkalács környékéről előkerült levél alakú 

ezüstlemezkék. Ehhez hasonló díszek az egész Kár-
pát-medence területén előfordulnak, főképp rangos 

temetkezésekben.

A viseletet egészíthette ki a csípő környékén 
talált csiholó és kova, valamint a comb mellől 

A poroshalmi 2. sírba elte-
metett 60 év körüli férfi  ezer év 

távlatából megmaradt csontjai

A vizsgálatok során három 
bal oldali bordán is gyógyult 

törés nyomait találtuk

A bal lábfej gyógyult 
törése. A csontok rendel-
lenes helyzetben forrtak 
össze, ami nehézkes és fáj-
dalmas járást okozhatott

A koponyán jól látható az orrtörés nyomaEmber a múltból

előkerült vaskés. Szintén a jobb comb tájékán juh-
csontot találtak a régészek, amelyről azt feltételezik, 
hogy ételadományként helyezték a sírba.

A leletegyüttesben a fegyverzetet az íjászfel-
szerelés elemei közül az íj, a tegez és a nyilak kép-

viselik. A 11 nyílvesszővel megtöltött tegezt viseleti 
helyzetben az egyén baljára tették, míg az íjat, a 
növényi díszítésű markolati lemezzel a jobb csuk-
lóra helyezték.

A régészeti mellékletek számbavételével 
és a temetkezési szokások párhuzamai-

nak felgyűjtésével igazolást nyert, 
hogy a 2. sírban nyugvó egyén 

a közösségében vezető 
s z e r e p e t 

tö l t h e -
tett 
be. 

1. a

b

c

2.

Normál felszínt (1.) és fejlett 
csontbarázdát (2.) mutató izomtapa-
dási felszínek a karcsonton (a) a lapoc-
ka alatti izom, (b) a nagy mellizom és 
(c) a széles hátizom kapcsolódásánál 
(1. Bácsalmás-Homokbánya 118. sír; 

2. Sárrétudvari-Poroshalom 2. sír)
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Az íjász- és lovasfelszerelés sírba té-
tele a korszak fegyverleleteinek és 
hadtörténeti forrásainak ismereté-
ben katonai státuszra utalhat, de 
puszta jelenlétük önmagában 
nem bizonyítja, hogy élete során 
aktívan használta is azokat. Va-
lóban űzte a lovaglás és íjászat 
mindennapos gyakorlatát, vagy 
ezeket a mellékleteket rangjából 
adódóan helyezték a sírba? Mielőtt meg-
próbálunk választ adni ezekre a kérdésekre, 
azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen nemű és 
életkorú volt az elhunyt és egyáltalán, miről árulkod-

nak a csontjai. Az antropoló-
giai elemzés során egy 

60-as éveiben járó, 
körülbelül 166 cm 
magas, erős cson-

tozatú férfi képe bontakozik 
ki előttünk. Fertőző megbe-

tegedésre utaló jeleket a 
csontjain nem találtunk, 

azonban az aktivitási vizs-
gálatok már egy jóval 

komplexebb képet mu-
tattak.

Biztosan fegyver-
hez köthető sérülésnek nem 

volt nyoma a csontokon, de törést 
több ízben is elszenvedett. A törött orr, 

a három törött borda a bal oldalon, vala-
mint a bal lábfej gyógyult törése kétségtelenül 

kalandos életvitelt tükröz, azonban létrejöttüknek 
több kiváltó oka is lehetett. Például egy (vagy több) erő-
szakos cselekmény, de akár egy lovas baleset is.

Az ízületi felszíneken és az izmok kapcsolódási pontja-
in az átlagosnál jóval erőteljesebb elváltozások jelentkez-
tek, egyrészt az elhunyt idős kora, másrészt a rendszeres 
fi zikai terhelés miatt. Az érintett ízületek és izmok funk-
ciójának ismeretében fény derült arra, hogy ezek mind 
szükségesek a lovagláshoz és az íjászat gyakorlásához.

A jobb bokaízületben és a jobb oldali sarokcsonton, a 
gázlóizom tapadásánál aszimmetri-
kus csonttani elváltozásokat ész-
leltünk. Ez arra enged követ-
keztetni, hogy az elhunyt 
igyekezett tehermente-
síteni törött, deformá-
lódott lábát járás vagy 
lovaglás közben.

Sárrétudvari-Porosha-
lom lelőhely 2. számú temetke-
zésének együttes antropológiai és 
régészeti elemzése tehát számos ér-
dekes információt tárt fel, amire önállóan egyik tudomá-
nyág sem lenne képes. A leletek, a temetkezési szokások és 
a csontok gondos átvizsgálásával egy, az időszak viszonyait 
tekintve szép kort megért férfi  ölt újra alakot, aki közössé-
gében vezető szerepet töltött be, nemcsak lovagolt, de 
mellette fegyvereit is forgatta.

C C C

A régészeti és embertani vizsgálatok eredményei 
alapján így képzelhetjük el a poroshalmi 2. sírban nyugvó, 
közösségében fontos szerepet betöltő férfi  temetkezését
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A 

gázlóizom a vádli ki-
alakításában résztvevő 

izom. Séta vagy futás közben 
a támasztóláb talajtól való 

elrugaszkodását, a sarok 
emelését végzi.

Az aktivitási vizsgálatok tárgykö-
rébe tartozik minden olyan elválto-

zás vagy mérhető különbség a cson-
tokon, amely fi zikai munkavégzés miatt 

jött létre. Ezek az elváltozások létrejöhet-
nek akár egy egyszeri balszerencsés alkalom 

következményeként. Ilyenek például a törések 
vagy harci sérülések (mint a kardvágás), amelyek 

jó háttérinformációt adnak az élettörténetről. Ez-
zel szemben a rendszeres fi zikai megterhelés hatása, 

inkább a sokat használt ízületek kopásában és 
az izomtapadási helyek (úgynevezett 

enthesisek) csipkézettsé-
gében nyilvánul 

meg.
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