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ABSTRACT 

The Migration Period cemetery of Szeleste (Vas County). Paleodemographic and 

paleopathologic findings revealed from the anthropological examination of the German Age 

cemetery by Szeleste are presented. Anthropological characteristics of the Lombard 

population of Western Transdanubia is defined in the study. 
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BEVEZETŐ 

 

Vas megyében a római befolyást közvetlen követő időből, a kora népvándorlás korból, 

2013 nyaráig viszonylag kevés tárgyi emlék volt ismert. Ez alapján korábban arra lehetett 

következtetni, hogy az 5-6. században a területet befolyásuk alá vonó hunok, gótok és 

langobardok, valamint az alattuk szolgáló herulok és szvébek főképp a Borostyánkő úton ek-

kor is folyó közlekedést és kereskedelmet ellenőrizték.
3
 Germán népelemek nagyobb számban 

történő megtelepedésére eddig semmi jel nem utalt, ezért okozott örömteli meglepetést, ami-

kor a Szeleste és Pósfa között
4
 folyó feltárás során a bolygatott sírok egyikéből előkerült az 

első állatfejes fibula, és csaknem ezzel egy időben rábukkantunk az első torzított koponyás 

női halottra.  

A temető előkerülése nem csak Vas megye története szempontjából bír kiemelkedő jelen-

tőséggel. A Kárpát-medence dunántúli tájain megtelepedő langobardok eddig alig több mint 

tucatnyi sírmezőjét hozták napvilágra régészeti feltárások (Tomka 2008: 10; Bóna–Horváth 

2009: Karte 1.). Temetőik többsége kis, száz alatti vagy ennél jóval kisebb sírszámú, így a 

112 temetkezést rejtő szelestei sírmező a feltárt sírok számában is kiemelkedik. Az előzetes 

régészeti eredmények alapján joggal feltételezhető, hogy a temető az ún. Hegykő-csoport ha-

gyatéka lehet.
5
 Ebben a kérdésben – az itt közzétett, kiemelkedő jelentőségű antropológiai 
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eredmények figyelembe vételével – a temető leleteinek jelenleg is folyó restaurálási munkála-

tai
6
 befejezése után tudunk további megállapításokat tenni. 

 

RÉGÉSZETI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A temetőből előkerült leletek nívója és mennyisége még úgy is jelentős, hogy – a korszak-

ban általános módon – a sírok négyötödét vagy az 568-ban Észak-Itáliába költöző 

langobardok (Tomka 2008: 14; Bóna–Horváth 2009: 169–178.), vagy az őket kiszorító avarok 

még a 6. században kirabolták. A temetkezéseket szisztematikusan kifosztó rablók a sírok 

helyét emlékezetből vagy felszíni jelek alapján tudhatták, mivel az esetek nagy részében a 

bolygatáskor még ép koporsó fejrészére ráásva a farönkből kivájt vagy deszkákból csapolt 

illetve összerótt koporsót betörve kotorták ki a nemesfém ékszereket. A rablást megkönnyítet-

te, hogy a temető legkorábbi részén a sírok egy részét a felszínen római téglákkal, tegulákkal 

fedték. Egy olyan épített sírhely szétdúlt maradványait is feltártuk, amelyet részben a római 

épületek falfűtéséhez használatos, négyszögletes formájú, belül üreges téglákból, az ún. tubu-

sokból emeltek. A római alapanyagok nagy mennyiségben történő felhasználása arra utal, 

hogy egy, a közelben lévő római villa romjait használtak anyagnyerő helyként.  

A temetőt kifosztók egyszerre több sírt is kinyitottak, majd azok betemetésekor nem ügyel-

tek arra, hogy a kiemelt csontok és sírmellékletek ugyanabba a gödörbe kerüljenek vissza, 

ahonnan származnak. Így történhetett meg az, hogy legalább három sírban az ásatási körül-

mények mellett is jól látható módon koponyatöbblet volt. Több alkalommal csak a csontok 

igen kis részét találtuk meg, illetve az is előfordult, hogy gyermeksírban nyilvánvalóan fel-

nőtthöz tartozó vázcsontokat is találtunk.  

A rablók a női sírokból leginkább a kisebb részt bronzból, nagyobb részt ezüstből készült, 

több ízben aranyozott, vörös kőberakással ellátott díszes ruhakapcsoló tűket, a fibulákat vihet-

ték el. A temetőből származó húsz impozáns S- és korong alakú, illetve kengyelfibula jól il-

lusztrálja az itt élő népesség gazdagságát. A színvonalas ötvösmunkával készült értékes tár-

gyak egy része elkerülte a sírrablók figyelmét, míg néhány szerencsés módon háborítatlanul 

maradt temetkezésekből származik. A nők felsőtestükön egy pár korong- vagy S-fibulát visel-

tek, míg a kengyelfibulák övüket, illetve valószínűleg az arról lelógó szalagot díszítették. 

A férfiak mellett kiemelkedő számban találtunk fegyvereket, elsősorban különböző hosz-

szúságú vas lándzsacsúcsokat, baltákat, csákányt, nyíltegezt és nyílcsúcsokat, vas szigonyo-

kat, valamint az egyik harcos balján közel egy méter hosszú kétélű kard volt. A koporsóhoz 

támasztott fa pajzsokról a vasból készült pajzsdudor, illetve hosszú fém nyél tanúskodik. A 

férfiak viseletére néhány veretes öv és számos övcsat utal. 

A rablás metódusa miatt a sírok nagy részében ránk maradtak a sírgödörben a koporsó mel-

lé elhelyezett tárgyak, amelyek között a hosszú nyelű lándzsákon és nagyméretű pajzsokon 

kívül legnagyobb számban a főképp a túlvilágra szánt folyékony élelem tárolására szolgáló 

agyagedények voltak. Egy sírban gyakran két edényt is találtunk, melyek mellett tojáshéj és 

állatcsontok is voltak. Az utóbbiak jelenléte arra utal, hogy az eltemetettek útravalóul korhadó 

anyagú edényekbe helyezett húsételt is kaptak. Két férfit kiöntőcsöves korsó és korsó formájú 

edényük tanúsága szerint itallal bocsátottak útjára. Kehelyszerű, talpas üvegpoharat egy 

gyermek koporsójára helyeztek, míg faedényekhez tartozó bronz vereteket két női sírban ta-

láltunk. Három férfi koporsója mellé kistestű négylábú állatot, valószínűleg kutyát is eltemet-

tek. 
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A rablott sírokban is többször háborítatlanul maradt a nők és kislányok nyakát díszítő 

gyöngysor, a hajukba tűzött hosszú bronz tűk. A kisebb mértékben bolygatott sírokban ránk 

maradtak a férfiak, nők és gyermekek mellé egyaránt elhelyezett díszes csont fésűk, vas és 

bronz csatok, valamint a felnőttek temetkezéseiből vas kések. Szintén mindkét nem sírjaiban 

voltak bronz csipeszek, illetve számos egyéb fémtárgy, amelyek funkciójára azok restaurálása 

után derül fény. 

 

EMBERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A népvándorlás időszakában északról betelepülő langobárdokról ismert, hogy az europid 

népességbe tartoztak, koponyaalkatuk általában hosszú, előfordultak köztük nagyon magas 

személyek is. Néhány feldolgozott sorozatuk alapján nem tekinthetőek egységes etnikumnak 

(Éry 1991: 29–30). 

Az embertani vizsgálatba bevont 112 sír csontanyagának megtartását kedvezőtlenül befo-

lyásolták a talaj hatásai mellett az utólagos rablások, bolygatások, illetve a mélyebb sírok ese-

tében a talajvíz elöntései is. Az antropológiai vizsgálatok Lipták Pál (1980: 254–302), Rainer 

Knußmann (1988: 129–232, 421–496, 551–571) és Éry Kinga (1992) ajánlásai alapján történ-

tek. 

A temető a magas sírszám és a sírok sűrű elhelyezkedése alapján a Dunántúl északi felére 

jellemző „szentendrei típusba” sorolható (akárcsak a hegykői leletanyag), ellentétben a déli 

területekre jellemző, kis sírszámú és ritkás elhelyezkedésű sírokkal jellemezhető „várpalotai 

típussal” (Kiszely 1966, Tóth 1964). 

A felnőttek csontanyagának vizsgálata alapján megállapítható a férfiak és a nők kiegyenlí-

tett aránya, minimális nőtöbblettel
7
. Ez a jelenség arra utal, hogy ténylegesen egy teljes teme-

tő csontanyaga került vizsgálatra, illetve mindenkit ebbe a temetőbe temettek; az esetleges 

csatározások kapcsán elhunytakat sem hantolták el máshova. Megfigyelhető a temetőben az 

újszülöttek hiánya (hasonlóan Vörs-Homokbánya várpalotai típusú temetőjéhez /Bernert–

Évinger 2006/). Ennek oka lehet a gyermekcsontok gyorsabb korhadása, a sekélyebb gyer-

meksírok eróziónak és földmunkáknak kitettsége és esetlegesen az újszülöttek máshová teme-

tése is. A hiányzó újszülöttek pótlása és a halandósági táblamodellek segítségével végzett 

korrekciók alapján (Bernert 2005) a gyermekkori magas halandóságot követően nők esetében 

20-30 év között – valószínűleg a szüléssel és gyermekággyal kapcsolatban – tapasztalunk 

magas halandóságot, majd 45-55 éves korban ismét magasabb a halálozási gyakoriság. Férfi-

aknál a fiatal kori halálozás kevésbé jelentős mértékű, náluk a magas halandósági adatok a 45-

55 éves korban jellemzőek. A születéskor várható élettartam a leletanyag alapján, korrekciók 

nélkül 33,0 év, az újszülöttkori halálozások pótlása után azonban csupán 22,2 év. A várható 

élettartam 15 éves kortól 26,4 év (férfiak esetében 29,3 év, a nők esetében pedig 25,5 év). 

Ezzel együtt a magasabb életkort megéltek a nők között fordultak elő.  

A taxonómiai vizsgálat kevert etnikumra utal. Mindkét nem esetében a cromagnoni és 

nordikus típusok, valamint a mediterrán típus a jellemző. A mediterrán típust a szentendrei 

típusú Hegykő és Szentendre esetében is (Tóth 1964, Kiszely 1966) a helyi lakossággal sike-

rült kapcsolatba hozni, míg az északi (esetenként kevert) típusok a betelepült népcsoportok 

sajátosságai. A várpalotai típusú Vörs népessége (Bernert–Évinger 2006) a nordikus és 

cromagnoni típus jellegeit mutatta (férfiaknál is nőies jellegű koponyákkal). A népesség, vagy 

egyes összetevőinek eredetét, földrajzi kapcsolódásait magyar-német együttműködés () kere-

tében, izotópvizsgálatok segítségével kíséreljük meg lokalizálni. 
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Az őskórtani értékelés alapján nagy arányban fordulnak elő a (szövődménnyel) gyógyult 

törések, leggyakrabban az alsó végtagokon, következményesen gerincproblémákkal. A felső 

végtagokon a fizikai stressz okozott jellegzetes elváltozásokat. A fogazati betegségek- és 

rendellenességek előfordulása nem gyakori. Kiemelendő egy 3-5 éves gyermek csontanyaga, 

akinél a koponyacsontok belső felszínének és a hosszú csontoknak az elváltozásai (1. kép) 

morfológiailag megfelelnek a tuberkulózis okozta gyulladásos nyomoknak (Marcsik et al. 

2009: 10–11, Reisz et al. 2016). Sajnos a kórokozó baktérium genetikai állományát már nem 

sikerült a csontmintából kimutatni (Dr. Frank Maixner, Bolzanói Múmiakutató Központ
8
). 

A langobárd népességekre is jellemző koponyatorzítás (Tobias et al. 2010) okozta elválto-

zások egy gyermek és négy felnőtt lapos koponyacsontjain figyelhetőek meg. Ezen kívül egy 

fiatal nő esetében, a torzítás szándékával összefüggésben, a későn elkezdett szorító körülköté-

sek miatti csontabszorpció következménye látható a homlokcsonton; a bandázsok okozta pár-

huzamos benyomódások képében (2. kép). 

 
1. kép: Tuberculosis okozta elváltozások gyermek csontjain (Foto: Tóth Gábor) 

Figure 1. Tuberculosis lesions by the child’s bones (Photo: Gábor Tóth) 
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2. kép: Bandázsok nyoma a homlokcsonton (Foto: Tárczy Tamás) 

Figure 2. Bandages sign on the forehead (Photo: Tamás Tárczy) 
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