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Ku ta tás tör té net
1971. áp ri lis 11-én a rugonfalvi re for má tus temp-

lom ja ví tá si mun ká la tai alatt, mész gö dör ásá sa köz-
ben Marosszentanna–Černjachov tí pu sú sír ke rült 
elő. Ami re az ak ko ri lel kész, Si mon Ál mos fel fi  gyelt 
a le let re, az el hunyt csont ja it és a mel lé je el he lye zett 
gaz dag sír mel lék le tet a mun ká sok jó részt ki do bál-
ták. A lel kész rög tön ér te sí tet te a székelykeresztúri 
mú ze u mot, majd Mol nár Ist ván mú ze um igaz ga tó 
áp ri lis 20-án a hely szí nen le let mentő ása tást vég zett. 
A hely szí nen si ke rült a sír boly ga tat lan ré szét do ku-
men tál ni, a ki do bott földből még né hány gyön gyöt 
és ke rá mia tö re dé ket begyűjteni, il let ve a mun ká sok 
és a lel kész el be szé lé se alap ján né hány ki egé szí tést 
ten ni a sír rí tu sát illetőleg.

Még ab ban az év ben, 1971. au gusz tus 11–15. kö-
zött a székelykeresztúri mú ze um a sep si szent györ gyi 
mú ze um mal kö zö sen a lelőhelyet há rom ku ta tó árok-
kal és a rá juk nyi tott ki sebb szel vé nyek kel vizs gál ta át 
(S.I., S.II., S.III., 1k [1971], 2k [1971]), amely nek 
so rán egy újabb Marosszentanna–Černjachov tí pu sú 
sír ke rült elő.1 A temetőhöz köt hető ré gé sze ti anyag 
ke rült elő a cin te rem területéről is.2

2007-ben, a temp lo mot körülvevő cin te rem fal 
ke le ti be já ra tá nál vé gez te tett el fel újí tó mun ká la to-
kat Far kas Fe renc lel kész, amely nek so rán ré gé sze ti 
fel ügye le tet biz to sí tot tunk. A ko ráb bi ása tá sok fel-
szín raj zá ra tá masz kod va az ak kor meg nem ku ta tott 
te rü let re, a papilak ud va rát körülvevő ke rí tés mel lett 
(az or szág út felől), il let ve a kes keny ko csi be já ró vo-
na lá ra je löl tünk ki egy szel vényt és egy ku ta tó ár kot 

(1. sz. szel vény és 3. sz. ku ta tó árok). Az ása tás al kal-
má val egy har ma dik, a ko ráb ban fel tárt sí rok kal azo-
nos ko rú sír ke rült nap vi lág ra.3 (1. tábla/1, 2/2.)

A lelőhelyről és a fel tá rás ról
Rugonfalva Székelykeresztúrtól 2 km-re fek szik 

észak ke let re. Az 1971-ben és 2007-ben fel tárt há rom 
Marosszentanna–Černjachov tí pu sú sír egy te mető 
és hoz zá tar to zó te le pü lés va la mi ko ri lé tét fel té te le-
zi. Kö zel a Nyikóhoz, an nak ár te re fe let ti ala csony 
te ra szon lévő ko ra-nép ván dor lás ko ri te mető nagy-
részét el pusz tí tot ta a te rü le tén fel épí tett ro mán ko ri 
temp lom és a kö rü löt te lét re ho zott cin te rem. A meg-
sem mi sü lés tel jes sé vált a papilak, az észa ki ol dal ról 
szom szé dos ma gán épü let, majd a köz vet len kö zel ben 
el ha la dó Nyikó-menti műút meg épí té sé vel. Ami a te-
mető ré gé sze ti ku ta tá sát il le ti: a papilak, a cin te rem 
ke le ti fa la és a műút köz ti megközelítőleg 300 m²-es 
ud var boly ga tat lan fe lü le tét a két ása tás so rán nagy-
részt si ke rült fel tár ni. A 2007-es ré gé sze ti fel ügye let 
so rán azon ban né hány kel le met len ténnyel kel lett 
szem be sül nünk: az 1971-ben hú zott ku ta tó ár kok 
sem irány ban, sem mé re tek ben nem egyez nek az ása-
tá si je len tés ben le kö zöl tek kel. Bár a ko ráb bi ku ta tás 
egy sor hi á nyos sá ga te szi bi zony ta lan ná a ko ráb ban 
fel tárt 1. és 2. sí rok pon tos el he lyez ke dé sét a 2007-
ben fel tárt 3. sír hoz vi szo nyít va,4 ku ta tá si fe lü le tünk-
ben több he lyen is si ke rült meg fi  gyel nünk a ko ráb bi 
ku ta tó ár kok, szel vé nyek folt ját, így vi szony lag pon-
tos össze sí tett fel szín raj zát tud tuk el ké szí te ni a két 
ása tás nak.

1 SZÉ KELY 1974, 147–163; BENKŐ 1992, 136; REP. HARGHI-
TA, 228–229; HOREDT 1982, 53; PETRESCU 2002, 732a.
2 A temp lom ál ta lá nos fel újí tó mun ká la tai mi att 1971-ben a cin-
te rem te rü le tén to váb bi hat ku ta tó ár kot nyi tot tak meg. Bár az 
ása tá si nap lók ban nem ta lál tunk uta lást rá, tud juk, hogy ezen 
a ré szen is ke rült elő Marosszentanna-Černjachov jel legű le let-
anyag. A szen tély re és a külső kör fal ke le ti ka pu já ra nyi tott ku-
ta tó árok ban – az ása tá so kat fi  gye lem mel kö vető Si mon Ál mos 
lel kész ki adat lan Rugonfalva mo nog rá fi  á já nak kéz ira ta sze rint 
(Far kas Fe renc tisz te le tes bo csá tot ta ren del ke zé sem re) – a kö zép-
ko ri sí rok a Kr. u. 4. szá za di sí rok ból ki ke rült agyag edé nyek hez 
ha son ló edény tö re dé ke ket boly gat tak meg.
3 KÖRÖSFŐI – OR BÁN 2008, 146.
4 A következő prob lé mák kal szem be sül tünk: a lelőhelyet új ra mér ve 

rá kel lett jön nünk, hogy a ko ráb bi ása tók ke re ken 10 mé tert té ved-
tek a 24 mé ter hosszú sá gú ud var ese té ben. A 3. sz. ku ta tó árok ban, 
se kély sír gö dör ben el te me tett, észak–déli tá jo lá sú, valószínűleg 
kö zép ko ri sír rossz meg tar tá sú csont váz ko po nyá ját a ’71-es ása tás 
3-as szá mú ku ta tó ár ka vit te el, amelyről az ása tá si köz le mény ben 
nem tesz nek em lí tést. A ku ta tó árok ke le ti fe lé ben 100 cm mé lyen 
egy 145 cm mély, V ala kú ár kot bon tot tunk ki, al já ból 15. szá zad-
ra kel tez hető csem pe tö re dék és egy be pe csé telt díszű edény tö re dék 
ke rült elő. Az árok el ha jol va ke let fe lé tart, ezt a vo na lat kö vet ve a 
temp lo mot körülvevő cin te rem fal is, nagy valószínűséggel ez vet te 
kö rül a ko ráb bi fá zis ban a temp lom kö rü li te rü le tet. Bár az árok nak 
foly ta tód nia kel le ne az ud var te rü le tén, az 1971-es ása tás köz lé sé-
ben nem em lí tik, eb ben az eset ben is úgy gon dol juk, hogy nem 
fi  gyel tek fel rá.  
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Azt a ré geb bi ál lás pon tot, mi sze rint a rugonfalvi 
papilak ud va rán előkerült sí rok szór vá nyos te met ke-
zés re utal nak,5 nem tart juk meg ala po zott nak. Amint 
már em lí tet tük, vé le mé nyünk sze rint a kö zép kor tól 
je len ko rig tar tó épít ke zé sek meg sem mi sí tet ték a te-
mető nagyrészét. A te rep be já rá sok so rán, Rugonfalva 
területéről és környékéről begyűjtött ko ra népván-
dorláskori ke rá mia tö re dé kek is ar ról ta nús kod nak, 
hogy a fa lu több pont ján is Marosszentanna–Čern-
jachov né pes ség élt. Ter mé sze te sen a föld fel szí nén 
tett meg fi  gye lé se ket csak erős kri ti ká val, kor lá to zot-
tan hasz nál hat juk: nem tud juk meg ál la pí ta ni, mely 
lelőhelyek ta kar nak egy ál lan dó te le pü lést, ugyan-
úgy nem is mer jük egy más hoz vi szo nyí tott re la tív 
kro no ló gi á ju kat sem. Saj nos nem tu dunk vá laszt 
ad ni ar ra a kér dés re sem, hogy a te rep be já rá sok so-
rán be azo no sí tott lelőhelyek kö zött ott van-e az a 
te le pü lés, amely nek la kói a Rugonfalva-papilak ud-
va ra lelőhely temetőjébe te met kez tek. Mind ezek re 
a kér dé sek re az elkövetkező ku ta tá sok ad hat ják meg 
a vá laszt.  

A sí rok és mel lék le te ik
1. sír:
A le let be je len tés és a men tés kö zött 9 nap telt el. 

Az ása tá si be szá mo ló ban le kö zölt csont váz raj za a még 
in situ hely zet ben, föld ben ma radt láb szár csont ok és 
láb fe jek po zí ci ó ja, va la mint a meg ta lá lók be szá mo ló-
ja alap ján ké szült el. A sír ról a következőket tud juk: 
a le ke re kí tett sar kú sír göd röt a je len ko ri járószinttől 
szá mít va 145–150 cm mély re, a sár ga agyag ré te gig 
ás ták a föld be. Az al já tól szá mít va 40 cen ti mé ter ma-
gas ság ban a sírt na gyobb kődarabokkal fed ték be. 
A fi  a tal nőnek meg ha tá ro zott el huny tat fej jel észak-
ra, lá bak kal dél fe lé, há tá ra fek tet ve, ki nyúj tott po-
zí ci ó ban he lyez ték a sír gö dör be. Az el hunyt mellől 
ki ke rült mel lék le tek pon tos hely ze tét a sír gö dör ben 
nem is mer jük. Annyit tu dunk a mun ká sok el be szé-
lé se alap ján, hogy a csont váz jobb ke ze mel lett a na-
gyobb, a bal ke ze mel lett a ki sebb edé nyek fe küd tek.

A sír mel lék le te:
Edény mel lék let:
1. Agyag kor só. (2. tábla/4, 5/2.) Las sú ko ron golt, 

ka vi csos so vá nyí tá sú (ér des ta pin tá sú), sö tét szür ke 
agyag kor só. Az egye nes, el vas ta go dó pe rem bel se-
jét hor nyol ták. Az edény nya ki ré szé re merőlegesen 

kap cso ló dik a tég la lap keresztmetszetű, külső fe lén 
hor nyolt sza lag fül, amely a váll nál csat la ko zik is mét. 
A zö mök, ki ha sa so dó kor só egye ne sen le si mí tott, 
profi lált, egye nes talp ban végződik. Az edény ha sán 
hor pa dás lát szik, il let ve a vál lon és nya ki ré szen (itt 
sűrű) hor nyo lá sok. Ezek a hor nyolt vo na lak szár maz-
hat nak az edény for má zás kor fel ra kott nyers agyag hur-
kák egye net len el si mí tá sá ból is. Az egész edény test 
el csa va ro dott, a talp ki ala kí tá sa is egye net len. Ltsz: 
2025 (Mol nár Ist ván Mú ze um, Székelykeresztúr – 
a to váb bi ak ban: MIM).6 Mé re tek: M: 19,5 cm, Pá: 
5,7 cm, Fá: 7,2 cm, Pv: 0,5 cm. A fül 1,3 cm vas tag, 
2,2 cm szé les. Ana ló gi ák: Bârlad-Valea Seacă, 344. 
sír,7 Magyarpalatka,8 Spanţov, 24. sír.9

2. Bikónikus tál. (2. tábla/2, 5/3.) Ko ron golt, 
ga lamb szür ke, fi  nom isza po lá sú, szap pa nos ta pin tá-
sú tál. Eny hén ki haj ló le ke re kí tett pe rem alatt két 
hor nyo lás fut kör be, ben nük be csi szolt zigzag dísz. 
Az edény közepétől fel fe lé szé le se dik, az edény váll 
ha tá ro zot tan meg tö rik, majd sar ko san le si mí tott, 
eny hén ho mo rú alj ban végződik. Ltsz: 2020 (MIM). 
Mé re tek: M: 13,4 cm, Lsz: 27,7 cm, Pá: 24 cm, 
Fá: 10 cm. Ana ló gi ák: Bârlad-Valea Seacă, 256. sír,10 

Mihălăşeni, 10. sír,11 Budeşti, 419. sír.12

3. Se kély, S pro fi  lú tál. (2. tábla/5, 5/4.) Ko ron-
golt, ér des ta pin tá sú, ga lamb szür ke tál. Az eny hén 
ki haj ló, el vas ta gí tott pe rem alatt rö vid íves nyak kö-
vet ke zik, a váll az edény felső har ma dá ban éle sen 
meg tö rik. Az edény fe nék ol da la fer dén le si mí tott, 
egye net le nül el dol go zott, ho mo rú fenekű. Ltsz: 
2021 (MIM). Ana ló gi ák: Bârlad-Valea Seacă, 1., 23. 
la kó ház,13 Sobari, II. la kó ház.14 Mé re tek: M: 7 cm, 
Pá: 19,5 cm, Fá: 7,6 cm.

4. Gömb testű agyag edény. (2. tábla/1, 5/1.) Ko-
ron golt, ér des ta pin tá sú, sö tét szür ke agyag edény. 
Ki haj ló, szé les pe rem alatt rö vid nyak kö vet ke zik, 
majd az eny hén nyo mott gömb ala kú edény test sar-
ko san le vá gott egye nes alj ban végződik. Ltsz: 2022 
(MIM). Mé re tek: M: 13 cm, Lsz: 13,5 cm, Pá: 11,2 
cm, Fá: 5,8 cm. Ana ló gi ák: Bârlad-Valea Seacă, 319. 
sír,15 Budeşti 161. sír,16 Marosszentanna, 27. sír 
(2 pél dány).17

5. Agyag po hár. (2. tábla/6, 5/6.) Ko ron golt, fi -
nom isza po lá sú, ga lamb szür ke, szap pa nos ta pin tá-
sú kis edény. Elszélesedő, egye nes pe rem alatt mély 
hor nyo lást kettős be si mí tott zigzag dísz töl ti ki. Az 
edény tes te nyo mott gömb ala kú, le si mí tott egye nes 

5 SZÉ KELY 1974, 139–140.
6 A le let anyag le írá sá nál hasz nált rö vi dí té sek: Ltsz = lel tá ri szám; 
M = ma gas ság; H = hosszú ság, Sz = szé les ség; Lsz = leg na gyobb 
szé les ség; Á = átmérő; Pá = peremátmérő; Fá = fenékátmérő; V = 
vas tag ság; Pv = pe rem vas tag ság.
7 PALADE 2000, fi g. 141/1.
8 HICA – CÂMPEANU 1976, Abb. 7/10.
9 MITREA – PALADE 1966, fi g. 43/5.

10 PALADE 2000, fi g. 132/3.
11 ŞOVAN 2005, pl. 232/7.
12 VORNIC 2006, fi g. 65/9.
13 PALADE 2000, fi g. 1/10; fi g. 23/21.
14 POPA 2001, fi g. 99/8.
15 PALADE 2000, fi g. 214/12.
16 VORNIC 2006, fi g. 90/2.
17 KO VÁCS 1912, 33/9, 10 kép.
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alj jal. Ltsz: 2023 (MIM). Mé re tek: M: 7,8 cm, Lsz: 
9,3 cm, Pá: 8,3 cm, Fá: 3,9 cm. Ana ló gi ák: Mihălăşe-
ni, 300. (sűrűn dí szí tett) és 491. sí rok.18

6. Hen ge res nya kú kis edény. (2. tábla/3, 5/5.) 
Ko ron golt, fi  nom isza po lá sú, téglapiros, fé nye zett fe-
lü letű kis edény. Az eny hén ki haj ló egye nes peremű, 
töl csé res nya kú edény ke, a kettős kó ni kus test ol da-
la erősen meg tö rik, az al ja fe lé el kes ke nye dik, tal pa 
egye nes. Lel tár szám: 2024 (MIM). Mé re tek: M: 8,4 
cm, Lsz: 8,8 cm, Pá: 5,3 cm, Fá: 3,3 cm. Ana ló gia: 
Marosszentanna, 23. sír.19

Esz kö zök:
7. Vas kés tö re dé ke. Ke reszt met sze te tég la lap 

ala kú, valószínűleg egy kés mar ko lat tüs ké jé nek tö-
re dé ke. Ltsz: 2029 (MIM).20 Mé re tek: H: 4,5 cm, 
Sz: 0,7 cm, V: 0,2 cm.

8. Agyagorsókorong. (2. tábla/19, 5/15.) Vi lá-
gos szür ke színű, nyo mott, kettős kó ni kus for má jú, 
egye nes ol da lak kal. Ltsz: 2044 (MIM). Mé re tek: 
Sz: 1,5 cm, Á: 3 cm.

9. Agyagorsókorong. (2. tábla/20, 5/19.) Vi lá gos-
szür ke, nyo mott, kettős kó ni kus, ho mo rú ol da lak kal. 
Ltsz: 2045. Mé re tek: Sz: 1,4 cm, Á: 2,8 cm.

10. Agyagorsókorong. (2. tábla/18, 5/10.) Sö tét-
szür ke, kettős kó ni kus, fé nye zett felületű, mé lyen ho-
mo rú ol da lak kal. Ltsz: 2043 (MIM). Mé re tek: Sz: 
2,4 cm szé les, Á: 3,9 cm.

Vi se le ti tár gyak:
11. Alá haj tott lá bú ezüst fi  bu la tö re dé kes da rab ja. 

(hi ány zik a ru gó zat és a tű; 2. tábla/15, 5/9.) A ken-
gyel felső fe lé ben két ol dalt ro vát kolt, al só fe lé ben be-
kar colt vo nal. A ken gyel és a láb kö zöt ti ré szen a két 
ol da lon be vág ták és két ezüst dró tot te ker tek rá, alat-
ta újabb két be kar colt vo nal dí szí ti. A fi  bu la tűlemez 
na gyobb ré szét, a két be kar colt vo nal után szé le i nél 
le ka la pál ták, így ke reszt met szet ben fél kör íves for mát 
nyújt. A fi  bu la fe lü le tét he lyen ként cso por tos be kar-
co lá sok kal dí szí tet ték. Ltsz: 2027 (MIM). Mé re tek: 
H: 5 cm, Sz: 0,7 cm, V: 0,1 cm.

12. Ezüst csat. (2. tábla/17, 5/17.) Fél kör íves, 
kétrétegű le me zes ta got az ová lis tö mör ka ri ká ra két 
ol dal ról rá haj ló tüs kék szo rít ják. A le me zes ta got 
há rom sze gecs szo rí tot ta az öv re. A csat ka ri ká ra rá-
haj ló tüs ke ke reszt met sze te háromszögű. Ltsz: 2026 
(MIM). Mé re tek: H: 4,1 cm (1,8 cm a csat ka ri ka), 
a ka ri ka Sz: 3,1 cm, a ka ri ka V: 0,4 cm. Ana ló gia: 
Tekerőpatak.21

13. Vas csat. Erőteljesen oxi dá ló dott, for má ja nem 
azo no sít ha tó be.

To a lett kész let:
14. Fél kör íves csontfésű fo gó já nak tö re dé kes da-

rab ja. (2. tábla/8, 5/8.) Belső és az egyik díszítettlen 
külső la pocs ka ma radt meg, il let ve az eze ket össze tar-
tó két vas sze gecs. Ltsz: 2039 (MIM). Mé re tek: 2,4 × 
5,7 cm, V: 0,7 cm.

15. Ke rek fém tü kör két tö re dé ke. (2. tábla/9, 
5/7.) Hát só lap juk nem dí szí tett, a pe rem ki kép zés nél 
a na gyob bik tö re dék per fo rált. Ltsz: 2028 (MIM). 
Mé ret: 0,2 cm.

Ék szer:
16. Jadeitből ké szült szé les kar pe rec tö re dé ke. 

(2. tábla/16, 5/18.) A ke reszt met szet ben fél kör íves 
pe rec szé lei fe lé el kes ke nye dik, úgy tűnik, hogy a 
kar pe rec egyik fe le egye nes re mun kált, csak a má sik 
fe le mu tat tö rés fe lü le tet, így feltételezhetően a ka ri-
ka nyi tott volt. Ltsz: 2040 (MIM). Mé re tek: Sz: 2,2 
cm, V: 0,5 cm a kö ze pé nél.   

17. Öt da rab több szögű kék üveg gyöngy szem. 
(2. tábla/14, 5/19.) Ltsz: 2034–2038 (MIM). Mé re-
tek: 0,6×0,6 cm át lag mé ret tel. Ana ló gia: Marosszen-
tanna.22

18. Ka ri ka ala kú sö tét kék üveg gyöngy. (2. táb-
la/11, 5/13.) Ltsz: 2033 (MIM). Mé re tek: Á: 1,2 cm, 
V: 0,4 cm. Ana ló gia: Marosszentanna.23

19. Spi rá li san csa va ro dó, ka ri ka for má jú, áttetsző 
zöl des gyöngy szem. (2. tábla/13, 5/14.) Ltsz: 2032 
(MIM), Mé re tek: Á. 0,8 cm, V: 0,2 cm.

20. Tö mör ka ri ka for má jú, zöld színű üveg gyöngy. 
(2. tábla/10, 5/12.) Ltsz: 2031 (MIM). Mé re tek: 
Á: 1,3 cm, V: 0,5 cm.  

21. Tö mör, na gyobb mé retű ka ri ka for má jú, át-
tetsző, zöld színű üveg gyöngy. (2. tábla/12, 5/11.) 
Ltsz: 2030 (MIM). Mé re tek: Á: 2,3 cm, V: 0,7 cm.  

22. Át fúrt, függőként hasz nált ezüst érem Marcus 
Aurelius idejéből. (2. tábla/7.)

Étel ál do zat: egy szár nyas csont vá za ke rült elő 
a sír ból.

Meg jegy zé sek a te met ke zé si szo ká sok hoz:
Gaz dag kőpakolásos sír. Bár a sír nagyrészét ki-

do bál ták a mun ká sok, a tö re dé kes fi  bu la és a fél ben 
előkerült kar pe rec ar ról ta nús ko dik, hogy már ko ráb-
ban is meg boly gat ták sír rab lók. 

A mel lék let sír ban va ló el he lye zé si mód ját nem 
is mer jük, így csak annyit ál la pít ha tunk meg az 
edé nyek tí pu sa sze rint, hogy étel- és ital ál do za tot 
he lyez tek az el hunyt mel lé. Mi vel a vas kés pon tos 
hely ze tét nem is mer jük, tart hat juk vi se le ti cikk nek 

18 ŞOVAN 2005, pl. 168/23, 262/6.
19 KO VÁCS 1912, 24. kép/4.
20 SZÉ KELY 1974, 151, 4. kép/3.

21 Uő 1969, XI/5, 5a. t.
22 KO VÁCS 1912, 19 kép, 6 sz., 52 k., 6.
23 Uo., 52. kép/1.
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is, vagy köt het jük a te met ke zé si szo kás hoz is, a hús ál-
do zat ré sze ként, at tól függően, hogy az el hunyt vagy 
a mel lék let ként el he lye zett szár nyas csont vá za mellől 
ke rült elő. 

A sír ból előkerült mel lék le tek, két egye di tárgy 
ki vé te lé vel, tel je sen meg egyez nek más Marosszen-
tanna–Černjachov műveltségű női sí rok mel lék le te-
i vel: a jadeit kar pe rec és egy fém tü kör két tö re dé kes 
da rab ja tel je sen ide gen és pár hu zam nél kü li ek eb ben 
a kul túr kör ben.  

2. sír:
Az 1. sír kö ze lé ben, at tól nyu gat ra, a II-es szá-

mú ku ta tó árok ke le ti fe lé ben ke rült elő. Ez eset ben 
a sír ról pon tos le írás és rajz ké szült. A le ke re kí tett 
sar kú, tég la lap for má jú sír göd röt 175 cm mé lyen, az 
első sír hoz ha son ló an a sár ga agya gos ré te gig ás ták. 
A 30–35 éves nőnek meg ha tá ro zott el hunyt24 há-
tán fe küdt, ke zei a test mel lett ki nyújt va, ko po nyá-
ja jobb ra for dul va. A csont váz tá jo lá sa É–D irá nyú. 
Ez eset ben nem fi  gyel tek meg a sír fe lett kőpakolást. 
A ko po nya egy fi  nom isza po lá sú, sö tét szür ke színű 
tál fél tö re dé kén fe küdt, köz vet len kö ze lé ben egy 
csontfésűt, két vas kést és egy fel is mer he tet len sé gig 
el rozs dá so dott vas tár gyat he lyez tek, mö gé je egy 
kétfülű tá lat és egy fa ze kat tet tek (ez utób bi ra egy 
disz nó la poc kát he lyez tek). A mell kas tá jé kán ezüst 
fi  bu la, egy agyagorsókorong és szét szór tan gyöngy-
sze mek, a me den cén egy or só gomb és egy vas csat fe-
küdt, míg a bal comb csont mel lett há rom fa ze kat és 
egy tá lat he lyez tek el. 

A sír mel lék le te:
Edény mel lék let:
1. Fü les bikónikus tál. (3. tábla/1, 6/1.) Ko ron-

golt, szür ke, fi  nom isza po lá sú, szap pa nos ta pin tá sú 
mély tál. Az eny hén ki haj ló, meg vas ta gí tott perem-
ből két eny hén tört sza lag fül in dul ki és a váll fö lött 
csat la ko zik az edény test hez. A pe rem alatt szé le sen 
hor nyolt, il let ve a váll fö lött az edény test meg tö rik, 
ki hang sú lyoz va a nya ki részt, ame lyen be csi szolt hul-
lám vo na lak ból hossz négy ze te ket ala kí tot tak vagy ke-
re te zés sel (be lül hosszan ti ol da la i ra, il let ve sar ka i ra 
csi szolt hul lám vo na lak kal há rom szö ge ket ha tá rol va 
el) vagy egy más sal pár hu za mos víz szin tes hul lám-
so rok kal. Ezek a tég la lap for mák ha son ló mó don 
be kar colt ág dísszel egy mást vál to gat ják. Az edény 
vál la ha tá ro zot tan meg tört, fe nék fe lü le te sar ko san 
le vá gott egye nes al jú. Lel tár szám: 16534 (Szé kely 

Nem ze ti Mú ze um, Sep si szent györgy – a to váb bi-
ak ban: SzNM). Mé re tek: M: 17,7 cm, Pá: 17,3 cm, 
Fá: 8,7 cm.

2. Fa zék. (3. tábla/9, 6/3.) Ko ron golt, sö tét szür-
ke, ér des ta pin tá sú (fel szí nen is lát szó ka vi csos so vá-
nyí tá sú) agyag edény. Az eny hén ki haj ló, vas ta gí tott, 
le ke re kí tett pe rem alat ti rö vid nya kon hor nyo lás fut 
kör be. Az edény a váll nál szé le se dik ki, a le si mí tott 
egye nes alj fe lé orsószerűen el kes ke nye dik.25 Mé re-
tek: M: 17,7 cm, Pá: 10,8 cm, Fá: 6,5 cm.

3. Fa zék. (3. tábla/2, 6/4.) Ko ron golt, vi lá gos szür-
ke, ér des  ta pin tá sú agyag edény. A ki haj ló, szé les, el-
vas ta go dó pe re met rö vid nyak kö ve ti, az edény eny-
hén nyo mott or só for má jú, amely le si mí tott egye nes 
alj ban végződik. A vál lon szé les sza lag for má jú hor-
nyo lás fut kör be.26 Mé re tek: M: 18,4, Pá: 11,5 cm, 
Fá: 7,5 cm.

4. Gömb testű agyag edény. (3. tábla/10.) Ko ron-
golt, sö tét szür ke, ho mok kal so vá nyí tott agyag edény. 
Az edényt ki haj ló, vas ta gí tott pe re me alatt hor nyol-
ták, tes te gömb for má jú. Csak a pub li ká ci ó ból is mer-
jük. A le kö zölt raj zon fer dén le vá gott gyűrűs alj lát ha-
tó, a tárgy le írás sze rint pe dig az agyag edény egye nes 
al jú.27 

5. Hen ge res nya kú se kély tál. (3. tábla/11, 6/2.) 
Ko ron golt, ga lamb szür ke, fi  no man isza polt, po ró-
zus ta pin tá sú tál. Erőteljesen ki haj ló, szé les pe rem, 
eny hén ívelt nyak, felső har ma dá ban éle sen meg törő 
váll, fer dén le si mí tott talpgyűrű jel lem zi az edényt. 
Ltsz: 16535 (SzNM).

6. Fa zék. (3. tábla/12.) Szem csés isza po lá sú fa zék 
tö re dé ke. Csak a pub li ká ci ó ból is mer jük.28 

7. Tál. (3. tábla/6) Ko ron golt, sö tét szür ke, fi  nom 
isza po lá sú tál fe le. Az ása tá si közlésből is mer jük, 
a rajz sze rint eny hén ki haj ló, hor nyolt pe remű tál, 
az edény test felső har ma dá ban ível ten meg törő váll 
rö vid nyak ban foly ta tó dik. A tál fe ne ke egye ne sen 
le si mí tott talpgyűrűs. 

Esz kö zök:
8. Vas kés. (3. tábla/14.) Rossz meg tar tá sú, ívelt 

há tú vas kés pen gé je. Ltsz: 16525 (SzNM). Mé ret: 
H: 12 cm.

9. Vas kés. (3. tábla/13.) Rossz meg tar tá sú, ki sebb 
méretű, ívelt há tú vas kés pen gé jé nek nagyrésze (a he-
gye tö rött le), il let ve a mar ko lat tüs ke egy ré sze. Ltsz: 
16527 (SzNM). Mé ret: H: 9,6 cm.

10. Agyag or só ka ri ka. (3. tábla/8.) Fi nom isza-
po lá sú agyag ból ké szült, nyo mott, kettős kó ni kus 

24 Ko ráb ban fér fi  nak ha tá roz ták meg az el huny tat, bár a sír ba el-
he lye zett mel lék let el le ne szólt. (SZÉ KELY 1974, 154).
25 SzMÉ-ben té ve sen a 2. kép 1-es szám alat ti edény rajz ra mu tat. 
A 156. old. 4-es szá mú agyag edény le írá sa, va ló já ban a 3. kép 1-
es szá mú rajz zal egye zik meg. A mé re tek sem ta lál nak.

26 SzMÉ 156. ol dal 3-as szá ma alatt le írt agyag edény nek a 3. kép 
1-es szá mú raj za he lyett 2. kép 1-es szám alat ti fe lel meg.
27 SZÉ KELY 1974, 156, 2. sz., 2. k., 2. sz.
28 Uo., 156, 4/a, 8. k., 2 sz.
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agyagorsókorong eny hén kon káv ol da lak kal. Mé re-
tek: 4 × 2,1 cm.

11. Agyag or só ka ri ka. (3. tábla/7.) Fe ke te színű 
hen ge res agyagorsókorong ho mo rú ol da lak kal. Mé re-
tek: 2,1 × 3,4 cm.

Vi se le ti tár gyak:
12. Alá haj tott lá bú ezüst fi  bu la. (3. tábla/5, 6/5.) 

A ru gó za tot két vagy há rom da rab ból ké szí tet ték, 
a hú ro zás a spi rál belső fe lé ben csa va ro dik a vas sze-
gecs re. A le kö zölt raj zon a fi  bu la épebb ál la pot ban lát-
szik: a ru gó zat egyik fe le még meg volt, il let ve a tű első 
fe le. A fi  bu la tes te vé kony, vé ge fe lé el kes ke nye dik, 
a ken gyel két vé gét egy-egy be kar colt ke reszt vo nal 
dí szí ti, a láb tól két ezüst drót ból ki ala kí tott bor da vá-
laszt ja el. A láb ken gyel felőli vé gé ben két ol da lát két-
két ro vát ka ta gol ja, il let ve a ken gye len és a láb má sik 
vé gé ben be kar colt vo na lak. A fi  bu la tes te fél kör íves 
metszetű. Ltsz: 16532 (SzNM). Mé re tek: H: 4,2 cm 
(a fej és ken gyel: 2,7 cm, láb: 1,5 cm), V: 0,2 cm.

13. Vas csat. (3. tábla/15, 6/8.) A le le tet ko ráb ban 
meg ha tá ro zat lan vas tárgy ként em lí tik,29 ez év ben si-
ke rült csak res ta u rál ni és csat ként meg ha tá roz ni.30 

Nyo mott, ová lis ka ri ká jú, tég la lap for má jú, le me zes 
szíj szo rí tó tag gal el lá tott vas csat. A tárgy erőteljes oxi-
dá ci ó ja mi att nem le het meg ál la pí ta ni a szíj szo rí tó 
tag, a ka ri ka és a rá haj lí tott tüs ke össze il lesz té sé nek 
a mód ját. A szíj szo rí tó tag négy sar kán sze ge csek 
van nak, s bár pon to sí ta ni nem tud juk, annyit meg-
ál la pít hat tunk, hogy anya guk el tér a csat anya gá tól 
(leg na gyobb valószínűséggel ezüs tö zött bronz). Ltsz: 
17598 (MIM). Mé re tek: 4,5 cm × 2,3 cm (ka ri ka), 
3,3 × 2,2 cm (szíj szo rí tó le mez), 2,6 × 1,1 cm (tüs-
ke). Ana ló gi ák: Marosszentanna,31 Mihălăşeni (szíj-
szo rí tó tag nél kü li ek).32 Mind két lelőhely ese té ben a 
te mető szé lén lévő késői sí rok ból ke rül tek elő ha son-
ló pél dá nyok. 

To a lett kész let:
14. Csontfésű. (3. tábla/4, 6/6.) Fél kör íves mar ko-

la tú, egye nes ol dal le mezű csontfésű, a fo gó tö vé nél 
me der rel. A fésű két külső csont la pocs ká ból és az ál-
ta luk köz re fo gott, fo ga zott középső lemezecskékből 
áll, me lye ket a mar ko lat nál négy, az al só rész nél öt 
vas sze gecs fog össze. A fo gót há rom mély víz szin tes 
ár ko lás dí szí ti, az ol dal le me ze ket két rö vi debb ol da-
lu kon és a fo ga zás felőli hosszan ti ol da lon be vá gott 

vo nal ke resz te zi egy mást. Ltsz: 16528 (SzNM). Mé-
re tek: M: 6,8 cm, Sz: 9 cm, V a fo gó nál: 1,4 cm. Ana-
ló gi ák: Barcea,33 Poieneşti-Dealul Teilor,34 Leţcani,35 

Târgşor,36 Izvoru,37 Spanţov,38 Micia,39 Marosszent-
anna,40 Bözöd-Lóc.41

Ék szer:
15. Ti zen két da rab sok szögű kék üveg gyöngy 0,9 

× 0,9 cm át la gos mé ret tel. (3. tábla/3.)

Egye bek:
16. Üveg po hár pe rem tö re dé ke.

Meg jegy zé sek a te met ke zé si szo ká sok hoz:
Az 1. sír hoz ha son ló an gaz dag sír. Az ál tal, hogy 

a fi  bu la az egyik csi go lya alól ke rült elő, a gyön gyök 
szét szór tan fe küd tek a mell kas és a fej tá jé kán, il let-
ve, hogy a mell ka si rész boly ga tott, fel té te lez het jük, 
hogy ezt a sírt is ki ra bol ták. A két vas kést az el hunyt 
fe jé hez, disz nó la poc kát tar tal ma zó fa zék mel lé he lyez-
ték, így azok az étel ál do zat ré szét ké pez ték. 

3. sír:
A je len le gi járószinttől 122 cm mé lyen je lent ke-

zett a sír sár gás-fe ke te ke vert be töl tésű sír folt ja. A sír 
ki bon tá sa kor ka zet tát nyi tot tunk a ku ta tó árok észa ki 
ol da lá ra (1,5 × 1,5 m), a dé li met szet fa lon er re nem 
volt lehetőség a jár da mi att. 

Az É–D-re tá jolt pad kás sír gö dör tég la lap for má-
jú, le ke re kí tett sar kú volt, fel tárt ré sze 1,90 m hos-
szú (2,10–2,15 m le he tett ere de ti leg), szé les sé ge 75 
cm. A sír göd röt 70–75 cm mély re ás ták a ko ra be li 
járószinttől. A csont váz fö lött két el sze ne se dett desz-
ka ma rad vá nyát bon tot tuk ki. A ki nyúj tott fi  a tal nő 
csont vá za há tán fe küdt, jobb kar ja a test mel lett ki-
nyújt va, bal kar ja a me den cén nyu go dott, láb fe jei 
össze ér tek. A ko po nya szá já ban függőlegesen ál ló 
la pos kö vet ta lál tunk. A mell kas két ol da lán egy-
egy ezüs tö zött bronz, alá haj tott lá bú fi  bu la ke rült 
elő, il let ve a nyak nál 84 da rab ép és még 30 kö rü li 
tö re dé kes, ap ró hen ge res, vé kony fa lú gyöngy szem. 
A gyön gyök szí ne sö tét- és vi lá gos kék, il let ve kék-
fe ke te csí kos. Edény mel lék le tet nem tar tal ma zott, 
a sír betöltéséből ko ron golt, szür ke, po ró zus ta pin-
tá sú, il let ve ké zi meg mun ká lá sú edény tö re dé kek 
ke rül tek elő.

29 Uo., 157, 15; 7. kép, 22.
30 A csa tot Do mo kos Le ven te kol lé gám res ta u rál ta, ez úton kö szö-
nöm meg mun ká ját.
31 KO VÁCS 1912, 90. kép, 4, 65. sír.
32 ŞOVAN 2005, pl. 134/1, 137/1, 209/2, 304/27.
33 ŢAN – NICU 1983, 421, 1, 4.
34 FILIPESCU 1987, 46.

35 BLOŞIU 1975, fi g. 38, 6.
36 DIACONU 1965, LXXIII, 6; CXXXI, 10.
37 MITREA – PREDA 1966, Fig. 176, 5; Fig. 210, 2.
38 Uo., Fig. 11, 1–2.
39 FILIPESCU 1987, fi g. 1, 6.
40 KO VÁCS 1912, 59. kép, 5, 26. kép.
41 ZRINYI 1976, pl. LXIII.
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A sír mel lék le te:
1. Nyíl pus ka for má jú, kes keny testű, alá haj tott 

lá bú bronz fi  bu la, erőteljesen tört ken gyel lel. (4. táb-
la/2.) A fi  bu la test met sze te hosszan ti tég la lap for má-
jú. A ru gó za tot egy da rab ból ké szí tet ték, úgy, hogy 
a spi rál a ken gyel tövétől a ru gó za tot tar tó vas mag 
egyik vé ge fe lé te ke re dik, ahon nan a fi  bu la belső fe-
lén, hu rok for má já ban vissza tér a ten gely má sik vé gé-
re, majd a ken gyel fe lé úgy csa va ro dik, hogy an nak 
végéből tűt ala kít hat tak ki. A tűtartót a fi  bu la tűle-
mez vissza haj tá sá val ké pez ték ki, vé ge el vé ko nyo dik, 
a ken gyel és a láb ta lál ko zá sá nál két szer fel csa va ro dik. 
A ken gyel kö ze pén hal vá nyan lát szó, kettős be kar colt 
vo nal van. Ltsz: 17588 (MIM). Mé re tek: H: 4,1 cm 
(ebből 1,6 cm a láb), Sz: 0,5 cm, V: 0,1 cm.

2. Azo nos tí pu sú és mé retű bronz fi  bu la. (4. tábla/3.) 
Hi ány zik a ru gó zat egyik fe le. Ltsz: 17589 (MIM).

3. 84 da rab ép és még 30 da rab kö rü li tö re dé kes, 
ap ró hen ge res, vé kony fa lú gyöngy szem. (4. tábla/1.) 
A gyön gyök szí ne sö tét- és vi lá gos kék, il let ve kék-
fe ke te csí kos. Ltsz: 17590 (MIM). Át la gos mé ret: 
0,2 cm × 0,2 cm.

Meg jegy zé sek a te met ke zé si szo ká sok hoz:
Az 1971-ben fel tárt két sír tól több szem pont ból is 

el tér. Leg na gyobb kü lönb ség az, hogy a 3. sír a ko ráb-
ban fel tárt 1. és 2. sí rok tól eltérően nem tar tal ma zott 
étel- és ital ál do za tot, il let ve nem volt ki ra bol va. Mi vel 
az el hunyt mell ka sá ról előkerült két fi  bu la későbbi tí-
pu sai az alá haj tott lá bú fi  bu lák nak, aho gyan későbbre 
da tál ha tó ak a má sik két sír fi  bu lá i hoz ké pest is, ar ra 
gya na kod ha tunk, hogy a 3. sír ri tu á lis kü lönb sé ge kro-
no ló gi ai el té rést is sejt het. Má sik egye di sé ge a 3. sír nak 
ma ga a sír gö dör for má ja: a göd röt lépcsősen ás ták a sár-
ga agya gos ta laj ba, az elkeskenyedő rész be fek tet ték az 
el huny tat, majd desz kák kal le pa dol ták. A hosszá ban 
ki bon tott el sze ne se dett desz ka ma rad vá nyo kat kez det-
ben ko por só ma rad vány nak gon dol tuk, de az a tény, 
hogy a gö dör ol da lá ban ki ala kí tott sír pad ká ról sza kad-
tak rá az el hunyt ra, egyértelműen pa do lás ra utal nak. 
A sír gö dör ki kép zé se ese té ben is ke le ti ere detű ha tás ra 
fi  gyel he tünk fel.

Ér té ke lés
A há rom sír ból ki ke rült mel lék le tek a Marosszen-

tanna–Černjachov-kul túr kör höz tar toz nak, si ke rült 
szá muk ra tö ké le tes ana ló gi á kat ta lál nunk a kul tú ra 
más lelőhelyeiről. A sí rok pon tos kro no ló gi ai be ha-
tá ro lá sa, akár csak a kul tú ra más lelőhelyei ese té ben 
is, ne héz sé gek be üt kö zik, biz ton ság gal csak annyit je-
lent he tünk ki, hogy Kr. u. 4. szá zad ra keltezhetőek. 

Mind há rom sír ban csont vá zas rí tus sze rint el-
te me tett nők fek sze nek. Az el huny ta kat há tuk ra 
fek tet ve, fej jel észak ra, lá buk kal dél fe lé he lyez ték 
a sír gö dör be.

A 3. sír nál a kul tú ra más er dé lyi temetőiben 
csak rit kán meg fi  gyel hető je len sé ge ket do ku men tál-
tunk: a sír göd röt pad ká san ás ták a föld be, il let ve 
a kes ke nyebb sír göd röt desz ká val fed ték be, pa dol-
ták (el sze ne se dett desz ka nyo ma a csont váz fö lött). 
Vé le mé nyünk sze rint az el sze ne se dett desz ka nyom 
nem szár maz hat ko por só ból, mi vel csak a csont váz 
fö lött do ku men tál tuk. Meg fi  gye lé sünk sze rint a 
desz kák ere de ti hely ze tük ben a lépcsősen ki ala kí tott 
sír gö dör két ol dal pad ká ján fe küd tek, be fed ve a tu laj-
don kép pe ni, kes ke nyebb sír göd röt, in nen sza kad tak 
rá a csont váz ra. Az el hunyt szá já ban élé re ál lí tott, 
8 cm hosszú, meg mun ká lat lan ter més kö vet ta lál-
tunk, ezen nyu go dott a felső áll ka pocs. Nem tud juk 
el dön te ni, hogy a je len ség a vé let len műve-e, vagy va-
la mi lyen ri tu á lé ré sze.

Ami a te met ke zé si szo kást il le ti, fel kell hív nunk 
a fi  gyel met egy ide gen, ez eset ben szar ma ta ha tás ra 
a rugonfalvi 1. és 3. sí rok ese té ben: az 1. sír ból össze-
tört fém tü kör két tö re dé ke ke rült elő, míg a 3. sír 
göd rét pad ká san ás ták a föld be. A fém tük rök szar-
ma ta sí rok ban jel leg ze tes és gya ko ri mel lék let nek 
szá mí ta nak,42 a Marosszentanna–Černjachov tí pu sú 
sí rok ból azon ban tel je sen hi á nyoz nak. A pad kás sí-
rok meg je le né sét a Marosszentanna–Černjachov-kul-
tú rán be lül, a fül kés sí rok kal együtt, a Fe ke te-ten ger 
észa ki ré szén élő szar ma ták kal hoz zák össze füg gés-
be.43 Tény, hogy a ke let-ma gyar or szá gi szar ma ta Bar-
baricum te met ke zé se i ben is már rit káb bak a sztyep-
pé re ál ta lá no san jellemző pad ma lyos, ka ta kom bás, 
va la mint fül ke sí rok.44

Ha kü lön-kü lön vizs gál juk a sí ro kat, ak kor köz-
tük re la tív kro no ló gi ai el té rést fel té te lez he tünk a fi  bu-
lák alap ján (az 1. és 2., il let ve a 3. sí rok kö zött). Nem 
hagy hat juk azon ban fi  gyel men kí vül, hogy egy vi se le-
ti cik ket, je len eset ben a fi  bu lát, át la gos nál hosszabb 
ide ig is hasz nál hat ták (hi szen ez viselőjének kon zer-
va ti viz mu sá tól, ko rá tól füg gött). Ha az el huny tak ko-
rát fi  gye lem be vesszük: az 1. és a 3.  sí rok ban fi  a tal 
nők fe küd tek, feltételezhetően job ban kö vet het ték 
a „kor di va tot”, így az az ér zé keny időbeni kü lönb-
ség, ame lyet a sí rok ból előkerült két tí pu sú fi  bu la 
kép vi sel, akár va lós időbeli (egy ge ne rá ci ós) el té rést 
je lent het ne köz tük. Ezt megerősítheti a Marosszent-
anna–Černjachov-kul tú ra 4. szá zad ban meg szo kott, 
„klasszi ku san” gaz dag étel-és ital ál do zat tal el lá tott 1. 
és 2. sír és a 3. sír le let sze gény sé ge. 

42 Szé kely Zol tán is meg jegy zi, hogy a târgşori szar ma ta te mető 
sír ja i ból gyak ran ke rül elő fém tü kör (SZÉ KELY 1974, 158.)
43 BIERBRAUER 1999, 224.

44 KUL CSÁR 1998, 23. Né hány pad kás sírt tár tak fel a lajosmi-
zsei szar ma ta temetőben: 12., 15., 16., 22., 26., 27. sí rok. (Uo., 
130–132.)
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Amennyi ben a há rom sírt együtt vizs gál juk (vé le-
mé nyünk sze rint ez ve zet va lós kö vet kez te té sek re), ak-
kor a sí rok egy más hoz va ló kö zel sé ge ki zár ja a kro no ló -
gi ai kü lönb sé get köz tük. Is mer ve a ko ráb ban meg ásott 
sír gö dör he lyét (fel szí nen lát szó sír hant) és tar tal mát, 
a há rom sír egy más hoz va ló vi szo nya, il let ve ma ga az 
a tény, hogy a gaz da gabb sí ro kat ki fosz tot ták, azt sej te-
ti, hogy mind há rom sír ba ugyan ab ban a pe ri ó dus ban 
te met kez tek. Vé le mé nyün ket erősíti a Marosszentan-
na–Černjachov műveltségű temetők késői te met ke zé-
se i nél meg fi  gyel hető új je len ség fel buk ka ná sa. A Kr. u. 
4. szá zad má so dik fe lé re meg fi  gyel hető a te met ke zé si 
szo ká sok ban egy olyan irány zat, amely majd a követ-
kező szá zad ra is jellemző: növekvő ará nyú le let nél kü-
li ség egyidejű je len lé te a kiemelkedően gaz dag lelet-
együttessel ugyan azon a temetőn be lül.45

A mel lék le tet vizs gál va a következőket össze gez-
het jük:  

Mind há rom sír ból ke rül tek elő gyön gyök: sok-
szögű, kék színű üveg gyön gyök (1. sír ból 5 db, 2.  
sír ból 12 db), egy ki sebb és egy na gyobb, tö mör, ka-
ri ka for má jú, zöld színű üveg gyöngy, és egy kismére-
tű, kék színű, ka ri ka ala kú gyöngy szem az 1. sír ból, 
il let ve hen ge res, kisméretű, vé kony fa lú, vi lá gos- és 
sö tét kék üveg gyön gyök (a 3. sír ból 84 ép és kb. 30 
tö re dé kes). A kisméretű, hen ge res üveg gyön gyök 
pon tos da tá lás ra nem hasz nál ha tó ak, mi vel a Kr. u. 
4. szá za di sí rok ban ugyan úgy meg ta lál ha tó ak, mint a 
Kr. u. 7. szá zad ban.46 A rugonfalvi sí rok ból előkerült 
gyöngy tí pu sok gya ko ri ak a Marosszentanna–Čern-
jachov-kul tú ra más temetőiben is.

A 2. sír ból előkerült érem nem bír kel te zé si ér-
ték kel: a per fo rált Marcus Aurelius ko ra be li dé nárt 
(165–166 évből) függőként hasz nál ták. A ko ráb bi, 
Kr. u. 1–2. szá za di ér mék ma gas ezüst tar tal muk mi-
att for ga lom ban ma rad tak a Kr. u. 4. szá zad ban is a 
Marosszentanna–Černjachov kul tú ra te le pü lé se in.47

Egye dül ál ló mel lék le tet ké pez az 1. sír ból (1971) 
előkerült össze tört fém tü kör két da rab ja (szar ma ta 
ere de tét fen tebb tár gyal tam) és jadeit kar pe rec tö re-
dé ke, ez utób bi ra ana ló gi át Marosszentanna–Čern-
jachov tí pu sú temetőben nem si ke rült ta lál nunk. 

A vi se le ti tár gyak ese té ben: a há rom sír ból össze sen 
négy fi  bu la ke rült elő, mind egyik a Marosszentanna–
Černjachov-kul tú rá ban jól is mert és el ter jedt alá haj-
tott lá bú fi  bu lák ka te gó ri á já hoz tar to zik. Kü lönb ség 

köz tük anya guk ban és ru gó za tuk fel épí té sé ben van: 
míg az 1. és 2. sí rok ból előkerült pél dá nyok ezüstből 
ké szül tek, a 3. sír két azo nos tí pu sú fi  bu lá ja bronz ból, 
ame lyet ezüs töz tek is. Az 1. sír fi  bu lá já nak hi ány zik 
a ru gó za ta, így al tí pus ba va ló be so ro lá sa, va la mint da-
tá lá sa bi zony ta lan. 

A má sik há rom épen ma radt pél dány ese té ben: 
a 2. sír ból (1971) előkerült alá haj tott lá bú fi  bu la A. 
Ambroznál 2-es va ri áns (Kr. u. 3. szá zad vé ge – 4. 
szá zad ele je),48 Vlad Vornicnál 4b2 (pon tos kro no ló-
gi ai be so ro lás nél kül),49 Ion Ioniţă-nál 2-es cso port 
(a Marosszentanna–Černjachov-kul tú ra má so dik sza-
ka sza, késői C2–C3a fá zis).50

A 3. sír ból (2007) előkerült, nyíl pus ka for má jú, 
alá haj tott lá bú fi  bu la Ion Ioniţă-nál 1-es cso port ba 
tar to zik (a Marosszentanna–Černjachov-kul tú ra 
har ma dik sza ka sza, C3b fá zis),51 Vlad Vornicnál 4c. 
A leg több ku ta tó a Kr. u. 4. szá zad má so dik fe lé re 
kel te zi,52 vagy egé szen en nek vé gé re.53 Kö zép-Eu ró-
pá ban a D1 pe ri ó dus ra da tál ják, a Krím-fél szi get 
zárt ob jek tu ma i ban a Kr. u. 4. szá zad vé gé re – 5. 
szá zad ele jé re keltezhetőek.54 

Mind az 1. sír ezüstből, mind a 2. sír vas ból ké-
szült csat ja a Marosszentanna–Černjachov-kul tú ra 
késői sza ka szá ra keltezhető. Az 1. sír ból előkerült ová-
lis ka ri ká jú, kisméretű, fél kör íves szíj szo rí tó le mez zel 
el lá tott csa tot a C3–D1 pe ri ó dus ra, a Kr. u. 4. szá zad 
má so dik fe lé re – Kr. u. 5. szá zad ele jé re le het kel tez-
ni.55 Azo nos tí pu sú ezüst csat ke rült elő a tekerőpata-
ki kincsleletből is. A kincs le le tet újab ban Gáll Er vin 
a Kr. u. 5. szá zad ele jé re kel te zi.56

A 2. sír nyo mott, ová lis ka ri ká jú, tég la lap for má-
jú, le me zes szíj szo rí tó tag gal el lá tott vas csat já hoz ha-
son ló pél dá nyok ál ta lá ban a Marosszentanna–Čern-
jachov kul tú rá jú temetők késői kel te zé si sír ja i ból 
ke rül nek elő.57

Két sír ból ke rült elő csontfésű: míg az 1. sír ból 
csak a fésű mar ko la ta ke rült elő, a 2.  sír ból egy ép pél-
dány. Mind két fésű egy so ros, pú pos há tú csontfésűk 
ka te gó ri á já ba tar to zik. A 2. sír ép pél dá nya a mar ko lat 
tö vé nél, ké tol dalt ki ké pe zett me der rel a Th omas-féle 
fésűtipológiában a III-as tí pus 2-es va ri áns hoz,58 Ni-
kitina-nál pe dig a III-as cso port 2b va ri án sá hoz tar to-
zik.59 Mi vel a má sik fésű csak tö re dé ke sen ma radt meg, 
nem si ke rült sem mi lyen al tí pus ba be so rol ni. In kább 
a kul tú ra el ter je dé si te rü le té nek nyu ga ti lelőhelyein 

45 BIERBRAUER, Volker 1980, 132.
46 BERTHELOT 1995, 8. sz.
47 BUTNARIU 1987, 125.
48 AMBROZ 1966, 63.
49 VORNIC 2006, 198.
50 IO NIŢĂ 1992, 82.
51 Uo.
52 DIACONU 1965, 64; AMBROZ 1966, 64; MAGOME-
DOV 1999, 67.

53 PÁRDUCZ 1959, 374, 375.
54 KAZANSKI – LEGOUX 1988, pl. II, 27. sz., II. cso port.
55 Uo., pl. II, 20. sz., II. cso port.
56 GÁLL 2004, 146.
57 Marosszentanna, 65. sír. (KO VÁCS 1912, 90. kép 4); Mi-
hălăşeni (ŞOVAN 2005, pl. 134/1, 137/1, 209/2, 304/27.)
58 THOMAS 1960.
59 NIKITINA 1969.
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gya ko ri ak és ál ta lá ban a D1 pe ri ó dus ba, Kr. u. 4. szá-
zad má so dik fe lé re – Kr. u. 5. szá zad ele jé re kel te zik 
őket.60 A ku ta tók jelentős ré sze úgy tart ja, hogy az egy-
so ros fo ga za tú fésűk észa ki, ger mán eredetűek.61

Ami az esz kö zö ket il le ti, a sí rok ból előkerült bi-
kónikus for má jú, kon káv ala pú agyagorsókorongok 
leg gyak rab ban előforduló tí pu sai a Marosszentan-
na–Černjachov-kul tú rá nak. Ez az agyagorsókorong 
for ma a Kr. u. első év ez red első fe lé ben más kul tú rák-
nál (Zarubinec, Przeworsk, Poieneşti, Lipica, Kiev) 
és né pek nél is a leg el ter jed tebb tí pust kép vi se li, így 
kel te zés re nem hasz nál ha tók.62

Az 1. sír ból egy mar ko lat tüs ke tö re dé ke, míg a 2. 
sír ból két tö re dé kes vas kés ke rült elő. A ké sek kismé-
retűek és ívelt há tú ak, a mar ko lat felerősítésére egy 
tüs ke szol gál. A vas ké sek gya ko ri mel lék le tei a mű-
veltség sír ja i nak.

Csak az 1. és 2. sí rok ból ke rült elő edény mel lék let. 
Az edé nye ket mind ko ron gon ké szí tet ték, az agyag 
és a so vá nyí tás minősége sze rint két cso port ba osz-
tot tuk őket: a jó minőségű agyag pasz tá jú, fi  no man 
so vá nyí tott edé nyek (fe lü le tü kön ese tek ben vé kony 
agyag be vo nat), il let ve a ke vés bé gon do san meg vá lasz-
tott és tisz tí tott agyag pasz tá jú, dur váb ban (ál ta lá ban 
nagy szemű ka viccsal) so vá nyí tott, ér des fe lü letű edé-
nyek. A fi  nom ke rá mia cso port já ba az 1. sír ból egy 

bikónikus tál, il let ve két kis mé retű edény ke tar to zik 
(egy szür ke agyag po hár és egy pi ros, hen ge res nya kú 
edény ke), a 2. sír ból egy bikónikus, fül lel el lá tott 
mély tál és egy se kély, hen ge res nya kú kis mé retű tál. 
Az ér des felületű, dur ván so vá nyí tott edé nyek ál ta lá-
ban for ma i lag egyszerűbbek, gon dat la nab bul  meg-
mun kál tak. Az 1. sír ból egy rosszul ko ron golt kor só, 
se kély, S pro fi  lú tál és egy gömb testű edény tar to zik 
eb be a cso port ba, míg a 2. sír ból két fa zék. Ugyan-
ebből a sír ból előkerült há rom agyag edény na gyobb 
tö re dé ke, ame lye ket csak Szé kely Zol tán 1974-es ása-
tá si közléséből is me rünk. A 2. sír ból előkerült egy 
üveg po hár tö re dé ke is.

Nem ér tünk egyet az zal a ko ráb ban meg fo gal ma-
zott té ves el kép ze lés sel, mi sze rint a rugonfalvi lelő-
helyen egy szór vá nyos te met ke zés van. Vé le mé nyünk 
sze rint egy nagy részt meg sem mi sült Marosszentan-
na–Černjachov műveltségű te mető há rom késői, Kr. 
u. 4. szá zad má so dik fe lé re kel tez hető sír ja ke rült nap-
vi lág ra. 

A ku ta tás je len le gi ál lá sá ból nem tud juk meg ál la-
pí ta ni, hogy az egész te mető lét re ho zá sa ilyen késői 
in dí tá sú, vagy a töb bi, job ban fel tárt Marosszentan-
na–Černjachov műveltségű temetők ese té ben jól meg-
fi gyelhető, a te mető ko ráb bi mag ját körbetemetkező, 
késői fá zis hoz kap csol ha tó sí rok kal ál lunk-e szem ben.

60 KAZANSKI – LEGOUX 1988, pl. III, 45. sz., III. cso port.
61 DIACONU 1965, 104, NIKITINA 1969, 147–159, BIER-
BRAUER 1999, 221, 225.

62 VORNIC 2006, 192.

Körösfői Zsolt – Mol nár Ist ván Mú ze um, Sza bad ság tér 45, Székelykeresztúr, RO-535400; korosfoi@gmail.com

Rö vi dí tés jegy zék

ArhMold   = Arheologia Moldovei (Iaşi)
ArchMéd   = Archéologie Médiévale (Caen)
Da cia N.S.   = Da cia. Nouvelle Série. Revue d’Archéologie et d’Histoire Ancienne (Bucureşti)
Dolgozatok–Travaux = Dol go za tok az Er dé lyi Nem ze ti Mú ze um Érem- és Ré gi ség tá rá ból – Travaux de la Section   

   Numismatique et Archéologique du Musée National de Transilvanie (Ko lozs vár)
JAMÉ   = A nyír egy há zi Józsa And rás Mú ze um Év köny ve (Nyír egy há za)
Marisia   = Studii şi materiale. Muzeul Judeţean Mureş (Târgu Mureş) 
SA   = Sovetskaja Arheologija (Moskva)
SCIV   = Studii şi Cercetări de Istorie Veche (Bucureşti)
SzMÉ   = A Székelykeresztúri Mú ze um Év köny ve (Székelykeresztúr)

VAH   = Va ria Archaeologica Hungarica (Bu da pest)

Iro da lom

AMBROZ, A.
 1966  Fibuli juga Evropejszkoj časti SSR II. v do n. e. – IV. v n. e.( Svod archeologičeskikh istočnikov, D1-30), Moszk va.
BENKŐ E.
 1992  A kö zép ko ri Ke reszt úr-szék ré gé sze ti to pog rá fi  á ja, VAH, V, Bu da pest.
BERTHELOT, S. 
 1995  Objets de parure en pâte de verre et en ambre de la fi n du IIIe au VIIe s. en Basse-Normandie, ArhMėd, XXV, 1–27.
BIERBAUER, V.
  1980  Zur chronologischen und regionalen Gliedrung des ostgermanischen Fundstoff esdes 5. Jahrhunderts aus Sudosteuropa, 

in:  Die Völker an der mittleren und unteren Donau im fünften und sechsten Jahrhundert. Österreichische Akademie der 



197

A Marosszentanna–Černjachov-kul tú ra há rom te met ke zé se...

Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften. Veröff entlichungen der Komission f. Frühmittelalterforschung, 
Band 4, Wi en, 131–142.

 1999  Die etnische Interpretation der Sîntana de Mureş-Černjachov-Kultur, in: Gudrun Gomolka-Fuchs (ed.): Die Sîntana de 
Mureş-Černjachov-Kultur. Akten des Internationalen Kolloquiums in Caputh vom 20. bis 24. Oktober 1995, Bonn, 211–238.

BÓNA I. 
 1986  Dá ci á tól Erdőelvéig. A nép ván dor lás ko ra Er dély ben (271–896), in: Köpeczy B. (szerk.): Er dély tör té ne te. I. A kezdetektől 

1606-ig, Bu da pest, 107–234.
BUTNARIU, V. M.
 1987  Monedele postaureliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice (anii 275–491), ArhMold, XI, 113–141.
DIACONU, Gh.
 1965  Tîrgşor. Necropola din secolele III–IV e. n., Bucureşti.
FILIPESCU, B.
 1987  Descoperiri din perioada secolelor III–V e. n. de la Micia, SCIV, 38, 1, 40–52.
GÁLL E. 
 2004  Né hány gon do lat a tekerőpataki kincs keltezéséről és el rej té sé nek oka i ról, JAMÉ, XLVII, 145–156.
HICA-CÂMPEANU, I.
 1976  Das Gräberfeld aus dem 4 Jh. u. Z. von Pălatca (Kr. Cluj), Da cia N. S., XX, 23–36.
HOREDT, K.
 1982  Siebenbürgen in spätrömischer Ze it, Bucureşti.
IONIŢĂ, I.
 1992  Die Fibeln mit umgeschlagenem Fuss in der Sîntana-de-Mureş-Cernjachov-Kultur, in: E. Straume, E. Skar (ed.): Pereg-

rinatio Gothica III, no. 14, Os lo.
KAZANSKI, M. – LEGOUX, R.
 1988  Contribution à l’ètude des tèmoignages archéologiques des Goths en Europe orientale l’époque des Grandes Migrations: 

La chronologie de la culture de Cernjahov récente, ArcMéd, XVIII, 7–53.
KO VÁCS I.
 1912  A marosszentannai népvándorláskori te mető – Cimitière de l’èpoque de la migration de peuples à Marosszentanna, 

Dolgozatok–Travaux, III, 250–367.
 1915  A ma ros vá sár he lyi őskori te lep, skytha- és népvándorláskori te mető – Station préhistorique de Ma ros vá sár hely; cimitière 

de l’èpoque scythe et de la migration des peuples, Dolgozatok–Travaux, VI, 287–296, 317–324.
KÖRÖSFŐI, Zs. – OR BÁN, L. B. 
 2008  Rugăneşti, com. Şimoneşti, jud. Harghita. Punct: Biserica reformată, Cronica cercetărilor arheologice din România, Cam-

pania 2007, A XLII-a sesiune naţională de   rapoarte  arheologice, Iaşi, 14–17 mai 2008, Bucureşti, 146.
KUL CSÁR, V.
 1998  A Kár pát-me den cei szar ma ták te met ke zé si szo ká sai, Mú ze u mi Fü ze tek, Aszód.
MAGOMEDOV, B. 
 1999  Siedlungen der Černjachov-Sîntana-Kultur, in: Gudrun Gomolka-Fuchs (Hrsg.): Die Sîntana de Mureş-Černjachov-Kul-

tur. Akten des Internationalen Kolloquiums in Caputh vom 20. bis 24. Oktober 1995, Bonn, 69–83.
MARINESCU, G. – GAIU, C.
 1989  Das Grabfeld von Fântânele-Rât (Kreis Bistriţa-Năsăud), Da cia, N. S., XXXIII, 25–42.
MITREA, B. – PREDA, C.
 1966  Necropole din secolul al IV-lea e. n. în Muntenia, Bucureşti.
NIKITINA, G. F. 
 1969  Grebni černjahovskoj kul’tury (Les peignes de la civilisation Tcherniakhovienne), SA, 4, 147–159.
PALADE, V. 
 2004  Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă (sfârsitul sec. al III-lea – a doua jumătate a sec. al V-lea), Bucureşti.
PETRESCU, F.
 2002  Repertoriul monumentelor arheologice de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de pe teritoriul României, Bucureşti.
POPA, A.
 2001  Roumains ou Barbares? Arhitecture en pierre dans le Barbaricum á l’époque romaine tardive (sur le matériel archéologique du 

Nord-Ouest du Pont Euxin), Chişinău.
REP. HARGHITA
 2000  Repertoriul arheologic al judeţului Harghita, Cavruc, V. (ed.), Sfântu Gheorghe, 228–229.
ŞOVAN, O. L.
 2005  Necropola de tip Sântana de Mureş-Černeachov de la Mihălăşeni (jud. Botoşani), Târgovişte.
SZÉ KELY Z.
 1969  Materiale ale culturii Sântana de Mureş din sud-estul Translvaniei, Aluta, I, 7–90. 
 1974  A rugonfalvi népvándorláskori sí rok (Har gi ta me gye), SZMÉ, 147–165.
THOMAS, S. 
 1960  Studien zu den germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit, Arbeits-und Forschungberichte zur säschischen Boden-

denkmalpfl ege, 8, Leipzig, 54–215.
VORNIC, V.
 2006  Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Budeşti, Chişinău.
ZRINYI, A.
 1976  Repertoriul localităţilor din judeţul Mureş cu descoperiri arheologice din secolele IV–XIII e. n., Marisia, VI, 125–151.



198

KÖRÖSFŐI Zsolt

Trei morminte ale culturii Černjachov–Sântana de Mureş din situl parohiei
reformate din Rugăneşti

Rezumat

În curtea parohiei reformate din Rugăneşti (jud. Harghita) în 1971 s-au ivit la suprafaţă două morminte 
din perioada timpurie a migraţiilor, iar în 2007 încă unul. În toate cele trei morminte s-au găsit femei înhu-
mate după ritul scheletal. Corpurile au fost aşezate în groapă pe spate, cu capul spre nord şi picioarele spre 
sud. Obiectele descoperite în morminte aparţin de cultura Černjachov–Sântana de Mureş, am reuşit să le 
găsim analogiile perfecte din alte situri ale acestei culturi. Oglinda metalică provenind din mormântul nr. 1, 
respectiv groapa săpată cu acostament a mormântului nr. 3 sugerează o infl uenţă străină, sarmatică. 

Ceea ce priveşte clasifi carea cronologică a obiectelor descoperite în morminte: fi bulele cu picioarele îndoi-
te şi pieptenele de os intact pot fi  datate de la mijlocul şi sfârşitul veacului IV, iar cataramele de după secolul 
IV. Denarul lui Marc Aureliu găurit provenit din mormântul nr. 1 nu are valoare de datare. 

Nu suntem de acord cu opinia eronată formulată mai demult, potrivit căreia la situl din Rugăneşti înhu-
marea are un caracter dispersat. În convingerea noastră acolo s-au descoperit trei morminte târzii, din partea 
a doua a secolului IV, ale unui cimitir distrus, aparţinând culturii Černjachov–Sântana de Mureş. Din stadiul 
actual al cercetării nu ne putem da seama dacă tot cimitirul este fondat atât de târziu sau mai degrabă, ase-
menea celorlalte cimitire ale culturii Černjachov–Sântana de Mureş cercetate mai bine, întâlnim şi aici mor-
minte, care aparţin înmormântărilor unei faze mai târzii, care înconjoară nucleul mai vechi al cimitirului.

Die Gräber des Černjachov–Sântana de Mureş-Kultur aus Rugonfalva
(Auszug)

Im Hof der reformierten Pfahrer aus Rugonfalva (Rugăneşti, Harghita Kreis) wurden im 1971 zwei und 
im 2007 ein Skelettgrab entdeckt. Die zwei fruher entdeckte und ausserordentlich reiche Gräber wurden 
von Grabrauber ausgeraubt, der dritte Grab, ohne Beilag, war unberührt. Die Gräber wurden als zeitgenos-
sisch bestimmt anhand von deren Nahe und anhand der ausgegrabenen Fundmaterial. Die zwei Gräber 
mit einem einzigartig reicher Geschirr Befund und der Grab nr. 3 die nur Kleidungs-Zubehörteile (Fibel, 
Perlenkette) enthalte wurden nebeneinander entdeckt. Diese Erscheinung wird von der Archäologie mit die 
Veranderungen im Beerdigungs-Gebräuche der Černjachov–Sântana de Mureş-Kultur aus der 4. Jahrhun-
dert nach Christi Geburt im Zusammenhang gestellt. Selbstverstandlich sind drei Gräber nicht genügend 
für die Feststellung einer relativen Chronologie. Als ganz sicher können wir nur das Folgende feststellen: die 
drei Gräber, die von einer mittelalterliche Kirche und von dem umgebenden Gebäude aus der Neuzeit und 
Gegenwart zerstört wurden, waren Teil des Gräberfeldes der Černjachov–Sântana de Mureş-Kultur.
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1. tábla Az 1971-es és a 2007-es régészeti kutatások ásatási alaprajza.
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2. tábla 1. sz. sír (1971).
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3. tábla 2. sz. sír.
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4. tábla 3. sz. sír (2007).
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5. tábla 1. sz. sír.
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6. tábla 2. sz. sír.
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7. tábla 3. sz. kutatóárok nyugati metszetfala és a 3. sz. sír.
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Ap pen dix

Fóthi Er zsé bet – Hajdu Ta más – Bernert Zsolt:
A RUGONFALVI GÓT SÍ ROK EM BER TA NI VIZS GÁ LA TA

63 ÉRY et alii 1963.
64 TODD 1920.
65 MEINDL – LOVEJOY 1985.
66 ISCAN et alii 1984, 1985.
67 MAR TIN – SAL LER 1957.

68 LEE – PEARSON 1901.
69 SJØVOLD 1990.
70 RÖSING 1988.
71 HU SZÁR – SCHRANZ 1952.

Be ve ze tés
A rugonfalvi ása tá sok so rán először Szé kely 

Zol tán, majd ezt követően Körösfői Zsolt ve ze té sé-
vel gót te met ke zé se ket tár tak fel. A sí rok em ber ta ni 
anya gát a sep si szent györ gyi Szé kely Nem ze ti Mú ze-
um és a székelykeresztúri Mol nár Ist ván Mú ze um 
őrzi. Vizs gá la tunk so rán két sír ból fel tárt em be ri 
cson tok ant ro po ló gi ai elem zé sét vé gez tük el.

Fel hasz nált mód sze rek
A mor fo ló gi ai nem meg ha tá ro zá sát Éry és mun ka-

tár sai63 mód sze ré vel vé gez tük el. Az el ha lá lo zá si kort 
Todd,64 Meindl és Lovejoy,65 va la mint Iscan és mun-
ka tár sai66 alap ján be csül tük. A ko po nya és váz cson tok 
mé re te i nek fel vé te le, in de xe i nek szá mí tá sa so rán Mar-
tin és Sal ler67 mun ká ja sze rint jár tunk el. A ko po nya 
ka pa ci tá sát Lee-Pearson68 mód sze re sze rint be csül tük. 
A test ma gas ság becs lé sét Sjøvold69 mód sze re és a Pear-
son-Rösing70 mód szer alap ján vé gez tük el. A fo gak ko-
pá sát Hu szár és Schranz71 sze rint ér té kel tük.

A sí rok em ber ta ni le írá sa
3. sír (2007): 20–30 éves nő. Tö re dé kes ko po-

nya, ép váz. A ko po nya fe lül né zet ben ovoid. Torus 
mandibularis, torus maxillaris és la pát fog nincs. 
A hom lok me re dek, a nyak szirt bathrokran. A ko-
po nya és a váz egy aránt na gyon nőies. A szá mí tott 
test ma gas ság Sjøvold mód sze re sze rint 161,6 cm, 

Pearson-Rösing mód sze re sze rint 155 cm. A térd-
ka lács okon enthesopathia ala kult ki. Az át la gos fog-
ko pás 5 fo ko za tú ská lán ér té kel ve 1. A maxilla bal 
ol da lán a 3. nagyőrlő mesialis ol da lán és mandibula 
jobb ol da lán az 1. nagyőrlő distalis fel szí nén a den ti-
nig ha to ló, a mandibula jobb ol da lán a 3. nagyörlő 
buccalis ol da lán a den ti nig át nem ha to ló caries lát-
ha tó. Cysta/abscessus sem az áll kap cson, sem a felső 
áll cson ton nem ala kult ki.

2. sír (1971): 30–35 éves nő. Tö re dé kes-hi á nyos 
ko po nya és váz. A ko po nya fe lül né zet ben ovoid, 
a szem üreg ke rek, az orr kes keny. Az orr üreg al só 
pe re me anthropin. Al ve o lá ris prognathia ki csi, torus 
maxillaris és la pát fog  nincs. A spina nasalis anterior 
a Broca sze rin ti 1. fo ko za tú. A hom lok és a nyak szirt 
ívelt, a fos sa canina mély. A bal sa rok cson ton kis fo-
kú enthesopathia ki ala kult, a jobb sa rok cson ton en-
nek nincs nyo ma. Az ágyé ki csi go lyá kon csontcső-
rök (syndesmophyta-k) lát ha tók. A jobb kulcs csont 
sternalis vé gén pa ti na nyo ma lát ha tó. A ko po nya és 
a postcranialis váz egy aránt na gyon nőies. A szá mí-
tott test ma gas ság Sjøvold mód sze re sze rint 152,4 
cm, Pearson-Rösing mód sze re sze rint 148,9 cm. 
Az át la gos fog ko pá sa 5 fo ko za tú ská lán ér té kel ve 1. 
A vizs gált fo ga kon caries nincs. Cysta/abscessus sem az 
áll kap cson, sem a felső áll cson ton nem ala kult ki.

A met ri kus ada to kat az 1. táb lá zat ban ad tuk meg.

Fóthi Er zsé bet – Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um, Em ber ta ni Tár, Bu da pest, Ludovika tér 2, H–1083; fothi@nhmus.hu

Rö vi dí tés jegy zék

AJPA  = American  Jo ur nal of Physical  Anthropology
AnthropK  = Anthropológiai Köz le mé nyek (Bu da pest)
FogSz  = Fog or vo si Szem le (Bu da pest)
JFS  = Jo ur nal of Forensic Sciences

Iro da lom

ÉRY K. – KRALOVÁNSZKY A. – NEMESKÉRI J.
 1963  Tör té ne ti né pes sé gek re konst ruk ci ó já nak rep re zen tá ci ó ja,  AnthropK, 7, 41–90.
HU SZÁR Gy. – SCHRANZ D.
 1952  A fog szu va so dás el ter je dé se a Du nán tú lon az újabb kőkortól az új ko rig, FogSz, 45, 5–36.
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1. táb lá zat A vizs gált egyé nek met ri kus ada tai.

Ko po nya 3. sír (2007) 2. sír (1971) Váz 3. sír (2007) 2. sír (1971)

Mar tin Mar tin 1

1 175 179 Clavicula: bal 133 128

8 138 138 Clavicula: jobb 131 126

9 91 95 Humerus: bal 309 272

10 113 119 Humerus: jobb 310 282

11 118 (121) Radius: bal 225 207

12 107 (111) Radius: jobb 235 211

20 117 108 Ulna: bal 250 232

43 – 106 Ulna: jobb 253 232

46 – (81) Femur: bal 418 400

48 – (66) Femur: jobb 416 397

51 – (41) Tibia: bal 353 –

52 – (33) Tibia: jobb 355 328

54 – 26 Fi bu la: bal – 324

55 – 49 Fi bu la: jobb – –

63 – 36 Calcaneus: bal 75 73

66 100 – Calcaneus: jobb 76 71

8:1 78,9 77,1

20:1 66,9 60,3

20:8 84:8 78,3

9:8 65,9 66,8

52:51 – 80,9

54:55 – 53,6

38 1356 1297

ISCAN, M. Y. – LOTH, S. R. – WRIGHT, R. K.
 1984  Age Estimation from the Rib by Phase Analysis: White Males, JFS, 29, 1094–1104.
 1985  Age Estimation from the Rib by Phase Analysis: White Females, JFS, 30, 853–863.
LEE, A. – PEARSON, K.
 1901  Data for the problem of evolution in man – a fi rst study of the correlation of the human skull, Philosophical Transactions 

of Royal Society, Lon don, 196a, 225–264.
MAR TIN, R. – SAL LER, K.
 1957  Lehrbuch der Antropologie I–II, Stutt gart.
MEINDL, R. S. – LOVEJOY, C. O.
 1985  Ectocranial suture closure: A revised method for the determination of skeletal age at death based on the lateral-anterior 

sutures, AJPA, 67, 51–63.
RÖSING, F. W. 
 1988  Körperhöhenrekonstruktion aus Skelettmassen, in: Knussmann R. (ed): Anthropologie. Handbuch der vergleichenden 

Biologie des Menschen, Stuttgart–New York.
SJØVOLD, T.
 1990  Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation, Human Evolution, 5, 431–447. 
TODD, T. W.
 1920  Age changes in the pu bis bone: I. Th e male white pu bis, AJPA, 3, 285–334.
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