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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ

„A barátság, bizony, csak akkor az igazi, 
amikor két barát, 

 noha tán szót sem váltanak egymással, 
örömét leli mégis az együttlétben.”

Georg Ebers

Kedves Olvasó!

Egy olyan kötetet tart most a kezében, amelyben régészeti témájú, tudományos igénnyel megírt tanulmányok so-
rakoznak, de nem pusztán csak a régészettudományunk kedvére, hanem emellett valami más is összefogja a könyv 
fedőlapjai közé szorított írásokat.

Összefogja ezeket nemcsak a tudomány iránti elkötelezettség, hanem a szerzőkben együtt élő készülődés, izga-
tott várakozás, s az a közös titok, amelynek célja a meglepetés, az együttes öröm, hogy felköszöntsünk, ünnepel-
jünk e kötettel Valakit, akinek barátságára, szakmai teljesítményére mindannyian büszkék lehetünk.

Eme közös célunk és szándékunk — a köszöntés —, íme, e kiadvánnyal valóra vált, függetlenül attól, hogy 
egyikünk vagy másikunk mióta és mi által került ismeretségbe, s van ma is kapcsolatban a kötet főszereplőjével. 
Egészen biztos, hogy minden egyes közreműködőnek külön-külön is nagyon sok személyes emléke fűződik a ko-
rábbi sok közös múzeumi, terep- és kutatói munkához, utazásokhoz, kalandokhoz, koncertekhez, sörözésekhez, 
beszélgetésekhez, a szigorú és kemény vagy éppen a kellemes, vidám körülményekhez. Az emlékszálak pedig 
ugyanazon emberhez vezetnek, így általa vagyunk nagyon sokan egymás ismerősei. Ezer képkocka villan fel ben-
nem is, közös, szép emlékekként, amelyeket maradandóvá tett egy-egy régi vagy akár az egy-két héttel, hónappal 
korábbi élmény, s amelyek által — valahol belül — egyformán gazdagabbak lettünk, s e gazdagság, hiszem, érté-
ket vetít a környezetünk kinti világára is.

Ettől lesz igazán emberi a kötet tartalma, mely egyébként is a régmúlt idők szereplői, elődeink ma még feltár-
ható, vizsgálható hagyatékának morzsalékából igyekszik az ősök egykori keze munkája alapján levezetni, rekonst-
ruálni egyes munkafolyamataik részleteit. Még fontosabb azonban az, hogy ezen keresztül próbál utat találni az 
e földet szintén hazájukként tisztelő emberek munkája mögött rejlő gondolatokhoz, az ismeretlen elődök egykori 
érzéseihez, mindennapi életük részleteihez.

A szerzők számára nem meglepő, de a kívülállók számára mindenképpen fi gyelemre méltó, hogy — bár szüle-
tésnapi ajándékról van szó — nem csak az ünnepelt kedvenc korszakával, az avar korral foglalkozó írások kerültek 
a kötetbe, ezzel is jelezve a főszereplő szakmai és személyes kapcsolati tőkéjének igen erős voltát, elismert szere-
pét a tudományos és baráti közösségben.
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Kedves Olvasó!

Miközben a régészeti tanulmányokat lapozgatja, olvassa, a tudományos tartalom mellett, kérem, gondoljon arra 
is, hogy a szerzők munkája, írása közben folyamatosan ott volt az a közvetlenül nem látható szándék, hogy a kötet 
létrejöttével egyik kitűnő munkatársunknak kedveskedjünk, eddigi teljesítménye, személyisége elismeréseként. 
Mindannyiunk nevében írom ide ezért, hogy

Isten éltessen Gábor, nagyon sokáig, mindannyiunk örömére!

Békés, 2012. október 24.
SZATMÁRI IMRE
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Lengyel Imre (1934–1992) biokémiai vizsgálatai fo-
kozatosan alkalmazást nyertek a hazai régészetben 
az 1960-as évek közepétől, eredményeire az őskortól 
a késő középkorig számos lelőhely feldolgozásánál tá-
maszkodtak (LENGYEL 1984).2 A hasonló jellegű kuta-
tásokhoz képest a vörsi lelőhelyet az teszi egyedivé, 
hogy — míg általában a korszak, a régészeti kultúra 
vagy az etnikum tekintetében homogén esetekről van 
szó — itt több, egymástól következetesen elkülönített 
(késő avar kori, Karoling kori, magyar honfoglalás- és 
Árpád-kori) leletanyagot tartalmazó temetkezés került 
elő, ezért alapvető kérdésként merült föl, hogy egyide-
jű és/vagy folytatólagos jelenségekről van-e szó.

A Kis-Balaton program keretében 1983 és 1996 kö-
zött a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának 
munkatársai ásatásokat végeztek Vörs-Papkert B lelő-
helyen, ahol többek között egy kora középkori temető 
feltárására került sor. A leletanyag feldolgozását célzó 
interdiszciplináris kutatások körében lényeges helyet 
kaptak a csontkémiai vizsgálatok is. Lengyel Imre sze-
rológiai elemzése az 1991-ig ismert 578 sír többségé-
re kiterjedt, 1992-ben történt tragikus halála azonban 
megakadályozta, hogy a későbbiek során teljesen fel-
tárt temető minden egyes (716 sír) csontvázát meg-
vizsgálhassa. A régészeti feltárásokkal párhuzamosan 
végzett munkával több, mint 400 sírt elemzett, ezek 
alapján 48 (alcsoportjaival együtt 53) genetikai egy-
séget körvonalazott (1. kép). A tárgyi hagyaték rela-
tív időrendjének fi gyelembe vételével a leglényegesebb 
eredményt éppen azoknak a „családoknak” a körvona-
lazása jelentette, amelyek az eddigi módszerekkel kü-
lönböző régészeti korszakokba sorolható lelet-együtte-
sekkel jellemezhetőek.

A vörsi embertani hagyaték szerológiai vizsgála-
tánál a régészeti leletek időrendi besorolását Lengyel 
Imre előzetesen nem ismerhette. Miután a biokémiai 
elemzés során meghatározta az elhunyt személyek ne-
mét, életkorát, vércsoportját és kollagén-csoportját, az 
ásató régészek kérésére elsőként azoknak a személyek-
nek a feltételezett rokonságait kezdte el — a síroknak 
a temetőtérképről leolvasható távolságai és statiszti-
kai-matematikai módszerek alkalmazásával — megha-
tározni, akiknek tárgyi hagyatéka egyértelműen beso-
rolható volt valamely régészeti korszakba. A feldolgo-
zás első szakaszában 8 genetikai csoportot rajzolt meg, 
majd ezek számát eggyel növelve, az egyik csoport 
összetételét megváltoztatva (46a csoport), összesen 9 
genetikai egység véglegesítése fűződik a nevéhez.

A hagyományos régészeti korszakok szerinti idő-
rendi besorolással — néhány kora bronzkori (kis-
apostagi kultúra), csontvázas temetkezésen túl — 4 
horizontot lehetett elsődlegesen elkülöníteni: késő 
avar kori (8–9. század, melynek kezdete ezen a lelő-
helyen a 8/9. század fordulójára tehető), Karoling kori 
(9. század), magyar honfoglalás kori (10. század) és 
kora Árpád-kori (11. század). A késő avar kori lakos-
ság asszimilációjának (egyrészt a 9. századi tovább-
élésének, majd a magyar honfoglalás időpontját követő 
időben való azonosíthatóságának) problematikája adja 
a vörs-papkerti népesség időrendi besorolásának leg-
fontosabb kérdéseit (KÖLTŐ ET AL. 1992; KÖLTŐ ET AL. 
1992a).

A temető embertani anyagának vizsgálatát Pap 
Ildikó kezdte meg, paleosztomatológiai elemzését 
Szikossy Ildikó végezte el (SZIKOSSY 1999), az arc-
rekonstrukciókat Kustár Ágnes készítette (KUSTÁR 

CSALÁDOK, LELETEK, GENERÁCIÓK.
EGY INTERDISZCIPLINÁRIS KÍSÉRLET TANULSÁGAI: VÖRS-PAPKERT B1

KÖLTŐ László*– SZENTPÉTERI József**– BERNERT Zsolt***– PAP Ildikó****

*   7400 Kaposvár, Könyves Kálmán utca 20. laszlo.kolto@freemail.hu
**   MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 1014 Budapest, Országház utca 30. szentpeteri.jozsef@btk.mta.hu
***   Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tár, 1083 Budapest, Ludovika tér 2–6. bernert@nhmus.hu
****   Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tár, 1083 Budapest, Ludovika tér 2–6. papi@nhmus.hu

1   A tanulmány idegen nyelvű változata: KÖLTŐ ET AL. 2014.
2   Néhány példa a módszer széles körű használatára: neolitikum – Mórágy-Tűzkődomb (LENGYEL 1986; ZALAI-GAÁL 1988, 15–31, 77; ZA-

LAI-GAÁL 2002, 56); késő bronzkor (PATEK 1990, 62, 64 skk.); Keszthely-kultúra – Keszthely-Horreum (LENGYEL 1971; STRAUB 1999, 
199–200); avar kor – Kisköre-Halastó (LENGYEL 1973; GARAM 1979), Kereki (KÖLTŐ 2005, 216), Pókaszepetk (BOTTYÁN 1975, 7–9); Karo-
ling-kor – Garabonc I–II. (Szőke 1992; Éry 1992; Szőke 1994); magyar honfoglalás kor – Algyő (Kürti 1997; Kürti 1998, 22–23), Karos 
(RÉVÉSZ 1996, 197–198), Szakony (RÉVÉSZ 2006, 418; ÉRY 1978); Árpád-kor – Letkés-Téglaégető, Szob-Kiserdő (BAKAY 1975; BAKAY 
1978), Szabolcs (PAP 1981; KOVÁCS 1994); középkor – Balatonfüred (VALTER ET AL. 1972, 182–184), Kisnána (SZABÓ 1972, 63), Tornaszent-
márton (VALTER 1980, 114); török kor – Dombóvár (ÉRY 1982, 226), Szentendre (LOVAG 1985, 499).

BEVEZETÉS



KÖLTŐ LÁSZLÓ – SZENTPÉTERI JÓZSEF – BERNERT ZSOLT – PAP ILDIKÓ

362

Az alábbiakban felsoroljuk azt a 9 „genetikai egysé-
get”, amelynek Lengyel Imre (LI) a családfáját is meg-
rajzolta. A táblázatok Bernert Zsolt (BZs) meghatáro-
zásait is tartalmazzák. Ellentmondásos adatok esetén 
— ha lehet — a mellékletek fi gyelembe vételével állást 
foglalunk a felmerült kérdésekben, majd a keltező le-
letek alapján megkíséreljük időrendbe sorolni az egyes 
generációk tagjait.3

5. CSOPORT (2. KÉP 1)4

sírszám
nem életkor (év)

LI BZs LI BZs
215 n f 41–50 35–40
231 n n 04–07 20–25
232 n n 16–20 50–55

     
generáció sírszám nem korszak keltező leletanyag
(2) 232 n – –
(3) 215 n/f – –
(4) 231 n – –

Lengyel Imre meghatározása szerint anya–lánya–
leány unokája alkotják a töredékes „családot”. A nagy-
anya (232.) fi atal korában hunyt el, férje nem található 

a csoporton belül. Lánya (215.), aki anyja elhunytakor 
még kisgyermek lehetett, évekkel később, maturus 
kora végén halt meg és az anyja közelébe temették. 
Az ő férje sem található a csoport temetkezési körle-
tében. A harmadik generációhoz tartozó kislány (231.) 
apja kollagén-típusát örökölte. 

Bernert Zsolt vizsgálatai alapján a 215. sírba teme-
tett személy 35–40 éves férfi . Az ilyen módon korri-
gált családfa (nő–férfi  csere) nem teszi lehetetlenné a 
leszármazási vonal értelmezését. A háromgenerációs 
csoport egyik tagja sem rendelkezik leletanyaggal, a 
temető északnyugati széli elhelyezkedése miatt a 9. 
századi keltezésük valószínű, de nem bizonyítható.

19. CSOPORT (2. KÉP 2; 6. KÉP)

sírszám
nem életkor (év)

LI BZs LI BZs
26 f f 26–35 35–40
155 f f 36–45 20–25
156 n ? 6–11 0–1
157 n n 61–70 40–60
158 f n 31–40 30–50
164 n n 51–60 50–70
167 f f 46–55 55–60

2001). Az ásatás befejezését követően a teljes teme-
tő embertani anyagának antropológiai feldolgozását 
Bernert Zsolt végezte el. Az antropológiai vizsgá-
latok során a történeti embertanban szokásos mód-
szereket alkalmazta (BERNERT 2005; BERNERT 2008; 
BERNERT ET AL. 2007; PAP ET AL. 2009). A Lengyel 
Imre által szerológiai módszerekkel korábban meg-
állapított nem és életkor adatoknak a morfológiai 
vizsgálatok eredményeivel való összevetése során 
néhány esetben olyan ellentmondások merültek föl, 
amelyek miatt át kellett gondolnunk az előzetesen 
publikált genetikai egységek valószínűségét: ennek 
a kutatási folyamatnak a főbb tanulságait ismertetjük 
az alábbiakban. 

A vizsgálat első fázisában a szerológus által fel-
állított 9 családrekonstrukcióban 60 személy kapott 
helyet. Ezek közül 8 esetben (13,3%) mond ellent a 

szerológiai és a morfológiai jegyek alapján meghatá-
rozott nemi-jelleg. Ez önmagában magas arányszám, 
bár ezeknek csupán egy része teszi lehetetlenné az 
adott családfa értelmezhetőségét, pl. azonos neműek-
nél nem lehet közös utódok feltételezése. Az esetek 
egy másik részénél az életkor meghatározások nin-
csenek összhangban, ezek szintén megkérdőjelezhetik 
a korábbi feltevések némelyikét, mint pl. utódok fel-
tételezése azoknál, akik nem érték el a reproduktivi-
tás korát. Vizsgálataink során arra törekedtünk, hogy 
kiszűrjük a fenti ellentmondásos adatokat tartalmazó 
családrekonstrukciókat és csakis azokkal a csopor-
tokkal foglalkozzunk, amelyeknek mind az emberta-
ni (szerológiai és morfológiai) adatai kifogástalanok, 
mind régészeti szempontból alkalmasak az egymást 
követő generációk tárgyi hagyatékának nyomon köve-
tésére.

A SZEROLÓGIAI VIZSGÁLATOK SORÁN REKONSTRUÁLT GENETIKAI CSOPORTOK JELLEMZÉSE

3 A táblázatokon szereplő rövidítések jelkulcsa: L = lovas, JL = jelképes lovas, É = érem, AV = késő avar kori (8–9. század), KA = Karoling 
kori (9. század), MA = magyar honfoglalás kori (10. század). A családfákon szereplő ábrák jelkulcsa: nem (életkor): f (férfi , fi ú) [négyzet-
ben], n (nő, lány) [körben], ? (kérdéses); vércsoportok: 0, A, B, AB; kollagén típusok: α, β, γ, δ.

4 A családfán jelölt személyek adatai: felül Lengyel Imre, alul Bernert Zsolt életkor-meghatározása; legalul a szerológiai elemzés alapján a 
vércsoport és a kollagén típus látható. Elől az elhunyt nemét (férfi , nő) piktogrammal jelöltük.
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generáció sírszám nem korszak keltező leletanyag

2. 157 n KA fülbevaló; 
gyöngysor

3. 164 n KA fülbevaló; 
karikaékszer

4. 155 f – –
4. 158 f/n KA –

4. 167 f MA líra alakú csat; 
bújtató; kard; kés

5. 26 f – –
5. 156 n – –

A Lengyel Imre által meghatározott négygeneráci-
ós „családfa” törzse a még valószínűleg másutt szüle-
tett nagyanyával (157.) indul. Férje nem bukkant elő 
a temetkezési körletben, ugyancsak hiányzik a követ-
kező generációt egy személyben képviselő lányának 
(164.) a férje is. Az egyik leszármazottja (155.) a 164-
es fi a, akinek megtalálható a leánygyermeke (156.), de 
a felesége hiányzik. A másik férfi  (158.) egy beháza-
sodott egyén, aki elvette a 164-es nő leányát, azaz a 
155-ös férfi  húgát (vagy nővérét). A 158-as felesége hi-
ányzik ugyan a temetkezési körletből, de hogy mégis 
fennáll a genetikai kapcsolat a család többi tagja és a 
158-as férfi  között, az a 26-os fi atalemberrel tehető na-
gyon valószínűvé, akiben felbukkan a nagyanyja AB 
fenotípusából a B gén, az apja kollagén típusával az 
oldalán. A 164. sírban fekvő nő harmadik gyermeke 
(167.), egy maturus korú férfi  is megtalálható a temet-
kezési körletben. A rekonstruálható „családfa” alapján 
ez utóbbit temették el legkésőbb. Érdekes, hogy a 26. 
és a 167. sírban feltárt férfi ak ugyan megérték a „csa-
ládalapítás” korát, egyedül, feleségeik és gyermekeik 
nélkül nyugodtak a család temetkezési körletében, 
mintha a családi temetkezések sora (esetleg elvándor-
lás miatt) megszakadt volna.

Bernert Zsolt adatai szerint egyetlen helyen (a 158. 
sírból feltárt egyén esetében) merült föl nem-megha-
tározási korrekciót igénylő ellentmondás: az antropo-
lógiai korbecslés szerint a 158. sírban nyugvó személy 
30–50 éves nő lehetett. Ez a csere (mivel házastársa 
nem volt) ellentmondás nélkül átvezethető volt a csa-
ládfán.

A csoporthoz 7 fő tartozik (4 férfi , 3 nő), közülük 
háromnál találtunk korszakhoz köthető leletanyagot. 
A 157. sírban félhold alakú, csillagcsüngős, öntött 
bronz fülbevalópár, gyöngysor (világos, áttetsző zöld 
és kék, dinnyemag alakú gyöngyök, lapított gömb 
alakú sötétkék üveggyöngy, köles gyöngyök); a 164. 
sírban fémgömbös fülbevaló, sima és tekercselt kari-
kájú drótékszerek, egyszerű szőlőfürtös függő; a 167. 
sírban kétélű Karoling-kard, líra alakú bronzcsat, fe-
lületén állatfejdíszes, a végén szembenéző állatfejes 
bronzbújtató és vaskés volt.

41. CSOPORT (2. KÉP 3; 7–8. KÉP)

sírszám
nem életkor (év)

LI BZs LI BZs
307L f f 36–45 25–30
309 n ? 5–8 4–6
310JL f f 26–30 25–35
319 n ? 3–5 1–2
351L n f 26–30 40–50
352L f f 21–25 40–45
353 n n 61–70 20–75
391L n n 11–15 30–40

generáció sírszám nem korszak keltező leletanyag

3. 352L f AV

aranyozott bronz 
szalagfonatos 

övveretek; 
tausírozott 

lószerszámveretek; 
íjcsontok

3. 353 n – –

4. 307L f AV

aranyozott bronz 
pikkelymintás 

övveretek; 
tausírozott 

lószerszámveretek; 
íj-csontok

4. 351L n AV állatalakos préselt 
lemezes boglár

5. 309 n – –
5. 391L n AV orsógomb

5. 310JL f MA nyílcsúcs; 
kengyelpár

6. 319 n – –

Lengyel Imre családmodellje négygenerációs. 
A „családfa” törzsét a dédapa (352.) és dédanya (353.) 
jelenti. Az ő leányuk (351.) képezi a következő gene-
rációt, akinek a férje is ebben a temetkezési körletben 
nyugszik (307.). Ennek a szülőpárnak három gyerme-
ke található meg (309., 391., 310.), közülük csak egyik 
(310.) érte meg a családalapítás korát. A 307. sírból 
származó férfi  felesége hiányzik a körletből, de a leá-
nya (319.) itt nyugszik.

Az antropológiai elemzés szerint a csoportban 
ellentmondásos a 351. sírban feltárt egyén nemének 
meghatározása: ez a személy Bernert Zsolt szerint 
40–50 éves férfi . A leletanyag szerint ugyanakkor nő: 
az erősen kirabolt sírból préselt állatalakos mellbog-
lár került elő. A másik eltérést a 391. (bolygatott) lovas 
nő életkora jelenti: a szerológiai meghatározás szerint 
serdülő korban, a morfológiai szerint maturus korban 
hunyt el.

A csoporthoz 8 fő tartozik, közülük 4 lovas; a 
nagyfokú rablás ellenére ötnél találunk korszakhoz 
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köthető leletanyagot. A leszármazási ág szerint a mi-
niatűr (aranyozott bronz szalagmotívumos, illetve pik-
kelydíszes) övveretes, valamint aranyozott bronz- és 
ezüstlapdíszes, tausírozott vas kantárrózsákkal díszí-
tett lószerszámot, csontlemezzel merevített íjat birtok-
ló férfi ak (352., 307.) generációjuk egy-egy kiemelkedő 
rangú vezetői voltak (a rekonstrukció szerint após–vej 
kapcsolatban álltak). A következő nemzedékbe tarto-
zó fi ú (310.) már a honfoglaló magyarságra jellemző 
rítus szerinti jelképes lovas temetkezésben részesült, 
míg leánytestvérét (391.) még az avar hagyományokat 
mutató orsógombbal temették el.

42. CSOPORT (3. KÉP 1; 9. KÉP)

sírszám
nem életkor (év)

LI BZs LI BZs
306 f ? 0–1 1–2

308L f f 11–15 25–40/
10–12

314L f f 31–40 30–40
318 f ? 11–18 9–11
333 f ? 31–40 25–35
335 n n 26–35 20–30

generáció sírszám nem korszak keltező leletanyag

3. 308L f AV
indás, poncolt 
hátterű bronz 

övveretek

3. 314L f AV

ónozott bronz 
pikkelymintás 

övveretek; 
aranyozott bronz 

négykaréjos 
lószerszámveretek; 

fokos-bárd; íj; 
2 nyílhegy;

sárga kerámia

3. 335 n AV esztergált csont 
tűtartó

4. 306 f – –
4. 318 f – –
4. 333 f – –

Lengyel Imre által meghatározott kétgenerációs 
családtöredék. Központi személynek tekinthető az apa 
(314.), akinek az öccse (308.) — aki még nem érte el a 
családalapítás korát — szintén a temetkezési körletben 
nyugszik. Megtalálható a központi személy felesége 
(335.), valamint három fi uk is (306., 318., 333.), akik 
közül csak az utóbbi érte meg az adultus–maturus kor 
átmenetét, ám családi kapcsolatai nem azonosíthatók. 
Jellemző a családtöredék nagyfokú homogenitása, 
ugyanis minden fellelhető családtag, még a beházaso-
dott anya is homozigóta, nullás fenotípusára tekintet-
tel. Feltételezhető, hogy a családban valamilyen (eset-

leg társadalmi, gazdasági) ok következtében nagyfokú 
lehetett az endogámia.

Az antropológiai-morfológia adatok és a szerológi-
ai meghatározások között a legnagyobb eltérés a 308. 
(teljesen kirabolt lovas) sírban fekvő egyén esetében 
volt tapasztalható: a szerológiai adatok alapján 11–15 
éves fi ú, az antropológiai vizsgálatok szerint azonban 
25–40 éves volt. Ugyanebből a sírból azonban egy 10–
12 éves fi ú csontja is előkerült. A korrekció nem befo-
lyásolja a családfa-rekonstrukció értelmezését.

Egyetlen generáción belül találunk a csoport tagja-
inál jól keltezhető leletanyagot: a két lovas testvér kira-
bolt sírjából fegyverövre utaló, hármas csoportosítású, 
poncolt hátterű csüngős bronz veretek (308.), valamint 
ónozott bronz pikkelydíszes övveretek, íjjal, nyilakkal, 
fokossal, a csillagdíszes és négykaréjos lószerszámve-
reteken aranyozás nyomaival (314.). A szintén feldúlt 
női sírban (335.) esztergált csont tűtartó volt.

44. CSOPORT (3. KÉP 2; 10. KÉP)

sírszám
nem életkor (év)

LI BZs LI BZs
392L f f 26–30 50–60
393L f f 4–7 40–50
394 n ? 1–2 2–3
395 n n 21–25 40–50
407a n ? 2–4 6–10
407b n – 3–5 –

generáció sírszám nem korszak keltező leletanyag

5. 392L f AV

ónozott bronz 
övveretek, pré-

selt bronz lószer-
szám-veretek, szé-
les talpú kengyel

5. 393L f AV aranyozott bronz 
öntött övveretek, íj

5. 407a n – –
5. 407b n – –

5. 395 n MA ezüst pántkarpe-
recek

6. 394 n – –

Lengyel Imre nagyon töredékes, alapos kiegészí-
tésre szoruló, éppen ezért rekonstruálhatóságában sok 
bizonytalanságot rejtő családtöredéket állapított meg. 
A „középső” generáció 5 tagja közül háromnak (395., 
392., 393.) a másik kettő (407a, 407b) csak féltestvére. 
Fel kell tehát tételeznünk, hogy a kiinduló generáci-
óhoz másfél szülőpár tartozott (pl. egy apa és annak 
két felesége). Ez az indító generáció azonban hiányzik. 
Megtalálható viszont a 395. nő kislánya (394.), akinek 
az apja nem bukkant elő. Ez a család is meglehető-
sen homogén genetikai szempontból, tekintettel a sok 



CSALÁDOK, LELETEK, GENERÁCIÓK

365

A fenotípusra, és a csaknem kizárólagosan előforduló 
delta kollagén típusra.

Bernert Zsolt meghatározása szerint a 393. személy 
40–50 éves lehetett (a feltárás során a teljesen feldúlt 
lovas sírban felnőtt személyt regisztráltunk). A kor-
rekció nem érinti a családfa értelmezhetőségét.

Az egyazon generációba sorolt testvérek közül két 
lovas férfi t (392., 393.) késő avar leletekkel (öv- és ló-
szerszámveretek, íj), a nőtestvérüket (395.) magyar 
honfoglalás kori ezüst pántkarpereccel temették el.

45. CSOPORT (3. KÉP 3; 11. KÉP)

sírszám
nem életkor (év)

LI BZs LI BZs
396 n n 26–30 30–40
397a f f 26–35 40–50
397b n n 26–30 40–50
398 n ? 2–4 1–2
399 n f 16–20 30–40
400L f n 51–60 40–55
401 n ? 0–2 1–2
404 f f 26–35 40–45
405 n n 41–50 15–17
406 n n 21–25 30–35

generáció sírszám nem korszak keltező leletanyag
4. 396 n – –

4. 397aL f AV
liliomdíszes, 

pikkelymotívumos 
övveretek

4. 397b n AV –
4. 399 n – –
4. 400L f (AV) (feldúlt lovas sír)
4. 405 n – –
5. 398 n – –
5. 401 n – –
5. 404 f – –

5. 406 n MA

rombusz és ovális 
alakú, préselt 

aranyozott ezüst 
ruhaveretek; ezüst 
pánt-karperecek

Bonyolult, kétgenerációs család-szövevény. Az első 
generáció két központi személyre épül: az egyik a 400. 
sírból feltárt férfi , akinek egy juvenis korában elhunyt 
húga (399.) is felbukkant a temetkezési körletben. Neki 
nincs családja. A 400. számmal jelölt sírba temetett 
férfi nak két felesége is valószínűsíthető. Az időben 
első a 397b sírban nyugvó nő, akitől két gyermeke 
(398., 401.) származott, mindketten még juvenis koruk 
elérése előtt elhunytak. A másik feleségétől (405.) egy 
adultus kort megélt leánya (406.) volt, akinek esetle-
ges családi kapcsolatai hiányoznak a temetkezési kör-
letből. A másik központi személy a 397a sírban fekvő 

férfi , aki a 397b sírban feltárt nő bátyja. Lánytestvérük 
(396.) is itt nyugodott. A 397a sírba temetett férfi  fele-
sége hiányzik, ugyanakkor családalapítási kort megélt 
fi a (404.) megtalálható a körletben.

A csoport értékelését megnehezítik az antropoló-
giai-morfológiai adatokkal való összehasonlítás során 
felmerült ellentmondások. A 399. sírban fekvő személy 
szerológiai adatok szerinti (16–20 éves nő) meghatáro-
zásának ellentmond a morfológiai vizsgálat meghatá-
rozása (30–40 éves férfi ), de ez a tény még nem érinte-
né a családfa értelmezhetőségét. Annál inkább a 400. 
sírból származó személy (férfi ) nemének nőként való 
leírása, mivel éppen ez a személy játszott döntő szere-
pet a „család” rekonstrukciójában. Ugyanitt még egy 
viszonylag nagyfokú eltérést tapasztaltunk a 405. szá-
mú sírba temetett nő életkorának becslésénél (41–50 
év, illetve 14–17 év). Ezen bizonytalanságok miatt ezt 
a csoportot számításon kívül kell hagyni a különböző 
korszakokhoz tartozó leletanyagokat birtokló „csalá-
dok” jellemzésénél.

46A CSOPORT (4. KÉP 1; 12. KÉP)

sírszám
nem életkor (év)

LI BZs LI BZs
376L f f 41–50 20–35
377a f n 1–2 35–40
377b n n 21–25 25–35
417L f f 31–40 20–25
449L f f 31–40 20–30
450É n ? 6–10 5–6

generáció sírszám nem korszak keltező leletanyag

3. 376L f AV liliomdíszes 
övveretek

3. 377b n – –

4. 417L f AV

pikkelydíszes 
övveretek; 

négykaréjos 
lószerszám-veretek

4. 449L f AV
gúla alakú l

ószerszám-veretek; 
kulacs

4. 377a f n –

5. 450É n MA
Berengar érem; 

bronz nyakperec; 
üveg gyöngysor

Lengyel Imre egy három generációra bontható csa-
ládtöredéket körvonalazott. Két nagyszülőnek (376., 
377b) három gyermeke volt ezen a temetkezési körle-
ten belül eltemetve, mindhárom férfi , illetve fi ú. Kettő 
közülük megérte a családalapítás korát (417., 449.), 
közülük bármelyik lehetett a 450. leánygyermek apja. 
Egyik felesége sem került elő. 
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Az antropológiai adatok szerint ellentmondás me-
rült fel a 377a temetkezésnél mind a nem, mind az 
életkor tekintetében. A 377. sír a leírás szerint teljesen 
feldúlt temetkezés, azonban a szétszórt csontok között 
két emberi koponya volt. Ez ad magyarázatot arra, 
hogy Bernert Zsolt miért két felnőtt személyt határo-
zott meg. A korrekció nem változtatja meg a családfa 
értelmezhetőségét.

A csoporthoz 6 fő tartozik (4 férfi , 2 nő), közülük 
négynél került elő korszakhoz köthető leletanyag. A li-
liomdíszes, ónozott bronz övkészletes férfi  (376.) fel-
tételezett leszármazottjai (417., 449.) lovas temetkezést 
kaptak, veretes öv- és lószerszámdíszek kerültek elő 
teljesen földúlt sírjaikban. Egyikük kislányának (450.) 
mellékletét Berengar rex 888–915 között vert érme, fe-
ketésbarna alapon sötétvörös dudoros és hurokfolya-
tott rátétdíszes opak üveggyöngyök, valamint sodrott 
bronz nyakperec alkotta.

47. CSOPORT (4. KÉP 2; 13. KÉP)

sírszám
nem életkor (év)

LI BZs LI BZs
408 n ? 0–1 2–6
409 f f 16–20 30–50
416 n n 41–50 25–30
417L f f 31–40 25–35
418L n f 36–45 20–50
424 n n 21–25 40–50

generáció sírszám nem korszak keltező leletanyag
4. 416 n – –
4. 417 f AV (46a csoportban)
4. 418 n AV –
5. 408 n – –
5. 409 f – –
5. 424 n – orsógomb

Egy szülőpár három gyermekével és egy, a fenotí-
pusa alapján velük genetikai kapcsolatba nem hozható 
nővel együtt temetkezett ugyanabba a temetkezési kör-
letbe. A viszonylag fi atalon elhunyt szülők (417. az apa 
és 418. az anya) gyermekei közül a 424. számú sírba 
temetett nő érte meg a családalapítás korát, de családi 
kapcsolat kialakítására utaló jel nem valószínűsíthető. 
A 416. sírban feltárt nő igen kis valószínűséggel lehet 
ugyan a három gyerek testvére (amennyiben a szülők 
genotípusa BO és AO volt), de ez kevéssé valószínű.

Bernert Zsolt adatai arra mutatnak, hogy a 418. sírban 
fekvő (szerológiailag nőként meghatározott) személy 20–
50 éves férfi  lehetett, így a férj–feleség kapcsolatot ki kell 
zárni a 417. sírból származó személlyel, aki egyébként — 
kivételesen a rekonstrukciós kísérlet összes eleme közül 
— a 46a csoportban is szerepelt, mint testvér, így akár 
kapocs is lehetett volna a különböző családok között.

A csoport minden tagjának feldúlták a sírját, így 
csupán hevedercsat, kerámiatöredékek, koporsóva-
sa-lások, orsógomb keltezi a temetkezéseket a késő 
avar korra. A 417. sírt — a fenti ellentmondások miatt 
— a 46a csoportnál vesszük fi gyelembe.

48. CSOPORT (4. KÉP 3; 14. KÉP)

sírszám
nem életkor (év) megjegyzés

LI BZs LI BZs –

500JL n f 21–25 40–
45

leletanyag alapján 
férfi 

501 f f 31–40 6–7 sírleírásban serdülő
503 n ? 11–15 6–8 –
509 f ? 0–1 3–5 –
510 f f 41–50 18–20 –
511 n ? 31–35 6–8 sírleírásban serdülő
512 n ? 11–15 1–3 –
517 n ? 2–4 0–2 –
524 n n 36–45 14–16 sírleírásban felnőtt

generáció sírszám nem korszak keltező leletanyag
4. 501 f AV –
4. 524 n AV –
5. 509 f — –

5. 511 n AV festett sárga füles 
bögre

5. 510 f MA íjlemezek; nyílhegy
5. 512 n — –

6. 500JL f MA íjlemezek; nyílhegy; 
tegez; kengyelpár

6. 503 n — –
6. 517 n — –

Lengyel Imre szerint a csaknem teljes, háromge-
nerációs „családfa” törzsét a nagyszülők (501., 524.) 
alkotják, három gyermekük közül csak az 510. sírból 
származó férfi  érte meg a családalapítás korát. Ennek 
felesége az 511. számú sírba temetett nő. Ebben a csa-
ládban is három gyermek lehetett. Közülük csak az 
500. sírból feltárt nő érte meg a juvenis kort, a másik 
két leány (503., 517.) korábban elhunyt.

Bernert Zsolt vizsgálatai szerint az 501. sírban egy 6–7 
éves gyermek nyugodott (ekkor viszont nem lehetett ő a 
családban a nagyapa), az 524. sírban fekvő nő életkorát pe-
dig 14–16 évesnek becsülte (a sírleírás szerint felnőtt nő). 
A szerológiai vizsgálatok szerint az 511. sírban felnőtt nő 
nyugodott, az egyén életkora azonban a koponya alapján 
6–8 éves gyermeknek becsülhető (a sírleírásban serdülő-
ként szerepel). Az 500. sírban egy 40–45 éves férfi  feküdt 
(leletanyaga is egyértelműen férfi ra utal: íjcsontok, nyíl-
csúcs, tegezvasalások, kengyelpár). Mivel a családfa sze-
rint a két magyar honfoglalás kori íjász korábbi tagjának 
(510.) felesége egy késő avar kori festett sárga kerámiával 
eltemetett nő (511.) lett volna, akinek anyja (524.) ovális ka-
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rikájú, üveggyöngycsüngős fülbevalópárral rendelkezett, 
így a csoport fontos adalékul szolgált volna a leletegyütte-

sek relatív időrendjében. Mindezek alapján azonban ezt a 
családfát is csak nagyfokú óvatossággal lehet kezelni. 

A Vörs-Papkert B temető szerológiai eszközökkel re-
konstruált genetikai csoportjai közül négyet választot-
tunk ki ellenőrzés céljára: a 4 „családból” származó, 
feltételezett genetikai rokonsággal bíró emberi marad-
ványok klasszikus antropológiai vizsgálatához nagyon 
kevés bizonyító eszköz áll a rendelkezésünkre.

19. csoport: Feltételezett genetikai rokonság vizs-
gálata a 157., a 164. és a 167. sírokba temetettek között. 
157. sír: Nő, 40–60 éves. A koponya, az állkapocs és a 
váz töredékes, hiányos. 164. sír: Nő, 50–70 éves. A ko-
ponya, az állkapocs és a váz töredékes, hiányos. 167. 
sír: Férfi , 55–60 éves. A koponya ép, az állkapocs és a 
váz töredékes, hiányos.

A metrikus és a nem metrikus jellegek alapján való 
összehasonlítás nem lehetséges, mert csak a 167. sír-
ból feltárt egyén koponyája vizsgálható. Egyik esetben 
sem mérhetők a vázcsontok.

41. csoport: Feltételezett genetikai rokonság vizs-
gálata a 307., a 310., a 351., a 352. és a 391. sírokba te-
metettek között. 307. sír: Férfi , 25–30 éves. A koponya 
ép, az állkapocs töredékes, hiányos, a váz ép. 310. sír: 
Férfi , 25–35 éves. A koponya és a váz töredékes, hiá-
nyos. 351. sír: Nő, 40–50 éves. A koponya, az állkapocs 
és a váz töredékes, hiányos. 352. sír: Férfi , 40–45 éves. 
A koponya, az állkapocs és a váz töredékes, hiányos. 
391. sír: Nő, 30–40 éves. A koponya, az állkapocs és a 
váz töredékes, hiányos.

A metrikus és a nem metrikus (nem mérhető) jelle-
gek alapján való összehasonlítás nem lehetséges, mert 
csak a 307. sírból származó egyén koponyája vizsgál-
ható. Az egyének hosszúcsontjaik alapján összeha-
sonlíthatók. Számított testmagasságuk alapján köze-
pes, magas termetűek. A férfi ak adatai: a 307. egyén 
169,1 cm (közepes), a 310. egyén 170,4 cm (közepes), 

a 352. egyén 171,4 cm (nagyközepes) magas lehetett. 
A 351. nő termete 169,3 cm (magas) volt. 

44. csoport: Feltételezett genetikai rokonság vizs-
gálata a 392., a 393. és a 395. sírokba temetettek között. 
392. sír: Férfi , 50–60 éves. A koponya, az állkapocs és 
a váz töredékes, hiányos. 393. sír: Férfi , 40–50 éves. 
A koponya, az állkapocs és a váz töredékes, hiányos. 
395. sír: Nő, 40–50 éves. A koponya ép, az állkapocs 
töredékes, hiányos, a váz ép.

Metrikus összehasonlítás nem lehetséges, mert csak 
a 395. sírban feltárt egyén koponyája mérhető. A nem 
metrikus jellegek alapján való összehasonlítás lehetsé-
ges, mert több jelleg is megfi gyelhető volt mindhárom 
egyénen. A vizsgálható jellegek között több egyezést 
találtunk: a sutura supranasalis jelenléte, a tuberculum 
zygomaxillare hiánya, a tuberculum marginale meglé-
te, a spina mentalis hiánya. Ezen jellegek ún. van–nincs 
jellegek. Legritkább közülük a spina mentalis (az áll-
kapocs belső oldalán levő tüske) hiánya (38%), azaz egy 
ilyen hiányú egyén mellé 14% esélye van két másik ha-
sonló hiányú egyén véletlen kiválasztásának.

A 393. sírba temetett férfi  számított termete 166,0 cm 
(kisközepes), a 395. nő termete 172,0 cm (magas) volt.

46a csoport: Feltételezett genetikai rokonság vizs-
gálata a 376., a 417. és a 449. sírokba temetettek között. 
376. sír: Férfi , 20–35 éves. A koponya és a váz töredé-
kes, hiányos. 417. sír: Férfi , 20–25 éves. A koponya, az 
állkapocs és a váz töredékes, hiányos. 449. sír: Férfi , 
20–30 éves. A koponya, az állkapocs és a váz töredé-
kes, hiányos.

A metrikus és a nem metrikus jellegek alapján való 
összehasonlítás nem lehetséges, mert egyik koponya 
sem vizsgálható. A termet értéke csak a 417. sírból 
származó egyén esetében volt számítható.
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Az antropológiai-morfológiai vizsgálatok alapján le-
szűrhető eredményeket összegezve megállapítható, 
hogy két „családnál” (19. és 46a csoport) az emberi 
maradványok megtartási állapota annyira rossz, hogy 
a klasszikus embertani vizsgálat nem jöhet számítás-
ba. A 41. számú „családnál” csak a termet összeha-
sonlító vizsgálatára volt lehetőség. Ez alapján nagyon 
közeli értékeket kaptunk, ami inkább a genetikai ha-
sonlóság mellett, mint az ellen szól (de ez semmikép-
pen nem bizonyító erejű). A 44. „család” esetében több 
nem metrikus jelleget fi gyelhettünk meg mindhárom 
egyénnél, és ezek a jellegek azonos megjelenésűek (tí-
pusúak) voltak. A jellegeknek az egész vörsi népesség-
ben megfi gyelhető arányát fi gyelembe véve 85%-nál 
valamivel nagyobb esélye van annak, hogy ez nem a 
véletlen eredménye. Az embertanban elfogadott szig-
nifi kancia szint azonban 95%, tehát itt sem állíthatjuk, 
hogy klasszikus antropológiai módszerekkel igazolha-
tó lenne a genetikai rokonság.

Kísérletünk célja annak megállapítása volt, hogy 
az interdiszciplinaritás adta lehetőségek segítségé-
vel kaphatunk-e új fogódzókat olyan kérdések eldön-
téséhez, melyek terén évtizedek óta nem vagyunk 
képesek előrébb jutni. Ilyen az avar népesség 9. szá-
zadi továbbélésének mérlegelése. Munkánk során 
olyan makacs problémákkal szembesültünk, mint egy 
adott lelőhelyen (egy kistérségben, vagy akár a teljes 
Kárpát-medence területén) megjelenő új népesség első 
nemzedéke (nyitó generációja), ennek antropológiai, 
archeológiai értelmezése. A tárgyak időrendi elem-
zésének lehetőségei a tipokronológiai szemlélet men-
tén, a leletek etnikus interpretációja, népekhez, nép-
csoportokhoz való kötésének lehetőségei; s az elmúlt 
időszak egyik legidőszerűbb kérdése is fölmerült, a 
vegyes (vagy kevert) érvelés módszere (LANGÓ 2007, 
227), amely közvetlen kapcsolatban áll a tudománykö-
zi együttműködés hasznosságával, ugyanakkor nem 
ritkán tévútra vezető gyakorlatával. 

Lengyel Imre a vörsi régészeti feltárással párhuza-
mosan végezte a rendelkezésére bocsájtott csontminták 
elemzését. Miután 1988. szeptember végére a csontok 
citráttartalma alapján megállapította az addig feltárt sí-
rokból származó, vizsgált személyek nemét és életkorát 
(362 személy), a temetőtérkép alapján a sírok egymástól 
való távolságát, a Boyd- és Robert-Hyornis- kombinált 
módszer fi gyelembevételével, különböző valószínűsé-
gekkel, csoportokat (feltételezett „családokat”) állapított 
meg: 47 csoportba 320 személyt sorolt, ekkor 47 sze-
mély szerobiológiai jellege miatt nem kapcsolódott hoz-
zájuk. 1991 nyarán Lengyel Imre egy újabb (48.) csoport 

családfáját rajzolta meg, illetve az időközben feltárt te-
metkezések adatainak fi gyelembe vételével módosítot-
ta a korábban 46. csoportként körvonalazott genetikai 
egység elemeit: így született a 46a csoport, valamint a 
korábban oda tartozónak gondolt, majd tőlük elkülöní-
tett személyeket 46b csoportként határozta meg.5 

Az ilyen jellegű vizsgálatok ébresztették rá a régé-
szeket, hogy a sírsorokat családi és időrendi egység-
ként kezelő elemzések nem tükrözik a hajdani valósá-
got (RÉVÉSZ 2005, 186). 

Lengyel Imre korai távozása miatt nem keríthe-
tett sort az összes család további elemzésére: a 48 ki-
sebb-nagyobb létszámú csoport közül 9 esetben vá-
zolta föl a családfa rajzát, és ez alapvetően megnehe-
zíti a vörsi rokonsági csoportok értékelhetőségét. Nem 
született meg az az összefoglaló táblázat sem, amely 
az egyes csoportokon belül megállapított generációk 
összehangolását adta volna meg saját módszertana, a 
szerogenetika szabályai szerint. A más lelőhelyeknél 
elkészült összegzéseinek kiaknázásából társadalom-
történeti vonatkozások is leszűrhetők voltak, mint aho-
gyan azt Garabonc I–II. temető (SZŐKE 1994, 281–287), 
vagy az algyői honfoglalás kori temető (KÜRTI 1997) 
ilyen vonatkozású elemzése mutatja.

Az általunk bemutatott „családfák”, illetve csopor-
tok (2–4. kép) kis száma óvatosságra int bennünket, 
ám arra alkalmasak, hogy többféle jelenség rögzíthető 
általuk. A késő avar kori és a Karoling peremkultúra 
tárgyait birtokló „családok” egyidejűleg, de egymástól 
bizonyos mértékig elhatárolódva élhettek, legalábbis 
erről tanúskodnak sírjaik a vörsi temetőben. 

Azoknál a csoportoknál, ahol az utolsó generáció 
tagjai feltétlenül 10. századi, a honfoglaló magyarság-
hoz köthető leletekkel jellemezhetők — a 19. csoport ki-
vételével —, a késő avar kori tárgyakat viselő személyek 
(feltételezett) leszármazottai voltak (46a, 41., 44. cso-
port). A bizonytalanul értékelhető 45. és 48. csoportot 
fi gyelmen kívül hagytuk, a táblázaton csillaggal jelöltük.

A genetikailag rokonnak tartott csoportok elem-
zésekor kiderült, hogy — függetlenül az antropoló-
giai-morfológiai adatokkal való összehasonlításokból 
adódó nem és életkor meghatározási ellentmondások-
tól6 — régészeti szempontból egyetlen egyszer sem 
találkoztunk olyan esettel, amikor a „családok” le-
származási vonala által meghatározott relatív krono-
lógia ellentmondott volna a hagyományos korszakok 
szerinti sorrendiségnek: pl. magyar honfoglalás kori 
leletegyüttest birtokló személy leszármazottja késő 
avar kori tárgyakkal, eszközökkel lett volna eltemetve. 
Ez azért fontos tény, mert — mint arra már korábban 

TANULSÁGOK, FELTEVÉSEK, KILÁTÁSOK

5 Hasonló okok miatt a Garabonc-Ófalu I–II. temetők elemzésénél is két variáns született: SZŐKE 1992, 167–168; SZŐKE 1994, 281.
6 Erre vonatkozóan Lengyel Imre maga ad magyarázatot egy levelében, lásd KOVÁCS 1994, 173.



CSALÁDOK, LELETEK, GENERÁCIÓK

369

7 Mint pl. a tausírozott lószerszámveretekről lásd KISS 1991; KISS 1996; SZENTPÉTERI 1991; BENDE 1998; KÖLTŐ–SZENTPÉTERI 2004; a liliom-
díszes övveretekről lásd SZALONTAI 1995; az avar kor és Karoling-kor időrendjének összehangolásáról lásd SZŐKE 1994, 288–290.

8 A kézirat lezárása után jelent meg Kovács László tanulmánya, melynek kutatástörténeti összefoglalása szerint Lengyel Imrének „… a ko-
rai neolitikumtól a 19. századig terjedő időszak leleteiből nyert tudományos eredményei általánosságban és részleteiben is egyszer majd 
ellenőrzésre szorulnak…” (KOVÁCS 2011, 561). A szerző a régészeti szempontból levonható következtetések pontosítása érdekében hét, 
11–12. századi temető morfológiai, valamint szerológiai módszerekkel kapott nem és életkor meghatározásainak egybevetését végezte el. 
Megállapításai a dolgozatunkban feltételesen megfogalmazott eredményeket nem befolyásolják, mivel mi egyrészt abban nem csupán a nem 
és életkor meghatározására hagyatkoztunk, másrészt a csoportok bemutatása során, a tárgyalt sírok esetében újra ellenőriztük a morfológiai 
adatok helyességét. Nagyfokú eltérés, illetve feloldhatatlan ellentmondás esetén pedig a régészeti-kronológiai következtetés levonásától 
eltekintettünk. Figyelemmel ugyanakkor Kovács Lászlónak a cikkben megfogalmazott felvetéseire, a közeljövőben magunk is közreadjuk 
a teljes vörs-papkerti, valamint a 8–9. századi vereki-homokbányai avar temető (KÖLTŐ 2005; BERNERT 2003) kémiai-szerológia és morfoló-
giai módszerekkel nyert nem és életkor meghatározásinak adatait, illetve az összehasonlításukból nyert tapasztalatokat.

9 Lásd Márk L.: A csontkémiai vizsgálatok jelentősége és alkalmazása a történeti és igazságügyi antropológiában. Doktori disszertáció tézi-
sei. Pécs 2006.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az ábrákat Lengyel Imre vázlatai és a szerzők útmu-
tatása alapján Balla Krisztián készítette, melyért fo-
gadja köszönetünket. A tanulmány tárgyrajzait Nyári 

Zsolt készítette. A gyöngysorok feldolgozását Pásztor 
Adrien végezte, adatai felhasználásának lehetőségét e 
helyen is köszönjük.

utaltunk — Lengyel Imre nem ismerhette az egyes sze-
mélyeknek a leletanyagok által meghatározott időbeli 
besorolását.

A „családokon” belüli generációknak az abszolút 
időrendhez való kapcsolását abból az előfeltevésből 
kiindulva kezdtük el, hogy ha és amennyiben az avar 
népesség megéri a magyarok honfoglalását, és abban 
a „családban” feltűnik a csakis a magyarok megjelené-
séhez köthető lelettípus, az leghamarább a honfoglaló 
magyarok első generációjához köthető (RÉVÉSZ 1989, 
525). Amint a Lengyel-féle módszerrel mindig a fel-
menők azonosítása volt a „családfa” felépítésének a 
módszere, úgy a régészeti leletegyüttesek időben való 
elhelyezésének módja is a generációk visszaszámlá-
lásával történt. Bár a genetikai és történeti generáció 
nemcsak hogy nem azonos fogalmak (KÜRTI 1997, 23), 
de eltérő időtartamot is magukban foglalnak (LANGÓ 
2007, 61. j.), az itt évszázadonként általunk használt 
három generációs beosztás (5. kép) praktikus okokból 
megfeleltethető a régészeti keltezésben — s különösen 
a 9. és 10. századra vonatkozóan — bevett harmadolós 
terminológiának is.

A kiválasztott csoportok egyike (5. csoport) csu-
pán a módszer bemutatására alkalmas, az időrend 
szerint értékelhető leletanyag egyik személynél sem 
volt. Kizárólag avar hagyomány vonul végig a 42. és 
47. „családon”. A Karoling-kori és magyar honfoglalás 
kori leletanyag egymásutánisága fi gyelhető meg a 19. 
csoport tagjainál. Avar és magyar leletanyag került elő 
a 46a, 41. és 44. csoportban. Ugyanez fi gyelhető meg, 
de bizonytalan az értelmezhetőség a 45. és 48. csoport 
esetén.

A vörsi település kezdete a késő avar kor legvégére 
keltezhető. A most vizsgált és bemutatott közösségek-

ből az ekkor (8. század végén) eltemetett, alapító csa-
ládokat egyik csoport sem képviseli, és a vörsi temető 
felhagyásának idejét (10. század utolsó harmada) sem 
reprezentálják. Bemutatásukra a lelőhely monografi kus 
közlésekor kerül sor.

A honfoglaló magyarság régészeti kutatásáról szó-
ló legutóbbi összefoglalás érintette a Lengyel Imre ál-
tal végzett szerogenetikai vizsgálatokkal is kapcsolatos 
problémakört: a generációk és lelethorizontok, az egy-
mást követő nemzedékek antropológiai módszerekkel 
való meghatározásával és a régészeti leletek tipokro-
nológiáján alapuló,7 relatív időrend fi gyelembe vételé-
vel lehet következtetéseket levonni. A két tudományág 
módszereinek együttes használata azonban — kevert 
érvelésként értelmezve — a kutatás egy részében el-
utasítást váltott ki (LANGÓ 2007, 225–227).

Lengyel Imre módszerének változatlan folyta-
tására már nincs mód,8 a szerogenetikai vizsgálatok 
másféle irányba mozdultak el (MÁRK 2003).9 Az egy-
kori családi kapcsolatok pontosabb meghatározására 
legújabban a modern, DNS-alapú biológiai kutatások 
segítségével teremtődött új lehetőség (LANGÓ 2007, 
227). A morfológiai vizsgálatok mellett szükséges 
olyan DNS-elemzések elvégzése, melyekkel ellen-
őrizhetők és kibővíthetők az eddigi megállapítások a 
genetikai rokonsági fák szerkesztésére (RASKÓ 2008, 
1199). Ez a módszer a vörs-papkerti népesség bel-
ső kapcsolatrendszerének vizsgálatára, a Lengyel 
Imre-féle eredmények ellenőrzésére is alkalmasnak 
tűnik, amellett, hogy a magyar honfoglalás kori né-
pességek körében nemrégen végzett archeogenetikai 
vizsgálatok elsődleges tapasztalatai szkepcitizmusra, 
de legalábbis nagyfokú óvatosságra intenek bennün-
ket (MENDE 2008, 1197).
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The Vörs-Papkert B site was excavated by the spe-
cialist working in the Directorate of Somogy County 
Museums between 1983 and 1996 as part of the Little 
Balaton research project. The biochemical analysis 
introduced and applied by Imre Lengyel (1934–1992) 
gradually gained currency in Hungarian archaeology 
from the mid-1960s, and was used in the assessment 
of countless sites from prehistory to the late Middle 
Ages. The uniqueness of the Vörs site is that in contrast 
to other sites chosen for analyses of this type, which 
usually represented a single period, a single archaeo-
logical culture or a single ethnic group, the anthropo-
logical material from Vörs spans several periods and 
comprises various ethnic groups (Late Avar period, 
Carolingian period, Hungarian Conquest period and 
Árpádian Age).

Parallel to the archaeological work on the site, 
Imre Lengyel analysed over 400 graves, on the 
basis of which he reconstructed 48 genetic units (53 

with the sub-groups). Imre Lengyel’s early death 
prevented him from completing his analysis of all 
the families: he reconstructed the family tree of 9 
groups among the 48 groups he had identifi ed, which 
causes diffi culties in the interpretation of the Vörs 
kinship groups. We chose four groups for a control 
analysis from among the genetic groups of the Vörs-
Papkert cemetery reconstructed on the basis of the 
serological analyses. Although the small number of 
“family trees” and groups presented here calls for 
caution, they are nonetheless suitable for identifying 
several interesting phenomena. The “ families” 
buried with artefacts of the Late Avar period and 
of the Carolingian fringe culture living at the same 
time apparently kept their distance from each other, 
at least judging from the location of their graves in 
the Vörs cemetery. Imre Lengyel’s method cannot be 
continued in an unchanged form; serogenetic studies 
have taken a different course.

FAMILIES, FINDS AND GENERATIONS: AN INTERDISCIPLINARY EXPERIMENT AT VÖRS-PAPKERT B
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1. kép. A Vörs-Papkert B temető Lengyel Imre által meghatározott genetikai csoportjai
Fig. 1. The genetic groups of Vörs-Papkert, Cemetery B as defi ned by Imre Lengyel



KÖLTŐ LÁSZLÓ – SZENTPÉTERI JÓZSEF – BERNERT ZSOLT – PAP ILDIKÓ

374

2. kép. Vörs-Papkert B temető. 1: 5. csoport; 2: 19. csoport; 3: 41. csoport
Fig. 2. Vörs-Papkert, Cemetery B. 1: Group 5; 2: Group 19; 3. Group 41
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3. kép. Vörs-Papkert B temető. 1: 42. csoport; 2: 44. csoport; 3: 45. csoport
Fig. 3. Vörs-Papkert, Cemetery B. 1: Group 42; 2. Group 44; 3: Group 45
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4. kép. Vörs-Papkert B temető. 1: 46a csoport; 2: 47. csoport; 3: 48. csoport
Fig. 4. Vörs-Papkert, Cemetery B. 1: Group 46a; 2. Group 47; 3: Group 48
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5. kép. 1: A Vörs-papkerti leletek korszak szerinti megoszlása (1: Késő avar kor; 2: Karoling-kor; 3: Magyar honfoglalás kor); 
2: A vörs-papkerti temető elemzett csoportjainak időrendi besorolása

Fig. 5. 1: Distribution of grave goods according to period in the Vörs-Papkert cemetery (1: Late Avar period; 2: Carolingian 
period; 3: Hungarian Conquest period); 2: Chronological sequence of the analysed genetic groups of the Vörs-Papkert 
cemetery
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6. kép. Vörs-Papkert B temető. 19. csoport: 26., 157., 158., 164., 167. sír
Fig. 6. Vörs-Papkert, Cemetery B, Group 19: Graves 16, 157, 164 and 167
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7. kép. Vörs-Papkert B temető. 41. csoport: 307., 352. sír
Fig. 7. Vörs-Papkert, Cemetery B, Group 41: Graves 307 and 352
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8. kép. Vörs-Papkert B temető. 41. csoport: 309., 310., 319., 351., 353., 391. sír
Fig. 8. Vörs-Papkert, Cemetery B, Group 41: Graves 309, 310, 319, 351, 353 and 391
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9. kép. Vörs-Papkert B temető. 42. csoport: 308., 314., 333., 335. sír
Fig. 9. Vörs-Papkert, Cemetery B, Group 42: Graves 308, 314, 333 and 335
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10. kép.  Vörs-Papkert B temető. 44. csoport: 392., 393., 395. sír
Fig. 10.  Vörs-Papkert, Cemetery B, Group 44: Graves 392, 393 and 395
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11. kép.  Vörs-Papkert B temető.. csoport: 396., 397/A–B; 399., 400., 405., 406. sír
Fig. 11.  Vörs-Papkert, Cemetery B, Group 45: Graves 396, 397/A–B, 399, 400, 405 and 406
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12. kép.  Vörs-Papkert B temető. 46a csoport: 376., 417., 449., 450. sír
Fig. 12.  Vörs-Papkert, Cemetery B, Group 46a: Graves 376, 417, 449 and 450
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13. kép.  Vörs-Papkert B temető. 47. csoport: 409., 416., 418., 424. sír
Fig. 13.  Vörs-Papkert, Cemetery B, Group 47: Graves 409, 416, 418 and 424
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14. kép.  Vörs-Papkert B temető. 48. csoport: 500., 501., 510., 511., 524. sír
Fig. 14.  Vörs-Papkert, Cemetery B, Group 48: Graves 500, 501, 510, 511 and 524


