
Az1 északnyugat-dunántúli Győr-Ménfőcsanak határában fekvő, a 19. század vége óta ismert, sok korszakos 
lelőhelyen 2009 és 2011 között, bevásárlóközpont építését megelőzően kilenc hamvasztásos rítusú, kora 
bronzkor végi sírt tártunk fel. E sírok a hazai nagy felületű ásatásokhoz mérten összetett feldolgozása 
jelenleg is tart. Eddigi eredményeink, amellett, hogy a viszonylag kevés dunántúli radiokarbon adatunk 
számát gyarapították, bővítették ismereteinket az ételmelléklet-adás bronzkori szokásaival kapcsolatban. 
Ezen kívül hozzájárultak a korszak viseletéről alkotott képünkhöz is, amit a mellékletekben leggazdagabb, 
8464-es sír példájával szeretnék szemléltetni.

A Kisalföldön, a Győrhöz tartozó Ménfőcsanak településrész határában a jelenleg északnyugat felé 
kanyarodó Holt-Marcal (Öreg-Rába) nevű folyószakasz alakította ki a számos régészeti korszakban 
(réz- és bronzkor, kelta, római, avar, Árpád-kor) sűrűn lakott homokdombok rendszerét. Ezt ÉK-DNy 
irányban szeli ketté a római korig biztosan, de valószínűleg az őskorig visszavezethető út, a mai 83. sz. 
főút közelében. A Széles-földeknek is nevezett lelőhelyen2 végeztünk 2009–11-ben megelőző feltárást, 
amelynek során a 27,7 ha-os beruházási terület északnyugati, alacsonyabban fekvő részén kilenc kora 
bronzkor végi hamvasztásos temetkezés került elő – nyolc urnás és egy szórt hamvas sír (1. kép). A sírok 
tudományos feldolgozása 2012-ben kezdődött el, több szakember közreműködésével.3

A sírcsoport leggazdagabb temetkezésének a 8464. számú bizonyult. Az urnasírt még a humusz szintjén 
jelezte egy fémkereső műszerrel megtalált bronz spirálkarperec és benne egy arany hajkarika. Ezek nyomán 
egy bolygatott, oldalára dőlt urnát, egy újabb bronz karperecet, valamint szétszóródott, égett csonttöredékeket 
találtunk (2. kép), az urna alatt pedig egy pattintott kőeszköz töredékét. A restaurátorműhelyben végzett 
bontás során az urna belsejéből nem kerültek elő további mellékletek (3. kép), a hamvak mosása során 
viszont igen: az arany hajkarika párja és átfúrt, égett állatfogak apró töredékei, továbbá kagylómaradványok. 
A mindössze 4 gramm égett embercsont-töredéket egy 14 évnél idősebb egyén maradványaként lehetett 
meghatározni. A sír egyetlen edénye egy viszonylag kisméretű urna, amelybe egykor a hamvakat és a 
mellékleteket helyezték. Az edény vékony, eredetileg mészbetéttel kitöltött, tekercselt pálcikás díszítése a 

1 MNM-NÖK, II. sz. Regionális Iroda, Szombathely
2 E nagy kiterjedésű (kb. 150 ha) lelőhely részei többek közt a Ménfőcsanak-Savanyító, Ménfőcsanak-Szeles-dűlő, 

Ménfőcsanak-83. sz. főút, Ménfőcsanak-Bevásárlóközpont és Ménfőcsanak-Eperföldek néven említett korábbi ásatások is. 
A korábbi kutatástörténet összefoglalását lásd Takács Miklós: A Ménfőcsanak-Szeles dűlői lelőhelyen 1990–91-ben feltárt, 
Árpád-kori veremházak / Pit-houses from the Árpád age found at the site of Ménfőcsanak-Szeles-dűlő in 1990–91. Arrabona 
44/1 (2006), 537–540. A lelőhelynek a 83. sz. főút, a Gyirmótra, ill. az Achilles parkba vezető út által határolt részén végeztünk 
megelőző feltárást az MNM-NÖK munkatársaival (ásatásvezető: Ilon Gábor, munkatársak: Eke István, Horváth Ciprián, 
Melis Eszter), amelynek kelta kor előtti időszakára vonatkozó eredményeit, bővebb kutatástörténettel három VIA kötetben 
szándékozunk közölni (szerk. Ilon Gábor, Pető Ákos).

3 T. Biró Katalin (kőeszköz-meghatározás), Döbröntey-David Szilvia és az Archaeolore Kft. (restaurálás, fémtárgyak XRF 
vizsgálata), Kenéz Árpád (archaeobotanika), Nagy Gábor (archaeozoológia), Sümegi Pál (malakológia), Tóth Gábor 
(antropológia). A terepi munkában Sándor Lajos (fémkeresőzés), Wolf Ernő (terepi bontás), Hatos János (fotó) és Ritly Jenő 
(rajz) működtek közre. Mindannyiuk munkáját ezúton is köszönöm. Külön köszönet illeti Döbröntey-David Szilviát (XRF) 
és Sümegi Pált (malakológia) önzetlen segítségükért. Végül, de nem utolsósorban köszönöm az ásatásvezető Ilon Gábornak a 
leletanyag átengedését, valamint a feldolgozás során nyújtott segítségét.
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2. kép: A 8464. sír rajza. Jelmagyarázat: 1. urna, 2 – 3. bronz karperecek, 
4 – 5. arany hajkarikák, 6. égett vaddisznófog- és kagylótöredékek. A: kerámia,  

B: hamvak, C: bronz, D: arany, E: égett állatfog. 12/2/8C: vörösesbarna, közepesen 
tömör, homokos humusz, kerámiával (készítette: Kovács Zoltán és Eke István, 

Ritly Jenő terepi rajza alapján)

1. kép: Győr-Ménfőcsanak-Széles-földek és a 8464. sír elhelyezkedése (készítette: Eke István)
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kisapostagi kultúra klasszikus időszakára,4 a dunántúli kora bronzkor 
3. fázisára keltezi a sírt (4. kép). 

A hamvasztásos rítus ellenére a sír bővelkedett viseleti elemekben: 
egy három- és egy ötmenetes bronz spirálkarperec került elő, amely a 
közép-európai kora bronzkorban – részben a magyarországi középső 
bronzkorral egy időben – népszerű ékszertípusnak számított (5. kép). 
A röntgenfluoreszcens elemzés (XRF) során kimutatott magas réz- 
(90,25, ill. 92,96 %) és nem mérhető óntartalom azonban az ötvözés 
hiányára, a magyarországi kora bronzkor időszakára utal. Szembetűnő 
a karperecek kis átmérője (3,2 – 3,7 cm), amely alapján egy fiatal, 
14–16 év körüli, valószínűleg lány temetkezése feltételezhető. 
Zsennyéről ismert például egy 3,5 cm átmérőjű hasonló karperec 
egy olyan csontvázas rítusú sírból, amelyben az eltemetett kora 
biztosabban megállapítható: 15 és 20 év közt volt.5 

A két hajkarika kerek átmetszetű, végén elkeskenyedő aranydrót 
másfélszeres feltekerésével készült, így egyik végén nyitott, másik 
végén visszahajlított „S” alakú spirálkarika jött létre (6. kép). 
Viseletük kapcsán felmerült, hogy fülbevalóként használhatták őket, 

4 A kisapostagi kultúrát a kisapostagi temető közlésekor különítették el az edények peremén és fülén benyomkodott, pálcikára 
feltekercselt szőrrel vagy fonállal készített díszítés alapján (Mozsolics Amália: A kisapostagi korabronzkori urnatemető / Der 
frühbronzezeitliche Urnenfriedhof von Kisapostag. Archeologia Hungarica 26. Budapest: Magyar Történeti Múzeum, 1942). 
A Dunántúlon a legnyugatabbi területek (Sopron környéke, Vas, Zala megye) kivételével, a kora bronzkor 3. időszakában volt 
elterjedt. A mészbetét nélküli tekercselt pálcikás díszítésű edényeket a korai (1.), a mészbetétes mintájú edényeket a klasszikus 
(2.) fázisba sorolták (Torma István: A kisapostagi kultúra telepe Balatongyörökön / Eine Siedlung der Kisapostager-Kultur in 
Balatongyörök. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 11 (1972), 15–34). Szoros kapcsolata / rokonsága a Mészbetétes 
kerámia kultúrájával ma már bizonyított (Honti Szilvia – Kiss Viktória: Középső bronzkori leletek Somogy megyéből / 
Funde aus der Mittelbronzezeit im Komitat Somogy. Somogyi Múzeumok Közleményei 12 (1996), 17–37). A kisapostagi 
kultúra különválasztását az 1960-1970-es években Bándi Gábor megkérdőjelezte (Bándi Gábor: A mészbetétes edények népe 
északdunántúli csoportjának kialakulása és elterjedése / Die Entstehung und Verbreitung der nortransdanubischen Gruppe des 
Volkes der inkrustierten Keramik. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 11 (1972), 41–57.), ahogy újabban Szabó Géza 
is a bonyhádi temető feltárása kapcsán.

5 http://sirasok.blog.hu/2010/01/19/a_fiuk_a_banyaban_dolgoznak_5 Látogatva 2013.08.25.

4. kép: A sír urnája restaurálás után 
(fotó: Takács Tibor)

6. kép: Arany hajkarikák 
(fotó: Takács Tibor)

5. kép: Bronz spirálkarperecek 
(fotó: Takács Tibor)

3. kép: A sír in situ kiemelt urnája a restaurátor műhelyben 
(készítette: Archeolore Kft.)
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de ma már többnyire hajfonatdíszként, esetleg 
gyűrűként értelmezik e tárgytípust. A valószínűleg 
nyugat felől elterjedt „Noppenring”-hez6 nagyon 
hasonló aranyékszer Kaposvár környékén került 
elő, a kisapostagi kultúra csontvázas rítusú sírjában. 
A ménfőcsanaki darabok magas ezüsttartalmú 
(20,45%, illetve 18,73%) aranyból készültek, 
amely elsősorban az erdélyi bányákból származó 
aranyakra jellemző, bár a középső bronzkor elejétől 
aranymosással lehet számolni Pozsony környékén, a 
Csallóközben, valamint a Zsitva- és a Nyitra-folyók 
völgyében. Az arany nyersanyagának származása 
így további kémiai vizsgálat tárgyát képezheti.

Az urna körül szétszóródott hamvak közt a 
meghatározás során fésűs kagyló (limnocardium) 
öt töredékét és 90 égett, átfúrt vaddisznófog-
darabot lehetett elkülöníteni, amelyek a megmaradt 
lyukak száma alapján legalább 29 metszőfoghoz 
tartozhattak (7. kép). A kagylók egyértelműen fosszilis, tízmillió éves rétegekből, a Fertő-tó vidékéről 
vagy a Bakonyaljáról származhattak, a vaddisznó metszőfogak legalább nyolc, háromévesnél idősebb 
állat elejtését feltételezik. Elsősorban szlovákiai, ausztriai és Maros-vidéki kora bronzkori, csontvázas 
rítusú temetőkből ismertek állatfogakból (főként kutyafélék fogaiból) és kagylókból készült füzérek, 
valamint ruhára varrt csontdíszek. A kisapostagi kultúrából eddig ugyan nem ismert állatfogakból készült 
ékszer, de előkerülése nem meglepő, mivel csak a középső bronzkortól számolhatunk nagyobb számban a 
bronzékszerek elterjedésével. A hamvasztásos rítus miatt a 8464-es sír esetében nem állapítható meg, hogy 
hol és milyen módon viselték a vaddisznófogakat és a kagylókat. Nagy számuk és a karperecek előkerülése 
miatt kizárható, hogy a karon viselték volna őket. Valószínűleg nyaklánc részei, esetleg ruhára varrt díszek 
lehettek, az előbbi rekonstrukciós lehetőség a 8. képen látható.

A sírgödör földmintáinak vizsgálata során darakása jellegű étel 37 morzsáját vették számba az MNM-NÖK 
budapesti laboratóriumában, amivel bővült az ismert kora bronzkori ételmelléklet-adási szokások köre. 
Ezek az ételmaradványok a mellékletekkel együtt az urnából szóródhattak ki a bolygatás során. Faszénből 

6 Bronz vagy aranydrót különböző átmérőjű, többszörös, „S” alakú, vagy hurokszerű meghajlításával készülő karikaékszer a 
közép-Duna vidéki kora bronzkorban.

8. kép: A vaddisznófogak és kagylók 
rekonstrukciója nyakláncként (készítette: Nagy Gábor, 

fotó: Takács Tibor)

9. kép: A 8464-es sír radiokarbon adata 
(készítette: Siklósi Zsuzsanna)

7. kép: Jobb állapotú vaddisznófogak és kagylótöredékek  
a sírból (rajz: Radics András)
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vett mintából került sor a temetkezés radiokarbon kormeghatározására az MTA ATOMKI laboratóriumában, 
ennek alapján a sír legnagyobb valószínűséggel Kr.e. 1960–1870 közé keltezhető (9. kép).7

A ménfőcsanaki 8464-es temetkezés esetében a dunántúli kora bronzkor végére jellemző, gazdag 
ékszergarnitúrát tárhattunk fel. A magyarországi bronzkor kutatásában eddig egyedülálló módon hamvasztásos 
temetkezésből került elő fogékszer, ezek száma azonban reményeink szerint gyarapodni fog az újabb, 
alapos feltárások eredményeinek közzétételével (pl. Mernyéről). Az állatfogak bajelhárító, amulett szerepe a 
neolitikum óta ismert. A kora bronzkor végén az értéktárgyak családon belüli átörökítésével lehet számolni, 
e szokás meglétét a 8464-es sír példája is alátámaszthatja. Az ékszer elkészítése ugyanis nyolc vaddisznó 
elejtését feltételezi, amelyre az eltemetett, karpereceinek apró átmérője alapján, minden bizonnyal képtelen 
volt. A fogékszer, valamint az értékes anyagból, aranyból készült hajkarikák alapján az eredetileg urnában 
nyugvó, valószínűleg fiatal lány a kora bronzkor végén a Rába mocsarai közt élő kis közösség elitjéhez 
tartozhatott. 
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