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A doktori értekezés témája a Vas megye késő népvándorlás- és kora Árpád-kori 

településeiről származó kerámiaanyag részletes, statisztikai szemléletű összehasonlító 

elemzése. Célul tűztem ki az ezredforduló óta örvendetes módon megszaporodó korszakbeli 

vasi településfeltárások általam feldolgozott lelőhelyeinek publikálását is. A dolgozat 

elkészítése során törekedtem a Vas megyei régóta ismert, új és feldolgozás alatt álló illetve 

közzétett települések adatainak felhasználására, valamint figyelembe vettem a történelmi Vas 

megye temetőiről rendelkezésre álló, a települések leleteinél jóval napra készebben 

feldolgozott ismeretanyagot is. 

 

1. Térbeli és időbeli határok 

A munka térbeli és időbeli határait a feldolgozásra váró lelőhelyek elhelyezkedése és 

leletanyaga határozta meg. A közelmúltban megismert települések feltárására főképp a 

nagyberuházásokhoz kapcsolódó munkálatok kapcsán, Vas megye középső és keleti részének 

sík vidékein került sor. Nagyobb kiterjedésű avar kori településnyomot a megyében 

mindeddig annak ellenére nem sikerült feltárni, hogy a korszakból nagy sírszámú és gazdag 

leletanyagú temetőket (Vasasszonyfa, Lukácsháza, Celldömölk-Izsákfa) ismerünk. A magyar 

foglalást megelőző évszázadból a Sárvár-Végh malmi eddig az egyetlen feltárásból ismert 

temető. Ennek közelében ma már kettő, 9. században alapított településről tudunk. Ezek 

egyike – hasonlóan a más Karoling-kori falvak esetében megfigyeltekhez – a 10. században is 

tovább élt, míg a Sárvár-Faképi dűlőben elterülő település a 12. század elejéig lakott volt. A 

vizsgált honfoglalás- és kora Árpád-kori települések élete is a 11. század végén, 12. század 

elején zárult le, amikor a falvak lakói néha valószínűleg csak csekély távolságra, de régi 

lakhelyüket felhagyva az újonnan emelt templomok közelébe költöztek, és a későbbiekben 

ezek köré temették halottaikat. 

 

2. A feldolgozás menete 

A településeken előkerülő leletanyag túlnyomó többsége kerámiatöredék. Munkámban 

ezek minél részletesebb leírására és összehasonlító statisztikai elemzésére fektettem a 

legnagyobb hangsúlyt. A 9-10. századi és 10-12. századi kerámia jellegzetességeinek 

összehasonlítása során olyan elemeket kerestem, amelyek alapján lehetővé válik a 

kerámiaanyag pontosabb datálása. Kiemelt érdeklődéssel tekintettem a két korszak közötti 

váltás időszaka, a 10. század kerámiája korhatározásának kérdésére. Az egyes 

településrészletek datálása során a kerámiaanyag, az előkerült viseleti tárgyak és eszközök 

jellegzetességei mellett természettudományos vizsgálatok eredményeit is figyelembe vettem. 
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A kerámiaanyag nyilvántartásba vétele során az anyagot elsőként edénytípusonként 

különítettem el. A Karoling-kori edények közül először a sütőtálakat, sütőharangokat, tálakat, 

majd a fazekakat írtam le az edény részeinek sorrendjében, fölülről lefelé haladva (perem-, 

oldal-, és aljtöredékek). Az Árpád-kori edénytípusoknál a cserépbográcsok, palackok, fazekak 

sorrendet követtem. Az egyes tárgyakról – egyedileg illetve a díszítetlen oldaltöredékek 

esetében csoportosan – minden esetben a következő adatokat vettem fel: az alapanyag szabad 

szemmel látható elemei (homok, apró kavics, zúzott kerámia, mészszemcse, grafit és szerves 

anyag), készítési technika, szín, égetés, forma, díszítés és méretek. A perem- és aljtöredékek 

esetében – törekedve a minél teljesebb adatfelvételre – a perem indítását, formáját, kiképzését 

és tagoltságát illetve a peremátmérőt, az aljaknál a dellét, fenékbélyeget és fenékátmérőt írtam 

le. Az edények készítési módját illetően az aljtöredéken sikerült a legtöbb megfigyelést 

tennem. Az összes edénytípusnál dokumentáltam a használatból vagy másodlagos égésből 

származó koromnyomokat és koromlerakódásokat is. 

A munka során 4052 9-10. századi és 2456 kora Árpád-kori edénytöredéket írtam le. 

Együttes számuk 6508. 

 A feldolgozás tárgytípusonként, a leírás szempontjai szerint történt. A tárgytípusok 

közül a dolgozat által vizsgált egész időszakban a fazekak voltak túlsúlyban. Arányuk a 

népvándorláskor végén 98,4, az Árpád-korban 98,62%. Egy százalék alatt figyelhetőek meg a 

Karoling-korban tálak és sütőtálak, és az anyag 1,5%-át teszik ki a sütőharangok. A kora 

Árpád-korban nem éri el az 1%-ot a tálak és palackok aránya. A fazekak után a leggyakoribb 

edénytípus a cserépbogrács, amely a korszak anyagának mindössze 1,1%-át teszi ki. 

 Az összehasonlító statisztikai módszert a fazékanyag elemzésénél alkalmaztam. A 

vizsgálathoz minden esetben az adott szempont szerint legtöbb vonatkozó adatot vettem 

figyelembe; pl. a peremátmérők metrikus adatainak elemzése során bevontam a külön leírt 

egész edények méreteit, vagy a díszítési módok arányának kiszámításánál a többszörös 

díszítések számával megemeltem a viszonyítási alapot (100%) és a többes díszítés minden 

elemét egynek számolva állapítottam meg az adott díszítési mód arányát. 

 

3. A bemutatott települések 

 Vas megye Karoling-kori településeit a terepbejárások, szórványleletek és feltárások 

alapján a korszakban is használt római kori úthálózat stratégiai pontjain, a folyóátkelők 

valamint a magaslati helyek közelében kell keresnünk. Fontos településeknek kellett lenniük a 

Répce átkelője (Répcelak-Várdomb), a sárvári Rába-átkelő (Sárvár-Végh malom, Sárvár-

Sitkei erdő és ERTI telep, Sárvár-Faképi dűlő) és a körmendi Rába-átkelő közelében, Savaria 
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környékén, a Borostyánút mentén és a magaslati Velem-Szentviden. Ezek közül feltárásból 

igen keveset ismerünk. Velemből az anyag jellege alapján valószínűleg településkerámiát őriz 

a Savaria Múzeum, de az 1954-ben beleltározott edények előkerülési körülményeit nem 

ismerjük. Az első dokumentált korszakbeli településanyag Sárvár-Sitkei erdőn és ERTI 

telepen, Károlyi Mária és Buocz Terézia leletmentése során vált ismertté az 1970-es években. 

Ezt követően a 2000-es években került sor késő népvándorlás kori települések feltárására. 

Farkas Csilla és Kiss Péter Sárvár-Faképi dűlőn, Skriba Péter Vát-Telekesen, Farkas Csilla 

Kemenespálfa-Zsombékoson, majd 2012-ben Mladoniczki Réka és 2013-ban Hornok Péter 

Pósfa-Almás alján tárt fel nagyobb kiterjedésű településnyomot. A felsorolt települések közül 

Vát-Telekes anyagát Skriba Péter tette közzé (Skriba 2010). Kemenespálfa-Zsombékos, 

Sárvár-Sitkei erdő és ERTI telep, valamint Sárvár-Faképi dűlő feldolgozására a dolgozat 

keretein belül került sor. Pósfa-Almás alja közzététele későbbi munkám lesz, de az innen 

származó kerámiaanyag sajátosságait a vasi Karoling-kori kerámiaanyag értékelésébe be 

tudtam vonni. 

 A dolgozatban bemutatott települések élete a 9-10. századra datálható, a falvak a 

terület magyar foglalását követően is háborítatlanul folytatták életüket. Az előkerült 

leletanyag (sarlók, vas csoroszlya, csáklya, hálónehezékek) és a kemenespálfai őrlőköveken 

Persaits Gergő által végzett fitolitvizsgálat alapján a Marcal magaspartján elterülő 

Kemenespálfa és a Rába egyik természetes félszigetén elhelyezkedő Sárvár-Sitkei erdő lakói 

földműveléssel és halászattal foglalkoztak. A stratégiai jelentőségű Rába-átkelő nyugati 

oldalán elhelyezkedő, kelet felől árokkal védett Faképi-dűlői település lakosainak feladata az 

átkelő védelme lehetett. Ezt a következtetést erősíti, hogy a falu egyik gödréből egy láncing 

töredéke is előkerült.  

 Az Árpád-kori települések anyagához a mindkét korszakot felölelő Sárvár-Faképi dűlő 

lelőhely vezet át. A 12. század elejéig továbbélő település kora Árpád-kori fazekain 

megtalálható fogaskerékminta kapcsán felmerült annak lehetősége, hogy területünkön ez a 

díszítés már a 10. században megjelenhetett. A Nyugat-Dunántúlon az ország más részeihez 

képest kevésbé ritka díszítést a temetőkben való előfordulása alapján keltezték a 11. századra. 

Vas és Zala megyében azonban az edény, mint tárgytípus teljesen hiányzik a soros temetők 

anyagából, így az itteni megjelenéséhez csak a településeken megfigyeltek nyújthatnak 

támpontot. Ez a minta Vas megyei fazekakon már az Árpád-kor legelején is igen változatos 

formában található meg. A díszítés megfigyelhető a perembelsőn, és többes 

díszítéskombinációkban egyaránt. A fogaskerekes dísz 10. századi datálása mellett 

radiokarbon eredmények is szólnak. Sárvár-Faképi dűlő 668. objektumának leletanyaga arra 
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világít rá, hogy a Nyugat-Dunántúlon a fogaskerékminta jelenléte nem zárja ki a 10. századi 

datálást. 

 Celldömölkön, a Ság hegy lábánál több mint két hektáron tártuk fel a megye 

mindeddig legnagyobb kiterjedésű kora Árpád-kori településrészletét. Az itt megismert 105 

objektum közül legalább három lakóház, ismét három ház vagy műhely lehetett. Két műhely, 

tíz külső kemence és egy kemencebokor, valamint számos gödör és verem utal az itt lakók 

gazdasági tevékenységére. 

A megye mindmáig egyetlen virágcserép alakú tálját a falu kútjának faszerkezete 

mellé visszadöngölt földben találtuk meg. A település házainak és műhelyeinek kemencéiből 

több kovács- és kohósalakot bontottunk ki, melyeket a platnikba építettek be. A salakok 

Molnár Ferenc geológus által végzett archeometriai vizsgálata, az előkerült nagy mennyiségű 

vastárgy és a feltárt objektumok jellege alapján itt egy, minden valószínűség szerint a Ság 

hegyen lévő, a bazaltbányászat következtében mára elpusztult erősség számára 

kovácstermékekkel szolgáltató közösség élhetett. Közvetve a gazdasági tevékenység – a 

fémsalakok újraolvasztása – mellett szól a Persaits Gergő által végzett fitolitvizsgálatok 

eredménye is, amely a kemencék szájának megerősítésére szolgáló őrlőköveken alig mutatott 

ki gabonamaradványt. 

 A celldömölki kora Árpád-kori falu a Márton Péter akadémikus által végzett 

arheomágneses korhatározás adatai alapján a 10. század végén már létezhetett. Bár a 

falurészlet kiemelkedően gazdag volt viseleti tárgyakban (bronz- és ezüst S-végű hajkarikák, 

ezüstfóliás gyöngy) valamint vastárgyakban (sarlóvég, egy ép vágóeszköz, vödörfülek, 

vaskarikák, kések, vasalatok, horog), és ezek közül több, valamint a virágcserép alakú tál már 

a 10. században is használatban lehetett, az előkerült leletanyag a természettudományos 

vizsgálat nélkül nem tette volna lehetővé a honfoglalás kori datálást. A viszonylag nagy 

számban előkerült cserépbográcsokon megfigyelhető, Takács Miklós által leírt korai formai 

jegyek alapján is csak a 10-11. századra volna mód a település korát szűkíteni. 

 A celldömölki anyag leírása után négy kisebb kiterjedésű falurészlet (Hegyfalu, 

Lukácsháza, Táplánszentkereszt és Répcelak) leleteit mutatom be. Bemutatásuk a közzétett 

Vas megyei Árpád-kori települések számát növeli. 

 Hegyfalun egy nagyobb kiterjedésű feltárás során került elő egy kora Árpád-kori ház 

és egy gödör. Korukat a leletanyag kis mennyisége miatt a korszak két évszázadán belül 

pontosabban nem lehetett meghatározni.  
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Lukácsházán mindössze két korszakbeli gödörből származik kora Árpád-kori kerámia. 

Az edények között viszonylag sok a fehérhez közelítő színű, világos árnyalatú fazék, és csak 

ezen a lelőhelyen figyelhető meg az átlagosnál nagyobb méretű edények túlsúlya.  

A fazekak közül három szinte teljesen kiegészíthető. Az egész edények közül egyet 

teljes testén csigavonalban felvitt fogaskerékminta borít, míg nyakát körömbenyomás-sorral 

és hullámvonallal díszítették. Figyelemre méltó egy igen jellegzetes, nyakban erősen profilált 

kora Árpád-kori fazék, amelynek első példáját Takács Miklós írta le a Vas megyéhez közeli 

Külsővat településen. Hasonló edényeket Sárvár-Faképi dűlő és Celldömölk kora Árpád-kori 

anyagában is találunk. 

 A Répce folyó hajdani átkelőjéhez közel elhelyezkedő mai Répcelak város környéke 

az itt elpusztult késő népvándorlás- és kora Árpád-kori soros temető tanúsága szerint az egész 

9-12. században lakott lehetett. A Galagonyás-dűlőben Farkas Csilla tárta fel egy kora Árpád-

kori településrészlet három, valószínűleg műhelyként funkcionáló építményből álló részletét. 

A gazdasági épületek egyike egy sekélyen a földbe mélyített kerek épület, amelynek padlóján 

– több fogaskerékmintás és vonalköteggel díszített töredék mellett – egy grafitos soványítású, 

hullámvonalak közt beböködés-sorral díszített, feltehetően importból származó fazéktöredék 

hevert. 

 Táplánszentkereszt határában 1995-ben Kiss Gábor tárt fel két lakóházat, egy 

kemencebokrot, négy kemencét, két árokrészletet és két gödröt. A kerámiaanyag jellemző 

darabja egy a peremén V alakú bevágással ellátott fazék. Különleges egy szürkésfehér, erősen 

reszelős tapintású, jellegzetes anyagú fazéktöredék, melyhez igen hasonló darab 

Celldömölkön 11. századra datálható, hordó alakú ezüstfóliás gyönggyel került elő. Ez illetve 

bekarcolt vonalas díszítés magas aránya amellett szól, hogy a településrészletet inkább a 11-

12. században lakhatták. 

 

4. Vas megye Karoling-kori kerámiaanyaga 

 A dolgozat első értékelő fejezetében a feldolgozott három település teljes 

kerámiaanyagának jellegzetességeit együttesen tekintettem át. Az edénykészítés 

alapanyagának értékeléséhez a Vas megye korszakbeli edényeinek reprezentatív 

válogatásából Gherdán Katalin és Tóth Mária által végzett petrográfiai és archeometriai 

vizsgálat eredményeit is fel tudtam használni. 

 A sütőtálak, sütőharangok és palackok bemutatása után a fazekak részletes elemzését 

végeztem el, külön vizsgálva a legáltalánosabb vörös, és a szórványosan jelen lévő 

narancssárga és szürkésfehér alapanyagból készült edényeket, a felhasznált soványító 



6 

 

anyagokat, valamint a 9. században a területen általánossá váló kézikorong használatával 

készült és a kevés kézzel készült fazekat. 

 A fazekak formai jegyei után a díszítés arányát, helyét és módját elemeztem. A 

díszítési módok közül a fésűs díszítések bizonyultak a legnépszerűbbnek, arányuk 84,7%. 

Gyakoriságban ezt követik a vonalas díszek (8,3%) és a hullámvonal (5,4%), és csak a 

díszített edények 1,6%-át látták el változatos kivitelű egyéb motívummal. 

 A fejezetet az edények metrikus adatai és a főképp edényaljakon tett technikai 

megfigyelések, valamint a faedények és eszközök leírása zárja. 

 

5. Vas megye kora Árpád-kori kerámiaanyaga 

 Az előzőhöz hasonlóan felépített értékelő fejezet részletesen taglalja a kora Árpád-

korban is meglévő és új edénytípusok jellegzetességeit, különös tekintettel a fazekak adataira.  

 Az Árpád-kori fazekak között is a vörösre égő agyag használta az általános, azonban 

jelentősen megnőtt a fehérhez közelítő színű, illetve a narancssárga színű edények aránya. A 

természettudományos vizsgálatok alapján azonban az egész vizsgált időszakban szinte 

kizárólag helyben fellelhető alapanyagot használtak, amelyből mindhárom színre égő edények 

készültek. 

 A Karoling-korban jelentősebb (21,6%) meszes soványítás az Árpád-korra már csak 

szennyeződésként (0,6%) van jelen, és a helyi eredetű grafitos díszítés aránya is 1,46%-ról 

0,73%-ra csökkent a vizsgált időszak második felében. 

 A díszítés legszembetűnőbb átalakulása a korábbi időszak sávosan váltakozó 

felületdíszítésével szemben az edénytest váll alatti részének egységként való kezelése: az 

edény nyakára és vállára felvitt irdalás, beböködés, körömbenyomás vagy hullámvonal alatt 

az edénytest egészét leggyakrabban csigavonallal, ritkábban hullámvonallal vagy 

fogaskerékmintával díszítették. Ennek köszönhetően – a korábban jellemző fésűs díszítések 

rovására – markánsan, a Karoling-kori 8,3%-ról 75,2%-ra nőtt a vonalas típusú díszítések 

aránya. 

 Az edények formáját vizsgálva tendenciaként megállapítható, hogy a korábbi időszak 

viszonylagos formagazdagságával szemben az Árpád-korra a fazekak formája egységesebb 

lett; a legtöbb edény vállban szélesedő, széles szájú és talpú. 

 A fazekak peremkialakítása viszonylag keveset változott, az idő előrehaladtával 

kedveltebb lett a lecsüngő perem és a peremek kihúzással, lehúzással illetve felhúzással való 

formázása. Az Árpád-korban újként jelent meg a kör alakban megvastagodó és az alákarcolt 

fazékperem. 
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 A nyakban erősen profilált fazékperemek jelenléte – annak ellenére, hogy enyhén 

profilált darabok a korábbi időszakban is megfigyelhetőek voltak – egyértelműen kora Árpád-

kori jellegzetességnek tűnik. 

 Az edények aljáról teljesen eltűnt a delle. A korábbi időszakban megfigyelt 3,6%-ról 

jelentősen, 20,7%-ra nőtt a fenékbélyeges aljak aránya. A legelterjedtebb minta a domború, 

kör alakú keretbe foglalt kereszt, kerék vagy sugaras nap. Megfigyelhető még négyzet alakú 

keret vagy bélyeg, illetve a keret nélkül, önállóan alkalmazott csillag, kereszt vagy 

kettőskereszt. 

 Az eszközök, viseleti tárgyak az ezekben gazdag celldömölki település kivételével 

kifejezetten ritka leletnek számítanak a vizsgált Árpád-kori településeken. Ezekről mindössze 

két vas kés, három vas tárgy és öt orsógomb sorolható a használati eszközök közé. 

 

6. Vas megye kerámiaművességének változásai a Karoling- és kora Árpád-kor között 

 A dolgozat eredményeit összefoglalva részletesen áttekintettem azokat az egyes 

lelőhelyek és korszakok elemzése során, főképp a fazékanyag kapcsán megfigyelt 

jellegzetességeket, amelyek a 9-12. század folyamán kikoptak, továbbéltek illetve újként 

tűntek föl. A honfoglalás kori kerámia datálásának lehetőségét külön vizsgálva összeszedtem 

azokat a jellegzetességeket, amelyek a Karoling-kori kerámiában a 10. század felé mutatnak, 

illetve kora Árpád-kori lelőhelyek anyagában archaikusnak tekinthetőek. 

 Karoling-kori környezetben a 10. század felé mutat a sárgásfehér és narancssárga 

edények növekvő aránya, a mészszemcsés soványítás hiánya, a grafitos soványítás alacsony 

aránya, valamint a kézikorong kizárólagos használata. A díszítési módok közül az egész 

edénytest díszítése, az önmagában alkalmazott csigavonalas díszítés, valamint a bekarcolt 

illetve besimított vonalak. Mindezek mellett a hullámvonalköteg és vonalköteg csökkenő 

aránya, a körömbenyomás, irdalás és vállon körbefutó egyszeres beböködés előfordulása, a 

tagolt, háromszög és kör átmetszetű fazékperemek növekvő aránya, a fazekak formájának 

egységesedése, a delle hiánya, a nagyméretű fenékbélyegek csökkenő aránya és a korong 

bevésésből származó kiemelkedések, valamint a keretes fenékbélyeg jelenléte. 

Árpád-kori leletkörnyezetben archaikus jegy az önállóan alkalmazott csigavonalas 

díszítés, a perembelső díszítése, az edény fölső harmadát-kétharmadát borító hullámvonalas, 

vagy váltakozva felvitt hullámvonalas és vonalas, valamint a hullámvonalköteges és 

vonalköteges díszítés, a kétszeres és többszörös díszítéskombinációk nagyarányú 

alkalmazása, a csigavonal és bekarcolt vonal alacsony és a hullámvonalköteg-vonalköteg 
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magas aránya, a teljes edényaljat kitöltő nagyméretű fenékbélyegek magas aránya, valamint 

az edény alján megfigyelhető, a korong bevéséséből származó kiemelkedések jelenléte. 

 A dolgozatban leírt jellegzetességek elsősorban a Vas megyei és nyugat-dunántúli 

korszakbeli kerámiaanyag korhatározásában nyújthatnak segítséget. 


