
A 
miskolci Herman Ottó 
Múzeum 2014-ben az
Év kiállítása díjat 
nyerte el az Elit ala-
kulat tárlatával. Ezt 
hozzák most el a csí-

ki múzeum három termébe, kiegé-
szítve az azóta végzett legújabb kuta-
tások eredményeivel. Az Elit alakulat 
2.0 című kiállítás a Kárpát-medence 
leggazdagabb honfoglalás kori teme-
tőinek leletanyagát mutatja be. És 
nem is akárhogyan: a néző maga is 
részt vehet a kutatásban.

Sírok a 10. század elejéről

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ka-
roson a 2-es és 3-as számú honfog-
lalás kori temetőt 1986–1990 között 
tárták fel miskolci régészek, Révész 
László régész vezetésével. Mint azt 
Pusztai Tamás hangsúlyozta, a ma-
gyar honfoglalás korának ezek a 
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Aranyozott ezüstveretes övek, női hajfo-
natkorongok, szablyák, tarsolylemezek, 
napkorong jelképével díszített készenléti 
íjtegez – a magyarság történetének leg-
szebb tárgyi emlékei közé tartozó régészeti 
leletek tekinthetők meg november 20-ától 
a Csíki Székely Múzeumban. De mit me-
sélnek a tárgyak, és milyen szerepet kap 
a látogató a tárlaton? Pusztai Tamással, a 
Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-he-
lyettesével, a kiállítás kurátorával jártuk 
körbe a témát.

2019. november 15.
• péntek

Honfoglalás kori
emberek nyomában

leggazdagabb temetői. Az ásatások 
során 73 sírt tártak fel, ezek 60 száza-
léka fegyveres férfi aké. A kutatók fel-
tételezik, hogy a honfoglaló magyar 
fejedelmi kíséret tagjai lehettek, aki-
ket 895–900 között temettek el.

„A karosi temető esetében szeren-
csénk van, mert bőségesen vannak 
tárgyak a sírokban, ráadásul nagyon 
szép és különleges tárgyak. Miután 
elkezdtük boncolgatni a leletanya-
got, láthattuk, hogy amikor eltemet-
tek valakit, miként gondolkodott 
róla a közösség. Lehet látni apró ér-
dekességeket, például hogy a lovat is 
mindig a harcos mellé temették, sőt 
még a nők mellé is. De a harcosoknál 

teljesen más típusú kengyelt tettek a 
ló mellé, mint a női sírokba temetett 
lovaknál. A kollégák, illetve a hagyo-
mányőrzők azt mondják, hogy azért 
van például a női sírokban kis méretű 
kengyel, mert abba nem tudott bele-
csúszni a boka – puha talpú csizmát 
használtak a nők is –, és amikor eset-
leg leesett a lóról, az nem vonszolta 
magával. Ellenben a férfi ak ügyesebb 
lovasok voltak, teljesen más típusú 
lovaglási módra volt szükség. Az is 
megfi gyelhető, hogy a két kengyel 
itt nem teljesen egyforma, aszimmet-
rikus: amelyik lábával – többnyire a 
jobbal – fellépett a lóra, azzal keske-
nyebb kengyelbe lépett, de amikor 

vágtába indult, akkor többnyire a 
jobb lábat már csak találomra tette 
be a kengyelbe, és már egy nagyobb 
méretű kengyel kellett.”

A karosi honfoglalás kori temetők-
ből két vezéri sír is előkerült, a 2-es te-
mető 52-es sírja, illetve a 3-as temető 
11-es sírja. Mindkét vezért biztonsági
kengyellel temették el, akárcsak a nő-
ket. A kurátor elmondta, valószínű-
leg volt egy harmadik vezéri sír is a
2-es temetőben, de azt kirabolták, és
sajnos nagyon kevés lelete maradt
meg. Mégis, egy kirabolt sírban is
mesélnek a tárgyak: volt néhány apró 
töredék, amelyek alapján meg lehe-
tett határozni, hogy egy aranyozott

Építik 
a kiállítást. 
Gazdag és 
különleges 
leleteket 
mutatnak be

#Elit alakulat 2.0

Elit alakulat. 73 honfoglalás kori 
sírt tártak fel Karoson, 73 ember 
történetét ismerhetjük meg
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