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SírSzerkezetek rekonStrukcióS kíSérlete  
egy la tène kori temetkezéS  

kapcSán

a csepel–sziget északi csúcsán, – a nagy–
Dunasoron – megépült központi Szennyvíztisztító 
területén először 2004-ben végeztünk próbafel-
tárást,1 majd 2006–07-ben sor került a „műtár-
gyakhoz” tartozó területek,2 illetve 2008-ban az 
üzemhez csatlakozó út nyomvonalának megelőző 
feltárására is3 (1. kép). a munkálatok során meg-
kutatott mintegy 13 hektárnyi területen a helyen-
ként 3,5–4 m feltöltés, és az alsó rétegek többszöri 
bolygatása (bolgárkertészet, földkitermelés, ii. vi-
lágháborús bombák okozta kráterek, veszélyes hul-
ladékok elhelyezése, majd a terület teljes feltöltése)4 
ellenére összesen 900 régészeti objektum-, illetve 
stratigráfiai egység került elő. a Budapesti törté-
neti múzeum csepel szigeten végzett több évtize-
des ásatásainak eredményei nyomán szinte már 
elvárható volt a különböző ős–, és népvándorlás 
kori kultúrák (a rézkori ludanice., a kora bronzkori 
Harangedényes–, és nagyrév kultúra temetkezései 
és telepnyomai, valamint a késő vaskori (la tène 
„D”) kelta-, illetve a népvándorlás-, és árpád-kori 
településrészletek) előkerülése, a feltárás azonban 
újdonságokkal is szolgált.

a 2004-es próbafeltárás 4. sz. kutatóárkában a 
megszokott telepobjektumok mellett, hosszúkás, 
megközelítőleg é–D-i tájolású, téglalap alakú foltok 
kerültek elő. Bontásuk során kiderült, hogy késő-
vaskori kelta sírok. a további munkálatok során 
több lekerekített sarkú, négyzethez közelítő foltot 

1 aqFüz 2005. 177–175.
2 aqFüz 2007. 216–232., 2008. 200–202.
3 aqFüz 2009. 182–184.
4 a feltöltés a ii. világháborút követően több időszakban történ-

hetett, miután az eredeti humuszréteget eltávolították. ez a 
tevékenység, valamint a területen korábban működő bolgárker-
tészethez kapcsolódó épületek alapozási gödrei és egyéb újkori 
tevékenységhez kapcsolható beásások, nagyban hozzájárultak 
a területen lévő kultúrrétegek és régészeti jelenségek pusztu-
lásához, roncsolódásához. a kevésbé sérült részeken, valamint 
az altalajba mélyebbre beásott objektumokból ennek ellenére, 
a kárpát–medence, ezen belül is fővárosunk történetének je-
lentős, a korábbi ismereteinket részben módosító, és további 
régészeti kutatásainknak új utat mutató leletek kerültek elő.

is találtunk, melyek többsége ugyanezen kultúrkör-
höz tartozó hamvasztásos sírnak bizonyult. miu-
tán egyre több késővaskori sír került elő, és ezek 
többsége a szelvényfalak alá futott, indokolttá vált a 
terület kibővítése. rábontások után összesen húsz a 
korszakhoz tartozó –, 2006-ban, a szennyvíztisztító 
üzemépület területének teljes megkutatása során 
pedig további 87, a temetőhöz kapcsolódó objek-
tumot sikerült feltárnunk. az összességében 107 
objektum közül 86 sír (47 csontvázas, 21 hamvasztá-
sos, 18 elsősorban korabeli bolygatásoknak áldozatul 
esett, a feldolgozás jelenlegi szakaszában nem meg-
állapítható rítusú sír), 5 üres sírgödör, egy a 122-es 
objektumhoz tartozó korabeli beásás, továbbá 18 
a sírok közötti területeken, feltehetőleg a rablások 
során szétszóródott, szórvány leletegyüttes került 
feltárásra (3. kép). a sírok egy hozzávetőlegesen 
észak-déli kiterjedésű – a csepel szigeten végzett 
feltárások során szinte már megszokott –, a Duna 
óholocén kori bevágódásának eredményeként kiala-
kult magasártéri teraszszigeten helyezkedtek el.5 a 
terepviszonyok és az objektumok elhelyezkedése 
alapján (3. kép) elmondhatjuk, hogy a lelőhely fel-
tártnak tekinthető, annak ellenére, hogy az építési 
terület keleti oldalát az ott kialakított árvízvédelmi 
résfal mintegy öt méteres biztonsági zónája miatt 
nem tudtuk teljes hosszában feltárni. a 2004-es 
próbafeltárás kelet-nyugati szelvényeiben, melyek 
keleti irányban túlnyúltak a 2006-os évad feltárási 
területén, további kelta sírok nem kerültek elő. a 
csepeli HéV vonalához közelebb húzott kereszt irá-
nyú negatív szelvények pedig mélyebben húzódó 
mocsaras területet jeleztek (1. kép).

a temetőből előkerült leletek többsége meglehe-
tősen rossz állapotban került elő. az okok részint a 
fentebb már említett korabeli sírrablások, és egyéb 
bolygatások, másrészt pedig a temető használata óta 
eltelt időszak időjárás változásaiban, a talajvízszint 
folyamatos ingadozásában és a helyenként feltéte-
lezhetően veszélyes kémiai anyagokat is tartalmazó, 

5 scHweitzeR 1992.
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laza szerkezetű feltöltésből leszivárgó nedvességben 
keresendők.

a csontvázas sírok csontanyaga helyenként 
szinte teljesen felszívódott, de a legtöbb esetben 
hiányosak, sérültek is voltak. több sírban egyálta-
lán nem voltak csontok, de öt kivételével kerültek 
elő belőlük leletek. ezért az újkori ráásások mel-
lett joggal feltételezhetünk korabeli sírrablásokat 
is, amire mindkét rítusú temetkezések esetében 
találtunk példát.

a Budapest területéről korábban előkerült jelen-
tősebb kelta leletek és szórványanyagok többsége 
leginkább a késői la tène periódusba, és főként a 
kr. előtti és utáni. i. századra datálhatók.6 a ritkán 
előforduló korábbi kelta lelőhelyeket legtöbbször 
csak szórványleletek jelzik (2. kép). közülük a leg-
korábbinak a békásmegyeri késő la tène fazekas 
telep területén feltárt korai kelta településrészle-
tet tarthatjuk, amelyet – a pecsételt díszű kerámia 
alapján – már Hunyady ilona is a lt B periódus 
végére datált.7 rákospalotáról (Budapest, XV. ker.)8 
és óbudáról, ismeretlen helyről9 származó babos 
bronzkarperecek a lt B2/c fordulójára keltez-
hetők, mint ahogy a rákosrendező pu. vagy rá-
kos vá. (Budapest XiV. ker.) lelőhelyről a magyar 
nemzeti múzeumba került hasonló leletek.10 a 
rákoskeresztúri üreges–trébelt bronz lemez kar-
perec11 és a mogyoródi út 42. telken feltárt szkíta 
– kelta(?) temetkezés12 a lt c – korú temetőket 
jelzik, akárcsak a nagytétényi szórványleletek.13 
Újabban a rákoskeresztúr csékút utca lelőhelyen 
feltárt szkíta–kelta településrészleten kerültek elő 
a korszakhoz tartozó leletek.14

a korábbi kelta megtelepedésről ugyancsak szór-
ványleletek tanúskodnak, amelyek a Vízművek15 
(Budapest, Xi. ker.) és a Bérc u. 8.16 telkéről (a gel-
lérthegy északi oldaláról) kerültek elő. a csepel–
szigetről babosdíszű, üreges bronzlemez karperec17 
vagy Budapest környékéről, esetleg ugyancsak a 

6 Bónis 1969; póczy 1959; pető 1979. Hanny 1992; HoRVátH 
2009, 2011.

7 Hunyady 1944, 129., Hunyady 1942 lx. t. 2., lXXViii. t.
8 MáRton 1933, 41., taf. Xi. 8.; Hunyady 1957, 117.
9 MáRton 1933, 41., taf. Viii. 17.; Hunyady 1957, 116.; toMpa 

1942, 131.
10 toMpa 1942, 131–132.
11 Hunyady 1957, 117.; toMpa 1942, 132.
12 nagy 1958, 337–; nagy 1959, 123–138.
13 Hunyady 1957, 62.
14 közöletlen. kovács eszter és Horváth m. attila feltárása. a 

rákos patak árterületén végzett feltáráson szórvány leletként 
amphora alakú gyöngyök is kerültek elő

15 Btm őskori gyűjteménye, lelt. sz.: g.1947.54; nagy 1959, 132., 
7. kép.

16 MaRáz 2005.
17 HeLLeBRandt 1999, 15., pl. iV. 2.

csepel–szigetről származó összehajtogatott vaskar-
dok18 lt c-korú temetőkre utalnak.

Bár a csepeli leletek restaurálása még folyamat-
ban van, azonban a már elkészült leletek között 
megtalálható típusok (grafitos felületű Hallstatt 
hagyományokra visszavezethető –, illetve szkíta tí-
pusú-, valamint bepecsételt díszű csavart fülű kor-
sók és bögrék, szűk nyakú palackok, anthropomorf 
fülű pszeudo-kantharosz, kézzel formált-, és ko-
rongolt egyéb kerámiatípusok (urnák, fazekak, 
bögrék, tálak, fésűs díszítésű grafitos edények, 
stb.), bronz és vasfibulák (közöttük altmark tí-
pusú-, karikás állatfejes-, Dux-i típusú-, aláhajtott 
lábú-, álfiligrános-, és egyéb fibulák), bronz drót-
ból fonott létrás-, valamint vasból készült, csavart 
kardláncok, egyenes- (köztük egy vésett, „pelta 
díszes” hüvelyű), és összehajtogatott kardok, ké-
sek (köztük vágókések) borotvák, olló, övkapcsok, 
korall-, borostyán-, és üveg (köztük amphora ala-
kúak is) gyöngyök, ezüst- és bronz torquesek, át-
tört és kocsikerék mintás csüngők, öntött- (köztük 
babos, és kígyófejes) karperecek, gyűrűk (köztük 
madár ábrázolásos „pecsétgyűrűk”), üreges kar–, 
és bokaperecek, hólyagos bokaperecek, stb. leletek 
alapján19 joggal feltételezhetjük, hogy a temetőben 
fellelt tárgyak feltehetőleg a la tène B1 periódus 
végétől a c1 periódus által behatárolt időszakban 
(kr. e. 4. század második fele – 3. század) voltak 
használatban.20

természetesen a fent említett okok miatt jelen 
helyzetben egyelőre nem vállalkozhatunk valameny-
nyi sír vagy a teljes leletanyag kielemzésére bemu-
tatására, de nem is ez a cél. Jelenleg elsősorban egy 
a temető feltárása közben megfigyelt temetkezési 
szokásra szeretnénk felhívni a figyelmet.

2004-ben a 4. szelvényben végzett munkálatok so-
rán a két csontvázas sír, és egy velük azonos tájolású 
üres sírgödör mellett több, rendszerint a szelvényfal 
alá futó folt jelentkezett, melyek bontása során kide-
rült, hogy azok a korszakhoz tartozó hamvasztásos 
sírok – éppúgy, mint az itt bemutatandó, korábban 
kerekded gödörnek vélt sír is –, ezért a szelvény déli 
és északi oldalán egy nagyobb felületet nyitottunk, 
ahol további sírok kerültek elő.

18 Hunyady 1942, XliV. t. 3–4.; toMpa 1942, 132., XXV. t. 8–9., 
pető 1999, 386.

19 kincsek a város alatt 2005. 47–49.old. a kiállításban a 2004–es 
ásatási évad leletei kerültek bemutatásra.

20 szaBó 1971., 1972., 1976., 1994., 2005a-b., MaRáz 1977. alapján. 
lásd még többek között: Benadik 1957., 1983., Bujna 1998., cor-
pus of celtic finds in Hungary i. 1987., iii. 1993., szaBó-petRes 
1992., the celts in central eurpe 1974., Die kelten in mitteleu-
ropa 1980., Die kelten in den alpen und an der Donau 1992., 
i celti 1991., mBB 2012.
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a szóban forgó 6. sz. kelta sír (4. szelvény 50. 
objektum, Se 122)21 foltja viszonylag homogén szür-
késbarna elszíneződéssel jelentkezett. a nyesések 
során a gödör Dk–i ívén egy „cölöplyuk” szerű, a gö-
dörfolttól színben és struktúrában el nem különülő 
beásás látszott (átm.: 54 cm, m.: 35 cm). ezt külön 
objektumszámmal (4. szelvény 51. objektum, Se 123) 
láttuk el. maga a sírgödör nagyméretű lekerekített 
sarkú é–D-i tájolású. H.: 227 cm, Sz.: 132 cm, m.: 96 
cm.22 oldalfala a déli oldalán csaknem függőleges, 
a gödör többi részén enyhe rézsűvel szűkül. alján 
é-on és D-en kb 76 cm mélységnél átlagosan 30 cm 
szélességű padka húzódik. k-i és ny-i oldalán hosz-
szanti elszíneződés látszott, amely a sírgödör déli 
oldalánál erőteljesebb, északi oldalán halványabb 
elszíneződéssel vágta a padkákat. a sírfenéken a 
padkák és a hosszanti elszíneződések egy kisebb 
méretű, nagyjából téglalap forma teret (H.: 113 cm, 
Sz.: 79 cm) fogtak köre, amelyen belül kerültek elő 
a sírmellékletek. (4. kép. 1–2)

LeLetek

1. Palack
Fekete színű, korongolt, jól kiégetett, polírozott fe-
lületű, hosszú, csonka kúpos nyakú edény, kihajló 
duzzadt peremmel, perem alatt körbefutó bordá-
val. a vállvonalon három, egymással párhuzamos, 
vízszintes, de egymástól nem egyenlő távolságra 
levő, az alján pedig egy vízszintes, körbefutó árkolás 
díszíti. (5. kép 1)
m.: 37 cm, perem átm.: 13 cm, Has átm.: 27,37 cm, 
Fenék átm.: 12 cm
ltsz.: 2011. 14. 4262.

2. Bikónikus edény
Sárgásbarna színű, korongolt, jól kiégetett edény, 
kihajló duzzadt peremmel, bikónikus felső résszel, 
gömbös aljjal. a váll– és hasvonalon két vízszintes, kör-
befutó árkolással díszített. alja omphalosos. (5. kép 2)
m.: 10,3 cm, perem átm.: 10,7 cm, Has átm.: 14,5 cm, 
Fenék átm.: 6 cm
ltsz.: 2011. 14. 4263.

21 a 2004–es próbafeltárás során az objektumok számozása szelvé-
nyek szerint történt. Összesen 216 objektum (3. szelv.: 72., 4. szelv.: 
113., 5. szelv.: 28., 8. szelv.: 3), illetve stratigráfiai egység került elő. 
a 2006–2007-ben a beépítésre kerülő teljes területen elvégzett 
megelőző feltárások során a korábbi objektumszámokat összead-
tuk, és ettől kezdve mind a Szennyvíztisztító területén, mind a 
csatlakozó úton 2008-ban előkerült objektumokat és jelenségeket, 
folyamatos számozással vettük nyilvántartásba. a feldolgozások 
során az egyes kultúrák objektumai külön számot kaphatnak. 

22 a mélységi adatot a sír észlelési szintjétől, 101.16 mBf számít-
juk. a feltöltések és a humuszeltávolítások miatt az eredeti 
felszín tengerszint feletti magasságát nem ismerjük.

3. Tál
Szürkésbarna, színű, korongolt, „S” profilú tál. pe-
reme enyhén kihajló, nyaka behúzott, gömbölyded 
hasvonalától ívelten szűkül az egyenes talp irá-
nyába. Viszonylag rosszul égetett, rossz megtartású, 
töredékekből rekonstruált. (5. kép 3)
m.: 10,3 cm, perem átm.: 25,1 cm, Has átm.: 24,3cm, 
Fenék átm.: 9,1 cm
ltsz.: 2011. 14. 4264.

4. Tál
Szürkésbarna színű, korongolt, jól kiégetett, külső 
oldalán kaviccsal fényezettt bikónikus tál kihajló 
duzzadt peremmel, befelé ívelődő felső résszel, 
gömbös aljjal. a nyakon és a hasvonalon két–két 
vízszintes, körbefutó árkolással hangsúlyozott bor-
dával díszített. alján talpgyűrű található. (5. kép 4)
m.: 13,7 cm, perem átm.: 15,5 cm, Has átm.: 21 cm, 
Fenék átm.: 9 cm
ltsz.: 2011. 14. 4265.

5. Vas kés
erősen korrodálódott, ívelt hátú. Foka a pengeré-
szen egyenes, éle ívelt, hegye törött, hiányos. a 
nyéltüskén vasoxiddal átitatott famaradványokkal. 
(6. kép 1)
H.: 15 cm, Sz.: 2 cm, V.: .0,4 cm
ltsz.: 2011. 14. 4266.

6. Vas fibula
Hamvasztás során megégett, és erősen korrodáló-
dott, egyetlen vékony, kör átmetszetű, vas szálból 
készült fibula. igen rossz megtartású, vasmagja 
gyakorlatilag nincsen. kengyele a fibula ívén 
megvastagodik, díszítése a kiforrott vas korrózió 
miatt nem azonosítható. Felületéről a vasoxiddal 
átitatott földmaradványokat és a ráoxidálódott 
kalcinált csontmaradványokat a tárgy rendkívül 
rossz megtartása miatt csak részlegesen sikerült 
eltávolítani. Visszahajló végén a korróziótól csak 
nehezen felismerhető, talán álfiligrános díszítés 
található. rugószerkerzete három-három spirálból 
áll, melyeket az oxidáció és a rákorrodálódott kal-
cinált csontok miatt nehéz elkülöníteni. a fibula 
visszahajlított vége, és a zárótű törött, hiányos.  
(7. kép 2)
H.: 4,5 cm, Sz.: 1 cm, V.: 0,5 cm
ltsz.: 2011. 14. 4267.

7. Vas fibula rugószerkezete
Hamvasztás során megégett, és erősen korrodá-
lódott vasfibula, egyetlen vékony, kör átmetszetű 
vas szálból készült rugószerkezete. eredetileg há-
rom–három spirálból állt, melyeket az oxidáció és a 
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rákorrodálódott kalcinált csontok miatt nehéz elkü-
löníteni. a 2011.14.4267. leltári számú példány párja 
lehetett. (7. kép 1)
á.: 0,93 cm, Sz.: 1,66 cm, V.: 0,38 cm
ltsz.: 2011. 14. 4270.

8. Kötött lábú vas fibula
egyetlen szálból hajlított, nagyméretű. a visszahaj-
tott láb végének díszítése az erősen kiforrott vas-
korrózió miatt nem azonosítható. a rugószerkezet 
spirálja meglehetősen keskeny, mindössze egy–egy 
ívből áll. a fibula visszahajlított vége, és a zárótű 
hegye törött, hiányos. (6. kép 2.)
H.: 14,59 cm, m.: 3,3 cm, V.: 0,7 cm
ltsz.: 2011. 14. 4268.

9. Vas övkapocs
erősen korrodálódott, nagyméretű, ívelt. Felületét 
nagyobb és kisebb gömbök egymás utáni sora dí-
szíti. a gömböket keskeny borda választja el egy-
mástól. a gömbök közül kettő maradt épen, a többi 
négy felületén erősen kiforrott vas-oxid található. 
elkeskenyedő vége horogszerűen visszahajlított a 
belső íve felé. másik vége kúp szerűen szélesedik, 
ellapított, köpűs szerkezetű. a „8”-as alakban ella-
pított köpűt vastag kiforrott oxidréteg borítja. (6. 
kép 3. a–c)
H.: 19 cm, köpü szélesség: 2,9 cm, nagy gömb átm.: 
2,3 cm, kis gömb átm.: 1,85 cm
ltsz.: 2011. 14. 4269.

10. Bronz kar– vagy bokaperec maradványai
Hamvasztás során megégett, deformálódott, és 
erősen korrodált üreges bronz kar– vagy boka-
perec maradványai. Bontás során a vas karikával 
együtt, egy földlabdában tudtuk csak felszedni. a 
máglyán megégett, s a sírban tovább oxidálódott 
vékony bronzlemezből csupán a teljesen kikristá-
lyosodott zöldes korrózióréteg maradt meg, melyet 
csak foltokban sikerült megmenteni. a tárgy eredeti 
formájára jobbára csak a megmaradt agyagymag 
vonalvezetéséből lehet következtetni. csupán egy 
kisebb darabját sikerült leválasztani a konglomerá-
tumról. ez alapján tudjuk, hogy egy agyagmaggal 
együtt öntött bronz kar- vagy bokaperec marad-
ványai kerültek elő. Díszítése az öntött babos kar-
perecekhez hasonlóan egymás mellé helyezett 
„félgömböcskékből” állt. (7. kép 4–5) 
H.: 4,28 cm, Sz.: 1,06 cm, V.: 1,19 cm
ltsz.: 2011. 14. 4271.

11. Vas karika
a hamvak között, a bokaperecek maradványaival 
összekorrodálódott vas karika. Felületén a vasoxid-

dal átitatódott kalcinált csontok maradványai, illetve 
a földlabdával együtt felszedett bokaperec maradvá-
nyok miatt vastagsága nem mérthető. rendeltetése 
bizonytalan, feltehetőleg az övkapoccsal hozható 
kapcsolatba. (7. kép 5)
átm.: 5,9 cm, anyag sz.: 1,75 cm, V.: nem mérhető
ltsz.: 2011. 14. 4272.

12. Bronz fibula
a sír bontása közben, a sír földjében, vékony bronz-
lemezből készült, kettős ívelésű levél alakú tárgy, 
esetleg fibula erősen korrodálódott maradványaira 
leltünk. mivel sem rugószerkezete, sem a vissza-
hajló vége nem került elő, csupán feltételezhetjük, 
hogy fibula (esetleg altmarki típusú) lehetett. Bár 
földlabdával együtt szedtük fel, megmenteni nem 
tudtuk. (7. kép 3)

13. Emberi hamvak
a palack és a tál közötti területen, viszonylag ke-
vés, az egybegyűjtött fémtárgyakkal egy kupacba 
helyezett kalcinált csont került elő.
leltározatlan.

14. Állatcsontok
Juh végtagcsontok, melyek nem anatómiai rendben, 
a sírgödör ék-i negyedéből kerültek elő. Feltételez-
hetően étel mellékletként kerültek a sírba.
ltsz.: 2011. 14. 4273–75.

az altmark fibula és a feltehetően álfiligrános 
fibulák jelenléte, valamint a feketén polírozott, hosz-
szú és szűknyakú palack (5. kép 1) szintén a korai 
la tène B2 periódusra datálhatja a 6. sír anyagát, 
azonban egyes vélemények szerint a palackok leg-
fiatalabb példányai a lt B2/c átmeneti fázis ill. a lt 
c1 kezdetén még használatban lehettek.23 a csepel 
– Szennyvíztisztító 6. sírjának palackjához közel 
álló leletek, mint például az ugyancsak a csepel – 
Szennyvíztisztító lelőhelyen előkerült 379. sír kissé 
vaskosabb, szélesebb szájú (fonott fülű, pecsételt 
díszű bögre, „S” profilú korongolt tál és „drótfibu-
lák” kíséretében előkerült), palackja,24 vagy a Felső 
Jató – tornóc (Horný Jatov – trnovec nad Váhom, 
Szlovákia) 232. sz. sírjából előkerült némileg kisebb 

23 Hunyady 1942, 143–145. a lt c-be sorolja ezt a típust, csak-
úgy mint Szabó miklós (szaBó 1971. 38. old 9. szövegközi kép 
6). Schwappach azonban a Sopron – bécsi dombi pecsételt 
díszű palack elemzése kapcsán a lt B formakincséhez kap-
csolja (scHwappacH 1971 és 1975). almássy katalin viszont a 
tiszavasvári temető feldolgozása kapcsán a szűknyakú, széles 
hasú „korsók” széles körű elterjedését az i. e. 3. század máso-
dik harmadára teszi (aLMássy 1998. 73.).

24 közöletlen. a leletek jelenleg restaurálás alatt állnak.
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példány és azok mellékletei szintén inkább a lt c 
felé mutatnak.25 ugyancsak erre enged következ-
tetni a csepeli 6. sírból előkerült kötött lábú fibula, 
a babos díszű, üreges kar-, vagy bokaperec is (6. 
kép 2., 7. kép 3).

a meglehetősen egyedi darabnak látszó övkapocs 
(6. kép 3) díszítése a ipolykiskeszi (malé kosihy, 
Szlovákia) 526. sír fibulájának díszítésével mutat 
hasonlóságot.26

az objektum bontása közben, annak Dk-i ívében 
egy szájával lefelé fordított edény került elő. elhelyez-
kedése nagyjából megegyezett a 4/51-es objektum 
(Se 123) beásásával, a tál hasvonala nem sokkal a 
beásás alja fölött helyezkedett el. az edény „babára” 
bontása során figyeltünk fel először, a gödör nyugati 
és keleti oldalán végighúzódó sötétebb sávra, vala-
mint a déli oldalon húzódó padkára is. (8. kép 1., 4)

a gödör túlnyomóan faszenes betöltéseben észlelt 
elszíneződések és a leletek elhelyezkedése alapján 
világossá vált, hogy a leletek a két padka és a hosz-
szanti oldalakon észlelt elszíneződések közötti terü-
leten helyezkedtek el (8. kép 4).27 az edények és az 
egyéb mellékletek felszedése, valamint a sírgödör 
aljának megtisztítása után a nyugati oldalon teljes 
hosszában, míg a keleti oldalon egy homokos be-
suvadás miatt csak részlegesen láthatóvá vált széles 
szerves lenyomatok, és a rövidebb oldalak padkái 
közötti részen kibontakozott a feltehetőleg fa geren-
dákkal bélelt „sírkamra” szerkezete (9. kép).

a fából készült sírépítmények alkalmazása a kelta 
temetőkben egyáltalán nem szokatlan jelenség. a 
csepel–Szennyvíztisztító lelőhelyen feltárt temető 
több sírjában is találtunk erre utaló nyomokat. a 
teljesség igénye nélkül, csak néhány kiragadott pél-
dát megemlítve a 4/80 (Se 142) számú sír (9. kép 1) 
esetében a sírfenéken nagy kiterjedésű, faszenes 
foltokat találtunk, míg a 4/82 (Se 144) számú sírban 
egymástól határozottabb vonallal elváló, deszkanyo-
mokat sikerült megfigyelnünk (9. kép 2).

De nem csak a csepeli temetőben, hanem a kár-
pát-medence más területein, főként az észak-ma-
gyarországi régió több lelőhelyén például a Vác 
– kavicsbányai28 temetőben, de még inkább a felvi-
déki temetőkben mint például ipolykiskeszi (malé 
kosihy, Szlovákia),29 mánya (maňa, Szlovákia)30 

25 Benadik 1957. 20–21., iV. tábla 6–11., 13–15. a sírból a palack 
mellett „drót” fibulák, apró szemű bronzlánc, bronz–, karika 
és gomb, és sodrott vas övlánc maradványai kerültek elő.

26 Bujna 1995. taf. 55. B. 2.
27 az előkerüléskor látszólag ép palack és bikónikus edényke a 

bontás közbeni gyors száradás miatt repedezni kezdett, ezért 
kénytelenek voltunk gézpólyával rögzíteni.

28 HeLLeBRandt 1999, Vác–gravel pit. 55–146.
29 Bujna 1995.
30 Benadik 1983.

vagy tótmegyer (palárikovo, Szlovákia)31 igen gya-
kori. közülük a mi szempontunkból jelenleg talán 
a legérdekesebbnek a ipolykiskeszi (malé kosihy, 
Szlovákia) temető tűnik. a sírokba helyezett fa 
szerkezetek alkalmazása igen változatos formában 
jelenik meg a temetőben. többségük „koporsó” 
jellegű, viszonylag vékonyabb 2–6 cm szélességű 
deszkákból ácsolt, olykor a sarkokon haránt irányú 
erősítő lécekkel (176. sír).32 ugyanitt találkozhattunk 
olyan jelenséggel is, amikor annak ellenére, hogy a 
fa szerkezet nyomai nem kerültek elő, a sírgödör be-
töltésének elszíneződései miatt mégis feltételezhető a 
sírkamra megléte (274. sír).33 nem egy esetben került 
elő ipolykiskeszin olyan „koporsó vagy sírláda” ahol 
a hosszanti oldalak deszkái hosszabbak mint amit az 
általuk és a rövidebb oldalak által körülhatárolt tér 
megkövetelne,34 vagy esetleg a sírszerkezet túlnyúlik 
a sírgödör szélein. ezekkel a megoldásokkal vélhe-
tően a fa szerkezetek stabilitását kívánták erősíteni, 
mint például az ipolykiskeszi 1. sír esetében35. elő-
fordul azonban olyan megoldás is, melynek során a 
„sírláda” mellett a sírgödör oldalfalát is kibélelik fa 
deszkákkal (448. sír).36

a meglehetősen változatos „vékonyfalú” sírszer-
kezetek mellett több sírban is szélesebb fegerendák 
nyomait sikerült megfigyelnie az ásatónak.37 ezek-
nél a síroknál a csepel–Szennyvíztisztító 6. sírjá-
hoz hasonlóan a sírgödör hosszanti oldalai mentén 
húzódó széles sötétebb elszíneződés utal a sírszer-
kezetre. Falenyomatok a rövidebb oldalakon itt sem 
kerültek elő, bár a padkák sem mutathatók ki (9. 
kép 4). a sírgödrök betöltésében minden esetben 
faszenes maradványok is voltak.

a csepel–Szennyvíztisztító 6. sírjának felső ré-
tegeiből előkerült edény „babára” bontása során 
megfigyelt sötét elszineződések, valamint a metszet-
falban tapasztalt besuvadások (8. kép 1) nyomán arra 
a következtetésre jutottunk, hogy a sírban eredetileg 
egy vaskos, átlagosan 15 cm vastagságú, fából ácsolt 
sírszerkezet lehetett.

31 Benadik 1974. 97–106.
32 Bujna 1995. 43–45. abb. 31. a–b.
33 Bujna 1995. 63–64. abb. 55.
34 Bujna 1995. 83–85. 437. sír. abb. 77., 86–87. 448. sír, abb. 78. 

sírszámok. Hasonló megoldással más lelőhelyen is találkoz-
hatunk, mint pédául a maňa (mánya) temető 14. számú sírja. 
lásd Benadik 1983, abb. 4. 

35 Bujna 1995. 16. abb. 3. 
36 Bujna 1995. 86. abb. 78. Hasonló sírszerkezetekkel nyugat-eu-

rópai lelőhelyeken is találkozhatunk, mint például (bár kétség-
telenül merész megállapításnak tűnhet), a hochdorfi fejedelmi 
temetkezés. Jóllehet ez utóbbi esetben a két faszerkezet kö-
zötti rész kövekkel lett feltöltve. BieL 1998. 33. abb. 21.

37 Bujna 1995., lásd pl. 526., 535. sírok. 107–108. abb. 99., 100.
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a Dk-i negyedben észlelt, a gödörből kiívelődő 
beásás (Se 123) mellett, az ék-i negyedében egy 
nagyobb, míg a Dny-i saroknál egy kisebb, a gödör 
szűkülő oldalfalába mélyülő, de a felszínen foltban 
nem érzékelhető, félköríves bemélyedés került elő 
(4. kép 1., 8. kép 2). ez utóbbiaknak nem adtunk kü-
lön számot. a sírgödör ény-i falánál nem sikerült 
hasonló beásást megfognunk. mindhárom beásás 
az objektum észlelési szintjétől (101,16 mBf) átlago-
san 35 cm mélységig volt követhető.38 a sírgödör 
betöltésében, az oldalfalba mélyülő beásásokkal 
hozzávetőlegesen egy magasságban, illetve némi-
leg azok felett került elő a szájával lefelé fordított 
edény (5. kép 4), és a később megsemmisült fibula 
maradványa is (8. kép 3).

a csepel–Szennyvíztisztító 6. számú kelta sírjá-
nak feltárása során meglepetésként ért bennünket a 
szájával lefelé fordított tál előkerülése (8. kép 1., 5. kép 
4), de amint az a későbbiek során kiderült, ez sem 
egyedi jelenség a temetőben. a 367. objektumszámú 
sírban a sírfenék felett 40 cm magasságban egy ép, 
(10. kép 1–2), míg a 369. objektumszámúban a sírfe-
nék felett 35–40 cm magasságban húzódó kis padka 
fölött egy törött edény maradványai kerültek elő 
(10. kép 3–4). az utóbbi edény töredékei vélhetően a 
sírszerkezet fedelének beszakadása, vagy egy eset-
leges sírrablás során süllyedhettek lejjebb, azonban 
legmélyebben fekvő darabjai sem érték el a sírgö-
dör alját. mindhárom edényt a sírkamra tetejére he-
lyezték, feltehetően valamilyen áldozati céllal. arra 
azonban, hogy ezt a temetéskor vagy esetleg később 
helyezték a sírba, jelenleg nem tudjuk a választ. a 
6. sír (Se 122) esetében felmerülhet a későbbi el-
helyezés, azonban az Se 123. számú beásás mint 
arról korábban már volt szó, sem elszíneződésben 
sem struktúrában nem tért el a sírgödör betöltésé-
ről. Bujna az ipolykiskeszi (malé kosihy, Szlovákia) 
temető szinte valamennyi hamvasztásos sírjában 
figyelt meg sírkonstrukciós maradványokat. Számos 
esetben kimutatható volt a sírkamrák fedélszerke-
zete is, amelyek talán legszembetűnőbben a 62., 149., 
és 176-os síroknál figyelhetők meg.39 midhárom 
esetben nagy felületen kerültek elő elszenesedett 
famaradványok (néhol gerendák lenyomata), ame-
lyek többnyire a leletek felett, átlagosan 20–45 cm-el 
jelentkeztek, illetve a sírkamrák falaihoz tartoztak. 

38 a sírok oldalfalába mélyülő beásások miatt felmerült az a gon-
dolat is, hogy a sír falába, illetve oldalába mélyülő beásások 
egy védőtető tartóelemei lehettek, azonban a sírfenéken előke-
rülő szenült famaradványok, illetve az elsősorban a hosszanti 
sírfalak mentén észlelt fa anyag jelenlétére utaló erős szerves 
elszíneződések miatt azt hiszem ezt elvethetjük.

39 Bujna 1995. 62. sír: 27–28. abb. 13a–b., 149. sír: 37–40. abb. 
26a–b., 176. sír: 43–45. abb. 31a–b.

néhány esetben a fedélszerkezet felett is kerültek 
elő leletek, melyek többnyire a sírmellékletekhez 
tartozó tárgyak töredékei, lehettek, és vélhetőleg a 
sírkamra lezárása után a sírgödör betemetése során 
a faszenes máglya maradványokkal kervert földdel 
együtt kerülhettek a gödörbe.

a sírkamra fedele feletti rétegekből egyéb lele-
tek csupán a 176. számú, nagy mélységű (1,9 m) 
sír viszonylag magasan (0,8–0,9 m) megfigyelt fe-
délszerkezete, felett kerültek elő, néhány cserép-
töredék által kísért egy kupacban fekvő állatcsont 
formájában.40

a csepel–Szennyvíztisztító lelőhely 6. sz. (Se 122) 
sírjához hasonlóan, szájával lefelé fordított helyzetű 
edény került elő ipolykiskeszi (malé kosihy, Szlo-
vákia) 9. számú, 0,8 m. mélységű sírjában 0,30–0,35 
m mélységben.41 az edény – amely formailag a 
csepel–Szennyvíztisztító lelőhely 369. számú sír-
jának fedélszerkezetére helyezett edénnyel mutat 
rokonságot (10. kép 3–4) –, lelőkörülményei alapján 
azonban, elképzelhető, hogy nem ételáldozatként, 
hanem esetleg egy későbbi rátemetés eredménye-
ként kerülhetett a sírba.

a csepel–Szennyvíztisztító telep 6. számú kelta 
sírjának rekonstrukciós rajzát (11. kép) a helyszínen 
megfigyelt, és a dokumentációban rögzített adatok, 
valamint a fent felvázolt analógiák összevetésével 
alakítottuk ki. a sírban megfigyelt gerendalenyo-
matok, illetve a mellékletek elhelyezkedése nyomán 
úgy gondoltuk helyénvaló az átlagtól némiképp el-
térő „robusztus szerkezet” rekonstruálása. a két 
hosszanti oldal és a fedélszerkezet kiszerkesztése 
nem okozott különösebb problémát, azonban a 
kereszt irányú gerendák illszkedése némi bizony-
talanságot hord magában. a sír bontása közben 
nem sikerült ezek nyomát megbízhatóan rögzíteni, 
azonban, amint azt láttuk, ez sem egyedülálló je-
lenség, hiszen többek között a már többször idézett 
ipolykiskeszi temető 526-os vagy 535-ös sírjainál42 
sem sikerült az ásatónak ezeket megfigyelnie. a 
rajz tehát jelen formájában egy kísérlet, amely a 
további feldolgozások során esetleg még módosul-
hat. nehezen elképzelhetőnek tartom ugyanis, hogy 
egy-egy ilyen jelentősebb konstrukció építésénél ne 
alkalmaztak volna kereszt irányú stabilizáló eleme-
ket. Hogy pontosan milyen formában, arra a temető 
sírjainak teljes kielemzése, illetve azok újabb lelőhe-
lyek adataival való összevetése során remélhetőleg 
fény derülhet.

40 Bujna 1995. 43. abb. 31a.
41 Bujna 1995. 19. abb. 6. taf 4. B. 3. a
42 Bujna 1995. abb. 99., abb. 100.
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Vor der errichtung der zentralen abwasserbehand-
lungsanlage auf der csepel–insel in Budapest führten 
wir 2004 eine probe–, und in 2006–2008 eine groß-
flächige augrabung aus. auf der csepel–insel wa-
ren schon mehrere, wohlbekannte und bedeutende 
kulturen der urzeit, sowie der nachlass der Völker-
wanderungszeit und der der árpádenzeit (Frühes 
mittelalter in ungarn) bekannt. Jetzt kamen aber auch 
die Funde der späteisenzeitlichen latène B1–c1–pe-
riode (von der zweiten Hälfte des 4 bis zum ende 
des 3. Jahrhunderts v. chr.) vor, die bis dahin nur 
durch Streufunde vetreten waren. im zuge unserer 
grabung legten wir 107 gräber dieser periode auf. 

Während der ausgrabung des Brandgrabes 6 
dieses gräberfeldes beobachteten wir einen, in den 

keltischen nekropolen häufig errichteten, aber un-
ter den ungarischen klimatischen Verhältnissen 
selten vorkommenden grabritus. aufgrund der 
Verfärbungen in der holzkohlenreichen Füllung 
und der in verschiedenen tiefen liegenden Beiga-
ben nehmen wir an, dass eine große grabkammer 
für die toten in der grabgrube gebaut wurde, auf 
die ein gefäß mit dem mund nach unten gestellt 
wurde. Wir versuchten die Struktur der grab-
kammer anhand ungarischen, sowie ost– und 
südwestslowakischen analogien zu rekonstruie-
ren (Abb. 11). Diese zeichnung ist in dieser Form 
ein Versuch, der später, während der endgültigen 
Bearbeitung des gräberfeldes, aufgrund weiterer 
analogien noch modifiziert werden kann.

VerSucH Der graBrekonStruktion  
eineS latène–zeitlicHen BegräBniSSeS
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1. kép: Budapest XXI., Csepel-sziget – a lelőhely elhelyezkedése
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2. kép:  Budapest korai LaTène-kori lelőhelyei.  
1.  Békásmegyer: település.  
2.  Rákospalota: szórványlelet.  
3.  Rákospalota – Mogyoródi út 42.: szkíta – kelta sírlelet.  
4.  Rákosrendező vagy Rákos pályaudvar: szórványlelet.  
5.  Rákoskeresztúr: szórványlelet.  
6.  Gellérthegy – Bérc u. 8.: szórványlelet.  
7.  Gellérthegy – Vízművek: szórványlelet.  
8.  Nagytétény: szórványlelet.  
9.  Csepel – Szabadkikötő: szórványlelet.  
10. Rákoskeresztúr - Csékút utca: szórványlelet  
11.  Csepel-sziget északi csúcsa: temető
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3. kép: Az ásatás helyszínrajzának részlete a kelta sírokkal.
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4. kép: 1.: a 6. kelta sír (4. szelv. 50. objektum, SE122) rajza. 2.: a kibontott sír. fotója.
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5. kép:  A 6. kelta sír kerámia leletei:  
1. palack,  
2. bikónikus edényke,  
3. „S” profilú tál,  
4. tál
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6. kép:  A 6. kelta sír fémleletei 1.:  
1. kés, 2, fibula, 3. övkapocs
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7. kép:  A 6. kelta sír fémleletei 2.:  
1-2. vas fibulák,  
3. bronz fibula maradványai,  
4-5a. bronz kar- vagy bokaperec maradványai,  
5b. vas karika
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8. kép:  Csepel - Szennyvíztisztító 6. sír.  
1.: kerámia a sír földjében,  
2.: a sírgödör keleti fala a bevágásokkal,  
3.: a sírgödör északi felének bontása,  
4.: a sírgödör alja a leletek felszedése után.
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9. kép:  1.: az SE142, 4/80. obj rajza,  
2.: az SE144, 4/82. obj rajza,  
3.: a 369. obj rajza,  
4.: Ipolykiskeszi (Malé Kosihy, Szlovákia) 526. sír rajza Bujna nyomán.
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10. kép:  1., 4.: a 367. és a 369. sz. sír részlete. 2-3.: a sírkamrák tetejére helyezett edények.
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11. kép: A 6. sz. sír sírkamrájának rekonstrukciós kísérlete (Koncz Dániel rajza)




