
HAGYOMÁNY 1 

Néhány 
őskori temető 
Pest megyében 

Letkés, Nádréti-földek. Bronzkori sír 
(Kővári Klára felvétele) 

Az elmúlt évtizedekben folyó régészeti kutatásoknak köszönhetően igen sok adat 
gyűlt össze a megyében évezredekkel ezelőtt élt őskori népek temetkezési szokásai-
ról. A következőkben ezekből szeretnénk felvillantani néhányat. 

Az újkőkor késői szakaszában (Kr. e. 4000-3000) a Dunántúlon a lengyeli kultúra 
népe élt, amely átlépve a Dunát, megtelepedett a Dunakanyarban, valamint a gödöl-
lői és nógrádi dombvidéken is. Az őskorból írásos források még nincsenek, ezért a 
régészettudományban az egyes népcsoportokat anyagi kultúrájuk valamely jellemző 
vonásáról - pl. edényforma vagy első, ismertté vált lelőhelyükről nevezik el. így 
kapta a lengyeli kultúra nevét a Tolna megyei Lengyel községről. A lengyeli népesség 
elterjedési területének ÉK-i szélén van Aszód. A város É-i részén, két patak között 
húzódó dombháton, a Papi földek nevű részen tárták fel Kalicz Nándor vezetésével 
1966-1982 közt a kultúra egyik legnagyobb ismert településének és temetőjének 
részletét. A napvilágra került 220 sír - amely a tízezer sírósra becsült temetőnek csak 
töredéke - a kultúrára jellemző módon nem a településtől elkülönülve, hanem annak 
nem lakott részén helyezkedik el. A sírok túlnyomó többsége csontvázas, kis szám-
ban azonban - Magyarországon először! - megjelenik a hamvasztásos rítus is. Aszó-
don kívül a megyéből egyelőre csak néhány helyről van tudomásunk lengyeli sírok-
ról: Solymáron a Dinnye-hegyen négy, Szentendrén, a Hév-végállomásnál egy temető 
került elő. A Dunától keletre Szob-Préskert lelőhelyről ismerünk három sírt. 
Nógrádverőcén 1982-ben az Árpád u. 26. számú telek kertjében emésztőgödör ásása-
kor bukkantak két csontvázra. Sajnos, a lelet előkerülésekor régész nem volt jelen; a 
találók elmondása szerint az egymástól kb. 60-80 cm-re fekvő halottakat zsugorított 
helyzetben (a lábak felhúzva, a karok behajlítva az arc előtt) temették el, tájolásuk 
megközelítőleg Ny-K volt (a fej Ny-on feküdt). A halott(tak) mellé a túlvilági útra 
agyagedényeket helyeztek; a szépen megformált, vékony falú fazekak, bögrék, tálak 
közül többet piros festéssel díszítettek (ld. kép). Ékszerként szolgáltak a tengeri 
kagylóból készített, hengeres, korong alakú és kerek, hátul gomb-szerűen átfúrt 
gyöngyök, amelyek a kereskedelem útján jutottak el délről a lengyeli kultúra népé-
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Nógrádverőce, Árpád u. 26. A lengyeli kultúra edényei (Kádas Tibor felvétele) 

hez. A nógrádverőcei sírok a kultúra nagy településéhez tartoznak, amelynek nyomai 
az Árpád úton és környékén kerültek elő. 

A korai és a középső bronzkorban (Kr. e. 1900-1400) ÉK-Magyarországot a hatvani 
kultúra népesítette be, amelynek népe a Dunakanyarban átlépte a folyót, s leletei a 
folyó jobb parti sávjában is megtalálhatók (Dunabogdány, Tahitótfalu, Pomáz). Nagy 
számban ismerjük a hatvani lakosság településeit, amelyek részben nyílt falvak 
voltak, részben pedig erődített, árokkal-sánccal védett földvárak. Rosszabb helyzet-
ben van a kutatás, amikor a kultúra temetkezéseit vizsgálja. A településekhez képest 
elenyésző számú, mindössze néhány tucat a régész által szakszerűen feltárt, hitelesen 
megfigyelt sírok száma. Ezért van jelentősége a megye ÉK-i szélén, Versegen napvi-
lágra került síroknak. A Vanyarc-(Kökényesi)-patak vizenyős árteréből kiemelkedő 
domboldalon, a Kökényesi út 16. sz. ház kertjében 1978-1983. között Kővári Klára 
vezetésével 26 sírt tártak fel. Ez a kultúra eddig ismert, legnagyobb temetőrészlete 
hazánkban. A kultúrára jellemző szokás szerint valamennyi hamvasztásos rítusú. A 
máglyán elégetett halott hamvait kétféle módon helyezték a sírba. Gyakoribb az, 
amikor a sírgödör aljára, egy csomóba szórták, más esetekben viszont edénybe, 
legtöbbször a legnagyobb méretű urnába tették. Néhány sírnál kirajzolódott a sírgö-
dör formája is: egy esetben ovális, három sírnál pedig lekerekített sarkú, szögletes 
alakú volt. Sajátos szokás temetőnkben a sírok egy részének megjelölése: az edények 
köré nagyjából megmunkált homokköveket raktak. A kövek vagy félkörösen, vagy 
zárt gyűrű alakban övezik a sírokat. A sír jelölésének tekinthető az is, amikor egy 
darab, de igen nagy méretű követ helyeztek az edények mellé. A sírokban talált 
agyagedények száma változó, átlagosan 9 db edényt adtak a túlvilági útra. A leggaz-
dagabb, 22. sírban viszont 19 db edény (fazék, bögre, tál, urna, fedő) volt. 

A temetőt használó közösség lakóhelye is ismert: a temetőtől ÉNy-ra, kb. 1 km-re 
levő, Makkos nevű részen található a mély árokkal körülvett földvár, valamint az 
ehhez csatlakozó nyílt település. 

Pest megye É-i részén, az Ipoly melletti Letkés község Nádréti földek nevű határré-
szében 1989 nyarán gátépítéssel kapcsolatos földmunkák során különböző korú 
objektumokat bolygattak meg. Az ezt követő leletmentés során a rézkortól a késő 
középkorig terjedő időszak leletei kerültek elő. Közülük fontos eredménynek köny-
velhető el a középső bronzkor végén élt magyarádi kultúra csontvázas sírjának 
feltárása. (A kultúra népe nevét a ma Szlovákiában található Magyarád községről 
kapta.) A sírban levő váz a bal oldalán, enyhén zsugorított helyzetben feküdt. Tájolá-
sa K-Ny irányú volt. Valószínűleg kőborítás fedte, amire a felette és mellette talált 
nagy kövek utalnak. Mellékletként a következő tárgyakat találtuk: a lábfejekre nagy-
méretű urna alsó részét tették. A halott ékszere lehetett a koponyán és a vállnál talált 
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3 db gömbszelet alakú, pici bronz pityke. Külön érdekessége a temetkezésnek, hogy 
a sírt egy korábbi, a temetéskor már betemetődött, nagyméretű, kerek hulla-
dékgödölbe ásták. Ez - a belőle előkerült edénytöredékek alapján - szintén a 
magyarádi kultúrához tartozik. A gödör betöltődése és a sír ásása között azonban 
nem sok idő telhetett el, mivel a gödrön kívül eső koponya magasabban, a váz 
viszont a gödörbe besüppedve, a koponyánál mélyebben feküdt. Az ide temetkező 
népcsoport használhatta a lelőhelytől mintegy 800-900 m-re, az Ipoly túlsó partján 
fekvő Kiskeszi (Maié Kosihy, Szlovákia) erődített telepét. 

Az őskor további szakaszaiból is számos, igen jelentős temetkezési helyet isme-
rünk a megyéből, most csupán ízelítőt kívántunk nyújtani a különböző korszakokban 
uralkodó szokásokról. 

Kővári Klára 

Irodalom: 
Dinnyés István - Kővári Klára - Kvassay Judit - Miklós Zsuzsa -Tettamanti Sarolta -

Torma István: Magyarország régészeti topográfiája 9. A szobi és a váci járás. Bp. 1993. -
Kalicz Nándor: Kőkori falu Aszódon. Múzeumi Füzetek 32. Aszód, 1985. - Kővári Klára: 
Bronzkori temető Versegen. Kiállításvezető. Aszód, 1986. 

Őskori lelőhelyek 
Szigetszentmiklós határában 

Sok ezer m2-nyi területet tárt fel a Budapesti Történeti Múzeum régész kollektívája 
az M0 autópálya déli szakaszán, az Utiber, a Közúti Beruházó Kft, a Magyar Aszfalt 
Kft és a múzeum hathatós együttműködése révén. A leletmentések 1987-ben kezdőd-
tek, és az út építési ütemének megfelelően 1992-ig tartottak. 

Az Ml és az M5 autópályákat összekötő körgyűrű megközelítőleg 28 km-es útvo-
nalára 12 munkahelyünk esett. Mintegy ötezer éves időszakot fog át az itt talált 24 
lelőhely kora. Az újkőkortól kezdve a magyar középkorig minden lényegesebb 
történeti periódus szerepel. A körgyűrű Csepel-szigeti szakaszán végzett őskori 
feltárások eredményei alapján egy kisebb régió településtörténeti képe vázolható fel 
az i. sz. előtti mintegy 4 évezreden keresztül. A lelőhelyek a sziget K-i oldalán, a 
soroksári Duna-híd lábánál koncentrálódtak. Itt, a szigetszentmiklósi Üdülősoron két, 
több hónapos ásatási turnus folyamán mintegy 2500 m2-nyi felületet tártunk fel 1988-
1989-ben. Az itt nyert információk kibővítésére további lehetőségünk nyílt a Fővárosi 
Vízművek területén. A már kijelölt, és mélyítésbe kezdett vízdúsító helyén 1200 m2-
nyi felületet tártunk fel. 

E két, egymáshoz közel eső lelőhely jelenségei alapján rekonstruálható a mikroré-
gió benépülési ritmusa, és az azonos korú települések kapcsolata és eltérése, mely az 
őskor folyamán alapvetően a természeti környezet függvénye. A változó klímaviszo-
nyok erősen befolyásolták az áradásokat, az élő- és talajvizek mennyiségét és a 
vegetációt. Mivel a lelőhelyek egykori magasártéri szigeteken fekszenek, melyek közt 
ma már feltöltődött Duna-ágak kanyarogtak, ez a természeti függőség itt fokozatosan 
érvényesül. Az őskor csapadékban gazdagabb periódusaiban (újkőkor, késő-
bronzkor) a települések a Dunától távolabb eső, magasabb területen helyezkednek el 
(Vízmű). A korabronzkori falu viszont a Soroksári Duna-ág közelében húzódik, s 
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