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A
hadisírkutatás a hadtörténeti régészet 

önálló ága, és gyakran a nemzeti múlt, illetve az egyetemes 

hadtörténelem kiemelkedően fontos csatatereire, illetve hadszíntereire irá-

nyuló terepi kutatások fő mozgatója is. A hadisírkutatás alapvető jelentőségű segéd-

tudománya a szintén angolszász gyökerekkel rendelkező igazságügyi régészet. (A klasz-

szikus igazságügyi régészet hazánkban még nem rendelkezik intézményesült keretekkel.)

J. Hunter – Ch. Roberts – A. Martin: Bűnügyi tanulmányok:
Bevezetés az igazságügyi régészetbe. London / New York, 2005.

T. L. Dupras – J. J. Schultz – S. M. Wheeler – L. J. Williams: Em-
beri maradványok igazságügyi kutatása. Régészeti megközelítések. 
Boca Raton / London / New York, 2006.
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Premortem csontsérülések: 

(jóval) az elhalálozás ideje előtt 

keletkezett, gyógyulásnak indult 

vagy már gyógyult sérülések.

Perimortem csontsérülések: az elhalá-

lozáshoz közeli időpontban keletkezett, 

gyógyulásnak már nem induló sérülések.

Postmortem csontsérülések: az elhalálozás 

időpontja után, az eltemetés, az elte-

metődés vagy éppen a feltá-

rás során keletkezett 

sérülések.

Igazságügyi régészet és hadisírkutatás

John Hunter, az Edinburghi Egyetem törvényszéki szak-

értőjének megfogalmazása szerint „az igazságügyi régészet 

a régészet elméleti és gyakorlati módszereit alkalmazza a bűn-

ügyi tetthelyek feltárásához és rekonstruálásához”. Az igaz-

ságügyi régészet munkamódszere az emberi maradványok 

megtalálási helyének nondestruktív és destruktív mód-

szerekkel (terepbejárással, geofi zikai felmérésekkel, illetve 

feltárással) történő kutatásából, az emberi maradványok 

exhumálásából, a leletek/bizonyítékok kereséséből és 

a munkálatok tudományos igényű dokumentálásából áll. 

Az igazságügyi régészet társtudománya az igazságügyi 

antropológia. Az igazságügyi antropológia céljai az emberi 

maradványok fi zikai viszonyainak megadása (a temetési hely 

régészeti lelőhelyként, hadisírként vagy bűnügyi helyszín-

ként való azonosítása); az emberi és állati eredetű csontma-

radványok egymástól való elkülönítése; a nem, az életkor, 

a testmagasság és az elhalálozás idejének, illetve okának 

lehetséges meghatározása; a premortem, a perimortem és 

a postmortem csontsérülések elkülönítése.

Tim Sutherland, a Yorki Egyetem régésze 2005-ben meg-

jelent írásában a konfl iktusrégészeti vonatkozású temetési 

helyek két fő típusát különítette el:

1. Elsődleges eltemetési hely(ek): tömegsír(ok) vagy 

egyéni sír(ok) az összecsapás helyszínén.

2. Másodlagos eltemetési hely(ek): az összecsapás során 

elesettek újratemetése tömegsír(ok)ba, egyéni sír(ok)ba, 

csontházba vagy sírkamrába (gyakran az összecsapás köze-

lében, esetleg temetőben).

Egy tömegsír ugyanakkor nem értelmezhető törvénysze-

rűen hadisírként is. A nagy járványok, így például a pestis- vagy 

a kolerajárványok idején is temettek halottakat tömegsírokba.

M. Tibbett – D. O. Carter (szerk.): Talajvizsgálat az igazságügyi tafonómi-
ában. Boca Raton / London / New York, 2008.

Az 1526. évi mohácsi csa-
ta azonosított tömegsírjai-

nál 1976-ban létesített Mohácsi 
Történelmi Emlékhely (Sátorhely)
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Giovanni Boccaccio (1313–1375) De-

kameronjában például a következőket 

írta a pestisben elhunytak tömegsírjairól: 

„Mivelhogy a fent mondott rengeteg halott 

eltemetésére, melyekkel naponta és szinte 

minden órában elárasztották a templomokat, 

nem volt elegendő a temetők szent földje, különö-

sen, ha régi szokás szerint mindegyiknek külön helyet 

akartak volna adni, a templomok melletti cintermek he-

lyett, melyek már zsúfolva voltak, hatalmas gödröket ástak, 

melyekbe százával bocsátották le az újabb halottakat; ezek-

ben aztán rétegekben egymásra halmozták őket, mint 

ahogy a hajóban berakják az árukat, s kevéske 

földet hánytak rájok, mindaddig, míg-

nem a gödör színig betelt.”

(Révay József fordí-

tása, 2009)

Igazságügyi régészet és hadisírkutatás

Egy tömegsír hadisír mivoltát mindig speciális régészeti 

kontextusa (a történésekre utaló, a halál bekövetkeztét meg-

előzően szerzett csontsérülések és a kísérő tárgyi emlékek 

együttese) bizonyítja.

Az 1711. évnél korábbra keltezhető hadisírok jogi érte-

lemben minden esetben régészeti lelőhelynek számítanak. 

Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc, valamint 

az I–II. világháború katonai temetési helyei, hadisírjai, bár 

nem rendelkeznek régészeti lelőhely besorolással, ugyan-

akkor a nemzeti emlékezet és a nemzeti kegyelet kiemelten 

fontos és védendő helyszínei.

A hadisírok, katonai temetési helyek kutatásánál fontos 

szempont, hogy a terepi munkálatokat teljességre törekvő 

képi és írásos dokumentáció kísérje. E lelőhelyek ugyanis 

a feltárás és az exhumálás folyamatait követően végérvénye-

sen elpusztulnak. A levéltári kutatások és a szemtanúk be-

számolóinak gyűjtése mellett az emberi maradványok antro-

pológiai vizsgálata, illetve a kísérő leletek (fegyver-, ruha- és 

felszerelésmaradványok, valamint a személyes tárgyak) 

elemzése nyújthatja az egyetlen lehetőséget a temetési hely 

interpretációjára és optimális esetben az ott eltemetettek 

személyazonosságának megállapítására. A világháborús ha-

disírok terepi kutatását a világháborúban részt vevő államok, 

illetve utódállamok által kötött megállapodások keretrend-

szere is szigorúan szabályozza. A magyarországi hadisír-

gondozás feladatkörét a honvédelemért felelős miniszter 

a 2016. évtől a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Inté-

zet és Múzeum alá rendelte. (A témához összefoglalóan lásd: 

J. Hunter et al. 2005 és T. L. Dupras et al. 2006.)

C C C

A komárom-herkálypusztai „ulánus-temető” (1850–1851) 

1945-ben elesett ismeretlen magyar honvéd sírja Budapesten (X. kerület)
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