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Előszó
Az őskori ember talán az egyik legzseniálisabb 

találmánya a kerék volt. S hogy miért volt ez 

ennyire komoly teljesítmény? Például a fegy-

verek vagy szerszámok kapcsán a természet 

ilyen-olyan jelenségét (hegyes ágak, vad-

állatok fogai stb.) másolhatták le őseink, de 

a tengelyen forgó kerékhez hasonló szerkezet 

alapvetően nincs a természetben, így ennek 

feltalálása az ember találékonyságának, elképesztő absztrakciós készségének 

bizonyítéka. A kerék forradalmasította és alapjaiban változtatta meg az uta-

zást és a szállítást, majd ennek köszönhetően a mezőgazdaságot, az ipart, 

a kereskedelmet, a harcászatot, lényegében az élet minden területét. Az em-

beriség a kerekeknek is köszönhetően jutott el a Föld olyan tájaira, amelyek 

korábban megközelíthetetlenek voltak. A kerekek és a kocsik hozzájárultak 

az áruk felhalmozásához, s ily módon a társadalmak differenciálódásához (a 

kocsival rendelkező személyek eleinte mindenhol az elithez tartoztak), de 

az első nagy birodalmak létrejöttéhez, majd ezek működtetéséhez is. A ke-

rék és a kocsi kiemelkedően fontos szerepét jól jelzi, hogy hosszú évezrede-

kig nem csupán egy egyszerű használati tárgyként kezelték ezeket, de szinte 

vallásos áhítat övezte őket. Szimbólumként, sőt gyakorta különféle absztrakt 

fogalmak – például a halál, az elmúlás – metaforájaként is értelmezték őket. 

Nem véletlen tehát, hogy ennyire komplex szerepük miatt egyes időszakok-

ban és népek körében gyakorta a temetkezési szertartás részét képezte a ha-

lott kocsijának sírba helyezése is.

A kerekek és a rajtuk gördülő járművek – az utóbbiak motorizált változatai 

révén – máig hatóan és alapvetően meghatározzák életünket, e tárgyak több 

ezer éves története pedig egy olyan izgalmas kaland, mely a rézkori kocsimo-

dellektől az rómaiak sok könyvben és filmben is főszerepet játszó kocsijain át 

a vadnyugat ekhós szekereiig, sőt a mai személygépkocsikig vezet. E kaland 

rekonstruálására viszont csak a régészet modern eredményeinek felhasználá-

sával nyílik igazán lehetőség.

Tarts hát velünk s őszi számunkkal, amelyben a „négy kerék” evolúciójának 

különösen izgalmas nyomába eredünk!
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Címlapsztori

Az 
írást még nem ismerő őskori 

társadalmakban több olyan felfede-

zés született, amely az űrkorszakban 

is része az életünknek. Ezek közül a kerekes jármű 

talán az egyik legfontosabb.

A kocsi különböző formában több ezer 

éve jelen van életünkben, kitalálása és 

megalkotása – számítógépek és ipari hát-

tér nélkül – hosszú folyamat eredménye volt: 

lépésről lépésre, tapasztalati úton, aprólékos 

munkával kellett tökéletesíteni az új szerkezetet 

a földrajzi körülményekhez igazítva, és a közös-

ség elvárásait, igényeit is kielégítve.

B O N D Á R  M Á R I A

NAPJAINKIG LÉTEZŐ
KÉSŐ RÉZKORI INNOVÁCIÓK 

A KERÉK ÉS A KOCSI

 A budakalászi kocsimodell
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A 

r é g é -

szeti keltezésben 

a szén 14-es izotópjának 

mennyiségmérésére épülő úgyneve-

zett radiokarbon forradalom a Chicagói Egye-

temen 1949-ben kidolgozott módszernek köszönhe-

tően robbant ki. A kémiai Nobel-díjas Willard Frank 

Libby által 1952-ben publikált 14C keltezési lehető-

ség egyrészről új alapokra helyezte a régészeti 

korhatározást, másrészről teljességgel felborí-

totta a korábbi időkereteket. A történeti (rövid) 

és a radiokarbon (hosszú) kronológia között 

mintegy ezeréves „törés” keletkezett. Csak nap-

jainkban kezd ismét konszenzus kialakulni Európa és 

a közel-keleti, egyiptomi térségek keltezésének szinkronizá-

lásában. A korábban használt, a különböző királylisták alapján ki-

dolgozott történeti kronológia a Kárpát-medence késő rézkorát Kr. e. 

2100–1900 közé helyezte. Ez az időszak Egyiptomban az Óbirodalom kora, 

Mezopotámiában az óbabiloni kor előtti III. uri dinasztia korszaka. Trója telepü-

lési rétegei közül a III–V.-kel párhuzamosítható.  A radiokarbon kronológia szerint vi-

szont a késő rézkor a Kárpát-medencében Kr. e. 3600/3500–3000 (újabban 2800) közé kel-

tezhető. Egyiptomban ez a predinasztikus kor kezdete, Mezopotámiában a korai és középső 

Uruk-korszak, Trója ekkor még nem is létezett. Európában pedig különböző őskori közösségek éltek. 

A korábbi (történeti) és a jelenleg elfogadott radiokarbon-kronológiák szinkronizálását több té-

nyező is nehezíti. A 14C-vizsgálatok különböző anyagokból (karbonát, fa, faszén, állatcsont, em-

beri csont) készültek, eltérő felszereltségű laboratóriumokban. A helyzetet nehezíti még 

a fa évgyűrűk keltezésével (dendrokronológia) való összevetés, a nagy 

térségenként és országonként is eltérő korszakfelosztás 

és a régészeti egységek, komplexumok 

(kultúrák) sokfajta elne-

vezése is.

Napjainkig létező késő rézkori innovációk – A kerék és a kocsi

A köztudatban ma is az él, 

hogy minden jelentős felfede-

zés Mezopotámiából származik. 

Annak ellenére, hogy az elmúlt év-

tizedekben más területekről is előke-

rültek egészen korai leletek a szekerezés 

témaköréből, az ex oriente lux tétel [azaz „ke-

letről jön a fény”, tehát keletről származnak Eu-

rópába az új találmányok – a szerk.] szilárdan tartja 

magát. De vajon tényleg mindig keletről jött a fény?

Először az egyszerű, kétkerekű csúszkákat 

és az A betűre hasonlító terményszállí-

tó eszközöket alkothatták meg fából 

elődeink. Ez utóbbiak annyira prak-

tikusak, hogy még napjainkban is 

változatlan formában használják 

Anatóliában vagy a Pireneu-

sokban. Az egy deszkából vagy 

három lapból összeillesztett, csa-

polással a tengelyre rögzített, fakere-

kekkel előállított négykerekű jármű már 

a tökéletesített változat volt, és még ma is gya-

kori kordék, paraszti szekerek formájában. A korai 

nehéz szekereket ökrök húzták. A későbbi kétkerekű 

könnyű kocsi elé lovakat fogtak be. A miniatűr ábrá-

zolásoknál a kocsit húzó állatok köre kontinensen-

ként, nagyobb földrajzi egységenként eltérő volt 

(szamár, teve, kutya és oroszlán is előfordul). 

A középső bronzkorban például 

madarak röpítik az égbe 

a kocsikat.

 Az ős-

kori innovációk 

hosszasan sorolhatók: a tűz 

felfedezése; a különböző anyagokból 

készített szerszámok (pl. nyílhegy, kés, balta 

stb.); a növények termesztése; egyes állatfa-

jok háziasítása; az edénykészítés technológiája; 

az élelemtárolás módozatai; a tartósítás és feldolgo-

zás technológiái; az öltözködés elemei (gyapjú- és 

bőrfeldolgozás,  textilkészítés, cipő, ékszerek); 

a házépítés; a fémöntés és az ötvözetek fel-

fedezése; a sóbányák kiaknázása; a kö-

zösségek közötti kommu-

nikáció stb.

A kocsi megalkotásának elképzelt lépései (Bondár 2012. Fig. 34.)

Kerekes állat
(Bondár 2012. Fig. 17.
 nyomán)
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Napjainkig létező késő rézkori innovációk – A kerék és a kocsi

A kocsira utaló vagy ahhoz tartozó 

régészeti bizonyítékok a világ számos 

pontján előkerültek az őskor különbö-

ző időszakából Afrikától Indiáig, Kínától 

Spanyolországig, Észak-Európától Kö-

zép-Európán át Anatóliáig, a Kaukázus-

tól Szibériáig.  Elsőként 1951-ben Vere 

Gordon Childe (1892–1957), ausztrál ré-

gészprofesszor gyűjtötte össze a kocsi-

ra utaló emlékeket az őskor különböző 

időszakából. A nagy területről ismert, 

különböző korú, kevés leletet (piktog-

ramok, néhány kerék- és kocsimodell, 

vázára festett harci jelenetek, mezopo-

támiai királysírokba temetett kocsik és 

steppei kocsitemetkezések) az akkor is-

mert kronológia szerint keltezte. 

Gordon Childe megállapította, hogy 

a legkorábbi kocsira vonatkozó adatok 

Mezopotámia bronzkorából ismertek, 

tehát – véleménye szerint –  ott is fedez-

ték fel a kocsit, amely ebből az egyetlen 

centrumból terjedt el hosszú évszáza-

dok alatt szerte a világon. 1953-ban vi-

szont, épp Magyarországon, előkerült 

egy olyan régészeti lelet, amely jóval 

korábbra volt keltezhető, mint ahogyan 

azt Childe ebben a térségben feltételez-

te. Ez volt a ma már közismert budakalá-

szi kocsimodell (a 436 síros temetőben 

két kocsit ábrázoló makett is előkerült). 

Ám a tárgyak magyar nyelvű publikáció-

ja nem hozott tudományos áttörést. 

Az elmúlt évtizedekben azonban 

közismertté és általánossá vált a radio-

karbon-kronológia, és jelentősen bővült 

a kocsikutatásba bevonható leletek köre 

(a különböző ábrázolásokon és miniatűr 

kocsi- vagy állatszobrocskákon kívül elő-

kerültek valódi fakerekek, keréknyomok, 

kocsiutak, és az állatcsontanyagban is ki-

mutatták a járom okozta elváltozásokat).

Ezek után ahhoz, hogy megmond-

hassuk, hol „találták fel” a kocsit, nem-

csak meg kellene találni a legkorábbi 

előfordulását, de e leletek pontos kelte-

zésére is szükség lenne. A régészet egyik 

alapproblémája a kronológia, amely 

az elmúlt évtizedekben 

jelentős változásokon 

A dél-európai nagy neolit 

telepek leletanyagában a zoológusok 

azt fi gyelték meg, hogy az úgynevezett első házi-

asítási hullámban domesztikált állatok (a juh, a kecske 

és a sertés) csontjai zömében néhány hónapos egyedek-

hez tartoznak, azaz az állatot felnőtt kora előtt levágták 

a húsáért. Ezzel szemben a kocsit már használó közösségek-

nél idősebb szarvasmarhák csontjai is előkerültek, igavonásra 

ugyanis csak négyévesnél idősebb herélt szarvasmarhát jármol-

hattak. Ez azt jelzi, hogy az állattartás más dimenzióba lépett: 

az állatok értéke megnőtt, hasznosítási lehetőségük kiszéle-

sedett, alapvetően megváltozott! Az a felismerés, hogy 

nem kell az állatot rögtön leölni, a tudatos állattar-

táshoz vezetett, amelynek jelentős állomása 

az állat erejének felhasználása, a jármo-

lás, amely egy idő után az állat 

csontozatán is fellehető 

nyomot hagy.

A 

kutatók 

szerint ezek a mi-

niatűr tárgyak (agyagból 

készült miniatűr kocsik és kerekek 

vagy a kicsiny állatfi gurák) a hiedelemvi-

lághoz kapcsolódó kellékek (kultikus 

tárgyak) lehettek vagy egyszerű 

gyerekjátékok voltak, valójában 

nem tudjuk, miért készítették el 

a valódi kocsik és tartozékaik 

kicsinyített mását.

A budakalászi kocsi betonmásolata a budakalászi körforgalomban

Kocsimodell állatokkal
(Rad und Wagen 2004, 112. ábra nyomán)

Sumer szekérábrázolás
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ment át, s napjainkban is formálódik. Egyre több a természet-

tudományos módszerrel keltezhető lelet. 

A kocsikutatásban az áttörést végül 

az 1992-ben a németországi Flintbeknél 20 

méter hosszan megmaradt kerékvágásnyo-

mok előkerülése hozta meg. Ezeket egy 

úgynevezett megalit (azaz nagy kőtöm-

bökből épített) sírban rögzítették, amelyet 

abszolút évszámokkal Kr. e. 3650–3400 közé 

kelteztek a 14C-minták. Ez a hihetetlennek 

tűnő dátum arra késztette a kuta-

tókat, hogy ellenőrző méré-

seket végezzenek a korábban 

előkerült leleteken, és újabb és 

újabb minták keltezését publikálják. 

Ennek eredményeként kiderült, hogy a legkorábbi európai és 

mezopotámiai leletek közel egyidősek. 

A jelenlegi keltezési módszerekkel persze nem lehet évre 

pontosan meghatározni egy-egy lelet korát, ezért minden ko-

rai kocsilelet egykorúnak tűnik. Ez pedig vagy azt jelenti, hogy 

egy centrumból nagyon gyorsan terjedt el az új ismeret, vagy 

egymástól függetlenül több helyen is megalkották ezt a jelen-

tős innovációt. Ha a legelsőként megépített kocsit nem is tud-

juk jelenleg meghatározni, az mindenképpen bizonyos, hogy 

a négykerekű jármű több centrumban, közel egyidőben jelent 

meg, még ha ez az idő kb. 200 évet (azaz mindössze 7–8 gene-

rációt) ölel is fel. Ez a többcentrumú (polygenetikus) fejlődés 

sokkal valószínűbb, mint az egy központból, robbanásszerű 

gyorsasággal történő elterjedés.

Ha megnézzük a legkorábbi leletek földrajzi előfordulá-

sát, azt látjuk, hogy csomópontok rajzolódnak ki a térképen. 

A Kr. e. 4. évezred közepén (vagy annál kicsit ko-

rábban) Mezopotámia mellett a Fekete-tenger 

északi partvidékén és Európa egyes régióiban 

olyan közösségek éltek, amelyeknél az igény 

és a gazdasági feltételrendszer már adott volt 

jelentős újítások befogadására. Az egyik ilyen 

centrum Közép-Európa volt, ahonnan jelenleg 18 

kocsimodellt is ismerünk, ebből 11 a mai Magyaror-

szág területén került elő. Ha mindehhez 

hozzáadjuk az ugyancsak kis mé-

retű kerékmodelleket, és Európa 

különböző területein nemrégi-

ben előkerült, igazi fa kocsialkat-

részeket, farönkökből rakott kocsiutakat, továbbá a sziklamű-

vészet újabb ábrázolásait, ma már az is biztosnak látszik, hogy 

a kocsi megalkotásának egyik korai centruma Európa volt.

 Farönkökből rakott kocsiút (Rad und Wagen 2004. Abb. 52. nyomán)

A kocsi ismeretének bizonyítékai különböző korokból (a szerző adatbázisa alapján a térképet készítette Ősi Sándor – Bondár 2012, Fig. 37) 

Napjainkig létező késő rézkori innovációk – A kerék és a kocsi

Edényre karcolt négykerekű szekér
(Milisauskas‒Kruk 1982, 8. tábla nyomán)
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A Kárpát-medencében talált legkorábbi kocsimodellek 
elterjedése (a szerző adatbázisa alapján
a térképet készítette Ősi Sándor – 
Bondár 2012, Fig. 19)

A kerék és a kocsi innovációja olyan társadalmi és gazdasági 

folyamatokat indított el e korai időszakban, amelyek a közössé-

gek szervezettségét, szoros együttműködését, és a települések 

közötti hierarchikus rendszert is szükségszerűen kialakították. 

De a kocsi használata kikényszerítette az utak építését 

is. Ez – a leletek tanúsága szerint – elsősorban 

a hegyvidékeken volt indokolt, ahol az eső 

mosta talajon csak úgy tudott közle-

kedni a kerekes jármű, ha farönkökből 

utakat vagy legalábbis útszakaszo-

kat építettek. Mindehhez nagyobb 

mennyiségű fát kellett kivágni, le-

gallyazni, összeilleszteni, ami a ko-

rabeli szerszámokkal nem is volt 

egyszerű. Ez egyrészt feltételezi 

a közösségen belüli munkameg-

osztást, másrészt szervezettségre 

és bonyolult ismeretekre utal. Nem 

mindegy ugyanis, hogy milyen fából rak-

ják ki a kocsizáshoz szükséges utat, mikor és 

hogyan építik meg azt. 

A hegyeken is átvezető közlekedési folyosók szélesebb-

re tárták a kereskedelmi és kommunikációs lehetőségeket 

és megteremtették a rendszeres árucsere útvonalait is. Nem 

számított már a távolság, közvetítő kereskedelemmel minden 

elérhetővé vált belátható időn belül. Ez a hallatlan lehetőség 

az emberek közötti információcserét is nagymértékben se-

gítette. A korábbiaknál jóval nagyobb távolságra jutottak el 

elődeink, újabb és újabb ismereteket gyűjtve messzi területek 

adottságairól, az ott élők életmódjáról, szokásairól, világké-

péről. Nemcsak információkat szereztek, életük során emberi 

kapcsolatokat is óhatatlanul kialakítottak (barátság, házasság, 

áttelepülés stb.). A késő rézkori felfedezés, a kerék és a kocsi, 

tehát egyfajta korai „ipari forradalmat” indított el. A hozzájuk 

kapcsolódó további újítások (tejtermékek, gyapjúfeldolgozás, 

bőrcserzés, az állati erőt használó szállítás és ekés földműve-

lés) pozitív hatással voltak a gazdaság fejlődésére.

A jobb életkörülmények következtében kialakult 

a módosabb személyekhez kötődő vagyon- és 

presztízstárgyak köre, ily módon láthatóvá vál-

tak a közösségen belüli különbségek, ame-

lyek ezekben a tárgyakban is kifejeződtek. 

A kocsi kezdetben csak a kiváltságosoké 

volt, hosszú évszázadok teltek el, míg 

a mindennapokban használt közlekedési 

és szállítási eszközzé vált a kerekes jármű.

Késő rézkori elődeink kíváncsisága, csa-

varos észjárása, kitartása nélkül nem létez-

hetnének a mai hibrid és napelemes autók, 

a korszerű mezőgazdasági gépek. Találmányaik 

hosszú idő alatt születtek meg, de maradandót 

alkottak. Még ma is változatlan formában használják 

az öt és fél ezer éve megalkotott taligát, kereket, kordét. Nap-

jainkig megmaradt az állatok hasznosításának észszerű, sokféle 

módozata is. Megváltozott viszont a kocsi funkciója, szakrális 

szerepe. Szakrálisból profánná, presztízstárgyból tömegáruvá, 

munkaeszközzé vált, luxusjellege azonban ma is létezik.

C C C

Kocsi - Dupljaja
E 

jelentős 

találmány kezdetben 

csak keveseknek adatott meg. Tulaj-

donosa különleges státuszt élvezett a közös-

ségben. A kocsik birtokosai ezt a helyzetet szakrá-

lis tartalommal is gondosan alátámasztották. A kerék 

és a szekér misztikus jelképként a földi létet és az égiek 

világát összekötő kapocs volt, birtokosaik a misztikus ha-

talmakkal kapcsolatot tartó vezető személyek voltak. 

Jól ismertek a mitológiából és a későbbi vallásokból 

is az istenek hintói, a madarak által égbe röpített 

járművek, a napkultuszt jelképező kocsik vagy 

az elhunytat a túlvilágra juttató halottas 

szekerek a különböző népek 

mondáiból.

Az állatok másfajta 

hasznosításának felismeré-

sét Sir Andrew Sherratt angol régészprofesz-

szor 1981-ben megjelent nagyhatású tanulmányá-

ban a „másodlagos termékek forradalma” néven írta le. 

Ennek lényege, hogy az állatok teje, gyapja, igavonó ereje 

megújuló forrás, ismétlődően felhasználható, így a közösség 

élete könnyebbé és kiszámíthatóbbá válik. A vadászat eredmé-

nyessége már nem döntő jelentőségű a húsfogyasztásban, csak 

gazdagítja a választékot. A bármikor leölhető, tenyésztett állatok 

húsmennyisége előmozdította a sütés, főzés, tartósítás, fű-

szerezés technológiáinak kitalálását, fejlesztését. A bőr- és 

csontmegmunkálás különböző módszerei is gazdagod-

tak. Az állatok tejének tudatos felhasználása további 

tejalapú élelem előállítását tette lehetővé: 

a sajt és a vaj már nem isme-

retlen ekkoron.

Napjainkig létező késő rézkori innovációk – A kerék és a kocsi
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Címlapsztori

Az agyagból készült kocsimodellek népszerűségben sokáig nem tudták felvenni a versenyt az ős-

korból származó állatot, embert vagy esetleg ember formájú isteneket ábrázoló szobrokkal, ido-

lokkal. Önmagukban nem képeztek olyan esztétikai és/vagy misztikus értéket, amely a kutatókon 

kívül a külső érdeklődő fi gyelmét is felkelthette volna. Problémát jelentett az is, hogy – néhány 

különösen szépen díszített kocsiszekrénytől és kerékdarabtól eltekintve – nehéz volt a különböző, 

erősen töredékes darabokból az eredeti formát összerakni.

A kocsimodellek jelentőségét idővel az növelte meg, 

amikor az őskor kutatói rávilágítottak arra a megújult életfor-

mára, amely látványosan átalakította a Kr. e. 4. évezred folya-

mán az emberi társadalom életét. A megújulást az egy, majd 

két tengelyre tett tároló szekerek és az ember szállítására is 

alkalmas két- és négykerekű kocsik feltalálása és alkalmazása 

jelentette, ami a kőkort követő rézkori, majd bronzkori világ  

fokozottabb mobilitásához vezetett.

Egyes kutatók ennek a felfedezésnek az emberiség tör-

ténetében hasonló jelentőséget tulajdoní-

tanak, mint a paleolitikumban (a „pattin-

tott kőkorban”) a tűz alkalmazásának 

vagy az első városi kultúrák létrejöt-

tekor az írás megje-

lenésének.

Az agyagból formált kocsimodellek azonban természete-

sen nem azért készültek, hogy az utókor számára hírt adjanak 

a kocsi és szekér alkalmazásának tényéről és jelentőségéről. 

E tárgyak a korabeli kollektív gondolkozás és közösségi ha-

gyományok tárgyi emlékei. Írásos források híján ugyanakkor 

igen nehéz az őskor emberének gondolkodását megérteni. 

Az őskorkutatás a történelemtudomány különböző ágaza-

tait (néprajz, kulturális antropológia, régészet, szociológia 

stb.), vagy akár a pszichológia és a biogenetika egyes tételeit 

hívja segítségül, hogy minél pontosabb képet alkothasson 

az őskor szellemi életéről. A néma emlékek rendszerében 

csak közvetett módon, széles körű – időben és térben igen 

tág – áttekintéseken és összehasonlításokon keresztül lehet 

következtetni a kocsimodelleket megalkotó ember szándé-

kára és világképére.

Kocsimodellek az őskorból
Az értelmezési lehetőségek folyamatáról

Hajdú Zsigmond

A pocsaji kocsi

(fotó: Jurás Ákos, Déri Múzeum)
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A csontból, kőből faragott 

vagy agyagból formált kicsinyített 

embert, állatot vagy használati 

tárgyat utánzó szobrok megjele-

nése mögött az emberi gondolko-

dás szimbólumalkotó képességét 

és az ábrázolás absztraktív formáinak 

megszületését érhetjük tetten.

Az agyag kocsiszobrok a Kárpát-me-

dencében a Kr. e. 3500–1500 közti időszak 

régészeti emlékeivel együtt kerülnek elő; 

néha egészen épen, sírok mellékleteiként, 

de legtöbbször töredékesen, a te-

lepülések valamelyik hulladékgöd-

réből. (E tárgyak szélesebb térbeli 

vonatkozásairól – eredet, elterjedés, 

régészeti társjelenségekkel való kap-

csolat, őskori gazdasági és technikai 

elemek stb. – lásd Bondár Mária cik-

két ebben a lapszámban.)

Az egyre nagyobb számban 

előkerülő kocsiszobrok közül itt 

most kettőt emelünk ki, amelyek 

szinte teljes épségben maradtak 

meg, s formájukat és díszítésüket tekintve gondos mű-

vészi alkotásoknak minősülnek. Ez utóbbi kritérium meg-

határozásában az őskori tárgyakat tekin tve nincs ugyan 

egységes álláspont a kutatók között, ebben az esetben 

azonban a különlegesen igényes formatervezésben, a gon-

dos kivitelezésben és a felületdíszítésben felismer-

hető esztétikai igény alapján kétség kívül művészi al-

kotásnak tarthatjuk e tárgyakat, 

függetlenül attól, hogy milyen 

rituális vagy szakrális folyamatnak 

voltak az eszközei vagy kellékei.

A pocsaji kocsi (méretei: hossza 

14 cm, szélessége 8 cm, kerékátmérő-

je 4,5 cm) 1966-ban került elő, szórvány 

leletként, a Pocsaj határában található Le-

ányvár nevű, középső bronzkori (ottományi 

kultúra) földvár területéről. Jelentéktelen 

sérülésektől eltekintve a fordított 

csonka gúla alakú kocsiszekrény, 

alul talpával, jól illeszkedik a négy, 

középen átfúrt kocsikerékhez. Mind 

a kocsiszekrény, mind a négy ke-

rék külső felülete gondosan kivi-

telezett, bekarcolt mintákkal, je-

lekkel díszített. A kocsi hosszanti 

oldalainak sávosan bekarcolt cik-

cakkmintarendje időben és tér-

ben közeli és távoli párhuzamok 

alapján feltételezhetően vízre vagy 

levegőre utalhat. A szélen körbe-

húzott keret mögött kozmologikus (világalkotó) szándékot 

tételezhetünk fel az alkotó részéről. A rövidebb végeken 

bekarcolt négyosztatú kerékmotívumokat pedig még in-

kább gondolhatjuk világalkotó szimbólumoknak. A kerék 

vagy annak bármilyen szimmetrikusan megosztott formája 

a legtöbb kultúrában napszimbólumként szerepel.

A négyfelé osztott koncentrikus kör ugyanakkor idő-

A 

s z im -

b ólumalkotás 

az emberi gondolkodás-

módnak az a sajátossága, amellyel 

az egyes konkrét jelenségeket elvont tartal-

makkal tudja összevonni, formai hasonlóságok alap-

ján. Pl. a piros okker festék a testre kenve életadó 

szerepet tölt be, a vér színével való azonossága 

alapján. Az absztrakció képessége pedig azt 

jelenti, hogy bizonyos dolgokat egyszerű-

sített ábrákkal megjelenítve is értelmezni 

tud a korabeli közösség. Pl. a bekarcolt 

cikcakkvonal vizet jelent – vagy szim-

bolikus áttétellel akár az életet.

A nemesnádudvari kocsi előkerülése

 Kerék ábrázolása 
egy sumer táblán

Kocsimodellek az őskorból
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Kocsimodellek az őskorból

szimbólum is lehet a négy évszakkal. A négyes osztás azonban 

akár égtájakat is jelölhet, akkor pedig egyetemes térszimbó-

lumként is értelmezhetjük. A kocsiszekrényhez tartozó négy 

kocsikerék önmagában is jelentheti a fenti négyes osztás tér- 

és időrendszerét, de külön-külön is lehetnek égitestek – leg-

inkább a Nap és a Hold – szimbólumai. (Itt a bekarcolt díszek 

inkább csak a küllőkre utalnak, és kevésbé tételezhetünk fel 

mögötte bármilyen absztrakt utalást.)

A másik kocsimodell Nemesnádudvar határában került 

elő 2009-ben, egy bronzkori (nagyrévi kultúra) telepásatás 

során, egy hulladékgödörből. A téglalap alakú kocsiszekrény 

(méretei: hossza 26,3 cm, szélessége 14,9 cm, magassága 8,8 

cm) négy sarkánál átfúrt, 2,2 cm magasságú, kerek lábakon áll. 

Oldalfalának alakja és díszítése is különleges, amely különösen 

egyedivé teszi az eddig előkerült darabok között. A fülszerűen 

kiemelkedő, lekerekített sarkok külső felületét bekarcolt, fer-

dén futó, párhuzamos vonalakkal díszítették. A két hosszanti 

oldal síkjából középen kiemelkedés látható, amelynek „feje” 

letört – így nem tudjuk eldönteni, hogy állatot (lovat, mada-

rat?) vagy embert ábrázolt-e. A külső felületen lévő, bekarcolt 

vonalak és pontsorok által kirajzolt mintát a kutatás más – fő-

leg edények testén található hasonló – ábrázolások alapján, 

ruha, illetve ékszerrel díszített 

emberi nyak formájára utaló 

mintának tartja. Így feltéte-

lezhetjük, hogy a különle-

ges formájú 

A nemesnádudvari kocsi szerkezeti rajza 
(Vida Ágnes rajza, In: Bondár Mária, Agyag 
kocsimodellek a Kárpát medencéből
(Kr. e. 3500‒1500). Budapest 2012, 65.)

A nemesnádudvari kocsimodell (fotó: Kiss Béla)
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Kocsimodellek az őskorból

kocsin két – vagy csak egy? – díszes ruhájú előkelő személyt 

is ábrázolt az alkotó. A hosszanti végek és a már említett, 

előreugró fülszerű sarki végződések közé beszorítva, szintén 

szimmetrikus rendszerben, de bordaszerűen 

kihúzott vonalakkal tagolták a felületet. 

Az egyik oldalt rácsszerű mintákkal, a má-

sikat félköríves sávdíszek rendszerével 

díszítették.

Az őskori kocsimodelleket a ku-

tatás háromféle elképzelés sze-

rint próbálja értelmezni: vagy 

valamilyen rituális/szakrális 

szertartás kellékei lehettek, 

esetleg mesterjegyek, avagy 

gyerekjátékok. Mivel általá-

nos, szabványos formát nem 

ismerünk, ezért mindegyik egye-

di alkotásnak minősül. A lelőkörül-

mények sokfélesége és a hagyományozás 

töredékessége miatt, valamint írásbeliség híján 

a korabeli gondolkodás közvetlen ismerete nélkül 

ezeket a kérdéseket nem tudjuk egyértelműen eldönte-

ni. Közvetve azonban jó alapunk van feltételezni, hogy ezek 

a kocsimodellek a korabeli közgondolkodásban egyértelmű 

jelentéssel bírtak, s lehettek bármilyen helyi rituális szertar-

tásnak a kellékei, az emberiség kollektív emlékezetében ezek 

az absztrakt formák olyan általános szimbólumokat képez-

nek, amelyek ma is felfejthetőek.

A kocsi egyúttal az utazás szimbóluma is. Az utazás 

az emberi kultúrában, mint őskép, a változást, a helyelha-

gyást jelenti. A halotti kultuszokban egyértelmű: a halott 

visszafordíthatatlanul eltávozik egy másik világba. (Amikor 

egy sírból mellékletként kerül elő egy kocsimodell, az egyér-

telműen erre utal.) De az élők világában is lehet jelentése: 

a lovas kocsival való közlekedés a ko-

rabeli emberek számára a világ ki-

nyílását, kiszélesedését jelenthette; 

egyes személyekre levetítve pedig 

a gazdagságot és a hatalmat.

A pocsaji kocsi a rajta látható 

idő-tér-nap ábrázolásokkal, akár 

egy világok közötti utazásnak 

a szimbóluma – vagy egy ilyen 

szertartás kelléke – is lehetett. 

A nemesnádudvari különle-

ges kocsin pedig valamilyen 

illusztris, javakkal rendelke-

ző vagy egyéb hatalommal bíró 

személyek utaznak valahová – akik 

akár (ókori párhuzamok alapján) még iste-

nek is lehetnek, égi kocsijukon.

C C C

C. G. Jung szociálpszichológus nevéhez 

köthető az úgynevezett archetípusok 

(„ősképek”) fogalma, amik az ember egyéni 

és kollektív gondolkodásának olyan állandó 

pontjait képezik, amelyek lényegüket tekintve 

mindig jelen vannak, csak külső megjelenési for-

májukban térnek el. Ilyenek pl. a megkapaszkodás 

– otthonépítés, vagy a visszatérés – megújulás ősképe-

ink. Ebben a gondolkodási körben válik igazán érthetővé 

pl. Kisfaludi Strobl Zsigmond Gellért-hegyi szobra, a pálma-

ágat tartó nő alakja a szabadság szimbólumaként, vagy Pi-

casso békegalambja, ez a néhány absztrakt vonallal 

megrajzolt repülő madár, amely világszer-

te a szabadság, ártatlanság, béke 

egyetemes szimbólu-

mává vált.

Bronzkori kultikus kocsimodell
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Címlapsztori

Napjaink presztízsautóit 

a gyorsaság és a kénye-

lem jegyében tervezik. 

Tökéletesen kidolgozott for-

májuk egyediséget és erőt sugá-

roz mind vezetőjük, mind pedig a ha-

sonló luxust megfi zetni képtelen többség számára. A késő 

bronzkorban (Kr. e. 1500/1400–1000/900) sem lehetett

ez másképp, eltekintve attól, hogy a korszak „Maseratija” 

nem műanyagból, acélból, vasból és alumíniumból, hanem 

döntőrészt fából épült. Fémből csupán főbb alkatrészeit 

és díszítőelemeit (pl. kerékagyborítás, tengelysapka, ten-

gelyszög, rúdvégek, szegek, díszveretek) készítették el.

A bronz alkatrészek öntése a szekér létrehozásának csak 

egy részfázisa lehetett. Az autógyárak tervező- és műsza-

ki csapataihoz hasonlóan egy bronzkori „kocsit” is több 

specialista – bognár, bronzműves, bőr- és textilműves – 

együttműködése teremthetett meg, nem is beszélve a kor-

szak „motorját” biztosító lótenyésztők munkájáról.

a 
ké

ső
 bronzkori Kárpát-medencéből

Tarbay Já
nos

 G
áb

or

Kü
lönös alkatrészekés rituálék 

Madáralakokkal díszített miniatűr 
küllős kerék dr. Repkényi Zoltán 
budapesti magángyűjteményéből 
(fotó: Tarbay J. G.)

A nagybobróci tengelysapkák
(Magyar Nemzeti Múzeum, fotó: Vágó Ádám)
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Különös alkatrészek és rituálék a késő bronzkori Kárpát-medencéből

Kü
lönös alkatrészek

Kétkerekű szekérábrázolás a nagyráskai edényről 
(Pare 1987 alapján)

A poingi (Németország) szekér rekonstrukciója 
(Winghart 1999 alapján)

Ismeretlen nyugat-európai eredetű lószerszámzat- és kocsiszekrénydí-
szekből álló együttes a Hermann Historica GmbH aukciójáról

A bronzból öntött alkatrészek nem gyárakból, hanem 

a kimagasló tudású bronzművesek műhelyeiből kerültek ki. 

Megfi gyelhetünk köztük hasonló stílusú darabokat, de forma-

tervezésük, méretük és díszeik alapján mindegyik egy önálló 

produktumnak tekinthető, különös formavilágukkal versenyre 

kelnek bármelyik modern műalkotással. Egyediségük a meg-

rendelők igényein kívül elsősorban készítéstechnológiájukban 

kereshető. Míg az egyszerűbb darabok mintáit (pl. madárala-

kos kocsiszekrénydíszek) kétrészes kő- vagy kerámiaformákba 

karcolták bele, addig a tengelysapkákhoz és kerékagyborítá-

sokhoz hasonló, nagyobb méretű példányokat már a modern 

köztéri szobrokkal megegyező módon, viaszveszejtéses ön-

téssel készíthették el. Csak egy-egy bonyolultabb forma több-

napos tervezést és előkészítést igényelhetett. Ezt követően 

az alkatrész modelljét egy nagy méretű viasztömbből a lehe-

tő legnagyobb gonddal faragták ki. A kész formát plasztikus 

elemekkel, tagolásokkal, esetenként égitesteket (pl. csillag) 

megjelenítő díszekkel látták el. A időt és fáradságot nem kí-

mélő munka gyümölcse – a szekér konst-

rukciójától függően – akár 40, az ujjnyi 

méretű daraboktól a fél méter hosszú-

ságot is elérő alkatrészszett lehetett. 

A régészeti leletek tanúsága alapján 

az alkatrészeket olyan tökéletesen 

„polírozták”, hogy a kész tárgy csil-

logó fémfelülettel bírhatott. Habár 

a végeredmény eltörpült az egyipto-

mi fáraók pompázatos, arannyal borí-

tott szekereihez képest, egy bronz alkat-

részekkel teljesen felszerelt Kárpát-medencei 

darab is lenyűgöző látványt nyújthatott.
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Különös alkatrészek és rituálék a késő bronzkori Kárpát-medencéből

A zsujtai áttörtre öntött, madárfejes kocsidísz (Fotó: British Museum)

A tarcali kerékagyborítás 
(Magyar Nemzeti Múzeum, 
fotó: Vágó Ádám)

 Kerékagyborítás töredéke az 1971-ben eke által kifordított 
Nádudvar-Halomzugról származó késő bronzkori kincsleletből 

(Déri Múzeum, Debrecen, fotó: Tarbay J. G.)

Késő bronzkori szekéralkatrészeket Európa területén, az At-

lantikumtól Kelet-Európáig, Skandináviától Itáliáig tárt fel a régé-

szeti kutatás, ugyanakkor meglehetősen alacsony számuk miatt 

kétséget kizárólag exkluzív termékek voltak. Mi sem példázza 

ezt jobban, mint hogy leszámítva az Égeikumot, Európa teljes 

területéről mindösszesen öt bronzküllős kerék ismert: egy Fran-

ciaországból (Cannes-Écluse), egy másik darab Németország 

északi részéről (Kemnitz), kettő az erdélyi Árokaljáról (Arcalia, 

Románia), egy pedig a szlovákiai Abosról (Obišovice). Ugyancsak 

ritkaságszámba mennek a tengelysapkák és kerékagyborítások 

is, előbbi 5, utóbbi 12 lelőhelyről került elő a Kárpát-medence 

területéről. Ennek ellenére szekér- és kerékábrázolásokkal gyak-

ran találkozhatunk. A kerámia- és bronzmodelleken kívül, szeke-

reket szimbolizáló küllős kerekeket láthatunk bronzcsüngőkön, 

tűfejeken és poncolt lemezöveken is.

A Kárpát-medencében a szekerek fakonstrukciója nem 

maradt fenn, az alkatrészeket a helyi lakosság szétszerelve, leg-

többször kincsleletekben deponálta. Ennek okán a késő bronz-

kori régészet egyik legnagyobb rejtélye, 

hogy az innen származó látványos 

tengely- és kocsiszekrénydí-

szek vajon kétkerekű vagy 

négykerekű járművek ré-

szei lehettek-e.
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A kelta kocsiKülönös alkatrészek és rituálék a késő bronzkori Kárpát-medencéből

A szentgyörgyvári bronzdepó (Balatoni Múzeum)

 Kerékagyborítás a szentgyörgyvári bronzkincsből 
(Balatoni Múzeum, fotó: Horváth Lilla Éva)

A kétkerekű Kárpát-medencei harci szekerek megléte mel-

lett, egyelőre csak kevés konkrét bizonyíték sorakoztatható fel. 

Az árokaljai és abosi küllős kerekek előkerülési körülményei-

ről szinte semmilyen információval nem rendelkezünk, ebből 

adódóan pontos keltezésük és történeti értékelésük is meg-

lehetősen problematikus. A kétkerekű szekerek meglétére, 

egyedül a késő bronzkor elejére tehető nagyráskai (Vel’ké Raš-

kovce, Szlovákia) edény ábrázolása utalhat. A Kárpát-meden-

cében négykerekű, bronzdíszekkel ellátott szekerekre első-

sorban nyugat-európai analógiák alapján következtethetünk, 

melyek legjobb példái a Kr. e. 13–12. századra tehető, észak-al-

pi, úgynevezett Hart an der Alz-csoport körébe sorolt, mellék-

letekkel gazdagon ellátott kocsitemetkezésekből ismertek. 

A német régészet e leletkör alapján bronz alkatrészekkel ellá-

tott négykerekű, rituális alkalmakkor használt dísz szekerekkel 

számol. Ezek fa kerékagyát bronzborítás fedte, amit kívülről 

egy díszített fejű szöggel ellátott tengelysapka zárt le. Öntött 

bronzlemezek boríthatták a küllőket és a kerék további felü-

leteit is. A kocsiszekrény felépítményén öntött veretek és dí-

szek sokasága lehetett, a szekrény korlátjának végei, a zsujtai 

depó madárfejű öntvényéhez hasonló díszekkel lehettek le-

zárva. A Kárpát-medencében egy hasonló rekonstrukció me-
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Különös alkatrészek és rituálék a késő bronzkori Kárpát-medencéből

Tengelysapka a szentgyörgyvári bronzkincsből (Balatoni Múzeum, fotó: Horváth Lilla Éva, rajz: Ambrus Edit)

rész vállalkozás lenne, hiszen mindössze egyetlen olyan lelet 

ismert, melyet sírmelléklet részeként lehetett azonosítani; ez 

az 1952-ben a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe ke-

rült tarcali kerékagyborítás. Az unikális formájú alkatrész elő-

kerülési körülményei homályba vesztek, Mozsolics Amália, 

a lelet első közlője, mindössze annyit tudott 

kideríteni, hogy a földművelés által boly-

gatott és egy karperecekkel elteme-

tett csontvázas rítusú temetkezésből 

származott, melynek további leletei, 

az esetleges szekér szerkezete a hi-

telesítő ásatás hiányában már ak-

kor teljesen elvesztek.

A rekonstrukciós lehetősé-

geken kívül érdemes a talány 

eredetére, magára a depo-

nálásra is kitérnünk. A késő 

bronzkor elejétől kezdve, kü-

lönböző okoknál és motiváci-

óknál fogva ugrásszerűen megnőtt 

a kincsleletek száma, mely során a helyi 

lakosság a bronzból készült munkaeszközeit, 

fegyvereit, ékszereit, fémedényeit és nem utol-

sósorban a kocsialkatrészeit rejtette el. Az elrejtéshez 

legtöbbször a modern ember számára zavarba ejtő rituálék is 

társultak, melyek során a tárgyakat szándékosan megrongál-

ták vagy összetörték, ami alól az alkatrészek sem számítot-

tak kivételnek. Az egyik legrégebb óta ismert alkatrészeket 

tartalmazó bronzkincs, a 19. század végén talált nagybobróci 

(Bobrovec, Szlovákia) kincslelet. A lélegzetelállító leletegyüt-

tes három bronzkardot, hat tokos baltát, tíz bronzsarlót, egy 

több mint 30 cm hosszú paszományos fi bulát, öt karspirált 

és két bronzbogrács töredékét tartalmazta. A leletegyüttes 

koronája mégis az a két tökéletesen megegyező formájú, 

aprólékosan díszített tengelysapka, melyek közepébe három 

irányba tekintő madáralakos szeget illesztettek.

Különleges felfedezések napjainkban is történnek, ezek 

közül az egyik legjelentősebb a Havasi Bálint által 2011-ben, 

Szentgyörgyvár-Felsőmánd B lelőhelyen feltárt új bronz-

kincs. A lelet a Dunántúl területén is unikálisnak mondható, 

magas technológiai színvonalon elkészített, ritka bronz-

tárgyai miatt, melyek között két úgyne-

vezett Uzsavölgy típusú paszományos 

fibula, öt bronzedény, továbbá két 

szekéralkatrész, egy kerékagyborí-

tás és egy tengelysapka említhe-

tő. A dokumentált kontextusnak 

köszönhetően a tárgyak helyze-

téből és állapotából egy egye-

dülálló rituálé maradványait 

lehet kikövetkeztetni. A depo-

nálás során ezeket a mes-

termunkákat szándékosan 

rongálták , szétszerelték 

és összetörték. Ennek a pusz-

tító rituálénak esett áldozatul a két 

szekéralkatrész is; a kerékagyborítást 

félbe törték, a tengelysapka peremét egy 

erős csapással leütötték, majd a két megcsonkí-

tott tárgyat a depozitum kiemelt pontján, középen 

helyezték el. Nagyon valószínű, hogy a többi, korábban 

előkerült, dokumentálatlan kontextusú Kárpát-medencei 

kocsialkatrész is hasonló módon lehetett földbe helyezve.

Bármi is volt ennek a különös rituálénak az oka, elgon-
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C C C

Paszományos fi bula: egy sajátos 

ruházat összekapcsolására alkal-

mas tárgy, amit szinte a teljes késő 

bronzkorban használtak. A kutatásban 

számos példát találunk arra, hogy koráb-

ban tekercselt, sújtásos vagy vezérkoron-
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lák döntő többségükben kincsleletekből 
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találunk, ami sírból 

származik.
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díszítés a gyeplő vagy kantár jelképes megjelenési formája is 

lehet. A napkorongot is több részből készítették: két dombo-

rú bronzlemezt helyeztek egymásra, majd széleik mentén egy 

bronzabronccsal a két lemezt összefogatták. A korong mind-

két oldala díszített: az előlap, az aranyozott felület a „nappali” 

oldal. A ló a korong jobb oldalán áll, vagyis azt ábrázolja, ami-

kor a Nap keletről halad az égen nyugat felé. A nyers bronz há-

toldal a nap útját nyugatról keletre ábrázolja; ez az éjszaka, így 

a napkorong „sötét” felével fordul a Föld felé. Az aranyozott 

oldal külső szélén, párhuzamosan poncolt rövid vonaldíszeket 

látunk, amelyek a nap sugarait szimbolizálják. A korong bel-

seje felé haladva a következő sávban 27 koncentrikus kör lát-

szódik, melyet egy gazdagon díszített sáv választ el a középső, 

egymásba kapcsolódó, koncentrikus köröket tartalmazó sáv-

tól. A korong mértani közepén kilenc: egy nagyobb és nyolc 

kisebb koncentrikus körből álló csoportot helyeztek el. A há-

toldal mintázata nagyon hasonlít az aranyozott felületéhez, 

azonban több kisebb, ám annál lényegesebb különbséget 

mutat. A korong szélének rovátkolása például a hátoldalon hi-

ányzik, hiszen éjszaka nem süt a nap, ezért a napsugarak sem 

látszódnak. A kettős minta esetében az előoldalon a koncent-

rikus köröket egy végtelenített spirálszalag fogja körbe, míg 

a hátoldalon két spirálist kapcsol össze egy ívelt szalagminta. 

A motívum többi része a korong két oldalán szinte azonos, 

csupán a koncentrikus körök száma kevesebb a bronzos olda-

lon, mind a külső, mind a középső sávban.

A kerekes jármű is két részből áll, egy 2×2 kerekes, a tenge-

lyek középpontjában egy kis bronzrudacskával összeerősített 

első, illetve egy kétkerekes hátsó részből. Az első rész tartja 

a lovat, a hátsó kerekes szerkezet pedig a napot, a kettőt 

pedig szintén egy bronzrudacska 

tartja össze. Ma a tengelyek nem 

forognak, de a régészeti vizsgá-

latok azt mutatják, hogy eredeti-

leg szabadon foroghattak, tehát 

a kis méretű modell a jármű 

elsődleges funkciójának töké-

letesen megfelelt.

A ló és a napkorong együt-

tesét már a korai kutatás is 

különválasztotta a járműtől: 

vagyis a szent ló kíséri, pon-

tosabban húzza a napkoron-

got az égen, a nap pedig a gyep-

Régészeti szaknyelven hitelesítő feltá-

rásnak azt a régészeti terepi tevékenysé-

get nevezzük, amely során egy korábban 

nem régész szakember által felfedezett lelet 

előkerülési helyén régészeti módszerekkel vizs-

gálják meg a területet. Ez történhet pl. műszeres 

felméréssel, fémdetektor használatával vagy egy ki-

sebb terület feltárásával. A lelőhely pontos helyének és 

a lelet pontos előkerülési körülményeinek megállapítá-

sa fontos információkat szolgáltat a régész számára. 

Ugyanakkor a hitelesítés során újabb régészeti 

leletek is előkerülhetnek, amelyek 

kiegészítik a leletegyüt-

test.

A Nap 

járása az év 

és a nap hosszát hatá-

rozza meg, a Hold járása pedig a 

hónapét, így 29,5 nap ad ki egy holdhónapot. 

Ha a trundholmi napkorong koncentrikus körábrá-

zolásaihoz középről kifelé haladva szorzókat rendelünk 

(1, 2 és 3), majd összeszorozzuk az adott sávban lévő 

szimbólumok számával, s végül az így kapott ered-

ményt összeadjuk, a következők derülnek ki. Az 

aranyozott oldalon 9×1+16×2+27×3=122, amely 

4 szoláris hónapnak felel meg (ahol 1 hónap 

30,5 nap). A hátoldalon ugyanez az érték 

5×1+8×2+20×3+24×4=177, vagyis 6 hold-

hónap (29,5 nappal számolva).

A napkorong hátoldalának 
nagyított rajza (Klavs 
Randsborg dán kuta-

tó nyomán)

A kozmosz bűvöletében: a trundholmi napszekér
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A lelet előkerülésé-

nek története még évtizedek-

re meghatározta a trundholmi közösség 

mindennapjait. A Willumsen család például 

több generációval később is nagy büszkeséggel 

tartotta számon a felfedezést és az érte kapott el-

ismerő oklevelet. Olyannyira, hogy amikor az 1940-es 

években, a mezőgazdasági modernizációs hullámmal 

egy időben nyugdíjazták a leletet kiforgató ekét, akkor 

közösségi összefogással elérték, hogy a szántóeszközt 

a dán állam megvásárolja a Mezőgazdasági Mú-

zeum számára. Így ma az északi bronzkor egyik 

legmeghatározóbb lelete és megtalálá-

sának eszköze is közgyűjte-

ménybe került.

A  20. század elején Dánia-szerte ko-

rábban földművelésre 

alkalmatlan mocsaras, 

lápos területeket vettek művelés 

alá. 1902-ben a Sjaelland szige-

tén lévő Trundholm falu határá-

ban elterülő láp lecsapolására 

is sor került, mely során a helyi 

erdőgazdaság Frederik Willum-

sen gazdát bízta meg a kiszárí-

tott földterület beszántásával. 

A nehéz és meglehetősen 

monoton munka során egy 

nap az eke furcsa tárgyat for-

dított ki a földből: egy bronzból 

készült, kb. 25 cm-es kis lófi gura került 

elő. A gazda kis időre abbahagyta a szántást, 

hogy a tárgyat szemügyre vehesse, majd folytatta a mun-

kát. A következő barázda kiszántásakor egy fényes korong for-

dult ki a földből, valamint úgy 20–25 db bronztárgy töredéke. 

A megtaláló a tárgyakat még aznap hazavitte, és a kincs egy 

részét a padlásra vitte. Willumsen gazda úgy gondolta, hogy 

régi játékokat talált, ezért a lovacskát oda is adta a gyereke-

inek. A szomszédságban hamar híre ment a dolognak, míg-

nem az erdőgazdaság tudomására jutott. Végül egy erdész 

felismerve a tárgyak egyedi voltát, értesítette a koppenhágai 

nemzeti múzeumot, ahova nem sokkal később a teljes lelete-

gyüttes bekerült. A tárgyak előkerülését követő esztendőben 

a dán régészet kiemelkedő alakja, Sophus Müller részletesen 

közzétette az általa napábrázolásnak tartott leletet.

A műtárgy előkerülésének története 1998-ban vett új 

fordulatot, amikor egy helyi lakos újonnan vásárolt fémkereső 

műszerét próbálta ki a mocsár területén, közel a tárgyak 

korábbi lelőhelyéhez. A régészek meglepetésére újabb bronz-

töredékek kerültek elő, amelyek pontosan illeszkednek a kocsi 

korábban megtalált bal első kerekéhez. Ezt követően aprólé-

kos restaurátori munkával illesztették össze az új és régi dara-

bokat, így végül az előkerülés centenáriumát a megújult nap-

szekérrel ünnepelték.

A napszekér valójában három részből áll: a lószobrocs-

kából és a napkorongból, melyet egy hatkerekű szekérvázra 

rögzítettek. A lófi gurát viaszveszejtéses technikával készítet-

ték el, majd apró vésésekkel gazdagon díszítették, így alakí-

tották ki a ló pofáját, szemét, sörényét. A nyakán futó sávos 

 A napkorong aranyozott oldalának 
nagyított rajza
(Klavs Randsborg dán kutató nyomán)

A kozmosz bűvöletében: a trundholmi napszekér

A 

viaszve-

szejtéses technika egy, 
a mai napig használt és évezredek 

óta ismert ötvöstechnikai eljárás. A módszer 
kiindulópontja egy szilárd mag, amelyet viasszal 

fednek be, miközben a viaszt az önteni kívánt formává 
alakítják. Az elkészült viaszformát agyagköpennyel borítják 

be, a magot és az agyagburkot egymáshoz rögzítik. Az égetés 
során a mag és a köpeny közül kiolvad és kifolyik a viasz, és az így 

keletkezett üregbe öntik bele az olvasztott fémet. Ennek meg-
szilárdulása után az agyagköpenyt eltávolítják, és elkészül 

a nyers bronztárgy. Ezt követően már csak az öntés által 
keletkezett hibákat és az öntés során használt össze-

fogató elemeket, öntőcsatornákat kell eltávolítani.
Az elkészült tárgyat végül véséssel, polírozással 

vagy patinázással tették eszté-
tikusabbá.
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lő segítségével irányítja a lovat. Ennek nyomát viseli a korong 

szélén található kis furat, valamint a ló nyakán elhelyezett kis 

bronzfülecske. Vagyis a napkorongot nem a szekér, hanem a ló 

mozgatta, a kerekes szerkezet ily módon önmagában nem ré-

sze a mitológiai elképzelésnek. Ma leginkább úgy vélik, hogy 

a kocsit egy-egy szertartás során, a nap mozgásának utánzásá-

hoz használták. Akárhogy is értelmezzük az alkotást és a rajta 

fellelhető díszítéseket, az európai bronzkor kozmológiájának 

hihetetlenül fontos tárgyi emlékéről van szó.

A napkorong díszítése rendkívül összetett, az egyes mo-

tívumok mérete és egymáshoz viszonyított távolsága szinte 

azonos, így a kutatók joggal feltételezik, hogy a napkorong 

készítője bizonyos geometriai ismeretekkel rendelkezhetett. 

A díszítőmotívumok értelmezésében azonban megoszlik a ku-

tatás. Néhányan úgy képzelik, hogy a díszítés csupán magas 

színvonalú esztétikai felületkezelés, vagyis egy látványos de-

koráció. Más elképzelés szerint az aranyozott oldal a Napot, 

a bronzoldal pedig a Holdat jelképezi. A legutóbbi vizsgálatok 

a bronzkori ember fejlett matematikai és csillagászati tudását 

emelik ki. Klavs Randsborg dán kutató szerint a korong aranyo-

zott oldala a nap járását követő szoláris naptár, míg a korong 

hátoldala a holdhónapok megtestesítője.

A mitológiai esemény ábrázolása, az igen részletgazdagon 

megformált napkorong és a tárgy szimbolikája mellett a kere-

kes szállítóeszköz kevés fi gyelmet kapott a régészeti kutatás-

ban. Csupán a skandináv sziklavésetek elemzése és az azokon 

A szent ló ábrázolása az északi bronzkor egyéb megnyilvánulása-
iban is szerepet kap, így számos használati tárgyon, főként bronz-
borotvákon, is megjelenik (Kaul Flemmig dán kutató nyomán)

Napszekér ábrázolása a Brastad mellett legkorábban felfedezett 
sziklavésetek egyikén (a szerző felvétele)

Négykerekű jármű ábrázolása sziklavéseten 
(Brastad, Svédország, a szerző felvétele) 

A kozmosz bűvöletében: a trundholmi napszekér
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A kozmosz bűvöletében: a trundholmi napszekér
ábrázolt két- és négykerekű kocsik, szekerek kapcsán kerül 

időnként a kutatás látóterébe. A véseteken százszámra fe-

dezhetjük fel a küllős kerékábrázolást, és számos példa van 

az állati erővel húzott kerekes járműre is. Egyértelműen nap-

szekér-ábrázolásként értelmezhető vésetet azonban eddig 

csupán néhány lelőhelyen azonosítottak. Az egyik legrébben 

felfedezett lelőhelyen, Svédország nyugati partjának Brastad 

elnevezésű városa mellett egy szépen kidolgozott, három ko-

rong alakú vésetből összeállított napszekeret ismerünk. 2010-

ben eddig egyedülálló módon a Skandináv-félsziget keleti partján 

(Gamleby) is felfedeztek egy sziklába vésett napszekérmotívumot: 

egy kétkerekű járműre szerelt napkorong-ábrázolást.

A trundholmi napszekér már első pillantásra is arról árul-

kodik, hogy elkészítése rendkívül körültekintően kivitelezett 

ötvöseljárásokat igényelt, a díszítés és mintakincs kialakítása 

pedig pontosan megtervezett, matematikai-geometriai szá-

mításokon alapuló előkészületeket feltételez. A kozmológiai 

tartalom, a tárgy kultúrtörténeti, régészeti értéke mellett a nap 

örökös égi vándorlásának szimbolikája egyfajta duális világné-

zetet is jelképez: a keletről nyugatra haladó égitest kapcsolja 

össze a nappalt az éjszakával, a fényt a sötétséggel, a múltat 

a jelennel. A tárgy készítésének idejét a szakemberek ma Kr. e. 

1400 körülre helyezik, amely egyúttal a trundholmi napszeke-

ret az északi bronzkor egyik legkiemelkedőbb alkotásává emeli.

C C C

Kerekes járművön ábrázolt szimbolikus 
napkorong Gamleby városából

Kétkerekű jármű ábrázolása sziklavéseten
(Brastad, Svédország, a szerző felvétele) 

A 2009–2011 között kiadott új dán bankjegyek egyikén a trund-
holmi napszekér ábrázolása jelent meg
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Címlapsztori

F. Kovács Péter 

Ősi nomádok négy keréken
– A szkíta kocsik

A  szkíták sztyeppei eredetű kelet-európai, illetve ázsiai lovas-nomád nép, akik a vaskor 

folyamán érték el a Kárpát-medencét. A mai Magyarország területén a legkorábbi keleti 

eredetű hatások a Kr. e. 9. században jelennek meg, ezt az időszakot nevezi a hazai 

régészeti kutatás preszkíta korszaknak. A Kr. e. 8. századtól pedig mind dominánsabbá válik egy 

szkíta arculatú kultúra az Alföld területén. Az ekkoriban itt megjelenő csoportok életmódjáról 

a következőket írja Hérodotosz görög történetíró:

Szkíta lovas ábrázolása a délorosz sztyeppéről
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Ősi nomádok négy keréken – A szkíta kocsik
„A szküthákat nem számítva a világ legtudatlanabb népei 

az Euxeinosz-tenger körül élnek, ahová Dareiosz hadseregét 

vezette. Mert a Pontoszon inneniek közül egyetlen okos népet, 

egyetlen bölcs férfiút sem említhetnénk, kivéve a szküthákat […]. 

A szküthák rendkívül leleményesek az általunk ismert legfonto-

sabb dolgokban, különben azonban nem érdemelnek csodála-

tot. Nos, azt a fontos dolgot eszelték ki, hogy aki megtámadta 

az országukat, az többet nem tud elmenekülni, továbbá, hogy ha 

nem akarják, soha senki nem tudja megtalálni őket. Nem emeltek 

ugyanis városokat, sem erődítményeket, hanem mindig velük van 

Ősi nomádok négy keréken

a házuk. Valamennyien lovas íjászok, nem földművelésből, hanem 

állattenyésztésből élnek, lakni meg a kocsijukban laknak. Hogyne 

volnának hát legyőzhetetlenek és megközelíthetetlenek?”

A fenti forrásrészlet egy gyorsan és könnyen mozgó életmódot 

folytató csoport leírását adja meg, amiknek az életében a szekér 

láthatóan meghatározó szerepet játszott. De a kocsi nem csak szál-

lítási/utazási/használati eszközként, hanem a gazdagságot és hatal-

mat kifejező szimbólumként, sőt szakrális tárgyként is megjelenik e 

sztyeppei kultúrkör temetkezéseiben és művészeti ábrázolásaiban.

E tekintetben írott forrásaink, így Hérodotosz beszámolója 

mellett a legkülönlegesebb forráscsoportot az úgynevezett 

kocsitemetkezések képezik. Ez a szokás az európai területen 

a vaskor folyamán terjedt el az úgynevezett Hallstatt-kultú-

ra és a szkíta jellegű kultúra által dominált térségekben, míg 

a sztyeppei régióban egészen a Kr. e. 3. évezredig vezethető 

vissza (a Tobol-folyó vidékén kialakuló Szintasta-Petrovka kul-

túra idejéig). 

A szkí-

ták a magyar 

historikus hagyományban, 

illetve részben a népi emlékezetben 

úgy élnek, mint a magyarság közvetlen elődei. 

A magyar kútfők közül elsőként Anonymus az 1210 

táján írt művében eredeztette a magyarokat a szkíták-

tól. A magyarság szkítiai őshazájának ismertetését Kézai 

Simon 1282–1285 között született munkájában a hun szár-

mazás mondájával egészítette ki. A hun eredet hagyomá-

nyát több középkori krónika (Bécsi Képes Krónika, Budai 

Krónika, Thuróczi János, Bonfini krónikája), valamint 

Werbőczy István 1517-ben megjelent Hármas-

könyve is átvette, így plántálva át a szkítiai ősha-

za és a hun eredet téves mítoszát a magyar 

nemesség származástuda-

tába.

Övlemez a szaka kultúrából, I. Péter 
szibériai gyűjteményéből
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Ősi nomádok négy keréken – A szkíta kocsik
Ugyanakkor feltételezhető, hogy a szokás már korábban is 

létezett, hiszen az úgynevezett Majkop-kultúrába sorolható, 

a Kr. e. 4. évezredre korhatározható egyik Kubán-folyó vidéki 

kurgánban is leltek már kocsikereket.

Konkrétan a szkítáknál a kocsitemetkezések szoká-

sa egészen a Kr. e. 8. századra nyúlik vissza. E temetkezések 

egyik kiemelkedő példája a paziriki egyes számú, fejedelmi 

gazdagságú sírban talált 3 méter hosszú négykerekű kocsi, 

mely különlegesen jó állapotban maradt meg a szerencsés 

klimatikus feltételek miatt. 

Míg a paziriki sírban talált kocsi kerekeinek átmérője 150 

cm, addig a kocsi rúdjának hossza 3,1 méter. A fejedelmi te-

metkezésben nagy mennyiségű nemesfém, szőttesek, 

fatárgyak és bőrök voltak elhelyezve. A megfelelő 

környezeti viszonyok miatt az elhunyt egész teste 

mumifi kálódott, bőrén még a tetoválásai is ki-

vehetőek voltak. Mindez alapján a kutatók 

feltételezik, hogy a kocsitemetkezések 

leginkább a társadalmi hierarchia ma-

gasabb szintjein álló személyekhez köt-

hetőek. A társadalmi reprezentáción túl 

a kocsiknak feltehetően szakrális szerepe is 

lehetett a vaskori sztyeppei népek körében.

A magyarországi kocsitemetkezések 

emblematikus példája a szentes-veker-

zugi temetőben feltárt 13. sír. A teme-

tő Szentes határában helyezkedett el, 

a mára kiszáradt Veker folyócska egyik 

magaspartján. Az első régészeti kutatáso-

kat a szentesi múzeum akkori igazgatója, 

Csallány Gábor 1937-ben végezte a hely-

A Halls-

tatt-kultúra 

a késő bronzkori ur-

namezős kultúrát követően 

alakult ki a Kr. e. 8. és az 5. század 

között az Alpok északi térségé-

ben. Magyarország területén a 

Duna vonaláig terjedt el, ezt a 

kutatás keleti Hallstatt-kör-

nek nevezi.

A paziriki kocsi rajza

Négy ló vonatatta aranyszekér az úgynevezett 
Oxus-kincsből
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A 

pazir ik i 

kultúrában (Altaj 

hegység, Oroszország) 

a különleges körülmények szerencsés 

együttállásának köszönhetően olyan leletek 

maradtak meg a sírokban, melyek érzékenységük miatt 

rövid idő alatt megsemmisülnek. Az erős magashegyvidéki 

klíma és a halomsírok speciális kialakítása miatt 

a halmok belsejében, lényegében a sírkamrában és 

környékén állandó jéglencse tud kialakulni, mely 

képes átvészelni a rövid melegebb évszakokat. 

Ennek köszönhetően szerves eredetű tárgyak 

maradhatnak meg úgymint: fa, textil, bőr 

stb. Néhány esetben a jég megőrizheti az 

elhunytak mumifi kálódott testét, tetová-

lásokkal, hajviselettel.

színen, majd 1941-ben ismét visszatért a temető területére. 

A két alkalommal összesen 11 emberi vázat, illetve lótemet-

kezést hozott a felszínre. A ásatás további folytatásá-

ra 1950–1954 között került sor, melyet a magyar 

régészet egyik legendás alakja, Párducz Mi-

hály végzett el. Összesen 151 sír került 

feltárásra, melyek a temetkezési 

szokások alapján egy igen szí-

nes összetételű népes-

ségről árulkodnak. Négy 

alapvető temetkezési 

rítust lehet elkülöníteni: 

csontvázas temetkezése-

ket, melyek között voltak 

háton fektetett nyújtott po-

zícióban sírba tett halottak, il-

letve oldalt fektetett felhúzott 

lábakkal eltemetett halottak, 

valamint szórt hamvas és urnás 

temetkezések. 

Ezeken kívül előfordulnak önál-

ló lótemetkezések és a négy alapvető 

típustól eltérő temetkezések: pl. kettős temetkezések, csonkí-

tások vagy hasra fordítva történő temetés is. A szentes-veker-

zugi temető talán legkülönlegesebb sírja a 13. számú volt, eb-

ben ugyanis két felszerszámozott ló mellett kocsialkatrészek 

is előkerültek. Ezek egy négykerekű kocsi vas kerékabroncsai 

voltak, de a kocsihoz tartozó kerékagyakat is sikerült meg-

fi gyelni. A kerékről korábban azt gondolták, hogy 

küllős szerkezetű lehetett, melyet a vasabroncs 

tett erősebbé. Az újabb eredmények azon-

ban inkább egy tömör szerkezetű 

keréktípusra engednek követke-

zetni. A tömör fakerekek metsze-

tére a széles kerékagyi és az elvé-

konyodó kerékszéli rész jellemző. 

Az eredeti állapotában, egyben azaz 

in situ módon kiemelt sír teljes 

Ősi nomádok négy keréken – A szkíta kocsik

Hérodotosz ír a szkíták kocsikban tör-

ténő elégetéséről is: „Ezeket aztán így 

végzik ki. Megraknak rőzsével egy szekeret, 

ökröket fognak elébe, a jósokat pedig meg-

bilincselt lábbal, hátrakötött kézzel, betömött 

szájjal odaültetik a rőzserakások közé. Aztán meg-

gyújtják a rőzsét, és nagy kiabálással az ökrök közé 

csapnak. Nem egy ökör odaég a jósokkal együtt, van, 

amelyik csak megpörkölődik, amikor a kocsirúd elég. De 

más vádak alapján is végeznek így ki jósokat, amikor rájuk 

bizonyítják, hogy álpróféták. Akiket így megölnek, 

azoknak a gyermekeit sem kíméli a király: 

a fi úkat mind kivégezteti, a leá-

nyokat azonban nem 

bántja.”

A paziriki kocsi a szentpétervári Hermitage-ban
EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin
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Ősi nomádok négy keréken – A szkíta kocsik

kibontására csak 1999-ben került sor. A munkát a Ma-

gyar Nemzeti Múzeum munkatársai végezték. Ekkor szá-

mos új megfi gyelésre nyílt lehetőség, melyeket Vö-

rös István ír le az Archaeológiai Értesítő lapjain.

Ő a következőképpen rekonstruálja a temetés 

eseményeit. A sír aljára fapallók kerültek 

lefektetésre; ezt a két lócsontváz 

alatt előkerült szenült maradvá-

nyok bizonyítják. Ezt követően 

kerülhetett sor a sír mellett leölt, 

felkantározott lovak egymás után 

történő behúzására a sírgödörbe. 

Először a jobb oldali lovat a jobb 

oldalára fektetve, majd a bal oldali 

lovat rogyasztva helyezték el, mert 

már csak így fért el a kiásott gödörben. 

A lovak fejéről lehúzták a kantárzatot, 

A 

s z ó r t 

hamvas temet-

kezések esetében a ma-

radványok a sírgödör alján kerülnek 

elhelyezésre. Több „forgatókönyve” is létezik 

ennek a rítusnak: előfordul, hogy a hamvakat egy 

halomba helyezik el, vagy a sír alján szabálytala-

nul, de az is megeshet, hogy a sírgödör vissza-

temetése közben szórják bele a sírba a ham-

vakat. Ilyenkor a feltárás közben a földdel 

keverednek emberi maradványok, 

hamu, szén stb. Urnás temetkezések 

esetében a hamvak egy speciális 

edényben kerülnek eltmetésre.

illetve kihúzták a szájukból a zablát. Ezt követően a szétsze-

dett kocsi két-két kerekét a lovakra hordott 25–30 cm vastag 

földrétegre, a bal oldali ló fölé rakták. A hátulsó – alsó – törött 

kerékabroncs már sérülten került a sírba. 

Érdekes kérdés, hogy vajon milyen lovak húzhatták ezeket 

a szekereket. Ismét Hérodotoszt érdemes itt idézni:

„Bozontos lovaiknak, amelyeket állítólag öthüvelyknyi szőr 

borít, termete kicsi, orra tömpe, s egy embert ugyan nem bírnak 

el, de kocsiba fogva páratlanul gyorsak, s ezért az ott lakók mind 

kocsin járnak.”

A zoológiai vizsgálatok révén szerencsére megbízha-

tó információkra is támaszkodhatunk. A szentes-vekerzugi 

szkíta lovak altáji eredetű tarpán származékok. A legújabb 

vizsgálatok – az Aržan 2 Kurgan lovain végzett DNS-vizsgá-

latok – egyértelműen igazolták, hogy a szkíta házi lovak nem 

a keleti vadló (taki, azaz a przewalski ló) leszármazottai. Ezek 

a lovak igen alacsony magasságúak voltak, a Szentes-Ve-

kerzugon feltárt 16 lóból 13 magassága 136 cm-nél 

alacsonyabb volt.

Hérodotosz és a szkíta kocsitemetkezé-

sek alapján azt mondhatjuk, hogy a tar-

pán típusú lovak egy négykerekű 

kocsitípust húzhattak a szkíták 

korában, egy olyan kocsit, mely 

nem csupán szállítóeszközként, 

de a hatalom, a gazdagság 

kifejezőjeként is funkcionált, nem 

pusztán a szkíta előkelők életében, 

de halálában is.

C C C

 Szkíta bronzszobrocska

Lovak a vekerezugi sírból

A szentes-ve-
kerzugi szkíta 
kocsitemetkezés
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Címlapsztori

Tankó Károly
A kelta kocsi

A   kétkerekű kocsi az ókori keltákkal azonosítható úgynevezett La Tène-kultúra 

egyik fontos régészeti leletcsoportja, amely zömmel a közelmúltban feltárt 

kocsitemetkezésekből került napvilágra. Habár a kelta kocsitemetkezések a skóciai 

Edinburgh melletti Newbridge-től a török határtól alig néhány kilométerre találha-

tó bulgáriai Mezekig, a La Tène-kultúra szinte egész területén előfordulnak, mégis 

ezek a leletek nagyobb számban csak alig néhány területen koncentrálódnak.
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A kelta kocsi

A legtöbb kocsimaradvány a németországi 

Közép-Rajna-vidéken, a franciaorszá-

gi Champagne-ban, Belgi-

um és Hollandia területén, 

valamint Kelet-Angliában 

került napvilágra. Ugyanak-

kor a felsorolt területeken 

feltárt kocsis temetkezések 

között jelentős különb-

ségek vannak, amelyek 

nemcsak térben, hanem 

időben is jelentkeznek. Egy 

markáns rítusbeli változás 

például, hogy amíg kez-

detben a csontvázak mel-

lett akár egészben elteme-

tett kocsik is előfordulnak, 

addig később – a ham-

vasztásos rítus elterjedtté válásával 

– az elhunyttal együtt a kocsi is a máglyára került. 

Utóbbi eredményeképpen az emberi maradványok mellé ál-

talában már csak néhány égett és deformált alkatrész került. Sőt, 

idővel a kocsit már csak néhány alkatrész jelenítette meg a temet-

kezési rítusban. Az erre irányuló törekvés legszembetűnőbb 

megnyilvánulásai a Közép-Rajna-vidékre és 

Északkelet-Fran- ciaországra jellemző 

úgyneve- zett pars pro toto vagyis 

„szimbolikus kocsitemet-

kezések”, ahol a kocsi 

maga már nem, csupán 

a lószerszámzat és néhány 

szíjfeszítő, esetleg egy-két vasszög 

került az elhunyt mellé.

Kocsira utaló alkatré-

szek azonban nem csupán 

sírokból kerültek napvilágra. 

E tekintetben fontos leletnek számít a La 

Tène-kultúra névadó lelőhelyén, Svájcban 

előkerült kocsikerék, de hasonló lelet is-

mert a németországi Kelheimből is.

Számos ismertté vált alkatrész, vala-

mint egykorú képi ábrázolások és több 

szerencsés leletszituáció tette lehetővé 

a régészek számára a kelta kocsi rekonstru-

álását. A különböző elképzeléseket össze-

hasonlítva megállapítható, hogy az alap-

konstrukció kérdésében tudományos 

konszenzus van: a kelta kocsi fából, vas al-

katrészekkel megerősítve készült. A  jármű 

alvázát a tengely és a hozzá merőlegesen 

rögzített kocsirúd jelentette. Ehhez a ko-

csitestet – az út egyenetlenségeiből adódó 

vibráció csökkentése végett – valószínűleg 

rugalmas kötéssel rögzítették, a fi x tenge-

lyen pedig két szabadon futó küllős ke-

rék volt. Ezt az egyszerű fakonstrukciót 

elsősorban az erős igénybevételnek 

kitett szerkezeti elemeknél (ilyen 

a tengely és kerék), illetve a ko-

csitest rögzítésénél (pl. füles 

szegek) különböző vasalá-

sokkal erősítették meg.

Mind a kocsi, mind 

alkatrészei ritka lelet-

nek számítanak a kelták 

által is lakott Kárpát-me-

dencében. Az eddig napvilág-

ra került, alig több mint fél tucat 

lelet fényében elmondható, hogy 

a temetkezések mellékletei között több-

nyire megtalálhatók a fakerék záródását 

biztosító U alakú vaspántok, valamint a ke rék-

agy vasalásai, az úgynevezett kerékagygyűrűk 

J u l i u s 

Caesar beszámo-

lója a kelták harcmodoráról: „A 

harciszekér-alakulatok harcmódja az, hogy elő-

ször dárdát hajigálva előrevágtatnak a csatatér teljes széles-

ségében (ilyenkor többnyire már a lovaik által okozott félelem 

és a kerekek dübörgése is megzavarja az ellenséges hadsorokat), 

mikor pedig befurakodtak a lovasosztagok közé, leugrálnak a szeke-

rekről és gyalogosan küzdenek tovább. Közben a kocsihajtók lassanként 

elhagyják a közelharc színterét, és úgy helyezik el szekerüket, hogy bajtár-

saik könnyűszerrel visszatérhessenek hozzá, ha netán túlerőben lévő ellen-

ség szorongatná őket. Így a lovasok mozgékonyságát és a gyalogosok 

szívós helytállását egyesítik az ütközetekben, s mindennapos edzéssel 

és gyakorlatozással odáig viszik, hogy lejtős, meredek terepen is 

urai maradnak a száguldó lovaknak, pillanatok alatt váltanak 

át lépésre, vagy kanyarodnak el velük; sőt, megtanulnak a 

kocsirúdon futni, szilárdan állni a jármon, s onnan vil-

lámgyorsan ismét a szekérben teremni.” 

(Szepessy Tibor fordítá-

sa)

Kelta kocsitemetkezések lelőhelyei a Kárpát-medencében 
(készítette: Tankó Károly)

A kelta kocsi elméleti rekonstrukciója és a régészeti leletként leggyakrab-
ban előforduló vas alkatrészei (készítette: Tankó Károly)
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A kelta kocsi

Érkörtvélyesen 

(Curtuişeni – RO) 

kerékabroncs és ló-

szerszámok, Székelyke-

resztúron (Cristuru Secuesc 

– RO) kerékabroncs-töredékek, Prázsmáron 

(Prejmer vagy Toarcla – RO) pedig lószerszámok és vasab-

roncstöredékek voltak. Ezekkel szemben az arnóti sírban kerék-

pánt, kerékagygyűrű, tengelyvégszög, füles szegek és övvezetők 

is voltak, viszont a vasabroncsok hiányoztak belőle. Ugyancsak 

kocsihoz tartozhatott a Munkács (Munkačevo – UA) melletti 

Gallis-hegy (Gališ – UA) és Lovácska-hegy (Lovačka – UA) 

meredélyes lejtőin a 19. század végén gyűjtött késő vas-

kori leletek között található félholdfejű, ívelt tengely-

végszög három példánya, ám itt a pontos lelet-

körülményekre vonatkozó adatok 

nem ismertek.

és a kerékagyperselyek. Az utóbbiak széles vaslemezgyűrűk, 

amik a kerékagyfurat belső megerősítését szolgálták, és belső 

átmérőjük nagyjából a tengely külső átmérőjével megegye-

ző. A tengelyvégszög a tengelyen forgó kerék oldalirányú el-

mozdulását gátolta meg, a füles szegeknek pedig – a kutatás 

jelenlegi állása szerint – a kocsi-

test aljának a tengelyhez való 

kapcsolásában lehetett sze-

repe. Ezzel ellentétben 

az ugyancsak párosával 

előforduló, bemet-

szett füles sze-

gek valószínűleg 

biztosítószegként 

funkcionálhattak.

A kelta kocsite-

metkezésekben a lószer-

számzat elemei is gyakran 

megtalálhatók. A jelenkorban 

is használt karikás zabla például 

a kora vaskori oldalpálcás zab-

lákat felváltó késő vaskori újítás, 

amelynek elterjedése a Kárpát-

medencében a keltákhoz köthe-

tő, és számos La Tène-kori kocsi-

temetkezésben is előfordul.

A Kárpát-medencéből ismert 

sírleleteket áttekintve két te-

metkezés esetében feltételezhető, 

hogy „szimbolikus kocsitemetkezések” vol-

tak, mivel azokban csupán meghatá-

rozott elemekre utaló alkatrészek 

kerültek elő. Amennyiben a régi 

közléseket hitelesnek fogad-

juk el, Balsáról vas kerékab-

roncsok, Hatvan-Boldogról 

abroncstöredékek és zablák 

kerültek elő.

Egy másik lényeges aspek-

tus, hogy a Kárpát-medence 

keleti felében eddig feltárt kocsi-

Külön-

böző kocsi-

alkatrészek kerültek elő a 

walesi Llyn Cerrig Bach nevű 

lelőhelyről is, miközben az auszt-

riai Oberndorf-Ebene/Unterradl-

berg és az írországi Dunmore 

East lelőhelyekről pedig ten-

gelyszögeket publikál-

tak.

temetkezések elsősorban Északkelet-Ma-

gyarországon (Hatvan, Balsa, Arnót és 

Sajópetri), valamint Erdélyben (Ér-

körtvélyes, Székelykeresztúr és 

Prázsmár) koncentrálódnak. 

Mindez azért lényeges, 

mivel a kelta temetke-

zésekben előforduló 

kocsi, a társadalmat 

irányító harcos elit 

hatalmi szimbóluma-

ként fontos információk-

kal szolgál a késő vaskori 

társadalom tagolódásáról. E te-

kintetben azonban további kuta-

tások szükségesek.

C C C

Hajtott kocsi ábrázolása kelta ezüstérem 
hátlapján lándzsát és pajzsot tartó harcossal 
(Kr. e. 1. század)

Kelta kocsi rekonstrukciója (MAMUZ Asparn an der 
Zaya – Ausztria) (fotó: Tankó Károly)

Kelta kocsi 
rekonstrukciója 
(MAMUZ Asparn an 
der Zaya – Ausztria) 
(fotó: Tankó Károly)
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Fogatos kocsik a Római Birodalom útjain

Fogatos kocsik a Római Birodalom útjain
Mráv Zsolt

Elejtett zsákmány szállítására használt kocsi ábrázolása. 
Villa del Casale, Piazza Armerina

Kétkerekű terményszállító kocsi. Santa Constanza, Róma

A Római Birodalom hatalmas területét behálózó utak és a nagy távolságok miatt a szárazföldi közlekedésnek és ezáltal az ak-

kori legkényelmesebb szárazföldi közlekedési eszközöknek, a fogatos kocsiknak különösen nagy szerep jutott. Ennek el-

lenére a kocsigyártásban és a különböző kocsitípusok kialakításában a rómaiaknak nem volt kezdeményező vagy feltaláló 

szerepe. A római korban használt legtöbb kocsit ugyanis a meghódoltatott vagy leigázott népek – köztük különösen az et-

ruszkok és a kelták – fejlesztették ki, a rómaiak a technikai újításokat azok tökéletesítésével csak hasznosították a maguk 

javára. Az egyes kocsitípusok alakját, megjelenési formáit elsősorban rendeltetésük, funkciójuk határozta meg. A kocsikat 

a mindennapi élet számtalan területén alkalmazták, ami természetszerűen együtt járt a járművek nagy változatosságával is.

Címlapsztori
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Fogatos kocsik a Római Birodalom útjain

A teherszállításra használt kocsitípusok

A rómaiak a kocsit a mindennapi életben leginkább teher-

szállításra, fuvarozásra használták. A legegyszerűbb és legré-

gibb római teherkocsi a plaustrum volt, amely nem állt másból, 

mint kerekekből és a rájuk támaszkodó rakodó lapból. A ne-

héz, főleg mezőgazdasági célokra (termény és élőállat szállí-

tására) alkalmazott, ökrök által húzott kocsi küllő nélküli tömör 

korongkerekeken gördült, amelyeket általában csapolásokkal 

rögzítettek. Ez a technikai megoldás a kerék forgásakor ékte-

len nyikorgást eredményezett. Alkalmazták két- (plaustrum mi-

nus) és négykerekes (plaustrum maius) változatban is. Hátránya 

a lassúság, előnye a nagy teherbírás volt. A plaustrumnál lé-

nyegesen fejlettebb és könnyebb carrus már küllős kerekeken 

gurult, és leginkább két vagy három öszvért fogtak elé. Alakját 

elsősorban a nagyszámú ábrázolás és néhány szerencsés lelet 

alapján pontosan rekonstruálhatjuk. Az ábrázolások alapján 

a carrust alkalmassá tették bor szállítására is (carrus vinarius), 

úgy, hogy vagy egy 4-500 liter űrtartalmú hordót helyeztek 

rá, vagy pedig egy ívelt falécekből összeállított tartószerke-

zetre nagy méretű bőrtömlőt akasztottak. Carrust használtak 

a hadsereg málhás osztagai is, sőt ugyanerre a kocsitípusra 

még könnyű hadigépet is erősítettek (carrobalista). A Codex 

Theodosianus szigorú szankciók mellett maximálta a szállításra 

használt kocsik terhelését. A carrusra például csak 198 kg ter-

het rakodhattak, de a felső súlyhatár a nehéz angaria esetében 

sem volt magasabb 500 kg-nál. Az igen kis terhelhetőséget va-

lószínűleg az utak kímélése céljából vezették be.

Julius Caesar Kr. e. 45-ben kiadott és később más császá-

rok által többször is megújított városi törvényében (lex Iulia 

municipalis) néhány kivétellel megtiltotta, hogy a nap első tíz 

órájában kocsik közlekedjenek Róma utcáin. A kivételek között 

ott találjuk a középítkezésekről származó építési törmeléket 

és a szemetet elszállító kocsikat. A forgalom lebonyolítására 

Rómában tehát csak az éjszaka állt rendelkezésre. Az áruszál-

lító kocsik hangos dübörgése, amely együtt járt a kocsisok trágár 

szitkozódásával, sok Rómában lakó éjszakai nyugalmát keserítet-

te meg. Az esték fülsértő hangzavara keltette bosszúság számos 

költőt, köztük Iuvenalist, Vergiliust és Ovidiust is „megihlette”. 

Az intézkedés oka a közlekedési káosz elkerülése mellett a foko-

zott balesetveszély lehetett.

Az utazókocsik

Az etruszkoktól vették át a rómaiak a carpentumnak ne-

vezett kétkerekű díszkocsit, amely elsősorban reprezentációs 

funkciót töltött be. A könnyű kétkerekű kocsi elöl nyitott, ház 

formájú szekrényét boltíves tető fedte, amelyet sokszor szobrok 

vagy oszlopok tartottak. A Kr. e. 4–3. században engedélyez-

ték a római matrónáknak, hogy ünnepek alkalmával a város-

Egy pannoniai kocsisírban talált utazókocsi rekonstrukciója 
(rekonstrukció: Mráv Zsolt)

Utazókocsi ponyvával. Maria Saal, Ausztria

Carpentum Agrippina császárnét ünneplő pénzérmén
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Fogatos kocsik a Római Birodalom útjain

ban carpentumot használjanak. 

A római nők ezt a kiváltságu-

kat annak köszönhették, hogy 

Róma megvédése érdekében 

arany ékszereiket felajánlották. 

A nők kocsihasználati jogait 

később azonban erősen kor-

látozták. A császárkorban már 

csak a Vesta-szüzek, a papok 

és a császári szolgálatban álló 

magas rangú személyek, mint 

például a praefectus praetorio 

utazhattak Rómában carpentu-

mon. A császári 

ház néhány 

nőtagja a se-

natus kü-

lön engedélyével ugyancsak igénybe 

vehette Rómában ezt a közlekedési 

eszközt. Augustus (Kr. e. 27 – Kr. u. 

14) felesége, Livia volt az első, akit 

a senatus megtisztelt azzal, hogy 

nappal a város határain belül 

carpentumon utazhatott. Claudi-

us (41–54) 44-ben tartott britanniai 

triumphusa alkalmából hírhedt felesége, 

Valeria Messalina is jogot kapott a carpentum 

használatára. Claudius következő felesége, Agrippi-

na sem adta alább, ő ugyancsak kiharcolta magának ezt 

a különleges megtiszteltetést.

A carpentum mellett a birodalom útjain más típusú kétke-

rekű utazókocsik is futottak. Ilyen volt például az essedum, ami 

eredetileg a kelták harci kocsiját jelentette. A rómaiak azonban 

ezt a típusmegnevezést főleg egy kétkerekű, kétfogatú, elegáns 

megjelenésű, nyitott kocsira alkalmazták, amelyre háttámlás 

ülést helyeztek. Szélesebb körben terjedt el az egyszerűbb, de 

ugyancsak kelta eredetű cisium, amelynek háttámla nélküli ülése 

minden oldalról nyitott volt. A cisiumot már jelentősebb mennyi-

ségű csomag szállítására is alkalmassá tették. Ábrázolások alap-

ján a kocsi elé általában egy vagy két öszvért fogtak. A szállítási 

vállalkozók (cisiarii) között ez a típus vált a legnépszerűbbé.

Elég Iuvenalist idéznünk, hogy 

megtudjuk, milyen következ-

ményei lehettek egy nehéz teher-

szállító kocsi nagyvárosi forgalom-

ban bekövetkező tengelytörésének:

„Mert ha Liguria tömbje alatt elreccsen a 

tengely, / és rádönti e nagy hegységet a nép tö-

megére, / testükből mi marad? Csontot, testrészt 

ki talál ott? / Teste a széttaposott népnek 

mint pára enyészik / semmi-

be…” (Iuvenalis, 3, 

254–261)

A hosszabb utazásra szánt négyke-

rekű utazókocsik közül a legelterjedtebb 

a kelta eredetű reda és a carruca volt. 

A reda egy nyitott kocsi volt, amit kettő, 

négy, sőt esetenként akár több ló vagy 

öszvér húzott. A kocsiszekrényen 

a kocsison kívül akár 4–6 személy 

is utazhatott. A reda volt az állami 

postaszolgálat legáltalánosabban 

használt kocsitípusa is, ami nagyban 

hozzájárult a típus elterjedéséhez. A carruca 

Carrobalista ábrázolása a Traianus-oszlopról

Életutat szimbolizáló utazókocsi egy Róma városi 
szarkofágon. Museo Nazionale Romano, Róma

Kétkerekű utazókocsi ábrázolása 
egy pannoniai síremléken
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sokban hasonlított a redához, de eltért magasabb felépítésé-

ben és díszesebb kivitelében. Kezdetben arannyal és ezüsttel 

ékesített carrucán csak a főbb tisztségviselők utazhattak. Ké-

sőbb Severus Alexander császár (222–235) „minden senatornak 

megengedte, hogy Rómában ezüsttel díszített raedat és carrucat 

tartson, úgy vélte, emeli Róma tekintélyét, ha egy ilyen nagyváros 

senatorai ilyeneket használnak”. Aurelianus császár (270–275) 

pedig „engedélyezte, hogy magánszemélyek ezüstverettel ékesí-

tett kocsikat tarthassanak...”. A kocsitípus legismertebb varián-

sa a carruca dormitoria, amin utazás közben akár aludni is lehe-

tett. Az utak által keltett rázkódást a kocsiszekrény kötéllel vagy 

bőrszíjakkal történt felfüggesztésével igyekeztek tompítani.

Négykerekű utazókocsit ábrázoló mozaik 
Antiochiából. San Diego Museum of Art

A császárok hosszabb útjaikat ugyancsak kocsin tették 

meg, bár utazásuk mindig nagy ceremóniával járt. Nero (54–

68) kísérete ezer kocsiból állt. Heliogabalus császárt (218–222) 

azonban „mindössze” 60 kocsi kísérte, viszont a személyes 

használatára készült császári utazókocsit gemmákkal és drága-

kövekkel díszítették. Commodus (177–192) hagyatékában meg 

olyan kocsit találtak, amelynek ülését „egyetlen fordítással hol 

a nap, hol a szellő irányába lehetett állítani”. A kocsik olyan szer-

kezettel is el voltak látva, amelyek alkalmasak voltak a megtett 

út hosszának a mérésére. A hedometron működési elve az volt, 

hogy a szerkezet minden kerékfordulat után egy golyót ejtett 

egy fémtartályba, így a kerék kerületét beszorozva a golyók 

számával megkapták a megtett távolságot.

A kiépített, minden évszakban járható úthálózatnak 

és a kocsik római kori technikai fejlettségének köszönhető-

en a távolságok legyőzhetővé váltak. A kényelmes ülésekkel 

és felfüggesztett kocsiszekrényekkel az utazás fáradalmai is 

elviselhetőbbek lettek, ezért hosszabb utakra is egyre többen 

vállalkoztak. A Római Birodalom bukása után azonban nem-

csak az úthálózat ment tönkre, hanem hosszú időre feledésbe 

merültek a kocsik bevált szerkezeti újításai is, olyannyira, hogy 

azokat a középkor folyamán újra fel kellett találni.

C C C

I. Constantinus császár díszes utazókocsija. Róma, Constantinus diadalív

Fogatos kocsik a Római Birodalom útjain

Borkereskedő hordót szállító ökrösfogata. Relief Augsburgból

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

35



Címlapsztori

Az avarok 

szekerei
Felföldi Szabolcs  – Kürti Béeéla

Az Úr 567–568. évében 

rendkívüli népmozgások 

zajlottak le a Kárpát-me-

dencében. A vidéket a ko-

rábbi évtizedekben alapve-

tően két germán nyelvű csoport 

tartotta a kezében. Míg a Dunától 

keletre zömmel a gepidák, addig attól 

nyugatra zömmel a longobárdok szállásterü-

letei húzódtak. A két nép gyilkos háborújába a messzi, keleti pusztákról ide-

érkező nomád avarok is bekapcsolódtak a longobárdok oldalán, ezzel el is 

döntve a háború kimenetelét. A longobárdok azonban hiába szerezték meg 

így a győzelmet, nem várták meg a minden korábbinál harciasabbnak tűnő 

új szomszédok térfoglalását, még abban az évben elhagyták a Kárpát-me-

dencét, és Észak-Itáliába vonultak. Az avarok és a korábban nekik alávetett, 

a Kárpát-medencétől keletre meghódított népek, néptöredékek tehát bir-

tokba vehették a térség stratégiailag fontos pontjait. Arról azonban, hogy 

ez a beköltözés miképpen is zajlott le, a korszakról beszámoló, zömében 

bizánci görög forrásaink sajnos hallgatnak. Erről pedig a több mint 250 évig 

tartó folyamatos Kárpát-medencei avar uralom egyébként valóban rendkí-

vül gazdag régészeti hagyatéka is alig valamit árul el nekünk.

Kizárólag fa alkatrészekből 
konstruált kocsikerék
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A 

görög ha-

maxobiosz („szeké-

ren élő”) olyan mellék-

név, amely általában a 

nomád népekre vo-

natkozik.

Ennek alapvetően két oka 

van: egyrészt a beköltöző avar 

csoportok (azaz az első Kárpát-me-

dencei avar generáció) régészeti ha-

gyatékának beazonosítása mindmáig 

roppant nehéz (a 7. század első harmadától 

már jól körülírható, meghatározható az avar 

leletanyag, de az ezt megelőző évtizedekkel 

kapcsolatban sajnos nem ez a helyzet); másrészt 

vannak olyan tárgyak/tárgytípusok, melyek nem 

pusztán a 6. század végi Kárpát-medencei régé-

szeti hagyatékból, de a negyed évezredes avar 

korszak, sőt az egész népvándorlás kor hagyaté-

kából hiányoznak.

Meglepő módon ilyenek a szekerek, kocsik, il-

letve ezek alkatrészei, de még az igavonó állatok 

(ökrök, lovak) fogatolására utaló bármilyen 

régészeti nyom sem került mindeddig elő (a 

régészeti lelőhelyeken feltárt lócsontvázak 

ilyen szempontú rendszeres archeozoo-

lógiai vizsgálata egyelőre ugyancsak 

várat magára). Ez azért is roppant kü-

lönös, mert a rézkortól kezdve egé-

szen a római császárkorig bezárólag 

a Kárpát-medencéből kocsimodellek, 

vaskori és római kori kocsitemetkezések 

és kocsiábrázolások stb. formájában számos 

bizonyítékkal rendelkezünk a különböző két- 

és négykerekű kocsik, szekerek, szállítóesz-

közök használatára. A népvándorlás korából 

viszont egyetlenegy ilyen régészeti nyomot 

sem ismerünk. Vajon létezhet, hogy a közép-

kori kocsik megjelenéséig az itt élő emberek 

ne használták volna a kocsit? Vajon létezhet, 

Az avarok szekerei

hogy a fent említett Kárpát-me-

dencébe költözés során az avarok 

csak lovaikon és/vagy gyalogszer-

rel foglalták volna el későbbi szál-

lásterületeiket? Aligha!

Annak oka pedig, hogy ezt ilyen határo-

zottan jelenthetjük ki, nem más, minthogy – bár az ava-

rok régészeti hagyatékából valóban nem ismerünk 

erre utaló tárgyakat – írott források egész sora 

számol be arról, hogy bizony az avaroknak 

igenis voltak kocsijaik/szekereik.

A bizánci Euagriosz így ír az avarokról: 

„Az avarok szkíta nép. Ama szekéren élők 

közül való, akik a Kaukázus felett a túloldali 

síkságokat lakják. A szomszédos türköktől fu-

tottak el mindenestül, miután azok részéről bajt 

kellett elszenvedniük.”

Egy másik bizánci történetíró, The o-

phü lak tosz Szimokattész ugyancsak több 

ízben is beszámol az avarok szekereiről: 

„Miután a barbárok Singidunum 

[Szávaszentdemeter, a mai szerbiai 

Sremska Mitrovica] körül azt látták, 

hogy a római [azaz a bizánci] had-

erők hajókat készítettek, szekereiket 

a helység előtt egymás mellé állították, és így 

sáncolták el a várost”, illetve „A kagán élelem-

mel megrakott szekereket küldött az ínségtől 

szenvedő rómaiaknak.”

Az egyik jóval későbbi forrásunk, a Rég-

múlt idők elbeszélése című orosz őskrónika 

nem fest éppen hízelgő képet az avarokról, 

kocsijaik emlegetése kapcsán: „Ezek az ava-

Egy másik 

szerző, The o pha-

nész leírásából ugyanakkor 

az derül ki, hogy az avarok a bizánciaktól 

kértek kocsikat. De a szövegből az is valószínű-

síthető, hogy nem azért történt mindez, mert az 

avarok nem ismerték volna a szekereket, sokkal in-

kább azért, mert nem volt elegendő számú ilyen alkal-

matossága az avarok fejedelmének, a kagánnak. „Midőn 

beköszöntött a húsvét ünnepe és a rómaiak az éhségtől 

sorvadoztak, hallva ezt a kagán kinyilvánította Pris-

kosnak [a bizánci hadvezérnek]: küldjön el szeke-

reket hozzá, hogy ő ellátást jutasson nekik, hadd 

töltsék vidáman ünnepüket. Megrakatva 

négyszáz szekeret, elküldte 

hozzájuk.”

Emberalakot formázó korai avar kori aranytárgy 
egy rákóczifalvai sírból (fotó: Dankó Szabolcs)
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rok harcoltak a szlovénekkel, s szorongat-

ták a dulebeket, akik szintén szlovének 

voltak. Erőszakosan bántak a duleb 

asszonyokkal; ha egy avar kocsizni 

kívánt, sem lovat, sem ökröt nem 

fogatott be, hanem (helyette) 

három, négy vagy öt asszonyt, 

s így húzatta magát.”

Az avar történelem egyik 

legkésőbbi ismert epizódja 

a frank Nagy Károly korában ját-

szódott, amikor is Erik friauli herceg 

és a szláv Voinimir behatoltak az avar kagá-

ni székhelyre (ami valahol a mai Magyarország 

területén lehetett), és sikeresen kirabolták azt. 

A 795. évnél az egykori angliai krónikás ezt jegyzi fel:

„…a legderekabb Károly erős  csapatával fegyverrel pusz-

títva hatalma alá hajtotta a hunok népét; s miután a fejedelmü-

ket megszalasztotta, annak seregét legyőzte vagy éppenséggel 

elpusztította; és tizenöt, arannyal, ezüsttel és értékes tiszta se-

lyem köntösökkel megrakott, négy ökörrel vontatott 

szekeret hozott el onnan.”

A passzusból az is kiderül, hogy 

magukat a szekereket is az avar ka-

gáni székhelyről vitték el az őrgróf 

emberei. A kérdés csak az, hogy 

feltételezhetjük-e akár analógiák 

alapján a szekerek mintegy „ké-

szenléti jelenlétét” a kagáni ud-

varban, és ha igen, akkor miképp 

képzelhetjük el azok kinézetét, 

szerkezetét.

Ismét egy bizánci történetíró, Me-

nandrosz, egy az avarokkal egy korban 

élő, és hasonlóan hozzájuk, nomád életmó-

A türk kagán ud-

varában – Menandrosz leírása 

szerint legalább még egy kétkerekű esz-

közzel (járművel?) számolnunk kell: „Eljutot-

tak oda, ahol akkor Szizavulosz [a türk fejedelem] 

tartózkodott, az úgynevezett Aranyhegynek egyik 

völgyébe. Miután Zémarkhoszék odaértek, hívatván, 

tüstént Szizavulosz színe elé léptek. Ő egy sátorban volt, 

kétkerekű aranyszéken ült, amelyet, ha kellett, egy ló húzott.” 

Az sem kizárt, a türk fejedelem aranyszéke egy olyan, részben 

trónussá alakítható kétkerekű, aranyozott kocsi volt, amely-

nek vonórúdjai kivehetőek voltak, s így közlekedésre is 

alkalmas volt. Ugyanakkor mindeddig a türkök 

belső-ázsiai birodalmának területén 

még csak hasonlóra sem 

leltek a régé-

szek.

dot folytató, bár épp az avarok-

kal nem túl baráti viszonyt ápo-

ló, a mai Mongólia területén 

birodalmat alapító türkök fe-

jedelmi táborában járt bizánci 

követ, Zémarkhosz úti jelen-

tését így idézi: „...A következő 

napon egy másik helyiségben 

voltak, ahol arannyal bevont 

faoszlopok, továbbá arany-

nyal bevont kerevet volt, 

melyet négy aranypáva tar-

tott. A helyiség előtt hosszú sor-

ban kocsik álltak, amelyeken nagy tömeg 

ezüstholmi volt, tálak és kosarak, s azonkívül 

még sok állatfigura, szintén ezüstből készítve, melyek 

semmiképpen sem maradtak el a mieink mögött. Ilyen fényűzés 

van a türkök fejedelménél.”

A bizánci követek itt minden bizonnyal a türk kagáni kincs-

tár egy részét láthatták, nagy valószínűséggel annak eredeti 

tárolási formájában, azaz kocsikra pakolva.

Menandrosz fenti passzusa alapján 

feltételezhetjük, hogy az Erik dux ál-

tal elrabolt szekerek az avar kagáni 

háztartás, köztük a kincstár tárgyait, 

eszközeit tartalmazhatták, s az 

sem kizárt, hogy ezek folyama-

tos jelleggel a kagáni lakóhely 

épületei (jurtái?) között álltak, 

s a rablóportyán részt vevőknek 

az őrök legyőzése után szinte 

más dolga nem is volt, mint be-

fogni az igás állatokat, és a lehető 

leggyorsabban távozni a zsákmánnyal.

Az avarok szekerei

Egyetlen fából kifaragott kocsikerék

Bizánc 626-os avar–perzsa ostroma 
a Manasszész-krónikában
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rok harcoltak a szlovénekkel, s szorongat-

ták a dulebeket, akik szintén szlovének 

voltak. Erőszakosan bántak a duleb 

asszonyokkal; ha egy avar kocsizni 

kívánt, sem lovat, sem ökröt nem 

fogatott be, hanem (helyette) 

három, négy vagy öt asszonyt, 

s így húzatta magát.”

Az avar történelem egyik 

legkésőbbi ismert epizódja 

a frank Nagy Károly korában ját-

szódott, amikor is Erik friauli herceg 

és a szláv Voinimir behatoltak az avar kagá-

ni székhelyre (ami valahol a mai Magyarország 

területén lehetett), és sikeresen kirabolták azt. 

A 795. évnél az egykori angliai krónikás ezt jegyzi fel:

„…a legderekabb Károly erős  csapatával fegyverrel pusz-

títva hatalma alá hajtotta a hunok népét; s miután a fejedelmü-

ket megszalasztotta, annak seregét legyőzte vagy éppenséggel 

elpusztította; és tizenöt, arannyal, ezüsttel és értékes tiszta se-

lyem köntösökkel megrakott, négy ökörrel vontatott 

szekeret hozott el onnan.”

A passzusból az is kiderül, hogy 

magukat a szekereket is az avar ka-

gáni székhelyről vitték el az őrgróf 

emberei. A kérdés csak az, hogy 

feltételezhetjük-e akár analógiák 

alapján a szekerek mintegy „ké-

szenléti jelenlétét” a kagáni ud-

varban, és ha igen, akkor miképp 

képzelhetjük el azok kinézetét, 

szerkezetét.

Ismét egy bizánci történetíró, Me-

nandrosz, egy az avarokkal egy korban 

élő, és hasonlóan hozzájuk, nomád életmó-

A türk kagán ud-

varában – Menandrosz leírása 

szerint legalább még egy kétkerekű esz-

közzel (járművel?) számolnunk kell: „Eljutot-

tak oda, ahol akkor Szizavulosz [a türk fejedelem] 

tartózkodott, az úgynevezett Aranyhegynek egyik 

völgyébe. Miután Zémarkhoszék odaértek, hívatván, 

tüstént Szizavulosz színe elé léptek. Ő egy sátorban volt, 

kétkerekű aranyszéken ült, amelyet, ha kellett, egy ló húzott.” 

Az sem kizárt, a türk fejedelem aranyszéke egy olyan, részben 

trónussá alakítható kétkerekű, aranyozott kocsi volt, amely-

nek vonórúdjai kivehetőek voltak, s így közlekedésre is 

alkalmas volt. Ugyanakkor mindeddig a türkök 

belső-ázsiai birodalmának területén 

még csak hasonlóra sem 

leltek a régé-

szek.

dot folytató, bár épp az avarok-

kal nem túl baráti viszonyt ápo-

ló, a mai Mongólia területén 

birodalmat alapító türkök fe-

jedelmi táborában járt bizánci 

követ, Zémarkhosz úti jelen-

tését így idézi: „...A következő 

napon egy másik helyiségben 

voltak, ahol arannyal bevont 

faoszlopok, továbbá arany-

nyal bevont kerevet volt, 

melyet négy aranypáva tar-

tott. A helyiség előtt hosszú sor-

ban kocsik álltak, amelyeken nagy tömeg 

ezüstholmi volt, tálak és kosarak, s azonkívül 

még sok állatfigura, szintén ezüstből készítve, melyek 

semmiképpen sem maradtak el a mieink mögött. Ilyen fényűzés 

van a türkök fejedelménél.”

A bizánci követek itt minden bizonnyal a türk kagáni kincs-

tár egy részét láthatták, nagy valószínűséggel annak eredeti 

tárolási formájában, azaz kocsikra pakolva.

Menandrosz fenti passzusa alapján 

feltételezhetjük, hogy az Erik dux ál-

tal elrabolt szekerek az avar kagáni 

háztartás, köztük a kincstár tárgyait, 

eszközeit tartalmazhatták, s az 

sem kizárt, hogy ezek folyama-

tos jelleggel a kagáni lakóhely 

épületei (jurtái?) között álltak, 

s a rablóportyán részt vevőknek 

az őrök legyőzése után szinte 

más dolga nem is volt, mint be-

fogni az igás állatokat, és a lehető 

leggyorsabban távozni a zsákmánnyal.

Az avarok szekerei

Egyetlen fából kifaragott kocsikerék

Bizánc 626-os avar–perzsa ostroma 
a Manasszész-krónikában
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Az avarok szekerei

A fentiek alapján feltételezhető, hogy az avaroknál, ke-

letről történő 6. századi elvándorlásuktól kezdődően egé-

szen a 8–9. század fordulójáig folyamatosan használat-

ban volt legalább egy olyan szekér- vagy kocsitípus, 

amelyet még a 20. században is dokumentáltak 

Mongóliában, de ami egyúttal Közép-Ázsiá-

ban, sőt Magyarországon is egészen a 19. 

századig – ugyan technikailag eltérő 

változatokban – használatban volt. 

Ennek a kocsinak az alapja egy 

tengelyre egymással pár-

huzamosan helyezett két 

rúd volt. Ezek közé fogták 

a vontató állatot (normál 

esetben mindig egyet). A ten-

gely fölött alakították ki a volta-

képpeni kocsi testét, ami lehet egy 

egyszerű rács vagy annak különféle 

módon befont, belécezett, illetve vala-

milyen módon fedett változata. Ez olykor 

teljesen zárt ládává, szekrénnyé alakulha-

tott, amelyben zárható módon voltak tárol-

hatóak a benne elhelyezett vagyontárgyak. 

A kocsi kereke Mongóliában keresztgerendás, 

Közép-Ázsiában, illetve a Kárpát-medencében küllős volt. 

Az előbbi esetben viszonylag alacsony a tengelymagasság 

(de az igavonó állatok is kisebbek), az utóbbiak kifejezetten 

magas tengelyűek.

Úgy gondoljuk, egyáltalán nem meglepő, hogy az avar 

kincstár elrabolt részét szállító ládakocsikat négy-négy 

ökör volt kénytelen húzni. Nagy a valószínűsége, hogy nem 

a bennük felhalmozott kincs súlya, sokkal inkább a középkori 

útviszonyok miatt kellett ezt a megoldást alkalmazni. A von-

tatás módja egyébként lényegét tekintve (két rúd közé fogott 

egy szál igásállat) mindenütt azonos. Eltérések mutathatók ki 

H a -

sonló leírást 

hagyott ránk a több 

száz évvel később a mongol nagy-

káni udvarban megforduló nyugat-európai 

szerzetes, Rubruk is: „Ezenfelül vékonyra hasított vesszőkből 

négyszögeket is készítenek egy-egy nagy láda méretére, utána az 

egyik végétől a másikig érő fedelet emelnek rá ugyanilyen vesszőkből, az 

elülső oldalába kis ajtót csinálnak, majd beborítják ezt a ládát vagy házikót 

faggyúba vagy juhtejbe áztatott fekete nemezzel, hogy az eső ne hatoljon át 

rajta, s ezt is díszítik rátétmunkával. Ilyen ládákban tárolják minden házi esz-

közüket és értéküket; jó erősen felkötik tevék vontatta, magas taligákra, 

hogy a folyókon átkelhessenek velük. Ezeket a ládákat sohasem veszik 

le a taligákról. Amikor a hálásra szolgáló jurtát a földre állítják, be-

járatával mindig délnek fordítják, azután a taligás ládákat helye-

zik el a házon innen és túl fél kőhajításnyira oly módon, hogy 

a jurta úgy áll a két taligasor között, mintha két fal között 

volna.” Ezeket az úgynevezett ládakocsikat egyébként 

egészen napjainkig használják Mon-

góliában!

viszont a fogatolás módjában: míg keleten a kumetszerű esz-

köz az elterjedt (régészeti anyagból már a Kr. e. 1. évezred 

közepéről ismerünk ilyet a paziriki 5. számú kurgán-

ból, lásd e számban F. Kovács Péter cikkét), 

addig hazánkban a vontató állatot a 

négykerekű szekerek mintá-

jára kialakított hám-

ba fogták. Itt a ló 

(vagy szamár) hátára 

„nyereg” került a súly 

tartásának céljából, 

a keleti talyigák súlyát 

viszont maga a vonta-

tó állat viselte.

Végül talán arra 

is választ kaphatunk, 

hogy miért nem találjuk 

meg az avarok kocsijai-

nak régészeti nyomait ha-

zánk földjében. A mongó-

liai, közép-ázsiai és a hazai 

néprajzi anyagból ismert 

fenti kocsik ugyanis – szemben például a fent 

említett vaskori vagy római császárkori kocsikkal – gyakorta 

A vrapi avar kori leletegyüttes

Arbak
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egyetlenegy fém alkatrész felhaszná-

lása nélkül készültek, sőt készülnek 

a mai napig is (úgy a kerekek, mint 

a „kocsiszekrény”). A Kárpát-me-

dence éghajlati és talajviszonyai 

között a fából készült tárgyak, 

így a feltehetően ugyancsak 

kizárólag fa alkatrészekből 

konstruált kocsik ép állapot-

ban történő előkerülésének 

esélye tehát roppant csekély. Így 

lényegében az lenne a meglepő, ha ré-

gészeink már nagyobb számban találtak vol-

na az avarokhoz kapcsolható kocsi- vagy szekér-

maradványokat. De természetesen 

vannak különleges körülmények, 

s a régészetben szinte „bármi” 

előfordulhat, így akár már hol-

nap is előkerülhet egy avar lelő-

helyről származó szekér…

C C C

„Az asszonyok gyönyörű szép taligákat 

készítenek maguknak […]. Egy-egy gaz-

dag mongolnak, azaz tatárnak jó száz-két-

száz ilyen ládás taligája is van. Batu huszon-

hat feleséget tart, mindegyiknek van egy nagy 

jurtája […] és minden egyes jurtához jó kétszáz 

taliga tartozik. […] Egy asszonyszemély egymaga 

képes húsz vagy harminc taligát elhajtani, hiszen sík 

a föld. Az ökrös vagy tevés taligákat egyiket a másik után 

kötik, az ökröt hajtó asszony a legelsőn ül, s az összes többi 

egyforma lépésben követi. Ha úgy adódik, hogy valami 

rossz útszakaszhoz érnek, szétoldják a taligákat, 

és egyesével vezetik át. Lassú lépésben 

haladnak, ahogy a juh vagy 

az ökör ballag.” 

(Rubruk)

Az avarok szekerei

„Nomád lakókocsi”. Az ökrök vontatta nagy méretű 
kocsi egy teljes jurtát képes szállítani

Nagy Károly 814-ben Bizáncban készült selyemleple 
kvadriga, azaz négy ló vontatta kocsi ábrázolásával

Mongóliai sziklarajz kétkerekű kocsik ábrázolásaival

Máig használt jellegzetes kétkerekű szállítóeszköz Mongóliában
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Kontextus

Amikor Nagy-Britannia 1783. szeptember 3-án a párizsi békében elismerte az Amerikai Egyesült Álla-

mok függetlenségét, az új állam határait északon Kanada, keleten az Atlanti-óceán, délen az Új-Spa-

nyolországhoz tartozó Florida, nyugaton pedig a Mississippi folyó alkotta. Ezt megelőzően, 1763-ban 

III. György angol király megtiltotta az Appalache-hegységtől nyugatra történő letelepedést, s bár né-

hányan ezt a tiltást nem vették fi gyelembe, nagyobb számban csak a békekötést követően indult meg 

az átköltözés a hegységen túli területekre. A korábbi angol gyarmatokon élők számára így a „nyugat” 

és a „vadnyugat” eleinte az Appalache és a Mississippi folyó közti területet jelentette.

 

A 19. század első felében az Egyesült Államok fokozatosan 

kiterjesztette fennhatóságát a ma ismert kontinentális terüle-

tére. 1803-ban Thomas Jeff erson elnöksége idején Bonaparte 

Napóleontól megvásárolták a Mississippi nyugati vízgyűjtő 

medencéjét, Louisianát, majd 1819-ben a napóleoni háborúk 

miatt meggyengült Spanyolországtól pedig Floridát. A spanyol 

gyarmatból 1821-ben függetlenné váló Mexikótól 1836-ban 

elszakadt Texas, majd 1845-ben felvételt nyert az Egyesült 

Államokba. Ennek nyomán háború tört ki a két ország között, 

melynek végén újabb területek (pl. a mai Kalifornia, Új-Mexi-

kó, Nevada, Utah) kerültek amerikai birtokba. Ezzel egy időben 

északnyugaton a brit kormánnyal történt megegyezést köve-

tően Oregon vidék is az Egyesült Államoké lett.

Az amerikai kormányzat diplomáciai tevékenysége és 

katonai sikerei mellett a nyugati területek benépesítésében 

elsődleges szerep jutott a telepeseknek. A korai időkben 

nagyrészt gyalogszerrel vagy lóháton, később már ekhós 

szekereken keltek útra. Még a gyarmati korszakban vált 

ismertté az úgynevezett Conestoga-szekér, melyet elsősor-

ban teherszállításra alakítottak ki, de arra is alkalmas volt, 

hogy a telepesek kisebb távolságokra, korábbi lakóhelyük 

közelében lévő területekre tovább költözzenek vele. Nevét 

a Pennsylvaniában élő német telepesektől kapta a közelük-

ben élő őslakos indián törzs neve és a róluk elnevezett Co-

nestoga folyó nyomán.
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A Conestoga-szekér körülbelül 5,5 

méter hosszú, 3-3,5 méter magas és 

120 centiméter széles volt. Üresen több 

mint egy tonnát nyomott, s két-három, 

de akár hat tonna terhet is elbírt, ezért 

4-6 ló vagy 8-10 ökör tudta csak elhúzni. 

A fából készült vázra vászontető került. 

Padlózata U alakban meghajlott, a két 

vége felfelé görbült, hogy megakadá-

lyozza a rakomány elmozdulását. Olda-

lára általában vizeshordókat és szerszá-

mos ládákat erősítettek, hátuljára pedig 

az állatok etetőládáját. Kocsisa legtöbb-

ször nem volt, a hajtó a szekér mellett 

gyalogolt, s néha felült egy kihúzható 

deszkára vagy a bal első ló hátára, mely-

ről el tudta érni a szekér bal oldalán a két 

kerék között lévő kéziféket. Tulajdon-

képpen a jobboldali közlekedés is a Co-

nestoga-szekerekkel kezdődött meg 

Észak-Amerikában.

A 18. század folyamán a tizenhárom 

észak-amerikai angol gyarmat középső 

területeitől (pl. Pennsylvaniától) délre, 

egészen Virginiáig és Georgiáig jutot-

tak el vele, illetve nyugat felé, az Appa-

lache-hegységen átkelve az Egyesült 

Államok középső részére, a mai Ohio, 

Illinois és Missouri állam vidékére. A te-

lepeseken kívül a kereskedők is elősze-

retettel használták.

Az 1830-as, 1840-es években a terü-

letgyarapodással párhuzamosan újabb 

telepes hullámok indultak útnak, még 

távolabbi területek felé. A sokszor több 

ezer kilométeres út megtételére a Co-

nestoga-szekér mérete miatt már nem 

volt alkalmas, új típust kellett kifejlesz-

teni. Voltak ugyan külön szekérgyár-

tásra specializálódott cégek, de egy 

új jármű 85–170 dollárba került. Ennél 

egyszerűbb és olcsóbb megoldásnak 

tűnt, ha a farmon használt szekereket 

alakították át. Ponyvával fedték be eze-

ket, mely egyaránt védett az eső, a por 

és a szél ellen. Ehhez a vásznat lenolajjal 

kezelték, hogy jobban szigeteljen. A fá-

ból készült kerékre vaspánt került.

Az így kialakított úgynevezett préri 

szkúner (prairie schooner) a Conesto-

ga-szekereknek körülbelül a fele volt. 

Üresen 590 kg-os és hozzávetőlegesen 

Ekhós szekérrel a vadnyugatra

Conestoga-szekér rekonstrukciós rajza

Az Oregon-ösvény és a postakocsi-útvonalak

A szekérkaraván átkel a Nagy-síkságon
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Ekhós szekérrel a vadnyugatra

1100 kg teherbírású jármű. 3,5 méter 

hosszú, 120 centiméter széles, 60 centi 

magas volt, mintegy nyolc négyzetmé-

teres rakodó felülettel. Erre a vízszintes 

padlózatú „dobozra” erősítették fel a vá-

szonponyvát, mellyel a szekér magas-

sága elérte a 3 métert, de még mindig 

viszonylag könnyen el tudta húzni 4-6 

ökör vagy 6-10 öszvér.

A szekérkaravánok összeállítása, 

felszerelése gondos előkészületeket kí-

vánt. Legtöbbjüket részletesen kidolgo-

zott szabályok szerint szervezték meg. 

Meghatározták a vezetők kiválasztásá-

nak szempontjait és az úton haladók 

viselkedési normáit is. Minden expedíci-

ónak volt egy kapitánya, aki felelősség-

gel tartozott az út szervezéséért, és egy 

kalauza (lehetőleg olyan személy, aki 

korábban már járt a vidéken), aki mutat-

ta az utat, és ha szükséges volt, tárgyalt 

az őslakos indiánokkal.

Általában húsz-huszonöt szekér 

indult egyszerre útnak, de előfordult, 

hogy akár hatvan is. A férfi ak hajtották 

a szekeret, látták el az állatokat, és véd-

ték az utazókat az indiánoktól. Megha-

tározták az indulás idejét, az útvonalat, 

a napi tempót, s hogy hol keljenek át 

a folyókon vagy hol táborozzanak le. 

A nők látszólag a szokásos, hagyomá-

nyos feladatokat látták el, de sokszor 

korántsem hagyományos módon. Ők 

készítették el az ételt, de legtöbbször 

nyílt tűzön és sokszor magaslati viszo-

nyok között. Az ő feladatuk volt gon-

doskodni a gyerekekről, s megvé-

deni őket a veszélyektől: nehogy 

megtámadja őket egy csörgőkígyó vagy 

valamilyen vadállat, nehogy alákerülje-

nek a szekérkeréknek, vagy az átkelésnél 

a vízbe vesszenek, esetleg más balese-

tet szenvedjenek. Viszonylag kevés al-

kalmuk adódott a többi családdal való 

érintkezésre, hiszen leginkább valame-

lyik különálló szekéren utaztak, a déli és 

esti pihenőidőben pedig általában főz-

tek, mostak.

Egy szekér általában hat hónapra 

elegendő élelmet tudott szállítani 4-5 

fő számára, s néhány háztartási eszközt 

és luxuscikket is. Becslések szerint a sze-

kerek 70 százalékát ökrök húzták, 20-

30 százalékukat öszvérek, s kezdetben 

szinte egyáltalán nem használtak lovat. 

Bár az ökrök lassabbak voltak, mint 

az öszvérek, de olcsóbbak, s könnyeb-

ben betaníthatók. Ráadásul 

jobban tűrték a sok-

szor kopár 
A kö-

rülbelül hat 

hónapos útra egy felnőtt 

számára ajánlott élelmiszerek a kö-

vetkezők voltak: 68–70 kg búzaliszt, 9 kg kukori-

caliszt, 23 kg szalonna, 18 kg cukor, 4,5-5 kg kávé, kb. 7 

kg szárított gyümölcs, 2,5 kg só, 20–25 dkg sütőpor, 1 kg 

tea, 2,5 kg rizs, 7 kg bab. Ezeket legtöbbször vízhatlan edé-

nyekben vagy hordókban tartották, s a szekér padlózata alatt 

kialakított részben úgy próbálták elhelyezni, hogy a fedél egyben 

alkalmas legyen fekvő felületnek is. Az étrend nem volt túl válto-

zatos, általában szalonna, bab, kávé, kétszersült vagy kenyér 

volt a szokásos reggeli, ebéd, vacsora. Négy személyre és hat 

hónapra az élelem körülbelül 150 dollárba került. Kevesebb 

élelmet kellett szállítani, ha marhát, birkát vagy kecskét 

lábon tudtak magukkal hajtani. Szerencsés esetben 

vadászzsákmányra is szert tettek, s bölény-, antilop-, 

szarvas- vagy medvehúst szereztek, vagy a 

patakokban lazacot, pisztrán-

got fogtak.

A � e covered wagon című 1923-as
néma westernfi lm plakátja

Általában húsz-huszonöt, vagy ennél is több szekér indult egyszerre útnak.
Telepesek százezrei – férfi ak, nők, gyerekek – tették meg velük a több mint háromezer kilométeres utat nyugatra

A szekérkaraván indulásra kész
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Ekhós szekérrel a vadnyugatra

területek viszontagságait, megéltek 

a gyér füvön, s nem kellett szemes takar-

mányt beszerezni számukra. Ezenkívül 

éjszakára szabadon lehetett engedni 

őket, s reggel viszonylag könnyen ösz-

szeterelni. Előnyük volt még, hogy az in-

diánok nem nagyon tudták mire hasz-

nálni őket, így kevesebb volt a lopás.

A felszerelés fontos részét jelentették 

a különböző főzőedények, ónból készült 

fazekak, lábasok, evőeszközök. Bár vol-

tak, akik kisebb tűzhelyt is magukkal vit-

tek, de többségében nyílt tűzön főztek, 

melyet fa hiányában a bölények ürüléké-

vel tápláltak. Fa híján nehéz volt megja-

vítani a kerekeket és a tengelyeket is, ha-

csak nem találtak az út mentén elhagyott 

szekereket vagy kisebb bútordarabokat.

Fontos volt, hogy minden utazónál 

legyen legalább két váltás ruha, több pár 

cipő, szappan a fürdéshez és a mosáshoz, 

valamint sátor és vékony, összehajtható 

matracok, takarók, párnák az alváshoz. 

Számos olyan használati tárgy és szer-

szám is a felszereléshez tartozott, ami 

nem csupán útközben, de a megérkezés 

után is elengedhetetlen volt. Kés, olló, ár, 

tű, cérna, fűrész, balta, valamint az eke 

mind-mind fontos kellék volt, akárcsak 

a különböző térképek, útikalauzok, köny-

vek, no és a Biblia.

A napok sokszor elég monotonon 

teltek. Hajnali kelés, táborbontás, min-

dig ugyanaz az étel, nem egyszer har-

minc-negyven kilométeres út, s a meg-

próbáltatások által okozott fi zikai és 

lelki gyötrelem. A szekereknek nem volt 

rugója, ezért legtöbbször inkább min-

denki gyalogolt, hisz a szekér túl rázós, 

túl poros, túl kemény volt, ráadásul raj-

ta utazva pluszteher nehezedett volna 

az igásállatokra is.

Az útnak indulók féltek az indiánok-

tól, de azok nem mindig voltak ellensé-

gesek, sőt, gyakran segítettek. Ismerték 

az utat, az ösvényeket, a gázlókat, így 

nem egyszer alkalmi vezetőként szolgál-

tak, vagy éppen üzeneteket vittek egyik 

csoporttól a másikig, a vadonból a civi-

lizált településekre. Élelmiszert, ruhát, 

mokaszint adtak vagy cseréltek el, s ha 

szükséges volt, menedéket nyújtottak.

A Conestoga-szekerek által rótt út 

az Appalache-hegység völgyeiben ha-

ladt, elnevezése „Nagy Szekérút” (Great 

Wagon Road) volt. Az Egyesült Államok 

középső részéről, Missouri állam Inde-

pendence nevű városából indult nyugat 

felé az Oregon-ösvény, a Kalifornia-ös-

vény és a Santa Fe-ösvény. Előbbieken 

a Nagy-síkságon és a Sziklás-hegyé-

gen átkelve egészen a Csendes-óceán 

partvidékéig el lehetett jutni, utóbbi 

pedig az Új-Mexikó kereskedelmi cso-

mópontjának számító Santa Fe városáig 

vezetett, mely a Mexikóvárosból induló 

El Camino Real de Tierra Adentro (Belső 

területek királyi útja) végpontja is volt. 

Ezek az utak és a rajtuk végighaladó sze-

kerek végül nagyban hozzájárultak e fi -

atal, erős nemzet hatalmas és egységes 

országának megteremtéséhez.

C C C

A hosszú, monoton úton az időjárás viszontagságaival is meg kellett küzdeni

A szekerek közel kétharmadát ökrök húzták, a többit öszvérek, s néha lovak

A 244 méter magas Scotts Bluff  az 
egyik legfontosabb tájékozódási 
pont volt a Nebraska területén 
keresztül utazók számára

Az Oregon-ösvény egy része ma már védett terület.
A nemzeti narkokban megtekinthetők
és kipróbálhatók az
ekhós szekerek is

(Nevét Hiram Scottról kapta. A fi atal 
prémvadász 1828-ban, 23 évesen vesz-
tette életét a szikla/hegyfok közelében)
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Kontextus

A 
vadnyugati fi lmek szinte elengedhetetlen kelléke s egyik legismertebb közlekedési eszköze 

a postakocsi, amin a poros, rázós utak és az időjárás viszontagságait legyőzve, az indiánok és 

az útonállók támadásaival dacolva rótták a mérföldeket az utasok, miközben kocsisa a postai 

küldeményeket is kézbesítette a címzetteknek. A korszakot megidéző, John Wayne, Bing Crosby 

vagy éppen Paul Newman főszereplésével készült westernfi lmek jórészt a 19. század második felé-

ben játszódnak, de a postakocsi története sokkal korábbra nyúlik vissza.

 Kökény Andrea

Postakocsi egy korabeli fotón
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Postakocsik a vadnyugaton

Angliában a 16. század elejétől, az észak-ameri-

kai angol gyarmatok területén a 18. század közepétől 

kezdtek el utasokat szállítani egyik városból a másikba. 

Először az északi, úgynevezett új-angliai gyarmatokon, 

majd a „középső” területeken, New York és Philadelphia 

között. Utóbbi szakaszon az 1756-ban megtett első 

utakhoz képest tíz évvel később már három nap helyett 

kettő is elegendő volt a közel 150 km-es távolság meg-

tételére. A 18–19. század fordulóján a levelek és csoma-

gok szállítását és kézbesítését is megszervezték a jára-

tokon, sőt gyakran üzeneteket vagy pénzt is eljuttattak 

a címzetteknek. Az 1820-as évek végén csak Bostonból 

hetvenhét postakocsivonal indult, az 1830-as években 

pedig már több mint száz.

A gyártók igyekeztek különféle újításokat alkalmazni, 

s az utasok kényelmét és biztonságát is növelni. Az első 

Concord postakocsit 1827-ben építették. A korábbi rugós 

felfüggesztést bőrpántokkal váltották fel, így a rázkó-

dás helyett hintázó mozgás jött létre. Az Abbot-Downing 

Company több mint tízféle postakocsit és több mint 

negyvenféle különböző kocsit és szekeret fejlesztett ki 

New Hampshire-ben, Concord városában, s a cég 1847-es 

felbomlásáig több mint hétszáz postakocsit készítettek. 

A Concord járművek építése és eladása ezután is folytató-

dott, 1865-ben pedig a régi cégtársak ismét közös vállalko-

zásba kezdtek. A 19. század folyamán ezt a típust Észak- és 

Dél-Amerikában, Ausztráliában és Afrikában is használták. 

Mark Twain, aki a bátyjával maga is postakocsin utazta be 

a vadnyugatot, Egy önéletrajz vázlata (Roughing It) című 

1872-ben készült regényében arról írt, hogy a Concord 

postakocsi olyan volt, mintha „kerekeken guruló bölcső” 

lett volna. Az a hír is járta, hogy ezek a járművek olyan jól 

voltak megépítve, hogy sosem robbantak le, legfeljebb el-

Egy John Wayne-westernfi lm plakátja

A Mail Route keresztül a vadnyugaton

Az Abbot-Downing Company plakátja
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Postakocsik a vadnyugaton

A postakocsikat általában hat ló húzta, 

súlyuk több mint egy tonna volt, s korabeli 

áron 1500–1800 dollárba kerültek. Három-

szor három ülés volt a kocsi belsejében, így 

bár szorosan, de egyszerre kilenc személy 

is tudott bennük utazni. Legtöbbször elkelt 

a bakon, a kocsis és a vele ülő (fegyveres) 

kísérő melletti hely is, sőt előfordult, hogy 

a jármű tetején is ültek néhányan. Az angol 

stagecoach elnevezésben a stage eredetileg 

a két állomás közötti távolságra utalt, hisz 

minden kocsi stációkban, szaka-

szokban haladva tette 

meg az utat.

nyűni lehetett őket. Igaz, az is gyakran előfordult, hogy 

a sok rázkódás és zötykölődés miatt utasai tengeri-

betegségre panaszkodtak.

Az észak-amerikai kontinens keleti part-

járól hosszú ideig azonban nagyrészt 

vízi úton juttatták el a küldeményeket 

a nyugati területekre. A Mississippin 

lehajóztak a Mexikói-öbölig, onnan 

a panamai földszoroson keresztül 

szárazföldön vitték tovább a postát, 

majd a Csendes-óceán partvidékén föl-

hajóztak egészen Kaliforniáig. A szekérka-

ravánok megjelenése előtt nagyon sok nyu-

gatra költöző telepes is így érte el a kontinens 

„túlsó” felét. Így azután a vasútvonalak megépíté-

séig az ekhós szekerek és a postakocsik számítottak 

a legfontosabb közlekedési eszköznek.

Postakocsi-etikett

1.   Kérjük, tartózkodjon a szeszesitalok 
fogyasztásától, vagy ha innia kell, ossza meg üvegét 

másokkal. Ha másként tesz, önzőnek és udvariatlannak tűnhet.

2.   Ha hölgyek is jelen vannak, az urakat arra kérjük, tartózkodjanak a szivarozástól 
és a pipázástól, hisz ezek szaga visszataszító a Gyengébbik Nem számára. Dohányt 

rágni szabad, de a széllel MEGEGYEZŐ irányba köpjék, és ne szembe.

3.   Az urak tartózkodjanak a durva szavak használatától hölgyek és gyermekek 
társaságában.

4.   Hideg idő esetén kényelmük érdekében bölényszőrből készült köpenyt biztosítunk. 
Sertésszőr köpenyt nem tűrünk meg, s a szabály megszegője a kocsis mellett kell, hogy utazzon.

5.   Alvás közben tilos hangosan horkolni vagy az utastárs vállát párnának használni; a hölgy 
vagy úr lehet, hogy nem veszi jó néven, és súrlódás támadhat.

6.   Tűzfegyvert tarthatnak maguknál, de csak vészhelyzetre. Ne süssék el 
szórakozásból, és ne lövöldözzenek a vadon élő állatokra, mert a fegyver hangja 

ingerli a lovakat.

7.   Tiltott beszédtéma a postakocsirablás és az indián felkelések.

8.   Azokat az urakat, akik lovagiatlanul viselkednek 
a hölgyutasokkal, leszállítjuk a kocsiról. Hosszú 

az út visszafelé. Egy szóból is ért 
az okos.

Wells Fargo postakocsi

Az ifj ú Mark Twain

Az utazók számára összeállított etikett

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

47



Az Egyesült Államok területén számos postakocsi-út-

vonal jött létre a különböző keleti parti városok között és 

a nyugati terjeszkedéssel párhuzamosan. A vállalkozók 

egymással versengtek az utasokért, a szállítandó árukért 

és legfőképpen azért, hogy megszerezzék a nagy haszon-

nal kecsegtető állami megrendeléseket a postaszolgálat 

ellátásának megszervezésére. Az egyik legismertebb vál-

lalkozás az egyik tulajdonosa nevét viselő Butterfi eld Over-

land Mail Company – Butterfi eld Szárazföldi Postaszolgá-

lat Vállalat – volt. 1857-ben kilenc pályázó közül nyerte 

el az évi hatszázezer dolláros állami szerződést a postai 

küldemények szállítására Missouri és Kalifornia között, 

és 1858 szeptemberében indította útnak a heti kétszeri 

postajáratát. Minden hétfőn és csütörtökön a Missouri ál-

lambeli St. Louis városából, illetve a Tennessee állambeli 

Memphisből indulva huszonöt nap alatt vagy még ennél 

is gyorsabban tették meg az Arkansas, Texas, Új-Mexikó 

és Arizona területén is átvezető több mint 2800 mérföldes 

(közel négy és fél ezer kilométeres) utat a kaliforniai San 

Franciscóig. Egy jegy 200 dollárba került.

Az útvonal mentén állomásokat alakítottak ki. A kö-

rülbelül húsz kilométerenként elhelyezkedő úgynevezett 

váltóállomás (swing station) általában egy kis kunyhóból 

és egy istállóból vagy karámból állt, ahol mindössze tíz 

percre állt csak meg a kocsi, hogy lovakat cseréljenek, s 

az utasok egy kicsit kinyújtózhassanak. A körülbelül 80 

kilométerenként kialakított nagyobb, úgynevezett „ott-

honállomás”-okat (home station) általában egy házaspár 

vagy egy család működtette, akik az utazók számára egy-

szerű szállást és ételt is biztosítottak. Az istállókban lova-

kat válthattak, s a közelben rendszerint volt egy kovács-

műhely is, ahol a szükséges javításokat elvégeztethették. 

Amikor egy-egy állomáshoz közeledett a postakocsi, haj-

tója kürtszóval vagy trombitaszóval jelezte érkezésüket, 

hogy a pihenőhely működtetője elő tudjon készülni.

A postakocsi utasai számára elkészítettek egy etikettet 

is, melynek legfőbb mottója a következő volt: „Tartsa be 

a szabályokat, vagy gyalogoljon!”

A Butterfi eld Overland Mail Company közel nyolcszáz al-

kalmazottjával, száznegyven állomásával és kétszázötven 

postakocsijával sikeres vállalkozás volt, de a polgárháború 

kitörésének közeledtével fel kellett függesztenie működé-

sét. 1861 tavaszán az amerikai kongresszus biztonságo-

sabbnak ítélte meg, ha a postakocsik útvonalát az ország 

középső területeire helyezik át. Működtetését a korábban 

John Butterfi eld cégében is társ Wells Fargo részvénytár-

saság vette át jellegzetes piros színű, aranyozott feliratú 

járműveivel. A postakocsi-szolgálat így tovább üzemelt, 

egyes vidékeken egészen a századfordulóig. Az 1860-as 

évek végétől azonban a megépülő transzkontinentális és 

egyéb vasútvonalak fokozatosan háttérbe szorították je-

lentőségét a posta és az utasok szállításában. Ma már csak 

néhány állomás emlékét őrzik a különböző történelmi em-

lékhelyek és nemzeti parkok, de annál többet a fi lmek és 

a vadnyugati történetek.

C C C

Postakocsik a vadnyugaton

Egy swing station Postakocsizás ma
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Postakocsik a vadnyugaton

A Butter� eld Overland Mail Company hivatalos menetrendje

A North Creek-i home station 1888-ban Egy képkocka a Stagecoach című fi lmből
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Bronzkori
kocsikerék modellje
Kunszentmárton határából

I  
dén tavasszal Szolnok megyében is elkezdődtek az M44-es 

út építéséhez (beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt.) kapcsolódó régészeti munkák. Mivel az érintett sza-

kaszokon 2015-ben a szolnoki Damjanich János Múzeum már 

végzett próbaásatásokat, ezért a most megindult feltárások 

nagyjából már ismert körülmények között zajlottak. Így volt ez az 

úgynevezett 16-os lelő -

hely esetében is, mely 

Kunszentmárton ha-

tárában, a Holt-Körös 

partján, a Csengedi-dűlőben fekszik. A tavalyelőtti kutatás so-

rán ugyanitt már 11 középkori épület/ház maradványait tártuk 

fel. A munkálatok ekkor a lelőhely intenzitásának, korának, 

jellegének a pontos meghatározására irányultak, ezért 

a területen a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Va-

gyongazdálkodási Központ munkatársai 10 darab 4 és 2 méter 

széles árkot jelöltek ki. Már ezekben az árkokban is jól látszó-

dott, hogy a környék középkori történetének szempontjából 

kiemelkedő jelentőségű ez a településrészlet, hiszen csak ek-

kor 128 különböző régészeti jelenséget tártunk fel. Ezért 2017 

tavaszán nagy reményekkel vágtunk neki a munkálatoknak, 

mivel most már egy egybefüggő területen lehetett megkutat-

ni a lelőhelyet.

 F. Kovács Péter – Csányi Marietta

A lelőhely régi térképen

Pénz előkerülése az ásatáson

A bronzkori kerékmodell egyik oldala

Lelő-hely
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A lelőhely régi térképen

Bronzkori kocsikerék modellje Kunszentmárton határából

Az Árpád-kori leleteink között több érdekes 

edénytöredék is megtalálható volt, például a tá-

volsági kereskedelemre utaló úgynevezett fenék-

bélyeges töredékek. A fémkeresős kutatásoknak 

köszönhetően a lelőhelyen érmék is előkerültek. 

Ezeket Könyves Kálmán és Salamon királyaink 

verették. A mindennapok tevékenységeire olyan 

eszközök utalnak, mint a kőből kialakított kala-

pácsfej, különböző tűk, szegek, csiholók, kések, 

illetve a csonteszközök változatos palettája. Arra, 

hogy nem csak dolgoztak az egykor itt élők, egy 

nagyobb méretű, igényes kivitelű csont dobókocka utalt, mely 

az első ilyen lelet Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Régész szakmánk igazi ajándéka ugyanakkor, hogy az ása-

tások során egy-egy váratlan meglepetés még egy ismert lelő-

hely esetében sem marad el szinte soha. Nem volt ez másként 

ezzel a Körös-parti lelőhellyel kapcsolatban sem.

Akkor még nem fogtunk gyanút, amikor 

a középkori falu kellős közepén a szokásos szűk 

szájnyílású, ámbár mély és öblös gabonatáro-

ló vermek felszínen kirajzolódó sötét foltjaihoz 

hasonló beásás kibontásába kezdtünk. Ahogy 

azonban az első fél edények kifordultak a föld-

ből, bizonyossá vált, hogy nem a szokásos hul-

ladékgödör véletlenszerű tartalma került a fel-

Középkori épület kemenceomladékkal

Török kori pipa töredéke

Csontból készült dobókocka

Árpád-kori épület

Várakozásainknak megfelelően két kor-

szak emlékei voltak markánsan felfedezhetőek. 

A legdominánsabbak az Árpád-kori tanyavilág 

nyomai voltak. Összesen 13 épületet tártunk 

fel, ebből 4 esetben az épületek 1/3 részét már 

a próbaásatás során megkutattuk. Ezek az épü-

letek többnyire igen egyszerű konstrukciók 

voltak. Közös jellemzőjük, hogy padlószintjük 

a föld felszíne alá lett süllyesztve, lakógödrük 

50–60 cm mélyen került kialakításra. Alakjuk le-

kerekített négyzet alakú. Többnyire az épületek 

sarkaiban voltak megfi gyelhetőek a tető megtartására szolgáló 

cölöpök helyei. Szinte minden épületben sikerült dokumentál-

nunk tűzrakó helyet is. Ezek a sütésre/főzésre szolgáló fűtő al-

kalmatosságok igen hevenyészett módon kerültek kialakításra, 

az épületek sarkaiban a földből kialakított falakba bevájva. Az Ár-

pád-koron kívül a területen szórványosan megjelentek török kori 

épületek is. Ezek sokkal robusztusabb, nagyobb 

méretűek voltak, kemencéik is sokkal masz-

szívabb konstrukciók lehettek. Méretük 2-szer, 

3-szor nagyobb volt Árpád-kori tárasaikénál. 

A leletanyagról elmondható, hogy a török kori 

épületekben alig-alig volt említésre méltó tárgy, 

csupán egy-egy cserép- és/vagy pipatöredék 

szolgált segítségül a kormeghatározáshoz.

A bronzkori áldozati gödör bontás közben

Épület lépcsővel
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Bronzkori kocsikerék modellje Kunszentmárton határából
színre, sőt a megtalált objektumnak még a középkori faluhoz 

sincs semmi köze. Az itt talált leletek ugyanis több mint 3000 

évvel korábban, a kelet-magyarországi bronzkor kezdeti idő-

szakában kerültek a földbe. A kihajló peremű, öblös testű, 

széles szalagfüllel ellátott, kézzel formált kerámia zömében 

díszítetlen vagy rücskös felületű darabjai megbízható kelte-

zéssel szolgáltak.

Nem a kora bronzkor kezdetén feltűnő úgynevezett Ma-

kó-Kosihy-Čaka emlékanyaghoz tartozó, hanem a közvetlenül 

azt követő időszak tárgyai láttak itt napvilágot. Feltűnő volt 

a leletek nagy száma, valamint a deponálás [azaz elraktározás 

– a szerk.] módja, mely szándékosságra vallott: több rétegben, 

állatcsontokkal vegyítve helyezték a gödörbe az égetett agyag-

tárgyakat, és az egykori, talán ünnepi lakoma során lerágott 

csontokat. Úgy véljük, az objektum nem csupán az összetört 

vagy használaton kívüli tárgyak, csontok eltüntetésére szolgált, 

hanem az egykor itt élő emberek hitvilágának talán soha meg 

nem fejthető elképzeléseire, gondolatiságára utalhat.

A gödörben nagyobb méretű fazekak, csuprok hiányos da-

rabjai mellett előkerült egy kis, ép füles bögre, valamint egy va-

lóban különleges tárgy. Ez utóbbi egy agyagból készült kerékmo-

dell volt, a középen lévő furatnál agyagperemmel, mely a kerékbe 

egykor illeszkedő küllőt vette körül. Ez ugyan nem ismeretlen, de 

mindenképp ritkának tartható tárgy ebből a korszakból, és a fenti 

kultikus magyarázatot erősíti. A hasonló időhorizontból szárma-

zó agyag kocsimodell Börzöncéről e kis agyagkerekek funkcióját 

szemlélteti, anélkül, hogy azok elvont tartalmára utalhatna.

Kunszentmárton mellett, a Holt-Körös partján feltárt 

kis kora bronzkori gödör azonban még egy talányt hordoz. 

Ez ugyanis az egyetlen, e korszakból származó objektum a le-

lőhelyen. Közel s távol egyetlen hasonló korú régészeti ob-

jektumot nem leltünk fel. Tehát körülötte/mellette nincs meg 

az egykori bronzkori közösség települése! Vajon akkor miért 

éppen itt akarták örökre föld alá rejteni titkaikat?

Természetesen azt nem zárhatjuk, ki, hogy a kora bronz-

kori település kissé távolabb, a feltárással nem érintett terüle-

ten található. Viszont a Tiszazugban eddig egyetlen ilyen korú 

teleprészlet látott napvilágot, Tiszakürt határában; de az olyan 

távolságra fekszik a szóban forgó leletegyüttesünktől, hogy 

a kapcsolat közöttük kizárható. A rejtély megfejtése tehát to-

vábbi nyomozást kíván még a jövőben…

C C C

A bronzkori kerékmodell másik oldala

A pekingi és a szegedi egyetem régészhallgatói 
a bronzkori áldozati gödör feltárása közben

Árpád-kori érem
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K 
özép-Itáliában, az Appenninek hegylánc egyik észak–déli irányú völgyében, San Potitó-

ban magyar régészként 1983 és 2009 között tártunk fel egy nagyobb méretű római villát. 

Feltárásainkat a helyi önkormányzat is támogatta, de arra is sor került, hogy az ásatásokat 

lelkesen pártoló helyi plébános lutrit szervezett a munka támogatására. Mi is vettünk szelvényt, 

ugyanakkor drukkoltunk, hogy ne nyerjük meg a főnyereményt, ami egy élő bárány volt, mert en-

nek repülőgépen történő hazaszállítása nem lett volna könnyű.

Magyar ásatás 
egy közép-itáliai 
császárkori villában

gaBler dénes – redő Ferenc

A területen korábban csak belga régészek folytattak ásatá-

sokat az egyik legkorábbi itáliai colonia, a Kr. e. 303-ban alapí-

tott Alba Fucens központjában. Ásatásaink során egy 2 hektár 

alapterületű, négyperiódusú római villát és annak egyes helyi-

ségeiből a középkorban kialakított templomot és a hozzá tar-

tozó temetőt tártunk fel. Lényegében ez volt az első magyar 

ásatás Itáliában, ha eltekintünk attól a kutatástól, amelyet Gari-

baldi magyar légiójának egyik tisztje folytatott még 1860-ban.

Az Adria szintje felett 1053 méter magasan fekvő völgybe 

épített kb. 200×100 méter alapterületű villa déli része az erózió 

és a mezőgazdasági művelés következtében olyan mértékben 

pusztult el, hogy kiterjedését is csak a nyomokban megmaradt 

alapfalak alapján határozhattuk meg. A villagazdaság helyisé-

gei három nagy udvar köré épültek. A két északi udvar körül 

sorakozó, egy korábbi épületet is magába foglaló helyiségek 

nagyjából egyidősek. A déli traktust építették a legkésőbb 

a villához, amelynek összesen 60 helyiségét tártuk fel. Az egyes 

építési korszakok falazási technikája különböző volt. Az első 

periódusban a villa kőből épült, csak elnagyoltan faragott kö-

vekből kialakított falakkal. A legkorábbi épület déli részén egy 

apszisos [félkörös, fülke alakú résszel ellátott – a szerk.] helyi-

séget tártunk fel. Az első villának az egyik leghangsúlyosabb 

 San Potito helye és környéke

Kőből épült fal az első periódusból

Lelő-hely
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Magyar ásatás egy közép-itáliai császárkori villában

építészeti eleme egy kelet felé néző exedra [félkör alaprajzú, 

többnyire negyedgömb kupolával fedett bővítmény – a szerk.] 

volt, amelyet a következő periódusban le is zártak. Az exed-

rától délre fürdőhöz tartozó helyiségek sorakoztak. Mind 

az exedra, mind az apszisos helyiség olyan méretű, amelyhez 

más, kiszolgáló épületrészeknek kellett volna tartoznia; ilyenek 

azonban nem kerültek elő. Ez azt jelenti, hogy itt az építkezést 

nem fejezték be, valószínűleg földrengés miatt szakadt félbe.

Az első építkezést követte a legnagyobb mértékű átalakítás, 

amelynek során a két északi udvar köré rendezett helyiségek so-

rát építették. A villa tengelyét 90 fokkal elfordították. Az északi 

udvar közepén, ugyanebben a főtengelyben mély víztározó me-

dencét építettek. Az északi udvart osztatlan folyosó vette körül, 

tőle keletre és nyugatra sorakoztak – csaknem tökéletes szim-

metriát mutatva – az egyes helyiségek és kisebb folyosók. Csak 

a délnyugati sarokban épített nagyobb fürdőszárny bontotta 

meg az építészeti egységet kiugró tömbjével.

A második periódus építkezései során a tégla használata 

általánossá vált. Az északi részt a későbbiekben a hegyekből 

le zúduló víz vastag agyagréteggel és kőgörgeteggel borítot-

ta be, ennek köszönhetően a falak itt jobb állapotban marad-

tak meg. Ennek vastagsága dél felé csökkent, míg a déli részt 

a villára épített középkori templom falai védték meg. Elpusz-

tult viszont az északi udvar nyugati szárnya. Míg az északi rész 

a legutóbbi időkig legelő volt, a déli részt intenzíven művelték. 

A villának ezt a részét a szántás tönkretette, így padlószintet 

itt sehol sem találtunk. A középső udvartól nyugatra fekvő he-

lyiségek feltehetően ipari célokat szolgálhattak. Az itt feltárt 

csatorna egy talán gyapjúmosóként használt kád vizét vezet-

hette el, míg az udvar feltöltésében a salak és az amorf üveg-

olvadékok helyi üveggyártásra utaltak. A keleti részen a korai 

villához 8,5 m átmérőjű kör alakú helyiséget építettek, amelyet 

a fürdőépítészetből jól ismert szaunával azonosíthatunk.

A következő periódusban a keleti szárnyat kibővítették, 

hogy átvehesse a nagyrészt tönkrement nyugati szárny egyes 

funkcióit. Bejáratok áthelyezésére, elfalazására, padlók javítá-

sára, szintemelésére került sor ebben az időszakban.

Az épületegyüttes déli szárnyából, amelyet a villa utolsó 

periódusában emeltek, csak a keleti oldalon tudtunk feltárni 

egy helyiségsort. A legtöbb kerámia, amfora a déli részen ke-

rült elő, így arra gondolhatunk, hogy a raktárak, gazdasági ren-

deltetésű helyiségek, személyzeti szállások itt lehettek.

Bár a korai villát is igényes kivitelűre tervezték, az épü-

letegyüttes mégis a II. periódusban nyerte el luxusjellegét. 

Az északi szárny 13 helyiségében volt mozaikpadló; közülük 

a legigényesebb kivitelű az V. helyiségben volt, amely a Dio-

nüszosz-kultusz ikonográfi ai elemeit sorakoztatta fel; emblé-

májában egy kentaurral. Az egész ásatási területen fellelhető 

kék, üvegpaszta mozaik kockák nagy száma arra enged kö-

vetkeztetni, hogy többségük falmozaikhoz tartozhatott. Kék 

üvegpasztatömböket az északi udvar déli részén is találtunk; 

ezekből vághatták helyben a mozaikkockákat.

Mozaikpadló emblémája a lakóudvar keleti helyiségsorából

Apszis (opus reticulatum technikával) és környéke az első villaperiódusból Apszis

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

54



A villa lakórészén és a középső udvar körüli 

helyiségekben sok helyen találtunk falfest-

ménytöredékeket. Eredeti helyzetben álta-

lában csak a legkésőbbi periódusok falfest-

ményei maradtak meg. Ezek közé tartozik 

az egyik helyiség elfalazott bejáratánál 

talált, hattyút ábrázoló részlet is. A min-

tás falfestmények legnagyobb része 

az épületen kívüli törmeléklerakat-

ban került elő. Ebbe a II. és III. építési 

periódus különböző technikával készített 

falfestményeit hordták ki. Egy részük geomet-

rikus mintájú, esetleg építészeti elemek stilizált 

változatait mutatják. A másik csoport fl orális elemek-

ből, girlandokból, füzérekből áll, míg a harmadik csoportba 

fi gurális ábrázolású töredékeket sorolhatunk; ezeken állatalakok 

vagy istenek láthatók. A falfestmények alapszíne fekete, sárga, kék vagy 

pompeji vörös.

Az ott talált érmék alapján is a Kr. u. 20–40 közötti években épülhe-

tett a villa, tulajdonosa egy Alba Fucens helyi arisztokráciájához tarto-

zó személy lehetett. A Flavius-korra tehető egy olyan tulajdonosváltás, 

amely az eredeti építési koncepciót teljesen megváltoztatta, az épület fő 

tengelyét 90 fokkal elfordította, és a villaegyüttest méretben is lényege-

sen megnövelte. Az 1. század végére tehető egy nagyszabású átépítés, 

amelynek során luxusigényeket is kielégítő villaépület készült mozaikok-

kal, falfestményekkel, márványburkolatokkal. Ez az átépítés feltehetően 

a császári birtokok közeli terjeszkedésével hozható kapcsolatba. A vál-

tozásra engednek következtetni a távoli területekről importált árufaj-

Magyar ásatás egy közép-itáliai császárkori villában

ták: atlanti halkészítmények, kisázsiai és 

észak-afrikai kerámia, rodoszi bor, Itáli-

án kívüli márványok is.

Az Antoninusok korában újabb 

földrengés miatt a villa ismét újjáépí-

tésre szorult. A leginkább sérült ré-

szeket felhagyhatták, más részüket 

átépítették. A villa legkésőbbi, déli 

szárnyát egy 195-ben vert Septi-

mius Severus-érem alapján keltez-

hetjük. Ez a szárny gazdasági rendelte-

tésű építményeket foglalt magába.

A humanisták óta folyamatosan 

él egy hagyomány, amely szerint 

San Potitóban volt Lucius Verus 

császár villája, aki szembaját gyógyít-

tatta itt. Ha a császár személyéhez kötő-

dő hagyományról lehámozzuk a legendás 

elemeket, azt tudjuk meg, hogy a villa, illet-

ve a hozzá tartozó birtok császári kézbe került. 

Nincs kizárva, hogy a többi 1. századi épü-

letet esetleg egy nagyobb mérvű 

birtokkoncentráció so-

rán hagyhatták 

el.

A II. helyiség geometrikus mozaikja és annak rekonstrrukciós rajza

Hattyút ábrázoló freskótöredék
a lakó udvar keleti helyiségsorából

Festett vakolattöredékek
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Az épület a 3. század utolsó negyedé-

ben tűzvész következtében pusztult el 

véglegesen. Újjá sohasem épült; a 4. szá-

zadban már csak alkalmanként laktak 

a villa romjai között.

A villa gazdasági bázisa a legelővál-

tásos állattenyésztés lehetett. A villa 

égésrétegében és a vízelvezető csa-

tornákban talált magleletek lencse, 

szamóca és dió termesztésére engednek 

következtetni. Bár gabonaféle, sőt szőlőmag is 

megtalálható a botanikai leletanyagban; ezek fel-

tehetően Itália más területeiről kerülhettek a több mint 

1000 méter magasan fekvő villa lakóihoz. A mezőgazdasági 

termékek tehát javarészt Itália más területeiről vagy távoli 

provinciákból jutottak a villa lakóihoz. Nem véletlen, hogy 

ásatásaink során egyetlen mezőgazdasági eszköz sem 

került elő, és nagyon csekély a nagy méretű tárolóedé-

nyek vagy az őrlőkövek száma is. Kiterjedt állattenyésztésre 

utalnak ugyanakkor az állatcsontok; ezek alapján marha- és 

sertéstenyésztésre következtethetünk. Az épületegyüttesen 

belül viszont istálló, ól vagy állattartással kapcsolatba hozható 

eszköz (kolomp, béklyó stb.) nem került elő.

A legenda szerint az itt tartózkodó Lucius Verus (161–169) 

három keresztény mártírt végeztetett ki San Potitóban; a terület 

ezért kapta a Piano dei Santi nevet. A marsusi püspök éppen a le-

genda valóságtartalmát akarta ellenőrizni, 

amikor „ásatást” rendelt el már a 18. század 

közepén a területen, amelyet magyar régé-

szek folytattak egészen a közelmúltig egy 

sikeres ásatás keretei között.

C C C

A 

villa kö-

zépső részén, egy 

korábbi fürdőépítmény he-

lyén, annak alapfalait felhasználva, 

csak több mint 500 év múlva épült fel egy kb. 

19×13 méteres alapterületű templom, kis félkör alakú 

apszissal, amely feltehetően a betelepülő, romanizált longobárd 

lakosság településéhez tartozhatott. Egy 1074-es forrás még együtt 

említi a vár és a korábbi villa területén épült templomot. A völgyben 

épült templom körül létesült temetőnek mintegy 60 sírját tártuk 

fel, ezenkívül az osszárium [csontház, emberi csontok gyűjtőhe-

lye – a szerk.] még megszámlálhatatlan csontot rejtett. A te-

mető a 9. századtól legalább a 13. századig használatban 

lehetett. A sírok sokszor a villa falai felett kerültek elő, 

azok nagy részét tehát már kiszedhették, így a kö-

zépkorban már nem láthatták. Leletek alapján még 

14–15. századi megtelepedéssel is számolhatunk 

a területen. A villa köveit a tőle aránylag messze 

lévő vár építésére is felhasználták.

Magyar ásatás egy közép-itáliai császárkori villában

A villagazdaságok felha-

gyása általános jelenségnek 

tekinthető Itáliában a 3. szá-

zadban. Az exportlehetőségek 

beszűkülése és a mezőgazdaságot 

sújtó válság miatt több területen ki-

mutatható a birtokközpontok számá-

nak drasztikus csökkenése. Valószínűleg 

a San Potitó-i villához tartozó bir-

tok sem lehetett többé 

rentábilis.

Olaj (zöld), bor (bordó) és garum (barna) legjelentőssbb importhelyei a Római Birodalom területén
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„Fegyvert, s vitézt ”

Szent Gellért legendája az első 

olyan középkori Kárpát-me-

dencei szövegünk, amely kerekes 

járművekről is megemlékezik. A for-

rás alapján már ekkor léteznie kellett 

egy akár 10–12 személy szállítására is al-

kalmas szekérnek, hiszen a leírás megemlí-

ti, hogy „Csanád comes a tíz presbitert saját ko-

csijára vette fel”. (Szent Gellértet a ma már róla 

elnevezett hegyről azonban nem 

ezen, hanem egy kétkerekű 

taligán gurították 

le.)

A kerekes járművek történeti alakulását, 

funkcionális és formai változatosságát bizo-

nyítja a középkorból fönnmaradt számos 

járműelnevezés is. Már 1255-ben szerepel 

a budai vámtarifában a négy, hat vagy 

akár nyolc ökör (esetleg ló) által vont má-

zsaszekér – más néven társzekér – ami 

nyilvánvalóan a távolsági fuvarozás 

és kereskedelem járműve lehetett. 

Nevét onnan kapta, hogy a rajta 

szállított árut a vámhelyeken meg-

mérték, azaz mázsálták. A négy igásál-

lattal vont társzekér egyébként már csak 

közepes méretűnek számított. A másik igen gya-

kori szekérnév az úgynevezett rudas szekér, ami 1370-

ben tűnik fel először az írott forrásokban. A középkorban 

ez az egyrúdú szekér neve, ami elé két ökröt vagy lovat fogtak. 

Magyarországon inkább ez volt túlsúly-

ban, míg Nyugat-Európában 

inkább a kétrúdú sze-

kereket használ-

t á k . 

Ekkor a kocsit még nem a bakról, hanem 

az ökrök mellett sétálva vagy az egyik lo-

von ülve hajtották.

A szekér – ahogyan ma ismerjük – 

egy nagyon gondosan szerkesztett 

szállítóeszköz, semmi fölösleges nincs 

rajta, mégis mintegy 100 főbb alkat-

részből áll. A néprajzi anyag alapján 

feltételezhetjük, hogy már a közép-

korban is többféle, a terepviszo-

nyokhoz, de legfőképp a szállítandó 

áruhoz átalakított szekértípus létezett. 

Alapvető formájukban azonban nem tértek 

el egymástól, mindegyiket ökör vagy ló vontatta, 

hátul nagyobb, elöl kisebb kerekekkel és létrafokokra 

emlékeztető – úgynevezett ritka- vagy sűrűzápos – oldal-

lal voltak ellátva. Személyszállítás esetén az oldalakat 

fonott kassal egészítették ki. Ha 

földet vagy esetleg só-

dert, illetve más 

hasonlót

Szekerek és szekérvárak
a középkori Magyarországon
Szekér szavunk még a honfoglalás előtt, iráni eredetű jövevényszóként került a magyar nyelvbe. A középkorban ezen 

a néven már kizárólag csak négykerekű járműveket értettek, míg a szintén használatban lévő kétke rekű járműveket 

taligának nevezték.

Fogas Ottó
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szállítottak, 

akkor mindezt még 

deszkapalánkkal is megtol-

dották. A középkorban a legfőbb 

– és gyakorlatilag az egyet-

len – szárazföldi szállítóeszköz 

volt. A rossz minőségű utak ellenére 

a 12–13. századtól kezdődően egyre több 

és több kocsi járta Európa országútjait, 

olyannyira, hogy egy 1275-ben ke-

letkezett német jogkönyvben már 

rendelkeznek a forgalom szabá-

lyozásáról is!

Magyarországon  már 

a középkor folyamán ki-

alakult egy speciális, 

személyszállításra 

használt szekér 

is – ez volt a kocsi –

mely ekkor még uni-

kálisnak számított 

Európában.

A kocsiról 1433-

ban a Szentföldről 

épp hazafelé tartó 

és Magyarországon 

is keresztülutazó fran-

cia lovag, Bertrandon de la 

Broquière számolt be először: „Ma-

gyarországi utamon találkoztam szeke-

rekkel, amelyeken hat, hét vagy nyolc egyén ült, 

és mindezt egyetlen ló húzta, ugyanis ha nagy útra 

indulnak, csak egy lovat szoktak befogni. És a hátsó 

kerekek sokkal magasabban vannak, mint az el-

sők. Igen jó alvás és pihenés esik benne. Fedelük 

igen szép, az ilyen fedeles kocsik oly könnyűek, 

hogy kerekekkel együtt akárki egymaga vállára 

veheti és elviheti. Az ország róna lévén, a lovak 

mindenütt ügetve mehetnek.” A magyar kocsi 

tehát több ponton is eltért az európai szeke-

rektől, elsősorban abban, hogy szinte telje-

sen fából készült, vasalatot nem, vagy csak alig 

tartalmazott, így futása gyors és könnyű volt.

A szekér egyébként a középkori Magyar-

ország két igen fontos történelmi pillana-

tában nemcsak az áru- vagy a személyszál-

lításban, hanem a hadászatban is komoly 

szerepet kapott. Erre először a muhi csa-

tában került sor. A muhi csatában: „Mikor 

a magyarok látták, hogy az ellenséges hadak 

a folyón túl megszállottak, ők is tábort ütöttek 

a folyón innen. Ekkor a király úgy rendelkezett, 

Kocsi szavunk a Komárom me-

gyei Kocs község nevéből ered, 

ahol személy szállítására alkalmas 

szekereket is készítettek. A szó először 

1493-ban szerepel a magyar írásos em-

lékekben, II. Ulászló számadáskönyveiben 

kochy alakban. Azon kevés magyar szó közé 

tartozik, mely más nyelvekbe is átkerült: pl. az 

angol coach, a német Kutsche, a spanyol coche, az 

olasz cocchio, a lengyel kocz, a cseh és 

a szlovák koč, kočiar egyaránt 

a magyar kocsiból 

származik.Hunyadi-kori 
harciszekér 
rekonstrukciója

Huszita hagyományőrzők
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hogy ne szanaszét, 

hanem összetömörülve 

üssék fel sátraikat. Úgy rende-

ződtek el tehát, mintha valamilyen szűk 

karámban volnának mindnyájan, körös-körül 

állítva szekereiket és pajzsaikat, mintegy a tábor védelmé-

ül.” Az így kialakított, védett tábor nemcsak a váratlan rajtaüté-

sektől nyújtott védelmet, hanem a csatában biztos támpontot 

is jelentett a harcoló egységeknek, amik ide visszavonulva újra 

rendezhették soraikat. Nem véletlen, hogy a csata folyamán 

a táborba többször is visszatérnek az ellenség támadásainak 

hosszabb ideig kitett csapatok.

Muhihoz érve a magyarok tudták, hogy 

a Sajó másik oldalán már a mongol fősereg 

állomásozik. A hadvezetés terve a megerősí-

tett tábor létrehozásával tehát az lehetett, 

hogy a sereg a szekértábor és a Sajó hídja 

közötti területen vívjon csatát, mert ez 

a terület a magyar seregek hadrend-

be állításához még elegendő volt, 

de a tatárok lovas-nomád taktikájának 

alkalmazásához már nem. A megerősí-

tett tábor pedig nemcsak lezárta a leendő 

csatatér végét, de szükség szerint pihenőhely-

ként és végső esetben erődként is szolgált. Sajnos 

azonban a mongolok is ismerték a megerősített szekér-

táborok elleni harc csínját-bínját és, 1241. április 10–11. éjsza-

káján, a Sajón átkelve több irányból is rárontottak a magyarok 

táborára. A magyar sereg így már nem tudott onnan kivonulni, 

hogy hadrend-

be állva, nyílt 

csatában ütközzön meg 

a mongolokkal, 

amiben a keresztény ne-

hézlovasság sokkal komolyabb 

erőt képviselt volna, mint a tatár 

könnyűlovasok. IV. Béla részéről tehát 

a csatatér kiválasztása és a megerősített 

szekértábor létrehozása kiváló ötlet 

volt, azonban a későbbi rosszul megvá-

lasztott taktika miatt éppen ez utób-

bi okozta a magyar sereg vesztét: 

„A sátrak tehát úgy összezsúfolódtak, 

a sátorkötelek úgy összefonódtak, kölcsö-

nösen úgy összebogozódtak, hogy az út teljes-

séggel be volt hálózva, a táborban nem is lehetett 

járni-kelni, olyanok voltak, mintha mindnyájukat valami-

féle háló tartaná fogva. Ezt tartották a magyarok erős véde-

lemnek, pedig legfőképpen ez okozta vesztüket.”

A 16. századra Magyaror-

szágon annyira népszerűvé 

vált a kocsihasználat még a 

köznemesség körében is, hogy 

sokan hadba hívásra is kocsival 

mentek. Ez annyira általánossá vált, 

hogy külön rendelkezést kellett hozni 

a hadba vonulók számára, mely előírta, 

hogy „mint többen szokták, nem kocsin 

kell bevonulni”, hanem tábo-

rozók módjára lovon 

avagy gya-

log.

Magyar utazókocsi a 16. században. Weimann Márton 
metszete Jeremias Schemel rajza nyomán 1568-ból

19. századi szekér

Nemcsak Magyarországon, 

de számos más európai or-

szágban is használták a közép-

kor folyamán a szekérvárat: a fran-

ciák az 1214-es bouvines-i csatában, 

a fl amandok 1304-ben a monz-en pel-

ve-i ütközetben, vagy a legismertebbek, 

a cseh husziták, akik 3600 szekérből 

építettek tábort 1427-ben  

a tachowi csatá-

ban
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Majdnem kétszáz évvel később, Hu-

nyadi János a huszita háborúk során 

ismerkedett meg a harci szekérrel 

– nem véletlen, hogy ezeken első-

sorban cseh gyalogos zsoldosokat 

alkalmazott –, ráadásul ezt kivá-

lóan be is tudta illeszteni a többi 

fegyvernem közé. A szekérvár 

vagy szekértábor (Wagenburg) 

nem csupán passzív, védeke-

ző szerepet töltött be nála, 

hanem aktív feladatokat is ellá-

tott. A szekérvár különösen alkalmas volt a tartalék, a málha 

biztosítására, de fedezékként is kiválóan működött, mint-

egy „mozgó pajzsként” védte az átcsoportosításra váró 

csapatokat. Így hatékonyabban tudta kihasználni a rajtuk 

elhelyezett tűz- és lőfegyvereket is. Számszeríjászai pedig 

ezeken a mozgó szekereken az ellenség gyalogos sorait 

is megfutamodásra tudták kényszeríteni. A szekérváron 

Hunyadi néha ágyút, sőt ostromgépeket is elhelyezett a tü-

zes nyílvesszőktől egészen a hajítógépekig. E harci szekerek 

személyi állománya a tüzérségen túl szálfegyverekkel felszerelt 

gyalogosokból is állt, így azok a csata alakulásától függően akár 

erősítésként vagy önálló gyalogos egységként – a szekérről le-

szállítva – is harcba vethetők voltak. Hunyadi 1442-ben a Jalomica 

menti ütközetben a törökök bekerítésére is a szekereit használta. 

Az 1442–43-as hosszú hadjáratára 3000 

olyan – puskákkal és ágyúkkal felszerelt 

– szekeret vitt magával, melyet brassói 

cseh mesterekkel alakíttatott át, hogy 

még jobban megfeleljenek a harctéri 

elvárásoknak. 1448-ban a 2. rigóme-

zei csatába is elkísérte legalább 800, 

harci szekérré átalakított, tüzérség-

gel megerősített „harckocsija”. 

Ha a szekérvárat nem támadás-

ra, hanem védelemre állította 

fel – mint pl. ebben az utóbbi 

csatában is –, akkor a szekere-
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Szekerek és szekérvárak a középkori Magyarországon

A muhi csata vázlata, középen a szekérvár

A középkori források alapján rekonstruált harci szekér

A fém alkatrészt nem tartalmazó sze-

kereket fakószekérnek (fakó = fából 

való) hívták. Azonban ha a szekér élet-

tartalmát és terhelhetőségét növelni akar-

ták, akkor elsősorban a kereket és a tengelyt 

mégis csak vasalni kellett. A középkori ásatások 

közül pl. az ozorai várkastély vagy a túrkeve-mó-

rici középkori település feltárása során is kerültek 

elő szekéralkatrészek – tengely-, rúd- és hámfavégva-

salások –, melyek azonban formai kialakításukban nem 

térnek el a néprajzi anyagból már ismert vasszerelé-

kektől. Ez alapján megállapítható, hogy a 19. 

században használt szekereink elő-

képe a középkorban már 

biztosan meg-

volt.
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1480-ban készült metszet a szekérvárról. Hausbuch Wolfegg

Szekéralkatrészek a  Túrkeve-Móric 
középkori falu feltárásának anyagából

ket láncokkal kötötték össze, és mind rájuk, mind közéjük tábori 

ágyúkat rakatott. Jól mutatja ezen elképzelés hatékonyságát, 

hogy a vesztes csata után ide visszavonulókat még háromszoros 

túlerejük ellenére is csak több mint egy napig tartó, elkeseredett 

kézitusában tudták felőrölni a törökök.

De hogyan is néztek ki ezek a szekerek? A muhi csatában 

a társzekereken a csapatok ellátmányát és felszerelését szállítot-

ták, és csak esetlegesen és nem tudatosan vetették be őket, a te-

repviszonyokhoz alakítva a taktikát. Éppen ezért ezek a szekerek 

semmiben sem tértek el a korszak egyéb szállító járműveitől, így 

nagy valószínűséggel mázsa- és rudas szekerek lehettek, melye-

ket a források szerint csak pajzsokkal erősítettek meg. Hunyadi 

ezzel szemben már csináltatta, illetve tovább is fejlesztette a harci 

szekereit, melyeken ekkor már a tűzfegyverek is komoly szerepet 

kaptak. A kiegészítések elsősorban a kocsi oldalát érinthették: 

a kasnál jobb fedezéket biztosító deszkapalánkok, illetve az azo-

kon elhelyezett lőrések valóban erődszerűvé tették az így ösz-

szeláncolt szekértábort.

De vajon hol vannak ezeknek a szekereknek a régészeti 

nyomai? Mind az Árpád-kori, mind a középkori falvaink feltárása 

során számtalan vastárgy kerül elő. Azonban a nagy tömegben 

előkerülő vas alkatrészek azonosítása sem mindig lehetséges, hi-

szen egy Árpád-kori gödörből előkerülő vasabroncsdarabról ma 

már nehéz megmondani, hogy az egy szekér kerekének a vasa-

lása, avagy egy hordó abroncsa volt eredetileg. Ráadásul, ahogy 

az a korabeli leírásokból is kiderül, pont a szekérkészítéshez alig 

használtak vasalkatrészeket az általunk vizsgált időszakban, így 

a szekerek régészeti megfi gyelése is igen nehézkes.

A 13–15. században használt szekerek régészeti rekonst-

rukciója éppen ezért csupán a korabeli ábrázolások, leírá-

sok, valamint a néprajzi hagyományok együttes segítségé-

vel alkotható meg.

C C C
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A   debreceni Déri Múzeum 

az M35-ös autópálya 

nyomvonalán 2015 és 2017 

között közel 20 lelőhelyen, 

megközelítőleg 40 hektáron 

folytatott az útépítést megelő-

ző régészeti feltárásokat. Az egyik 

legizgalmasabb lelőhelyünk, Derecs-

ke-Kösely (Tekeres) II. lelőhely Derecske 

nyugati határában helyezkedett el, egy, a Dél-Nyír-

ségből kinyúló löszös homokháton. A területet északról a szabályozott medrében futó Kö-

sely folyó határolja, míg délről időszakosan víz borította terület. Régészeti kutatás ezen a te-

rületen az autópályával kapcsolatos terepbejárások előtt nem folyt. Az autópálya nyomvonala 

észak–déli irányban, teljes hosszában kettészeli a lelőhelyet, így szerencsés módon a feltárás 

annak teljes keresztmetszetét érintette, illetve egy felüljárónak köszönhetően nyugat–keleti 

irányban is folytathattunk ásatást.

Aranypárták
Derecskéről

Deák Rita – Szabó László
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Aranypárták Derecskéről

radt, 6 darabot pedig állatjáratok-

ban találtunk meg, ezek a fel-

sőtest környékén szóródtak 

szét. Az aranylemezes fej-

díszen kívül ezüstlemez 

gyöngyöket is feltártunk 

a sírban, amelyek a ruha dí-

szítésére szolgálhattak, avagy 

A lelőhelyen összesen három kor-

szak objektumait tud-

tuk elkülöníteni. Hat 

urnasíros temetkezés 

a vaskorból szár-

mazott, de a fel-

tárás nagyobbik 

részét a római 

császárkori te-

lepülés és te-

mető tette ki. 

Közel 1500 

objektumot 

ke l te zhe tünk 

erre a korszakra, 

ebből 120 objektum bi-

zonyult sírnak. Az objektumok 

harmadik (s egyben legkésőbbi) 

csoportja, az avar korba volt sorolható. 

A lelőhely északi felén – a korábbi patakmeder által határolt 

területen – helyezkedett el összesen hat, a kora avar korra kel-

tezhető temetkezés (Kr. u. 6. század közepe – 7. század közepe). 

Közülük két sírban pedig egészen kiemelkedő leletanyagot 

tártunk fel.

Az elsőként előkerült 6–8 éves kislány koponyája a humu-

szolt felszíntől mindössze 6 cm mélyről került elő, itt bukkan-

tunk a viseleti helyzetben lévő, arany- és bronzlemezből pré-

selt háromkaréjos pártaveretekre.

Az első veret teljesen a felszínről, egy állatjáratból ke-

rült elő, a munkagép ezt meg is hajlította. A kislány csontjai 

egyébként rossz állapotban voltak, feltehetően a koponya 

felső része is csak a rajta lévő fémveretek miatt maradhatott 

meg, az arckoponya ugyanakkor teljesen megsemmisült. 

A koponyán végül viseleti helyzetben összesen 29 veret ma-

Viseleti helyzet-

nek nevezzük, amikor 

a tárgyakat funkciójuknak megfelelő 

helyzetben és helyen tárjuk fel. A párta-

veretek esetében ez a 

homlokon való előkerülést 

jelenti. Kiemelkedő fontos-

ságát az adja, hogy ez az 

első, eredeti helyze-

tében előkerült 

fejdísz ebből 

a korszak-

ból.

Az avarok 567-ben, a longobár-

dokkal szövetségben meghódí-

tották a gepida területeket, majd 

– a longobárdokat is elűzve – a kö-

vetkező évben birtokba vették az egész 

Kárpát-medencét. Innentől kezdve az Avar 

Kaganátus a 9. század elejéig a térség megha-

tározó hatalma lett. A 8. század közepéig folya-

matosan hadjáratokat vezettek a Bizánci Birodalom 

ellen, amely évi adófi zetéssel is próbálta távol tarta-

ni őket. Ebből az aranyból származhatnak 

az aranylemezes, illetve aranyo-

zott pártaveretek, de 

az aranypénz 

is.

A fi atal, pártával eltemetett nő sírrajza, lábánál 
a két részleges szarvasmarhavázzal

Extrém sírbontás (fotó: Czinegéné Kiss Ilona)
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Aranypárták Derecskéről
az előkerült színes pasztagyöngyökkel együtt 

egy nyakláncot alkothattak. A test bal ol-

dalán ólom orsógomb feküdt, amely 

önmagában is ritkaságnak számít 

a kora avar kori leletanyagban. 

Az itt előkerült háromkaréjos 

pártaveretek típusát szerte 

az országban eddig alig több 

mint 10 lelőhelyről ismerjük. 

Ezek közös jellemzője, hogy 

függőlegesen összekapcsoló-

dó három körből állnak, így ki-

alakítva a három karéjt. A formája 

leletegyüttesenként mindegyiknek 

azonos, de a minta mindig eltér, két 

egyforma típus két különböző lelőhely-

ről még nem került elő. Tudomásunk szerint 

a Derecskén feltárt temetkezés előtt a leg-

több egy sírban talált háromkaréjos pártave-

ret száma nem haladta meg 

a 20-22-t, így a derecskei 

avar kislány sírjában fel-

tárt 35 darab kiemelke-

dően soknak számít.

Fontos hangsúlyoznunk azonban azt is, hogy 

attól, hogy a homlokon kerültek elő ezek 

a veretek, még nem tudjuk a pontos funk-

ciójukat meghatározni. Ezek lehetnek 

párta vagy hajleszorító pánt részei is, 

de a sapka szegélyét díszítő veretek 

is akár. Reméljük, a derecskei avar 

kislány sírjából viseleti helyzet-

ben előkerült veretsor további 

vizsgálata közelebb visz idővel 

bennünket ennek a kérdésnek 

a megválaszolásához.

Ennek érdekében a koponyát, 

a rajta lévő veretekkel in situ [te-

hát „eredeti helyeztében” – a szerk.] 

emeltük ki a földből, s így mielőtt 

megkezdődött volna a restaurálás, a debrece-

ni Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Radiológiai 

Osztályán CT-vizsgálatot végez-

tettünk rajta. Már ekkor láttuk, 

hogy a kislány koponyáján 

sokkal több veret maradt 

meg valójában, mint 

amire az ásatáson számí-

tottunk. Csak a CT-vizs-

gálat után kezdődhetett 

el végül a veretek restau-

rálása. Restaurátorunk, Pelles 

Edit kitartó és alapos munkával 

megközelítőleg rekonstru-

álni tudta, hogy melyik 

veret melyik után 

következett, illetve 

a felvarrás mód-

ját is meg tud-

ta állapítani: 

a felvarrás a felső 

és alsó karéj szélé-

be ütött kis lyukon ke-

resztül történt. Az előzetes 

konzerválás során sikerült anyag-

vizsgálatra alkalmas cérnaszálakat és anyagmaradványokat 

is találnia. Ezeken még nem történt konkrét anyagvizsgálat, de 

mikroszkóppal a szakember azt is megállapította, hogy a vere-

teket textillel bevont vastag bőrre erősítették fel.

Az ásatás azonban itt még korántsem ért véget. A pártás 

kislány sírjától mindössze 7 méterre ugyanis Bacskai István mű-

szeres leletfelderítés közben az egyik gödörből kidobott földben 

egy újabb pártaveretre lelt, ez azonban a kislány vereteitől elté-

rően egy négyzet alakú, préselt, aranyozott ezüstveret volt. Mint 

kiderült a veret a közeli, 2 méter mélyen fekvő női sírból szárma-

zott. A Marcsik Antónia antropológus embertani meghatározása CT-felvétel az in situ kiemelt koponyáról
(fotó: Debreceni Egyetem KEK Radiológia)

A háromkaréjos pártaveret 
(fotó: Jurás Ákos)

A solidus, közvetlenül a sírból való 
felszedés után (fotó: Janka Edvárd)

A négyzet alakú 
pártaveret

(fotó: Jurás Ákos)
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alapján szajáni típusú mongol antropológiai jegyeket mutató 

– 18–20 év körüli nő sírjának bontása igen nehéz munkának bi-

zonyult. Szeptember lévén a talajvíz magasan állt, ezért a szo-

kásos fi nombontó szerszámok (spakli, ecset, szike) mellett 

és néha helyett szivacsot és vízpumpát kellett használnunk, 

hogy a csontvázat és a mellette lévő tárgyakat megtisztítsuk 

a rajta lévő sártól. A vizes környezetnek negatív és pozitív ha-

tásait egyaránt megtapasztaltuk. Pozitív volt, hogy sikerült 

a koporsó nyomait is észlelnünk, koporsószegre utaló vastöre-

dékeket azonban nem találtunk, így lehetséges, hogy a fi atal 

nőt rönkkoporsóban temették el. A vizes környezetnek hála 

a váz mellé helyezett vaskés 

fából készült hüvelyét is ki 

tudtuk emelni. Sajnálatos 

azonban, hogy a ko-

ponya a víz miatt 

szétcsúszott, egy 

darab kivéte-

lével nem 

maradtak meg viseleti helyzetben a pártaveretek (itt összesen 

14 darab került elő belőlük), mint a kislány esetében.

A vereteken kívül is érdekes és értékes leleteket tártunk fel 

a sírban: 8 db ezüst lemezgyöngyöt, pasztagyöngyöket a nyak 

körül, átfúrt bizánci aranypénzt, azaz solidust, két ezüstgyű-

rűt a jobb és bal kéz egy-egy ujján (az egyik egy sima karika, 

a másik egy spirálos végű lemezgyűrű), vas karperecet a bal 

csuklón, a jobb kezénél tojáshéjat, a bal kar mellett vaskést 

és bronzcsipeszt, illetve a lábnál orsógombot és orsókarikát. 

Szintén a lábhoz helyezték el túlvilági útravaló gyanánt két 

szarvasmarha részleges csontvázát is.

Spirálos végű 
lemezgyűrű 
a fi atal nő 
sírjából (fotó: 
Jurás Ákos)

A felvarrás módját megőrző cérnaszálak
a veret hátoldalán (fotó: Pelles Edit)

Pelles Edit restaurátor munka közben Viseleti helyzetben előkerült pártaveretek (fotó: Pelles Edit)

Aranypárták Derecskéről
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A Bizánci Birodalomból származó aranypénz, az úgynevezett 

solidus a fi atal nő bal vállánál, a koponya mellett került elő. 

Somogyi Péter meghatározása alapján egy 616–625 között

Bizáncban vert Herakleiosz-érmével van dolgunk, mely érmetí-

pus a leggyakoribb a kora avar kori leletanyagban. A Derecskén 

előkerült darab egy úgynevezett könnyű solidus, mert a szoká-

sos 4,5 gramm helyett csak 3,7-3,8 gramm súlyú, és 20 karátos 

aranyból készült. Erősen kopott példányról van szó, ezért a be-

tűk nehezen olvashatóak rajta. A felfüggesztésre szolgáló lyukat 

az előlap felől, hegyes eszközzel ütötték be, ezért azt feltételez-

zük, hogy a fi atal nő ékszerként, nyakláncra fűzve viselte.

A felnőtt nő sírjából előkerült pártaveretek eltérnek a kis-

lány vereteitől. A verettípus – melyből 13-at a koponya körül 

szétszóródva, egyet pedig viseleti helyzetben a homlokon ta-

láltunk – pontos meghatározása szerint: négyzet alakú, fonat-

díszes, aranyozott ezüst, préselt pártaveret. A háromkaréjos 

típusnál egy picivel gyakoribb, hiszen 12 lelőhelyről ismerünk 

hasonló darabokat. Ennél a fajtánál is elmondhatjuk, hogy le-

lőhelyenként a formájuk azonos, a díszítésük viszont eltérő. 

A felvarrást a négy oldal közepén kiképzett lyukkal oldották 

meg. Sajnos ennél a pártánál az aprólékos restaurálás ellenére 

sem sikerült szövet-, cérna- vagy bőrmaradványokat találnunk. 

Ennek ellenére azt feltételezzük, hogy a kislányéhoz hasonló 

módon, textillel bevont bőrre varrták fel ezeket a négyzet 

alakú vereteket is.

Sajnos több gazdag avar sírt nem találtunk Derecske-Kö-

sely (Tekeres) II. lelőhelyen, annak ellenére sem, hogy kuta-

tószondákat húztunk a sírgödrök szélétől, sőt munkagéppel 

is végeztünk óvatos kutatást, sikertelenül. 

Azonban jó hír, hogy a nagy sajtóvisszhang miatt több inté-

zet, többek között az MTA Atommagkutató Intézete is felaján-

lotta, hogy többféle vizsgálatot (így pl. radiokarbon-vizsgála-

tokat) is szívesen elvégezne a tárgyakon és a csontvázakon. 

Az előkerülésük óta több sikeres múzeumi eseményen 

is részt vettek a párták. Óriási érdeklődés fogadta a 2016 no-

vemberében megtartott debreceni avar napot, illetve a tava-

lyi évi múzeumi szerzemények kiállításon is szerepeltek a tár-

gyak. 2017. július 12. óta pedig az Ősi arany- és ezüstkincsek 

Romániából című kiállítás keretében, a Déri Múzeum saját 

aranytárgyait bemutató vitrinben kaptak helyett. Ezek után 

reméljük, hogy hamarosan a Déri Múzeum állandó kiállításában 

is megtekinthetőek lesznek.

C C C

Felvarrásra szolgáló lyukak (fotó: Pelles Edit)

A kislány koponyája a 2016 augusztusában tartott sajtótájékoztató középpontjában (fotó: Jurás Ákos)

Aranypárták Derecskéről
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Késő középkori és reneszánsz ételek rekonstrukciója

A kutatás során elsődleges célunk, hogy a fellelhető forrá-

sok segítségével a lehető legnagyobb pontosságra törekedjünk. 

Az ételeket – többek között – a 16. század végéről való Szakács 

tudomány című kéziratos szakácskönyvben fellelhető receptek 

alapján készítjük el. A rendelkezésünkre álló forrásokból elsőd-

legesen a királyi, főúri udvarok konyháiban használt nyersanya-

gok, ételek, ételkészítési technológiák ismerhetőek meg.

Első lépésként a 16. századi szövegek elolvasására, értel-

mezésére kell hangsúlyt fektetni, hiszen számos olyan alap-

anyag, konyhafelszerelési eszköz, ételkészítési technológia 

leírását tartalmazzák, amelyekről csak korlátozottan vagy egy-

általán nem rendelkezünk információval.

A hitelességgel kapcsolatban elengedhetetlenül szüksé-

ges megjegyezni, hogy a kísérleti régészet során elkészített 

ételek nagy valószínűséggel más jellegű, állagú, textúrájú 

és ízű alapanyagokból készültek a középkorban, még abban 

az esetben is, ha ugyanazt a növény- vagy állatfajt használjuk 

fel. Ennek oka az ételek elkészítéséhez használt állati és nö-

vényi fajok genetikai állományának változása, ami bizonyos 

mértékben megváltoztatta azok jellegzetességeit, tulajdon-

ságait. Ezáltal még a természet közeléből származó alapanya-

gok (vaddisznó, erdei gomba, kistermelőktől beszerzett ház-

táji alapanyagok stb.) felhasználása ellenére is módosul(hat) 

az elkészített étel íze napjainkra.

Az ételek elkészítése négy különféle helyen történt, ami 

konyhatechnológiailag is más-más megoldásokat kívánt, va-

lamint más ízvilágot, más textúrát eredményezett: 1. kemen-

cében, 2. üstben (szabad tűz felett), 3. parázson (rostélyon/

háromlábon), 4. Parázsban (fazékban/„pinnatában”). Ezen kívül 

vegyes technológiával is készültek ételek.

Kísérleteink során a főzésre minden egyes alkalommal 7–21 

féle étellel készültünk, a munkafolyamatokat (a kemence befű-

tésével) reggel 8–9 óra között kezdtük. A teendők megbeszé-

lése, a főzéshez és a tisztaság fenntartásához szükséges meleg 

víz biztosítása, a nyersanyagok előkészítése, az ételek elkészítési 

idejének felmérése, szakaszolása, mind összehangolt, összpon-

tosítást igénylő feladat. Nagy gondot kell fordítani a megfelelő 

munkaszervezésre annak érdekében, hogy a párhuzamosan ki-

vitelezhető munkafázisokat összehangoltan végezhessük.

A tényleges munkát az ételsor összeállítása előzi meg, ami 

egy közel nyolcszáz receptet tartalmazó, négyszáz oldalas sza-

kácskönyvből kerül kiválasztásra.

Az ételek fajtája, a receptekben történő ételkészítésre 

vonatkozó utasítások határozzák meg az ételek készítésének 

módját és eszközszükségletét. Figyelemmel kell lennünk arra, 

hogy a rendelkezésünkre álló korhű eszközök mennyisége és 

fajtája is behatárolja a tevékenységünket.

Nem véletlenül alkalmaztak fűtőmestereket sem, ugyanis 

a fa minősége, a kemence felfűtése, a tűz életben tartása, a pa-

rázskészítés és -pótlás „külön tudomány”, amit számtalanszor 

A 

14. szá-

zad óta használat-

ban lévő, ún. bécsi grafi tos 

fazekak jobb hőátadó képességgel 

rendelkeztek, és az étel is hamarabb elkészült és 

egyenletesebben puhult meg bennük. A máz nélkü-

li fazekakban azonban könnyebben odakapott az étel, 

tisztításuk is nehézkesebb volt. A zsiradéktól, a besűrű-

södött ételtől egyáltalán nem lehetett maradéktala-

nul megtisztítani őket. A mázatlan vörös fazekak 

bírták legkevésbé a közvetlen hőhatást, közü-

lük több megrepedt, a további használatra al-

kalmatlanná vált. A leghigiénikusabb edé-

nyek a fémedények és a mázzal bevont 

fazekak voltak.
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Késő középkori és reneszánsz ételek rekonstrukciója
megtapasztaltunk. (Túlfűtés esetén ugyanis 

odakapott az étel, és gyakran tönkrementek 

a fazekak is.)

2016. május 14-én Visegrádon kb. har-

minc főre készítettünk ételeket. A 13-féle 

elkészített ételhez tizenöt fő munkájára 

volt szükség. 

A csapat egy főszakácsból (a késő 

középkorban külön mestere volt a hú-

soknak, mártásoknak, sülteknek, tészták-

nak és a fűszerezésnek is!), két tűzmesterből, 

kézilányokból (húsok, zöldségek, gyümölcsök tisztí-

tásához, cukrásztermékek készítéséhez), valamint vízhor-

dó, mosogató, takarító és világításért felelős személyzetből 

állt, sőt, még egy „futkosószolgára” is szükségünk volt.

„Tésztamíves” szakemberünk nem lévén, így az előzetes 

elképzelések ellenére – korabeli képi forrással rendelkeztünk 

a gyöngytyúk kinézetéről – az amúgy kiváló ízű étel kissé „mó-

kásra” sikeredett.

Az ételek készítése folyamán a rendelkezésünkre álló vala-

mennyi ételkészítési technológiát (kemence, szabadtűz, rostély, 

parázson és parázsban történő főzés-sütés) alkalmaztuk. Meg-

állapítottuk, hogy mind a női, mind a férfi  munkaerő szüksé-

ges a munkafolyamatok elvégzéséhez. A konyhai feladatoknál 

a késő középkorban a férfi  munkaerőt preferálták még a mo-

sogatásnál is. Tapasztalataink szerint a különböző forrásokban 

fellelhető ételkészítési módok reprodukálhatóak voltak.

Az ételek ízvilágával kapcsolatosan megállapíthatjuk, hogy 

a napjainkban néhány fűszerre redukálódott – só, bors, paprika, 

esetleg kakukkfű – ízekkel szemben egy teljesen más jellegű, de 

hihetetlenül gazdag és kellemes élményben volt részünk.

A különböző forrástípusok feldolgozásával árnyaltabban, 

és helyhez vagy akár személyhez (Mátyás király, Nádasdy Ta-

más, Kanizsai Orsolya stb.) kötődően rajzolhatunk képet az ud-

vari főúri étkezési szokásokról, az ételkészítés körülményeiről, 

eszközeiről, alapanyagairól, az ételkészítési technológiákról. 

A komplex vizsgálat eredményeképpen egy 

adattár kialakítására kerül sor, amely meg-

könnyítheti a régészeti feltárásokon előke-

rülő leletanyag beazonosítását, a hozzá köt-

hető nyelvészeti, képzőművészeti adatokat. 

A kísérleti régészeti tevékenységgel a ku-

tatás által felszínre hozott eredményeket 

közelebb vihetjük a hallgatósághoz, így 

nemcsak a szakma, hanem a szélesebb 

társadalmi rétegek számára is elérhetővé 

válnak a tudományos eredmények.

Az elfogyasztott ételek kalóriatartalma nagyon 

magas volt. Az igen laktató, nehéz ételek igazolják, hogy 

a régészeti feltárások során előkerült főzőedények mérete és 

a felszolgált ételek mennyisége összefüggésbe hozható egy-

mással. A forrásokból tudjuk, hogy több fogást, és a fogásokon 

belül több ételt szolgáltak fel, amiből egyéni igény szerint ki-ki 

a neki megfelelő mennyiséget fogyasztotta el.

A kutatás eredményeképpen rekonstruálhatóvá válik 

a reneszánsz udvari és főúri konyhakultúra egy része, fontos 

adalékot szolgáltatva hazánk késő középkori életmódtörté-

net-kutatásának egyik legérdekesebb, legkézzelfoghatóbb, 

legízletesebb szegmenséhez.

C C C

A több éve tartó, hagyo-

mányos forráskutatásra 

alapuló kísérleti régészeti te-

vékenységnek köszönhetően 

2016 decemberéig a 16. század 

második feléből származó szakács-

könyv mintegy nyolcszáz felsorolt 

ételreceptje közül megközelítőleg 

háromszázféle étel elké-

szítésére került 

sor.
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Archeokaland

1497-ben Luis Ramírez de 

Lucena, egy spanyol sakk-

nagymester sakkról szóló 

könyvet adott ki, amelyben le-

írja a régi és az új szabályokat is. 

Ez utóbbiak gyorsan terjedtek, 1512-

ben Rómában a portugál sakkjátékos, 

Pedro Damiano már csak az új meg-

nyitásokat és végjátékokat 

említi saját mű-

vében.

A 
sakk egy ősidők óta ismert játék, bonyolultsága és meg-

unhatatlansága mellett misztikuma talán abból is ered, 

hogy kialakulásának pontos helyét és időpontját nem 

tudjuk, mégis mindenki játszott már vele, de legalábbis hal-

lott már róla. Valószínűleg Indiából származik, egy legenda 

szerint egy rádzsa (király, uralkodó) nagyon unatkozott, ezért 

egy brah min (pap, tudós) megalkotta számára a sakkjátékot. 

A rádzsa jutalmat ajánlott a brahminnak, aki ravasz módon 

„csak” annyi fi zetséget kért, amennyi búzaszem a sakktáb-

la négyzeteire fér, de úgy, hogy az első kockára egy, a má-

sodikra kettő, a harmadikra négy búzaszem stb. kerüljön, 

vagyis a következő mezőn elhelyezett szemek száma mindig 

az előző mezőn elhelyezett szemek duplája legyen. A rádzsa 

egészen addig csak mosolygott az ötleten, amíg rá nem jött, 

hogy az utolsó, 64. négyzetre már annyi búza-

szemet kellene raknia, amennyi búza az egész 

földkerekségen nincs, sőt több, mint ameny-

nyit valaha megtermeltek a Földön. A le-

gendában szereplő brahmin tehát kiváló 

matematikus volt.

A játékot Indiában csaturangának ne-

vezték, majd a perzsák satrang néven 

játszották a Kr. u. 6. századtól. Firdau-

szi, a perzsák világhírű költője volt az, 

aki a Sáhnáme, azaz a „Királyok könyve” című 

művében először írta le részletesen a játék szabá-

lyait a 10. század végén. A perzsáktól az arabok, majd 

a törökök vették át, akiknek köszönhetően Európába is át-

került a középkor folyamán, de már sakk néven. Először a mai 

Spanyolország területén volt népszerű, majd 

a keresztes hadjáratok lezárultát követően 

Közép- és Nyugat-Európát is meghódította. 

Főként a királyi családok, főurak és egyházi 

méltóságok kedvelt szórakozásává vált.

A 15. században a játék nagymérték-

ben átalakult, ugyanis az arab típusú bá-

bukat és szabályokat is megváltoztat-

ták. Az „eredeti” arab játékban ugyanis 

egy-egy király, egy-egy vezír, egy-egy 

elefánt, egy-egy torony és egy-egy ugró 

volt, akik előtt nyolc paraszt állt, sőt a játéktáb-

la is egyszínű volt. A fi gurák stilizáltak és egyszerűek 

voltak, hiszen az iszlám tiltotta az élőlények ábrázolását. 

Az európaiak által végrehajtott változtatások először a mai 

 LUKÁCS NIKOLETTA

Sakk-matt a középkorban

Felsorakoztatott lewsi sakkfi gurák

Indiai sakk-készlet
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Sakk-matt a középkorban

Spanyol-, Olasz- és Franciaország területén jelentek meg. 

A sakk ekkorra minden szempontból (nemcsak külsőleg, de 

a szabályokat tekintve is) átalakult: a futó és a vezér 

menetmódját kiterjesztették.

A korábbi egyszerűbb fi gurák Európában 

jóval díszítettebbé és megszemélyesítetté vál-

tak. A vezír helyett megjelent a királynő, az ele-

fánt helyett a futó, és az ugró helyett pedig a ló 

vagy huszár.

Kezdetben íjas vagy köresztergával készí-

tették a bábukat, azonban az új, bonyolultabb 

formákat már nem tudták így előállítani, ezért 

egyenként faragták ki őket. A technikát a 13. szá-

zadi Alfonso-kódexből ismerjük, ahol egy mini-

atúrán két sakkjátékot készítő mestert is lát-

hatunk. Az egyik a táblát festi, a másik pedig 

esztergával vágja ki a fi gurákat. Az ilyen na-

gyobb példányszámban elkészült fi gurák 

zömmel nem a királyi készletekbe, hanem 

a főurakhoz jutottak el. Anyaguk lehetett fa, 

csont, féldrágakő, nemesfém vagy akár por-

celán is. A sakktábla is változott: fekete-fehér 

színűvé vált. Legtöbbször asztalba illesztették. 

Készülhetett márványból, teknőchéjból, ében-

fából és gyöngyházból is. Magyarországon több írott forrás iga-

zolja a sakk népszerűségét, mint régészeti lelet. Thuróczy János 

A magyarok krónikája című művében írja, hogy 

1335-ben Károly Róbert a visegrádi találko-

zón egy csodálatos sakktáblát ajándékozott 

János cseh királynak. A sakktábla négyzeteit 

aranyba foglalt jáspisok és smaragdok díszí-

tették. A fi gurák is aranyból készültek, amiken 

drágakövek voltak. Mátyás történetírója, Bonfi ni 

említi, hogy Mátyás felesége, Beatrix királyné 

a lengyel királyfi val, Ulászlóval az olmützi ta-

lálkozón 1469-ben több játszmát is lejátszott. 

Az is bizonyítja a sakk népszerűségét Mátyás 

és Beatrix udvarában, hogy egy ízben az újévi 

lakoma nyolcadik fogása egy mandulatejből 

és cukorból készült, fekete-fehér sakktáb-

latorta volt. Zsigmond, lengyel herceg 16. 

század eleji budai számadáskönyvében ta-

lálható egy sakktábla kifi zetését igazoló té-

tel. A tábla ezüst volt, és gyöngyberakásos 

fi gurák tartoztak hozzá. 1557-ben egy olasz 

sakkmester, Giovanni Oliver a Magyar Király-

ság területére utazott, hogy megmérkőzzön 

Batthyány Ferenccel, aki akkor a leghíresebb 

magyar mester volt.

Diósgyőri sakkbábu

Iráni sakkfi gurák megközelítőleg az Kr. u. 1040 és 1196 közötti időkből Perzsa bronz sakkfi gurák a Kr. u. 6–7. századból

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

71



A legkorábbi magyarországi sakkbábulelet a diósgyőri 

várból került elő. A várban különböző félkész, megmunkált 

és hulladék állatcsontból készült tárgyakat is találtak. Ezek 

egyértelműen egy csontmegmunkáló műhelyre utalnak. 

A csonttárgyak közt egy szarvasagancsból készült sakkfi gura 

is volt, amely a 14. századra keltezhető. Mivel az egyik fele sé-

rült, így nem lehet pontosan tudni, hogy a bábu feje miképp 

nézett ki, így sajnos azt sem lehet megállapítani, hogy bástya 

vagy futó volt-e. Ugyancsak a 14. századra korhatározható 

a budai vár házi kápolnájában előkerült szürkére égetett, ter-

rakotta lovas fi gura. Sajnos hiányzik a lovas feje és karja, va-

lamint a ló feje és lába is, de ennek ellenére megállapítható, 

hogy anatómiailag és ruházatát tekintve is precízen elkészített 

darab. A huszárt nem geometriai formák díszítik, hanem élet-

hű mása egy valódi lovasnak. Analógiák alapján kétség kívül 

sakkbábunak tarthatjuk, ugyanis az angol elefántcsont fi gurák 

méretben és formában is roppant hasonlóak. A ló éppen ug-

rásra vagy ágaskodásra készül, a lovas pedig ennek megfele-

lően ül a lovon. Míg a budai leleten a sakkreform európai jel-

lemzői megfi gyelhetőek, addig a Visegrádon talált 15. századi 

csontból faragott huszár még az arab bábuábrázolás jegyeit 

viseli magán. Időben a következő sakkbábulelet Nagyvázsony-

Lewsi sakkfi gurák a 13. századból

Sakk-matt a középkorban

Yvory kőből és csontból készült perzsa vagy egyiptomi játékfi gurák a 11. századból
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ban került elő, ahol három szarvasagancsból készült darabot 

találtak, amelyekkel a 15–16. század fordulóján játszhattak. 

Az egyik egy futó, a másik egy királynő, a harmadik pedig 

egy bástya. Készítésükre eszterganyomok utalnak a talpaikon 

és a tetejükön. Mindegyiknek geometrikus alakja van, ugyan-

akkor talpátmérőjében, stílusában és készítési módjában eltér 

a másik kettőtől a futó. Az eltérések alapján valószínűleg nem 

egy készletbe tartozhattak eredetileg. A játékot feltehetően 

a közeli pálos kolostorban készíthették. Magyarországon egye-

dülálló leletnek számít a diósgyőri várban talált sakktáblatöre-

dék. A 15. századi rétegből került elő a 29×39 cm-es, vörösmár-

ványból faragott, erősen átégett kőlaptöredék. 5 centiméteres 

oldalú, mélyebben bevágott négyzetek váltakoznak a lap sík-

jával egymagasságú, azonos méretű négyzetekkel. A mélyebb 

négyzeteket eredetileg más anyag tölthette ki intarziaszerűen. 

Érdekessége, hogy bekarcolt nevek és évszámok is találhatók 

rajta. A Chanad (Csanád) és Bornemissza nevek kivételével 

a többi sajnos olvashatatlan.

Magyarországon tehát kevés sakkjátékkal kapcsolatos lelet 

került mindeddig elő, azonban az írott források alapján kétség 

kívül igazolható, hogy itt is népszerű játék volt a királyi család 

és a jómódú emberek körében. Az itthon fellelt sakkfi gurák 

keltezési idejük és formájuk alapján is többnyire az európai 

sakkreform előtt készülhettek, leszámítva talán a budai vár 

egyetlen huszárját. Az első teljes magyarországi készlet vi-

szont már nem a középkorban, hanem az 1760-as években egy 

meisseni műhelyben készült.

C C C

Sakk-matt a középkorban

Egy hatalmas Fátimida hegyikristályból készült 
sakkfi gura a 11. századi Egyiptomból

10–11. századi perzsa sakkfi gurák
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A legkorábbi magyarországi sakkbábulelet a diósgyőri 

várból került elő. A várban különböző félkész, megmunkált 

és hulladék állatcsontból készült tárgyakat is találtak. Ezek 

egyértelműen egy csontmegmunkáló műhelyre utalnak. 

A csonttárgyak közt egy szarvasagancsból készült sakkfi gura 

is volt, amely a 14. századra keltezhető. Mivel az egyik fele sé-

rült, így nem lehet pontosan tudni, hogy a bábu feje miképp 

nézett ki, így sajnos azt sem lehet megállapítani, hogy bástya 

vagy futó volt-e. Ugyancsak a 14. századra korhatározható 

a budai vár házi kápolnájában előkerült szürkére égetett, ter-

rakotta lovas fi gura. Sajnos hiányzik a lovas feje és karja, va-

lamint a ló feje és lába is, de ennek ellenére megállapítható, 

hogy anatómiailag és ruházatát tekintve is precízen elkészített 

darab. A huszárt nem geometriai formák díszítik, hanem élet-

hű mása egy valódi lovasnak. Analógiák alapján kétség kívül 

sakkbábunak tarthatjuk, ugyanis az angol elefántcsont fi gurák 

méretben és formában is roppant hasonlóak. A ló éppen ug-

rásra vagy ágaskodásra készül, a lovas pedig ennek megfele-

lően ül a lovon. Míg a budai leleten a sakkreform európai jel-

lemzői megfi gyelhetőek, addig a Visegrádon talált 15. századi 

csontból faragott huszár még az arab bábuábrázolás jegyeit 

viseli magán. Időben a következő sakkbábulelet Nagyvázsony-

Lewsi sakkfi gurák a 13. századból

Sakk-matt a középkorban

Yvory kőből és csontból készült perzsa vagy egyiptomi játékfi gurák a 11. századból
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„Életre kelt avarok”

Kiállítás
a Magyar 
Nemzeti
Múzeumban 
2017. március 3. – április 21.

vida Tivadar

Archeokaland

A m a i 

igényes kiállításlátogató a múltat 

átélhető élményként akarja befogadni, s a bemutatott tárgyak segítsé-

gével hiteles, emberi történeteket szeretne megismerni. A kérdés nemcsak a hazai, hanem az euró-

pai muzeológiát is foglalkoztatja, és éppen ezért indulhatott el a Creative Europe Program keretében 

a Connecting Early Medieval European Collection projekt, aminek a Magyar Nemzeti Múzeum kutatói 

is résztvevői lettek, társulva az ELTE Régészettudományi Intézetének oktatóival (http://cemec-eu.net/

partners.php). A projektben nyolc európai ország régészei, muzeológusai működnek együtt, hogy új 

módszerekkel közös kiállítási stratégiát állítsanak fel és alkalmazzák a legújabb digitális módszereket. 

S mindeközben arra is ügyeljenek, hogy a mai kultúrpolitikai elvárásoknak megfelelően a múzeum 

mint üzleti modell is sikeres legyen.

A homokrévi csonttégely és mögötte kiterített rajza, a kiállítás jelképe (MNM©2017)
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„Életre kelt avarok” - Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
Az „Életre kelt avarok” kiállítás egy kísérlet, a magyar 

hozzájárulás a kora középkori régészet és történelem terüle-

tén az európai muzeológia új útjainak kereséséhez, és része 

egy 2017 őszétől Amszterdamban, Bonnban, majd Athénban 

megrendezendő, az egész vállalkozás végeredményeit be-

mutató nagyobb kiállításnak.

A kiválasztott korszak a korai középkor, mert a 20–21. század 

fordulóján az ókor után a kora középkor vált az európai identi-

tás mélyebb megismerésének színterévé. Nem véletlen, hiszen 

az ókor vége és a kora középkor sorsdöntő 

időszak Európa történetében, mert ekkor 

jöttek létre a mai nemzetállamok kezdemé-

nyei, ekkor zajlottak le a nagy területfogla-

lások, s a különböző eredetű barbár népek 

ekkor szembesültek először a mediterrán 

antik-bizánci civilizációval.

Az „Életre kelt avarok” című kiállítás 

a korábbi statikus etnikus képet igyekszik 

az avarok esetében árnyalni, és három avar kori előkelő tár-

gyainak bemutatásával megeleveníteni a háttérben zajló di-

namikus társadalmi és kulturális folyamatokat. A kiállítás ez-

által egy új, 21. századi értelmezési kísérletté válik, amelynek 

a középpontjában az egyén helyezkedik el a maga sokféle, 

tudományos módszerekkel csak részben megismerhető 

identitásával, a szűkebb és távolabbi kulturális és társadalmi 

közegéhez, az épített és a természetes környezethez fűződő 

viszonyával, a történelmet alakító szándékaival.

A projektben közreműködő olasz és holland műsza-

ki partnerek jóvoltából a kiválasztott avar kori előkelő-

ket a 21. század legkorszerűbb technikája kelti élet-

re. A kiállítást interaktív panoramikus idővonal, 

holografi kus kivetítések, 3D modellek, fény- és 

hangeff ektek teszik teljessé.

A kunágotai avar előkelő például egy jól 

sikerült rövid animációs fi lm főszereplője-

ként tekint vissza életére, mesél – türk és 

bizánci szövegeket is idézve – kalandos 

életének főbb állomásairól: a Bizánci Birodalommal folytatott 

csatáiról, valamint a Kárpát-medence birtokba vételének kö-

rülményeiről. Történetét hallgatva és az egykor a tulajdonát 

jelentő tárgyakat szemlélve elevenednek meg az avar harco-

sok sztyeppei eredetű hagyományai és a bizánci világgal tör-

ténő találkozások emlékei.

Első látásra feltűnik, hogy a kaftánba öltözött, türk módon 

hajfonatokat viselő férfin díszes bizánci öv van, olyan, amilyen 

Bizáncban a magas rangú hivatalnokok és katonatisztek dere-

kát ékesítette. A büszke avar előkelőt tehát 

a legfőbb ellenségéhez kötődő jelképpel 

együtt temették el, a bizánci aranyöv az avar 

előkelő önképének részévé vált. A politikai 

rivális kultúrája egyes elemeinek átvétele 

ismert Kína és a türkök viszonylatában is. A 

jelenség mögött szociálpszichológiai okok 

keresendők, amelyek szerint egy kevésbé 

kifi nomult kultúra képviselői a kulturálisan 

domináns partnerre utaló jelképekkel fejezték ki az elithez tar-

tozásukat, és így azonosították magukat más idegen hatalmak 

és saját társadalmuk tagjai előtt.

A kunágotai előkelő sírjában az öv mellett további bizánci 

tárgyakat is találunk. Justinianus császár (527–565) aranysoli-

dusa mellett egy késő antik dionüszikus jelenetsorral: szatírral, 

menádokkal és Pánnal, valamint vadászjelenetekkel ékesített 

aranylemezkék tűnnek fel az eltemetett kunágotai avar előke-

lő díszkardjának markolatán és a kard hüvelyén.

Ezek a veretek a Bollók Ádám és Szenthe Gergely 

által tervezett rekonstrukció alapján eredetileg egy 

bizánci ládikát díszíthettek, amely diplomáciai 

ajándékként vagy hadizsákmány részeként ke-

rülhetett az avarokhoz. Remek ötlet, hogy ezt 

az egész történetet – vagyis azt, hogy miként 

kerülhetett az ékszeres ládika a bizánci palo-

tából az avarokhoz, majd a ládika aranyvere-

tei a kunágotai előkelő kardjára – egy 

többrészes kisfi lm meséli el Bizánc és 

az avarok viszonyára történő számos 

A Connecting Early Medieval European 
Collection logója

A rajzfi lm főszereplője, a kunágotai avar előkelő

A kölkedi csat a holoboxban (MNM©2017)

A kölkedi csat
(MNM©2017)

A kiállítás egy részlete: avar fémedények
és kamennaja babák (MNM©2017)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

75



„Életre kelt avarok” - Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
vizuális utalással, tömör, fi lmhíradószerű jelenetekkel. A ládi-

kát egyébként a római Consiglio Nazionale delle Ricerche kuta-

tócsoportja virtuálisan újjá is alkotta.

A mediterrán–bizánci befolyást tükröző külsőségek sem 

fedték el azonban az avar társadalom szerkezetének nem 

európai voltát, amely leginkább az életmód és a hitvilág be-

mutatásával szemléltethető. Így a kunágotai és más avar 

előkelők fémedényei, az ezüstkorsók és -kelyhek a sztyeppei 

népek étkezési és italozási szokásaiba engednek bepillantást. 

Közép-ázsiai freskókon gyakran láthatók nomád előkelők kö-

zösségi alkalmakon, diplomáciai vagy rituális eseményeken 

történő italozás közben. Hasonló edények láthatók a türk kori 

antropomorf sírszobrokon, a kamennaja babákon is.

Ennél is szemléletesebben villantják fel a sztyeppei ha-

gyományokat az avar kori hitvilágra utaló leletek. A homok-

révi csonttégely képi világa László Gyula rajzán a sztyeppei 

népek samanisztikus világképét idézi. Az avar kori írott és 

régészeti források az égisten kultuszából és a samaniz-

mus elemeiből álló vallási rendszert mutatnak, amelyben 

helyet kaptak a különböző babonás hiedelmek, a bajel-

hárító amulettek, állatáldozatok és az őskultusz is. A földi 

és az égi, az anyagi és a szellemi világ közötti kapcsolatot 

a „lélekvezető” sámánok teremtették meg.

Mindez arra fi gyelmeztet bennünket, hogy az avarság csak 

a felszíni jegyekben, az anyagi kultúráját és az életmódjának 

bizonyos elemeit tekintve vált európaivá. Ősi keleti szokásait 

nem adta fel, s valószínű, hogy végül az avar politikai alakulat, 

illetve az azt fenntartó sztyeppei eredetű elit eltűnését is ez 

a konzervativizmus okozta.

A kiállítás másik története az avar kori germán közösség 

két előkelő asszonyának világát mutatja be. A Kölkeden elő-

került ékszerek és a viseleti tárgyak minőségüket tekintve 

a korabeli Európa fejedelemasszonyainak magas színvonalú 

ötvösművészeti emlékeivel vetekszenek. Az aranyozott ezüst-

csaton mitikus állatalakok küzdelme látható, és egy férfi  kezé-

ben két karddal nyakában kígyóval feltehetően a germán har-

ci kultuszt szimbolizálja. Az sem zárható ki, hogy az ábrázolt 

harcos a csatot viselő hölgy számára ismert és kedves személy 

volt. A másik hölgy egy nagy méretű arany ruhakapcsolóval 

(fi bulával) fogta össze köpenyét. A korong alakú fi bulán fonat-

mintába rejtett maszk és állatalakok láthatók. A kiállítás eredeti 

tárgyai mellett az úgynevezett holoboxokban az egyes motí-

vumokat további hologramok emelik ki.

E rendkívüli ékszerekhez fűzött értelmező kisfi lm bemutat-

ja az avar kori germán kultúrájú közösség térbeli elhelyezkedé-

sét, illetve kulturális kapcsolatrendszerét. Először itt láthatjuk 

Hajnal Zsuzsanna kiváló rekonstrukcióját, amely a kölkedi elő-

kelők lakókörnyezetét és életmódját eleveníti meg. A földfel-

színre épített, nagy méretű, magas oszlopos épületet földbe 

mélyített házak, műhelyek sora veszi körül, s mint egykor a ró-

mai villák közelében, nem messze az udvarháztól találhatók 

a család temetkezései is. A település kerámialeletei – mécse-

sek, amforák, sütőharangok – arra mutatnak, hogy e germá-

nok már több elemét vették át a helyi késő antik kultúrának, 

mint a keleti eredetű avarok.

E kis kiállítás érzékelteti a továbblépés lehetőségeit is, hiszen 

számos felvillantott utalást találunk a klímaváltozás és az avar te-

lepülésterület változásának lehetséges összefüggésére, a szerte-

ágazó kereskedelmi kapcsolatokra, a migrációs és az akkulturáci-

ós folyamatokra, avagy a bioarchaeológiai vizsgálatok sokat ígérő 

új eredményeire.

C C C

A bizánci ládika rekonstrukciója (MNM©2017)

A kardhüvely aranylemez borítása  (MNM©2017) 
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Helló, tudomány!

Pattintott világ

Szilágyi Kata

Csupán egy árnyalatnyinak tűnik a kü-

lönbség az eszközhasználat és az eszköz-

készítés között, mégis hatalmas lépést 

jelentett az emberiség kialakulásában. 

Annak a kérdésnek a vizsgálatában, 

hogy az eszközkészítés hogyan jö-

hetett létre a legkorábbi emberelő-

döknél, a régészet gyakorta  fordul 

az etológia tudományához.

Gondoljunk csak arra, meny-

nyire más, amikor egy csimpánz 

egy kavics segítségével feltöri a pálmadi-

ót, mint amikor a Homo habilis a hosszúcson-

Pattintott 

kőeszközöket az ember több mint 3 

millió éve készít és használ, ennek legkorábbi példáit a sokszor 

az emberiség bölcsőjének nevezett Afrikában találjuk (Oldowayen/Olduvai-kultúra), ezért a pat-

tintott kőeszközök vizsgálata gyakorlatilag egyszerre vette kezdetét az előemberek 

kutatásával.

tok feltöréséhez a kavicsból egy speciális 

alakú hasítót (chopper) vagy hasogatót 

(chopping tool) készített. Az utóbbi eset-

ben az eszközkészítésnek tudatosan 

végrehajtott szakaszai voltak a meg-

felelő nyersanyag kiválasztásától 

az elkészítésig. Ezt az eszközt 

az ember (szemben a csimpánz-

zal) megtartja és a későbbiekben 

is használja.

A 19. század derekán Christian 

Jürgensen Thomsen a koppenhágai mú-

zeum régészeti gyűjteményének kiállítása 

Az etológia az élőlények (első-

sorban állatok) magatartásának 

– azaz a megfi gyelhető reakcióknak 

és mozgásoknak – törvényszerűségei-

vel foglalkozik. A viselkedési elemeket az 

etológusok három nagy csoportba sorolják 

aszerint, hogy az adott viselkedési forma: 1. 

öröklött vagy tanult, 2. egyedi vagy társas, 3. a 

létfenntartáshoz vagy szaporodáshoz kapcsolódik. 

Az etológia egy mondatban összefoglalva 

a viselkedéstant, a magatartások 

elemzésének tudomá-

nyát jelenti.

Dániában előkerült kovából készült tőrök
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kapcsán a tárgyakat anyaguk és technológiai fejlődésük alap-

ján csoportosította. 1836-ban dán nyelven, majd 1848-ban an-

golul is megjelent, Guide to the Northern Antiquities („Útmutató 

az északi régiségekhez”) című munkájában felállította az őskor 

háromperiódusos rendszerét: kőkor, bronzkor és vaskor. Figye-

lemre méltó, hogy már Thomsen is kiemelt jelentőségűnek 

tartotta a kőeszközök kutatását.

Magyarországon a két lelet, ame-

lyet a pattintott kőeszközök 

kapcsán talán a legtöb-

ben ismernek, az 1891-

ben Miskolcon előkerült 

Bársony-házi szakócák 

és a Vértesszőlősön 1965-

ben napvilágot látott tar-

kócsont („Sámuel”).

A méretükben és alak-

jukban igen változatos 

pattintott kőeszközöket 

azonban nem csupán a kő-

korszakban használtak, hiszen a későbbi 

periódusokban, így a réz- és a bronzkorban is fon-

tos szerepet töltöttek be. Sőt, pattintott kőeszközöket találnak 

a régészek szarmata vagy avar kori tűzkészségek tartozékai-

ként is. A római császárkorban vagy a népván-

dorlások korában élő emberek 

vélhetően ismerték 

azokat az őskori lelő-

helyeket, a „tűzköves 

halmokat”, ahonnan 

ilyeneket gyűjthet-

tek össze. E kövek 

funkciója azonban 

ekkoriban már csu-

pán a csiholóval tör-

ténő összeütéskor 

keletkezett szikra ki-

nyerése volt.

Milyen kőzetből készítették

az eszközöket?

Erre a kérdésre nem annyira a régészet, mint inkább 

a geológia tudománya adhat választ. A pattintásra alkalmas 

kőzetek kiválasztásának okaira azonban már valóban a ré-

gészet nyújthat magyarázatot, ugyanis az őskori kőeszköz-

készítő mesterek/specialisták a jól megmunkálható kőzete-

ket választották ki, s bátran állíthatjuk: tökéletesen ismerték 

is e kőzetek tulajdonságait. Kőeszközök céljaira a magas 

szilícium-dioxid tartalmú, döntő többségben magmás 

és üledékes kőzetek, mint a kovák, tűzkövek, limno- és hid-

rokvarcitok stb. voltak a leginkább alkalmasak. A kiválasztá-

A Homo habilis 

a legkorábbi emberi faj, 

amely Kelet-Afrikában élt. 2,4 

millió évvel ezelőtt jelent meg, és 

1,5 millió évvel ezelőtt halt ki. A ku-

tatás sokáig őt tekintette az első esz-

közkészítő embernek. Néhány évvel 

ezelőtt azonban 3,3 millió éves 

kőeszközökre bukkantak Etió-

piában.

Az 

őskori ré-

gészeti lelőhelyek között 

nagyon sok olyan példát találunk, 

amelyek nevükben is utalnak köves, ko-

vás vagy tűzköves jellegükre. Ezek jellem-

zően késő neolitikus (újkőkori), úgynevezett 

tell települések vagyis halmok, ahol már a 

felszínen is sok pattintott kőeszközt lehet 

találni. Példaként említhető Öcsöd-Ko-

váshalom, Szegvár-Tűzköves és 

Mórágy-Tűzkődomb 

is.

Pattintott világ

Hasító (chopper)

Hasogató (chopping tool)

Christian Jürgensen Th omsen
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suk legfontosabb indokai között olyan fi zikai tulajdonságok 

szerepeltek, mint a jó hasadási képesség és a homogén belső 

szerkezet, így jól tervezhető volt, hogy egy adott követ mi-

képp kell pattintani ahhoz, hogy a megfelelő alakú eszközt 

lehessen belőle kialakítani. Az őskorban használt nyersanya-

gok közül az obszidián – amelyet vulkáni üvegnek is nevez-

nek – számított az egyik legjobb minőségű kőzetnek, ugyanis 

tökéletesen éles pengéket lehet belőle készíteni.

E kőzetféleség népszerűségének jó bizonyítéka a Nyírlugo-

son előkerült obszidián pengemagkődepó (azaz „lerakat”) is. 

Magköveknek azokat az eszközöket nevezzük, amelyeket úgy 

alakítanak ki, hogy azokról pattintással további eszközöket le-

het leválasztani, így a pengemagkövek esetében speciálisan 

pengéket választanak le.

Hol található a kőzet nyersanyagforrása?

Amennyiben ismerjük a kőzetet, amiből az adott kőeszközt 

készítették, úgy a geológusok által készített földtani térképek 

és a korábbi terepi kutatások révén gyakorta megtalálható 

a kőzet nyersanyagforrása is. Ez az a hely, ahol a kőzethez hoz-

zájuthattak az őskori emberek, s itt akár egész hegységekre 

is gondolhatunk, ahol az eredeti helyzetében vagy ahhoz közel 

ma is megtalálható az adott kőzetféleség. A nyersanyagforrá-

sok jelentik egy lelőhely beszerzési zónáját, vagyis azt a kör-

zetet, ahonnan a pattintásra szánt nyersanyagokat megsze-

rezhették. Ezen források meghatározása az őskori közösségek 

kapcsolatrendszerének vizsgálatában mára elengedhetetlen 

fontosságúvá vált. A pattintónak tehát nem feltétlenül kellett 

akár több száz kilométert is gyalogolnia, hiszen a kövek csere/

kereskedelem útján is eljuthattak hozzá.

N e m 

csupán az 

őskor, s különösen a neoli-

tikum időszakában volt nagyon értékes 

nyersanyag az obszidián. Napjainkban 

operációk során is alkalmaznak obszidián-

pengét, amit szív- és szemműtétekkor, illetve 

bőrgyógyászati beavatkozásokkor használnak. 

Ennek oka az obszidiánpenge tökéletes élessé-

gében áll, ugyanis sokkal élesebb és egyen-

letesebb a felülete, mint az orvosi acélból 

készült szikének, így a bemetszés sze-

gélyei sokkal hamarabb 

gyógyulnak.

Pattintott világ

Nyírlugoson előkerült obszidián 
pengemagkődepó

Obszidiánpenge és orvosiacél szike 
élének mikroszkópi képe

Obszidiánhegyű szike

Koponyára helyezett volhíniai 
tűzkő penge
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Elképesztően nagy, több száz kilométeres 

távolságokról is beszélhetünk egy olyan idő-

szakban, amikor még nem létezett sem sze-

kér, sem térkép, s egy nagyobb folyón tör-

ténő átkelés is veszélyt jelenthetett. Mégis 

a késő neolitikum időszakában, amikor 

még a településeken belül úgynevezett 

sírcsoportokba temetkeztek – csak az ezt 

követő korszakban, a kora rézkorban találunk 

először a településektől elkülönült temetőket

a Kárpát-medencében –, már a társadalmi egyenlőt-

lenség nyomai is tetten érhetőek, amit a legmarkánsabban 

a sírba helyezett úgynevezett presztízstárgyak jeleznek (pl. 

márványbuzogány, Spondylus kagylóból készített karperec, 

csiszolt kőbalta). Ilyen presztízstárgy lehetett a koponyára he-

lyezett nagy méretű volhíniai tűzkő penge is, Alsónyék egyik 

késő neolitikus sírjában. Ez a tűzkőfajta a Dnyeszter felső fo-

lyása mentén található (légvonalban 800 km), így ritka és ne-

hezen beszerezhető, különösen értékes nyersanyag lehetett, 

melynek elkészítése speciális szakértelmet követelt. Sírba téte-

le az elhunyt gazdagságának szimbólumaként értelmezhető.

Hogyan készültek a pattintott kőeszközök?

A kőeszközökön számtalan jel árulkodik arról, hogyan ala-

kították ki őket, ugyanis más-más nyomot hagy, ha kőütővel, 

vagy ha agancsból készült szerszámmal munkálják meg őket. 

De az is látszik, ha nem lepattintották, hanem nagyobb nyo-

mással érték el a leválasztást. Ezt a kérdést a kőeszközkutatás 

technológiai szempontból vizsgálja, ilyenkor az eszközkészítés 

folyamatának a megértése és rekonstruálása a fő cél. A jelen-

tős technológiai újítások általában egyben egy-egy új korsza-

kot is jeleznek.

A bronzkorban Európa-szerte elterjedt a bronzöntés isme-

rete, az új technológiai innováció új eszköztípusokat is eredmé-

nyezett, s nagy mennyiségben találunk például bronzkardokat 

és bronztőröket. Európa északi felén – így a mai 

Dánia és Norvégia területén – a bronzöntés 

technológiája azonban lassabban és később 

jelent meg, ami egy érdekes megoldást 

eredményezett. Ugyan a bronztőrök for-

mavilágát átvették a helyi mesterek, de 

azokat még a jól megszokott kovából, 

pattintással készítették.

Mire használhatták?

Erre a kérdésre a kőeszközök felületén látható nyomok 

elemzésével kaphatunk választ. Gondoljunk csak egy egysze-

rű konyhakésre, aminek a használattól idővel kicsorbul az éle. 

Azért, hogy ismét használni tudjuk, újra kell éleznünk, egészen 

addig, amíg ismét használhatatlanná nem válik, míg végül ki-

dobjuk. Ez a folyamat a régészeti leleteken is megfi gyelhető. 

Egy pattintott penge vagy kaparó éle is idővel kicsorbul, s 

ez jól felismerhető, csakúgy, mint az esetleges újraélezésük. 

Attól függően, hogy egy eszközzel fát, csontot, esetleg bőrt 

munkáltak meg, vagy éppen húst vágtak, más-más használati 

nyomokat ismerhetünk fel rajta. Ily módon a mikroszkóp segít-

ségével meghatározható az eszköz eredeti funkciója.

E pár milliméteres vagy akár ökölnyi méretű kőeszközök 

tehát számos izgalmas információt hordoznak nyersanyaguk-

ról, a kőzetet kibányászó, esetleg elszállító emberekről, a ki-

alakításuk módjáról és felhasználási funkciójukról, sőt az őket 

felhasználó közösségek technológiai és kulturális tradíciójáról, 

vagy esetleg e közösségekben betöltött társadalmi (rang-

jelölő) szerepükről. A kutatás szempontjából ez egy önálló, 

egy pattintott világ…

C C C

M i k é n t 

alakítja életün-

ket a technológiai innováció? 

Erre egy igen jó és szinte mindenkit érintő 

példa a mobiltelefon és a hüvelykujj fi nommoto-

rikájának összefüggése. Akik a negyvenes-ötvenes 

éveikben kezdtek el mobiltelefont használni, javarészt a 

mutatóujjukkal nyomkodják a gombokat, míg a fi atalkor-

ban mobilhoz szokott személyek könnyedén, egy kézzel és 

csupán hüvelykujjal irányítják a készüléket. A hüvelykujj funkci-

ója és fi nommotorikus képessége az elmúlt években rohamo-

san fejlődött ennek a technológiai innovációnak köszönhe-

tően. Nem volt ez másként az őskorban sem: ahogy az 

emberi test, úgy a kultúra is alkalmazkodik a környe-

zeti hatásokhoz, s fordítva is igaz, hiszen az ember 

is alakítja környezetét. Ez a tény a tech-

nológiai innovációkra is 

érvényes.

Thomsen rendszere 

a szeged-szilléri réz-

kincs értelmezését köve-

tően a neves magyar régész, 

Pulszky Ferenc munkájának 

köszönhetően változott meg. 

A kőkor és a bronzkor közé 

beiktatta a réz-

kort.

Pattintott világ
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Helló, tudomány!

A  
régészeti lelőhelyek többségén a leletanyag leg-

nagyobb része mindig kerámia, így mennyiségénél 

fogva is nagyon sok információt hordoz az adott kö-

zösségekről és a különböző közösségek közötti kapcsolatokról.

 A kerámiákat több módon is vizsgálhatjuk. Vannak 

rajtuk szabad szemmel is tanulmányozható jellegzetességek, 

de a legtöbb infor-

mációt mikrosz-

kópos vagy egyéb 

kémiai vizsgálattal 

nyerjük. A szabad 

szemmel elemezhe-

tő jegyek a kerámiák 

formája, díszítése, 

színe és a készíté-

sükre utaló nyomok 

összessége (koron-

golás vagy részek-

ből való felépítés 

nyomai). De a kerá-

miák természettu-

dományos vizsgála-

ta is egyre elterjedtebb Magyarországon.

Jelen cikkünkben a kerámiából készített úgynevezett vé-

konycsiszolatok mikroszkópos vizsgálatát és az abban rejlő 

kutatási lehetőségeket mutatjuk be. Ezeket a vizsgálatokat 

kerámiai petrográfi ai, vagyis kőzettani vizsgálatnak is nevezzük. 

Ez egy roncsolásos módszer, mely során a kerámiából egy pici 

darabot „fel kell áldoznunk” a cél érdekében. Ebből a kis da-

rabból egy 0,03 mm vékony csiszolatot készítünk. A vékony-

csiszolatban a kerámiában található ásvány- és kőzettörme-

lékeket vizsgáljuk, illetve megpróbáljuk meghatározni, hogy 

mely alkotóelemek természetesek és melyek azok, amelyeket 

a fazekas adott a nyersanyaghoz. A nyersanyag „kinézetéből” 

azt is rekonstruál-

juk, hogy a kerá-

mia készítése ho-

gyan történhetett, 

fi gyelt-e a fazekas 

az összetevők meg-

felelő eloszlatására, 

vagy hogyan illesz-

tett össze részeket. 

A vékonycsiszola-

tok vizsgálatához 

úgynevezett pola-

rizációs mikroszkó-

pot használunk.

Sokatmondó hagyomány

A kerámiakészítésben nagyon fontos szerepe volt és van 

a kulturális hagyományoknak. Ugyanazt a típusú, tökéletesen 

funkcionáló edényt számtalan módon el lehet készíteni, de 

a fazekasok elsősorban azokat a módozatokat választják, ame-

lyeket a hagyományuk diktál. A fazekasoknak tehát megvolt 

a lehetőségük a választásra, de a sok rendelkezésre álló lehe-

K
erámiavizsgálatok a régészetben

Kreiter Attila

Bátaszék-Körtvélyes-dűlő: szkíta griff es pecsé-
telő granitoid soványítással

Becsehely-Bükkaljai-dűlő: a nagyon fi nom szemcsés idegen eredetűnek vélt Malo Korenovo (1.) 
kerámia nyersanyaga megegyezik a vonaldíszes helyi kerámiáéval (2)
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Kerámiavizsgálatok a régészetben
tőség közül (mind a nyersanyag/

soványító anyag, mind a készítési 

mód tekintetében) azokat válasz-

tották, amelyeket a kerámiakészí-

tés tanulása során elsajátítottak, 

és amelyek a technológiai hagyo-

mányuk részévé váltak. A rendel-

kezésre álló eszközök, nyersanya-

gok és a technológiai tradíció 

együttesen részei a kulturális ha-

gyományoknak, ezért az edények 

formája, funkciója, valamint az el-

készítésük során hozott techno-

lógiai döntések között bonyolult 

kapcsolat lehet. Mindezek fényé-

ben a kerámiavizsgálat összetett 

társadalmi folyamatok és kapcso-

latrendszerek feltérképezésére 

is alkalmas.

Nyomozás a kerámiák belsejében

A kerámiák vékonycsiszolatai-

nak vizsgálatával olyan informáci-

ókat nyerünk, amelyek segítenek 

megérteni többek között a ke-

rámiakészítés fejlődését, hiszen 

különböző hagyományokat és a közöttük lévő kapcsolatokat 

azonosíthatunk. Ezen kívül azonban számos régészeti problé-

ma megértésében is segítségünkre van. Az alapvető kérdések 

mellett, mint hogy helyi volt-e 

a kerámia nyersanyaga, illetve 

hogy mivel soványították a nyers-

anyagokat, komplexebb kérdé-

sekre is választ kaphatunk. Például 

információt szolgáltathat az adott 

közösség kézművesiparának fej-

lettségéről és szervezettségéről 

is. Megtudhatjuk, hogy voltak-e 

szakosodott fazekasok egy kerá-

miatípuson, vagy akár különböző 

típusokon belül, ami szintén sokat 

elárul az adott közösség társadal-

mi szervezettségéről, kereskedel-

mi vagy kulturális kapcsolatairól.

A lelőhelyeken gyakran kerül-

nek elő olyan kerámiák is, amelyek 

kinézetük alapján más területekről 

származhatnak. Ilyen esetekben 

alapvető kérdés a kerámiák szár-

mazásának meghatározása, vagy-

is hogy az adott kerámiát helyben 

készítették-e, vagy máshonnan 

hozták a lelőhelyre. A nyersanyag 

vizsgálatához ismerni kell a lelő-

hely környezetének földtani viszo-

nyait, amiket szakirodalmi adatok alapján gyűjthetünk össze, 

illetve mintákat gyűjthetünk helyi agyagokból is, amelyek ösz-

szetételét összehasonlíthatjuk a kerámiák összetételével. Ha 

Grafi tos fényezési kísérlet Grafi tos fényezési kísérlet

Szakmár-Kisülés: pelyvával soványított Körös-kerámia 
mikroszkópi képe

Maroslele-Panahát: nagyon fi nom szemcsés Vinča-kerámia 
mikroszkópi képe
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Kerámiavizsgálatok a régészetben
a vizsgálat során kiderül, hogy a kerámia nyersanyaga, avagy 

soványító anyaga nem található meg helyben, esetleg a lelő-

hely közvetlen környezetében, akkor feltételezhetően nem 

helyben készült. A kerámiák eredetvizsgálata azonban más 

szempontból is tanulságos lehet, hiszen az is bebizonyosod-

hat, hogy az idegennek vélt kerámiák valójában helyi termé-

kek, valószínűleg másolatok, és csak formájuk, esetleg díszíté-

sük mutat távolabbi területek felé. Olykor azonban az is kiderül, 

hogy bár az idegennek tűnő kerámiák az adott lelőhelyen 

készültek, vagyis nem kereskedelem útján kerültek oda, a ké-

szítésük mégis teljesen eltér a helyi közösség kerámiakészítési 

hagyományaitól. Ilyen jelenséget fi gyeltünk meg Maroslelén, 

ahol a neolitikus vonaldíszes kultúra lelőhelyén az úgyneve-

zett Vinča-kultúrába sorolható kerámiák kerültek elő, de ezek 

a helyi hagyományoktól eltérő módon készültek. Az eredmé-

nyek alapján arra következtettünk, hogy a Vinča-kultúra em-

berei is éltek a vonaldíszes kultúra maroslelei lelőhelyén, akik 

a korábbi hagyományuknak megfelelően folytatták a kerámia-

készítést. A kerámiavizsgálat segítségével tehát összetettebb 

kapcsolatokat fedeztünk fel különböző kultúrák között.

A kerámiák nyersanyaga mellett a soványító anyaguk 

vizsgálata is nagyon fontos részét képezi az elemzéseknek. 

Soványításkor a fazekasok különböző anyagokat adhatnak 

az agyaghoz. A fazekasok gyakran használtak soványító anya-

got azért, mert a helyi nyersanyag természetes állapotában 

nem volt alkalmas kerámiakészítésre vagy éppen annak a ke-

rámiatípusnak az elkészítésére, amit szerettek volna. A sová-

nyítás módja azonban nagyrészt a hagyományból, vagyis kul-

A 

grafit-

használat egy 

másik érdekes módja 

a grafi tos fényezés. Ez az eljárás 

a késő bronzkorban és a vaskorban volt 

elterjedt, és vélhetően azt a célt (is) szolgálta, hogy 

a kerámiák úgy nézzenek ki, olyan szépen csillogjanak, mint 

a korabeli fémedények. A közelmúltig nem tudtuk, hogy 

hogyan is készíthették ezt a nagyon szép fémes csillo-

gást, de kísérleti úton rekonstruáltuk és meghatároztuk 

a grafi tos fényezés receptúráját. Az ily módon készí-

tett kerámiákat újabb vizsgálattal ellenőriztük, és 

az eredményeket összehasonlítottuk a régészeti 

kerámiákon tapasztaltakkal. A kísérleteink 

alapján bátran kijelenthetjük, hogy a kora-

beli fazekasok nagyon professzionális 

szinten űzték a kerámiakészítést.

Grafi tos fényezési kísérlet

Grafi tos fényezési kísérlet

Dunaszentgyörgy 6. számú főút: kelta grafi ttal 
soványított kerámia és mikroszkópi képei
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turális elvárásokból fakad. Például a neolitikumban pelyvával 

soványították a kerámiák legnagyobb részét, ez az egyik leg-

erősebb hagyomány az őskori Kárpát-medencében, ami majd 

1000 évig fennállt.

Egy, a mai gondolkodással szintén nehezen megérthető 

hagyomány a grafi tos soványítás, amely a keltákra (vaskor) volt 

jellemző. A grafi tos soványítás okai máig tisztázatlanok, annyi 

bizonyos, hogy Közép-Európában terjedt el, és ha nem volt he-

lyi grafi t, távoli területről szerezték be, csak azért, hogy a kerá-

miáikat azzal soványíthassák. Dunaszentgyörgy kelta grafi tos 

kerámiáinak vizsgálata kiderítette, hogy a kerámiák helyben 

készültek, de az ahhoz adott grafi t kereskedelmi kapcsolatok 

révén Dél-Csehországból származhat. Ebben az esetben te-

hát információt kaptunk a távolsági kereskedelemről, illetve 

a kereskedelem módjáról is (nem késztermékkel, hanem nyers 

grafi ttal való kereskedelem), vagyis a vizsgálatok segítségével 

jóval árnyaltabb régészeti értelmezés vált lehetővé.

Mit árul el az építéstechnika?

A kerámiák formázási technikájának vizsgálata szintén fon-

tos a régészeti értelmezésben. Az építéstechnikai megfi gyelés 

alapvető, hiszen az edény törésfelületéből, felszíni egyenetlen-

ségekből, korongolásnyomok sűrűségéből és mikrorepedé-

sekből próbáljuk rekonstruálni, hogy miképp is készülhettek 

az edények. Gyakori jelenség, hogy egy edény elkészítése so-

rán több építési technikát is alkalmaztak. Például Paks-Gyapa 

Szelelő-hegy lelőhely római kerámiáin korongolásnyomokat 

fi gyeltünk meg, ugyanakkor azonban az edényeken szabályo-

san, vízszintesen elhelyezkedő egyenetlenségek (kidudorodá-

sok) is láthatók. Az edények legnagyobb része laptechnikával 

készült, vagyis lapos agyagcsíkokat illesztettek össze, amelye-

ket aztán lassú korongon fi nomítottak tovább. A vékonycsiszo-

latban megfi gyelhető szövet hullámzása a lassú korongolás 

nyomán alakult ki. Az építéstechnika vizsgálatának jelentősé-

ge, hogy a korábbi ismereteinkkel ellentétben a kerámiák ké-

szítésében összetett technikákat is azonosítottunk, amelyek 

a többi technológiai jegyet és a kerámiák formai változatossá-

gát is fi gyelembe véve szintén segítségünkre lehetnek esetle-

ges műhelykörzetek lehatárolásában, vagyis a kerámiakészítés 

szervezettségének megértésében.

A fentiek alapján látható, hogy kerámiavizsgálatokkal na-

gyon sok részletkérdés tisztázható, amelyek hatékonyan segí-

tik a régészeti értelmezést, és olyan részleteiben ismerhetjük 

meg a régészeti kerámiákat, ami a hagyományos régészeti 

módszerekkel nem lehetséges. Az elmúlt időszakban számos 

régészeti kultúra közötti kapcsolatot térképeztünk fel a kerá-

miatechnológia segítségével, amely alapvetően változtatja 

meg korábbi elképzeléseinket régészeti kultúrák és korszakok 

közötti kapcsolatokról és a kerámiakészítés fejlődéséről.

C C C

Kerámiavizsgálatok a régészetben

Paks-Gyapa TO 16: homokkal soványított római fazék (A nyilak a fazék 
építési egységeinek összeillesztési pontjait jelölik, illetve a mikroszkópos 
felvételen a kerámia hullámzó nyersanyaga fi gyelhető meg.)

Paks-Gyapa TO 16: homokkal soványított római fazék (A nyilak a fazék 
építési egységeinek összeillesztési pontjait jelölik.)

Zalakomár-Alsó-csalit: laptechnikával készült kelta fazék, a törésfelületén 
megfi gyelhető repedés a két lap összeillesztését jelöli
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6728 Szeged 
Kollégiumi út  11/H 
www.generalnyomda.hu
info@generalnyomda.hu 
Tel. :  +36-62-814-110 
Fax:  +36-62-445-003 

Vállaljuk

Önben megszületett a gondolat, amely méltó arra, 
hogy megossza másokkal.

Mi megmutatjuk, hogyan lehet ezt 
professzionálisan megvalósítani.

AHOL A GONDOLATOK 
FORMÁT ÖLTENEK

könyv,

brosúra, prospektus,

jegyzettömb,

levélpapír, névjegykártya,

szórólap,

katalógus,

magazin,

dosszié, mappa

legyártását 1-10.000 példányig akár egy nap alatt!

Printdekor, a Móra Ferenc 
Múzeum kiállítási anyagainak
digitális nyomtatási partnere.



A tudomány és az oktatás szolgálatában

A tudomány és az oktatás szolgálatában

A régész Buday Árpád (1879–1937) élete és munkássága

Marosludastól Szegedig

Buday Árpád római koros régész, egyetemi tanár 1879-ben 

született Marosludason, a vasúti pályamunkás, Buday János 

gyermekeként. Tehetsége korán megmutatkozott, középfokú 

tanulmányait a nagyhírű nagyenyedi Bethlen-kollégiumban 

folytatta. A nagyenyedi évek meghatározóak voltak mind a vi-

lágképe kialakulásában, mind a pályaválasztása szempontjá-

ból. Az érettségi után 1898 őszén a kolozsvári egyetem törté-

nelem–latin szakára iratkozott be.

Buday Árpád marosludasi 
(Luduș) szülőháza

Buday Árpád és Banner János a szegedi intézet egyik ásatásán

Helló, tudomány!

Pánczél Szilamér – Pintér-Nagy Katalin – Vass Lóránt

„...Aki azonban az ar-
cheológus szerszámait 

forgatja, annak szer-
számja viselje magán a tu-

domány hitelesítő bélyegét, 
és használja azt úgy, hogy be-

csületére váljon...” (Bu-
day Árpád)
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A tudomány és az oktatás szolgálatában

Buday, a római koros régész

Buday Árpád erdélyi ró-

mai koros régészeti kutatá-

sai mindössze egy rövid, de 

annál intenzívebb időszakra 

terjednek ki. Legkorábbi tu-

dományos publikációi a római 

felirattanhoz kötődnek, me-

lyekben főként az Erdély terü-

letéről előkerült feliratos em-

lékeket közölte le. 1912-ben 

pedig megjelentette a Római 

felirattan című kézikönyvét.

A Pósta Béla által vezetett 

kolozsvári régészeti iskolában 

a római limes tanulmányozása kiemelt szerepet kapott. Ennek 

megszervezésével, gyakorlati lebonyolításával és kivitelezésé-

vel Buday Árpádot bízták meg.

Akárcsak Torma Károly, Buday Árpád is Dacia északnyu-

gati limesszakaszával kezdte meg a munkát. 1911 júliusában 

bejárta a limes Sebesvár (Kolozs megye) és Tihó (Szilágy me-

gye) közötti szakaszát, majd az ókori Porolissum (Mojgrád, 

Szilágy megye) környékét vizsgálta át a római határvédelem 

szempontjából. Bár megfi gyelései sok esetben helyesnek bi-

zonyultak, a meszesi töltésrendszerről a későbbi kutatások 

egyértelműen bebizonyították, hogy az nem volt folytonos, 

hanem számos őrtoronyból állt. Buday vitathatatlan érdemei 

között szerepel azonban, hogy kísérletet tett a limesrendszer 

relatív időrendjének megállapítására, és az erődítési rendszer 

elemeinek pontos megfi gyelései is az ő nevéhez fűződnek.

Buday fő életcélját a teljes daciai limes kutatásában látta. 

Behatóbban foglalkozott Dacia délkeleti határának elméleti 

problémáival, a daciai határvédelem többlépcsős, fokozatos 

kiépítésével, valamint a Dacia és Pannonia között lévő Duna–Tisza 

köze déli végében elhelyezkedő római töltésrendszer beazonosítá-

sával is. Ásatási jelentései és eredményeinek közlései alapos, rend-

szeres és mai szemmel nézve is korszerű feltárásokról árulkodnak.

Már másodéves hallga-

tóként bekapcsolódott 

a Pósta Béla által újjá-

szervezett régészeti 

intézetben és a ré-

giségtárban folyó 

munkákba. Az évek 

során mestere „jobb-

keze” lett, és a tudomá-

nyos ranglétra szinte minden 

lépcsőfokát kijárta. 1905-ben 

házasodtak össze menyasszonyával, 

Hilf Margittal. A családban „Édinek” becézett felesége hűsé-

ges társa volt Budaynak, biztos, harmonikus családi hátteret 

teremtett számára. Házasságukból négy gyermek született, 

köztük az ismert grafi kus- és fametszőművész, György.

Erdély 1918-as román megszállása a Buday család életét 

is gyökeresen megváltoztatta. Pósta halálát követően, 1919-

ben átvette az intézet és a múzeum irányítását, azonban még 

ebben az évben letartóztatták. A hadbíróság – bár az ügyész 

a halálra ítélésére tett indítványt – fél év után felmentette. Bu-

day Árpádot alacsonyabb beosztásban, de visszavették az in-

tézetbe, viszont addigi munkája teljesen ellehetetlenült.

Budayt 1924 májusában nevezték ki a Kolozsvárról áttele-

pült szegedi egyetem Régészeti Intézetének élére, és még eb-

ben az évben át is költözött a családjával a dél-alföldi városba, 

ahol haláláig vezette az intézetet, de emellett számos egyete-

mi tisztséget is betöltött (így a bölcsészkar dékánja is volt). Bu-

day kiemelt fontosságúnak tartotta, hogy felkeltse tudománya 

iránt a nagyközönség fi gyelmét. Ezért számos ismeretterjesztő 

előadást tartott, főként a szegedi évei során. A Buday házaspár 

számára történész fi uk, Kálmán 1936-os tragikus halála hatal-

mas csapást jelentett. Feltehetőleg ez is hozzájárult Buday be-

tegségének felgyorsulásához, aki végül 1937-ben, 58 évesen, 

hosszas szenvedés után hunyt el Szegeden.

A latin szerzők a limes 
szót a megjelölt vagy 

megerősített határszakasz 
megnevezésére használták. A 

modern kor történészei e kifeje-
zést a Római Birodalom határvé-

delmi rendszerével tették 
egyenértékűvé.

A kolozsvári régészeti intézet alapítója, Pósta Béla és tanítványai (balról jobb-
ra: Kovács István, Roska Márton, Buday Árpád, Pósta Béla, Létay Balázs)

Buday Árpád dékáni talárban 
(1931–1932)

Buday Árpád a szegedi intézet professzori szobájában (1930)
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A tudomány és az oktatás szolgálatában

Buday egy előzetes terepbejárást követően, 1908-ban 

kezdte meg nagyléptékű feltárásait az ókori Porolissum terüle-

tén, ahol kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen 1914-ig 

dolgozott. Eredményei és módszertana mindmáig referencia-

értékkel bírnak a lelőhely kutatásában. A négy éven át folyta-

tott feltárások minden kétséget kizáróan egy jelentős római 

település meglétét igazolták. Ásatásai során Buday különböző 

háztömbökbe tagolódó, a Kr. u. 2–3. századra keltezhető lakó-

épületeket tárt fel. Az addig csupán a középkori oklevelekből 

ismert meszesi monostortemplom feltételezhető épületdíszeit 

és temetőrészletét is beazonosította a római település déli ré-

szén. Bár főként a római határvédelmi rendszer érdekelte, ása-

tásai szinte kivétel nélkül polgári épületeket érintettek. 1912-

ben Magyarosdon (Hunyad megye) egy 12 helyiségből álló, 

padlófűtéses római vidéki lakóházat tárt fel nagy műgonddal, 

majd 1913-ban Csákigorbón (Szilágy megye) egy magánfürdő-

vel ellátott 9 helyiséges római kori lakóépületet kutatott. Vizs-

gálatai nagymértékben hozzájárultak Dacia tartomány telepü-

léshálózatának alaposabb feltérképezéséhez.

A katonai szolgálat alól felmentett Budayt az első vi-

lágháború idején az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege 

által megszállt, ma Koszovóhoz tartozó Metochia és Hasi 

terület „őskori és ókori emlékeinek számbavételére” kérték 

fel. A megbízatást a Magyar Tudományos Akadémia Keleti 

Bizottságától kapta, és 1917. májustól júliusig ennek eleget 

is tett. Jelentésében részletesen kitért a térség ókori és kö-

zépkori történetére, és elsőként sikerült beazonosítania szá-

mos régészeti lelőhelyet.

Buday szegedi munkásságának egyik fő témája a trák lovas 

isten kultuszához kötődik. 1926 és 1930 között több publikációja 

jelent meg e témában a szegedi intézeti évkönyvben, reagált a 

téziseit ért kritikákra, refl ektált a kutatás során előkerült újdon-

ságokra. Tézisét, miszerint a kultuszhoz kötődő ikonográfi ai áb-

rázolásokon megjelenő központi istenalak kísérőiként kell értel-

mezni a lovasisteneket, a legújabb kutatások is megerősítették.

Az intézetalapító Buday

Buday Szegedre törté-

nő áttelepülése alapjaiban 

változtatta meg szakmai 

munkásságának az irány-

vonalát. Buday Árpád ku-

tatási területe szempont-

jából Erdély ideális terep 

volt. Szeged, az egykor 

a római limes „túloldalán” 

fekvő Partiscon a lehető 

legrosszabb választásnak 

bizonyulhatott a számára. 

Buday ennek fényében 

legfőbb feladatának azt 

tekintette, hogy előteremtse szegedi intézete számára a színvo-

nalas oktatáshoz és kutatásokhoz szükséges megfelelő anyagi 

és infrastrukturális hátteret.

Az ifj ú házas Buday és felesége, Hilf Margit 
(Kolozsvár, 1906) Buday Árpád a koszovói expedícióján, 

Pećben (1917)

A szegedi intézet gyűjteménye az 1930-as években
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Buday Árpádnak és munkatársának, Banner Jánosnak alapja-

itól kellett felépíteni a Régészeti Intézetet. Ekkor az „intézet” egy 

helyiségből és két íróasztalból állt a Dugonics téri épületben. 

Buday tekintélyének és eltökéltségének köszönhetően az in-

tézet azonban hamarosan jelentős területeket kapott az egye-

tem kezelésébe kerülő egykori Leszámoló Palotában (a szegedi 

bölcsészettudományi kar ma is használt épületében). Emellett 

elengedhetetlennek bizo-

nyult a legfontosabb hazai 

és külföldi szakirodalmat 

magába foglaló könyvtár 

és a régészeti gyűjtemény 

létrehozása is. Buday szintén 

kolozsvári mintára alapította 

meg az intézet folyóiratát, 

a Dolgozatokat, mely csere-

alapot képzett a könyvtár 

gyarapítása számára.

Buday igyekezett ki-

szélesíteni a szegedi ré-

gészeti oktatás palettáját 

az őskortól a középkorig. 

Saját kurzusainak változa-

tossága is jól mutatja ezt 

a törekvést, az ókori régé-

szet mellett tartott órákat 

többek között például ős-

korból, de népvándorlás 

korból is. A képzés lénye-

ges eleme volt a gyakorlati ismeretek elsajátítása is, mind 

az intézet gyűjteményében, mind ásatásokon tapasztalato-

kat szerezhettek a hallgatók.

Buday Árpád munkásságának egyik hangsúlyos eleme volt 

az egyetem hallgatóinak védelmében folytatott tevékenysé-

ge. Az egykori nagyenyedi diák, akinek a létfenntartását a re-

formátus kollégium anyagilag támogatta, fontosnak tartotta, 

hogy a kevésbé jómódú hallgatóik ellátásáról is gondoskod-

jon. Szegeden szinte az összes szegény sorsú diák támogatásá-

ra létrejött szervezet tagja, illetve vezetője volt.

Buday Árpád kolozsvári évei alatt tehát jelentős eredmé-

nyeket ért el a római limes és Dacia tartomány települései-

nek kutatása terén. A római felirattannal foglalkozó munkája 

mindmáig rendkívül hasznos kiadványnak tartható. A koszo-

vói régészeti kutatások egyik úttörőjeként tartják számon. 

Szegedre áttelepülve azonban az oktatói, közéleti tevékeny-

sége vált hangsúlyosabbá.

Életének csak egy kis szeletét, 13 évét töltötte Szegeden, 

ennek ellenére nem csak az egyetem, de a város egyik jelentős 

közéleti személyiségévé vált. Emellett lényegében a semmiből ve-

tette meg Szegeden egy európai szinten is kiemelkedő régészeti 

intézet alapjait. Erdély azonban mindvégig meghatározó szerepet 

töltött be életében, annak ellenére, hogy soha nem tért vissza szü-

lőföldjére, s ma is a szegedi református temetőben nyugszik.

C C C

Buday által 1914-ben feltárt római 
épület és középkori temetőrészlet 
Porolissumon

A porolissumi segédcsapattábor rekonstruált kapuja a Pomet-dombon

Porolissum alaprajza: 1. vámépület, 2. szentélyek, 3. segédcsapattábor 
(Citera-domb), 4. segédcsapattábor (Pomet-domb), 5. vicus és muni-
cipum, 6. középkori temető, 7. amfi teátrum, 8. forum, 9. római temető 
(Ursoieş-domb)

A tudomány és az oktatás szolgálatában

Móra Ferenc és a Buday család közös nyaralása Balatonbogláron (1926)
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Rövid hírek

 Mizújs?

Új mükénéi sírkamra

Gót falu Székel�udvarhely   
határában

A Nagy-Küküllő 

mentén 2007-ben egy 

gót település (Kr. u. 3–4. század) fel-

tárását kezdték el. 2016-ban és 2017-ben egy 

építkezés miatt ismét ásatások folytak a lelőhe-

lyen. Eddig mintegy 2 hektárnyi területet kutattak 

meg a Haáz Rezső Múzeum munkatársai, melynek so-

rán 35 lakóépületet és több száz gödröt tártak fel. A házak 

általában 3×4 méteres alapterületűek, négy sarkukon 

oszlopok álltak, melyek közeit vesszővel fonták be, 

majd sárral tapasztották. Általában egy-egy ke-

mence is tartozott a házakhoz. A kutatók szerint 

a település temetője az egykori patak túl-

oldalán, a mai gyárépületek 

alatt lehetett.

Gombászás 

közben bukkan-

tak egy összehajtogatott arany-

lemezre Szeged határában. A kihajtogatás 

során kiderült, hogy egy igazi ritkaság került 

napvilágra. A tárgy ugyanis egy aranyból készült 

késő bronzkori (kb. Kr. e. 1200–900) lábvért egy da-

rabja. A Móra Ferenc Múzeum munkatársai a helyszín 

átvizsgálása során megtalálták a vért hiányzó ele-

meit is. Hasonló lábvérteket az Égeikumtól egé-

szen Franciaországig használtak, azonban 

a Dunától keletre ez az első példány, ráadá-

sul aranyból készült, ami szintén 

nem túl gyakori.

Világraszóló régészeti
ritkaság Szeged határából

Újabb mü-

kénéi (Kr. e. 13–12. 

század) sírt találtak Salamina-szi-

get (Görögország) fővárosának központ-

jában. A szennyvízhálózat javításának kap-

csán bukkantak az újabb kamrára. A sír egy 

korábban felfedezett temetőben található, és 

legalább 5 személyt temettek el benne. A sír-

kamrát sziklába vájták, és többször is elön-

tötte a víz. A leletek közül kiemelkedőnek 

számítanak a rendkívül jó állapotban 

megmaradt, gazdagon díszí-

tett edények.
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Bácsmegi Gábor

Rövid hírek a világból

Pogány szertartás a
keresztény Magyarországon?

a világból

Honfoglaló sír 
Békésszentandrás
határában

10.000 éves lehet a rizstermesztés

Kínában, 

a Jangce folyó 

mellett lévő Shangshan lelő-

helyen a 2000-es évek eleje óta kutatnak kí-

nai régészek. Az ásatás különböző helyszínei-

ről vett földmintákban rizsből származó fi tolitok 

(a növények szöveteiből származó kovaszemcsék) 

kerültek elő. Az azonos rétegekből származó radiokar-

bon-vizsgálatok alapján a legidősebb leletek mint-

egy 10.000 évesek. A kutatók szerint a település 

lakosai már nemcsak gyűjtögették a rizst, ha-

nem termesztették is. Természetesen ez az 

ősi rizs kevéssé hasonlított a ma 

termesztett rizsfaj-

tákra.

Az M44-es 
autóút megépíté-

séhez kapcsolódóan a Szegedi 
Tudományegyetem Régészeti Tanszéké-

nek munkatársai végeztek megelőző feltá-
rásokat Békésszentandrás határában, melyek 

során egy honfoglaló harcos maradványait ta-
lálták meg. A magányos honfoglaló melletti pad-

kán fekvő lovának koponyáján és lábszárcsont-
jain kívül zabla, vascsat és kengyelpár került 

elő. A harcos mellől pedig vaskés, valamint 
ezüst- és bronztöredékek, illetve egy jó 

állapotban maradt bronzszerelékes 
szablya maradványait is 

feltárták.
S z a r v a s t ó l 

Kondorosig az M44-es 

autóút megépítéséhez kapcsolódó-

an végeztek feltárást a Munkácsy Mihály Múzeum 

munkatársai. Az egyik kardosi, Árpád-kori lelőhelyen 

az egyik gödör alján egy kettévágott kutya maradványai 

és egy lóláb csontjai feküdtek. A kettévágott kutyára tett 

eskü az egyik legerősebb volt a keleti nomád népek között (er-

ről bővebben a Határtalan Régészet 3–4. számában olvashatnak), 

azonban a kardosi lelőhelyet a 11–12. századra keltezhetjük. Nem 

zárható ki, hogy ez a lelet az 1046-os, békési Vata által, avagy 

az 1063-as Vata fi a János által vezetett pogánylázadásokhoz 

köthető, ugyanis a régi valláshoz visszatérni kívánók kö-

vetelései közt szerepelt – többek között – a lóhúsevés 

tilalmának feloldása is. Ki tudja, talán ezzel a ku-

tyára tett esküvel csatlakozott a falu 

népe a lázadókhoz…
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Blogoló

2015 végén Debrecenben megnyílt a Déri Múzeum új állandó kiállítása. Az ennek 

részét képező, A csillagos ég lakói című régészeti kiállítás a halotti kultusz és a te-

metkezés témáját járja körül. A kiállítás alsó, középső és felső egységre tagolva há-

rom fő részből áll. Az érkező látogató egy hajnali fényben derengő erdei tisztásra 

lép elsőként, amelynek közepén nagy életfa áll.

HAJDÚ ZSIGMOND
A pocsaji kocsi új megjelenése
Egy régészeti műtárgy másodlagos felhasználásáról

A lenti erdei séta során, a nyári napforduló éjszakai égboltjának látványa alatt, a látogató a Hajdú-Bihar me-

gye területén a földből előkerült régészeti leletek révén ismerkedhet meg a temetkezés és a halál körüli egy-

kori szertartásokkal. A kiemelt témakörök: lakóhely és temetkezőhely viszonya az újkőkorban és a rézkorban, 

temetkezési formák a bronzkorban, a halotti kultusz emlékei az avarok és honfoglaló magyarok időszakában.

A terem közepén álló életfa belsejében, a hengeres, pirosra festett térben, a halál „egyetemes szen-

télyét” jelképező helyszín közepén, egy áttetsző kockában a pocsaji kocsi lebeg, négy tárgytól körülvé-

ve – a halál létélményének időtlenségét érzékeltetve. A „szentélyben” elhelyezett további tárgyak olyan 

egyetemes „ősképeket” hívnak elő, mint az előkészítés a halotti útra, a kapcsolattartás a halotti világot 

felügyelő istenekkel vagy természetfeletti lényekkel, emlékezés a halottra.

A terem közepén álló életfa

A pocsaji kocsimodell installálása a Déri Múzeum A csillagos ég lakói
című állandó régészeti kiállításában (fotó: Jurás Ákos, Déri Múzeum)
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A pocsaji kocsi új megjelenése

Innen, a halál szentélyéből az életfa koronájába, az égi világba felvezető lépcső végül egy egyipto-

mi sziklasírba visz. Ez az égi világ, kiállításunknak az egyiptomi Halottak könyvéből választott címének 

megfelelően, a csillagos égbe felköltözött halottaink allegóriája; maga a sírkamra pedig a Déri Múze-

um egyiptomi gyűjteményéből válogatott tárgyak segítségével idézi fel az emberiség történetében 

talán legjobban rekonstruálható, legmonumentálisabb és leghosszabb ideig fennmaradó ókori civili-

záció halotti kultuszát.

A kiállítás koncepciója arra az Eliade-féle tételre épül, miszerint 

„a Halálnak megvan a maga világalkotó ereje”. Ez a világ persze 

sok mindenben hasonlít az élők világához, bár annak sokszor for-

dítottja/tükörképe, de az emberiség tudatában e két szféra elsza-

kíthatatlan egységet alkot. Lényegét tekintve tehát egy időtlen és 

egyetemes jelenségről van szó.

A fentiek szellemében felépített kiállításunk centrumába, 

az életfa belsejében lévő „halálszentély” mértani középpontjá-

ba tehát a pocsaji kocsimodellt állítottuk. A pocsaji kocsi 

mint hiteles műtárgy (részletes leírását lásd az őskori 

kocsimodellekről szóló cikkünkben) jeleníti meg 

leginkább – felfogásunk szerint – az utazást/

eltávozást mint a halál talán legegyete-

mesebb metaforáját. Így lett a különle-

ges műgonddal megalkotott bronzkori 

műtárgy a kiállítás emblémája is.

C C C

M i r c e a 

Eliade (1907–

1986) világhírű román 

vallástörténész, fi lozófus volt. 

A nagy világvallások mel-

lett foglalkozott a sam-

anizmussal és az ok-

kultizmussal is.

Az egyiptomi sírkamra (fotó: Lukács Tihamér, Déri Múzeum)

Az egyiptomi sírkamra  (fotó: Lukács Tihamér, Déri Múzeum)

Az utazás/eltávozás 
metaforája (fotó: Jurás 

Ákos, Déri Múzeum)
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Indiana Jones és barátai

szöveg: Felföldi Szabolcs

rajz: Fekete Brigitta
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A téridő vándorai
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Indiana Jones és barátai
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A „Rejtvény” nevű játékunk nyertesei: 

Lang Tünde, Papp József és Stoll Ildikó.
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Készítsd el saját pörgettyűdet! A kocsik, szekerek kerekéhez hasonlatos 
egyszerű pörgő-forgó gyermekjátékok számtalan kultúrában 

megtalálhatóak. Segítünk, hogyan is készítheted el otthon
természetes anyagokból az egyedi tervezésű pörgettyűdet.

Játék

Hozzávalók:

hurkapálcika vagy saslikpálcika

kartonpapír

színes ceruza, festék, zsírkréta (tetszés szerint)

ragasztó

olló

körző

Elkészítés:

1. Körülbelül 10 cm átmérőjű kört rajzolj ki
a kartonpapíron.

2. Rajzold meg és színezd ki egyedi tervezésű 
mintádat a körön belül. Ne felejtsd el a há-
toldalán jelölni a kör középpontját!

3. Vágd ki az elkészült pörgettyű alapját a 
kartonpapírból.

4. Ollóval lyukaszd ki a pörgettyű középpont-
ját, majd szúrd át rajta a pálcikát.

5. A pálcika vége és a kartonlap között kb. 3 
cm távolság legyen. Ha kicsi a távolság, ak-
kor tovább tudod pörgetni.

6. A pálcikát és a kartonlapot ragasztóval 
rögzítsd, és már készen is van a pör-
gettyűd!

Búgócsiga Pompejiből
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Indiana Jones és barátai

Az ekhós szekerek Amerikájához hozzá tar-

tozik a sült pulyka és az almás pite is. Azonban a mára már 

tradicionális amerikai süteménynek számító pite nem az Újvilág 

szüleménye, ezt az édességet a 17–18. századi brit, holland és 

svéd telepeseknek köszönhetik az amerikaiak. A pite eredetileg 

sós, húsos töltelékkel készült, és már a középkorban is ismerték.

Az eredeti almás pite angol, ami Robert Greene brit költő verés-

ben is felbukkan („úgy lélegzik, mint egy gőzölgő almás pite”). 

Az első édes pite pedig tökkel ízesített volt, ennek írásos em-

lékét egy 1675-ben megjelent szakácskönyv őrzi.

Elkészítés 
A lisztet és a vajat összedolgozzuk, míg morzsás alapot 

nem kapunk. Hozzáadjuk a többi alapanyagot. Összegyúrjuk, és (mi-

nimum) 1 órát a hűtőben pihentetjük.

Ez idő alatt elkészítjük a tölteléket, az almát a többi alapanyaggal 

egy lábasba tesszük, és puhára pároljuk, majd hagyjuk kihűlni.

A tészta felét kinyújtjuk, és a kivajazott formába tesszük, ezt köve-

tően a tölteléket szépen egyenletesen eloszlatjuk rajta.

A tészta másik felét két (lisztezett) sütőpapír közé tesszük, és ki-

nyújtjuk. Az egyik sütőpapírt eltávolítjuk, és egy határozott mozdulat-

tal a pite tetejére helyezzük a kinyújtott tésztát. A kinyújtott tésztát vé-

konyabb csíkokra is vághatjuk, és azokat egymást keresztezve, szépen 

rácsmintaként is lefektethetjük a sütemény tetejére.

A tojásfehérjével vékonyan megkenjük a pite tetejét, és egy kevés 

cukorral megszórjuk. Néhány helyen bevagdossuk, és 40-50 

percig 180 fokon sütjük.

R e c e p t

A tésztához
230 g fi nomliszt140 g vaj

1 citrom héja90 g porcukor1 csipet só2 db tojássárgája1 evőkanál víz

A pite tetejére1 evőkanál barna cukor
1 db tojásfehérje

A töltelékhez1 kg alma
1 dl víz

fél citrom leve1 kávéskanál fahéj3 evőkanál barna cukor
1 teáskanál gyömbérfél citrom héja

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

98



Honfoglalók – kalandozók 

Mintegy ezer évvel ezelőtt sorsfordító évtizedeket élt meg egy 
keletről jött népcsoport itt, a Kárpát-medencében. A magyarság 
egy bő évszázad leforgása alatt a Kárpátoktól keletre eső steppevi-
dékről nem csak beköltözött a Kárpát-medencébe, de ez idő alatt 
felforgatta a tőle nyugatra és délre található keresztény Európa 
nyugalmát, egészen a mai Spanyolországig. Sőt mi több, pár 
évtizeddel később viharos gyorsasággal lezajló és gyökeres vallási, 
kulturális, gazdasági és társadalmi változásokat követően egy erős 
keresztény államot is képes volt létrehozni itt, Közép-Európában. 
Egy olyan királyságot, mely az oszmánok térhódításáig valóban 
Európa egyik vezető nagyhatalmává vált. Ez a bő évszázad a hazai 
régészeti kutatás által vizsgált egyik legizgalmasabb periódus, 
melyben olyan meghatározó kérdések kapnak szerepet, mint a 
magyarság eredetének, vándorlásainak problémaköre, a honfogla-

lók megtelepedésének kérdései, a kalandozó hadjáratok zsákmányának további sorsa vagy az 
államalapítást megelőző, a nagyközönség által még alig-alig ismert „nagy széttelepítés” problémakö-
re. Ezek csokrát nyújtja a Határtalan Régészet év végi utolsó száma. 
Megjelenés: 2017. december.

FIZESSEN ELŐ A KÖVETKEZŐ LAPSZÁMOKRA!

Előfizetve a magazin 890 Ft helyett csak 750 Ft-ba kerül, ami évente mindössze 3.000 Ft!

Az éves előfizetés négy lapszámra vonatkozik, a befizetés banki átutalással lehetséges.

Számlatulajdonos neve: Móra Ferenc Múzeum

Számlaszám: 12067008-01374152- 00100004

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel: Határtalan Régészet, valamint nevét és címét

Címünk: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1−3.

E-mail: hatartalanreg@gmail.com

Telefonszám: +36-62-549-040

EDDIG MEGJELENT LAPSZÁMAINK:

A Salisbury Kft. a régészet és műtárgyvédelem terén hazánk 
egyik legrégebben működő magánvállalkozása. 

Országosan akkreditált vállalkozásként a régészeti munkák 
valamennyi fázisához és az örökségvédelem területeihez 
kapcsolódva a legkorszerűbb technológia segítségével nyújt 
szolgáltatásokat.

www.salisbury.hu

Híd a múltba
programunk keretében támogatott kezdeményezések: 

Múzeumi, régészeti kiadványok

Régészeti és képzőművészeti kiállítások

Orosz–Magyar Uráli Régészeti Expedíció

Szíriai magyar régészeti misszió

1000 éves sólyi templom

Egyetemi ösztöndíjak

Gyermekprogramok

Ö RÖKSÉGVÉDELMI  A L A PÍ T VÁNY

Kérjük, támogasson adójának 1%-val! Adószámunk: 18714784213



II. évfolyam 3. szám – 2017

ára: 890 Ft
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A   KONTEXTUS   A   HELLÓ, TUDOMÁNY!   A  RECEPT  A   KINCSÁSÁS HALOTTAL  A

NÉGY KERÉKEN
A kocsi evolúciója

HATÁRTALAN

A A trundholmi napszekér

A A kerék és a kocsi

A A kelta kocsi

A Kocsimodellek az őskorból

Aranypárták Sakk-matt
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Vizuális művészet
a számítógépes grafika előtt (1890—1956)

2017. április 12. — december 31.

Móra Ferenc Múzeum
S z e g e d ,  R o o s e v e l t  t é r  1 – 3 .

2017.  ápr i l i s  22 .  –  december  31.

Látogasson el id
őszaki

kiállít
ásainkra egész évben!
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