
Lelő-hely

A hamvasztásos sírok nagyobb része 
úgynevezett szórt hamvas temetkezés-

nek bizonyult, változatos mellékletekkel, és 
jellemzően két kerámiaedény – tál és felhúzott 

fülű bögre – kíséretében. A hamvasztásos sírok 
kisebb része pedig urnás rítusú volt. Az égetés so-

rán a csontok szürkésfehérre égtek, felszínük pedig ke-
resztben, illetve pókhálósan megrepedezett. Az urnákba 

a kalcinált csontok mellé mellékleteket is helyeztek, majd a 
halotti máglya maradványait egy kisebb gödörbe szórták, és 

erre tették rá az égett csontokkal teli urnákat. Megfi gyelhettünk 
olyan sírt, ahol a hamvakat nem az edénybe rakták, hanem köré 

szórták (szórt hamvas). Itt is kisebb hamus betöltésű gödör 
volt az edényke alatt, de az edényben hamvakat 

nem találtunk, körülötte viszont igen. 
Két sírnál fordult elő fegyver-

melléklet, egy-egy 
lándzsa.

2009.  július végétől október végéig a Bu-
dapesti Történeti Múzeum megelőző 

régészeti feltárást végzett Budapest határában az M0-s 
autóút déli szektorának egyik lelő-
helyén, az Akácos-dűlőben. A te-
rületen a vastag humuszrétegben 
és a  sárga altalajban 135 szkíta 
kori objektumot, s köztük 113 sír 
tártunk fel. Ezek közül 52 csontvá-
zas, 35 pedig hamvasztásos rítusú 
volt. Előkerültek ugyanakkor olyan 
edények is, melyeknél sem cson-
tokat, sem pedig hamvakat nem 
találtunk, mivel a temető területén 
dokumentáltuk a jelenségeket, így 
előzetesen jelképes sírokként ke-
zeltük azokat.

A sárga altalajban a foltok-
ra rábontva a vázaknak álta-
lában a koponya- vagy me-
dencerészét találtuk meg. 
Sok esetben maga a sár-
ga altalaj szolgált be-
töltésként, mely meg-
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lehetősen kemény, de jó konzerváló közegként őrizte 
meg a csontokat. A humuszban talált vázak igen rossz 
megtartásúak, több esetben hiányosak, bolygatottnak 

mutatkoztak. A vázak három sír 
kivételével zsugorított hely-
zetben feküdtek. A zsugorított 
vázaknak három formája fordult 
elő: a felhúzott lábú, félig oldalt 
fektetett (az esetek kétharma-
dánál balra fordított), a háton 
fekvő, medence alá húzott lábú, 
illetve az oldalra fektetett típus. 
A zsugorított vázak ovális, kerek 
formájú sírgödörben feküdtek. 
A  sírokba túlvilági útravalóul 
kisebb, valószínűleg ételt-italt 
tartalmazó korongolt edénye-
ket – felhúzott fülű bögre, 

hordó alakú fazék, tál – 
helyeztek mellékletként. 
A z   é k s z e r e k  k ö z ü l 

az  öntött bronz huzal-
karpereceket (rovátkolt 
vagy sima felülettel), 
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üvegpaszta, agyag-, borostyán- és vas-
gyöngyöket említhetjük. Haszná-
lati tárgyként orsógombokat, 
csiszoló köveket és késeket 
is raktak a sírokba. A ruhá-
zat részeként vascsatot és 
vaskarikát találtunk. Eze-
ken kívül kibontásra kerül-
tek testbe fúródó nyílhegyek 
is (vasból és bronzból egyaránt). 
A Kr. e. 5. század és 2009 között el-
telt kétezer ötszáz év szinte mit sem 
változtatott azon az  50 db kék 
színű üvegpaszta gyöngyből 
álló szkíta kori gyöngy-
soron, amit a  temető 
szélén leltünk. Készí-
tési módja a  megszo-
kott; olvasztott üveg-
paszta hurkából vágott kisebb 
és nagyobb darabok, amiket 
az utómunkálatok során fé-
nyeztek és csiszoltak, majd 
az  egyes darabokat átlu-
kasztották.

A temetőben egyetlen 
kettős sírt találtunk, melyet 
eredeti – in situ – helyze-
tében kiemeltünk és falá-
dába csomagolva a múze-
umba szállítottuk. A sírba 
egy felnőtt nőt és egy 7-8 
év körüli gyermeket temettek. Már a felnőttet is 
érdekes pozícióban fektették a sírba [erről még 
alább! – a szerk.]. A gyermeket pedig a nő mell-
kasára, oldalt fektették. A felnőtt nő jobb 
oldalán az utolsó bordaívnél egy jó 
á l l a p o t ú  h á r o m é l ű 
klasszikus szkí-
ta kori bronz 
nyí lhegy ke-
rült elő, mely 
talán a nő halálát 
is okozhatta. A bronz-
b ól  öntöt t  háromélű 
nyílcsúcs a sírt a Kr. e. 5. század 
2. felére keltezi. A gyermek egykori 

viseletéből három gyöngy került napvi-
lágra. Mellékletként egy felhúzott 

fülű bögrét, egy lapos tálat, il-
letve egy csiszolókövet 

helyeztek még a sírba.

 A  sír feltárásakor 
először a női váz füg-

gőlegesen behajlított lá-
bai kerültek napvilágra. Bal lábát 

térdben felhúzva, szinte álló helyzet-
ben behajlítva találtuk, míg a jobb 
lábát a  klasszikus békapóznak 

megfelelően helyez ték 
el, a  két lábfej viszont 
egymáson keresztezve 
feküdt, mintha boká-

ban összekötözték volna 
őket. Majd az oldalra for-

dított arcú koponya került 
elő, és végül a meglepetés, 
hogy van még egy személy 

a sírban. Egy gyermek. Egy 
kisgyerek, az  édesanyja 
ölelésében, gyöngyökkel 
a nyakában. Mellettük egy 
a szkíta korra oly nagyon 

jellemző behúzott pere-
mű kerámia tállal és egy 
felhúzott fülű bögrével, 
a nő feje alatt őrlő- vagy 
csiszolókővel. 

A régészeti feltárá-
soknál az a gyakorlat, hogy minden 
leletet dokumentálás – rajzolás, fény-

képezés, geodéziai 
felmérés, leírás – 
után felszedünk, 
s nem hagyunk 

semmit sem a föld-
ben. Ebben az  eset-

ben is lerajzoltuk a sírt, 
lefényképeztük, leír tuk, 

bemértük, de valahogy a fel-
szedést halogattuk. Nem cson-

tokat láttunk, nem mellékleteket, 
hanem egy anyát és egy gyermeket, 

akiket együtt temettek el. Vajon miért? 

A kettős sír
 rekonstru

kciója
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Mi történhetett? Soha nem fogjuk megtudni. 
Csak találgathatunk. Talán így van ez jól, ki tud-
ja? Amit azonban biztosan tudunk, hogy a nő fi -
atal volt, a gyermek pedig 7 éves körül lehetett, 
valamint, hogy egy időben temették el őket, és 
elképzelhető, hogy a nő erőszakos halált halt.

Senki nem akart hozzájuk nyúlni. Napokig 
ott feküdtek, letakarva. Közben kiérkezett a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum antropoló-
gusa is, aki felhívta a fi gyelmünket arra, hogy 
az a nyílhegy, az bizony olyan helyen volt, ami 
könnyen okozhatta a nő halálát. És még mindig 
nem tudtuk felszedni őket. Magunk sem értet-
tük, mi tart vissza minket, hiszen több száz, ha 
nem ezer sírt szedtünk már fel pályánk során, de 
valamiért ők mások voltak. Aztán, hogy kinek 
az ötlete volt, már egyikőnk sem tudná meg-
mondani, de belénk villant, hogy ezt a sírt nem 

szabad felszednünk, 
vagy ha igen, csakis 

úgy, hogy egyben 
maradhasson. Ami 
a z t  je lentet te, 

hogy bizony in 
situ helyzetben 
kell megolda-

nunk az  el-
szállítását.

A temető antropológiai elemzése szerint az urnába 
temetettek fele gyermek volt, és csak kettő esetben biztos, 

hogy felnőttet temettek az urnába. Ezeknél a temetkezések-
nél hat esetben csak vázmaradványokat találtunk, és csak a két 

felnőttnél találtunk koponyamaradványokat. Az égetés mértéke 
szerint meglehetősen egységesek a maradványok. A legtöbb 

esetben a csontok szürkésfehérre égtek, felszínük keresztben, illetve 
pókhálósan repedezett. A csontok összeütődésekor a kerámiákhoz, 

porcelánhoz hasonlóan tompán csilingelnek. Ritkán találtunk kevésbé 
égett, megfeketedett színű csontokat. Valamint négy esetben az átlagosnál 

jobban krétaszerűre égett, fehér színű, aprócska csontszilánkokat is találtunk. 
A vázcsontok rossz állapota miatt csak három férfi  termetét lehetett kiszámítani, 

mindhárman a nagyközepes termetkategóriába estek, átlagos termetük 172.4 cm 
volt. A nőknél négy esetben lehetett termetet számítani: átlagos magasságuk 161.0 cm 

volt. A nők termeteloszlása szolgálhat még további információval, mivel mind a négyen 
különböző termetkategóriába tartoznak (nagyon alacsony, kisközepes, közepes, 

nagyközepes). Ez lehet véletlen, de eredhet a nők biológiai heterogenitásából 
is. Ez utóbbi esetleg megmagyarázhatja a nőtöbbletet, amennyiben 

annak oka idegen eredetű nők jelenléte a populációban. 
– A temető antropológiai vizsgálatát a Termé-

szettudományi Múzeum antropoló-
gus munkatársa, Bernert 

Zsolt végezte el.

A  s í r 
k i e m e l é s e 

komoly fejtörést 
okozott a  múzeum-

nak. Nagyban nehezítette 
az elképzelésünket, hogy a ta-

laj inkább homokos, löszös, pergős 
szerkezetű volt. Végül a múzeum resta-

urátor vezetője érkezett a  segítségünkre, 
és együtt kitaláltunk egy olyan módszert, 
ami úgy tűnt, hogy megvalósítható lesz. 
Körbemarkoltuk a  sírt, deszkakalodát ké-
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szítettünk, a restaurátorok a helyszínen a föl-
det befecskendezték, hogy amennyire lehet, 
szilárdan tartson, és elkezdtük elfűrészelni 
a sír alatti földet, közben lassan engedtük rá 
a deszkakalodát, miközben alul a  fűrészelés 
helyére a kalodához deszkákat erősítettünk. 
Végig attól féltünk, hogy a  talaj nem fogja 
bírni, bereped, a csontok kimozdulnak a he-
lyükről, és összedől az egész, és nagyobb kárt 
teszünk a  sírban, mintha csak szimplán fel-
szedtük volna azt. Idegőrlő órák voltak, mire 
végre a kaloda a síron volt, és felkészülhettünk 
a kiemelésre. Talán ez a pillanat volt a legrizikó-
sabb, hiszen a munkagépnek fel kellett emel-
nie a több mázsa földel teli kalodát úgy, hogy 
a csontok a helyükön maradjanak, de csodával 
határos módon – és a segítőinknek hála – pár 
felszíni repedéssel megúsztuk a kalandot. Már 
csak az volt hátra, hogy az  in situ kiemelt sír 
épségben megérkezzen a  múzeumba. Ahol 
azóta az  állandó kiállítás része lett, és bár-
ki megismerkedhet a mi „lányainkkal”. Soha 
nem fogjuk elfelejteni milyen felemelő érzés 
volt megpillantani őket a múzeumban. Vala-
mi örökre összeköt minket már, amiért mindig 
hálásak leszünk a sorsnak, a kollégáinknak és 
persze nekik is! 

C C C

Köszönöm Bencze Zoltán és 
Szigeti Judit régészek segítsé-

gét, Szilágyi Gábornak a fotókat, 
Németh Ádámnak és Tézer Zitának 

a kettős sír rekonstrukcióját, Vecsey 
Ádámnak a kettős sír kiemelését, Józsa 

Júlia helyszíni restaurátori közreműködést, 
Maráz Borbálának (†) a szakmai útmutatást, s 
Gyucha Attilának a lektorálást. A kettős sír a 

Budapesti Történeti Múzeum ál-
landó kiállításán meg-

tekinthető.

Felhúzott fülű bögre a kettős sírból
A

 kettős tem
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Mi történhetett? Soha nem fogjuk megtudni. 
Csak találgathatunk. Talán így van ez jól, ki tud-
ja? Amit azonban biztosan tudunk, hogy a nő fi -
atal volt, a gyermek pedig 7 éves körül lehetett, 
valamint, hogy egy időben temették el őket, és 
elképzelhető, hogy a nő erőszakos halált halt.

Senki nem akart hozzájuk nyúlni. Napokig 
ott feküdtek, letakarva. Közben kiérkezett a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum antropoló-
gusa is, aki felhívta a fi gyelmünket arra, hogy 
az a nyílhegy, az bizony olyan helyen volt, ami 
könnyen okozhatta a nő halálát. És még mindig 
nem tudtuk felszedni őket. Magunk sem értet-
tük, mi tart vissza minket, hiszen több száz, ha 
nem ezer sírt szedtünk már fel pályánk során, de 
valamiért ők mások voltak. Aztán, hogy kinek 
az ötlete volt, már egyikőnk sem tudná meg-
mondani, de belénk villant, hogy ezt a sírt nem 

szabad felszednünk, 
vagy ha igen, csakis 

úgy, hogy egyben 
maradhasson. Ami 
a z t  je lentet te, 

hogy bizony in 
situ helyzetben 
kell megolda-

nunk az  el-
szállítását.

A temető antropológiai elemzése szerint az urnába 
temetettek fele gyermek volt, és csak kettő esetben biztos, 

hogy felnőttet temettek az urnába. Ezeknél a temetkezések-
nél hat esetben csak vázmaradványokat találtunk, és csak a két 

felnőttnél találtunk koponyamaradványokat. Az égetés mértéke 
szerint meglehetősen egységesek a maradványok. A legtöbb 

esetben a csontok szürkésfehérre égtek, felszínük keresztben, illetve 
pókhálósan repedezett. A csontok összeütődésekor a kerámiákhoz, 

porcelánhoz hasonlóan tompán csilingelnek. Ritkán találtunk kevésbé 
égett, megfeketedett színű csontokat. Valamint négy esetben az átlagosnál 

jobban krétaszerűre égett, fehér színű, aprócska csontszilánkokat is találtunk. 
A vázcsontok rossz állapota miatt csak három férfi  termetét lehetett kiszámítani, 

mindhárman a nagyközepes termetkategóriába estek, átlagos termetük 172.4 cm 
volt. A nőknél négy esetben lehetett termetet számítani: átlagos magasságuk 161.0 cm 

volt. A nők termeteloszlása szolgálhat még további információval, mivel mind a négyen 
különböző termetkategóriába tartoznak (nagyon alacsony, kisközepes, közepes, 

nagyközepes). Ez lehet véletlen, de eredhet a nők biológiai heterogenitásából 
is. Ez utóbbi esetleg megmagyarázhatja a nőtöbbletet, amennyiben 

annak oka idegen eredetű nők jelenléte a populációban. 
– A temető antropológiai vizsgálatát a Termé-

szettudományi Múzeum antropoló-
gus munkatársa, Bernert 

Zsolt végezte el.

A  s í r 
k i e m e l é s e 

komoly fejtörést 
okozott a  múzeum-

nak. Nagyban nehezítette 
az elképzelésünket, hogy a ta-

laj inkább homokos, löszös, pergős 
szerkezetű volt. Végül a múzeum resta-

urátor vezetője érkezett a  segítségünkre, 
és együtt kitaláltunk egy olyan módszert, 
ami úgy tűnt, hogy megvalósítható lesz. 
Körbemarkoltuk a  sírt, deszkakalodát ké-
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szítettünk, a restaurátorok a helyszínen a föl-
det befecskendezték, hogy amennyire lehet, 
szilárdan tartson, és elkezdtük elfűrészelni 
a sír alatti földet, közben lassan engedtük rá 
a deszkakalodát, miközben alul a  fűrészelés 
helyére a kalodához deszkákat erősítettünk. 
Végig attól féltünk, hogy a  talaj nem fogja 
bírni, bereped, a csontok kimozdulnak a he-
lyükről, és összedől az egész, és nagyobb kárt 
teszünk a  sírban, mintha csak szimplán fel-
szedtük volna azt. Idegőrlő órák voltak, mire 
végre a kaloda a síron volt, és felkészülhettünk 
a kiemelésre. Talán ez a pillanat volt a legrizikó-
sabb, hiszen a munkagépnek fel kellett emel-
nie a több mázsa földel teli kalodát úgy, hogy 
a csontok a helyükön maradjanak, de csodával 
határos módon – és a segítőinknek hála – pár 
felszíni repedéssel megúsztuk a kalandot. Már 
csak az volt hátra, hogy az  in situ kiemelt sír 
épségben megérkezzen a  múzeumba. Ahol 
azóta az  állandó kiállítás része lett, és bár-
ki megismerkedhet a mi „lányainkkal”. Soha 
nem fogjuk elfelejteni milyen felemelő érzés 
volt megpillantani őket a múzeumban. Vala-
mi örökre összeköt minket már, amiért mindig 
hálásak leszünk a sorsnak, a kollégáinknak és 
persze nekik is! 

C C C

Köszönöm Bencze Zoltán és 
Szigeti Judit régészek segítsé-

gét, Szilágyi Gábornak a fotókat, 
Németh Ádámnak és Tézer Zitának 

a kettős sír rekonstrukcióját, Vecsey 
Ádámnak a kettős sír kiemelését, Józsa 

Júlia helyszíni restaurátori közreműködést, 
Maráz Borbálának (†) a szakmai útmutatást, s 
Gyucha Attilának a lektorálást. A kettős sír a 

Budapesti Történeti Múzeum ál-
landó kiállításán meg-

tekinthető.
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