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Budapesten, 2017. szeptember 26-án elhunyt
Maráz Borbála régész.

Érsekújvár mellett, Naszvadon született 1947.
március 3-án. A lakosságcsere keretében szüleivel
még abban az évben Magyarországra, a Somogy
megyei Mikébe telepítették. 1965-ben beiratkozott
a szegedi József Attila Tudományegyetem régészet
és latin szakára. Még az egyetem megkezdése előtt
részt vett a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum ásatá-
sain (Draveczky Balázs mellett), ahol a képzéssel
párhuzamosan gyakorló régészi pályafutása in-
dult. Kezdeti kutatásainak időhatárai a korai réz-
kortól a középkorig terjedtek (Szerdahely, Ráksi,
Toponár),1 fő érdeklődése azonban már ekkor a
kelta leletanyagra irányult, és 1966-ban megjelent
első szakmai közleményének tárgyául is e korszak
emlékeit választotta. Egyetemi évei alatt mindvé-

gig elsősorban a magyarországi és Kárpát-meden-
cei vaskor témaköreivel foglalkozott,2 és számos
ásatáson vett részt. Az egyetem ötödik évét a le-
ningrádi egyetemen, szakmai gyakorlatát pedig az
Ermitázs Őstörténeti Intézetében végezte, ahol le-
hetősége nyílt a későbbi munkássága szempontjá-
ból nélkülözhetetlen preszkíta és szkítakori tárgy-
anyag tanulmányozására. A latin és a régészet
szak befejezése után, 1970 nyarától négy éven át a
békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum régésze-
ként dolgozott. Legjelentősebb ásatásait Mezőbe-
rény, Gyoma (Egei halom), Szeghalom (Halas -
puszta), Szarvas, Szőreg és Orosháza (Gyopáros)
térségében végezte. Közreműködött a Békés Me-
gyei Múzeumok Közleményeinek szerkesztésében
is, és időközben befejezte a JATE ógörög szakát,
ahol 1974-ben szerzett filológusi diplomát. Mind -
ezzel párhuzamosan az MTA Régészeti Intézeté-
nek munkatársai mellett szerzőként részt vett az
országos régészeti topográfia 1982-ben, illetve
1989-ben megjelent Békés megyei köteteinek mun-
kálataiban. A békéscsabai évek alatt fő kutatási te-
rülete a késő vaskor volt. Igen részletes anyagis-
meretéről tanúskodnak ekkor keletkezett, alapvető
jelentőségű tanulmányai, amelyek regionális ösz-
szefüggésben elemzik a Dél-Alföld La Tène-korá-
nak leletanyagát. 

1974 nyarán került a pécsi Janus Pannonius Mú-
zeumba, és ezzel kezdetét vette szakmai pályafu-
tásának leghosszabb és legfontosabb, végül jóvá-
tehetetlenül megszakított időszaka. Huszonhat
évet töltött a Múzeumban. 1975-től tizennyolc
éven át volt a Régészeti Osztály vezetője és a régé-
szeti gyűjtemény felelőse (egy év kihagyással 1987-
ben). Mindvégig ő kezelte az Aranytárat, irányí-
totta a régészetileg védett területekkel kapcsolatos
rendszeres teendőket és szakhatósági ügyintézést,
továbbá részt vett a JPM Évkönyvének szerkeszté-
sében is. Számos leletmentést és tervásatást végzett
Baranya megye területén, amelyek többségéből je-
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2 A szakmai életút részleteihez lásd a mellékelt bibliográfiát és
az adattári mellékletet



lentős szakmai közlemények születtek. Főként a
késő vaskor leletanyagára koncentráló kutatási te-
rülete hamarosan kibővült a késő bronzkor és a
korai vaskor emlékeivel. Részt vett a dunaszekcsői
római katonai tábor feltárásában (1974), és a nevé-
hez fűződik az onnan származó, kiemelkedő mű-
vészi értékű Marcus Aurelius bronz császárportré
megmentése, kiállítása, valamint hazai és nemzet-
közi publikációja is (1995–97). További jelentős
munkái között szerepel többek között a kővágó-
szőlősi római villa maradványainak (1975) és a
mohácsi csatatér tömegsírjainak feltárása (1975–
76), valamint a Tófű és Egyházaskozár határában
fekvő késő bronzkori települések leletmentése
(1997). 

Szakmai pályafutásának legfontosabb, nemzet-
közi jelentőségű fejezete a Jakab-hegyi kora-vas-
kori földvár és halomsírmező két évtizeden át tartó
kutatása volt (1976–1996). A helyszín hitelesítő ása-
tását követően meghatározta a kora Hallstatt-kori
földvár előzményeként tekinthető későbronzkori
urnamezős kultúra magaslati településmaradvá-
nyait, elvégezte a földvárat alkotó sáncok rendsze-
rének és belső szerkezetének kutatását, feltárt har-
mincnégy tumulust a kora vaskori temetkezési he-
lyen, majd irányításával elkészült a földvár szint-
vonalas felmérése is. Az intenzív terepmunka és
az ásatások eredményeinek részletes dokumentá-
lása mellett a Jakab-hegyről csupán előzetes jelen-
téseket és rövid, de alapvető fontosságú összefog-
laló tanulmányokat közölt. A feltárások befejezté-
vel a restaurált, fotózott és leltározott Jakab-hegyi
leletek feldolgozásán munkálkodott, és folytatta a
délkelet-dunántúli késő kelta emlékanyag (többek
között a Pécs-Hőerőmű területén 1980-ban feltárt,
kiemelkedő jelentőségű leletállomány) közzététe -
lé nek előkészítését, valamint további vaskori ku-

tatási témáinak Kárpát-medencei összefüggéseit
feltáró, átfogó értékelésén dolgozott, amikor 2000-
ben létszámleépítésre hivatkozva, törvénytelen el-
járással felmentették állásából. Ekkor megakadt és
hosszú időre (ma már tudjuk, örökre) lehetetlenné
vált számára az 1990-es évek végéig folytatott ása-
tások és feltárás-sorozatok eredményeinek teljes
körű tudományos feldolgozása. 

2001-től tizenhárom éven át a Budapesti Törté-
neti Múzeum Ős- és Népvándorlás Kori Osztályá-
nak régészeként dolgozott. Mérhetetlen szakma-
szeretete, türelme és muzeológusi elkötelezettsége
átsegítette a gyökeres váltáson: kutatásainak tere-
pét immár elsősorban a Gellérthegy és a Tabán
késő La Tène kori emlékanyaga jelentette, amely-
nek gyarapítására számos leletmentő ásatása révén
is lehetősége adódott. A következő években főként
e témában publikált; korábbi kutatási témáihoz
nyugdíjba vonulásáig (2013) nem térhetett vissza.
2015-ben kutatási engedélyt kért és kapott a pécsi
Janus Pannonius Múzeumtól, hogy befejezze a
Jakab-hegyi ásatások során előkerült leletanyag tu-
dományos vizsgálatát, és – a budapesti lelőhelyű
kelta emlékek újabb értékelései mellett – nagyrészt
ezen dolgozott élete utolsó aktív időszakában. 

Maráz Borbálával először Pécsett találkoztam
az 1990-es évek első felében, amikor Szatmári
György ről szóló PhD-disszertációmat készítettem,
és a Reneszánsz Kőtárban kellett dolgoznom, ő
minden vonatkozásban készségesen segítette a
munkámat. 2001-től pedig kollégák lettünk a Bu-
dapesti Történeti Múzeumban, ahol többször is ta-
lálkoztunk személyesen. Hatalmas tájékozottság-
gal, kitartással és szakmai felelősségtudattal foly-
tatott munkájának gyógyíthatatlan betegsége ve-
tett véget. Halála a kárpát-medencei vaskor-kuta-
tás pótolhatatlan vesztesége.
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Borbála Maráz archaeologist passed away in Bu-
dapest, on September 26 2017.

She was born at Naszvad (today Nesvady, Slo-
vakia), on March 3, 1947. She took her degrees in
Archaeology, Latin (1970) and Ancient Greek
(1974) from the University of Szeged. Her primary
area of interest was the Iron Age in the regions of
Hungary and the Carpathian Basin. As an archae-
ologist at the Mihály Munkácsy Museum of
Békéscsaba (1970–1974), she focused her research
on the La Tène assemblage recovered in the south-
ern part of the Great Hungarian Plain. Processing
this material was her chief contribution to the na-
tional archaeological topographic publications,
overseen by the Institute of Archaeology within
the Hungarian Academy of Sciences. She devoted
26 years to the Janus Pannonius Museum of Pécs
(1974–2000), acting as head and curator of the De-
partment of Archaeology. Her area of research,
during this time, expanded to the Late Bronze Age
and Early Iron Age. She also took part in excavat-
ing the Roman villa of Kővágószőlős (1975) and in
uncovering the remains of the castrum at Duna -
szekcső (Lugio) (1974). She also led the excavations

of mass graves on the battlefield of Mohács (1975–
1976). She played a key role in rescuing the bronze
portrait of the Emperor Marcus Aurelius from
Lugio. Her contributions to publications about this
remarkable find, both in Hungary and abroad
(1995–1997), are invaluable. She devoted a lot of ef-
fort to processing the immensely important late
Celtic assemblage, recovered in South-Eastern
Transdanubia (among other sites, in the area of the
power station in Pécs, 1980). The key chapter of her
career, however, covers the two decades of research
she did on the Early Iron Age earth mound and tu-
mulus graves on Jakab Hill (1976–1996). She uncov-
ered the remains of the Late Bronze Age settlement
of the urnfield culture, a site which can be regarded
as the predecessor of the early Hallstatt oppidum.
Subsequently, she investigated the layout and inner
structure of the banks constituting the earth
mound, excavated 34 tumuli on the Early Iron Age
burial site, and directed the surveillance of the
earth mound’s contours. In 2001–2013, she worked
at the Prehistory Department at the Budapest His-
tory Museum, concentrating on the Late La Tène
assemblage of the Gellért Hill and the Tabán.
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