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A SZARMATÁK
KÖZÖTT?

Hódmezővásárhely már 
számos szenzációs, 

egyedi lelettel gazdagította 
a magyar, sőt a nemzetközi 

régészetet. Úgy tűnik, hogy 
e tendencia tovább folyta-

tódik, és a régészeti anyag-
ban rendkívül gazdag terület 

még számos fontos, egy-egy 
korszak kutatását jelentősen 

befolyásoló lelőhelyet, leletet 
tartogat számunkra.

A terepi régészetben alapérvényű 
szabály, hogy a legjobb dolgok, vagy 
legalábbis az esetek többségében je-
lentős többletmunkával járó feladatok 
általában az ásatás véghajrájában kerül-
nek elő. Ez nem volt másképpen a 47. szá-
mú főút, Hódmezővásárhely északi el-
kerülő beruházása kapcsán, a régészeti 
nyilvántartásban Hódmezővásárhely-Ke-
nyere-ér, Bereczki-tanya néven ismert le-

lőhely azon, közel 4000 m2-es szakaszával 
sem, ahol a  kivitelező deponálni akarta 
az útépítéshez szükséges nyersanyagokat. 
A szűkös határidők következtében a fagyos, 
téli hónapok sikertelen próbálkozásait köve-
tően (vastagon átfagyott talaj, –6 C° a legme-
legebb órákban, erős északi szél kíséretében) 
a kérdéses terület megelőző feltárását 2017. 
február 14. és március 24. között végeztük el. 

Miután 2016 decemberében a terület egy kisebb 
szakaszát, a 45. számú főút áthelyezett ideiglenes 
nyomvonalát már megkutattuk, nyilvánvaló volt 
számunkra, hogy egy szarmata kori temető sírjai 
fekszenek a tervezett csomópont ezen részén.

A lehumuszolt felületen a megszokott teme-
tőszerkezetben, többségében körárkos temetke-
zések rajzolódtak ki az agyagos talajban, amelyek 
szinte mindegyike korabeli rablásnak esett áldozatul. 
Leletanyag tekintetében a sírokban a korszakra jel-
lemző mellékletek (edények, római érmek), használati 
eszközök (kések, orsógombok), valamint az egykori 
viseletre utaló tárgyak (fi bulák [ruhakapcsoló tűk – 
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Germán harcos a szarmaták között?
a szerk.], a kéznél és lábnál előkerült 
különböző típusú és anyagú 
gyöngyök) fordultak elő.

A körárkos temetke-
zések közül egy, amely 
a  terület északi szélén 
feküdt, ugyanakkor 
nem akarta megmu-
tatni magát. Bár már 
a  gépi humuszolást 
követően megfigyel-
tük egy nagyobb át-
mérőjű körárok rész-
letét, annak közepén, a 
szürke agyagos talajban 
azonban nem látszódott a 
sírfolt beásása. Mindez annak 
ellenére sem változott, hogy több 
alkalommal is átnyestük, megvizsgáltuk 
az árokkal körbehatárolt terület központi részét. 
Annak ellenére sem, hogy több alkalommal is 
átnyestük, megvizsgáltuk az árokkal körbehatá-
rolt terület központi részét, csaknem látszódott 
a szürke agyagos talajban az egykori beásás. Vég-
ső megoldásként kiszerkesztettük a feltételezett 
sír helyét, majd azon a részen kissé lemélyítettük 
a felszínt, ami végül csak meghozta a kívánt ered-
ményt. Ezt követően már úgy gondoltuk, hogy 
nem lehet semmi gond, a sír gyors feltárása után 
átadjuk a területet a kivitelezőnek, és folytatjuk 
a régészeti munkát, az időközben a csomópont 
másik szakaszán elkezdett felületen.

A sír bontása során azonban csakhamar ki-
derült, hogy nem egy szokványos temetkezés-
re találtunk rá. A sírgödör északi végében, kb. 
65–70 cm mélységből elsőként egy rendkívül jó 
állapotú, öntéssel készített, kerek alakú, belse-

jében négy mezőre tagolt tárgy került 
elő. Hátlapja sima, sem szegecs, 

sem szegecsnyom nincs rajta. 
A külső körívhez kapcsoló-

dó elosztó szárak tövénél 
ugyanakkor több helyen 
erős kopás, bevágás 
nyomát fi gyeltük meg, 
ami alapján eredetileg 
valamiféle szíjelosztó 
karikaként használhat-
ták. Az alföldi Barbari-

cum területéről eddig 
megismert szarmata 

temetők leletanyagában 
unikális tárgyhoz méreté-

ben és kialakításában hasonló 
jellegű leletet legközelebb csupán 

a Római Birodalomhoz tartozó Dunán-
túlról (azaz az egykori Pannonia provincia te-

rületéről) ismerünk. Az ásatási megfi gyelések 
alapján ez utóbbiak az egykori lószerszámzat 
részét képezték, miután általában a szügy- és 
farhámon fi gyelték meg elhelyezkedésüket. Azt 
azonban szükséges kiemelni, hogy e császárkori 
bronzöntvények többsége belső elosztásában 
jóval összetettebb a Hódmezővásárhely hatá-
rában előkerült példánynál. A tárgy előkerülése 
egyúttal azonban azt is jelezte, hogy ezt a sírt is 
sajnos kirabolták.

A következő meglepetést a sír másik, déli 
vége tartogatta. A bontás során, közvetlenül 
a sír rövidebbik oldalfalától néhány centimé-
terre elsőként egy nagyobb kiterjedésű, erő-
sen rozsdás tárgy kezdett kibontakozni, ami-
nek környezetében, kicsit mélyebben újabb 
kisebb-nagyobb méretű vastárgyak kerültek 

Az egykori fapajzs vasból készített 
merevítései a restaurálás után 
(fotó: Katkó Izabella)

Lándzsa kovácsoltvas részének maradványa 
(fotó: Katkó Izabella)

A rablógödörből 
előkerült korong 

(szíjelosztó) (fotó: 
Katkó Izabella)
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elő. A sírgödör délkeleti sarkának kibontása után öröm-
mel konstatáltuk az egykoron sírba helyezett tárgyak 
típusait. A sír fej felőli végénél, részben bolygatatlan 
helyzetben egy hosszúkás, levél alakú vaslándzsa és 
egy fából készült pajzs vasmerevítései, alkatrészei 
feküdtek. Ez utóbbinak rendkívül nagy volt a jelen-
tősége, miután bár hasonló – igaz, rendkívül kis 
esetszámban – került már elő ugyan a korszak-
hoz tartozó temetkezésekből a  lelőhelyünk 
tágabb környezetéből (például Csongrádon, 
Horgoson vagy Óbesenyőn), de ez volt 
az első hiteles, a mai kor követelményeinek 
megfelelő megfi gyelésekkel dokumentált 
darab. Természetesen a pajzs fából ké-
szült része az évszázadok alatt teljesen 
elkorhadt, elpusztult. Egykori meglétére 
csak a vastárgyakhoz korrodálódott kisebb-na-
gyobb méretű famaradványok, 
illetve a vasak környezetében 
az agyagos talajban meg-
fi gyelhető barna és fehér 
színű lenyomatok , 
e lsz íneződések 
utaltak.

A z 
egykori 

pajzs legna-
gyobb ékessége 

és egyben legjobban 
beazonosítható eleme, 

a  középső részen található pajzsdu-
dor (úgynevezett umbo). Bár a sírból előkerült 

példány a  föld súlyától, nyomásától kissé 
összenyomódott és eltorzult, mégis jól 
kivehető volt a  farészhez csatlakozó vi-
szonylag keskeny pereme és tagolt olda-

la, valamint kicsúcsosodó középrésze. 
Az  eredeti helyzetben (in situ) 

kiemelt tárgyat Vidovics Teréz, 
a Móra Ferenc Múzeum Régé-
szeti Osztályának restaurátora 

varázsolta szinte újra felhasznál-

A kortárs római források a szarmaták egyik cso-
portja, a roxolánok pajzshasználatáról az alábbia-

kat jegyezték fel: „marhabőrből készült sisakokat és 
mellvérteket használnak, vesszőből font pajzsokat visel-

nek, ezen kívül dárdákkal, íjjal és karddal védekeznek” (Sztra-
bón VII.3.17.); „ mert pajzzsal védekezni nem szokás náluk” (Ta-

citus Hist. I. 79.)  Ezzel ellentétben a germán népek esetében 
az alábbiakat olvashatjuk: „Arra törekszenek elsősorban, hogy zord 

legyen az ének, és tompa a morajlás: szájuk elé tartják tehát pajzsukat, 
hogy a visszaverődő hang minél öblösebben és fenyegetőbben áradjon ” 

(Tacitus Ger. 3.) „Még a lovas is beéri pajzzsal és frameával, a gyalogok 
meztelen felsőtesttel vagy könnyű katonai köpenyben hajítófegyvereket is 

dobálnak, mégpedig egy-egy ember többet, és mérhetetlen messzire hajítják  
Senki sem fi togtatja felszerelését: csak a pajzsokat különböztetik meg válogatott 

színekkel     A pajzs elhagyása a legsúlyosabb gyalázat, és az így becs-
telenné vált férfi  sem áldozaton, sem tanácskozáson nem 

vehet részt, amiért is sokan, kik túlélték a háborút, 
kötéllel vetettek véget gyalázatuknak ”

(Tacitus Ger. 6.)

Germán harcos a szarmaták között?

A pajzsdudor (umbo) a 
restaurálást követően (fotó: 
Katkó Izabella)

Versenyfutás a gépekkel, "megelőző" feltárás 
2017-ben (fotó: Varga Sándor)
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ható állapotba. Kitartó, 
időigényes munkával, fo-
lyamatos dokumentálás 
mellett darabjaira szedte 
a  deformálódott és tö-
redezetté vált tárgyat, 
majd a darabokat ponto-
san egymáshoz illesztve 
újból összeépítette azt. 
A restaurálás során sike-
rült összeállítani azokat 
a  kisebb-nagyobb mé-
retű vastöredékeket is, 
amelyek az umbo környe-
zetéből, illetve a sír töb-
bi részéről, másodlagos 
helyzetből kerültek elő. 
Ezeknek a pajzson betöl-
tött pontos szerepe és he-
lye azonban még további 
vizsgálatot igényel. Jelen-
leg csak annyi állapítható 
meg biztosan, hogy több-
ségük valamiféle mereví-
tésként szolgált, míg egy 
keskenyebb példány 
formai tekintetben 
a  pajzsfogókkal 
mutat hasonló-
ságot. Utóbbi 
p r o b l é m á j a 
viszont ép -
pen az, hogy 
nem eléggé 
ívelődik, azaz 

ha rögzítenénk egy fából 
készült pajzs belső felére, 
nem lehetne azt megfog-
ni, mivel a fogó és a pajzs 
között nincs hely a kéz-
fejnek. A  pajzs rekonst-
rukciójára a  különböző 
méretadatok és az analó-
giák széleskörű kielemzé-
sét követően reményeink 
szerint lehetőség nyílik 
majd a későbbiekben.

Bár már a sírból előke-
rült, fentebb bemutatott 
tárgyak is jelezték a  te-
metkezés jelentőségét 
a  korszak kutatásában, 
az  még számos további 
érdekességet, ritka leletet 
tartogatott számunkra.

Elsőként is a  sír alsó 
felében bolygatatlan 
h e l y ze tb en t a lá l tuk 
a lábcsontokat, amelyek 

felett feküdtek a  rablás 
során kihúzott felső-

test vázrészei (csi-
golyák, bordák). 

Amellett, hogy 
az  eltemetett 
egyén csontjai 
rendkívüli mé-
retűek voltak, 
megtartásuk-

Germán harcos a szarmaták között?

A jobb lábról 
előkerült kovácsoltvas 

sarkantyú (fotó: 
Katkó Izabella)

A sír bolygatatlan lábrésze, rajta a korabeli rablás során 
kihúzott felsőtest csontjaival (fotó: Varga Sándor)

Sírfotó részletek a temetkezés legkiemelkedőbb leleteiről (lándzsa, pajzsdudor, csat, sarkantyú és szíjvég) (fotó: Varga Sándor)
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fi gyelhető barna és fehér 
színű lenyomatok , 
e lsz íneződések 
utaltak.

A z 
egykori 

pajzs legna-
gyobb ékessége 

és egyben legjobban 
beazonosítható eleme, 

a  középső részen található pajzsdu-
dor (úgynevezett umbo). Bár a sírból előkerült 

példány a  föld súlyától, nyomásától kissé 
összenyomódott és eltorzult, mégis jól 
kivehető volt a  farészhez csatlakozó vi-
szonylag keskeny pereme és tagolt olda-

la, valamint kicsúcsosodó középrésze. 
Az  eredeti helyzetben (in situ) 

kiemelt tárgyat Vidovics Teréz, 
a Móra Ferenc Múzeum Régé-
szeti Osztályának restaurátora 

varázsolta szinte újra felhasznál-

A kortárs római források a szarmaták egyik cso-
portja, a roxolánok pajzshasználatáról az alábbia-

kat jegyezték fel: „marhabőrből készült sisakokat és 
mellvérteket használnak, vesszőből font pajzsokat visel-

nek, ezen kívül dárdákkal, íjjal és karddal védekeznek” (Sztra-
bón VII.3.17.); „ mert pajzzsal védekezni nem szokás náluk” (Ta-

citus Hist. I. 79.)  Ezzel ellentétben a germán népek esetében 
az alábbiakat olvashatjuk: „Arra törekszenek elsősorban, hogy zord 

legyen az ének, és tompa a morajlás: szájuk elé tartják tehát pajzsukat, 
hogy a visszaverődő hang minél öblösebben és fenyegetőbben áradjon ” 

(Tacitus Ger. 3.) „Még a lovas is beéri pajzzsal és frameával, a gyalogok 
meztelen felsőtesttel vagy könnyű katonai köpenyben hajítófegyvereket is 

dobálnak, mégpedig egy-egy ember többet, és mérhetetlen messzire hajítják  
Senki sem fi togtatja felszerelését: csak a pajzsokat különböztetik meg válogatott 

színekkel     A pajzs elhagyása a legsúlyosabb gyalázat, és az így becs-
telenné vált férfi  sem áldozaton, sem tanácskozáson nem 

vehet részt, amiért is sokan, kik túlélték a háborút, 
kötéllel vetettek véget gyalázatuknak ”

(Tacitus Ger. 6.)

Germán harcos a szarmaták között?

A pajzsdudor (umbo) a 
restaurálást követően (fotó: 
Katkó Izabella)

Versenyfutás a gépekkel, "megelőző" feltárás 
2017-ben (fotó: Varga Sándor)
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ható állapotba. Kitartó, 
időigényes munkával, fo-
lyamatos dokumentálás 
mellett darabjaira szedte 
a  deformálódott és tö-
redezetté vált tárgyat, 
majd a darabokat ponto-
san egymáshoz illesztve 
újból összeépítette azt. 
A restaurálás során sike-
rült összeállítani azokat 
a  kisebb-nagyobb mé-
retű vastöredékeket is, 
amelyek az umbo környe-
zetéből, illetve a sír töb-
bi részéről, másodlagos 
helyzetből kerültek elő. 
Ezeknek a pajzson betöl-
tött pontos szerepe és he-
lye azonban még további 
vizsgálatot igényel. Jelen-
leg csak annyi állapítható 
meg biztosan, hogy több-
ségük valamiféle mereví-
tésként szolgált, míg egy 
keskenyebb példány 
formai tekintetben 
a  pajzsfogókkal 
mutat hasonló-
ságot. Utóbbi 
p r o b l é m á j a 
viszont ép -
pen az, hogy 
nem eléggé 
ívelődik, azaz 

ha rögzítenénk egy fából 
készült pajzs belső felére, 
nem lehetne azt megfog-
ni, mivel a fogó és a pajzs 
között nincs hely a kéz-
fejnek. A  pajzs rekonst-
rukciójára a  különböző 
méretadatok és az analó-
giák széleskörű kielemzé-
sét követően reményeink 
szerint lehetőség nyílik 
majd a későbbiekben.

Bár már a sírból előke-
rült, fentebb bemutatott 
tárgyak is jelezték a  te-
metkezés jelentőségét 
a  korszak kutatásában, 
az  még számos további 
érdekességet, ritka leletet 
tartogatott számunkra.

Elsőként is a  sír alsó 
felében bolygatatlan 
h e l y ze tb en t a lá l tuk 
a lábcsontokat, amelyek 

felett feküdtek a  rablás 
során kihúzott felső-

test vázrészei (csi-
golyák, bordák). 

Amellett, hogy 
az  eltemetett 
egyén csontjai 
rendkívüli mé-
retűek voltak, 
megtartásuk-

Germán harcos a szarmaták között?

A jobb lábról 
előkerült kovácsoltvas 

sarkantyú (fotó: 
Katkó Izabella)

A sír bolygatatlan lábrésze, rajta a korabeli rablás során 
kihúzott felsőtest csontjaival (fotó: Varga Sándor)

Sírfotó részletek a temetkezés legkiemelkedőbb leleteiről (lándzsa, pajzsdudor, csat, sarkantyú és szíjvég) (fotó: Varga Sándor)
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ban is jelentős különbség mutatkozott a temető többi 
sírjához képest. Kiváló megtartásuk éles ellentétben állt 
a szarmata temetkezésekben eltemetettek sokkal porózu-
sabb, rossz állagú embertani anyagától. Ez az apró eltérés 
már előrevetítette, hogy a leletanyag mellett az emberta-
ni anyagban is különbség fi gyelhető meg a közösségen 
belül, amire azonban csak a feltárást követően, a csontok 
antropológiai meghatározása után kaptunk választ. Ezek 
szerint a sírban egy rendkívül erős csontozatú, 50–59 éves 
korában elhunyt, robusztus vázcsontjai és hosszú arcko-
ponyája alapján magas termetű (180 cm feletti) nordikus 
[azaz északi – a szerk.] típusra utaló férfi  feküdt. A váz-
csontokon, azok megfelelő anatómiai területein az izmok 
megerőltetésének nyoma látszik, ami az életében végzett 
erőteljesebb munkavégzéssel (esetünkben akár a kato-
náskodással) hozható összefüggésbe.

Visszatérve a sírból előkerült leletekhez, a temetkezés 
északi végében is számos fontos és egyedi tárgyat talál-
tunk. Ezek közül talán az egyik legjelentősebb a jobb lábfej 
sarokcsontja körül, bolygatatlan helyzetben fekvő, vasból 
kovácsolt sarkantyú, amelynek felületén textillenyomatot 
fi gyeltünk meg. A sarkantyú bal lábon levő párja már nem 
volt ennyire szerencsés, annak nagyobb részét a sír rablá-
sa során kihúzták, de anyagi értéktelensége miatt végül 
a sírban hagyták. A tárgy jelentősége rendkívüli, mivel 
az előkerült leletek közül talán ez jelzi leginkább az el-
hunyt etnikai különbözőségét a szarmatáktól. A tárgy-
típus ugyanis egyáltalán nem jellemző az alföldi szarma-

tákra, megjelenik azonban 
a tőlük északra élő, külön-

böző germán népek (qvá-
dok, markomannok, vandálok) 

hagyatékában. Ez utóbbiak érde-
kessége viszont, hogy többnyire ham-

vasztásos rítussal temették el a halottaikat, 
a Hódmezővásárhely mellett feltárt sír temetke-

zési szokásait tekintve (tájolás, körárok, csontvázas rítus) 
azonban teljes mértékben beleilleszkedett a szarmata 
temető rendszerébe.

A feldúlt csontok alatt, a bal lábszárcsont belső oldaláról 
egy jelenleg a korszak leletanyagában párhuzam nélkül 

álló, nagy méretű csat került elő, amelynek külső szíjborító 
lemezét áttörés díszíti. A két lemez közé fogott bőrhöz (öv, 
szíj) 6 db félgömbös fejű szegeccsel rögzítették.

A sír északi végéből, másodlagos helyzetben találtunk 
még egy hosszúkás szíjvéget, valamint egy 2. század ele-
jén vert ezüstérmét. Sajnos ez utóbbi komolyabb keltezési 
értéket nem képvisel, miután a jó minőségű római pénzek 
sokáig használatban voltak, illetve a Barbaricumba került 
érmek verési idejüktől számítva akár 100–200 évvel később 
is földbe kerülhettek.

A 2017 márciusában, az elkerülő út nyomvonalán elő-
került temetkezést a sajtóban is élénk érdeklődés követte. 
Igaz az újságok, híradások leginkább kiemelt momentu-
ma az volt, hogy egy óriás germán (egyes helyeken né-
metnek aposztrofált!) harcos csontváza került elő, a sír és 
a sírt tartalmazó temető kapcsán azonban számos további 
fontos kérdésre keressük a választ. A temetőben nyugvó 
közösség kapcsolatainak, esetleges etnikai összetételé-

nek pontosabb felrajzolásához, meghatározásához 
még rendkívül sokrétű kutatómunka szükséges. 

E munkák elvégzését követően is biztosak le-
hetünk abban, hogy maradnak megválaszo-
latlan kérdések.

C C C

Germán harcos a szarmaták között?

Egyedi csat a sírból. (fotó: Katkó Izabella)

2. század elejéről származó római ezüstpénz (fotó: Katkó Izabella)

Szíjvég (fotó: Katkó Izabella)
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Helló, tudomány!

Az  ős- és ókorban nem mindennapinak számító üve-
gek archeometriai kutatása [régészeti korú tárgyak ter-

mészettudományos módszerekkel történő vizsgálata – a szerk.] egyre 
elterjedtebb Európában. Hazánkban elsőként az elmúlt években került 
sor különleges vaskori üveg ékszerek anyagvizsgálatára, melynek fó-
kuszába a magyarországi előfordulásukat tekintve ritka, szkíta du-
doros pávaszemes gyöngyöket helyeztük néhány, szintén 
kivételes kelta üveg ékszerrel karöltve. Az anyag-
vizsgálatok bevonása új perspektívát kínált 
az üveg ékszerek eredetének meghatá-
rozására és a szkíta anyagi kultúra 
kapcsolatainak értelmezésére.
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Sz  Osváth Zsófi a – Fórizs István – Bajnóczi Bernadett

A szemes gyöngyökről…  

A szemes gyöngyök használata érdekes módon 
ma is jellemző vallási nézetektől függetlenül. Ezt bizo-

nyítja, hogy különféle nyelveken említik az  egymásnak 
megfeleltethető hiedelem fogalmát: pl. angolul evil eye, 
németül böser blick, franciául mauvais oeil, görögül matisma, 
törökül nazar boncuğu, arabul elayn/isabet-i ayn/ayn al-asūd, 
míg Indiában sihiként nevezik. Az amulettek különálló típusát 
képező, a szembogárra emlékeztető bajelhárító, óvó-védő 

gyöngyök általában gömb alakúak vagy kerekdedek, 
kívül leggyakrabban kék, majd fehér (mint a szem-

fehérje), végül a pupilla sötétkék vagy fekete 
foltjában végződnek. 

A képen a hasonló 
gyöngyöket felmutató 
3 hazai lelőhely közül a 
Mezőtúr-Újváros, mészá-
rostelepi, csontok mellől 
napvilágot látott együttes 
egyik vizsgálatainkhoz 
kiválasztott darabja. A 
Damjanich János Múze-
umban (Szolnok) őrzött 
13 reprezentatív gyöngyöt 
közlője (Kisfaludy Júlia) egy 
fűzérként publikálta, melyek 
tulajdonosának közösségén 
belüli jelentős szerepét vagy 
különleges helyét érzékeltetik 
(A gyöngyfüzér rajza Kisfaludy 
Júliától származik, a dudoros páva-
szemes gyöngy fotóját Sz. Osváth Zsófi a 
készítette)
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