
Blogoló

M inden régésznek megvan 
a maga bakancslistája, hogy 

melyek azok a lelőhelyek, ahol szí-
ve szerint feltárást szeretne végez-
ni. Ritkán adatik meg, hogy ezek 
közül bármelyik megvalósuljon, 
ám nekünk most szerencsénk volt. 
1930-ban Móra Ferenc, a szegedi 
múzeum akkori igazgatója feltárást 
végzett a Baktó-dűlői 386. számú 
földbérlet gyümölcsösében, mely-
nek során szarmata, avar és 10–11. 
századra keltezhető sírokat tárt fel. 
A  lelőhelyet a szakma azóta Sze-
ged-Makkoserdő néven ismeri.

MÓRA FERENC
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MAKKOSERDŐ 
R E L O A D E D

Viseleti és használati 
tárgyak egy gyermeksír-
ban. Jobb válla felett kis 

méretű edény, koponyája 
bal oldalán fülbevaló, 
nyakában gyöngysor 

látható

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Móra Ferenc nyomdokaiban   –  Makkoserdő reloaded

Móra Ferenc (1879–1934) 
leginkább írói és újságírói 

munkásságáról ismert, ám 
ezek mellett más területeken is 

tevékenykedett. Pályafutását a sze-
gedi Kultúrpalotában könyvtárosként 

kezdte, 1917-től haláláig pedig igazga-
tója a később róla elnevezett intézmény-

nek, mindezek mellett számos 
régészeti feltárást is 

vezetett.

A korabeli feltárási mód-
szerek még sokban külön-
böztek a maitól – például 
nem feltétlenül készültek raj-
zok vagy fotók a feltárt sírok-
ról, és az embercsontokat is 
gyakorta a területen hagyták 
–, így ezekről az ásatásokról 
csak szegényes információk 
maradtak ránk. Éppen ezért 
1942-ben a múzeum és a szegedi egyetem 
antropológiai tanszéke újabb feltárást 
végzett a lelőhelyen Csallány Dezső és 
Bartucz Lajos vezetésével, hogy ezzel 
is bővítsék a tanszék antropológiai 
gyűjteményét. Az  5500–6000 m2 
nagyságú kutatási területen a két 
ásatás során összesen 339 sírt 
tártak fel. A feltárás pontos he-
lye a hiányos adatok miatt az év-
tizedek alatt lassacskán feledésbe 
merült, ám szerencsére ez nem minden-
kit hagyott nyugodni…

1978-ban Kürti Bélának, 
a Móra Ferenc Múzeum régé-
szének sikerült a fennmaradt 
adatok alapján azonosítania 
a lelőhelyet. A terület érdekes-
sége, hogy az 1930-as feltárá-
son készült fotók némelyikén 

látható egy tölgyfa is a feltárt terület hatá-
rán, mely a mai napig őrködik a lelőhely 

felett, persze azóta kissé megnőtt. 

Akkoriban a tölgyfa túloldalán – 
ahogy a képen is látszik – állt egy 

ház, így az a rész feltáratlan maradt. 
S most éppen ennek a háznak kö-
szönhetjük, hogy kihúzhatunk mi 
is egy tételt a régészeti bakancs-
listáról, ugyanis az azóta elbon-

tott régi ház helyére újat építenek.
A lelőhelyet érintő földmunka miatt szük-

ségessé vált egy újabb feltárás, így lehetősé-
günk nyílt Móra Ferenc nyomdokaiba lépni.

Móra Ferenc 1930-as feltárása.
A kép közepén „a tölgyfa”, a hát-
térben a régi ház látható

Kürti Béla, a múzeum nyugalmazott régésze
és Löffl  er Zsuzsanna, a jelenlegi feltárás vezetője

a tölgyfa árnyékában
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A korábbiakhoz képest persze jóval 
kisebb területen, mindössze 223 m2-en 
dolgozhattunk, ám ez a kis felület is sok ér-
dekességet tartogatott számunkra. Nem-
csak újabb – korábban ismeretlen – 28 sír 
várt itt ránk, de egyéb régészettörténeti 
érdekességek is előkerültek. Kutatóárkok 
és már korábban feltárt sírok nyomait is 
észleltük az ásatási szelvényünk két szélén, 
melyek kétség kívül az 1942-es Csallány–
Bartucz-féle ásatáshoz voltak köthetőek. 
Ezeknek a jelenségeknek köszönhetően 
pedig végre pontosítani tudjuk a korábbi 
feltárások kézzel rajzolt temetőtérképét. 

A 28 általunk feltárt sír közül mindössze 
kettő keltezhető bizonyosan a 10–11. szá-
zadra, a többi viszont a késő avar korhoz 
köthető. Az avar korra keltezhető jelen-
ségek közül a leglátványosabbak kétség 

Móra Ferenc nyomdokaiban   –  Makkoserdő reloaded

A régészeti kutató-
árok a  felszínről kézi 

erővel, a feltételezett ré-
gészeti jelenségek/leletek 

megtalálása céljából ásott 
árok. Móráék korában ez elfo-

gadott kutatási mód-
szer volt.

kívül az  úgynevezett fülkesírok voltak. 
A fülkesírok különlegessége abban rejlik, 
hogy két részre tagolódnak: egy hagyo-
mányos sírgödörre, az aknára és az akna 
rövidebbik oldalából ferdén a  földbe 
mélyített hosszúkás üregre, a  fülkére. 
A fülkék meredeksége között nagy eltérés 
lehet, a vízszintestől a szinte függőlege-
sig változhat. Feltárásunkon a meredek és 
az igen meredek között váltakoztak a fül-
kék dőlésszögei. 

A sírok aknarészébe helyezték el az egy 
vagy több áldozati állatot: ezek lehettek ló, 
szarvasmarha és egyéb kiskérődzők egész 
vagy részleges, feldarabolt maradványai. 
Egyes esetekben a lovat felszerszámozva 
tették az aknába, melyre mi is találtunk 

Összekuszálódott váz egy fülkesírban

Anatómiai rendben fekvő váz egy fülkesírban
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most itt példát. A  fülkébe magát az  elhunytat 
csúsztatták be, általában koporsóban. A jelenlegi 
feltárás során az ácsolt deszkakoporsók lenyo-
matai nagyon szépen megmaradtak, egy sírban 
pontos koporsóméretet is tudtunk mérni. A me-
redeken ásott fülék látványos következményeként 
az egyes csontvázak szinte álló helyzetben marad-
tak meg, míg más csontvázak a bomlás folyamán 
összecsúsztak: koponyájuk gyakorta a koporsó 
aljában, a lábak helyén került elő. A leguruló ko-
ponya magával sodorta a  váz egyéb csontjait, 
alaposan felborítva az eredeti anatómiai rendet. 
A halott mellé a koporsóba a korszakban több-
nyire szokásos mellékletek kerültek, úgymint 
ételmellékletek, viseleti tárgyak (ezüst és bronz 
fülbevalók, gyöngysorok, övgarnitúra, tarsolyzáró) 
és használati tárgyak (vaskés, orsókarika). 

Díszített edény egy olyan fülkesír aljában, aminek 
bontása közben elértük a talajvíz szintjét

Képfelirat

 Vaskés textillenyomattal

Faragott csont tarsolyzáró

Bronz nagyszíjvég indamotívummal közvetlenül felszedés után

A terepi munkát csak néhány hete fejeztük be, 
így a leletanyag restaurálása csak most veszi kez-
detét, ezért a temető leletanyagának ennél pon-
tosabb kiértékelésére egyelőre nem vállalkozunk, 
ez legyen egy későbbi cikk témája! Mivel a lelő-
helynek még vannak fel nem tárt részei, reméljük, 
hogy nem kell újabb 80 évet várnunk arra, hogy 
ismét itt dolgozhassunk!
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