
ugyanis a bronzkori 
körülmények között gyakorlatilag véd-

hetetlen volt: még egy nagyobb közösségben sem volt 
annyi hadra fogható ember, hogy a védműveket teljes 
hosszukban, folyamatosan ellenőrizni, illetve védeni tud-
ták volna. E hatalmas lelőhelyek legbelső sáncai és árkai 
talán tényleg rendelkezhettek védelmi funkcióval, ezt erő-
sítik az Arad megyei újszentannai lelőhely leégett sáncába 
ágyazódott agyag parittyalövedékek. Azonban a külső 
sáncok és árkok szerepe inkább szimbolikus lehetett: vagy 
csak elválasztották a közösség által lakott területet, vagy 
egy különleges, szent hely határait is jelölhették, elvá-
lasztva azt a profán külvilágtól.

Egy másik, kiemelkedően fontos szempont e települé-
sek vizsgálatánál a tágabb településhálózatban elfoglalt 
szerepük elemzése. Az erődített telepek kategóriákba 
sorolhatók a méretük és az őket körülvevő árkok és sán-
cok száma alapján. A különböző településkategóriák egy 
többszintű településhierarchiát rajzolnak ki, amelyből arra 

következtethetünk, hogy 
az eltérő méretű települé-

sek között talán valamilyen 
alá-fölé rendeltségi viszony is 

lehetett. E megközelítés alapján a nagy méretű 
erődített települések a kor elitjének lakhelyei, valamint 

a közösségek katonai, politikai és gazdasági központjai 
lehettek. E települések közül is kiemelkedik mérete és erő-
dítéseinek komplexitása alapján néhány (Mezőzsadány/
Corneşti-Iarcuri, Csanádpalota-Földvár, Orosháza-Nagy-
tatársánc, Újszentanna/Sântana-Cetatea Veche, Tiszahe-
gyes/Iđoš-Gradište), amelyek elsődleges központoknak 
tekinthetők. Ezekhez kapcsolódnak – talán hierarchikus 
rendszerben – a kisebb földvárak (pl. Makó-Rákos-Csá-
szárvár vagy Medgyesegyháza-Lagzi-dűlő), amelyek 
másodlagos központok lehettek. Végül mindannyijukat 
körülveszik a kis méretű, erődítetlen, falusias telepek és ta-
nyák, mint amilyen Csanádalberti-Fekete-halom lelőhely 
a makó-rákosi földvár szomszédságában, ahol jelenleg is 
folynak a munkálatok.

E késő bronzkori földvárak felfedezése, majd egyre 
intenzívebb kutatásuk az elmúlt években új megvilágí-
tásba helyezte a régió késő bronzkori település- és tár-
sadalomtörténetét. Ez a hierarchikusnak tűnő rendszer 
mindenképp egy viszonylag komplex társadalmat tükröz, 
még akkor is, ha egy ilyen leegyszerűsített megfeleltetés 
a társadalmi és településszerkezeti komplexitás között va-
lószínűleg egy jóval összetettebb bronzkori valóságot rejt.

C C C

A késő bronzkori földvárak rejtélye a Dél-Alföldön

A paliszád és árok rekonstruk-
ciója Csanádpalota-Földváron

Makó-Rákos-Császárvár késő bronzkori erődített településMedgyesegyháza-Lagzi-dűlő késő bronzkori erődített település

alapján egy sokkal árnyaltabb kép kezd kirajzolódni 
a földvárak létrejöttének társadalmi és történeti jelen-
tőségéről. Egy fontos kérdés, hogy a sáncok és árkok 
vajon tényleg védelmi funkciót láttak-e el. Bár az ilyen 
erődítéseknél ez a régészek legelső feltételezése, 
azonban ebben a helyzetben a lelőhelyek 
mérete óvatosságra int minket. Egy 
ilyen hosszú védelmi rendszer 

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

„Fegyvert, s vitézt”

Azokat a császárkorra kel-
tezhető, temetkezési célból 
ásott gödröket, amelyekbe 
az utazókocsit vagy azok al-
katrészeit és melléjük a fo-
gatos lovakat is eltemették, 
összefoglaló néven kocsisí-
roknak nevezzük. A fogatos 
kocsik sírba tétele azonban 
idegen a római temetkezé-
si szokásoktól, amelyek 
inkább a  síremlékállítást 
helyezték előtérbe. Nem 
is valódi rómaiak ápolták 
a  kocsik eltemetésének 
költséges rítusát, hanem 
a Dunántúl északkeleti ré-
szén lakó kelta eraviszku-
szok római uralom alatt élő 
előkelői.

Utazókocsit 
tartalmazó 
temetkezések 
a császárkori 
Pannoniában

Ennek az elitnek a tagjai annak elle-
nére, hogy a 2. században már átvették 
a rómaiság néhány ismérvét, sőt sokan 
már a római polgárjog kiváltságában 
is részesültek, szilárdan őrizték hagyo-
mányaikat és tudatosan ragaszkodtak 
ősi túlvilágképzeteik egyes vonásai-

hoz. A  kelták a  túlvilágot a  föld 
egy végtelen messzeségben 
fekvő vidékén – az  írek pél-

dául egy távoli szigeten – 
képzelték el, ahová hosszú 
út vezetett és ahonnan 

már nincs visszatérés. Az 
elhunyt hozzátartozó 
hitük szerint tehát nem 
halt meg, hanem csak 
elutazott, hosszú útra 

indult, amelynek végén 
a túlvilági lét örök boldogsága 

várta. A  halottnak vagy lelkének 
elutazásával kapcsolatos hiedelem 
olyannyira kézenfekvő és általános 
gondolat, hogy egymástól távol fekvő 
vidékeken, különböző korokban és kul-

A különböző kelta törzsek 
a Kr. e. 4. században vették 

birtokukba a mai Dunántúl te-
rületét. A római foglalás előesté-

jén a Dunántúlon  élő törzsek ne-
vét római kori forrásokból ismerjük. 

Pest, Fejér és Tolna megye nagy részén 
ebben az időszakban az eraviszkuszok 

éltek, akiknek törzsi központja 
a budapesti Gellért-

hegy volt.  
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túrákban egymástól függetlenül is megjelent. Nem 
meglepő, hogy a kocsival való temetkezés szokása 
a Kárpát-medence korai és késő vaskorában is ki-
mutatható, de a leglátványosabb képi és régészeti 
hagyatékát mégis a császárkor pannoniai őslakossá-
gához köthetjük.

A túlvilági utazásra utaló jeleneteket a Kr. u. 1. 
század végétől számos – főleg az eraviszkusz törzs 
területén – előkerült bennszülött síremléken ábrá-
zolták. Az eddig előke-
rült több mint 70 dom-
borművön az elhunytat 
utasként jelenítették 
meg, ritkán két-, gyak-
rabban négykerekű ko-
csin ülve, sokszor a kocsi 
előtt vezetett hátaslo-
vával, vadászkutyájával 
együtt. Ezek a  reliefek 
azonban nem közvetle-
nül az ismeretlen túlvilá-
gi utazást vagy a halott 
temetőbe való kiszállí-
tásának profán témáját, 
hanem az  elhunytnak 
és családjának egy rep-
rezentatív hétköznapi 
utazását ábrázolták. 
Erre utal a sok jeleneten 
látható „nagy felhaj-
tás”, amely az  utazást 
és az  utazókat kísérte. 
Egy személy vagy csa-
lád társadalmi pozíciója 
jól tükröződött abban, 
hogy milyen kocsival és 
hány szolgával, kísérővel 
indult útnak. Érthető tehát, hogy egyes családok miért 
rendeltek a síremlékeikre díszes kocsikat és nagy kí-
séretet ábrázoló jeleneteket. Ezek a mindennapi élet-
ből kölcsönzött képek csak átvitt értelemben utaltak 
az elhunyt túlvilági útjára. A reliefek másik, korábbi 
csoportján utas nélküli kocsikat látunk, amelyek csak 
a túlvilági utazás kellékét, az utazókocsit ábrázolták.

A legtehetősebb családok azonban nem elé-
gedtek meg a  halotti utazás allegorikus képi 

megjelenítésével, hanem a 2. századtól a túlvilági 
utazáshoz szükséges kényelmes utazókocsival, az azt 
húzó felszerszámozott, járomba fogott lovakkal 
együtt mentek a sírba. A szokás erősen arisztokratikus 
jellegű, és már a kezdetektől is csak a helyi elitre kor-
látozódhatott. A kocsin való túlvilági utazás képzete 
ugyanis kézenfekvően kötődött a mindennapokban 
is kocsin közlekedő törzsi elithez, akik vagyoni hely-
zetüknél fogva nemcsak birtokolták ezeket, hanem 

nélkülözni is tudták. 
A díszes utazókocsiknak 
nagy szerepe volt a helyi 
elit reprezentációjában, 
vagyonuk és társadalmi 
státuszuk kifejezésében.

A kocsisírok fényűző 
temetkezési szokást 
tükröznek. Az  elteme-
tett kocsikat gyakran 
bronzszobrokkal, ve-
retekkel, sőt néha sár-
garéz berakásos va-
salásokkal díszítették. 
A gazdag sírmellékletek 
között fegyvereket, Ita-
liából, a Rajna-vidékről 
és keletről származó 
importtárgyakat, főleg 
tisztálkodásra, fürdő-
zésre valamint sporto-
lásra szolgáló bronze-
dényeket és eszközöket 
találunk. Pannoniából 
eddig közel 35 lelőhely-
ről ismerünk kocsit tar-
talmazó római kori te-
metkezéseket, amelyek 

– öt dél-pannoniai előfordulásától eltekintve – jel-
lemzően az eraviszkuszok törzsi területén és annak 
közvetlen szomszédságában csoportosulnak, ugyan-
ott, ahol a halotti utazásra utaló őslakos síremlékek 
is elterjedtek.

Magyarország területén az ismert kocsisírok lele-
teinek többsége a 19. század végén és a 20. század 
elején, különböző földmunkák során került elő. Sze-
rencsésebb esetekben a leletek adományozás vagy 

A budaörsi 162. kocsisír alján 
feltárt fogatos lovak 

Kocsijelenet a solymári 
sírsztélén 
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vásárlás útján, bár sokszor hiányosan ugyan, de a mú-
zeumok gyűjteményeibe kerültek, míg a mostohább 
sorsúak fi gyelmetlenség-
ből, nemtörődömségből 
vagy éppen nyerészkedés 
miatt végleg megsemmi-
sültek vagy elkallódtak. 
A kocsisírok kiszámíthatat-
lan felbukkanása miatt ré-
gészeti megfi gyelésekre és 
hitelesítő ásatásokra csak 
a  legritkább esetekben 
volt mód, ezért a temetke-
zés rítusáról, a leletek ösz-
szefüggéseiről sokáig szin-
te semmit sem tudtunk.

A legkorábbi kocsisírok 
közvetlen előzmények nélkül tűntek 
fel Pannoniában a 2. század első har-
madában. A sírok legjelentősebb és 
legdrágább mellékletei maguk a gaz-
dagon díszített utazókocsik voltak. 
A  kocsik figurális szobordíszítésé-
ből tiszta bacchikus mitológiai kép-
program tükröződik (Bacchus, a bor 
és a  mámor istenének tisztelete), 
amely igazodott az eraviszkusz törzs 
elitjének túlvilágképéhez. A sírokból 
eddig előkerült kocsiknál, már ahol 
előfordult figurális szobordíszítés, 
mindig Bacchust és körét idézték 
meg, amely nem volt véletlen. 
Bacchus ugyanis olyan boldog, 
aranykort idéző túlvilági életet 
k ínált  követőinek ,  amely 
nagyon hasonlított a  kelták 
egyik túlvilág-elképzelésére.

A kocsikat általában 
mélyre ásott gödrökbe 
helyezték. A „kocsisírok” 
néhány bizonyítható 
esetben (például Várpalo-
ta-Inota, 2. halom; Káloz; Érd; 
Budapest-Csillaghegy) nemcsak 
egyetlen, kocsit tartalmazó gödörből áll-
tak, hanem a hátaslovak, a halottak és a mel-

lékletek számára tőlük kisebb-nagyobb távolságra 
további gödröket is ástak. A temetkezések föld feletti 

megjelöléséről alig tudunk 
valamit. A gödrök összes-
ségét vagy magas földha-
lommal borították, vagy 
esetleg sírkertbe foglalták, 
bár az utóbbira még nem 
rendelkezünk egyértelmű 
régészeti bizonyítékokkal.

A kocsik eltemetésének 
módja is változatos képet 
mutat, bár a hasonló korú 
és lelőhelyű sírok között ki-
mutathatók hasonlóságok. 
A legkorábbi ismert kocsit 

tartalmazó temetkezésnek a 2. szá-
zad első évizedeire keltezett várpalo-
ta-inotai 2. halmot tartjuk. A halomsír 
kocsiját – egyelőre példa nélkül álló 
módon – a halotti máglyára helyez-
ték, majd a kocsi deformálódott vas 
alkatrészeit összegyűjtötték és egy 
hátasló tetemét is magába fogadó 
kisebb gödörbe erőltették. A temet-
kezés gödrei fölé földhalmot emeltek, 
ezért a sír feltárója, Palágyi Sylvia arra 
gondolt, hogy a  kocsisírokat, vagy 
legalábbis azok többségét máshol is 
halmok boríthatták.

Több kocsisír esetében azon-
ban a  halmommal való borí-

tottság kizárható. A várpalotai 
halomsírt ezért inkább kivéte-
les, mint általános következ-

tetések levonására alkalmas 
temetkezésként értékelhet-

jük. Ezt a sír koraisága ma-
gyarázza, hiszen akkorra 
keltezhető, amikor még 
nem egységesült a rítus. 

További szerencsés régé-
szeti megfigyelésekig a hal-

mok és kocsisírok összetartozását 
ezért csak óvatosan és a  bizonyított 

esetekben fogadhatjuk el.

Csak az utóbbi évtizedekben si-
került néhány kocsit tartalmazó 

római kori sírt régészeti módsze-
rekkel feltárni: 1969-ben Kozármisle-

nyben; 1973–1975-ben Inotán, a 2. ha-
lom alatt; 1999-ben Budakeszin; 2003-ban 

Budapest, a Bécsi úton; 2012-ben Sárisápon 
és 2017-ben Budapesten, a Csillaghegy lábánál. 

E régészetileg feltárt sírok segítségével rajzolha-
tunk pontosabb képet erről a Pannoniában 

jellemzően a kelta eraviszkusz tör-
zsi elithez köthető temet-

kezési szokás-
ról.

A budaörsi 162. számú sír négykerekű 
utazókocsijának rekonstrukciója

Bacchus és vidám kíséretének 
szoborcsoportja a szomor-so-
modorpusztai kocsiról
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túrákban egymástól függetlenül is megjelent. Nem 
meglepő, hogy a kocsival való temetkezés szokása 
a Kárpát-medence korai és késő vaskorában is ki-
mutatható, de a leglátványosabb képi és régészeti 
hagyatékát mégis a császárkor pannoniai őslakossá-
gához köthetjük.

A túlvilági utazásra utaló jeleneteket a Kr. u. 1. 
század végétől számos – főleg az eraviszkusz törzs 
területén – előkerült bennszülött síremléken ábrá-
zolták. Az eddig előke-
rült több mint 70 dom-
borművön az elhunytat 
utasként jelenítették 
meg, ritkán két-, gyak-
rabban négykerekű ko-
csin ülve, sokszor a kocsi 
előtt vezetett hátaslo-
vával, vadászkutyájával 
együtt. Ezek a  reliefek 
azonban nem közvetle-
nül az ismeretlen túlvilá-
gi utazást vagy a halott 
temetőbe való kiszállí-
tásának profán témáját, 
hanem az  elhunytnak 
és családjának egy rep-
rezentatív hétköznapi 
utazását ábrázolták. 
Erre utal a sok jeleneten 
látható „nagy felhaj-
tás”, amely az  utazást 
és az  utazókat kísérte. 
Egy személy vagy csa-
lád társadalmi pozíciója 
jól tükröződött abban, 
hogy milyen kocsival és 
hány szolgával, kísérővel 
indult útnak. Érthető tehát, hogy egyes családok miért 
rendeltek a síremlékeikre díszes kocsikat és nagy kí-
séretet ábrázoló jeleneteket. Ezek a mindennapi élet-
ből kölcsönzött képek csak átvitt értelemben utaltak 
az elhunyt túlvilági útjára. A reliefek másik, korábbi 
csoportján utas nélküli kocsikat látunk, amelyek csak 
a túlvilági utazás kellékét, az utazókocsit ábrázolták.

A legtehetősebb családok azonban nem elé-
gedtek meg a  halotti utazás allegorikus képi 

megjelenítésével, hanem a 2. századtól a túlvilági 
utazáshoz szükséges kényelmes utazókocsival, az azt 
húzó felszerszámozott, járomba fogott lovakkal 
együtt mentek a sírba. A szokás erősen arisztokratikus 
jellegű, és már a kezdetektől is csak a helyi elitre kor-
látozódhatott. A kocsin való túlvilági utazás képzete 
ugyanis kézenfekvően kötődött a mindennapokban 
is kocsin közlekedő törzsi elithez, akik vagyoni hely-
zetüknél fogva nemcsak birtokolták ezeket, hanem 

nélkülözni is tudták. 
A díszes utazókocsiknak 
nagy szerepe volt a helyi 
elit reprezentációjában, 
vagyonuk és társadalmi 
státuszuk kifejezésében.

A kocsisírok fényűző 
temetkezési szokást 
tükröznek. Az  elteme-
tett kocsikat gyakran 
bronzszobrokkal, ve-
retekkel, sőt néha sár-
garéz berakásos va-
salásokkal díszítették. 
A gazdag sírmellékletek 
között fegyvereket, Ita-
liából, a Rajna-vidékről 
és keletről származó 
importtárgyakat, főleg 
tisztálkodásra, fürdő-
zésre valamint sporto-
lásra szolgáló bronze-
dényeket és eszközöket 
találunk. Pannoniából 
eddig közel 35 lelőhely-
ről ismerünk kocsit tar-
talmazó római kori te-
metkezéseket, amelyek 

– öt dél-pannoniai előfordulásától eltekintve – jel-
lemzően az eraviszkuszok törzsi területén és annak 
közvetlen szomszédságában csoportosulnak, ugyan-
ott, ahol a halotti utazásra utaló őslakos síremlékek 
is elterjedtek.

Magyarország területén az ismert kocsisírok lele-
teinek többsége a 19. század végén és a 20. század 
elején, különböző földmunkák során került elő. Sze-
rencsésebb esetekben a leletek adományozás vagy 

A budaörsi 162. kocsisír alján 
feltárt fogatos lovak 

Kocsijelenet a solymári 
sírsztélén 
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vásárlás útján, bár sokszor hiányosan ugyan, de a mú-
zeumok gyűjteményeibe kerültek, míg a mostohább 
sorsúak fi gyelmetlenség-
ből, nemtörődömségből 
vagy éppen nyerészkedés 
miatt végleg megsemmi-
sültek vagy elkallódtak. 
A kocsisírok kiszámíthatat-
lan felbukkanása miatt ré-
gészeti megfi gyelésekre és 
hitelesítő ásatásokra csak 
a  legritkább esetekben 
volt mód, ezért a temetke-
zés rítusáról, a leletek ösz-
szefüggéseiről sokáig szin-
te semmit sem tudtunk.

A legkorábbi kocsisírok 
közvetlen előzmények nélkül tűntek 
fel Pannoniában a 2. század első har-
madában. A sírok legjelentősebb és 
legdrágább mellékletei maguk a gaz-
dagon díszített utazókocsik voltak. 
A  kocsik figurális szobordíszítésé-
ből tiszta bacchikus mitológiai kép-
program tükröződik (Bacchus, a bor 
és a  mámor istenének tisztelete), 
amely igazodott az eraviszkusz törzs 
elitjének túlvilágképéhez. A sírokból 
eddig előkerült kocsiknál, már ahol 
előfordult figurális szobordíszítés, 
mindig Bacchust és körét idézték 
meg, amely nem volt véletlen. 
Bacchus ugyanis olyan boldog, 
aranykort idéző túlvilági életet 
k ínált  követőinek ,  amely 
nagyon hasonlított a  kelták 
egyik túlvilág-elképzelésére.

A kocsikat általában 
mélyre ásott gödrökbe 
helyezték. A „kocsisírok” 
néhány bizonyítható 
esetben (például Várpalo-
ta-Inota, 2. halom; Káloz; Érd; 
Budapest-Csillaghegy) nemcsak 
egyetlen, kocsit tartalmazó gödörből áll-
tak, hanem a hátaslovak, a halottak és a mel-

lékletek számára tőlük kisebb-nagyobb távolságra 
további gödröket is ástak. A temetkezések föld feletti 

megjelöléséről alig tudunk 
valamit. A gödrök összes-
ségét vagy magas földha-
lommal borították, vagy 
esetleg sírkertbe foglalták, 
bár az utóbbira még nem 
rendelkezünk egyértelmű 
régészeti bizonyítékokkal.

A kocsik eltemetésének 
módja is változatos képet 
mutat, bár a hasonló korú 
és lelőhelyű sírok között ki-
mutathatók hasonlóságok. 
A legkorábbi ismert kocsit 

tartalmazó temetkezésnek a 2. szá-
zad első évizedeire keltezett várpalo-
ta-inotai 2. halmot tartjuk. A halomsír 
kocsiját – egyelőre példa nélkül álló 
módon – a halotti máglyára helyez-
ték, majd a kocsi deformálódott vas 
alkatrészeit összegyűjtötték és egy 
hátasló tetemét is magába fogadó 
kisebb gödörbe erőltették. A temet-
kezés gödrei fölé földhalmot emeltek, 
ezért a sír feltárója, Palágyi Sylvia arra 
gondolt, hogy a  kocsisírokat, vagy 
legalábbis azok többségét máshol is 
halmok boríthatták.

Több kocsisír esetében azon-
ban a  halmommal való borí-

tottság kizárható. A várpalotai 
halomsírt ezért inkább kivéte-
les, mint általános következ-

tetések levonására alkalmas 
temetkezésként értékelhet-

jük. Ezt a sír koraisága ma-
gyarázza, hiszen akkorra 
keltezhető, amikor még 
nem egységesült a rítus. 

További szerencsés régé-
szeti megfigyelésekig a hal-

mok és kocsisírok összetartozását 
ezért csak óvatosan és a  bizonyított 

esetekben fogadhatjuk el.

Csak az utóbbi évtizedekben si-
került néhány kocsit tartalmazó 

római kori sírt régészeti módsze-
rekkel feltárni: 1969-ben Kozármisle-

nyben; 1973–1975-ben Inotán, a 2. ha-
lom alatt; 1999-ben Budakeszin; 2003-ban 

Budapest, a Bécsi úton; 2012-ben Sárisápon 
és 2017-ben Budapesten, a Csillaghegy lábánál. 

E régészetileg feltárt sírok segítségével rajzolha-
tunk pontosabb képet erről a Pannoniában 

jellemzően a kelta eraviszkusz tör-
zsi elithez köthető temet-

kezési szokás-
ról.

A budaörsi 162. számú sír négykerekű 
utazókocsijának rekonstrukciója

Bacchus és vidám kíséretének 
szoborcsoportja a szomor-so-
modorpusztai kocsiról
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Ugyancsak kivételes 
az  aquincumi canabae 
egyik temetőjében fel-
tárt kocsisír, amelynek 
gödrében egy alkatré-
szeire bontott utazóko-
csi hiányos maradványai 
feküdtek. A különálló va-
salásokat, lefeszegetett, 
feldarabolt díszítménye-
ket minden rend nélkül 
dobálták a kiásott gödör 
aljára. Ennek a szokatlan 
megoldásnak az  okát 
abban kereshetjük, hogy 
a család a temetőben csak egy kis 
méretű parcella felett rendel-
kezett, és a sziklás altalaj miatt 
sem volt lehetőség egy kocsi 
méretének megfelelő gödör 
ásására. A budaörsi vicus te-
metőjében 2002-ben feltárt 
három négykerekű és egy 
kétkerekű kocsi elteme-
tésének hasonló módja 
a költséges temetkezé-
si szokás egy családon 
belüli rövid, mindössze 
néhány generáción ke-
resztül kimutatható ápolását 
bizonyítja. E rövid idő alatt a kocsik 
eltemetési módja változatlan maradt. 
A  mély és sokszor 
nagy alapterületű 
gödrök kiásása után 
azok aljára először 
a temetkezési szer-
tartás során leölt, felszerszámozott 
kocsihúzó lovakat helyezték el. 
Nyakukon vagy mellettük a foga-
tolásra használt ólomlemezekkel 
borított, bronzveretes fajármot is 
megtaláltuk. A lovak tetemére bo-
rították az utazókocsikat, amelyeket 
a gödör méretéhez alkalmazkodva 
mindig elemeikre bontottak vagy 

szétszedtek. A  csillag-
hegyi sír kocsiját a nagy 
méretű és mélyre ásott 
sírgödörbe, útra készen, 
felszerelt kerekekkel he-
lyezték el. A  szertarás 
során azonban – szándé-
kosan vagy csak véletle-
nül? – úgy borították bele 
a kocsit, hogy az átfordult 

és  kerekekkel 
felfelé érkezett 
a  gödör aljára. 
Ugyancsak sze-
rencsés a  buda-
keszi kétkerekű 
kocsi eltemetési 

módja. A  kocsit itt is egyben, 
felszerelt kerekekkel és felkö-
tött szekrénnyel sikerült fel-
tárnunk. A  kétkerekű kocsi 

vasalásai és bronzdíszítmé-
nyei így eredeti összefüg-
géseikben őrződtek meg. 

Ennek a  körülménynek 
köszönhetően el lehe-
tett készíteni a kocsi hi-
teles rekonstrukcióját, 

amely a Magyar Nemzeti 
Múzeum állandó régészeti ki-

állításán látható.

C C C

Sokáig a halom alá temetett ko-
csísírok elméletét a Solymáron talált 

sírsztélé is erősítette, mert kocsijelene-
tét a kép jobb szélén egy kiemelkedés – 

Soproni Sándor véleménye szerint halomsír 
– ábrázolása is kiegészítette. Azonban ma már 

sokkal valószínűbb, hogy ezt a kiemelkedést a kö-
zeli Pilis hegyvidéki környezete inspirálta, ahol egy-

kor a temetkező család is élt és közlekedett. Valós vagy 
fi ktív természeti környezet ábrázolása más síremlékeken 

is előfordul, ahol ugyancsak a képmező jobb szélén 
lankás domb- vagy meredek hegyolda-

lakat láthatunk, amelyeken ku-
tyák által űzött nyu-

lak futnak.

A zsámbéki kocsisír 
mellékletei, amelyek 
a „kocsisírok” legjellem-
zőbb mellékletegyütte-
seit képviselik, köztük 
a kézmosó- 
és fürdőkészletet 
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A budakeszi kocsi re-
konstrukciója a Magyar 
Nemzeti Múzeum állandó 
régészeti kiállításán
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Az íj húrjának fogására számos variációt ismerünk, 
ezek egyike a hüvelykujjas húrfogás, mely leginkább 
az eurázsiai steppén élő nomád népek körében vált 

széles körben elterjedté. Ehhez a technikához a hagyományőr-
ző íjászok körében népszerű, de a hétköznapi ember számára 
talán kevésbé ismert tárgy, az ún. íjászgyűrű nyújtott elenged-

hetetlen segítséget.

A húrfogás során a húrt a jobb kéz hü-
velykujjával feszítik, szemben például 

az  angolszász technikával, ahol  ezt a 
mutató-, a középső, és a gyűrűsujj bevoná-
sával végezték. A hüvelykujjas feszítésnek 

több módozata ismert, ezeket a variá-
ciókat a feszítő kéz tartása alapján kü-

lönítjük el. Ezek a változatok némely 
esetben az íjászatban használt segéd-

eszközök alkalmazásában is eltérnek. 
Jelen munkában a török technikára helyezzük 

a hangsúlyt, ugyanis a Szegeden 
előkerült íjászgyűrű a  török 
technika alkalmazását fel-
tételezi, melynek sajátos-
sága, hogy a húr feszítése 
során a hüvelykujjat telje-

sen behajlítják, emel-
lett a  feszítő kezet 
a  legtöbb esetben 
ökölbe zárják. Ennél a  tech-
nikánál az íjász egy ujjal tar-

totta az íj húrját, így az nagy 
erőhatásoknak volt kitéve, emiatt 

az  íjász egy gyűrűt húzott az ujjára, 
melyet íjfeszítő gyűrűnek nevezünk. 
A technika másik sajátossága a vesz-

A török technikának 
a  feszítő kéz tartása 

alapján további módo-
zatai is ismertek, melyeket 

korabeli írott források alapján 
lehet rekonstruálni. Ezek abban 
térnek el egymástól, hogy hány 

ujjal fogtak rá a hü-
velykujjra.

Török íjászgyűrű
a szegedi vár feltárásából

Abul Hassan Sah Dzsahán (1628–1658) mogul sah 1617-ben készült ábrázolása.
Az uralkodó övéről több íjászgyűrű is lelóg, és a hüvelykujján is visel egy íjászgyűrűt (1617)

Molnár Csilla

A szegedi várból előkerült íjászgyűrű felül- és oldalnézetből

„Fegyvert, s vitézt”
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