
Kincsásás halottal

Legenda és valóság: a gordioni Midasz-tumulus1957. június 
16-án a  Rod-

ney S. Young vezette amerikai régészeti expedíció (University Museum 
of Pennsylvania) többéves előkészítő munka után behatolt a Gordion (Törökország) 

mellett fekvő ún. MM-tumulus sírkamrájába, ami a II. világháború utáni elő-ázsiai régészet egyik 
legnagyobb felfedezésének bizonyult. A temetkezést az eltemetett személy jelentősége, a vele 
eltemetett tárgyak sokasága és a szerves anyagok megmaradásának kedvező körülményei 
teszik kiemelkedő fontosságúvá.

Az MM-tumulus (Midas Mound) feltárása

Az MM-tumulus az ókori Phrügia fővárosának, 
Gordionnak a kiterjedt temetőjében fekszik, 
és a máig ismert körülbelül 240 halom-
sír között a legnagyobb. Összesen 
eddig 44 sírhalmot vizsgáltak 
meg régészeti eszközökkel, ezek 
közül messze a  legtöbb tárgy 
az MM-tumulusban kerül elő, ami 
mérete alapján várható is volt.

A még ma is 53 méter magas, 
a lábánál 300 méter átmérőjű dombot 
az amerikai régészek 1955–56-
ban előbb fúrások-
kal vizsgál-

ták át, hogy megállapítsák a sírkamra helyzetét, majd 
1957-ben egy hosszú árokkal, majd ennek folytatá-

saként egy alagúttal hatoltak be a domb bel-
sejébe (jelenleg is ezen az úton keresztül 

látogatható a sír). Amikor átvágták 
a  kamra farönkökből készült 
falát, a régészeknek lenyűgöző 

látványban volt részük. A halott 
maradványai körül a földön minde-

nütt tárgyak hevertek, a rengeteg 
fémedényen túl a legizgalmasabbak 

a fából készült bútorok voltak, ezek 
ugyanis mind viszonylag jó ál-

lapotban maradtak 
fenn.

A 
tumulus 

latin eredetű szó, 
mely halmot, földhalmot, 

illetve sírdombot jelent. A török 
nyelvekből orosz közvetítéssel 

érkező kurgán szó mellett ez a 
leggyakrabban használt ré-

gészeti kifejezés a sírha-
lomok megjelölésére. A

 M
idasz-tum

ulus
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Ki lehetett a halott?

A sírhalom kiemelkedő mérete 
eleve királyi temetkezésre utalt, 
így az  ásatók abból az  általános 
közhiedelemből indultak ki, hogy 
a tulajdonosa nem lehet más, mint 
a  híres Midasz, Phrügia királya. Ezt 
erősítette kezdetben az a tény is, hogy 
az  embertani vizsgálatok szerint egy 
60–65 év közötti férfi  nyugodott a halomban. Így 
hát róla kapta a nevét az tumulus is – Midas Mound, 
azaz Midasz-sírhalom.

Az azonosításhoz jó kiindulópontot jelentenek 
a sírkamra falából vett mintákon végzett dendrokro-
nológiai (faévgyűrűs) vizsgálatok, me-
lyek alapján a temetkezés időpontja 
nagyjából Kr. e. 740 környékére 
esett. Mivel a szkíták által elűzött 
kimmerek valószínűleg csak 714 
után bukkantak fel a térségben, 
és mindent egybevetve Midasz 
királynak nem a halála, hanem 
az uralkodásának a kezdete 
tehető erre az  időpontra, 
így az  ásatók arra a  követ-
keztetésre jutottak, hogy nem 

Legenda és valóság: a gordioni Midasz-tumulus

az  ő, hanem az  apja, Gordios 
végső nyughelyére bukkantak. 

Erre nemcsak az időrendi kérdések 
utalnak, hanem az a tény is, hogy 

egy ekkora vállalkozásra a kimmerek 
által lerombolt országnak nem lett 

volna erőforrása.

A tumulus építése

Lássuk azonban magát a sírt. A fúrások és az ásatások jó 
képet adtak a mesterséges domb szerkezetéről, az építési 
módról, a sírkamra elkészítésének technikai részleteiről. 
Először a Gordionba vezető út mellett, számos akkor már 

álló tumulus között kijelöltek egy 1 méter 
magas földből készült kört, majd a kö-
zepén, illetve a pontos középponttól 
némileg elcsúsztatva, ástak egy 16×18 

méter nagyságú, 2 méter mély göd-
röt, amit 1 méter vastagságban dur-

ván faragott mészkővel kibéleltek. 
Közben a gödör alját kisebb-na-
gyobb tört kövekkel töltötték 

fel, majd erre, az eredeti talaj-
szinten ciprusfa törzseit rakták 

le, hogy szilárd alapot képezze-

A 
Kr. e. 

738–96 között 
uralkodó, Mita néven az 

asszír forrásokban is megjelenő 
Midasz királynak a legendákkal átszőtt 

görög hagyomány szerint érintésére 
mindent arannyá változott. Végül 

a nomád kimmerektől elszenve-
dett katasztrofális vereség után 

úgy lett öngyilkos, hogy bika-
vért ivott.

A legenda szerint, régen a 
phrügiaiaknak nem volt királyuk, 

ezért azt a jóslatot kapták, hogy az 
első embert, aki ökrös szekérrel érkezik 

a városba, válasszák királlyá. Az érkezőt 
Gordiusznak hívták. A szekerét hálája jelé-

ül fi a, Midasz felajánlotta Zeusznak, a jármát 
pedig egy bonyolult csomóval a rúdhoz kötötte. 

A szekér, a legenda szerint még Kr. e. 333-ban is 
megvolt, amikor Nagy Sándor megérke-

zett a városba, hogy kardjával 
átvágja a híres gordiu-

szi csomót.

A gordioni halomsírmező központi részé-
nek műholdképe az MM-tumulusszal
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nek a sírkamra számára. A sírkamrát szépen megmunkált 
cédrus- és mediterrán fenyő gerendákból ácsolták össze 
szabályosan, és ezzel egy időben folyamatosan emelték 
a kőbéllet magasságát, összesen nagyjából 3700 kőtöm-
böt felhasználva. A belső tört köves feltöltést a közben 
elkészült kamra felső, 2,65 méteres magasságú szintjéig 
emelték, és a 300 méter átmérőjű kört eddig a szintig tisz-
ta agyaggal töltötték fel. Valószínűleg ebben a szakaszban 
a végső aktus a 17 fokos dő-
lésszögű kamra tetején a sza-
rufák elhelyezése volt.

A halotti lakoma és a sír-
kamra berendezése

A temetés idején az 5,15×6,2 
méteres, mintegy 32 m2 
alapterületű sírkamrába 
felülről lehetett belátni 
arról a 2 méter magasságú 
ideiglenes teraszról, amin 
a  szertartás résztvevői 
állhattak. Ennek az  ese-
ménysornak számos részlete 
rekonstruálható a sírkamra 
berendezéséből, de termé-
szetesen igen sok elem így 

is hipotetikus marad. A 14 bútor, a 140 fémedény és 
a számtalan egyéb tárgy eredetileg mind a halotti la-
koma kellékei lehettek. A halottat egy nyitott, meden-
ceszerű fakoporsóban helyezték el közszemlére téve, 
mintha csak egy kereveten feküdne és a vendéglátó 
szerepét látná el. A testet kék és bíbor festésű kelmék 
halmára helyezték, ami a köztük talált 37 fi bula (ruha 
rögzítésére szolgáló tű) alapján ugyanennyi külön-

böző öltözetből állhatott. 
A lakoma résztvevői azzal 
erősíthették meg közös-
ségtudatukat és szolidari-
tásukat, hogy szimbolikus 
ajándékként átadták jelleg-
zetes phrüg stílusú bronzfi -
buláikat is, amelyeket egy 
vászonzsákban gyűjtöttek 
össze, és a halott mellett 
egy asztalon helyeztek el. 
A 145 fi bula azt jelzi, hogy 
legalább ennyi vendége 
lehetett a  lakomának. Ta-
lán volt egy szűkebb kör is, 
aminek a bronzdíszű bőr-
öveit később a nyugati fal 
mentén helyezték el.

A sírkamra alaprajza a mellékletek helyzetével
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Bútorok

A teraszon folyó halotti lakoma során az ételeket és 
italokat háromlábú asztalokra és állványokra helyez-
ték el. Az egyik asztalt és két állványt geometrikus 
mintájú intarzia díszítette, 
nyolc másik asztal ugyan 
díszítetlen volt, de lába-
ikat ugyanúgy elegáns 
ívelt formájúvá farag-
ták. Az anyagvizsgálatok 
alapján elkészítésükhöz 
fafajták sorát használták 
fel, cédrust, fenyőt, pusz-
pángfát, tiszafát, borókát, 
diót, illetve juhart vagy 
meggyet. A phrüg búto-
rok messze földön híresek 
voltak, Hérodotosz is megemlíti, hogy Midasz egy 
rendkívül értékes trónt adott áldozati ajándékként 
Delphoi Apollón-szentélye számára, amelyről ítéle-
teit kihirdette. Egyediségüket a sokfajta fából készült 
szép berakás adhatta. A hermetikus elzártságnak kö-
szönhetően viszonylag jó állapotban maradtak fenn 
a bútorok, és így Egyiptomon kívül ez jelenti a legfon-
tosabb eredeti bútorkészletet az egész ókori Keleten.

A lakomán a király jelenlétét reprezentáló, szemé-
lyes használatú bútorait: 
egy asztalt, egy széket, 
egy zsámolyt és egy láb-
zsámolyt a sírkamra északi 
oldalára, a koporsó mellé 
helyezték el, a többit a la-
koma egyéb kellékeivel 
együtt a keleti oldalra és 
középre.

Bronzedények

Az asztalokra tették a ven-
dégek 121 bronz ivócsészéjét, a sekély, ún. ompha-
loszos (köldökös) phialékat, melyek ennek a kornak 
a jellegzetes formái voltak. Hasonlóakat használtak 
az asszír és az óperzsa udvarban is. A füllel rendelkező 
edényeket, például 21 bronz boroskancsót, kanalakat 
és számos más edényt a  falból kiálló vaskampókra 
akasztottak, és később innen estek le a földre. Kiemel-
kedik három nagy gömbös testű üst, melyek vasból 

készült állványon álltak. Ez a típus jól ismert az anatóliai 
világból, főleg Urartuból (kelet-anatóliai nagyhatalom), 
és egyes darabjai eljutottak a görög és az itáliai vi-
lágba is. Egyértelmű jelzői voltak egy arisztokrata 
fogyasztási formának, és szimbolikus szerepüket jel-

zi, hogy sokszor a  görög 
szentélyekben fogadalmi 
ajándékként helyezték el 
azokat. Az  MM-tumulus 
két üstjének függesztőfü-
leit szárnyas szirénalakok-
kal, a  harmadikat pedig 
bikafejekkel díszítették. 
Együttesen összesen 150 
liter űrtartalmúak voltak, 
de emellett voltak a  sír-
kamrában kisebb üstök is. 

A használatukhoz tartozott két állatfejes situla (vödör), 
az egyik kos- a másik pedig oroszlánfejben végződött. 
Ez jelenleg a  legnagyobb fém lakomakészlet, amit 
az ókori Keletről ismerünk, de mellettük előkerült még 
számos különleges formájú és festett kerámiaedény is.

Ételek és italok

Az edények molekuláris biológiai vizsgálatai kiderítet-
ték, hogy mit fogyasztottak a lakomán. Az üstökben 

egy sajátos italt, egyfajta 
grogot kevertek, amely 
szőlőborból, gabonasör-
ből és mézsörből állt. Asz-
szír domborművek tanú-
sága szerint ezt merték ki 
az állatfejes edényekkel, 
és osztották ki a vendé-
geknek. A  kerámiaedé-
nyek lerakódásai arra 
utaltak, hogy a  fő fogás 
grillezett bárány- vagy 

kecskehús volt, melyből lencsével és más zöldségek-
kel fűszeres ragut készítettek.

A halott mint vendéglátó

A lakomafelszerelés sírkamrába kerülésének csak egyik 
aspektusa, hogy előtte a halotti tor során használták, 
talán még fontosabb, hogy az egész együttes – a korban 

Bronzüstök a sírkamra 
déli falánál, előtte 
összeomlott asztalok 
leesett ivócsészékkel
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Szárnyas szirénalakkal 
díszített bronzüst
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alapterületű sírkamrába 
felülről lehetett belátni 
arról a 2 méter magasságú 
ideiglenes teraszról, amin 
a  szertartás résztvevői 
állhattak. Ennek az  ese-
ménysornak számos részlete 
rekonstruálható a sírkamra 
berendezéséből, de termé-
szetesen igen sok elem így 

is hipotetikus marad. A 14 bútor, a 140 fémedény és 
a számtalan egyéb tárgy eredetileg mind a halotti la-
koma kellékei lehettek. A halottat egy nyitott, meden-
ceszerű fakoporsóban helyezték el közszemlére téve, 
mintha csak egy kereveten feküdne és a vendéglátó 
szerepét látná el. A testet kék és bíbor festésű kelmék 
halmára helyezték, ami a köztük talált 37 fi bula (ruha 
rögzítésére szolgáló tű) alapján ugyanennyi külön-

böző öltözetből állhatott. 
A lakoma résztvevői azzal 
erősíthették meg közös-
ségtudatukat és szolidari-
tásukat, hogy szimbolikus 
ajándékként átadták jelleg-
zetes phrüg stílusú bronzfi -
buláikat is, amelyeket egy 
vászonzsákban gyűjtöttek 
össze, és a halott mellett 
egy asztalon helyeztek el. 
A 145 fi bula azt jelzi, hogy 
legalább ennyi vendége 
lehetett a  lakomának. Ta-
lán volt egy szűkebb kör is, 
aminek a bronzdíszű bőr-
öveit később a nyugati fal 
mentén helyezték el.

A sírkamra alaprajza a mellékletek helyzetével
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cédrus és fenyő padlógerendák

oldalfal fenyőgerendái
eredeti talajszint
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Bútorok

A teraszon folyó halotti lakoma során az ételeket és 
italokat háromlábú asztalokra és állványokra helyez-
ték el. Az egyik asztalt és két állványt geometrikus 
mintájú intarzia díszítette, 
nyolc másik asztal ugyan 
díszítetlen volt, de lába-
ikat ugyanúgy elegáns 
ívelt formájúvá farag-
ták. Az anyagvizsgálatok 
alapján elkészítésükhöz 
fafajták sorát használták 
fel, cédrust, fenyőt, pusz-
pángfát, tiszafát, borókát, 
diót, illetve juhart vagy 
meggyet. A phrüg búto-
rok messze földön híresek 
voltak, Hérodotosz is megemlíti, hogy Midasz egy 
rendkívül értékes trónt adott áldozati ajándékként 
Delphoi Apollón-szentélye számára, amelyről ítéle-
teit kihirdette. Egyediségüket a sokfajta fából készült 
szép berakás adhatta. A hermetikus elzártságnak kö-
szönhetően viszonylag jó állapotban maradtak fenn 
a bútorok, és így Egyiptomon kívül ez jelenti a legfon-
tosabb eredeti bútorkészletet az egész ókori Keleten.

A lakomán a király jelenlétét reprezentáló, szemé-
lyes használatú bútorait: 
egy asztalt, egy széket, 
egy zsámolyt és egy láb-
zsámolyt a sírkamra északi 
oldalára, a koporsó mellé 
helyezték el, a többit a la-
koma egyéb kellékeivel 
együtt a keleti oldalra és 
középre.

Bronzedények

Az asztalokra tették a ven-
dégek 121 bronz ivócsészéjét, a sekély, ún. ompha-
loszos (köldökös) phialékat, melyek ennek a kornak 
a jellegzetes formái voltak. Hasonlóakat használtak 
az asszír és az óperzsa udvarban is. A füllel rendelkező 
edényeket, például 21 bronz boroskancsót, kanalakat 
és számos más edényt a  falból kiálló vaskampókra 
akasztottak, és később innen estek le a földre. Kiemel-
kedik három nagy gömbös testű üst, melyek vasból 

készült állványon álltak. Ez a típus jól ismert az anatóliai 
világból, főleg Urartuból (kelet-anatóliai nagyhatalom), 
és egyes darabjai eljutottak a görög és az itáliai vi-
lágba is. Egyértelmű jelzői voltak egy arisztokrata 
fogyasztási formának, és szimbolikus szerepüket jel-

zi, hogy sokszor a  görög 
szentélyekben fogadalmi 
ajándékként helyezték el 
azokat. Az  MM-tumulus 
két üstjének függesztőfü-
leit szárnyas szirénalakok-
kal, a  harmadikat pedig 
bikafejekkel díszítették. 
Együttesen összesen 150 
liter űrtartalmúak voltak, 
de emellett voltak a  sír-
kamrában kisebb üstök is. 

A használatukhoz tartozott két állatfejes situla (vödör), 
az egyik kos- a másik pedig oroszlánfejben végződött. 
Ez jelenleg a  legnagyobb fém lakomakészlet, amit 
az ókori Keletről ismerünk, de mellettük előkerült még 
számos különleges formájú és festett kerámiaedény is.

Ételek és italok

Az edények molekuláris biológiai vizsgálatai kiderítet-
ték, hogy mit fogyasztottak a lakomán. Az üstökben 

egy sajátos italt, egyfajta 
grogot kevertek, amely 
szőlőborból, gabonasör-
ből és mézsörből állt. Asz-
szír domborművek tanú-
sága szerint ezt merték ki 
az állatfejes edényekkel, 
és osztották ki a vendé-
geknek. A  kerámiaedé-
nyek lerakódásai arra 
utaltak, hogy a  fő fogás 
grillezett bárány- vagy 

kecskehús volt, melyből lencsével és más zöldségek-
kel fűszeres ragut készítettek.

A halott mint vendéglátó

A lakomafelszerelés sírkamrába kerülésének csak egyik 
aspektusa, hogy előtte a halotti tor során használták, 
talán még fontosabb, hogy az egész együttes – a korban 

Bronzüstök a sírkamra 
déli falánál, előtte 
összeomlott asztalok 
leesett ivócsészékkel

Legenda és valóság: a gordioni Midasz-tumulus

Szárnyas szirénalakkal 
díszített bronzüst
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az  egész Mediterráneum-
ban elterjedt szokás szerint 
– a tulajdonost az egyik leg-
fontosabb társadalmi funk-
ciójában, bőkezű vendéglá-
tóként jelenítette meg.

Az aranyban gazdag Mi-
dasz képe alapján feltűnő 
a  nemesfém asztalnemű 
hiánya, holott tudjuk, hogy 
ez hozzátartozott még egy 
kisebb jelentőségű állam uralkodójának reprezentáció-
jához is. Aranyból készült edények általában csak a királyi 
család tagjainak asztalára kerülhettek. Egy asszír király-
női sírban például phrüg típusú aranykancsó is előkerült. 
Egy megalapozott feltételezés szerint még a sír lezárása 
előtt az aranyból készült tárgyakat kivették, talán máshol 
helyezték el azokat, esetleg később templomi ajándék-
ként tarthatta fenn tulajdonosának emlékezetét.

A társadalom mozgósí-
tása a halomsír elkészí-
téséhez

A halott végső nyugalom-
ba helyezése után a lako-
makészletet is gondosan 
elhelyezték körülötte, a sír-
kamra tetejét fenyőgeren-
dákkal zárták le. Majd ezt 
a  tetőgerinc magasságá-
ban immár vízszintes ge-
rendasorral újra lefedték, 
hogy a kamrát megvédjék 
a  föld nyomásától. Ezzel 
párhuzamosan egyméte-
res rétegenként minden 
irányból egyszerre hordták 
fel a földet és agyagot, több 
ezer ember közreműködé-
sével, legalább 60 méteres magasságig. Minden jel arra 
mutat, hogy ez a hatalmas vállalkozás, a közel 1.250.000 
m3 föld felhalmozása, egyetlen ütemben, viszonylag rö-
vid idő alatt zajlott le. A népesség széles tömege, akár 
tízezer ember is részt vehetett az építésben. Korabeli jól 
dokumentált, látványos bankettek, így az asszír lakomák 
alapján elképzelhető, hogy ők is részesülhettek ételben 

és italban, és az egész társada-
lom a közös rituálé által szinte 
egybeforrva lépett át a követ-
kező uralkodó korszakába, és 
legitimálta azt.

Midasz emlékezete

Bár minden bizonnyal nem 
Midasz királyt temették ide, 
abban az értelemben viszont 

mégiscsak Midasz sírjáról van szó, hogy az ő uralkodá-
sának idejében készülhetett, az ő uralmát vezette be, és 
az ő hatalmát szimbolizálta és erősítette meg ez a masz-
szív, távolról is jól látható monumentális emlékmű. Így 
nem véletlen, hogy a későbbi hagyomány is vele és nem 
az apjával azonosította. Az egész halmokkal teli sírmező 
a kulturális emlékezetet szolgálta, és az egész társada-
lom mentális térképeként szolgált, melynek középpont-
jába az uralkodó állt.

A viszonylag rövid ide-
jű, alig száz évet élt, de 
fénykorában híres Phrüg 
Királyságot idézte fel Ma-
tarnak, a Midasz-dinasztia 
védőistenségének bronz-
szobra, melyet a  halom 
tetejére helyeztek el, hogy 
magára vonzza az erre já-
rók tekintetét. Így örökítet-
te meg ezt egy homéroszi 
epigramma:

„Érc-hajadon vagyok én, 
Midasz sírján ülök itt, lásd:

Míg a vizek folynak, fák 
lombba-virágba borulnak, 

Míg a  folyók áradnak, 
s parthoz torlik a tenger,

Fölkel a nap s fénylik, s fénylik szép fénye a holdnak,

Én maradok soksírású halmom tetejében,

S mondom az erremenőknek: Midasz fekszik alatta.”

(Devecseri Gábor fordítása)

C C C

Az egyik 
bronzsitula 
oroszlánfeje
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Archeokaland

Kik vagyunk, honnan jöttünk, hol élhettek 
őseink? Ezekre a kérdésekre évszázadok 
óta keresik a választ nemcsak a  tudó-

sok, de a magyar őstörténet iránt érdeklődők 
is. A válaszadáshoz ezúttal őstörténetünk kau-
kázusi forrásaiból tallózunk, a régészetet és az 
írott forrásokat, elsősorban a magyarság eredet-
mondáját, a Csodaszarvas-mondát alapul véve.

A CSODASZARVAS-MONDA

A magyarság legendás őshazája a Kaukázus térségéhez 
és az attól légvonalban mintegy 80 kilométerre, észak-
nyugatra található Azovi-tenger (az ókori Meotisz) partvi-
dékéhez köthető. A monda legteljesebb formában Kézai 
Simon A  magyarok története című, 1285 körül készült 
latin nyelvű krónikájában maradt fenn, de a nép körében 
is ismert volt. A mondában szereplő Ménrót/Nimród 
fejedelem valóban létező történelmi személy, a Biblia 
a legjelentősebb ókori, mezopotámiai uralkodóként őrizte 
meg az emlékét. A történeti hagyomány szerint a vízözönt 
túlélő Noé dédunokája; hatalmas vadászként, az erő szim-
bólumaként ábrázolták. Kézai leírta, hogy Bábel tornyát 
is Nimród építtette az özönvíz elleni védekezésül, majd 
Eviláth földjére költözött, ahol Eneth nevű feleségétől két 
fi a született, Hunor és Magor. A testvérpár Eviláth földjéről 
egy csodás szarvast űzve jutott el Meotisz területére, ahol 
új hazát alapítottak. Az Eviláth földje megnevezés szintén 
megtalálható a Bibliában, 19. század végi kutatások szerint 
ez a terület a Kaukázus déli részére, a mai Örményország 
északnyugati felére helyezhető.

KELET-KUTATÓK A KAUKÁZUS TÉRSÉGÉBEN

A 13. században IV. Béla magyar király indította testvérke-
reső útjukra a domonkos rendi szerzeteseket, köztük Ottót 
és Julianust, akik feltehetően a Csodaszarvas-monda isme-
retanyagának birtokában keresték eleinket az Azovi-tenger 

M. LEZSÁK GABRIELLA

Őstörténetünk 
kaukázusi
forrásai

Avar Ákos, M. Lezsák Gabriella és Gáll Erwin a Kuma menti 
Madzsarban, 2016 októberében (fotó: Somfai Kara Dávid)

Gróf Zichy Jenő és Pósta Béla a III. expedíción (1899, Vasárnapi Újság)
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