
még a 20. században is sok helyen különle-
ges bánásmódban részesültek. Ha a születés körüli 
időszakban történt a halálozás, általában nem volt 
idő és lehetőség az újszülött megkeresztelésére, 
és ennek hiányában ezeket az újszülötteket nem 
temethették papi kísérettel a közösség temetőjé-
be. Ezért a kis testeket ilyenkor többnyire rongyba 
csavarták, majd egy cserépedénybe (például egy 
fazékba), esetleg egy kis faládába helyezték és va-

lamelyik férfi  családtag elásta őket 
a temetőt kerítő árkon kívül 

vagy egy elhagyott közép-
kori templomrom közelé-
ben. Többször helyeztek 
melléjük más halottak-
nál nem jellemző vagy 

kevésbé szokásos mel-
lékletet, például kis értékű 

pénzérmét, hogy elősegítse 
a mennyországba való bejutásukat: 

ez volt a vám a túlvilágra vezető úton, 
ezzel tudott fi zetni a gyermek a ré-

vésznek, esetleg Keresztelő 
Szent Jánosnak az utóla-
gos keresztelésért.

A Nyárlőrinc-Han-
gár utcai régészeti le-

lőhely temetőjét főleg 
a 12–16. század között 

h a s z n á l t á k ,  d e 
szórványos bete-

metések egé-
szen a  19. szá-
zad közepéig 
előfordultak 
(a középkori 
S z e n t l ő r i n c 
falu központ-

jában álló egy-
kori plébánia-

templom romjai 
a 19. század végéig 

Lelő-hely

A Nyárlőrinc Árpád-kori romtemploma 
körüli temetőben a Katona József 
Múzeum 1982 és 1992 között le-

zajlott ásatása során a gépi földmunkák 
egy cserépfazekat is felszínre hoztak. Már 
a helyszíni szemrevételezéskor kiderült, 
hogy a megrongálódott cserépedény 
darabjai egy rossz megtartási 
állapotú pénzérmét, és 
egyedülálló módon 
egy részlegesen 
m u m i f i k á l ó d o t t 
újszülött marad-
ványait rejtették. A 
jelenleg a  Szegedi 
Tudományegyetem 
Embertani Tanszéké-
nek gyűjteményében 
található, szórványként 
ismertté vált újszülött 
nemcsak történeti 
embertani, hanem 
régészeti és néprajzi 
szempontból is rop-
pant különleges lelet.

Néprajzi leírásokból 
tudjuk, hogy a  kereszte-
letlenül elhunyt gyermekek 

A cserépfazék, 
a rézkrajcár 
és az újszülött

múmia
Balázs János  Jó állapotú réz 1 krajcáros (a) 

és az újszülött krajcárja (b)

(a)

(b)

Kis Luca rekonstrukciós rajza 
a cserépfazékban, pénzérmével 

eltemetett újszülöttről
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jól felismer-
hetők voltak). A 
későbbi bete -
metések közül 
3 azonosítható 
egyér telműen. 
Ezek mindegyi-
ke újszülött vagy 
csecsemő. Egyi-
küket fazékban, 
a  másik kettőt 
faládában temet-
ték el, de mind-
egyiket pénzmel-
léklettel.

A szegedi gyűjte-
ményben található újszülött elhalá-
lozási életkorát 6,5–7 holdhó-
napban állapítottuk meg 
a csontok méretei alap-
ján, vagyis magzat 
korú volt, azaz 
egészen biz-
tosan idő előtt 
született. A test 
24–27 cm hosszú 
és 900–1300 gramm 
tömegű lehetett. 
A temetés idejét 
a  régészeti melléklet, 
egy erősen korrodált réz 
1 krajcáros alapján lehetett 
meghatározni, melyet 
valószínűleg I. Ferenc József 
uralkodása idején, 
1858 és 1862 között 
vertek.

A maradványok 
között textilda-
rabkák is voltak, 
am e l ye k  ab b ó l 
a  rongyból szár-
maztak, melybe 
a kis testet becsa-
varták a  fazékba 
h e l ye zés  e l őt t 

(ezen a hát bő-
rének részletei is 
megfi gyelhetők). 
Nem tudhatjuk, 
hogy élve szü-
letett-e, de még 
ha fel is sírt, leg-
feljebb perceket 
élhetett, hiszen 
három hónappal 
hamarabb, fej-
letlen tüdővel és 
kis tömeggel jött 
a  világra. Csak 

az  biztos, hogy 
a szülés (késői vetélés?) 

beindulása és az újszülött halála között 
olyan kevés idő telt el, hogy még 

a pap sem ért a helyszínre. 
Keresztség nélkül te-

hát nem temet-
hették a  falu 
te m e tő j é b e , 

mert állandó 
sírásával zavar-

ta volna a  többi-
ek örök álmát, és 

az  akkori hivatalos 
egyházi álláspont 

szerint nem juthatott 
a mennyországba sem. 

Ezért kapott egy cse-
kély értékű aprópénzt, s 

ezért helyezték kis kopor-
só helyett egy, a sok 

használattól meg-
égett és megsérült 
cserépfazékba, és 
ezért ásta el (fel-
tehetően) az  apja 
az  egykori temp-
lom romjai közelé-
ben, ami mégiscsak 
megszentelt föld 
volt a szemükben.

A koporsónak használt cserépfazék

Mú-
m i á n a k 

nevezzük egy ha-
lott ember vagy állat kon-

zerválódott vagy konzervált testét. 
A konzerválódás folyamata alapján két csopor-

tot különítünk el: szándékos beavatkozás nélküli (spon-
tán, „természetes”) múmiákat, amikor a testet a helyszín sajátos 

éghajlati/talajtani adottságai őrzik meg, például a forró sivatagi homokban 
kiszárad, vagy a tőzeglápban a természetes savak konzerválják. A mes-

terséges múmiákat viszont emberek készítették szándékosan, külön-
féle módszerekkel és vegyszerekkel. A legismertebbek talán az ókori 

Egyiptom fáraói. Magyarországon a spontán mumifi kálódást ál-
talában a kriptákban és altemplomokban megfi gyelhető, állan-

dó és hűvös légmozgás okozta kiszáradásnak köszönhetjük, 
mint például a Szent Jobb vagy a váci múmiák esetében. 

A mesterséges múmiáink közül a legérdekesebbek azok 
az aquincumi római polgárok voltak, akik egyiptomi 

módra balzsamoztatták magukat. Ezek a múmiák 
azonban sajnos elpusztultak a II. világháborúban.

A nyárlőrinci részlegesen 
mumifi kálódott újszülött 

maradványai
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A cserépfazék, a rézkrajcár és az újszülött múmia

A kis test különlegességét a temetkezési 
körülmények mellett az is adja, hogy egyik alkarja 
spontán módon részlegesen mumifi kálódott. Ebben 
semmilyen szándékosság nem volt, annak ellenére 
sem, hogy a fazék belseje alapvetően mesterséges 
környezetnek tekinthető.

Magyarországon kevés mumifi kálódott test ta-
lálható, a legjelentősebb spontán mumifi kálódott és 
tudományosan vizsgált széria Vácott került elő, a leg-
fontosabb részlegesen mumifikálódott ereklyénk 
pedig a Szent Jobb (lásd keretes írásainkat). Koráb-
ban nem írtak le hazánkban magzat vagy újszülött 
életkorcsoportú múmiát. Ezek világviszonylatban is 

ritkák, általában rossz megtar-
tási állapotú mesterséges mú-

miák az ókori Egyiptomból.

Már a leletek megtalá-
lásakor is szembetűnő volt 

a mumifi kálódott részek 
és az azokat körülvevő 
csontok zöld színe. A 

zöld elszíneződést 
feltételezésünk sze-

rint a réz okozhatta, 
ami a cserépben 
elhelyezett réz 
1 krajcárosból 

került a  környezet-
be. Ezen hipotézisünk 

igazolására irányult 
a Szegedi Tudomány-
egyetem Szervetlen 
és Analitikai Kémiai 
Tanszékén elvégzett 
(csont)analitikai vizs-
gálat is, ahol az emberi 
test réztartalmát be-
mutató irodalmi ada-
tokhoz képest több 
ezerszeres rézkon-
centrációt mértünk 
tömegspektrométer 
segítségével. A gyor-
san korrodálásnak 
induló pénz miatt 
a fazékban kis helyen 

I. (Szent) István (975 körül–1038) mumifi ká-
lódott jobb karját a fehérvári káptalan vá-

lasztotta le a testről a temetés után ismeretlen 
időpontban. Az ereklye kalandos, legendákkal 

teli és nem hitelesíthető utat járt be az évszázadok 
alatt, de tisztelete a magyar történelemben folyama-

tosnak tekinthető. A kézfejjé rövidült Szent Jobb ma is 
abban az 1862-ben készült ezüstből és csiszolt üvegből ké-

szített neogótikus ereklyetartóban tekinthető meg, amelyet 
a magyar püspöki kar készíttetett. A váci Fehérek templomá-

nak kriptájában 265 spontán mumifi kálódott emberi maradványt 
tártak fel, és közülük a korabeli halotti anyakönyvekből és a kopor-

sók felirataiból 166 személyt azonosítottak is. A tudományos 
kutatások eredményeiből rekonstruálhatók a 18. 

századi város lakóinak biológiai jellemzői, 
és fontos alanyai többek között 

a tuberkulózis hazai 
kutatásának 

is.

A mumifi kálódott jobb alkar 
két nézetből

A jobb tenyérbe 
pontosan 
beleillik 
a krajcár

A Szent István-bazilikában őrzött Szent Jobb díszes ereklyetartójában
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tehát nagy rézkoncentráció alakult ki, ami lassí-
totta vagy megakadályozta a bomlást, mivel a réznek 
baktérium- és gombaölő hatása is van.

De felületi elemeloszlási térképet is készítettünk 
a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémi-
ai és Kőzettani Tanszékén, ami szemléletesen bizo-
nyította, hogy a jobb tenyérbe helyezett érméből 
kiszabaduló réz különböző koncentrációi okozták 
a mumifi kálódást és a zöldes elszíneződést, és így 
pontosan elemezhető, hogy a test melyik részén 
mennyi réz található és az mit okozott.

Az érme jobb tenyérbe helyezése valószínűleg 
nem volt véletlen, a jobb kéznek mindig is kitünte-
tett szerepe volt az európai kultúrkörben, két kezünk 
közül mindig is a jobb oldalihoz kapcsolták a pozitív 
dolgokat. Így az sem lehet véletlen, hogy a Szent 
Jobb maradt ránk, nem pedig a „Szent Bal”.

A nyárlőrinci múmiácskát véletlenek sorának 
köszönhetjük, a  végeredmény azonban világvi-
szonylatban is egyedi: eleve kevés magzati méretű 
múmia ismert, egy babonás népszokásnak köszön-
hetően ennek a gyermeknek viszont egy cserépfa-
zék lett a koporsója, és egy rézkrajcárral a kezében 
indult a szülei által remélt túlvilágra, amelynek kö-
szönhetően testének egyes részletei spontán mó-
don mumifi kálódtak, ezzel nyitva roppant izgalmas 
ablakot számunkra a múlt egy apró szeletére.

C C C

A leletegyüttes a Móra Ferenc Múzeum 2018-as kiállításán

Felületi térképezés: 
a réz eloszlása 

a felfűrészelt 
combcsontban. 

A színintenzitás 
arányos a 

rézmennyiséggel
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és az azokat körülvevő 
csontok zöld színe. A 

zöld elszíneződést 
feltételezésünk sze-

rint a réz okozhatta, 
ami a cserépben 
elhelyezett réz 
1 krajcárosból 

került a  környezet-
be. Ezen hipotézisünk 

igazolására irányult 
a Szegedi Tudomány-
egyetem Szervetlen 
és Analitikai Kémiai 
Tanszékén elvégzett 
(csont)analitikai vizs-
gálat is, ahol az emberi 
test réztartalmát be-
mutató irodalmi ada-
tokhoz képest több 
ezerszeres rézkon-
centrációt mértünk 
tömegspektrométer 
segítségével. A gyor-
san korrodálásnak 
induló pénz miatt 
a fazékban kis helyen 

I. (Szent) István (975 körül–1038) mumifi ká-
lódott jobb karját a fehérvári káptalan vá-

lasztotta le a testről a temetés után ismeretlen 
időpontban. Az ereklye kalandos, legendákkal 

teli és nem hitelesíthető utat járt be az évszázadok 
alatt, de tisztelete a magyar történelemben folyama-

tosnak tekinthető. A kézfejjé rövidült Szent Jobb ma is 
abban az 1862-ben készült ezüstből és csiszolt üvegből ké-

szített neogótikus ereklyetartóban tekinthető meg, amelyet 
a magyar püspöki kar készíttetett. A váci Fehérek templomá-

nak kriptájában 265 spontán mumifi kálódott emberi maradványt 
tártak fel, és közülük a korabeli halotti anyakönyvekből és a kopor-

sók felirataiból 166 személyt azonosítottak is. A tudományos 
kutatások eredményeiből rekonstruálhatók a 18. 

századi város lakóinak biológiai jellemzői, 
és fontos alanyai többek között 

a tuberkulózis hazai 
kutatásának 

is.

A mumifi kálódott jobb alkar 
két nézetből

A jobb tenyérbe 
pontosan 
beleillik 
a krajcár

A Szent István-bazilikában őrzött Szent Jobb díszes ereklyetartójában
EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A cserépfazék, a rézkrajcár és az újszülött múmia

tehát nagy rézkoncentráció alakult ki, ami lassí-
totta vagy megakadályozta a bomlást, mivel a réznek 
baktérium- és gombaölő hatása is van.

De felületi elemeloszlási térképet is készítettünk 
a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémi-
ai és Kőzettani Tanszékén, ami szemléletesen bizo-
nyította, hogy a jobb tenyérbe helyezett érméből 
kiszabaduló réz különböző koncentrációi okozták 
a mumifi kálódást és a zöldes elszíneződést, és így 
pontosan elemezhető, hogy a test melyik részén 
mennyi réz található és az mit okozott.

Az érme jobb tenyérbe helyezése valószínűleg 
nem volt véletlen, a jobb kéznek mindig is kitünte-
tett szerepe volt az európai kultúrkörben, két kezünk 
közül mindig is a jobb oldalihoz kapcsolták a pozitív 
dolgokat. Így az sem lehet véletlen, hogy a Szent 
Jobb maradt ránk, nem pedig a „Szent Bal”.

A nyárlőrinci múmiácskát véletlenek sorának 
köszönhetjük, a  végeredmény azonban világvi-
szonylatban is egyedi: eleve kevés magzati méretű 
múmia ismert, egy babonás népszokásnak köszön-
hetően ennek a gyermeknek viszont egy cserépfa-
zék lett a koporsója, és egy rézkrajcárral a kezében 
indult a szülei által remélt túlvilágra, amelynek kö-
szönhetően testének egyes részletei spontán mó-
don mumifi kálódtak, ezzel nyitva roppant izgalmas 
ablakot számunkra a múlt egy apró szeletére.
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Felületi térképezés: 
a réz eloszlása 

a felfűrészelt 
combcsontban. 

A színintenzitás 
arányos a 

rézmennyiséggel
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