
Kincsásás halottal

2016 májusa és novembere között a Budapest V. József nádor téren, a mély-
garázs építését és a tér rekonstrukcióját megelőzően végzett feltárás 

során egy 17. századi, nagy kiterjedésű temető részletét tártuk fel. 

A temető létezése nemcsak a ko-
rábban a környéken előkerülő sírok 
alapján volt ismert, de egy 1684-
ben Buda ostromáról készült 
látképsorozaton is jól látszik, 
melyet az ostrom egyik részt-
vevője, Ludwig Nicolaus von 
Hallart rajzolt, és Michael 
Wening metszett rézbe.

A temető teljes kiter-
jedését nem ismerjük, mivel 
csak a  beruházás által érintett 
5500 m2 került feltárásra, de a környező 
tereken, utcákon végzett különböző munkák 
alapján a Vörösmarty tér, a Dorottya utca és a Jó-
zsef Attila utca felé mindenképpen folytatódott, ám 
az Erzsébet teret már nem érte el.

Tóth Anikó
Török kori temető a József Nádor téren

A 2016-os ásatás során 1058, szinte kivétel 
nélkül melléklet nélküli csontvázas sír került 
elő, de szerencsés módon a temető haszná-
lói körét sikerült beazonosítanunk. Bár sem 
ruházati elemek, és négy síron kívül ékszerek 
sem kerültek elő, a területen szórványként, 
eredeti helyzetükből kimozdítva megta-
lált néhány turbános sírkő alapján a  helyi 
muszlim közösség használatában volt – az 
itt eltemetettek antropológiai jellegzetes-
ségeik alapján is egy, a Balkánról felköltöző 
népesség tagjai lehettek.

A temetkezések egy közel 1,70 méter vas-
tag, homokos feltöltésben helyezkedtek el, 
a tér északi részén négy (nem teljesen egy-
mást fedő), máshol általá-
ban két szinten.Ludwig Nicolaus von Hallart és Michael Wening 

1684-es metszete, északi irányból ábrázolva a várost

Egy kupacban előkerült turbános kövek

A temető további kiterjedése: 1950-
ben a József Attila utca és a tér sarkán 

találtak sírokat, 1979-ben szintén ezen a 
részen kerültek elő újabb temetkezések. 

2000-ben a mélygarázs építéséhez kapcso-
lódó megelőző próbafeltáráson bontottak ki 

31 csontvázas sírt, a Vörösmarty téren, közmű-
csere során kerültek elő emberi maradványok, 2007-

ben a Dorottya utca 4., illetve Dorottya utca 6. számú 
házak pincéjének feltárásakor kerültek elő ugyanezen 

temetőhöz tartozó sírok. Keleti irányban, az 
Erzsébet téri óriáskerék alapozásánál 

viszont a temetőnek már 
nem volt nyoma.

A 
tur-

bános kő egy 
török fejfedőt formázó 

sírjel (sírkő), mely, mivel a turbán 
jelezte viselője társadalmi és 
vallási hovatartozását, az el-

hunyt rangjáról, szárma-
zásáról, foglalkozásáról 

is árulkodhatott.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Török kori temető a József Nádor téren

Az erősen omló, homokos talajban sír-
foltok nem rajzolódtak ki, a sírgödrök 
nem látszottak . A  temetkezé -
sek vagy a  csontok (általában 
a  koponyák) megjelenésével,-
vagy a  koporsó körvonalának 
kirajzolódásával jelentkeztek. 
A koporsók minden esetben sze-
gelt ládák voltak, de az esetek igen 
nagy százalékában nem voltak zár-
tak, fedélre csak néhány kisgyermek 
esetében volt példa – az iszlám szabá-
lyai szerint koporsó nélkül, csupán lepel-
be csavarva kell a halottakat eltemetni, a zárt koporsó 
nem megengedett, de laza szerkezetű talaj vagy ma-
gas talajvíz esetén a koporsós temetkezés vált szo-
kássá. Igen nagy számban dokumentáltunk emellett 
a vázak fölött a sírgödörbe ferdén leeresztett desz-
kafedést. Ezt általában a sírgödör délkeleti oldaláról 
engedték le úgy, hogy az északnyugati oldalon a test 
mellett a gödör aljára ért, míg a délkeleti oldalon a sír-
gödör oldalához támaszkodott. Ez a ferde fedés nem 
egyetlen lapból állt, hanem egymás mellé helyezett 
deszkaszálakból, s céljuk az volt, hogy a csak lepelbe 
csavart halottak testét védjék így a rádobált földtől.

A csontvázak tájolása 
Ny–K, illetve DNy–ÉK volt 
(a Ny–K-i irányításúak minden 
esetben a legalsó sírrétegben 
jelentkeztek, gyakran a DNy–
ÉK tájolásúak által bolygatva), 
a  sírok nagyrészt ÉNy–DK 
irányú sorokba rendeződ-
tek. A vázak helyzete szinte 
minden esetben háton fekvő, 
nyújtott elrendezésű volt, 
karjaik a test mellett nyújtva 
helyezkedtek el, a fej az ese-
tek nagyobb részében jobb 
felé fordítva feküdt.

A csontok igen jó megtar-
tásúak voltak, ennek következ-
tében a  későbbi temetkezé-
sek által megbolygatott sírok 
kivételével a teljes népesség 
reprezentálva volt, az újszü-

Ferde deszkafedés a 437. sír fölött

Szuperpozíció – egymás alatt jelentkező temetkezések
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lötteket is beleértve (egy esetben egy várandósan 
elhunyt nő medencéjében a magzat csontjai is 
megmaradtak). Az antropológiai vizsgá-
lat a magas gyermekhalandóságon 
túl azt mutatja, hogy jelentős 
számban temettek el fi atal 
felnőtt korban (16–24 
év között) elhuny-
takat, sokukon erős 
fi zikai igénybevétel 
nyomai látszottak.

Emberi csontokon 
kívül egyéb leletanyag 
az 1058 sírból össze-
sen négyben fordult elő. 
Mind a négy temetkezés-
nél ugyanaz a típusú ékszer: 
karneolból faragott, vaskos 
fejesgyűrű került elő, mindany-
nyiszor a jobb kéz egyik ujján. 
A gyűrűk feje felfelé szélesedő, 

A 
k ö -

zépkorban a 
keresztény Európában a 

drágakövek ékszerekhez való hasz-
nálatának célja a szépségükön és értékükön 

kívül a hozzájuk kapcsolt tulajdonságok, erények fel-
használása volt. Az amulettek, talizmángyűrűk előnyös tulaj-

donságaikat állították viselőjük szolgálatába, vagy különböző ártalmak 
ellen védték őket, a drágaköveknek pedig kifejezetten gyógyító hatást 

is tulajdonítottak. Testen való viselésük mellett belsőleg is használták 
ezeket: III. Ferdinánd császár 1644-es gyógyszerészeti rendelete 

alapján minden gyógyszertárban tartani kellett a leggyakrab-
ban használt drágaságokból, melyeket egyéb gyógyhatású 

(vagy annak vélt) szerek őrleményével keverve alkalmaztak 
orvosságként. Hasonló hiedelmeik lehettek az Oszmán 

Birodalom lakosainak is, ahogy, ha kicsit utánajárunk, ma 
is megtalálhatjuk a karneolkő gyógyító hatását hirde-

tő weboldalakat, melyek szerint vérzés elállítására, 
vértisztításra, emésztési zavarokra, láz csökkenté-

sére használhatjuk nagy hatékonysággal.

nyolcszög alakú vagy kihegyesedő végű ovális, lap-
ja sima, véset egyiken sem volt. A karikarészen, 

a fej két oldalán egy-egy, valamint vele át-
ellenben egy harmadik kis kiugró rész 

látható. A négy sírból összesen 
öt gyűrű került elő, az egyik 

temetkezés esetében 
ugyanis a jobb kéz 
kisujján két pél-

dány volt, igen ha-
sonlóak, de méretük-

ben jelentősen eltérő 
darabok. Az öt eredeti 

helyzetben talált ékszer 
mellett egy hatodik da-

rab szórványként került 
elő. Magyarországon az itt 

találtakhoz hasonló két gyű-
rű a fonyódi török kori temető 

feltárásáról, egy harmadik pe-
dig Székesfehérvárról ismert.

Két gyűrű a jobb kéz kisujján a 892. sírban

Török kori temető a József Nádor téren

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Sajnos az eddigi kutatások nem hoztak ered-
ményt azzal kapcsolatban, hogy ezt a meglehe-
tősen ritkának mondható gyűrűt kik viselték, mi-
féle jelentése lehetett, milyen feltételei lehettek 
a birtoklásának. Sem a Balkánon előkerült néhány 
példány, sem a British Museum gyűjteményébe 
vásárlással bekerült darab esetében nincsenek 
olyan információink, amelyek segítenének ennek 
megfejtésében. A gyűrűk vastagságuk, éles pere-
meik miatt hétköznapi viseletre alkalmatlanok, 
s bár formájuk pecsétgyűrűre emlékeztet, véset 
nélküli fejük alapján e célra sem voltak használ-
hatók. Valószínűleg talizmánként őrizhették őket, 
s csak a temetéskor húzták fel a kézre.

Bár nem teljesen karneolból készülnek, de 
az iszlámban léteznek olyan gyűrűk – úgyne-
vezett aqiq (aqeeq) gyűrűk –, melyek vallá-
si jelentőséggel bírnak. Ezek fémből készült 
gyűrűk, karneol-, agát- vagy ónixberakással. 
A hagyomány szerint Mohamed próféta is ilyen 
karneolköves ezüstgyűrűt viselt. Ezeket az ék-
szereket általában a jobb kéz kisujján vagy gyű-
rűsujján hordják, így ez a részlet is megegyezik 
a temetőnkben tapasztaltakkal.

C C C

Karneolból faragott 
gyűrűk a József nádor 
téri temetőből 
(Tihanyi Bence fotói)

Török kori temető a József Nádor téren
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