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Pusztai Tamás – Tari Edit
2.1. Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás

Bevezetés
A Magyar Régész Szövetség a Régészeti Normatíva 1. kötetében (megjelent: 2008 márciusa) összeállította 
a régészeket segítő törvényi szabályozásoknak, általános rendelkezéseknek, szakmai irányelveknek, forma-
nyomtatványoknak a gyűjteményét, mely a korszerű és hatékony örökségvédelmet biztosítja. Ezért a régészeti 
terepmunkára vonatkozó általános jogszabályokat szó szerint itt nem idézzük, azokra szükség esetén csak 
utalunk, hiszen könnyen hozzáférhetőek, ellenőrizhetőek. Ugyanez vonatkozik a Szövetség Etikai Kódexére 
(a továbbiakban: Kódex), az abban rögzített szakmai alapelveket a Szövetség tagjai magukra nézve kötelező-
nek fogadják el. A szabályok elfogadására azért van szükség, mert a jogszabályok egyedül a régésznek adnak 
olyan felhatalmazást, hogy régészeti örökségünk elemein visszafordíthatatlan beavatkozásokat végezzen. Továb-
bá azért, mert tevékenységünk tárgya a külső beavatkozásokra érzékeny, véges terjedelmű és nem megújítható 
történeti forrás.

A régészeti beavatkozások megtétele előtt a régésznek felelős módon kell döntést hoznia. A döntés joga 
azonban egyrészt nem korlátlan: a jogszabályok jelölik ki annak kereteit. Másrészt a régész döntését számos 
külső tényező befolyásolja: a rendelkezésre álló idő, a feltárásra fordítható meghatározott keretösszeg, a meg-
bízó érdekei vagy az önkormányzatok és egyéb testületek elvárásai. Ezek a külső tényezők nem írhatják felül 
a terepi régészeti kutatásra vonatkozó általános szakmai alapelveket, de oktalanság lenne azt gondolni, hogy 
e külső tényezők mellőzésével is eredményes munkát végezhetünk. A Régészeti Normatíva 1. közzé tételével 
célunk az volt, hogy mi, a Szövetség tagjai kinyilvánítsuk, milyen elveket, módszertani szempontokat köve-
tünk döntéseink meghozatalánál, azokat az ellenőrizhetőség követelményének eleget téve hogyan dokumen-
táljuk, és így tagjainknak, illetve alkalmazóiknak további részletes útmutatást adjunk az elvek alkalmazására. 
Ezt szem előtt tartottuk e Régészeti Kézikönyv megírásakor is.

Minden régészeti ásatásra igaz, hogy a régészeti feltárás során a régész többnyire megsemmisíti a forrás-
bázis egy részét. Így a tárgyi anyag mellett kizárólag az általa összegyűjtött információk, az általa készített 
dokumentáció állnak a további kutatás rendelkezésére. Ezt a tényt minden időszak minden régészének szem 
előtt kell tartania, s éppen ezért törekednie kell arra, hogy megfigyelései minél pontosabbak és behatóbbak 
legyenek, a dokumentálás pedig folyamatos, naprakész és bárki számára közérthető.

A régészeti feltárásoknál több olyan tényezőt kell figyelembe venni, amelyek miatt nem mondható ki 
az, hogy csak így, és sehogy máshogy nem lehet a feltárást végezni. Ezen tényezők közé tartoznak a földrajzi 
körülmények, a talajviszonyok (pl. homokos, agyagos, vízjárta, talajvizes stb.), a határidők betartása (pl. mu-
száj-e, lehet-e télen is vagy esős időben ásni), az ásatásra fordítható pénzeszközök kérdései. Vannak viszont 
olyan általános szakmai alapelvek, melyeket minden régészeti tevékenység során be kell tartani. Ennek bemu-
tatására készült ez a Kézikönyv is. 

Az 1954-es kiadású Régészeti Kézikönyv (továbbiakban: RK) számos megállapítása és módszere a mai 
napig időtállónak bizonyult. Jelen Kézikönyv nem ismétli meg azokat a módszertani alapvetéseket, amelyek 
ma is használatban vannak és természetükből fakadóan az elődök munkáján alapulnak. A Régészeti Kézi-
könyv helytálló munkamódszereit jelen Kézikönyv bővíteni igyekszik, nem helyettesíteni. Indokolt esetben 
azonban utalunk megállapításaira. (Lásd a Függelékben!)

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az ásatást, mind a szakmunkát, mind a betanított munkát 
emberek végzik. Az ő munkájuknak a hatékony, magas szakmai színvonalon történő megszervezése, az infor-
máció szabad áramlása, az időjárástól való védelmük, a higiénia biztosítása, az emberi körülmények megte-
remtése szintén fontos részét képezik a terepmunkának. Bár ez mindenki által elismerten fontos dolog, néha 
nem fordítanak/fordíthatnak kellő figyelmet rá, és bizony múlhat rajta a régészeti feltárás és az utómunka 
határidőre, igényesen, magas szakmai színvonalon történő elvégzése!
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A mentő ásatás, a próbafeltárás és a megelőző feltárás terepi kutatási és dokumentálási alapelvei meg-
egyeznek. Különbségként jelölhetjük meg azokat a külső, környezeti körülményeket, melyekkel egy feltárás 
kezdetén szembekerülünk. Ezek teljesen másképp jelennek meg egy mentő feltárás és egy megelőző feltárás 
során. A mentő feltárások során e külső körülmények elsősorban a kutatás szervezését, technikai lebonyo-
lítását teszik egyedivé. Esetenként a mentő feltárások előtt az adott régészeti lelőhelyen található régészeti 
információ egy része már megsemmisült, tehát azok a kutatási, adatgyűjtési módok, melyeket egy-egy feltárás 
elején el kell végezzünk (szisztematikus felszíni leletgyűjtés, előzetes légi felvételezés, geofizikai vizsgálatok, 
régészeti célú fúrások, a mikrodomborzati jelenségek geodéziai felmérése) már gyakran nem végezhetőek el. 
Nem szabad azonban abba a hibába esni, hogy arra hivatkozva, hogy „már amúgy is minden megsemmisült”, 
a mentő feltárások során csak a még megmaradt leletanyag összegyűjtésére szorítkozzunk.

Minden régészeti feltárásra igaz, hogy a feltárás technológiájának megválasztása, valamint az alkalmazott 
dokumentációs eljárások alapvetően határozzák meg az ásatás során nyert információ minőségét. Ezért a te-
repi kutatás során alkalmazott technológiákat megfelelő módon kell megválasztani. Egy adott terület gépi 
humuszolása során például biztosak lehetünk benne, hogy számos régészeti információ fog elveszni, kerül a 
meddőhányóba. Gépi humuszolás alkalmazása során nem csodálkozhatunk azon, hogy csak 10 cm mély ob-
jektumok kerülnek elő. Alapvető tévedés, hogy a humusz csupán elfedi a lelőhelyet. A lelőhely a humuszban 
is ott van, soha nem a szűztalajon éltek az emberek! A régész feladata éppen az, hogy a lelőhely élete során 
folyamatosan képződött humuszban is megtalálja a lelőhelyet. Ezért tehát a gépi humuszolást nem a régészeti 
feltárás követendő technológiai részének, hanem szükséges rossznak tekintjük.

Veszélyeztetettnek kell, tekintsük azt a földdepóniával, töltésépítéssel (pl. vasúti töltések, gátépítés, 
emelt szintű autópályás csomópontok, hidak pillérei, felüljárók stb.) elfedésre kerülő régészeti lelőhelyet, 
ahol nem tudjuk teljes egészében kizárni annak lehetőségét, hogy a töltés építése közben, vagy az elfedést 
követően (például a depónia elbontása, vagy a töltés rekonstrukciója, veszélyelhárítás során) a régészeti 
lelőhely sérülni fog. Annak ellenére, hogy ténylegesen nem pusztul el a lelőhely, a felhalmozott földtömeg 
a későbbi kutatást sok esetben teljesen lehetetlenné teszi (már ezen az állásponton volt a RK. 20. is). Meg 
kell vizsgálni az egyéb beruházások jelentette járulékos veszélyeket is. A tudományos szemlélet nem léphet 
vissza az 1954-es megállapításhoz képest, mint az néhány sajnálatos esetben megtörtént. Néhány városi 
ásatás esetén szokás volt, hogy ha egy épület alatt csak garázs vagy pince készült, akkor az ennél mélyebben 
elhelyezkedő rétegeket már nem tárták föl, hanem hagyták ráépíteni az épületet a korábbi régészeti jelen-
ségekre. Mérlegelni kell azt, hogy ha egy adott régészeti jelenséget, réteget nem tárunk föl, és arra épület 
kerül, vagy éppen földet deponálnak, az elfedésen túl maga a tevékenység roncsolja-e a lelőhelyet, illetve, 
hogy az elkövetkező időszakban az épületen végzendő egyéb beavatkozások (közműcsere, bővítés, bontás, 
a depónia eltávolítása) milyen technológiával fognak zajlani. Erről hiteles információt kell szerezni. Ha 
egyértelműen kizárható a későbbi időszakokban is a pusztítás lehetősége, csak abban az esetben maradhat 
el az adott, mélyebben fekvő terület feltárása. Ekkor viszont szükség van a régészeti lelőhely állapotának 
olyan módon való rögzítésére, ami adott alkalommal lehetővé teszi a területen végzendő beavatkozások 
régészeti szempontokkal való összeegyeztetését (részletes geodéziai felmérés, geotextíliával való lezárás, 
majd földdel való takarás). Ha egyértelműen biztosítható az, hogy egy régészeti lelőhely elfedése sem az 
elfedés folyamatában, sem a későbbiek során nem károsítja a lelőhelyet, véleményünk szerint csak abban az 
esetben szabad eltekinteni annak feltárásától. Itt nagyon körültekintően kell eljárni, ugyanis pl. egy szük-
ségtározó/vésztározó építése során a gáttalp alá kerülő régészeti lelőhely látszólag nem sérül. De a gáttalp 
alapjának kialakítása során végzendő gépi földeltávolítás, az esetleges agyagék árkának kialakítása, illetve 
a tározó működése során föllépő talajvízszint-ingadozás jelentős károkat okozhat a régészeti lelőhelyben.  
Nem elfogadható az a magyarázat, miszerint a talajvíz több száz vagy több ezer éven át is ingadozott a lelő-
helyen. Ugyanis nem volt a területen gát, szükségtározó, ami a talajvízszintet időközönként extrém módon 
megemelte volna (a megtelepülésre alkalmas térszínek fölé). 

Ha egyértelműen kizártuk a későbbi károsodás lehetőségét, azt kell megvizsgálni, hogy ebben az eset-
ben milyen régészeti információk azok, melyek az elfedés által már nem vizsgálhatóak: ezek pedig a felszíni 
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mintázatok légi felvételezés, szisztematikus felszíni leletgyűjtés által való rögzítése, régészeti célú geofizikai 
vizsgálatok, régészeti célú talajfúrások. 

Példa: 1994-ben a Pest megyei Nyáregyházán végeztünk kollégáimmal a 405. sz. út építését megelőző régészeti 
feltárást. A beruházó minden térképen és tájékoztatáson 20 m széles tervezett nyomvonalról adott tájékoztatást. 
Ekkora területet vásároltak meg és sajátítottak ki, így a múzeum ezt tárta fel. Miután elkészültünk a kb. 15 km 
hosszú és 20 m széles nyomvonal feltárásával és megépítették az utat, ennek utolsó fázisaként a 20 méteren felül 
még mindkét oldalon 5-5 m koronaszélességű és kb. 1,5–2 m mély vízelvezető árkot ástak. Mire ezt a múzeum 
munkatársai észrevették a kb. 1 évvel korábban átadott területen, addigra a szkíta temetőben, szarmata települé-
sen, Árpád-kori faluban és temetőben végigdúlták gépekkel a lelőhelyet, mindent elpusztítva. (T. E.)

A fenti példát megelőzendő a szerződésben rögzíteni kell az útépítés technológia leírásából a földmunkára 
vonatkozó és így a régészettel összefüggő elemeket. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor biztosítékot 
kell kapni arra, hogy a feltárható nyomvonalból kihúzódó objektumokat fel lehessen tárni. A beruházóknak 
esetenként nem érdeke a tényleges feltárandó területet rendelkezésre bocsátani, ezért jogi garanciákat kell a 
szerződésbe beépíteni, a lelőhely pusztításának megakadályozása érdekében.

Amennyiben egy olyan régészeti lelőhelyet kívánnak elfedni, mely lelőhely későbbi régészeti feltárása egy 
vagy több, már folyamatban lévő kutatási program keretébe illeszthető, az elfedés az adott kutatási programot 
is veszélyezteti. Ebben az esetben az elfedésre kerülő régészeti lelőhelyeket vagy lelőhelyrészeket még akkor is 
fel kell tárni, ha azok eredeti állapotában való megőrzése az elfedést követően látszólag biztosított.

Egy tervásatással a régész messzemenőkig figyelembe veheti azt a szempontot, hogy minden régészeti jel-
legű információt meg kell vizsgálni, és erre megfelelő idő is a rendelkezésére áll. Sőt, arról is dönthet, hogy az 
általa alkalmazható kutatási módszerek hatékonyságának ismeretében egyáltalán nekifog-e az adott régészeti 
lelőhely feltárásának. Megelőző feltárásnál kötöttek az időhatárok, és nincs választási lehetőség: a régészeti 
lelőhelyet adott idő alatt föl kell tárni.

Egy meghatározott idő alatt elvégzendő megelőző feltárás során viszont, ahol egy többhektáros települést 
kell néhány hónap alatt kutassunk, a gépi munka teljes mellőzésével, spaknival nekilátni a humusztakaró 
bontásának ugyanúgy információvesztést jelent. Hisz a településszerkezetről az ásatás végére semmit sem fo-
gunk megtudni. A régészeti lelőhely töredékének megismerése mellett a lelőhely nagy része majd a beruházás 
során fog elpusztulni. A régésznek a körülmények és a feltárandó terület ismeretében tisztában kell lennie 
azzal, hogy mely kérdésekre adhat választ, és mely kérdésekre nem. Ez alapján kel eldöntenie, hogy milyen 
eszközöket használ, akár kombinálva is, célja elérése érdekében.

A feltárás során alkalmazott eszközök jellegéből adódó információvesztéssel tehát mindenképpen szá-
molnunk kell, ezért azokat oly módon kell megválasztani, hogy az adott körülmények között a legtöbb és 
legszélesebb spektrumot átfogó információkhoz jussunk. 
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I. MEnTő ásaTás

A mentő ásatás fogalmát a 2001. évi törvény világosan meghatározza. (Ld. Régészeti Normatíva 1. kötet, 
2008.) A leletpusztulást, ill. előkerülést a jegyzőnek haladéktalanul jelenteni kell, a munkát a régész, ill. a 
múzeum szakvéleménye alapján a jegyző állíthatja le.

Célja: A véletlenül előkerült régészeti leletek megmentésére és a leletek összefüggéseinek tisztázására szol-
gál.

Mivel a törvény 30 napot ad az elvégzésére, így igen körültekintően és rendkívüli gyorsasággal, nem rit-
kán emberhiánnyal kell azt megoldani. (Bár a törvény előírja, hogy a múzeumoknak el kell különíteni ún. 
leletmentési tartalékot, ez a gyakorlatban nem mindig valósul meg. Ez viszont kihathat a mentő ásatás lehe-
tőségeire is.) A törvény alapján az adott múzeum központi támogatást kérhet a mentő feltárás költségeinek 
fedezetére. Ez a támogatás azonban általában csak a feltárást követően érkezik meg a múzeumhoz. A mentő 
feltárás kezdetén, amikor a feltárás várható nagysága már felbecsülhető, mindenképp kezdeményezni érde-
mes e központi támogatás igénybevételét. (Igénybevételére akkor van esély, ha a múzeum a saját keretéből is 
biztosított forrásokat a mentő feltárásokra.)

Ha már egy éppen folyó földmunka során kerülnek elő a leletek, az első a hatósági intézkedések (tisztázni, 
ki a terület tulajdonosa, ki végzi a munkát, a jegyzőt írásban értesíteni a leállítás szükségességéről, a KÖH 
értesítése) megtétele. 

A munka leállítását követően először is össze kell gyűjtenünk a leleteket, kifaggatni a munkásokat/talá-
lókat és lejegyezni az elmondottakat, a leletek helyzetére vonatkozó ismereteket. Azután meg kell tisztítani 
a környezetet, hogy értelmezni lehessen az előkerült jelenségeket, amelyeket haladéktalanul dokumentálni 
(fotózni, rajzolni, bemérni) kell. Ha lehetséges, azaz a földmunkavégzés olyan jellegű, és az előkerülés körül-
ményei lehetővé teszik, akkor szelvényt kell nyitni a lelőkörülmények megállapítására. A mentő ásatás nem 
a leletek gyűjtése, hanem ásatás. Addig kell folytatni, ameddig a leleteket veszélyeztetik. A veszélyeztetett 
területek feltárásán túl azonban, amennyiben erre lehetőségünk adódik, törekedni kell arra, hogy régészetileg 
értelmezhető nagyságú felületeket tárjunk fel. Azaz, ha egy vízvezetékárokba belelóg egy emberi lábszár-
csont, a már nem veszélyeztetett terület további kutatásával tisztáznunk kell a lábszárcsonthoz kapcsolódó 
egyéb régészeti összefüggéseket (egy temetkezés része-e a lábszárcsont, ha igen, milyen temetkezésé). Erre ter-
mészetesen nem mindig van mód (ld. RK 1954. 21.). Gondoskodni kell a talált tárgyak és jelenségek pontos 
beméréséről. Ha nincs lehetőség azonnal geodéta segítségét igénybe venni, akkor GPS vagy tájoló használata 
indokolt (pl. hátrametszés), illetve olyan terepalakulatot kell keresni vagy készíteni, amelyhez ideiglenesen 
bemérhetjük a régészeti jelenségeket. Ezeket a méréseket úgy kell elvégezzük, fix pontjainkat úgy kell meg-
határozzuk, hogy ezek alapján az ásatáson dokumentált jelenségek a későbbiek során egy az adott területen 
használt, általános geodéziai rendszerbe beilleszthetők legyenek. Ha nincs geodéziai támogatásunk, ügyelni 
kell arra, hogy lehetőség szerint maradandó mérési alappontokat határozzunk meg. 

Ügyelni kell arra, hogy a mentő feltárás során (is) a terepen előkerült, még bontás alatt lévő régészeti lele-
tek őrzéséről gondoskodni kell. Ha a terület őrzését nem lehet megoldani, akkor a leletmentés napi menetét 
úgy kell szervezni, hogy az adott munkanap végén ne maradjon olyan lelet a terepen, mely másnapra eltűn-
het. Amennyiben lehetőség van a régészeti lelőhely őrzésének megszervezésére, és a leletmentést szükségessé 
tévő földmunkák és a leletek állapota ezt lehetővé teszik, úgy – ha szükséges – módunkban áll a kibontott 
jelenségeket és leleteket mindaddig a terepen, eredeti állapotukban hagyni, amíg egy megfelelő nagyságú, 
értelmezhető felületet ki nem bontottunk és dokumentáltunk. 

Erre a feltárási ágra is érvényesek az általános szakmai dokumentációs követelmények, azaz valamennyi 
jelenségről leírást, egyedi fotót, metszetrajzot és – szükség esetén – felszínrajzot készítünk, ami történhet 
adatlapon vagy naplóban. 

A leletmentő feltárások során nem mindig van mód szabályos szelvényrendszer kitűzésére. Amennyiben 
lehetőség van rá, úgy annak kitűzésére az általánosan elfogadott szabályok az érvényesek. A leletmentő feltá-
rások során ügyelnünk kell arra, hogy a leletmentést előidéző földmunkák során maga a kitűzött hálórend-



Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás

75

szer, fix pontjaink is könnyebben sérülnek, mint egy megelőző feltárás, vagy egy tervásatás során.  Jelentősen 
megkönnyíti a terepi dokumentálást, ha a leletmentés során hálórendszerünket, fix pontjainkat a dokumen-
tálandó jelenségek elhelyezkedéséhez igazodva tűzzük ki. A leletmentés során adódó egyedi fixpont-elhelye-
zés, egyedi vonatkoztatási rendszer elemeinek, elhelyezkedésének dokumentálása a kutatási naplóban elen-
gedhetetlen fontosságú.

A leletmentő feltárás előtt a szétszóródott (régészeti, embertani, archeozoológiai stb.) leleteket igyekez-
zünk elkülönítve, azonosító jellel ellátva összegyűjteni és térképezni. Valamennyi begyűjtött tárgyat szállít-
suk be a múzeumba, ahol tisztítás és nyugodt körülmények közti értékelés a megfelelő hozzáértő szakemberek 
segítségével elvégezhető. A selejtezett leletanyagot oly módon kell eltemetni, hogy az eltemetés körülményeit: 
hely, eltemetési mód, megfelelően dokumentáljuk. Olyan helyen kell a leleteket eltemetni, ahol azokat ké-
sőbbi földmunkák (leendő út nyomvonala, majdani épület területe) nem veszélyeztetik, és a későbbi kutatás 
lehetőségeit nem zárja ki az eltemetés helye. Az eltemetett egységeket a későbbi kutatás lehetőségének biz-
tosítása érdekében geotextíliába csomagoljuk, megfelelő, időtálló azonosítóval (pl. száraz, laposra taposott 
PET-palackba zárt felirat, vagy nylonba helyezett alu-lapka stb.) látjuk el.

A mentő ásatást végző régész a lelőhely bolygatottságáról értesülve mihamarabb kezdje el összegyűjteni 
a lelőhelyre vonatkozó irodalmi, adattári, térképészeti és egyéb információkat, mivel ez a leletmentés során 
mindenképpen jól hasznosítható! Amennyiben lehetősége van rá, a tágabb környék adatsorát is tekintse át! 
Ezek az adatok nemcsak közvetlenül segíthetik a feltárást, hanem a helyszínen bizonyságot téve jól informált-
ságunkról, a helybeliek segítségére is nagyobb mértékben számíthatunk. 

Ugyanakkor a mentő ásatás jellegéből adódóan valószínűleg nem rendelkezik a régész kellő idővel ahhoz, 
hogy a váratlan és sürgős munka előtt előkészítse a leletmentés irodalmi forrásait. De a jelentés és a doku-
mentáció megírásához már össze kell gyűjtenie az írott forrásokat, irodalmi és térképi adatokat (pl. a korábbi 
terepbejárási jegyzőkönyveket felderíteni, a múzeum irattári és adattári adatait, térképeit átnézni stb.).

Esetek:
1.  Árpád-kori temető dúlása Újszilváson (Pest megye), pénz és ember hiányában nem tudtuk feltárni, a felszínen 

található értelmezhetetlenül összekeveredett embercsontokat temettük vissza – kegyeletből – egy nagyobb gö-
dörbe (T.E.).

2.  Telkibányán (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) az ispotály körüli temető, illetve ossarium egy részét tolólapos 
buldózerrel széttúrták. Az e helyen összeszedett, szétszórt embercsontokat egy külön erre a célra ásott, doku-
mentált helyzetű sírgödörbe temettük el (P.T.). 

3.  Számos esetben, pl. Hegyfalu (Vas megye) vagy Külsővat (Veszprém megye) középkori templománál a templom 
körüli temető bolygatásának tényét (szigetelési munkák, útépítés) már csak utólag lehetett megállapítani. A szö-
veges adattári dokumentációval és a KÖH-nek történő ilyen esetek kötelező bejelentéssel azonban a későbbi 
hasonló esetek száma csökkenthető. (I.G.)
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II. PróBaásaTás

A próbaásatás lényegét a 2001. évi törvény világosan megfogalmazza. (Ld. Régészeti Normatíva 1. kötete 
2008.)

Előkészítése megegyezik a megelőző régészeti feltáráséval, azaz az írott források, irodalmi és térképi ada-
tok összegyűjtése, pl. terepbejárási jegyzőkönyvek felderítése, a múzeum irattári és adattári adatainak átné-
zése stb.

Célja, hogy az adott régészeti lelőhely kiterjedését, állapotát, intenzitását, rétegviszonyait, a várható jelen-
ségek jellegét (temető, telep), korát, típusát (házak, árkok, sírok, kutak stb.) tisztázza, esetlegesen eldöntsük a 
megelőző régészeti feltárás szükségességét és meghatározzuk annak paramétereit. A próbafeltárás segít abban, 
hogy a későbbi megelőző feltárás során milyen technikákat és eszközöket alkalmazzunk. A próbafeltárás 
során nyitandó próbaárkok kiterjedését, elhelyezkedését úgy kell meghatározni, hogy azokból a fentebb fel-
sorolt kérdésekre választ kaphassunk. A próbafeltárás eszközeinek a megválasztása során is e szempontokat 
kell figyelembe vennünk. A módszerek megválasztása függ a vizsgált terület (lelőhely) jellegétől és a területen 
tervezett tevékenységek minőségétől. Más céljaink és ennek megfelelően más módszereink vannak egy régé-
szeti érdekű terület és mások egy ismert kiterjedésű régészeti lelőhely próbafeltárása során. 

Fentebb már említettük, hogy egy adott terület gépi humuszolása során bizonyosan elvesznek régészeti 
információk. A megfelelő módon nyitott próbaárkok segítségével az is meghatározható, hogy a későbbiek 
(megelőző régészeti feltárás) során milyen mértékben alkalmazhatunk gépi földmunkát. 

A próbafeltárás során alkalmazható kutatási módszerek:

1. szisztematikus felszíni leletgyűjtés, terepbejárás
A régészeti terepbejárásra vonatkozó részletes tudnivalókat e Kézikönyv Terepbejárás c. fejezete tárgyalja. 
Amennyiben felszínre került régészeti leletanyagot, illetve régészeti jelenségeket (a szántás által megbolyga-
tott épületomladék, kemencék) találunk, próbafeltárásként a terepbejárás is elégséges ahhoz, hogy a régészeti 
lelőhely tényét megállapítsuk. Amennyiben a lelőhely föld alatti elemeinek állapotát, intenzitását kívánjuk 
meghatározni, úgy a terepbejárást ki kell egészíteni más kutatási módokkal. A gépi humuszolás okozta infor-
mációvesztés csökkentését szolgálhatja az előzetes szisztematikus felszíni leletgyűjtés, szisztematikus fémke-
reső műszeres kutatással kombinálva, hisz nagyon sok, szántás által elpusztított régészeti jelenség már csak a 
jelenség környezetében szétszóródott felszíni leletek képében jelentkezik.

2. Geofizikai vizsgálatok
A régészeti célú geofizikai kutatás alkalmazásával e Kézikönyv Geofizikai mérések c. fejezete foglalkozik. 
Amennyiben a próbafeltárás során geofizikai vizsgálatokat is végzünk, azok értelmezése függ a területre vo-
natkozó előzetes régészeti ismereteink minőségétől. Ha egy régészeti lelőhely területén már végeztetünk geofi-
zikai vizsgálatokat és fel is tártuk az adott területrészt, akkor megfelelő referenciával rendelkezünk arra, hogy 
ugyanazon régészeti lelőhely más területein végzett geofizikai vizsgálatok alapján a föld alatti régészeti jelensé-
gek elhelyezkedését meghatározzuk, esetlegesen a jelenségek jellegére is következtetéseket vonhassunk le.

Pl. Mohi középkori mezőváros területén 1995-ben archeomágneses méréseket végeztek. Lényegesen nagyobb te-
rületen, mint amekkorát később feltártunk. A feltárt terület jelenségeit összevetve a geofizikai felmérés anomália-
térképeivel lehetőség volt arra, hogy a még feltáratlan területen további 3 épület telkét igen pontosan meghatároz-
zuk (2. kép). 

A régészeti célú geofizikai vizsgálatok próbafeltárás során történő alkalmazása arra a kérdésre nem fog 
választ adni, hogy vannak-e a föld alatt régészeti jelenségek, vagy sem. Ez majd a próbaárkok nyitása során 
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dől el. A geofizikai vizsgálatok eredményei viszont fölhasználhatók a próbaárkok elhelyezkedésének kitűzése 
során. Ismert régészeti lelőhely geofizikai vizsgálata a későbbi feltárás tervezhetőségét is segíti.

A geofizikai felmérések eredményeinek a régészeti feltárás tervezése során való felhasználása során nem 
szabad abba a hibába esni, hogy csak azokat a területeket tárjuk föl, ahol a régészeti célú geofizikai felmérés 
valamiféle anomáliát mutatott. Ebben az esetben ugyanis előfordulhat, hogy egy település agyagkitermelő 
gödreit ugyan megtaláljuk, de a geofizikai felméréseken esetenként kisebb anomáliaként, vagy éppen egyálta-
lán nem jelentkező lakóépületek helyét már nem.

Amennyiben próbafeltárás során alkalmazzuk a régészeti célú geofizikai vizsgálatokat, figyelemmel kell 
legyünk azok költségigényére. Ha egy területet mindenképp föl fogunk tárni, szükséges-e egyáltalán annak 
az előzetes régészeti-geofizikai vizsgálata? A geofizikai kutatásra szánt összeg nagysága arányos-e a kutatás 
által nyert információ értékével? E kérdésre csak az adott régészeti helyzet és az adott helyen alkalmazható 
geofizikai kutatási módok költségeinek és hatékonyságának ismeretében lehet választ adni. 

3. Talajfúrások
A talajfúrások során a célokat, a kérdéseket helyesen kell megválasztani. Mire alkalmas és mire nem a ré-
gészeti célú fúrásminták elemzése a próbafeltárás során? (A régészeti célú talajfúrás természettudományos 
vizsgálatok során való alkalmazását a Kézikönyv Talajminták c. fejezete tárgyalja.)

A talajfúrás elsősorban a geológiai rétegek tisztázására alkalmas, az antropogén rétegeket az esetek igen 
nagy hányadában nem képes megállapítani. Ha egy terület antropogén rétegsorát akarjuk tisztázni, egy teszt-
szelvény biztosabb eredményeket hoz, ugyanakkor egy többhektáros kiterjedésű lelőhely rétegsorának megis-
merése érdekében nem mindig van mód és nem is mindig szerencsés több tucat próbaszelvényt ásni. 

Megfelelően kis átmérőjű spirálfúró alkalmazásával egy már ismert régészeti lelőhely rétegtani struktúrá-
ját ismerhetjük meg. Többrétegű települések esetében ez az információ döntő lehet a feltárás helyének kivá-
lasztása során. Ezzel a majdani feltárás megfelelő módon tervezhető (3–4. kép). A talajfúrás még megfelelően 
kis oldalhosszúságú fúrási háló esetén sem alkalmas arra, hogy egy adott területen régészeti lelőhely meg nem 
létét – azaz egy terület régészeti érdektelenségét – bizonyítsuk vele. Egy-, vagy többrétegű település helyén 
akár 100 fúrást is mélyíthetünk a talajba anélkül, hogy értelmezhető régészeti jelenséget érintene. 

4. Légi felvételezés
A légi felvételezés olyan esetekben is segít, ahol az előzetes felszíni leletgyűjtés nem vezetett eredményre (be-
temetődött, régészeti leletanyagot nem tartalmazó árkok, árokrendszerek). Próbafeltárások során abban az 
esetben alkalmazzuk, ha egy már ismert régészeti lelőhely szerkezetét szeretnénk vizsgálni. Elősegíti a kutató-
árok kitűzési terv elkészítését is. (A légi felvételezéssel e Kézikönyv Légi fényképezés c. fejezete foglalkozik.)

5. Kutatóárkok
A próbafeltárás alapvető eszköze a megfelelő sűrűségben és elosztással kijelölt próbaárkok nyitása. E próbaár-
kok nyitása a terület adottságainak ismeretében történhet kézi vagy gépi módon. A kutatóárkok (próba- vagy 
szondaárkok) kiterjedését, szélességét és hosszát a tapasztalat földrajzi régiónként módosíthatja. Ennek terve-
zésekor elengedhetetlenül fontos, hogy volt-e tudomásunk régészeti lelőhelyről, vagy csupán régészeti érdekű 
területről van szó. Valamint, hogy már feltérképezett-e a lelőhely, és a felszínen milyen intenzíven találhatóak 
régészeti leletek. Esetleg végeztünk-e olyan előzetes vizsgálatokat (légi felvételezés, geofizikai kutatás), me-
lyek az árkok kiosztásának tervezését segítik. Általánosságban elmondható, hogy 8–10 m közötti kutatóárok 
közökig dolgoznak a régészek. Mivel vannak kisebb, 50–80 méteres átmérőjű lelőhelyek, gondolni kell arra, 
hogy az egymástól távol húzott próbaárkok közötti területen elveszhetnek lelőhelyrészek vagy lelőhelyek. 
A nagyon széles térközökkel húzott árkok között eltűnhetnek kis, pl. tanyaszerű Árpád-kori lelőhelyek, ill. 
nagyobb telepek esetén a köztük lévő üres telkek, azaz a településszerkezeti megfigyelések hiányai téves infor-
mációkat adhatnak. 
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Amennyiben kutatóárkokkal vizsgálunk egy adott területet, kutatóárok kiosztási tervet készítünk (5. kép). 
Ha csak kutatóárkokat húzunk, a szerződés függvénye, hogy azt vissza kell-e temetnünk, vagy nyitva marad-
hatnak az építkezésig a szelvényeink. Ettől függ, hogy teherautóra rakjuk a földet, vagy minden kutatóárok 
mellett folyamatosan deponáljuk az árok szélén. Ezt előre tisztázni kell a szerződéskötéskor.

A kutatóárok kiosztási tervtől azonban a terepi munka során el lehet és el is kell térni. Amennyiben egy 
területről már az első néhány próbaárok kinyitásával is el lehet dönteni (a kutatóárkokban tapasztalt jelen-
ségek, a területre és az adott régészeti jelenségekre vonatkozó előzetes ismereteink alapján), hogy régészeti 
szempontból teljesen fedett, úgy a fennmaradó szondaárkokat a későbbi teljes régészeti feltárás könnyebb 
kivitelezhetősége érdekében nem szükséges kinyitni, hanem teljes megelőző feltárást kell végezni. Ebben az 
esetben a régész adott területre vonatkozó, speciális ismeretei döntőek. A próbaárkok nyitása előtt pontosan 
tisztázni kell a céljainkat. Amennyiben ismert lelőhely próbafeltárását végezzük, a próbafeltárás célja maxi-
mum az lehet, hogy meghatározzuk, pontosan mekkora a kiterjedése, milyen az intenzitása. A túl sok próba-
árok ebben az esetben csak nehezíti a későbbi teljes területek feltárását. Amennyiben a felszín alatti jelenségek 
elhelyezkedése az előzetes kutatóárok kiosztás alapján nem határozható meg pontosan, pótárkokat kell kije-
lölni, sűríteni a helyszín adottságainak figyelembevételével.

Az árkok hosszát úgy kell megszabni, hogy azok a felszíni leletek, előzetes ismereteink, a domborzat jel-
legzetességei alapján prognosztizálható lelőhely-kiterjedésen túl fussanak, legalább 20 méterrel. Ahol a dom-
borzat igen csekély, bár a vízmosások partja jól elkülöníthető, a mélyebb, általában talajvizesebb területen is 
érdemes kutatóárkokat húzni. A mélyebben fekvő területek esetleges érintetlenül hagyása előtt figyelemmel 
kell legyünk arra, hogy a maitól eltérő éghajlati és környezeti viszonyok bizonyos korokban olyan települése-
ket és régészeti jelenségeket is eredményeztek, melyeket a ma mélyebb fekvésű területeken találunk meg. 

Pl. Cegléd, Ipari Park terepbejárásakor 2000-ben egy gazos, mély fekvésű, vizenyős területen csupán 2–3 db igen 
apró őskori kerámiatöredéket találtunk. Próbaásatás során (iszapolókanalas gumikerekű forgórakodóval) húzott 
2 m széles kutatóárkainkban viszont régészeti objektumok foltjai kerültek elő (6–7. kép) az altalajban, bizonytalan 
szélekkel. Egy helyütt szelvénnyé szélesítettük és megelőző feltárást kellett kezdeményeznünk, mivel egy érdekes 
és vidékünkön rendkívül ritka neolit település maradványai voltak a föld alatt (8. kép.) A kibontott objektumok 
alján mindenütt feljött a talajvíz. Ha a sztereotíp gyakorlat alapján gondolkodtunk volna – még nem létezett a 
2001. évi örökségvédelmi tv. –, akkor nem végeztünk volna terepbejárást és próbaásatást sem.

Ügyelni kell arra, hogy ha túl sűrűn húzzuk a kutatóárkokat, a gépek a későbbiek során nem tudnak megfele-
lő módon mozogni a területen (szükségessé válhat az árok melletti depónia elszállítása!). 2 méteres kanálszé-
lességű (gumikerekes) iszapolókanalas forgórakodónál az árokköz minimum 8–10 m lehet, ennél sűrűbben 
nem szabad ásni az árkokat. Ebben az esetben még le tud talpalni a forgórakodó, ha az árkok közét is le kell 
humuszolni. 

Az árkok szélességét oly módon kell meghatározni, hogy azok megfelelő lehetőséget adjanak a bennük ta-
lált régészeti jelenségek értelmezésére. Nagy felületek próbafeltárása során az árkok szélessége célszerűen egy 
szkréperládányi és/vagy 2 m széles rézsűkanalas (iszapolókanalas) forgórakodónyi. Ha szkréperrel nyitjuk az 
árkokat, az utolsó munkafázis, a finom gépi nyesés csak rézsűkanalas forgórakodó kotróval lehetséges (!), ahol 
esetenként gondoskodni kell az árok mellé kitermelt föld elszállításáról, hiszen az a későbbi teljes feltárás so-
rán akadályozza a munkát. A gépi munka és a nyesett felszín minőségétől függ, hogy van-e szükség kézi nyeső 
emberekre a munka során. A gépi nyesést azonban folyamatosan felügyelni kell azért, hogy a már kialakított 
nyesési szint fölött jelentkező jelenségek se pusztuljanak el.

Szkréperláda alkalmazása során számolni kell azzal, hogy míg a rézsűkanalas forgórakodó/kotró kellő 
gépkezelői tapasztalat és megfelelő felügyelet mellett egy esetlegesen fentebbi szinten előkerült régészeti je-
lenséget is meg tud őrizni az eredeti helyén, addig szkréper alkalmazása során a leletek már csak a meddőhá-
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nyóból kerülhetnek elő. Éppen ezért inkább ajánlott a forgórakodó alkalmazása, a szkréper sokkal több kárt 
okoz. A gépi munka szakszerű irányítása szintén nagyon fontos.

A kutatóárkok kinyitása során az altalaj fölötti régészeti jelenségeket időben fel kell ismerni, meg kell őriz-
ni és dokumentálni, emiatt a kutatóárkok nyitása során folyamatos technikusi-régészi jelenlét szükséges. A 
nyesés során az első folt jelentkezésénél a további gépi mélyítéssel álljunk le, amíg nem tisztáztuk a helyzetet. 
A próbaárkokban megtalált jelenségek gyorsan kiszáradhatnak, elpusztulhatnak, ezért esetleges lefedésükről, 
visszatakarásukról szükség szerint gondoskodni kell. 

A törvény ugyan nem rendelkezik róla, hogy a kutatóárkokban talált régészeti jelenségeket ki kell-e bon-
tani, de ezek kibontása és dokumentálása hozzátartozik a próbafeltáráshoz. Gyakori eset az őszi próba-, és az 
azt követő tavaszi megelőző feltárás. Ilyenkor a jelenségek téli lefedéséről gondoskodni kell, oly módon, hogy 
a későbbi kinyitás során tovább már ne sérüljenek (geotextilia, fedés, téliesítés). A korhatározáshoz elengedhe-
tetlen, hogy néhány objektum teljes kibontására sor kerüljön. Amennyiben tudvalevő, hogy megelőző feltárás 
fogja követni a próbaásatást, úgy ebben az esetben a korhatározáson túl fontosabb a lelőhely kiterjedésének 
meghatározása (horizontálisan és vertikálisan). Ha viszont valószínű, hogy a próbaásatást nem fogja követni 
teljes megelőző feltárás, mert a megelőző feltárás várható költségeinek ismeretében az adott beruházó eltekint 
a beruházás megvalósításától, akkor a próbafeltárási területen előkerült jelenségekből teljes egészében föl kell 
tárni annyit, amennyi elégséges az előkerült lelőhelyrészlet korának, jellegének pontos meghatározására. Ezt 
követően a próbaárkokat vissza kell temetni. A visszatemetést csak megfelelő szakmai irányítás és dokumen-
tálás mellett lehet megtenni. Ügyelni kell arra, hogy a még feltáratlan jelenségek és rétegek ne keveredjenek 
a visszatöltéssel. 

(Pl. ha tolólapos dózerrel temetik vissza a felszínt, úgy, hogy közben magán a felszínen is átmegy néhányszor a gép, 
a már általunk kitermelt és az eredeti helyükön lévő rétegek keveredni fognak. Bizonyos esetekben, például, ha 
egy templom falait temetjük vissza, hogy majd a jövő évben folytatjuk a feltárást, szintén érdemes elválasztani az 
eredeti felszíneket a visszatemetett rétegektől egy geotextíliával a későbbi munkakezdés megkönnyítéséért. P.T.) 

A próbafeltárás során a fenti 5 vizsgálati módot kombináltan is lehet alkalmazni.
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a próbaásatás eszközei képekben:

1. kép: Szisztematikus felszíni leletgyűjtés légi felvételezéssel kombinálva
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2. kép: Geofizikai mérések (Mohi 1995–2003)
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3-4. kép: Talajfúrások (Mohi 1995)
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5. kép: Az adott régészeti lelőhely jellegét figyelembe vevő sűrűségű kutatóárkok (Hejőpapi 2008) 
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6–7. kép: Kutatóárok ásása géppel (Cegléd, Ipari park)

8. kép: Kutatóárkos próbaásatás nyomán feltárt újkőkori telep (Cegléd, Ipari park)
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Következtetések

A próbafeltárás értékelését, illetve eredményeinek az egész régészeti lelőhelyre vonatkozó általánosíthatósá-
gát alapvetően befolyásolja a kutató régész adott lelőhelytípusra vonatkozó előzetes ismereteinek minősége. 
A próbaásatás lehetőséget ad az ott tervezett beruházásokhoz speciális adatok szolgáltatására, egy későbbi 
ásatás megtervezésére. 

Amennyiben a kutató régész az adott lelőhelytípus jellegzetességeinek, és az adott régészeti lelőhelyről 
már rendelkezésére álló egyéb adatok (korábbi terepbejárások, légi felvételezés) ismeretében egy viszonylag 
kis felületű próbafeltárással is megfelelő módon valószínűsíteni tudja a teljes vizsgálati területen a régészeti 
jelenségek kiterjedését és intenzitását, abban az esetben nincs szükség a teljes terület kutatóárkokkal való 
szabdalására, mert ezek a későbbi részletes feltárást akadályozzák. Ellenpélda, ha a beruházó kéri és a pontos 
költségvetéshez, határidők megállapí tásához nem elég a lelőhely tényének meghatározása, fontos tudni, kb. 
mennyi objektum előkerülése várható. 

Azt, hogy egy területen van-e régészeti lelőhely, minimális mennyiségű próbafeltárásból is meg lehet ha-
tározni. Azt, hogy egy adott területen nincs régészeti lelőhely, csak a terület minden sajátosságának megisme-
rését követően, részletes próbafeltárást követően lehet kijelenteni.

Amennyiben megelőző feltárásra kerül sor a régészeti lelőhelyen, úgy a lelőhely kiterjedésére, rétegviszo-
nyaira a próbaásatás megközelítőleg pontos adatot (m2, m3) tud szolgáltatni. Ez alapján meg lehet becsülni a 
majdani megelőző feltárás paramétereit: a várható gépi, és emberi munkaerő szükségletét, a feltárás időtar-
tamát, anyagszükségletet (pl. biztonsági zsaluzás, extra felszerelés), földdeponálási tervet lehet készíteni stb. 

Pl. Üllő, Iskola, Sportcsarnok építése, 2006. Terepbejárási adatok alapján csupán nagyjából tudtuk, hogy a beépí-
tett területen található a középkori Üllő falu. A kis költségvetésű beruházáshoz nagyon részletes adatokat kértek a 
kb. 40×60 m-es területről, a későbbi alapozási technika tervezése és a megelőző feltárás várható költségeinek terve-
zése miatt. A próbaásatás során sűrűn kellett húznunk a kutatóárkokat, 8 m-enként. Az árkokban előkerült 50 db 
objektumfolt (házak, árkok, kemencék, gödrök) alapján elég pontos költségvetést lehetett készíteni. A feltárásnál 
a forgórakodó a meghagyott földnyelveket gond nélkül fel tudta szedni és teherautóra rakni (9. kép).
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9. kép: Vázlat az üllői kutatóárkokról és a bennük talált objektumfoltokról

Az adott beruházás tervezhetősége mellett a régészeti, szakmai szempontok érvényesítése a legfontosabb kö-
vetelmény. A próbafeltárás feltárási szakaszát akkor tekinthetjük lezártnak, ha olyan információk birtoká-
ba jutottunk, melyek alapján egyértelműen megállapítható, hogy milyen régészeti jelenségek találhatóak az 
adott területen, azok mely korszakból származnak, milyen a szerkezetük, bennük milyen régészeti informá-
ciót hordozó anyag található, mekkora a régészeti lelőhely kiterjedése, szerkezete.
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III. FoLTdoKuMEnTácIó (írta: Müller róbert)

Egyes beruházók kívánságára egyre gyakrabban kerül sor a próbafeltárás egy újabb változatára a „gépi szondá-
zó kutatásra”, közkeletű nevén „foltdokumentáció készítésére”. Ennek lényege, hogy a próbafeltárás keretében 
kijelölt kutatóárkokban a humuszt, ill. a bolygatott felszínt régész szakfelügyelete mellett munkagéppel eltá-
volítják, az előkerült régészeti jelenségeket térképen rögzítik, és ha a jelenség felszínén régészeti lelet található, 
az alapján a jelenség korát meghatározzák. A beruházók azért támogatják ezt a kutatási módszert, mert ez 
lényegesen megbízhatóbb adatokat szolgáltat egy lelőhely kiterjedéséről és intenzitásáról, mint a terepbejá-
rások, így pontosabban tervezhetők a beruházáshoz kapcsolódó megelőző feltárások költségei és időigénye. 
Mindez igaz, de ennek a kutatási módszernek még nem alakult ki a hazai módszertana, nincs protokollban 
rögzítve és hiányzik a jogszabályi megalapozottsága.

Az teljesen elfogadhatatlan, hogy a „gépi szondázást” ne kövesse a legrövidebb időn belül az előkerült 
jelenségek teljes feltárása. Mégis többször előfordul, hogy a gépi szondázást csak hónapok/évek múlva követi 
a feltárás. A gépi szondázás eleve rongálással jár, hisz a legóvatosabb munkavégzés mellett is, csak akkor kerül 
elő a régészeti jelenség, ha annak felszínét eléri és egyben megsemmisíti a munkagép. A munkagép típusán és 
a gépkezelő gyakorlottságán, ügyességén múlik, hogy milyen mértékű a rongálás. Ha a jelenségek előkerülését 
nem követi rövidesen feltárás, a felszínt ellepi a növényzet, az eső és a szél munkája nyomán elmosódnak a 
jelenségek kontúrjai, lejtős területen az erózió pusztítja a jelenségeket. Ha csak fél–egy esztendő múltán kerül 
sor a teljes feltárásra, a felszínt először újra meg kell nyesni – feltehetően géppel – és ez természetesen újabb 
réteg rongálásával, sekélyebb jelenségek esetén azok megsemmisülésével járhat. „Gépi szondázó kutatás” leg-
feljebb ott fogadható el, ahol a beruházás megvalósulása múlik azon, hogy milyen jellegű vagy mennyire 
intenzív a lelőhely. Egy alacsony alföldi halom esetében lemondhat a beruházó az amúgy sem nagy nyereség-
gel kecsegtető homokbánya megnyitásáról, ha kiderül, hogy a többrétegű telep vagy a nagy kiterjedésű avar 
temető feltárása több tízmilliós költséggel jár. Ugyanígy hiúsulhat meg egy beruházás, ha az előkerült római 
falmaradványok miatt nem valósítható meg a tervezett épülethez nélkülözhetetlen mélygarázs. Ezekben az 
esetekben a jelenségek ismeretében dönthet a beruházó, és ha eláll a további fejlesztéstől, az árkok azonnal be-
temethetők. A pontos „foltdokumentáció” ismeretében a feltárás folytatható, ha újabb beruházó jelentkezik.

A „gépi szondázó kutatás” fogalmát nem ismeri a magyar jog. Ez a próbafeltárás egy változata, de a tör-
vény 7 § 15. pontja szerint a próbafeltárás: „A régészeti lelőhelyek állapotfelmérését, jellegük, térbeli kiterjedésük 
és rétegsoraik megállapítását célzó tevékenység.” A rétegsorok és a lelőhelyek jellege viszont csak az előkerült 
jelenségek feltárása által ismerhető(k) meg. Tehát ezt az Európában több helyen gyakorolt módszert csak azt 
követően javasoljuk bevezetni Magyarországon, ha ehhez a jogszabályi háttér biztosított, és szigorú protokoll 
rögzíti a teendőket.
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IV. MEGELőző réGészETI FELTárás

Az általános követelményeket, a törvényi szabályozást, a javasolt formanyomtatványokat a Régészeti Norma-
tíva 1. kötete (2008) részletesen tartalmazza. Ebből csupán néhány fontos momentumot emelünk ki:

•	 A megelőző feltárás a földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett régészeti lelőhelyek 
feltárására irányul. A feltárás végzésére jogosult és a beruházó a megelőző feltárásra vonatkozóan írás-
beli szerződést köt. A szerződésnek tartalmaznia kell a feltárás időtartamát és annak teljes költségét. 

•	 A 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik arról, hogy nemcsak a megelőző feltárás teljes költségét (és azt 
megelőzően a régészeti hatástanulmány, régészeti megfigyelés, próbafeltárás, dokumentálás költségét) 
kell költségelőirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére, hanem az elsődleges leletkonzerválás, va-
lamint az elsődleges leletfeldolgozás teljes és a leletelhelyezés rendkívüli költségeit is! 

•	 Megelőző feltárás kivitelezési munkái csak abban az esetben indíthatók meg, ha biztosítva vannak 
a feltárás (terepmunka), és a feltárás következtében szükségessé váló terepen kívüli munka (elsődle-
ges leletfeldolgozás, tudományos feldolgozás, megőrzés, ismeretterjesztés) infrastrukturális és humán 
erőforrás feltételei, és erről a megbízó és a feltárást végző intézmény szerződést kötött. Ezt folyamato-
san szem előtt kell tartani, a megelőző feltárás nem ér véget a terepmunka befejezésével! A kivitelezés/
építkezés alatti feltárás rendkívüli helyzetét lehetőség szerint el kell kerülni. A beruházóval megkö-
tött szerződésbe azonban eleve bele kell foglalni, ha fennáll a kivitelezés alatti feltárás lehetősége. (Pl. 
a feltárás kezdetekor még erdő van egy területen, ezért nem lehet tudni van-e/folytatódik-e alatta 
a lelőhely. A fákat viszont a beruházó csak az építkezés kezdetekor termeli ki, mert ehhez kellenek 
erdőgazdálkodási engedélyek stb.)

•	 Az érvényes jogszabályok minden megelőző régészeti feltárás előtt kötelezően írják elő a próbafeltá-
rást. Így már van ismeretünk a humusz vastagságáról, a lelőhely koráról, fedettségéről, rétegződéséről. 

az ásatás előkészítése, megtervezése
A megelőző feltárás megkezdése előtt (még a terület humuszolását megelőzően) részletes geodéziai felmérést 
készítünk a területről. A geodéziai felmérés részletességének mértékét az dönti el, hogy a felszínen találha-
tók-e még olyan mikrodomborzati elemek, melyek régészeti jelenségekkel összekapcsolhatók, vagy nem. A 
geodéziai felmérés eszközeinek megválasztása (geodéziai mérőállomással, felületszkennerrel) szintén a felszí-
ni domborzati mintázatok jellegétől, markáns vagy jellegtelen voltától függ.

Szisztematikus felszíni leletgyűjtéssel dokumentáljuk a szántás által felszínre hozott régészeti leletek al-
kotta mintázatokat. A felszíni leletgyűjtést szisztematikus fémkereső műszeres kutatással is kiegészítjük, ahol 
az előkerült leletek helyét egyedileg azonosítható módon bemérjük. Ezek az információk a lelőhelyet fedő 
földréteg gépi eltávolítása során elvesznek. (A feltárás során – ahol fémleletek előkerülésével is számolhatunk 
– célszerű folyamatosan fémkereső műszerrel átvizsgálni a felszíneket.) A feltárási terület mellett mélyített 
talajszelvénnyel tisztázzuk a terület geológiai, talajtani viszonyait.

Az alábbiakban a feltárások szervezési, technikai és módszertani kérdéseit tárgyaljuk. Hangsúlyozzuk, 
hogy az előzetesen megkötött szerződésben megállapított határidők és a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
erősen befolyásolhatja a szervezési és módszertani szempontokat. A hangsúlyt igyekeztünk a nagyberuházá-
sok új keletű feltárási módszereire helyezni, hiszen ezek jelentenek alkalmanként gyökeres eltérést a hagyomá-
nyos kis léptékű ásatásokhoz képest. 

a gépi munka megtervezése
Előzetesen fontos már a gépi munkára vonatkozó szerződésben a beruházóval tisztázni, hogy a munkagépe-
ket a megbízó vagy a megbízott biztosítja-e. Mind a munka minőségére, mind az ütemterv tartására komoly 
hatással lehet ez a körülmény. A szerződésben rögzíteni kell azokat az eseteket, amikor a megbízó biztosítja a 
feltárásra a gépi munkaerőt. Ugyanis számos esetben ez külön tervezést igényel, miután ők a saját ütemtervük 
alapján haladnak. Ilyen esetben néhány fontos ponthoz ragaszkodni kell:
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•	 A feltárás előtt talajkezelési tervet kell készíteni, amelyet a talajvédelmi hatóság hagy jóvá. Ezt a tervet 
célszerű a beruházóval elkészíttetni. A talajgazdálkodási jogszabályok betartása lassíthatja a munkát 
(humusz és altalaj külön deponálása), erre fokozottan ügyelnünk kell a határidők és a költségek vo-
natkozásában is. Gondolunk itt a depó tömörítésére, balesetveszély megelőzésére, a rézsű szögének 
kialakítására, gaztalanításra stb. A föld deponálása, helye, annak karbantartása. (Pl. hosszú ásatás 
esetén a depón kinőtt gaz/parlagfű eltávolítása kinek a feladata? A régészé, a gépesé, a tulajdonosé?)

•	 A gépi munkavégzés géptípusa (iszapolókanalas forgórakodó, kanáltípusa stb.), a gépek mennyisége 
(beleértve a teherautókat is).

•	 A gép csak régész vagy megbízottja jelenlétében végezhet a régészeti lelőhely területén földmunkát. 
A leszedett humuszt és az altalajt külön kell tartani, szállítani és tárolni (ld. a vonatkozó humuszgaz-
dálkodási törvényt!).

•	 A gépek munkaideje (előfordult ugyanis a gyakorlatban, hogy a régész és munkásstáb 10 órát dolgo-
zott egy nap, de a gépesek régész felügyelet nélkül este 8-ig 16 óráztak, illetve hétvégén is dolgozni 
akartak). Feltétlenül tisztázandó kérdés, összefügg az előző ponttal.

Meg kell terveznünk az ásatáson résztvevő munkagépek mennyiségét, technológiáját, munkaidejét, idő-
tartamát, közlekedését és – nem utolsósorban – az előzőkből következő költségvetését. 

A részletes, megelőző feltárás gépi munkaigényét igen pontosan ki tudjuk számítani, ha a próbafeltárás 
során a kutatóárkok nyitására igénybe vett gépi munka nagyságát (gépek jellege, száma, munkaidő) pontosan 
dokumentáljuk.

Miután előre nem látható tényezők nehezíthetik ezt, pl. nagy felületek esetében nem ismert a régészeti le-
lőhelyet is fedő humusz vastagsága, a munkagép kezelőjének tapasztalata (sebessége), az időjárás alakulása, így 
a kockázati tényezőkkel is számolnunk kell. A kockázati tényezők kezelését szolgálhatja a vésztartalékképzés, 
illetve maga a próbafeltárás is, ahol elsődleges ismereteket szerzünk a lelőhelyről.

A gépi humuszolással letisztítandó felület nagyságát meghatározza az a sebesség, mellyel a lehumuszolt 
terület egyéb feltárási, dokumentálási munkáit végezzük. Ha túl nagy területet humuszolunk le, és ott aztán 
sokáig nem történik semmi, a jelenségek foltjai kiszáradnak, gyomnövények jelennek meg. Ha a gépi munka 
takarékos szervezése miatt elkerülhetetlen folyamatosan szedni a humuszt, akkor földtakarással lehet védeni 
az objektumfoltokat. 

A felszínre került régészeti jelenségek kiszáradásának, pusztulásának megakadályozása céljából hasznos, 
ha úgy terítünk a jelenségekre egy vékonyabb földréteget, hogy az alá geotextíliát is helyezünk. Ez jelentősen 
megkönnyíti a későbbi bontási munkálatokat, a régészeti jelenségek kitakarását. (A visszatakart foltokat pl. 
madártávlatból jól lehet fotózni.) 
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10–11. kép: A lehumuszolt felületen vékony földréteggel visszatakart foltok (Üllő 5. és Ecser 6.)
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12. kép: Gyál 9. lelőhely, 2003.  
A kép bal oldalán visszatakart foltok, a kép kb. közepétől jobbra kibontott objektumok.

A gépi munkában résztvevő gépeknek, technológiának meg kell felelnie a speciális régészeti igényeknek (pl. 
körmös kanállal nem lehet tükörfelületet kialakítani). Ragaszkodni kell a megfelelő gyakorlattal rendelkező 
gépkezelőhöz. 

A gépi munka tervezése nagyban függ attól, hogy a feltárás környékén milyen munkagépek bérlésére 
nyílik mód.

a gépi földmunka 
Számos eset ismert a hazai gyakorlatban, néhányat – a teljesség igénye nélkül – kiemelünk. Előfordulhat, 
hogy a feltárandó területen először gépekkel a növénytakarót (kukorica, gaz, fás-ligetes bozót stb.) kell eltávo-
lítani, ennek során már a felső humusz (és a benne lévő régészeti jelenségek) is sérülhetnek. A tuskózó gépek, 
körmös-kanalas, tolólapos dózerek jelentős károkat okozhatnak. Ezek kényszerű alkalmazása esetén, az utá-
nuk maradó felszaggatott felületen sokszor már csak a pusztulás tényét állapíthatjuk meg, a régészeti jelensé-
gek és leletek megmentése alig lehetséges. Helyettük kíméletesebb gépeket és kézi munkaerőt kell alkalmazni.

A feltárás kezdetétől a humusz eltávolítására – nagyon helyesen – az iszapolókanalas forgórakodók/kot-
rók használata terjedt el országszerte. (13–14. kép). Ehhez jól képzett, ügyes gépkezelőt kell találnunk (ne fél-
jünk lecserélni az alkalmatlan gépkezelőt, javíthatatlan károkat tudnak okozni). Ezeknek a forgórakodóknak 
számos fajtája ismert, most nem a márkatípusokra, hanem az iszapolókanalak típusára gondolunk. Körmös 
élű kanalat semmiképpen ne használjunk! Ezen gépeknek cserélhető a kanala, úgyhogy egyenes élű, és lehe-
tőség szerint 2–2,5 m széles kanalakat rendeljünk. Kisebb kanalak használata esetén a hepehupás, áttekinthe-
tetlen felületen történő nehéz tájékozódással fizetünk, túl széles kanállal pedig nem tudja hatékonyan leszelni 
a gép a földet. További gond lehet, ha nem egyenletesen meríti a gépes a kanalat a földbe. A gépi nyesésnél nem 
az a cél, hogy egy mindenütt ugyanazon a tengerszintfölötti magasságon kialakított felszín jöjjön létre, ha-
nem egy olyan, sima felszín, amelynek felülete követi az altalaj illetve a régészeti jelenségek felületi változásait, 
és a jelenségek foltjai, omladékai jól láthatóak rajta. Régész útmutatása mellett, tapasztalt gépkezelő egyen-
letes síkokat kialakítva tudja szeletelgetni a földet, 10 cm-nél nem nagyobb rétegekben, tükörsima felületet 
létrehozva. A forgórakodó lehet gumikerekű vagy lánctalpas, attól függően, hogy milyen a talaj minősége. 
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13–14. kép. Iszapolókanalas forgórakodó munkában

•	 Egy forgórakodó után, talajtól függően 1, max. 2 ember szükséges a nyesés elvégzéséhez. Agyagos 
talajon, amelyen jóval nehezebben halad a munka, mint a homokban, esetleg 2–3 ember is nyeshet.

•	 Egy forgórakodóhoz legalább két billenőplatós teherautót kell tervezni, így rotációban tudják elszál-
lítani a földet anélkül, hogy a kotrógépnek le kellene állnia. Ez a teherautó-mennyiség csak abban az 
esetben megfelelő, ha 500 méteren belül kell tárolni a földet. Meghatározza a teherautók termelékeny-
ségét az autók mérete. Gondoskodni kell a depónia rendezését végző gépről is (általában lánctalpas 
dózer).

Földdeponálás
A deponálás szempontjait egyeztetni kell a beruházóval, hogy a későbbi kivitelezést ne akadályozza a régésze-
ti munkából keletkező földdepó. És ez fordítva is igaz, a depó beruházó által történt helymeghatározása sem 
akadályozhatja a régészeti feltárást. Amennyiben történt erre vonatkozó megállapodás, akkor csak a depóni-
ának a feltárástól lévő távolsága az, amit tervezni kell. 500 méternél távolabbi depónia esetén javasolható 3 
(nagy távolságnál akár 4) teherautó beállítása egy forgórakodóhoz. Ennek tisztázatlansága akár meg is dup-
lázhatja a gépek költségét, tehát ezt a létszámban/költségvetésben/határidőkben érvényesíteni kell.

Amennyiben nem készül közös terv a beruházóval a talaj deponálására, abban az esetben egy feltárási 
ütemtervet kell készíteni és a gépeknek egy közlekedő útvonalat. Ehhez képest kell kialakítani a földtárolási 
helyet. A már feltárt területre is lehet halmozni a földet, ill. szükség esetén a kisajátítási területen kívül meg 
lehet egyezni szomszéd területek tulajdonosaival stb.
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15–17. kép. A meghagyott ideiglenes földutak, a feltárt területen kialakított depóniák (Ecser 7. lelőhely, 2006)
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A fentebb futólag említett kérdés sem elhanyagolható, azaz kinek a feladata a földdepók, néha több ezer/
tízezer m2-es területének kaszálása, gyomtalanítása? Különösen a parlagfűvel fertőzött területeken komoly 
bírságok gyűjthetők be, ha ez a kérdés nem kerül napirendre. A föld a megbízóé, ellenben a felelősség a gépi 
vállalkozóé, pl. a tömörítés és a rézsű kialakítás gondjával, de a megbízott régész/múzeum stb. az ásatás alatt 
a felület gazdája. Kinek a dolga tehát? A kérdést még a munka kezdete előtt tisztáznia kell az érintetteknek.

Ideiglenes utak kialakítása
Nagy felületű feltárásoknál és gépi munka használatánál (a kézi munkához kapcsolódó kitalicskázott föld 
elhordásánál) az utakra mindig tekintettel kell lenni. Fontos szempont, hogy egymás mellett két teherautó 
elférjen (kb. 10–12 m), a szelvénybe történő beszakadás nélkül. Ezt később a 2 m széles kanalú forgórakodó 
kényelmesen fel tudja szedni és a szelvény szintjére hozni. A meghagyott ideiglenes utakhoz kitalicskázott 
földet is könnyebb elszállítani (15–17. kép). Portalanításról, különösen nyáron, lajtos kocsival, locsolókocsival 
gondoskodni kell (ezt is bele kell tervezni a költségekbe). Figyeljünk, hogy közlekedésre csak olyan területeket 
használjunk, melyek a kapcsolódó beruházás területéhez tartoznak, tulajdonosai a terület igénybevételéhez 
hozzájárultak, így elkerülhető a zöldkár alkalmasint tetemes költsége.

Próbaásatás a megelőző feltárás során
Az újabb jogszabályok tükrében ez az eset nemigen fordulhat elő. Kivételes esetekben, nagy felületű ásatások 
esetében (pl. 100 000 m2 felett) tulajdonképpen egy megelőző feltárás keretén belüli próbaásatást is végezhe-
tünk. Nagyméretű lelőhelyeknél lehetnek olyan, akár 5000–10 000 m2-es objektummentes foltok, melyeket 
fölösleges lehumuszolni. Ezekben az esetekben a gépi munkával (továbbra is 2 m széles kanalú iszapolókanalas 
gumikerekű forgórakodóról beszélünk) egymástól 8–10 méterre párhuzamosan húzunk kutatóárkokat. 
Amennyiben van az árkokban régészeti objektum/jelenség, akkor nyitjuk össze teljes felületté az árkokat. 

az ásatási stáb megtervezése
A feltárási stáb összetételét úgy kell meghatározni, hogy a feltáráson közreműködő régészek, technikusok a 
dokumentációval, a leletkezeléssel és a feltárás vezetésével a feltáráson dolgozó bontó munkások tempójának 
megfelelő számban legyenek jelen. Figyelembe kell venni a bontó munkások és technikusok gyakorlottságát 
vagy gyakorlatlanságát. (Előfordulhat, hogy kezdővel van dolgunk, tehát a létszámba be kell számítani a be-
tanítás idejét is.) 

15–20 fő irányítására, valamint a kapcsolódó feladatok ellátására egyrétegű település esetén:
•	 egy vezető régész, 
•	 egy rajzoló, 
•	 egy fotós, 
•	 egy leletkezelő technikus és 
•	 két általános (ill. nagyon jól bontó) technikus elégséges.
•	 Restaurátor, alkalmanként kell, ill. készültségben/készenlétben felszedésekhez.
Egy régészeti feltárás tempója nem növelhető kizárólag a bontó munkások számának emelésével, ehhez 

illeszkednie kell a dokumentációt készítő és leletkezelő személyzet számának is. Ideális arány: ahány mun-
kást egy régész irányítani tud technikusi segítség nélkül. (RK 1954. 24.: meghatározza a feltárási munkások 
létszámát, telepnél 1 régészre 4 munkást, temetőnél 6 munkást, barlangnál 8 munkást. Az eltérés a meddő 
földterület kézi leásása miatt van.) Szerintünk gépi munka hiányában és technikusi segítség nélkül 1 régész 
kb. 10 fős munkáslétszámot tud jól kezelni. Több munkás és gépi földmunka használata esetén már elenged-
hetetlenül szükség van a fent felsorolt technikusi segítségre. Pusztán a gép régész általi ellenőrzése és irányítá-
sa olyan időigényes, hogy technikusok nélkül nem végezhető ez a típusú megelőző feltárás. Egy nagy felületű 
ásatáson, egyrétegű település feltárása esetén 20 bontó munkással egy hónap alatt átlagosan 4–8000 m2-t 
lehet feltárni.  Ettől az adott lelőhely jellegétől függően jelentős eltérések is előfordulnak, mindkét irányban. 
A lelőhely jellegétől is függhet a munkások létszáma.
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Nagyon fontosnak tartjuk munkacsoportok (több régész stáb) esetén a napi kapcsolattartás mellett a 
feltárás előrehaladási ütemének megfelelő, rendszeres értekezletet. Ennek oka az azonos lelőhelyen vagy egy 
projekten belüli lelőhelyek feltárása esetén pl. a gépek, a munkások, a felszerelés stb. átcsoportosítása, napi te-
endők, jelentések, szakmai szempontok, eredmények megbeszélése. Természetesen ez nem kötelező, de prak-
tikusabbá, gördülékenyebbé teheti 5–8 régész stáb esetén a feltárást. 

Pl.: A Pest megyei, vecsési központú M0-s megelőző feltárás során ezt a gyakorlatot folytattuk. Előfordult, hogy 
szükség szerint technikusokat, gépeket – ideiglenesen – át kellett csoportosítanunk az ásatások között, pl. beteg-
ség miatt kiesett munkatárs, vizsgaidőszakban eltávozó egyetemista technikusok vagy váratlanul előkerült temető 
sírbontásaihoz. De olyan praktikus dolgokat is itt beszéltünk meg, hogyan jut ki a területre a csapat, eső esetén mit 
tegyünk, az objektumszám-kiosztás megbeszélése, dokumentálási, egységes nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos 
teendők, naprakészség, váratlan problémák, a felszerelés pótlása, kinek mire van szüksége stb. (T. E.) 

Az ásatás gazdája: a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások kivitelezése során a szakmai 
protokoll betartása, a megfelelő eszközök biztosításán túl figyelemmel kell lenni arra a szempontra, hogy a fel-
tárás egy olyan munkahely, ahol hosszú időn keresztül, néha igen viszontagságos körülmények között vannak 
összezárva különböző típusú emberek. Meg kell teremteni a napi munkának azt a ritmusát, illetve azokat a 
járulékos feltételeket (megfelelő étkezés, tisztálkodás, tisztaság, körletrend), melyek segítségével a terepi mun-
ka hosszú időn keresztül, eredménnyel végezhető. Az ásatási bázis házirendjének kialakítása és betartása is az 
ásatás eredményességét szolgálja. Ha erre az ásatásvezető nem alkalmas, szerencsés, ha van külön gazdája az 
ásatási bázisnak is.

Az ásatási felszerelés beszerzése, az ásatás napi menetéhez szükséges eszközök pótlása szükségessé teszi, 
hogy az ásatás egyik technikusa logisztikai feladatokat lásson el. Hiba, ha ezt a munkát a feltárás vezetésének 
és dokumentálásának rovására az ásatásvezető látja el. (Az ásatásvezetőnek az ásatást kell vezetni, nem a gép-
kocsit!)

ásatási felszerelés
Az ásatási felszerelés nagysága, összetétele régészeti lelőhelytől függően változik. Az alábbi listát egy olyan 
kiindulási alapnak tekintjük, mely a helyi adottságokhoz és szándékokhoz való igazítással, kiegészítésekkel 
segíthet egy adott munkát megkezdeni. 

A legszükségesebb felszerelést személyekre lebontva mutatjuk be (ahol külön nem jelöltük, ott 1 főre 
vonatkozik a javasolt mennyiség). 

•	 1 db lapát
•	 1 db ásó/2 fő
•	 1 db csákány/ 3 fő
•	 1 db talicska/ 3 fő
•	 2–3 db bontókés, spakni (különböző méretek)
•	 1 db szike
•	 2 db ecset (különböző méretek)
•	 1 db kézi horoló vagy kaparó
•	 1 db kis söprű
•	 1 db kis kézipermetező/3 fő
•	 1 db kisméretű, ívelt szeneslapát
•	 1 db térdelőpárna,
•	 megfelelő mennyiségű szívószál (a met szet szögek jelzésére/helyettesítésére szolgál)
•	 1 db védősisak/fő;
•	 1 db fényvisszaverős biztonsági mellény/fő.
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•	 2 db 4 méteres palló/10 fő
•	 A/4-es és A/2-es milliméterpapírok, rajztábla ugyanilyen méretekben, irattartók, füzetek, kapcsos 

mappák, nejlon lefűzhető tasakok
•	 rajz- és íróeszközök: golyóstollak, töltő és színes ceruzák, radírok, filctollak, vonalzók, körző
•	 mérőeszközök: mérőléc 2–3 m-es, mérő szalag: 5, 20, 50 m-es (Vászon vagy üvegszövet erősítésű mű-

anyag), tájoló, függőón 
•	 szintező 
•	 egyéb ásatási eszközök
•	 csomagolóanyagok: papírzacskók több méretben, műanyagzacskók (simítózáras), különböző méretű 

fedeles kartondobozok, papírvatta (gyógyszertárban kapható), M35-ös (kenyeres) műanyag rekesz, 
geotextília, patentzáras zacskók, leletkísérő adatlapok

•	 fotóapparátus: táska, fényképezőgép, tartalék elemek, töltők, tartalék memóriakártyák, objektív-tisz-
tító ecset, tájoló, É-nyíl, mérőlécek, fotó-felirat tábla

•	 szögek több méretben, szelvénysarok-jelző karók keményfából, vagy fémből, fémreszelők (ásó, lapát 
élezéséhez), balta, fűrész

•	 műanyag kis táblák objektum és stratigráfiai számokhoz stb.
•	 műanyag letűzhető jelzőtáblák fotózandó objektumok mellé stb.

objektumok feltárása

Bontás, bontási technikák

A feltárásokat szelvényrendszerrel végezzük, melynek mérete a terepalakulattól és a feltárás jellegétől függ. 
(Pl. egy 5–6 m széles gázvezeték megelőző feltárásakor semmi értelme 20×20 m-es szelvényeket kitűzni.). A 
kutatóárok húzása megelőző feltáráson csak ideiglenesen indokolt (ld. fenn), teljes feltárási módszerként nem 
használatos. (Ellentétben az RK 1954. 31.-al). Ahol a kutatóárkok húzását azonnal követi a teljes feltárás, 
amennyiben van ott objektum, akkor ötvözzük a két módszert. (18. kép). Így kerülhetjük el nagy felületű 
feltárásoknál a fölösleges és költséges humuszolást. 

18. kép: Kutatóárkos és teljes felületű feltárás kombinációja (Gyál 8–9. lh.)
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Objektumok metszetre bontása

Minden objektum betöltését rétegenként bontjuk, melyek egymáshoz való viszonyát megfelelő helyen ha-
gyott metszetek segítségével dokumentáljuk. Egymást vágó objektumok kronológiai helyzetét a megfelelő 
helyen hagyott metszet segítségével is dokumentáljuk. A bontás során elkülönített rétegek, jelenségek külön 
egyedi azonosítót (stratigráfiai azonosító) kapnak. Azt, hogy volt-e értelme az adott gödör betöltési rétegeit 
stratigráfiai egységenként külön jelölni, külön bontani, esetenként majd csak a feldolgozás során fog kiderül-
ni. Ha ezt nem tettük meg az ásatáson, a feldolgozás során erre már nem lesz módunk. Egyes feltárásokon 
megfigyelhető az a módszer, hogy egy gödör betöltését északi és déli részre osztva, a déli oldalt kibontják („ki-
ásatják”), majd az így hagyott metszetet dokumentálják. Ezzel a módszerrel a gödörbetöltés déli oldalának 
leletanyaga teljesen összekeveredik. További bűn az, ha ezek után a betöltés megmaradt északi felét már ki 
sem bontják. A tapasztalat azt mutatja, hogy a meghagyott betöltésmetszeten általában kevesebb betöltési ré-
teget figyelhetünk meg, mint amennyit egyébként, rétegenkénti bontással kiválóan elkülöníthettünk (volna). 
Rétegenkénti bontásnál ugyan lelassul a bontási teljesítmény, de ennek olyan szakmai, régészeti nyeresége van 
(hiszen a település történetéről kapunk fontos adatokat), ami miatt indokolt ezt vállalni. Annak felhagyásá-
ról (természetes vagy mesterséges visszatöltődés), sőt, a visszatöltődés időtartamáról, tempójáról, menetéről 
is! – pl. kiderülhet, hogy mennyi ideig volt nyitva az objektum – nyújt értékes információkat, valamint kro-
nológiai támpontokat is nyerhetünk (szuperpozíciók). 

A jelenségek bontása során nemcsak a régészeti jelenség formájára vagyunk kíváncsiak, hanem azokra a 
folyamatokra is, melyek azt létrehozták, illetve annak későbbi sorsát alakították. Egy kemence bontása során 
tehát nemcsak az a cél, hogy a kemence felületét megtisztítsuk a rárakódott rétegződésről, hanem e rétegző-
dések lerakódásának a módját is vizsgálnunk kell, amelynek dokumentálását megfelelő helyen hagyott met-
szetek segítik. 

A metszetrajzok készítése során is szükséges, hogy a kutatás vezetője az adott régészeti jelenséget a doku-
mentációt készítő munkatárs számára megfelelő módon értelmezze, aki e régészeti szempontoknak megfele-
lően készíti el a dokumentációt. 

Pl. Képzett régésztechnikusok alkalmazása esetén sem egyértelmű a gyakorlatban, hogy egy metszetfalban ki mi-
lyennek lát egy talajrétegződést, milyen az állaga, színe, a homok-agyag-humusz stb. aránya. A szín meghatározása 
is lehet bonyolult, pl. milyen is az a barna, középbarna, sötétbarna, barnásszürke, szürkésfekete, barnásfekete stb. 
Nagyobb felületű ásatásokon annak eldöntése, hogy melyik réteget a metszetfalban ki hogyan kódolja, bizony 
okozhatja, hogy ahány technikus és régész, annyiféle metszetrajz készül, ennek egységesítése később sok munkába 
kerül. Ezért tanácsos a terepen kialakítani az egységes módszert. A közös jelkulcs használata ellenére adódhatnak 
problémák. A tapasztalat az volt, hogy nem érdemes túlbonyolítani a jelkulcsot, mert csak káoszt, nem pedig érté-
kes tudományos eredményeket hoz. (T. E.) 
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19. kép: Példa jelkulcsra

A régészeti jelenségek rajzolása nem pusztán a látvány rögzítése, hanem az adott objektum értelmezése – ami 
az objektum feltárása, bontása során szerzett friss, valamint a feltáró valamennyi korábbi tapasztalatának 
ötvözése segítségével születik meg. A jelenségek értelmezését a régész végzi el. A rajzoló ez értelmezés alapján 
készíti el az adott metszet- vagy felszínrajzot. A metszetrajzok készítéséhez egységes jelkulcsrendszerre kell 
törekedni a lelőhelyen belül, különösen, ha több régész stáb dolgozik egy időben. Ehhez a szakmai szempon-
tokat (szín, állag, a betöltés, ill. a rétegek jellemzői stb.) közösen javallt kialakítani. Terepen a színes rajzok 
készítése is indokolt, melyet később a múzeumban nyugodt körülmények között digitalizálni lehet.

Nagy felületek feltárása
Általánosan hangoztatott vélemény, hogy az autópálya vagy egyéb, jelentős régészeti területeket érintő beru-
házások esetében lehetőség van a nagy felületeken településszerkezeti megfigyelések rögzítésére is. Előfordul 
azonban, hogy egy adott terület régészeti jelenségeinek összetettsége miatt a feltárási folyamat egy felszínen 
olyan lassú tempóban halad, hogy a feltárási terület másutt lehumuszolt részei pusztulásnak indulnak, illet-
ve gyomnövények jelennek meg. A feltárás végén valóban nagy felületeket szeretnénk megismerni, de meg 
kell határozni azt az ideális kutatási területet, ahol egy stábbal oly módon tudunk haladni, hogy közben a 
jelenségeket az időjárás viszontagságai és a környezeti tényezők ne károsítsák. Ebben az esetben csak akkor 
dolgozhatunk eredménnyel, ha több régész stáb dolgozik párhuzamosan egy-egy kutatási egységben. Az egy 
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stáb által vizsgált kutatási egység nagyságát oly módon kell meghatározni, hogy a kinyitott felületen felszínre 
került régészeti jelenségek dokumentálására megfelelő idő legyen, még mielőtt a környezeti viszontagságok 
azokat pusztítani kezdenék, vagy elfednék. 

Amennyiben az adott felszín jellege miatt az abba mélyedő jelenségek nem látszanak megfelelően, a fe-
lület előkészítését, többszöri nyeséssel, a nyesést megkönnyítő vizes permetezéssel, a nyesés eső utánra való 
időzítésével a felszín adottságaihoz kell igazítani. Ha már nagy felületet bontunk, figyelmet kell fordítani a 
felszínen kevésbé látszó jelenségek megtalálására is. 

A bontási folyamat tervezését segítik azok a természetes szondák, melyeket még a feltárás előtt készítettek 
elődeink: ilyenek a fentebbi szintekről lemélyülő cölöplyukak, gödrök, melyek metszetfalának vizsgálata so-
rán a korábbi periódusok rétegei jól megfigyelhetők.

A középkori Mohi mezőváros feltárása során, ahol az autópályát átengedték a 1,5 m vastag 
rétegsorral bíró település főutcáján, kérdésként merült föl, hogy milyen mértékben lehet a 
fölső szántott réteg elbontása során gépi munkát igénybe venni. A problémát azzal igye-
keztünk megoldani, hogy a téglalap alakú feltárási terület szélén 100 méteren keresztül 
egy 1 m széles árkot nyitottunk, ahol kézi módszerekkel megkerestük a legfelső, már ép-
ségben lévő középkori felszínt.
Erre a kutatóárokra merőlegesen, egymástól 20 métere elhelyezve hasonló módon nyitot-
tunk kutatóárkokat (a 20 méteres közökben a gépek később megfelelő területtel rendel-
keztek a mozgáshoz), melyek segítségével jól meghatározható volt a géppel letermelhető 
felső bolygatott réteg vastagsága. (P. T.)

Téli ásatás

A téli időszakban (november 1.–március 15.) végzett feltárás speciális igényei (fedett terület, fűtés) miatt a 
költségek a normál ásatási körülmények többszörösére növekedhetnek, viszont a munkavégzés a mostoha 
időjárási viszonyok miatt kevésbé hatékony. A hőmérséklet csökkenésével és fagypont alatt a felszín, illetve 
a talaj állapota már nem teszi lehetővé, hogy ott eredményes régészeti megfigyeléseket végezzünk, illetve je-
lentős pusztítás árán tudunk csak előrehaladni. A fagy miatt a régészeti jelenségek és leletek pusztulásának 
lehetősége egy téli feltárás során szintén megnő. Az éjszakai és hajnali fagyok reggeli, délelőtti elmúltával a 
felolvadt talajon olyan sár keletkezik (ritka homokos talajok kivételével), amely a régészeti jelenségek tudomá-
nyos megfigyelésének gátat szab. A hideg idő miatt természetes felszáradásra esély nincs. Csupán a régészeti 
leletek sárból történő kimentése nélkülözi azokat a tudományos szempontokat a megfigyelések elmaradása 
miatt, amely az ilyen típusú munkát gyakorta a kincskeresés szintjére degradálja. A Magyar Régész Szövetség 
álláspontja alapján ebben az időszakban nem javasolt régészeti feltárást folytatni! (Ld. Régészeti Normatíva 
1. 2008.)

Amennyiben a fenti szakmai érvek ellenére mégis sort kell keríteni feltárásra, úgy ez kizárólag fagymentes 
környezet (fűthető sátrak, fedett ideiglenes épület, világítás stb.) biztosítása esetén lehet megengedett – ame-
lyet a szerződésben rögzíteni kell –, de ez a megoldás mindenképp kerülendő.

Leletek, mintaanyagok csomagolása
A régészeti leletek elcsomagolása egyúttal kapcsolódik a leletanyag nyilvántartásának megkezdéséhez is (kísé-
rő cédulák alkalmazása). A leletek fizikai csomagolásánál számos forma és megoldás terjedt el a hazai gyakor-
latban. El kell kerülni, hogy a nedvesen elcsomagolt leletek bepenészedjenek. A mosatlanul, évekig tárolt tár-
gyakra rácementálódott föld eltávolításának problémájától megkímélhetjük magunkat, ha az arra alkalmas 
leleteket már a terepen mosatjuk. Figyelem! Bizonyos leleteket csak restaurátor tisztíthat. A festett újkőkori 
kerámiát, fémleleteket stb. ne adjuk terepi mosó emberek kezei közé! A papír- és műanyagzacskókra minden 
esetben ráírjuk a terepi adatokat (lelőhely, dátum, objektum neve, stratigráfiai szám, tárgy megnevezése stb.) 
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és ugyanezt egy kisebb, ún. belső cédulára (vízhatlanra) is kötelező ráírni. A külső csomagolás megsérülhet 
szállításkor vagy érheti olyan behatás, hogy később nem azonosítható, ezért rendkívül fontos a belső cédula. 
Az adott régészeti jelenségről, elcsomagolt leletekről, anyagmintáról készül egy adatlap (leletlista), mely a 
kutatási dokumentáció része. (A papírzacskókon az alkoholos filctollak egy része 1–2 év múlva kifakulhat, 
ezért javasolt golyóstollal ráírni az adatokat.) A leletlista nagyberuházásos feltárásoknál és több régész-team 
együttműködésekor hatékonyabbá teszi a feldolgozást.

Bevált módszer a leletek csomagolásának nyilvántartása során az átírótömb, melynek első lapját önzáró 
(simítózáras) nejlontasakba teszik, úgy kerül azután a zacskóba. A másodpéldányok a tömbben maradnak, így 
minden becsomagolt leletegységről van másolatunk. 

A jelenségek betöltéséből a különböző természettudományos vizsgálatok céljaira mintákat veszünk. E 
mintavételezés szempontjait a Kézikönyv Természettudományos vizsgálatok c. fejezete tárgyalja. Jelen eset-
ben azt kell hangsúlyozzuk, hogy pontosan ismernünk kell, hogy az adott természettudományos vizsgálat 
milyen kérdésekre tud választ adni, annak milyen és mekkora nyersanyagigénye van, milyenek az elvárt min-
tavételi és csomagolási módjai. A régészeti feltárás során előkerülő információk közül a megfelelő földminták 
elemzéséhez kötődő lehetőségektől nem szabad megfosztani a kutatást, ugyanakkor az értelmetlenül nagy 
mennyiségű földminta múzeumba szállítása sem indokolt. A természettudományos szempontok figyelem-
bevételén túl a régész számára a terepi földminta-vételezés legfontosabb szempontja: régészeti, stratigráfiai 
szempontból pontosan dokumentálni a természettudományos minta származási helyét. 

a feltárási jelenségek dokumentálása

Általános alapelvek
Amit dokumentálni lehet a terepen, azt a terepen dokumentáljuk! A terepi dokumentálás naprakészen, a 
jelenségek bontásához igazodva készül. Ezt oly módon kell tennünk, hogy a terepi munka lezárását követően, 
az utófeldolgozás során (stratigráfiai vagy egyéb adatlapok, rajz-, fotónapló, ásatási napló, terepi felszín- és 
metszetrajzok feldolgozása, fotó-, videóanyag rendezése) a munkában résztvevő technikusok gyakorlatilag 
önállóan végezhessék a munkát a régész irányítása mellett, de lehetőség szerint a lehető legkevesebb kézi ve-
zérléssel. Ez azt jelenti, hogy nem szabad a terepi dokumentáció elkészítése során spórolni („majd leírom 
otthon fényképről”) – az az adatfelvétel, amely nem készül el a terepen, gyakorlatilag soha nem készül el 
megfelelően. A terepi adatszerzés lehetőségeinek kitágulása (fotogrammetria, lézer szkenner alkalmazása) 
hatalmas adathalmazokat hoz létre az ásatásról. Ezek az adatszerzési módok azonban nem helyettesítik a 
terepi értelmezéssel egybekötött dokumentálási módokat (kutatási napló, objektumadatlapok, stratigráfiai 
adatlapok, digitális fényképek, rajzok).
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a terepi felmérés rendszere

Kutatási háló
Előnyei:
1. Illeszthető, reprodukálható, folytatható 
A terepi felszínrajzokat oly módon készítjük, hogy azok viszonyítási pontjai – a kutatási háló, négyzet, tengely 
– egy megfelelő transzformációval beilleszthető legyen országos, vagy más, általánosan használt térképi, ve-
tületi, ill. viszonyítási rendszerekbe (EOV, WGS84, helyi városi koordináta-rendszerek stb.). Ezzel biztosítjuk 
azt, hogy a feltárásunk során meghatározott régészeti jelenségek helyzete a világban meghatározható legyen, 
így adataink összevethetőek lesznek más feltárások, vagy ugyane terület későbbi, kapcsolódó feltárásainak 
térképi adataival.

Az illeszthetőség megteremtésének két útja van: A terepi rajzok készítése során figyelembe vett pontok, 
szabályos rácsháló kitűzése vagy bemérése geodéta által, vagy az általunk kijelölt terepi kutatási egységek be-
mérése ismert földrajzi helyzetű, fix pontokhoz. 

A kutatási háló vagy viszonyítási pontok meghatározása elengedhetetlen a feltárások kezdetén. Lényeges, 
hogy kutatási rendszerünket, fix pontjainkat a kutatási dokumentációban (pl. feltárási napló) egyértelműen 
rögzítsük, rajzban és szöveges módon, úgy, hogy az a későbbiek során reprodukálható legyen.

Vannak olyan régészeti leletmentések, melyekről már a kutatás első napján látható, hogy hosszú ideig 
elhúzódó terepi munka várható. Ez esetben is egy nagyobb területet figyelembe vevő struktúra alkalmazása 
a célravezető.

2. Praktikum
A terepi kutatási egységek/raszter meghatározása nem önmagáért való dolog, hanem a feltárások gyors és 
egyértelmű dokumentálását szolgálja ki. Elsődleges szempont, hogy az adott viszonyok közepette a lehető leg-
jobban megkönnyítse a terepi felmérési rajzok készítését. Egyszerű legyen és egyértelmű. A kutatási egységek 
(négyzet, szelvény, szakasz) azonosítása során ki kell zárni a keveredés lehetőségét. Ebből adódóan, az adott 
körülményekhez igazodva, többféle (számozási, azonosítási) rendszer használata is elfogadható. A kutatási 
raszter, tengely igazodjon a feltárandó terület nagyságához, határaihoz, jellegéhez.

Ennek megfelelően:
•	 Keskeny nyomvonalas beruházásokhoz kapcsolódó feltárások során (pl. olajvezeték építése) az adott 

nyomvonal tengelyéhez igazodó, 5 méteres szakaszokra tagolt kutatási tengely kitűzése és bemérése 
szolgálja legjobban a terepi munkát. Ha törik a nyomvonal, e tengely is megtörhet. 
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20. kép: Nyomvonalas létesítmény középvonalában kitűzött tengely

•	 Nagy felületeken végzett feltárások során a földrajzi északi irányba tájolt 100×100 méteres szelvé-
nyek és azokon belül 10×10 méteres négyzetek alkalmazása célravezető. Megkönnyíti a munkát, ha a 
10×10 méteres négyzetek sarokpontjainak EOV y és x koordinátáit méterben mérve egész számokkal 
jelöljük, melyek 0-ra végződnek (pl. 885110; 223560). Jelölhetjük minden 100×100-ast (és azon belül 
10×10-es) egységet külön számozással is.

E megoldásnál kétféle kitűzési mód is használható: 
•	 1. A háló 100×100 méteres szelvényei igazodnak az EOV koordináta-rendszer kilométeres hálókiosz-

tásához, a teljes ásatási hálórendszer az EOV hálórendszerből levezethető. A szelvények elnevezése és 
elhelyezése így egy, az ásatástól független, önálló rendszeren alapul. A 100×100 méteres szelvények 
számainak rajzokon való feltüntetése nagy odafigyelést igényel, egyébként keveredés következik be a 
rajzok illesztése során.
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21–22. kép: Kutatási négyzetek kijelölése
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•	 2. A 100×100 méteres szelvényeket a feltárandó terület határaihoz igazodva jelöljük ki. (Itt is célszerű, 
ha a 100×100 méteres szelvények és azon belül a 10×10 méteres négyzetek sarokpontjainak EOV y és 
x koordinátáit méterben mérve egész számokkal jelöljük, melyek 0-ra végződnek.) Nagy felületeknél 
a terepi rajzolást ez könnyíti meg a legjobban. 

23. kép: Kutatási területhez igazodó szelvényháló
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Ebben az esetben az 1:20 léptékű felszínrajzokat oly módon készítjük, hogy az adott 10×10 méteres négy-
zet északi és déli, egyaránt 5×10 méteres sávját rajzoljuk egy–egy A/2-es milliméterpapírra (vagy tekercsben 
kapható milliméterpapírt használva ráfér egy 10×10 méteres szelvényrajz). A rajzon a rajzszám, a dátum, a 
lelőhely mellett mindenképp feltüntetjük hálórendszerünk legalább két pontját, az északi irányt, és azt, hogy 
az adott négyzet északi vagy déli felét rajzoltuk-e. 

•	 Fontos, hogy a négyzetek és a szelvények azonosítóinak feltüntetése során ne legyen mód a keveredésre. 
(pl. Azokban a rendszerekben, ahol az adott raszter egységeit a négyzetháló oszlopait és sorait jelölő be-
tűk kombinációval határozzuk meg, pl. – AA, AB, AC…, BA, BB, BC (22. kép) előfordulhat a rajzok 
összekeverése. Az a struktúra, ahol 20×20 méterben határozták meg a kutatási négyzetek nagyságát, és e 
négyzeteket 8 darab A/2-es méretű rajzlapon dokumentálják, szintén tovább nehezíti a rajzoló életét, és 
további lehetőséget ad a rajzok össze keverésére.)

•	 Kisebb feltárások (pl. templomfeltárás) esetén a feltárandó jelenség tájolását, elhelyezkedését, a meg-
tartandó főbb metszetfalak irányát is figyelembe vevő tájolású és méretű szelvényeket is meg lehet 
határozni. 

•	 A kutatási raszter vagy tengely kutatott területhez való igazodásának vannak határai. Ha egy au-
tópálya-nyomvonal kanyarodik, a nyomvonalhoz igazított négyzethálóink a kanyarban nagyon sok, 
háromszög alakú szelvényt fognak eredményezni. Ezt lehetőleg el kell kerülni. (Keskeny, nyomvo-
nalas beruházáshoz kapcsolódó feltárások esetén, ha törik a tengely, szintén keletkezhet egy-egy sza-
bálytalan kutatási egység, de ez elenyésző szépséghiba a tengely terepi használati előnyeihez mérten.) 
A kutatási egységek kitűzése során törekedni kell lehetőleg egyenes, törés nélküli tengelyek, vagy az 
északra tájolt szelvények, négyzetek kijelölésére.

Felszínrajzok készítése részletes kutatási háló kitűzése nélkül
Az egyedi jelenségeket egy általunk meghatározott, képzeletbeli szakasszal átvágjuk. A szakasz két végpontját 
jelöljük a feltárási felszínen A- és B-pontokként. A jelenség rajzán az A- és B-pont elhelyezkedését (a betűvel 
együtt) jelöljük, ügyelve arra, hogy a két pont között mért távolság a valóságban és a részletrajzon mérve is 
egyezzen. E rajzokon is fontos feltüntetni az északi irányt. A két terepi pont geodéziai bemérése során az A-B 
pont adattáblájában (vagy összesítő rajzában) rögzítik a pontokat is ábrázoló, adott részletrajz egyedi azono-
sító számát is (részletrajzszám). 

A terepi rajzok illesztését A-B pontok bemérésével három esetben alkalmazzuk: 
1. Részletrajzok készítése során.
2. Leletmentések esetében, ahol nincs idő, vagy mód a kutatási háló kitűzésére.
3.  Olyan felületeken, ahol a ritkán elhelyezkedő régészeti jelenségek egymástól nagyobb távolságban he-

lyezkednek el, közöttük nagyobb régészetileg meddő felszínekkel. Ilyenkor a részletes kutatási raszter 
kitűzése gazdaságtalan és fölösleges is. 

A rendszerben rejlő hibalehetőségek: 
•	 az A–B pontok egymáshoz való távolságát és helyzetét a részletrajzon nem megfelelően tüntetik fel 

(ezért szükséges, hogy a két pont között mért távolság a valóságban és a részletrajzon mérve is egyez-
zen).

•	 fölcserélik az A- és B-pontokat (az ebből adódó fordított tájolású illesztést zárja ki az északi irány rajzi 
szerepeltetése) 

•	 A geodéta adatai elvesztek, a terepi pontok pedig már megsemmisültek (egy kötött rendszerű ásatási 
négyzethálóhoz való rajzolás során ez a veszély nem áll fenn). A katasztrofális adatvesztést úgy tud-
juk elkerülni, hogy a mérést vagy már a feltáráson ellenőrizzük, és egyből letöltjük a helyszínen egy 
laptopra, vagy a geodéták a bázisra érve letöltik az állományt. Ezután egy listát készítenek a bemért 
objektumokról, és ezt eljuttatják az ásatásvezetőnek.
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Példa: A Zala megyei autópályás ásatásokon az összesítő rajzot az egyes objektumok bemért A-B (nagyobb objek-
tumok esetén több pont) alapján készítették el. A rendszer működött, de szükség volt egy geodéta-csapatra, akik 
szükség esetén, akár két–háromnaponta mértek az ásatáson. A rendszer előnye, hogy az objektumok geodéziai 
pontossággal lettek bemérve (cm pontosan). A felszínpontok mellett minden esetben az objektumok jellemző 
pontjait is bemértük, az objektum legmélyebb pontját minden esetben. Az optimális természetesen az lenne, hogy 
az objektumokat három dimenzióban, az összes jellemző pontjukkal mérnénk fel, de a nagy felületű ásatásokon 
erre általában nincs lehetőség. (Eke István)

Régészeti felszínek dokumentálására használhatunk térszkennereket, illetve alkalmazhatunk fotogram-
metriai eljárásokat. Ezek az eljárások esetenként olyan részletek dokumentálását is lehetővé teszik, melyekre 
hagyományos, kézi rajzok, kézi felmérések során nem, vagy csak nagyon sok energia és idő felhasználásával 
lenne módunk. Mindkét esetben figyelemmel kell legyünk arra a tényre, hogy e felmérések nem helyettesítik 
az értelmezett dokumentációt. Meg kell oldani, hogy adatokat, illetve régészeti értelmezési utalásokat kap-
csoljunk e felszín-dokumentálási módokhoz.  

Figyelem! A geofizikai, mágneses mérések tájolása során kitűzött lokális háló általában a mágneses északra 
van tájolva, ami az EOV háló északi irányától néhány fokkal eltér. 100 méteres oldalhosszúságú kutatási terü-
letnél ez már jelentős eltérésekhez vezethet. Ha a geofizikai felmérések eredményeit összhangba akarjuk hozni a 
feltárási eredményekkel, ügyelnünk kell a két hálórendszer tájolásbéli különbségeire.
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Vályi Katalin
2.2. Tervásatás

célja

A tervásatás célja minden esetben egy, valamilyen szempontból kiemelkedő jelentőségű lelőhely minél alapo-
sabb (optimális esetben teljes) megismerése, feltárása, esetleg megőrzése és bemutatása. Ez a szempont lehet:

•	 az ország történelmében betöltött kiemelkedő szerep (pl. királyi székhely, palota stb.)
•	  helytörténeti jelentőségű kiemelkedő objektumok (várak, kolostorok, templomok, az adott település 

életében jelentős épület stb.)
•	 a régészet megoldatlan, kulcsfontosságú kérdéseire választ nyújtó lelőhelyek (tájegységenként és kor-

szakonként kellene/lehetne kijelölni ezeket)
A cél tehát minden esetben a lelőhely tudományos megismerése, a nemzeti vagyon jelentős részét jelentő 

emlék minél teljesebb körű feldolgozása, beépítése a tudományos életbe és a köztudatba.
A célkitűzésből következik, hogy a feltárás során szigorúan tilos bármiféle módszer, vagy eljárás alkal-

mazása, amely a legcsekélyebb mértékben is veszélyeztetheti a megismerhetőséget, és a lelőhely (vagy annak 
legcsekélyebb részének) bármiféle rombolásához, pusztulásához, sérüléséhez vezethet. 

Előkészítés
A feltárás előkészítése gyakorlatilag megegyezik bármilyen más célkitűzéssel végzett ásatáséval:

•	 szakirodalmi adatok összegyűjtése
•	 levéltári adatok begyűjtése
•	 adattári anyagok összegyűjtése, az elődök vonatkozó munkásságának a megismerése
•	 térképek, ábrázolások tanulmányozása
•	 részletes (rácshálós módszerrel végzett, szisztematikus) terepbejárás, leletek begyűjtése, azok előkerü-

lési helyének pontos dokumentálása
•	 a lelőhely felmérése (kiterjedés, szintvonalak)
•	 szükség esetén légi fényképezés
•	 szükség esetén talajfúrás (hasznos lehet pl. egy tell-településen a legideálisabb szelvény – pl. legjobban 

leégett településrészlet – helyének meghatározásához, de nem ad megbízható információt pl. egy avar, 
vagy középkori település belső rendjével kapcsolatban)

•	 szükség és lehetőség esetén geofizikai és/vagy archeomágneses felmérés (segítség lehet pl. kőépületek 
vagy várhatóan fémleletekben bővelkedő temetők esetében, de teljesen céltalan és fölösleges többréte-
gű, vagy modern kori „szennyezett” környezetben fekvő lelőhelyeken)

•	 a lelőhely tágabb környezetének a tanulmányozása, a lelőhely elhelyezése a történeti-földrajzi környe-
zeten belül

a feltárás menete („előbeszéd”)
Az ásatási felszerelés és a stáb összeállítását nem érdemes taglalni, mivel azt mindenki a saját tapasztalatai és 
lehetőségei alapján végzi. Itt csak azt érdemes hangsúlyozni, hogy egy tervásatás indulásakor mire érdemes 
kiemelten figyelni, felkészülni?

1. Csak megfelelő gyakorlattal rendelkező kolléga vállaljon tervásatást. Megfelelőnek a „hagyományos” 
feltárásokon szerzett gyakorlat tekinthető, mivel a „nagyüzemi” feltárások gyakorlata (objektumok 
bontatása/kiásatása ásatási munkásokkal, a kiásott objektumok rajzoltatása, felméretése geodétával, 
vagy „rajzolókkal” stb.) jobbára mások munkájának szervezésére korlátozódik, és nem nyújt elég gya-
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korlatot a saját kezűleg elvégzendő szakfeladatokhoz. A régésznek minden egyes munkafázis elvégzé-
séhez a lehető legmagasabb jártassággal kell rendelkeznie!

2. Igyekezzen minél több, bontani megbízhatóan, igen nagy gyakorlattal képes munkatársat keríteni 
(gyakorlott régészhallgatók, vagy sokéves gyakorlattal bíró ásatási technikusok)!

3. Mindenképpen számoljon azzal, hogy a többnyire bizonytalan anyagi források miatt hosszasan elhú-
zódó munkára van nagy esélye! Az örökös pályázgatások bizonytalanságában minden munkát úgy 
kell végezni, hogy az bármikor megszakítható, majd bármikor folytatható legyen.

Gyakorlat

1. Szelvényháló 
Célszerű mindjárt a munka elkezdése előtt a lelőhely teljes területére megtervezni a szelvényhálót, a megindu-
ló munka pillanatnyi kiterjedésétől függetlenül. A szelvények nagysága nem írható elő kötelezően, viszont a 
célszerűség szempontjai megadhatók. Célunk általában nagyobb felületek bontása, majd rajzolása, ahol segít 
a minél nagyobb áttekinthető felület. Ugyanakkor túl nagy felület egyszerre nem bontható, mert az idő elle-
nünk dolgozik: kiszárad, pusztul a túl nagy megnyitott szelvény felülete. A felszínrajzok megfelelő léptékét 
(1:20 arány), a milliméterpapírok méretét és a különböző bonyolultságú felszíneken a kézi bontás ütemét is 
szem előtt tartva, ajánlható a max. 5×10 m-es szelvények használata. 

2. Mintaszelvény számára az optimális hely kiválasztása
Itt a lelőhely korától és típusától függően mindent be lehet dobni: talajfúrástól az archeomágneses felmérésig 
bezáróan. Fontos, hogy megfelelő helyen kezdjük el a munkát, mivel általában a gyors, látványos siker a cél, 
amivel a munka folytatását indokolhatjuk, további anyagi forrásokat teremthetünk. Ugyanakkor célszerű 
nem a feltárandó objektum, vagy lelőhely legkiemelkedőbben fontos részén megkezdeni a munkát, hanem 
azt későbbre halasztani, amikor már a lelőhely világa (rétegzettsége, talajviszonyok stb.) jól ismert lesz szá-
munkra. 

3. A munka menete
Célkitűzésünknek megfelelően bármiféle gépi földmunka végzéséről mindjárt a kezdeteknél le kell mondani. 
A mintaszelvény feltárását (aminek célja elsősorban a lelőhely rétegzettségének a megismerése) kizárólag kézi 
bontással, kis szerszámokkal szabad végezni. Lehetőség szerint még az ásót-lapátot is száműzni kell, ha na-
gyon muszáj, a későbbiekben vastag, pontosabban a már ismert vastag feltöltésrétegek eltávolítására, valamint 
a szelvényekből vödrökben kihordott föld továbbítására lehet csak használni.

A lelőhelyek rétegzettségével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a régészek által sokszor egyrétegűnek 
ítélt lelőhelyekről gyakran kiderülhet, hogy az valójában hosszabb életű település volt, amin belül a különbö-
ző települési (gyakran valóban viszonylag rövid) időszakokat pont csak a kézi feltárással lehet elkülöníteni. 
Hiszen egy 20–40–50 házból álló település esetében aligha hihető, hogy valamennyi ház egyszerre épült, és 
hogy ugyanazon időpontban hagytak fel használatukkal (kivéve természetesen néhány esetet, pl. ismert, vagy 
ismeretlen katasztrófa, történelmi esemény következtében).

Külön szeretném felhívni a figyelmet a humusz eltávolításának a veszélyeire. Nem mindig tudható, hogy 
néhány évtizeddel, vagy akár évszázaddal korábban már milyen földmunkák zajlottak a lelőhelyen. Én már 
jártam úgy, hogy közvetlenül a fű alól került elő Károly Róbert arany forintja, nem bolygatásból, hanem ere-
deti helyzetében… Egy általánosan elterjedt tévhit továbbá, hogy a humuszban nem foghatók meg a régészeti 
jelenségek. Ez kizárólag a modern kori és/vagy szántással megbolygatott humuszra igaz. Messze nem igaz azon-
ban a korábbi századokban folyamatosan képződött humuszra. Az biztos, hogy jóval nehezebb a régészeti 
jelenségeket felismerni a humuszban, mint a letarolt altalajban. De hát ez a dolgunk, feladatunk, éppen ezért 
van szükség a régészre. Nem szabad elfelejteni, hogy soha, egyetlen korban sem éltek az emberek a szűzföldön, 
hanem éppen a humusz tartalmazza az antropogén rétegeket!
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A felületeket minden esetben kézi bontással, kis szerszámokkal tárjuk fel. Fontos, hogy a felületekbe mélye-
dő objektumok (gödrök, árkok stb.) indulását pontosan megfigyeljük, mivel így elkerülhető a település egy-
kori lakói által már amúgy is összekevert leletanyag további keveredése. (A régészek egy általánosan elterjedt 
tévhite a „zárt gödöranyag”. Holott azok megásásakor eleve, már a gödör készítői összekeverték azoknak a 
szinteknek/rétegeknek a leleteit, amelyeket átvágtak vele.) 

A felszínekbe mélyedő objektumokat (gödröket, földbe mélyített házakat, kutakat stb.) szintén kis szer-
számokkal, betöltési rétegenként tárjuk fel, a leletanyagot szigorúan külön tartva, aminek segítségével az ob-
jektumok egykori használatára, pusztulására, feltöltődésére nézve kaphatunk értékes információkat. (Mon-
danom sem kell, hogy értelmetlen dolog a gödrök félbe bontása – hiszen az objektum metszete könnyedén 
megrajzolható ugyancsak betöltési rétegenként, szintezővel. Ezzel elkerülhető a meghagyott metszetek utó-
lagos tanulmányozása esetén szükségszerűen felmerülő szubjektív ítélet – ki mit lát, mit milyen színűnek lát, 
van csík vagy nincs csík, és ha van, mi az stb. bizonytalanságai, tévedései. Még ennél is inkább elkerülendő a 
nagyberuházások sietségében sajnos egyre inkább elharapózó gyakorlat, miszerint egy gödörnek elég csak az 
egyik felét feltárni, a másikat otthagyjuk…)1

Maradandó anyagú épületek, kőfalak esetében még csak-csak tapasztalható igyekezet az egykori járó-
szintek megkeresésére. (Bár sajnos már olyan esettel is találkoztunk, amikor egy templom 6–8 cm vastag 
padlóját a régész közlése szerint azért lapátolták ki – bontás, dokumentálás nélkül, – mert „a bácsik még nem 
dolgoztak ásatáson”…) Ezekben az esetekben az egyik nagy feladat a külső és belső járószintek megfelelteté-
se, összehozása – hiszen éppen a maradandó anyagú fal áll közöttük választóvonalként. Ebből a szempont-
ból különösen fontos a bejáratok, ajtónyílások környékén a járószintek precíz megfigyelése, tanulmányozása, 
szintezése, és az adatok minden lehetséges módon való rögzítése.

Nem kevésbé fontos (és főleg nem lehetetlen) a nem maradandó anyagból épült, pl. földbe mélyített há-
zak külső járószintjének a megkeresése. A nagyberuházások kényszerű melléktermékeként gomba módra 
szaporodó, a leborotvált altalajba alig-alig bemélyedő, 5–10 cm „mély” földbe mélyített házak ismeretében 
különösen fontos a hasonló épületek teljes (azaz teljes egykori mélységű) feltárása ott, ahol erre lehetőség 
van. Ópusztaszeren valamennyi földbe mélyített kora Árpád-kori ház, amelyet sikerült teljes egykori mély-
ségében feltárnunk, 95 cm-es mélység körül van! Nem is beszélve az esetleges bejárati folyosó hosszáról, ami 
ugyancsak ópusztaszeri tapasztalatok alapján állíthatóan (de egyébként pusztán logikai úton is beláthatóan) 
egyenes arányban áll az épület mélységével.

A feltárás során természetesen folyamatosan figyelemmel kell lenni az egyes objektumok, jelenségek meg-
ismerhetőségét elősegítő természettudományos minták vételére. Ezeket felsorolni sem érdemes, hiszen szinte 
minden korszakban, és azon belül még lelőhelyenként is más-más lehetőségek adódnak. Többnyire józan 
paraszti ésszel eldönthető, hogy milyen mintából mennyit érdemes eltenni. (Pl. a növényi magvakat az utolsó 
darabig be kell gyűjteni, de földmintának nem érdemes több tonnányi földet behurcolni – ez utóbbi az egyik 
kedvenc példám, amivel a nagyberuházások hevületében valóban elkövetett esetet említhetnék.) A minták 
szakszerű csomagolását nem hiszem, hogy külön taglalni kellene, remélem, ez ma már az alapképzés, vagy 
legalább az alapgyakorlat részét alkotja.

Általában a leletanyag csomagolását sem gondolom, hogy sokat kellene magyarázni. Mire diplomát kap 
a kezébe valaki, csak eljut már addig, hogy a csomagolás célja a leletek megvédése mindenféle károsodástól, 
tehát józan ésszel el tudja dönteni, hogy melyik leletet fenyegeti pl. kiszáradás, vagy melyiket gombásodás.

Az egész feltárás során elsődleges, meghatározó és mindennél fontosabb a bontás minősége, mivel ez az 
a pont, ahol utólag soha, semmiféle módon nem pótolható adatvesztések érhetők el roppant gyorsan. Bár 
szinte minden régész meg van győződve arról, hogy ő jól tud bontani, a gyakorlat ezen a téren sajnos nem az. 
A képzés messze nem fektet elegendő hangsúlyt erre, és gyakran tapasztalható, hogy végzős hallgatók nincse-
nek tisztában alapvető dolgokkal (itt pl. arra gondolok, hogy mit milyen irányból kell megközelíteni). Ezen 

1 Szerkesztői meg jegyzés: a Szerkesztőbizottság ezt az ásatási módot – metszet nélküli rétegbontást – csak kivételes esetben, a 
lelőhely többéves feltárási munkái és alapos ismerete után tartja feltételesen alkalmazhatónak.
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a téren sajnos pl. az angolszász gyakorlat is rossz példát mutat, a „bradessel” csiszolt, vagy szeletelt felületek 
gyártásával. A spaknival kibontott egykori felszíneket nem lehet nyeséssel pótolni, mivel azzal szükségszerű-
en elvágjuk az egykori felszíneket (ennek oka: az egykori felszínek, járószintek természetesen soha nem voltak 
tükörsimák, egyenesek), illetve soha össze nem tartozott felszínek részleteiből kreálunk egy művi felületet, a 
különböző szintek anyagának alapos összekeverésével egy időben.

4. Dokumentálás
Az ásatási napló vezetése kötelező, az azt kiegészítő gödör/objektumnapló, fotó- és rajznapló, vagy az utóbbi-
akat helyettesítő adatlapok használata kinek-kinek egyéni ízlése, szokása, igénye szerint egyaránt célravezető 
lehet. A dokumentálást azonban nem érdemes túlbonyolítani, az adminisztráció fokozásával úgysem lehet a 
bontás során elkövetett hibákat helyrehozni, a hiányosságokat pótolni. A fő szempont itt is az, hogy minden 
apró, fontos megfigyelés valamilyen módon rögzítve legyen, ami a feldolgozás során segítséget, eligazítást 
nyújthat. Célszerű arra is gondolni, hogy az utókor is könnyen áttekinthető, jól rendezett információkat 
örökölhessen a lelőhelyről és az ott végzett munkákról.

5. Rajzolás
A szelvények felszínrajzait tapasztalataim szerint a legcélszerűbb 1:20 arányban készíteni, amit természetesen 
szükség esetén megfelelő részletrajzokkal kell kiegészíteni. Ezen a téren kimondottan károsnak és tévesnek 
tartom a mára már teljesen elharapózott gyakorlatot, miszerint a régész másokkal (rajzolóval, grafikussal, 
geodétával stb.) rajzoltat. A terepi rajzolás ugyanis nem pusztán a látottak mechanikus rögzítése, hanem a 
feltárt jelenségek értelmezése. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a régész gyakorlata, tudása, vagyis a 
bontás során szerzett tapasztalatai, megfigyelései. A régészet gyakorlatának az ismerete nélkül, sőt az adott 
korszak ismerete nélkül a jelenségek összességének, vagy kisebb-nagyobb részleteinek fontosságát, jelentését 
egy hozzá nem értő képtelen helyesen értelmezni.

A felszínrajzokat minden esetben rácsháló (1×1 m-es) alkalmazásával célszerű készíteni. Ennél hatéko-
nyabb és pontosabb módszer nem létezik. A felszínrajzokon az adott szelvényben készített részletrajzok és 
metszetrajzok azonosítási pontjait fel kell tüntetni. A felszínrajzon kell rögzíteni a szintezővel bemért, jel-
lemző mélységadatokat is, melyeknek tükrözniük kell az egyes objektumok indulását, jellemző pontjainak 
a mélységét, valamint a kibontott felszín jellemző változásait is. Annyi szintadatot kell felvenni, hogy azok 
alapján akár a felszín 3 dimenziós ábrázolása is megszerkeszthető legyen. Az így készült felszínrajzok összeil-
lesztésével könnyedén elkészíthető a lelőhely összesített rajza.

Az egyes objektumok, jelenségek bonyolultságának függvényében a felszínrajzokat 1:10, 1:5, 1:2 vagy 1:1 
arányú részletrajzokkal egészítjük ki.

Nemcsak az egyes objektumok bontása során, hanem a lelőhely egészének (vagy egyes részleteinek) ré-
tegzettségére nézve alapvető fontosságú metszetrajzok készítése esetén sem javaslom a szelvényfalak megha-
gyását, és azok utólagos (sokszor kétes értékű, és mindenképpen szubjektív) „böngészését”, dokumentálását. 
Tapasztalataim szerint ezek jóval biztosabban készíthetők el a szépen kipreparált felszínek szintezővel törté-
nő azonnali rögzítésével, bemérésével. A készülő metszetek egy előre meghatározott vonalában tehát egy-egy 
szint kibontása után mindig megrajzoljuk a következő, éppen frissen kibontott szint csíkját a metszetrajzon 
(természetesen minden, a vonalra eső objektummal együtt).

6. Fotózás 
Természetesen minden egyes objektumot, kibontott felszínt és a fontosabb leleteket is folyamatosan fényké-
pezni, szükség esetén, filmen is rögzíteni kell. A digitális fotók időtállóságának bizonytalanságai miatt talán 
érdemes legalább hagyományos diákat is készíteni. A feliratok, észak-nyíl, lépték stb. alkalmazásának szüksé-
gességéről nem hiszem, hogy külön fejezetet kellene írni.

Összefoglalóan: a jó tervásatás és általában a nagyberuházások leletmentései között alapvető különbség-
nek látom, hogy az utóbbin (a kényszer szülte gyakorlat szerint) a régész feladata már-már csak az irányításra 
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korlátozódik, az egyes munkafázisokat jó esetben némi gyakorlattal rendelkező „betanított munkások” látják 
el, tehát ők végzik gyakorlatilag a tényleges munkát. Ezzel szemben a lelőhely tudományos megismerésének 
egyik alapvető feltétele, hogy a régész valamennyi munkafázis tényleges végzésére alkalmas legyen. Magyarul: 
neki kell a legjobban tudnia bontani, rajzolni – különben óhatatlanul adatvesztés következhet be. Tehát – ha 
tetszik, ha nem – a régész végezzen tényleges munkát, ne csak irányítson!
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zsidi Paula
2.3. Városi feltárás1

definíció 
A városi feltárás definíciója szorosan kapcsolódik az integrált régészeti kutatások közé sorolható városi ré-
gészethez (lásd a harmadik fejezetben). Ezen belül, a városi régészeti kutatások terepi szakaszát nevezhetjük 
városi feltárásnak. A városi feltárások, a városi régészet sajátosságai miatt és célkitűzésének megvalósítása 
érdekében, a más jellegű (pl. a nyomvonalas, ún. autópályás) régészeti feltárásoknál alkalmazott módszerek 
mellett vagy helyett, számos egyedi vonást mutatnak. A városi régészet céljáról, sajátosságairól stb. az Integrált 
városi régészet c. fejezetben szólunk, a terepi, gyakorlati sajátosságokra pedig ebben a fejezetben térünk ki. 

Mielőtt azonban ezeket sorra vennénk, nem kerülhetjük meg, hogy kitérjünk a városi feltárásokkal kap-
csolatos két, gyakran hangoztatott véleményre. Egyikük a városi feltárás egyik kétségkívül jellegzetes vonását 
emeli ki, s szerinte a városi feltárás (sőt a városi régészet!) fogalma azonos a fedett városi területen folytatott, 
rétegkövető ásatási technikával. Ezzel szemben a városi feltárás fogalmának számos más tartalmi eleme is van. 
Alapvető kritériuma a kutatási program, a múzeumi adatbázis és a helyi ismeretekkel rendelkező szakmai-ku-
tatói háttér. Egyszerűbben: a feltárást vezető régésznek, vagy régész csoportnak (team) tudnia kell, hogy melyik 
korszakból, mit keres, s az milyen állapotban várható az adott területen, hogyan kapcsolódik a környező kuta-
tások eredményeihez. Ezek meghatározó szerepet játszanak a feltárás előkészítésében, ami előfeltétele az ered-
ményes, a tudományos-szakmai kérdésekre választ adó feltárásnak. A feltárások túlnyomó többsége a városban 
a bontás és építés közötti rövid időszakban történik, egyszeri lehetőség, s az esetek többségében a feltárást 
követően a terület, a lelőhely(ek) egy része megsemmisül. Az előkészítetlen, felületes vagy elhibázott koncep-
ciójú kutatás korrekciójára vagy későbbi pótmunkákra (pl. telken kívüli kutatásra) városi körülmények között 
nincs lehetőség. A városi feltárás során ezért kiemelt szerepe van az előkészítésnek, az előzetes vizsgálatoknak 
(pl. hatástanulmány) valamint a komplex kutatási módszerek alkalmazásának. Hogy ezeknek a tudományos-
szakmai kritériumoknak eleget lehessen tenni, ugyanakkor azt az igényt is ki lehessen elégíteni, hogy a városi 
feltárás a beruházások ütemével lépést tudjon tartani és finanszírozható maradjon, a fenti kritériumokat ma-
gába foglaló, gyakorlott, állandó, szervezett csapatmunkában működő szakmai stábbal rendelkező rendszerre 
van szükség. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor csak „városi területen folyó ásatásról”, s a tudományos 
eredményesség szempontjából csak egy alacsonyabb szintű régészeti feltárásról beszélhetünk. 

Ez utóbbi esetben jelentősen megnő az információvesztés kockázata, a felszínre hozott jelenségek a te-
rület ismerete nélkül elszigeteltek, nem illeszthetők be a korábbi kutatások eredményei közé, s így sokszor 
értelmezhetetlenek maradnak. Mindez pedig az ismeretek gyengébb szakmai és társadalmi hasznosulását 
eredményezi. A régészeti feltárásnak – és nemcsak a városi ásatás esetében – mindenkor tudományos célúnak 
kell lennie, s nem sorolható kizárólag a „szolgáltató szektor” körébe.2 Természetesen lehet tudományos cél 
nélkül is feltárni, de nem érdemes, mert épp az vész el, amiért az egész történik. 

1 Az alábbi fejezet a Budapesti Történeti Múzeum gyakorlata alapján, a nemzetközi gyakorlat szabályait szem előtt tartva 
készült.

2 A régészet szolgáltató jellegéről ld. Virágos G.–Belényesy K.: Régészet az ezredforduló után: a régészet helye és szerepe a 
21. század fejlett piacgazdaságában és a tudásalapú társadalomban. ArchÉrt 133 (2008) 273. A cikk 274. oldalán a régészeti 
feltárásokkal kapcsolatban ez áll: „A tudományos kutatás helyébe tehát elsősorban az információk mentését célzó szolgáltató 
jelleg lépett,...” . A szolgáltatás közgazdasági értelemben az a tevékenység, amely nem hoz létre új terméket, a régészeti feltárás 
ezzel szemben igen. Kézzelfogható „terméke” a dokumentáció és a leletek. A beruházó szempontjából valóban szolgáltatás 
jellegű a régészeti feltárás, hiszen a feltárás megtörténte az építkezés feltétele, és a „régészeti szolgáltatást” igénybevevő nem 
tart (nem is tarthat) igényt a „termékre”, mert az a magyar államé. A baj ott van, ha a feltárást végző régész maga is szolgálta-
tásnak tartja tevékenységét, mert akkor a tudományos eredmény már számára is indifferens, jobb esetben másodrendű.
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A másik, ma már túlhaladott álláspont szerint a városi feltárás az, amelyik a történeti városmagok terü-
letén zajlik, azaz a városi régészetet a történeti városmagok kutatásával azonosítja. Ez a megközelítés abból a 
kétségtelen tényből adódik, hogy a mai városi régészet a történeti, elsősorban középkori városmagok kutatá-
sából nőtt ki.3 A városi régészetről szóló újabb publikációk4 azonban, már túlhaladva a korábbi állásponton, 
nemcsak a középkori városok kutatását sorolják a városi régészet körébe, hanem a modern város teljes terü-
letének aktuális arculatához vezető, a kezdetektől a jelenkorig tartó történeti folyamatok egészét és az ehhez 
kapcsolható környezetrégészeti és településszerkezeti kutatásokat is. A városi régészet modern fogalma tehát 
egyre inkább átalakul település-régészetté, következésképpen ennek terepi szakasza, a városi feltárás is – a 
kutatás tárgyának megfelelően – ki kell, hogy terjedjen a város teljes területére. Az magától értetődő, hogy a 
feltárási technikát a lelőhely jellegének és a környezet adottságainak megfelelően kell megválasztani. Minél 
közelebb vagyunk a történeti városmaghoz, annál speciálisabb feltárási technikával kell dolgoznunk. Ezek a 
történeti városmagtól távolodva közelíthetnek a „zöldmezős” kutatások esetében alkalmazott feltárási tech-
nikákhoz. A városi feltárásnak azonban minden esetben meg kell felelnie a városi régészet által támasztott 
általános követelményeknek, s nem csak a feltárási technika tekintetében. 

Jogszabályi háttér 
A városi régészetre, ezen belül a városi feltárásra általánosságban érvényesek a hazai örökségvédelmi jogszabá-
lyok, a városi régészet, a városi feltárás csak a legutóbbi időben lett nevesítve.5 A korábbi területi alapú feltárási 
jogosultsági rendszer azonban lehetővé tette a városi régészet topográfiai kutatásokon alapuló működését. 
Emellett azonban néhány jogszabályi előírás egyáltalán vagy esetenként nem teljesíthető városi terepen. 

a feltárások jellege 
A városi feltárás a jogszabályokban rögzített régészeti feltárások (megfigyelés, próba- és megelőző feltárás, 
műszeres lelőhely-felderítés, esetleg terepbejárás) bármelyike lehet, ezeket az örökségvédelmi hatóság írja 
elő. Bár erre vonatkozóan nincs jogszabály, a hatóság egyes esetekben előzetesen egyeztet a terület régészeti 
örökségét gondozó területileg illetékes múzeummal. A hatósági előírások végrehajtása, gyakorlati kivitele-
zése azonban a városi régészet területén, a városi feltárás keretei között speciálisnak tekinthető. Ezt részben 
a környezeti adottságok (fedett felület, közművesített, működő városi terület), részben a feltárandó örökség 
jellege (sokszor folyamatos megtelepedést mutató, egymásra rétegződött, gyakran több méter vastagságú és 
több ezer évet átfogó rétegsorok), részben pedig a kutatási keretek (folyamatosan futó topográfiai-kronológiai 
programok) indokolják. 

3 Így volt pl. Németországban, Hollandiában, de Budapesten is. Nincs lehetőség a városi régészet és feltárás kialakulásának 
folyamatát végigkísérni, csupán néhány állomást jelző publikációt említünk: még elsősorban a történeti városmagokról ír 
Póczy 1986; a középkori városi régészetről, tudományos szempontból: Holl 1991; a városi régészet bővülő aspektusai: The 
Roman Town 1994; a városi régészet európai modelljéhez közelítő modell: Wollák–Zsidi 2003.

4 G. Wainwright et. al., United Kingdom. In:Report on the situation of Urban Archaeology in Europe. (Ed. du Conseil de 
l’Europe) Strasbourg Cedex , 1999, 229–230.; vagy német területen, ahol a „városi régészet” egy nagyobb fogalomkörbe 
tartozik, a „közösségi régészet” fogalomkörébe: C. S. Sommer: Zwischen den Stühlen: Kommunalarchäologie in Bayern. In: 
100 Jahre Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 1908–2008. Katalog. Inhalte, Praxis, Schwerpunkte. München 2008, 
364–366.

5 5/2010. NEFMI rendelet 1. § i) pontja: történeti városmag. Az európai joggyakorlatban is többnyire így van ez. Vö. az 
esettanulmányokat: Report on the situation of Urban Archaeology in Europe. Strassburg 1999. Egyik példa Köln városa, 
ahol a Römisch Germanisches Museum a tartományban kiépített „Bodendenkmalpflege” rendszerből kivonva, törvényben 
biztosított módon, 1980 óta maga végzi a régészeti örökségvédelmet a város teljes területén: Hellenkemper 1992, 24. Ezt a 
státusát a város – a kedvezőbb gazdaságossági, tudományos és adminisztratív szempontok miatt – a mai napig megőrizte.
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Terepbejárás 

Városi feltárás keretében a terepbejárás igen ritkán alkalmazható, kevés eredménnyel kecsegtető, kevésbé haté-
kony régészeti beavatkozás. A terepbejárás városi környezetben igen ritkán alkalmazható, csak olyan fedetlen, 
városszéli területek esetében, melyek nem estek korábbi környezet-átalakító tevékenység hatása alá. Általá-
ban hatástanulmányok készítéséhez kapcsolódó munkarészhez használjuk, illetve lelőhely-felderítő célzattal, 
mely a topográfiai kutatások kiegészítő eleme lehet. Azonban csak azon kevés városszéli területek esetében 
nyerhetünk régészeti információt a felszínről gyűjthető leletanyagból, amelyeket jelenleg is mezőgazdasági 
művelésre használnak, illetve nem fedettek épületekkel, burkolattal, s nem érintettek modern kori terepren-
dezéssel (feltöltés, sittlerakás, esetleg szemétlerakás). A terepbejárás módszere és dokumentálása egyebekben 
azonos a városon kívüli területeken végzett munkáéval. Előkészítése azonban fokozottan igényli a múzeumi 
adatbázis használatát és a területet jól ismerő, az adatokat a topográfiai összefüggésükben is értelmezni tudó 
szakember (több korszak prognosztizálása esetén szakemberek) közreműködését. 

Helyszíni szemle 
Városi területen a terepbejárást általában a helyszíni szemle helyettesíti. A helyszíni szemlék legfontosabb 
célja a terület jelenlegi (aktuális) használatának és állapotának felmérése, amit a gyorsan változó környezet in-
dokol. A helyszíni szemlék többsége a hatástanulmányok készítéséhez kapcsolódik, de helyszíni szemle kere-
tében kerül sor a régészetileg védett területek ellenőrzésére, melyet az örökségvédelmi hatóság jogszabályban 
rögzítetten a területileg illetékes múzeumok bevonásával végez (Kötv. 16. §). A városi régészettel foglalkozó 
intézmények számára javasolt egy monitoring rendszer megszervezése, melyet a városi környezetben a régésze-
ti lelőhelyeket is érintő gyorsabb állapotváltozás indokol. Ennek kiépítését a régészeti lelőhelyek értékelésén 
alapuló kategorizálás, illetve a területi felelősi rendszer (egy-egy szakember egy-egy meghatározott területet 
gondoz és felügyel) segíti. 

Műszeres lelőhely-felderítés 
A műszeres lelőhely-felderítési módszerek városi környezetben egyelőre legtöbbször csak korlátozottan al-
kalmazhatók. Ilyenek elsősorban a geofizikai felmérések különféle eljárásai, melyek – tapasztalataink szerint 
– a zavaró körülmények (pl. forgalom vagy használat alatt álló területek) és környezeti hatások (régi és új 
közművek, sínpályák, elektromos vezetékek, fedett és használatban lévő területek, többszöri, szuperpozíciós 
bolygatások) miatt csak szerencsés esetben hoznak használható eredményt.6 Ezért városi területen – a költ-
ségkímélés érdekében – minden esetben próbamérés elvégzése indokolt, még a látszólag vizsgálatra alkalmas, 
fedetlen és kevésbé bolygatott területeken is. 

Tájékozódó jelleggel használhatók a talajfúrásos módszerrel, a beruházás tervezése során készített talaj-
mechanikai vizsgálatok eredményei is, elsősorban a lelőhely vertikális kiterjedésének megállapítása szem-
pontjából. A talajmechanikai vizsgálatok dokumentációját általában már készen kapjuk a beruházóktól, ki-
vitelezőktől, s így ezeknek a vizsgálatoknak a kiterjedése és szempontjai is kizárólag az új építés igényeihez 
igazodnak, legfeljebb csak a „feltöltési (azaz kultúr-)réteg” vastagsága és a bolygatatlan talaj mélysége tekin-
tetében adhatnak némi támpontot. Tapasztalat, hogy a talajmechanikai vizsgálatokhoz kapcsolódó talajfú-
rásokat – kevés kivétellel – még a régészeti védettségű területeken is engedély nélkül végzik a megbízott cé-
gek. (Előfordul, hogy a beruházók túlzott jelentőséget tulajdonítanak az általuk készíttetett talajmechanikai 
szakvéleménynek, s arra alapozva megkérdőjelezik a régészeti feltárás indokoltságát.) 

6 Ugyanilyen tapasztalataik vannak pl. a bécsi Stadtarchäologie Wien – Wienmuseum munkatársainak. (Vö. Problem of the 
Urban Archaeology Vindobona-Aquincum).



Zsidi Paula

116

A detektoros fémkereső alkalmazása,7 illetve a légi fotózás általában nem sorolható a városi régészetben 
általánosan alkalmazható lelőhely-felderítési módszerek körébe, használatuk csak kivételesen szerencsés ese-
tekben járhat sikerrel. 

régészeti megfigyelés 
Városi környezetben a régészeti megfigyelésnek kiemelt jelentősége van, mind a régészeti védettségű, mind 
pedig a régészeti érdekű területeken. Régészeti védettségű területen, vagy nyilvántartott lelőhelyeken az örök-
ségvédelmi hatóság általában olyan esetekben ír elő régészeti megfigyelést, amikor az építés olyan közérdekű 
és a város üzemeltetését befolyásoló területet érint, melynek jellege, kiterjedése és határideje nem teszi lehe-
tővé a beruházástól független, csak régészeti módszerekkel történő feltárást (ilyenek lehetnek pl. a HÉV vagy 
villamos pályarekonstrukciók, fő közlekedési útvonalak útpályái alatt futó közművek cseréje, burkolatcsere 
stb.). Régészeti érdekű területen a hatóság általában akkor ír elő régészeti megfigyelést, ha a telek, vagy a terü-
let kisebb intenzitású lelőhely közelében fekszik, s a beruházás csak csekély mértékben érinti a lelőhelyet, akár 
annak jellege, akár elhelyezkedése, akár a későbbi korok pusztításainak mértéke miatt. 

A hatósági előírások keretein belül a városban folyó építési tevékenységek földmunkáinak minden for-
májához és minden fázisához kapcsolódhat régészeti megfigyelés. Itt ki kell emelnünk a közműfektetéseket. 
Városi területen sokszor csak a közművesítések, közműcserék és kiváltások adnak alkalmat arra, hogy képet 
alkothassunk a már ismert lelőhely még feltáratlan részének, vagy a topográfiai szempontból régészeti érdekű 
terület rétegviszonyairól. Ráadásul ezek a munkák sokszor műszakilag is nehéz körülmények között (pl. köz-
lekedési forgalom, szűk, több méter mélységű árkok, aknák) zajlanak, s sokszor még az azonos nyomvonalon 
végzett közműcserék esetében is elképzelhető, hogy a földmunkák eredeti rétegsort érintenek. A régészeti 
munkát az is nehezíti, ha a városok élő és korábbi közműhálózatáról készült térképek nem pontosak, esetleg 
nem állnak rendelkezésre. 

Az építési munkák kezdeti fázisához kapcsolódik a bontási munkák megfigyelése, mind a felszín feletti, 
mind pedig a felszín alatti bontások esetében. A megfigyelések célja ekkor egyes esetekben a területen álló 
korábbi épületek építőanyagának szemléje, sokszor az elbontott falak magukban foglalhatnak másodlagos 
helyzetű kőfaragványokat (Budapesten ilyen terület lehet pl. a Vár, Óbuda és a Víziváros területe). Másrészt 
az elbontott épületek alapozása, pincéi sokszor belemélyednek a régészeti rétegekbe, ezért az alapok és a pin-
cetömbök kiszabadítása intenzív régészeti közreműködés mellett folyhat csak. A bontás során elszedett pin-
cefalak mögött gyakran teljes rétegsor maradt ránk, melynek megtisztításával akár – egyébként csak – próba-
feltárással nyerhető információknak is birtokába juthatunk. 

A városi feltárás során nem egyszer arra kényszerülünk, hogy technológiai okokból együtt végezzük mun-
kánkat a kivitelezés egyes fázisaival, mely technológiák némelyike nem teszi lehetővé, hogy a teljes területre 
előírt megelőző feltárást elvégezzük (pl. résfalazás esetén). Ilyenkor az építési munka menetében kell a régésze-
ti megfigyelést alkalmaznunk. Végül néhány esetben a régészeti munka végeztével, már az építkezésre átadott 
területen is szükséges a földmunkák teljes időtartamára biztosítani a régészeti megfigyelést. Erre elsősorban 
akkor van szükség, ha az alapozási technika miatt nem kerülhetett sor a lelőhely rétegsorának maradéktalan 
feltárására. Ekkor ügyelni kell arra, hogy a kivitelezők elvégezzék a bent maradó rétegek hatóság által előírt 
védelmét, és a kivitelezés további folyamatában ne térjenek el a terv engedélyezett változatától. 

A földmunkák folyamatának figyelemmel kísérése – a földmunka jellegétől, ütemétől, valamint a várható 
eredménytől függően – folyamatos helyszíni tartózkodást, vagy rendszeres időközönkénti megfigyelést jelent, 
melynek idejét és eredményét dokumentálni kell. Ezt a feladatot a beruházóval kötött szerződésben rögzített, 
nyilatkozattételre jogosult, vagy szakmai vezetőként meghatározott felelős régész látja el, aki részfeladatokkal 
megbízhatja az ásatási gyakorlattal és helyismerettel rendelkező, ásatási technikusi, vagy asszisztensi munka-
körben foglalkoztatott munkatársát is, továbbá szükség esetén bevonhat más korszakkal foglalkozó szakem-

7 A fémkereső alkalmazása a feltárások során, kiegészítő tevékenységként, természetesen városi feltárás esetén is sikerrel 
kecsegtet.
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bert is a munkába. A megfigyelés eredményének megállapítása, dokumentálása, szakmai jelentés készítése, 
a hatóságokkal kapcsolatos eljárások végzése azonban a szerződésben megnevezett régész feladata. A városi 
régészet rendszeréből adódóan a szerződésben megnevezett régész a terület rétegviszonyait és topográfiáját 
jól ismerő szakember, mindazon lehetséges ismereteknek a birtokában van, amelyek alkalmassá teszik, hogy a 
jelenségeket felismerje és értelmezze, s a lehető leggyorsabban dokumentálja. A szakember(ek) előzetes isme-
retei azért is fontosak, mert ők tudják, hogy az adott területen mit kell keresni, mi az, ami az egyes korszakok-
ban az adott területen várható és az milyen formában, állapotban maradhatott ránk. Városi környezetben, ré-
gészeti megfigyelés esetén szakmailag különösen kockázatos tapasztalatlan, a helyszínt, vagy az adott terület 
topográfiáját nem ismerő (egyébként még oly „jó”) szakember „bedobása a mélyvízbe”, mert pótolhatatlan in-
formációk vesztésével járhat! Városi régészettel foglalkozó intézményekben, ahol szervezett örökségvédelmi 
rendszer működik, az egyes korszakokat képviselő kollégák általában csapatmunkában (team-rendszerben) 
dolgoznak, éppen azért, hogy a több korszakot is érintő lelőhelyek esetében ne jelentsen problémát, egy-egy 
gyors, akár egy órán belüli konzultáció a terület különböző korszakait nemcsak történetileg, topográfiailag, 
hanem rétegtanilag is jól ismerő szakemberek között. Ez egyébként nemcsak az építkezés gördülékeny végzé-
sét segíti, hanem az információvesztés minimalizálását is jelenti. A jelenlegi gyakorlatban a megfigyelés nem 
engedélyhez kötött tevékenység, pedig – a fentiek figyelembe vételével, legalábbis városi területen – indokolt 
lenne a régészeti megfigyelés engedélyhez kötése. (A korábbi, területi alapú intézményrendszer ezt kevésbé 
igényelte.) 

A folyamatos régészeti jelenlétet – a szerződésben előre meghatározott módon – kiegészítheti néhány be-
tanított, kézi földmunkát végző munkatárs is. A megfigyelés fent vázolt esetei sokszor igénylik is azt, hogy a 
szakmai irányítás (kapacitás) mellett szükség szerint megfelelő kézi munkaerő is azonnal rendelkezésre álljon. 
A kritikus helyeken végzett, gyors ütemű munkák ugyanis nem engedik meg, hogy minden „gyanús” jelenség-
nél leálljon az építkezés és a „megelőző feltárás”-hoz szükséges szerződésmódosításokat engedélyeket beszerez-
ve álljunk neki a faltisztításnak, metszetfalnyesésnek, vagy akár a rábontásnak, ami sokszor elengedhetetlen a 
jelenség korának meghatározásához. A kivitelezéssel összhangban, folyamatos kooperációval azonban jól le-
het kezelni ezeket a helyzeteket is. Ezért a beruházóval a régészeti megfigyelésre kötött keretmegállapodások 
többsége tartalmaz egy olyan pontot, amely a szükség esetén igénybe vehető kézi földmunkaerő biztosításáról 
rendelkezik. A városi feltárásokat működtető örökségvédelmi rendszerekben kell, legyen olyan, azonnal moz-
gósítható szabad kézimunkaerő kapacitás, amelyet ilyen esetekben alkalmazni lehet. Ez elsősorban a város-
magok esetében célszerű, ahol több méter vastag, újkorral is többszörösen bolygatott rétegsorban kell a lehető 
leggyorsabban eligazodnunk és tájékozódnunk. Ha ezt rosszul tesszük, az esetleg információvesztéssel járhat. 
A városszéli, kevesebb rétegsorral és kevésbé bolygatott területek esetében is indokolt lehet a kézi földmunkás 
kapacitás biztosítása, az előkerült jelenségek szakmai meghatározása (korszak, jelleg stb.) érdekében. Ez a 
hatósági előírástól, a várható régészeti jelenségtől, a földmunka jellegétől stb. függ. 

Ha a régészeti megfigyelés során régészeti emlék kerül elő, azt a jogszabálynak megfelelően azonnal jelezni 
kell a beruházó vagy a megbízó képviselőjének, valamint az örökségvédelmi hatóságnak (KÖH), s célszerű ja-
vaslatot tenni a földmunkák folytatásának további menetére, illetve a régészeti beavatkozás végzésére. A meg-
figyelés során előkerült emlékek dokumentálása (fotó, rajz, geodézia) a régészeti megfigyelés részét képezik. 
Ha az előkerült régészeti emlék azonnali szakmai beavatkozást igényel (sír- vagy kemencebontás, padlószint- 
vagy faltisztítás stb.), amely a beruházás földmunkáinak szükséges mértékét túllépi (pl. a közműárok falában 
van), ugyancsak jelezni szükséges mind a beruházónak, mind az örökségvédelmi hatóságnak. A földmunkák 
leállításáról és a régészeti feltárás szükségességéről és annak mértékéről, vagy a munkálatok folytatásáról min-
denkor az örökségvédelmi hatóság dönt, az esetek többségében állásfoglalását jegyzőkönyvbe foglalva. 

Ha a földmunkák megfigyelése során a régész azt állapítja meg, hogy régészeti jelenség nem került elő, 
ezt a szakmai előírásoknak megfelelően ugyancsak dokumentálni szükséges.8 A szöveges jelentésben nagyon 

8 A régészeti beavatkozások során születendő dokumentációk készítésének általános követelményeiről ld. a továbbiakban is 
Régészeti Normatíva I. Budapest 2007.
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fontos annak közlése, hogy a földmunka kiterjedése, a bolygatások, vagy egyéb okok következtében lett-e 
eredménytelen a megfigyelés. Esetenként fotó, illetve a földmunkák kiterjedését és szintadatait tartalmazó 
térkép egészítheti ki a dokumentációt. A negatív eredmény dokumentálása a városi régészetben rendkívül 
fontos szerepet játszik. A szakmai információkon túl, a későbbi felesleges munkáktól óvhatja meg a feltáró 
intézményt, következésképpen felesleges költségektől a beruházókat. 

Próbafeltárás 
Próbafeltárást írhat elő a hatóság mindazon régészeti érdekeltségű területeken, nyilvántartott régészeti lelő-
helyeken, vagy régészetileg védett területeken, ahol azt a beruházás alapozási technikája, a terület beépítettsé-
gének mértéke, vagy a lelőhely korábbi fedettségéből adódó csekély kutatottsága indokolja. A próbafeltárások 
célja a beruházással érintett telken a lelőhely felderítése, állapotának, térbeli (vertikális és horizontális) kiter-
jedésének, jellegének, továbbá intenzitásának (történeti városmag területén elsősorban a történeti rétegsorok 
számának és vastagságának) megállapítása. A próbafeltárásra városi környezetben is az esetek többségében 
a kivitelezés megkezdése előtt, legtöbbször a megelőző feltárás első fázisaként kerül sor. Egyes frekventált 
lelőhelyek esetében célszerű még a tervezési fázisban elvégezni a próbafeltárást, hogy annak eredményét az 
alapozás technikájának megválasztásakor és az épület végleges helyének kijelölése, valamint a közműhálózat 
tervezése során már figyelembe lehessen venni. Így a beruházás körültekintőbb előkészítésével jelentős költ-
ségcsökkentés érhető el. Tapasztalt és az örökség iránt felelősséget érző beruházók nemegyszer élnek is ezzel a 
lehetőséggel, mert csökkenti a beruházás kockázatát. 

A próba- (vagy szondázó jellegű) feltárásokat városi környezetben is általában kutatóárokkal végezzük. 
A terület nagyságától és a várható régészeti emlékektől függően a kutatóárkok területének nagysága a teljes 
beépítendő felület 5–10–15%-áig, ritkábban – egyes helyszíni adottság függvényében (túl kicsi telken, vagy a 
kutatóárok nagy mélysége esetén) – akár 20%-ig terjedhetnek. Kétségtelen, hogy minél kiterjedtebb a kuta-
tóárok-rendszer, annál pontosabb információt nyerünk a területről. Pontosabban tudjuk, hogy a beruházás 
milyen mértékben érinti a régészeti lelőhelyet, milyen mértékű pusztítást okoz abban, illetve számíthatunk-e 
olyan megtartandó régészeti maradványokra, melyek a beruházási terv megvalósítását befolyásolják. A ku-
tatóárok-rendszer kialakítását a várható régészeti emlékek topográfiája, a beépítési terv, valamint a helyszíni 
adottságok (korábbi pincék, épületek helye stb.) határozza meg. Ha van rá lehetőség, elsősorban a nagyobb 
felületek esetében, a terület sávos átvizsgálása nyújt nagyobb biztonságot és kevesebb kockázatot a beruházó 
számára. A próbafeltárás így nemcsak a lelőhelyre vonatkozóan ad előzetes információt, hanem pontosabban 
tudjuk meghatározni a próbafeltárást követő megelőző feltárás idő és pénzügyi feltételeit. Éppen ezért a pró-
bafeltárással átvizsgált terület a későbbiekben kevesebb kockázatot rejt a beruházó számára az építkezés so-
rán, mint a pontszerűen kutatott, s a feltárás időigényének megállapítása és költségbecslése is jobban igazodik 
az elvégzendő feladathoz. Kárcsökkentés jelleggel a próbafeltárás helyszínéül megfelelhet az épülethez kap-
csolódó közműárok nyomvonala, esetleg az épület sávalapja is, vagy akár a szomszédos épületek megerősíté-
séhez szükséges aláfalazások területe is. Ennek megítélését mindig a szakmai szempontok (a várható lelőhely 
elhelyezkedése) és az adott helyzet (beépítés mértéke, környezeti adottságok, mélységviszonyok, teleknagyság 
stb.) dönti el, melyhez célszerű a hatóság előzetes jóváhagyását is megkérni. 

A próbafeltárás egyes esetekben – jellegénél fogva – nemcsak a beruházás földmunkával érintett részét, 
hanem a beruházás teljes területét érintheti. A földmunkával érintett területen kívüli szondázást indokol-
hatja például a cölöpalapozási technika, ahol az épület helyén húzott kutatóárkok az alapozás stabilitását is 
veszélyeztethetnék, ugyanakkor az alapozás – melynek technológiája az adott esetben pl. nem teszi lehetővé a 
munka közbeni megfigyelést, illetve dokumentálást – pusztíthatja az ott található régészeti örökséget. Ebben 
az esetben a próbafeltárást az engedélyezési folyamatba illesztve kell elvégezni. A próbafeltárás kutatóárkai füg-
gőleges kiterjedésükben is túlhaladhatják az építkezéshez szükséges földmunkák kiterjedését, azaz régészeti 
szakmai szempontból elengedhetetlen, hogy a történeti rétegek alatti bolygatatlan altalajt, lehetőleg több pon-
ton is elérjük. Így nyerhetünk információt teljes rétegsorral az adott lelőhelyről, melyet nemcsak a tudományos 
értékelés szempontjából, hanem az aktuális építkezés és a terület későbbi beépítése során is hasznosíthatunk. 
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A próbafeltárás módszerei a megelőző feltárás módszereivel csaknem azonosak, s a feltárással, a dokumen-
tálással szemben támasztott általános szakmai követelményeknek, előírásoknak – melyet a feltárást követően 
leadott ásatási dokumentációnak is tükröznie kell – meg kell felelniük. A feltárás általában az újkori, feltöl-
tési rétegek gépi eltávolításával kezdődik. Ez 30–40 cm-től akár 3–4 méter vastagságú réteg eltávolítását is 
jelentheti. A kutatóárok szélességét mindig úgy kell meghatározni, hogy a várható mélységet figyelembe véve, 
a kialakítandó árok a munkavédelmi előírásoknak is megfeleljen. Tehát, várható nagy mélység esetén, vastag 
újkori feltöltéssel számolva, vagy szélesebb árkot nyitunk, hogy átlagban 120 cm mélységben padkát hagyva 
érjük el a régészeti rétegeket, vagy pedig az árok dúcolásáról kell gondoskodni. Ez utóbbi megoldás, miután 
eltakarja a metszetfalat, szakmailag kevésbé ajánlott. A technológia kiválasztásánál mindenképpen szükség 
van műszaki segítségre, illetve, miután a két technológia költségei sem azonosak, arról a finanszírozó beruhá-
zóval is szükséges tárgyalni. A gépi földmunkát azonban minden esetben csak régészeti irányítás mellett és 
kézi kiegészítő munkával együtt lehet végezni. 

A régészeti rétegek feltárása, kiemelése minden esetben kézi földmunkával történik, a biztonságosan ki-
alakított munkaárokban. A lelőhelyek többsége városi ásatás esetén több – sokszor tíz–tizenkét – réteget is 
tartalmaz. A próbafeltárás esetén is külön kell bontani és dokumentálni minden réteget, és a rétegekből szár-
mazó leletanyagot külön kell gyűjteni. Ez azt jelenti, hogy pl. egy 200 m2 felületű próbaárokban akár 2000 
m2-nek megfelelő munkát is végezhetünk a lelőhely jellegétől függően. A rétegek felületének finom nyesése 
nyomán rajzolódnak ki az objektumok, melyek bontását követően kerül sor az újabb kézi mélyítésre, nyesésre 
és objektumbontásra, természetesen a szükséges fázisonkénti dokumentációkat követően. A mélyebben fekvő 
réteg bontása csak a felső réteg és az abba mélyedő objektumok bontása és dokumentálása után kezdhető meg. 
Egyes objektumok (pl. sírok, vermek, kutak) néha a beásási szintjüknél több méterrel mélyebben végződnek, 
vagy a kutatóárok kontúrján túl húzódnak. Ezek kibontása, dokumentálása, a belőlük származó leletanyag 
összegyűjtése elengedhetetlen az adott régészeti réteg értékeléséhez. Hasonló okok miatt ugyancsak szüksé-
ges a falazatok – jelentkezési szintjüknél sokszor jóval mélyebben fekvő – alapozásának, alapozási szintjének 
megállapítása is. Az ilyen jellegű mélyítések a próbafeltárás részét alkotják. 

Egyes régészeti jelenségek (beásások, falkiszedések) csak bizonyos talajnedvesség mellett láthatók, ezért a 
túlságos kiszáradás, vagy éppen egy esőzést követő vizenyő meggátolja a jelenség észlelését, dokumentálását. 
Ezekben az esetekben indokolt a felület rendszeres takarása, illetve mesterséges nedvesítése. 

Bár a próbafeltárás az esetek többségében viszonylag kisebb földmunkával jár, fontos a deponálás helyé-
nek és a földelszállítás menetének rögzítése még a munkák megkezdése előtt. Városi környezetben, különösen 
lakott területen, kisebb telkek esetében ez külön logisztikai tervezést igényel, hiszen sokszor a próbafeltárás 
során kitermelt földet a tervezett beruházás érdekeit tekintve, azonnal elszállítják a területről, mert nincs 
hely a deponálásra. Különösen gondos előkészítést igényel a foghíj-telkek, a belső udvarok, valamint a pincé-
ben, épületbelsőben folytatott kutatások földelszállítása. Erről általában a beruházó, vagy a kivitelező gon-
doskodik, az ásatásvezetővel egyeztetve. 

Ha a próbafeltárás során, még annak befejezését megelőzően bizonyossá válik, hogy a lelőhely jelentősége 
megelőző feltárást indokol, azt mielőbb jelezni szükséges mind a beruházóval, mind pedig az örökségvédelmi 
hatósággal. Így a próbafeltárást felfüggesztve, a munka azonnal megelőző feltárásként folytatható, ami idő- és 
költségcsökkentést jelenthet a beruházó számára. A próbafeltárást régészeti szempontból indokolt esetben, ha 
az eredmény már kisebb terület feltárását követően is egyértelműen látható – pl. az újkori bolygatások meg-
semmisítették a lelőhelyet, vagy igen vastag feltöltés fedi azt, s a történeti rétegeket nem érné el a beruházás 
alapozása – a szükséges dokumentálást követően, a próbafeltárás a tervezettnél kisebb mértékben is elvégez-
hető. Ezekben az esetekben is törekedni kell azonban a szakmai szempontok maradéktalan végrehajtására, 
azaz a lelőhely állapotának, jellegének megállapítására, a teljes rétegsor megismerésére és dokumentálására. 
A próbafeltárásnak az eredetileg tervezettnél kisebb volumenű végrehajtásáról a hatósággal való egyeztetés 
után lehet nyilatkozni. 
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Megelőző feltárás 

Megelőző feltárást írhat elő a hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyek, vagy régészetileg védett területek 
esetében, ahol a korábbi adatok alapján az építkezéssel régészeti emlékeket semmisíthetnek meg, illetve a be-
ruházás nem valósítható meg máshol. 

A megelőző feltárások a városi feltárások esetében is általában felületi feltárás keretében történnek. A 
megelőző feltárások célja a beruházás földmunkáival érintett területen a beruházás során elkerülhetetlenül 
elpusztuló régészeti emlékek régészeti módszerrel történő kiemelése, dokumentálása és archiválása az utókor 
számára. A városi környezetben végzendő megelőző feltárások időigényének megállapítása és költségbecslése 
az elvégzendő feladathoz (lelőhely-intenzitás, rétegek és objektumok várható száma, az előkerülő emlékek 
jellege stb.) igazodik, s a feltárandó terület nagyságával nem egyenesen arányos. A rétegenkénti bontás, doku-
mentálás menetét követve az eredeti felületnek a többszörösét is „meg kell dolgozni”. 

A megelőző feltárást az esetek többségében a beruházás földmunkával érintett területén (pl. épület- vagy 
kerítésalap, talajcsere, közművek stb.) végezzük. A földmunkával érintett területen kívüli régészeti feltárást 
indokolhatja például a cölöpalapozási technika, vagy a kijelölt kontúrokon vízszintes vagy függőleges irány-
ban túlnyúló objektumok. Az előbbi esetben a beruházó vagy kivitelező képviselőjével egyeztetni, az utóbbi-
ban pedig őket tájékoztatni kell. 

A megelőző feltárás módszereinek, dokumentálásának az általános, rendeletben rögzített szakmai köve-
telményeknek, előírásoknak – melyet a feltárást követően leadott ásatási dokumentáció is tükröz – meg kell 
felelniük. A feltárás kezdeti szakaszában ismét szükséges lehet a terület gépi előkészítése, mely a lehetőleg a 
beruházó által kijelölt munkaterületen az újkori feltöltési rétegek eltávolítását gyorsítja. A gépi földmunkát 
azonban minden esetben csak régészeti irányítás mellett és kézi kiegészítő munkával együtt lehet végezni, 
eredményét dokumentálni szükséges. Itt is figyelmet kell fordítani a földdepóniára, illetve az elszállítás folya-
matos menetére, mert a feltárandó területen deponált föld késedelmes elszállítása, a határidő és a költségek 
emelkedésével járhat, s a szakmai munkát is akadályozhatja. Mindenképpen több időt és költséget jelent a 
kis területű, zárt, illetve fedett területekről történő földelszállítás, ahol a deponálást sokszor közterületen 
történő konténer elhelyezésével lehet csak megoldani. Szűk pincékből nemegyszer vödörrel, vagy szerencsés 
esetben szállítószalaggal kell a földet elszállítani. 

A munkagödör és a munkavégzés biztonságára ugyancsak kiemelt figyelmet kell fordítani. A nagyobb 
mélység, az élő közművek, a közeli forgalom következtében a városi feltárás veszélyesebb terület, mint a „zöld-
mezős”, kisebb mélységben folytatott munkák. Emellett városi területen egyre gyakoribbak a munkavédelmi 
ellenőrzések is. Szakmai munka csak biztonságos munkagödörben végezhető! 

A régészeti rétegek feltárását kizárólag kézi földmunkával végezzük, melynek rendje azonos a próbafeltá-
rásnál leírtakkal. A nagyobb felületeken a feltárást raszterrendszer segíti. Bonyolultabb rétegződésű lelőhe-
lyek, valamint több korszakot és periódust érintő kutatások esetén a raszternek megfelelő tanúfalak megha-
gyása elengedhetetlenül szükséges. A tanúfalakat az egyes blokkok feltárásának megfelelő fázisában, doku-
mentálásukat követően, később elbonthatjuk. A tanúfalak elbontása ugyancsak a feltárás részét alkotja. A 
feltárás során a rétegenként és objektumonként kitermelt földet a munkaterületen kívül szükséges deponálni, 
vagy elszállítani, hogy a régészeti objektumok közötti összefüggések dokumentálhatók legyenek. Ez – a már 
kidolgozott felületek megóvása érdekében – városi feltárás esetén is kézi földmozgatással történik. 

A gépi és kézi földmunka során előkerülő jelenségeket, illetve a bontások fázisait folyamatosan rögzíteni 
szükséges. Dokumentálás nélkül az előkerült jelenségeket elbontani, megsemmisíteni nem szabad. 

Hazánk klímája miatt a megelőző és a próbafeltárások esetében is a március közepétől a november közepéig 
terjedő időszak alkalmas általában a munkavégzésre. Kivételes esetekben, ha az intézmény arra ásatási enge-
délyt kap, ezen az időszakon kívül is végezhető régészeti feltárás. Ennek módszerei, körülményei, időigénye és 
pénzügyi feltételei eltérnek az ásatási szezonban végzett munkáétól. A fagyott vagy folyamatosan átázott talaj-
ban alig, vagy egyáltalán nem láthatók a régészeti jelenségek, továbbá a leletek is károsodhatnak. Ezért ilyenkor 
indokolt a temperált, bevilágított sátor alkalmazása a munkaterület felett, amely biztosítja a száraz, fagymentes 
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talajt a munkavégzéshez. A feltárható felület nagyságát a lefedhető terület nagysága behatárolja. A kitermelt 
föld eltávolítása, valamint a dokumentálás a sátor alatt körülményesebb, s ezáltal időigényesebb, ami a feltárás 
költségeit és időtartamát tovább növeli. A téli munkavégzés nemcsak hatékonyságában marad el a „szezonban 
végzett” munkáétól, hanem szakmai színvonala sem éri el a normál körülmények közötti munkáét. 

Mentő feltárás 
A mentő feltárások városi területen is egyre ritkábban fordulnak elő. Olyan földmunkáknál lehet erről szó, 
melyek engedélyezése során, a korábbi ismeretek alapján nem született örökségvédelmi előírás, vagy a föld-
munka nem igényelt külön engedélyezést (30 cm mélységet nem ért el). A bejelentések elsősorban az arra 
járóktól, vagy a figyelmes szomszédtól érkeznek, csak kivételes esetben a beruházóktól vagy a megtalálók-
tól. Sokan nem tudják, hogy ebben az esetben a régészeti munkavégzés ideje korlátozott, s a finanszírozás 
a területileg illetékes múzeumot terheli. Városi területen általában jellemző, hogy a régészeti szempontból 
frekventált területeken (pl. Budai vár vagy Óbuda) a beruházó még az engedélyezési eljárás előtt tájékozódik 
a régészeti kockázatról a területileg illetékes múzeumtól. 

Tervásatások 
Városi területen kevesebb lehetőség nyílik az ásatások klasszikus formájára, a tervásatások keretében végzett 
feltárásokra. Ezek az általában régészeti parkok, vagy régészeti célú hasznosításra kiemelt területek, melyekből 
viszonylag kevés van. A kisebb felületű munkák lehetőséget adnak egy-egy tudományos probléma tisztázásá-
ra és a legújabb kísérleti munkamódszerek alkalmazására, kipróbálására. Eredményeiket a beruházásokhoz 
kapcsolódó feltárások során innovatív módon alkalmazni lehet. A tervásatások anyagi hátterét tudományos 
kutatási pályázatok biztosítják. 

a városi feltárás szakaszai 
A városban folyamatosan zajló kisebb és nagyobb építkezések (állami projektek, magánépítkezések, a városi 
fejlesztések) időpontját a beruházás finanszírozási lehetőségei, banki kölcsönök folyósítása, az engedélyezési 
eljárások és még számtalan egyéb tényező szabják meg. Ennek következtében a régészeti feltárások gyakorla-
tilag tervezhetetlenekké váltak. A városokban szinte állandósult feltárási kampány intenzitása azonban hul-
lámzó. Ezzel csak egy olyan – intézményen belül kiépített – rugalmas régészeti örökségvédelmi rendszer ké-
pes lépést tartani, amelynek stabil szervezeti alapstruktúrája bármikor képes személyi állományát megnövelni 
vagy csökkenteni az igényeknek, az újabban divatos terminológia szerint a projekteknek megfelelően, illetve 
képes a szükséges munkaerőt átcsoportosítani a feltárások egyes fázisai, szakaszai között. 

A városi feltárások szakaszai azonosak más típusú régészeti feltárások fázisaival: 
•	 szakmai és adminisztratív-műszaki előkészítés (előzetes vizsgálatok, hatástanulmány, műszeres vizs-

gálatok, tárgyalási szakasz), 
•	 a terepi szakasz lebonyolítása (ásatás, terepi dokumentáció-készítés, mintavételek), 
•	 a régészeti „utómunkálatok” (dokumentáció-készítés, a leletkonzerválás, restaurálás, nyilvántartás, 

anyagvizsgálatok, feldolgozás, raktározás), 
•	 hasznosítás (szakmai-tudományos, közigazgatási, társadalmi). 
Városi feltárás esetén azonban az egyes fázisok közül az előkészítés (topográfiai kutatási keretprogram 

következtében) és a hasznosítás (a városi régészet közösségi jellege miatt) fázisai hangsúlyosabbak. 
A városban folyó állandósult régészeti feltárási kampány folyamatos, gördülékeny ellátását, a munka tu-

dományos, szakmai színvonalát biztosító városi régészeti örökségvédelmi rendszer elengedhetetlen alapele-
mei a következők: 

•	 tudományos, topográfiai-kronológiai keretprogramok, 
•	 állandóan frissített adatbázis, 
•	 állandó szakmai stáb, mely csapatrendszerben dolgozik (team munka), 
•	 műszaki (statikus, munkavédelmi) stáb folyamatos rendelkezésre állása. 
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Természetesen emellett szükséges az intézményi háttér, amely a régészeti feltárásokkal kapcsolatos egyéb 
(jogi, gazdasági, adminisztrációs és kommunikációs) feladatokat ellátja. 

a városi feltárások előkészítési szakasza: 

Szakmai előkészítés 
Pozitívan befolyásolja a feltárás előkészítését, ha az adott területen illetékes, a feladatot majdan elvégző ré-
gészeknek már a konkrét feltárási igény megérkezése előtt tudomásuk van a készülődő beruházásról. A sza-
bályozási tervekhez készülő hatástanulmányokból, az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó szakhatósági 
határozatokból, vagy egyszerűen az érdeklődő beruházóktól kapott információk alapján sok esetben már 
előzetesen fel tudnak készülni a szakmai-tudományos feladatra. (Pl. adattári anyagok összeállítása, térképi 
adatok összeállítása, az adott területtel kapcsolatos tudományos-topográfiai kérdések meghatározása, új szak-
irodalmi adatok gyűjtése stb.). Ez a fajta szakmai előkészítettség nemcsak a későbbi tárgyalási fázist rövidít-
heti le, hanem a beruházó számára is kockázatmentesebbé, s esetenként gyorsabbá, ezáltal olcsóbbá teheti az 
ásatást, de leginkább a feltárás során kinyert tudományos információ értékét növeli. Azt hiszem, nem igényel 
különösebb szakmai magyarázatot, hogy milyen előnnyel lát a feltáráshoz az a régész, aki a várható szakmai 
problémával nemcsak a feltárás előtt közvetlenül, – egy esetleg kívülálló által, jól-rosszul elkészített – hatás-
tanulmányból értesül arról, hogy mi várható a területen. Ez utóbbi esetek (sajnos mostanában egyre több 
ilyennel találkozunk) jelentősen növelik a régészeti beavatkozások szakmai kockázatát. 

Előzetes vizsgálatok 
A városi feltárások esetében, különösen a történeti városmagok területén, szükség lehet a beruházásnak még a 
tervezés előtti vagy közbeni fázisában néhány lehetséges előzetes régészeti vizsgálatra. Ezekre a konzultációk 
során a KÖH is tehet javaslatot, de a beruházók saját, jól felfogott érdekükben, maguk is megrendelhetik a 
múzeumtól. Az elmúlt évtizedekben a régészeti kutatások területén is számos új eljárást, módszert próbáltak 
ki, melyek, ha nem is helyettesíthetik egyelőre a hagyományos ásatást, hozzájárulnak ahhoz, hogy a feltárások 
minél kisebb felületet érintsenek, ugyanakkor minél több információt szolgáltassanak. Ilyenek lehetnek a 
talajfúrás, a műszeres lelőhely-felderítésnek az adott területen alkalmazható formái, s egyes esetekben akár 
a próbafeltárás is. (A módszerek alkalmazásáról részletesebben lásd fentebb!) E vizsgálatok, bár a beruházó 
részéről költségviseléssel járnak, eredményei csökkenthetik a beruházás megindulását követően a kockázatot, 
ezáltal költséget és időt is. Egy értékelhető adatot szolgáltató geofizikai felmérés pl. a próbafeltárások helyé-
nek kijelölésében segít, vagy egy talajfúrás eredménye alapján a történeti rétegsor vastagságát lehet előzetesen 
felmérni. Természetesen az előzetes vizsgálatok alkalmazhatóságát egyedileg kell értékelni. 

Hatástanulmány 
A városi régészet területén a régészeti szakvéleményt, melyet a múzeumok folyamatosan készítettek az épí-
tési, illetve az örökségvédelmi hatóságok számára, az örökségvédelmi hatástanulmány váltotta fel 2003-ban. 
A 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet megszabja a hatástanulmány tartalmi elemeit, valamint azt is, hogy ki 
végezheti el a munkát. Sajnos ez utóbbit a szabályozás túl széles körben engedi, s ennek következtében a helyi 
ismeretekkel rendelkező intézmények, szakemberek mellett szerepet kaptak a valódi felelősséget nem viselő, 
valódi szakmai háttérrel nem, csak jogosítvánnyal rendelkező személyek. Emellett a jelenlegi gyakorlatban 
jelentős szakmai kockázatot jelent, ha a városi területek hatástanulmányainak elkészítéséből a területileg il-
letékes múzeumok adatait kihagyják, és a helyi ismerettel rendelkező szakembereit nem vonják be, annak 
ellenére, hogy ezt a hatástanulmányokról szóló jogszabály (4.§ a) ab) pontjai) is előírják. A korábbi gyakor-
lattal szemben ma már rendszeresen készülnek örökségvédelmi hatástanulmányok úgy, hogy nemcsak a te-
rülettel szakmailag foglalkozó szakembereket, hanem a területre vonatkozó múzeumi adatokat is figyelmen 
kívül hagyják, nem gyűjtik be. Téves elképzelés, hogy a KÖH elvileg minden adattal rendelkezik, s csak a 
területi múzeumok hibája, ha ezek az adatok nem kerülnek a hatósághoz. Ezzel szemben a KÖH csak olyan 
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adatot rögzíthet lelőhelyként, amely konkrét helyrajzi számhoz kötődik. A múzeumok adattáraiban pedig 
számtalan olyan korábbi bejelentés, megfigyelés stb. leíró adatai szerepelnek, melyek egy nagyobb területet 
érintenek, akár több száz helyrajzi számra vonatkoztathatóan. Ennek a most elterjedőben lévő gyakorlatnak 
beláthatatlanul negatív következményei lehetnek a városi régészeti örökségre. 

A városi területekre vonatkozó hatástanulmányok készítésében a megadott szempontokon belül külön 
figyelmet kell szentelni a várható megtartandó emlékeknek és azok kezelésének. Városi területen nem ritka, 
hogy a teljes terület, amelyre a hatástanulmány vonatkozik, régészeti lelőhely, nemegyszer egymásra réteg-
ződve több is. Ezekben az esetekben nincs mérlegelési lehetőség arra nézve, hogy mi az, ami feltárandó és mi 
nem. Sok esetben az adott helyrajzi számú területre vonatkozóan nincs konkrét régészeti adat, ezért az nem 
nyilvántartott lelőhely. Azonban, ha az adott terület egy nagyobb történeti topográfiai egységnek része (ilyen 
pl. Aquincum polgárvárosának, katonavárosának, villaövezetének a területe), a hatástanulmányban egyértel-
műen lelőhelyként kell feltüntetni. Többek között ezért is fontos, hogy a városi régészeti hatástanulmányokat 
olyan szakemberek készítsék (és ellenőrizzék!), akik az adott terület történeti topográfiájával tisztában van-
nak. 

A hatástanulmány készítése során helyszíni szemlét kell tartani az adott területen (városban a terepbe-
járás lehetősége ritkább), illetve esetenként a műszeres lelőhely-felderítést és a próbafeltárás lehetőségét is ki 
lehet használni. Ez utóbbiakat elsősorban kiemelt jelentőségű régészeti emlékek esetében. 

Műszaki-adminisztratív előkészítés 
Városi feltárások esetében a műszaki előkészítésnek különös jelentősége van, mert a feltárások túlnyomó 
többsége nemcsak régész-szakmai, hanem műszaki feladat is. Ezért a régészeti feltárásokkal kapcsolatos tár-
gyalásoknak már a kezdeti szakaszában részt kell vegyenek a műszaki szakemberek. Kockázatot jelenthet 
műszaki szempontból a kis felület, a forgalom, valamint a nagy mélység, továbbá a korábbi közművek, a ko-
rábbi és a jelenlegi beépítettség. A városi feltárások esetében nemcsak a szakmai munka tervezésére, hanem 
a feltárás műszaki (statika, dúcolás) és logisztikai (föld depónia, földelszállítás) tervezésére is szükség van. 
Csak ezeknek ismeretében lehet a feltárás tényleges költségvetését tervezni (belátható, hogy az „átlátható-
nak” kommunikált, országosan egységes négyzetméter-ár már csak ebből a szempontból sem alkalmazható). 
A költségvetésnek tükröznie kell a feltárásonként egyedileg szükséges, speciális, rétegkövető feltárási módszer 
alkalmazását is, a felületi feltárás mellett a tanúfalak meghagyását, későbbi elbontását, a metszetkészítést és 
metszetértékelést, valamint a feltárásnak az építkezések alapozási technikájához való alkalmazkodását. A 
szerződéskötést megelőző tárgyalásokba a műszaki szakemberek és az ásatásvezető régész mellett mindig be 
kell vonni a team többi szakmai-régész tagját is, akik az egyes korszakok speciális, várható adottságait teszik 
kalkulálhatóvá. Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével a beruházói kockázat a régészeti feltárás 
kivitelezése során csökkenthető. 

A műszaki előkészítés során számos körülmény figyelembevétele szükséges. A földkitermelés pontos 
határának meghatározása (alapozás kontúrja, alapozás mélysége), a kitermelt föld elszállításának üteme, a 
lőszermentesítési vizsgálat eredményét jelző vizsgálati jegyzőkönyv bekérése, a terület közműtérképének isme-
rete. Ez utóbbinak hiányában szükséges közmű-kutatóárkok nyitása. A foghíjbeépítéseknél elengedhetetlen alá-
falazások, valamint a résfalazás, a jettelés és a talajvíz régészeti kezelése, melyek mind az adott terület régészeti 
feltárásának műszaki előkészítéséhez tartoznak. A logisztikai előkészítés, az iroda- és raktárkonténerek, az ásatá-
si bázis elhelyezése, a földdepónia helyének kijelölése, a földelszállítás ütemezése, a forgalomelterelés, a szükséges 
közterület-foglalás, területőrzés megszervezése, a lebonyolítás irányítása, valamint az ezzel kapcsolatos hatósági 
munka mind a műszaki stáb feladata. Ugyancsak a műszaki stáb faladatai közé tartozik az esetleges téli munka 
esetén a régészeti munkavégzés számára szükséges körülmények (sátor, hőlégbefúvó, világítás, földelszállítás) 
megszervezése. Ajánlott a városi feltárások műszaki előkészítése érdekében egy olyan, műszaki adatszolgáltatás-
ra alkalmas kérdőív kitöltetése a beruházóval, amely a szerződés előkészítéséhez is felhasználható. 

A városi régészeti feltárások adminisztratív előkészítésének legfontosabb eleme a beruházói szerződések 
megkötése. Miután a régészeti feltárások jogi háttere (szakhatósági határozat, rendeleti háttér), valamint a 
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szakmai és a műszaki paraméterek megállapításra kerültek, a határidők és a pénzügyi feltételek megállapítása 
a legkritikusabb kérdés. A feltárás finanszírozása – tervásatás és mentőfeltárás esetein kívül, – a beruházó 
feladata, kérdés azonban, hogy milyen kiterjedésben. Próbafeltárás esetén a lelőhely teljes rétegsorának és 
teljes, a területet érintő kiterjedésének megállapításához szükséges felületben. A megelőző feltárás esetén vá-
rosi feltáráskor figyelembe kell venni – elsősorban a zárt sorúan beépített területeken – a fogyó örökséget. 
Ez azt jelenti, hogy a próbafeltárás esetén kívül, csak annyit tárunk fel az örökségből, amennyit a beruházás 
földmunkája elpusztít. Az ezen kívül eső, de érintetlenül megmaradó területre csak szakmailag indokolt ese-
tekben (pl. temetkezések) terjesztjük ki a feltárást. A felső, „újkori”, sokszor több méter vastagságú rétegek 
kiemelése géppel és teljesítmény-elszámolással történik. A városi ásatások költségvetésének alapja a történeti 
rétegek feltárására az óradíjas elszámolás, a kalkuláció alapja az átlaglétszám és a feltárás várható időtartama. 
(A négyzetméter alapú elszámolás már két rétegnél is finanszírozási problémákat vet fel.) Az óradíj a kézi 
földmunkára vetített, a jogszabályokban rögzített ún. régészeti „háttérköltségeket” (dokumentáció, leletkon-
zerválás, feldolgozás, nyilvántartás, raktározás) is tartalmazza. A szerződésnek a feltárás közvetlen költségei 
mellett a közvetett költségeket (konténerek, őrzés stb.) is tartalmaznia kell, különös tekintettel arra, hogy 
városban a feltáró munka külső megjelenése sem érdektelen. A szerződés mellékletét tartalmazó költségvetést 
célszerű maximált költségvetésként elkészíteni, mint a beruházó számára legrosszabb pénzügyi változatot, az 
elszámolást azonban a tényleges teljesítés alapján kell elkészíteni. A régészeti feltárás előkészítésében, néha a 
szerződéskötés folyamatában is szükséges a kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal, ez a gyors ügyintézést 
is segítheti. 

a városi feltárások bonyolítása, terepi szakasz
A megkötött szerződés nyomán megkért ásatási engedély jogerőre emelkedése után kezdődhet meg a terepi 
munka. Fontos, hogy a munka megkezdését az illetékes hatóságoknak bejelentsük, és a szükséges engedélyek-
kel (pl. közterület-foglalás) már rendelkezzünk. Ezeket az engedélyeket, valamint a munkavégzéshez szüksé-
ges szerződéseket az egyre gyakoribb munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések miatt célszerű a helyszínen 
tartani. Nagyobb és hosszan tartó városi ásatások esetén – ha az nem a kivitelezés közben zajlik – tájékoztató 
táblák kihelyezése is előírás. 

A feltárások terepi szakaszát városban nem mindig lehet az építkezést megelőzően végezni. A csak a ki-
vitelezéssel együtt végezhető munkák során terület átadás-átvételi jegyzőkönyv készítésére (amit egyébként 
a jogszabály előír) nem mindig van lehetőség. Ez utóbbi eset fokozottan igényli az együttműködést a régész 
és a beruházó, illetve a kivitelezők között. Célszerű ilyenkor rendszeres időközönként konzultációt tartani, 
jegyzőkönyvvel, emlékeztetővel. 

A városi feltárás sokszor veszélyes üzem, ezért a munkavédelemre kiemelten figyelni kell, ami nem köny-
nyű feladat, tekintettel arra, hogy a munkavédelmi előírások betartása gyakran a szakmai munkát nehezíti, 
nem egyszer pedig ellehetetleníti (pl. a dúcolás bizonyos formái). Biztosítani kell a feltárt felület körbejárha-
tóságát, dokumentálhatóságát, valamint a nagyobb mélységekbe történő biztonságos lejárást, s a biztonságos 
kézi földkiemelést. A nagy mélységekből és szűk, zárt helyekről (pl. pince) történő földkiemelést gyakran 
csak műszaki tervek alapján lehet végezni, folyamatos statikai felügyelet mellett (pl. aláfalazás, falmegerősítés 
esetén). 

A városi feltárások szakmai gyakorlati menetét, elvárásait nagyrészt a feltárások jellegénél már ismertet-
tük. Itt csak néhány elemét emeljük ki: 

•	 Elsősorban történeti városmagok területén zajló feltárás, vagy összetettebb rétegsorú lelőhelyek ese-
tén mindenképpen ajánlott a szelvényrendszer alkalmazása, még akkor is, ha rövid határidővel dol-
gozunk. Már a terep előkészítése során, a szelvények kijelölésénél figyelembe kell venni a várható fal-
maradványok (építményelemek) irányítását (természetesen, ha van előzetes adatunk és lehetőségünk), 
annak elkerülése érdekében, hogy a megtartandó tanúfalak és pl. a falmaradványok egybeesését elke-
rüljük. A szelvények méretének (általában 5×5 vagy 10×10 m) megállapítása a várható rétegsor össze-
tettségétől és a várható mélységtől függ. 
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•	 Egyszerűbb rétegsorú lelőhelyek esetében elegendő a raszter kitűzése, de itt is minden esetben szüksé-
ges a feltárt felület befoglaló metszetfalainak kidolgozása és a teljes rétegsor dokumentálása, ami a tör-
téneti rétegek, jelenségek és a jelenkori felszín közötti kapcsolatra utalhat. Információt nyerhetünk a 
lelőhely pusztulására, a környezet természetes vagy mesterséges alakulására, alakítására vonatkozóan. 

•	 A szelvények kijelölésére általában az újkori rétegek eltávolítását követően kerül sor, a szelvényekben 
már csak kézi munkával haladunk. Célszerű olyan szélességű tanúfalat hagyni, amely a földelszállítás 
során is használható, továbbá a biztonságos közlekedést is lehetővé teszi. A szelvények között megha-
gyott tanúfalak dokumentálást követő elbontása történhet szakaszosan, a feltárás egy-egy fázisához 
kapcsolódóan, vagy pedig a teljes rétegsor kibontását követően. A terület építkezésre történő átadását 
megelőzően azonban mindenképpen szükséges a tanúfalak rétegkövető feltárása is. Ez már a szelvé-
nyek anyagának és információinak ismeretében, viszonylag gyorsan halad. 

•	 A rétegkövető bontás a városi feltárás alapvető kritériuma és nem csak a városmagok esetében. 
A „humuszolás” címen, a bolygatatlan talajig egy fázisban történő gépi földeltávolítás jelentős infor-
mációvesztéssel járhat. Kétségtelen, hogy városi feltárás esetén az elváltozások az egyes rétegek, fel-
töltések, planírozások stb. bolygatott talajában sokkal nehezebben látszanak, mint a sárga altalajban. 
Éppen ezért a felső rétegek bontására, felület, illetve járószint kidolgozására nagyobb gondot kell for-
dítani. Az objektumokat beásásuk, vagy megjelenésük szintjén kezdjük bontani, majd ennek doku-
mentálását követően kerülhet sor az újabb réteg bontására. Szakmai szempontból az lenne az ideális, 
ha az ásatás teljes felületén a feltárás rétegenként egyszerre haladhatna. Sajnos erre a helyi körülmé-
nyek, a technikai lehetőségek, nem kevésbé idő- és pénzszűkében alig van lehetőség. Ezért különösen 
fontos a metszetfalak, rétegek egységes stratigráfiai rendszer szerinti dokumentálása. 

•	 Sokszor vita a beruházó és a régész között még a szerződéskötés fázisában, hogy a bontásra ítélt új-
kori pincékkel bolygatott területeket szükséges-e feltárni. A pincék falazatának eltávolítása az álló 
épületek bontása során általában csak régészeti felügyelet mellett történhet, s gyakran a területre vo-
natkozó értékelhető metszetet nyerhetünk belőle. A metszetek értékelése azonban sokszor azzal az 
eredménnyel jár, hogy a pince kiásásakor nem semmisítették meg a teljes rétegsort, így alatta még 
feltárandó réteg(ek) maradtak, amelyekkel mindenképpen számolni kell. A könnyítést ez esetben az 
adja, hogy a pince újkori betöltését géppel lehet eltávolítani. 

•	 Elsősorban a történeti városmagok, jelenkorig folyamatosan lakott és beépített területén kell szá-
molnunk értékes újkori épületek földfelszín alatti részeinek előkerülésével. Ezek elbontásáról vagy 
meghagyásáról az örökségvédelmi hatóság bevonásával születik döntés, mivel sok esetben – bár nem 
régészeti korú, mégis – jelentős építészeti vagy kulturális, esetleg ipari emlékről lehet szó. Ezek doku-
mentálása éppúgy hozzá kell tartozzék a feltáráshoz, mint a régészeti korú emlékeké. Abban az eset-
ben, ha a kevésbé értékes újkori falak bontását a hatóság jóváhagyja, át kell gondolnunk, hogy szakmai 
szempontból szükséges-e a bontás igen költséges és az ásatási költségeket terhelő munkája. Minden-
képpen meg kell tenni, ha a történeti rétegek és emlékek feltárását zavarja, vagy akár megakadályozza, 
de a jól megépített falak támaszul szolgálhatnak a mélyebb feltárások esetén, illetve kiszedésükkel 
statikai problémák állhatnak elő. 

•	 Örök vita a műemlékes kollegák és a régészek között a műemléképületek felszín felett még álló, régé-
szeti korú falmaradványainak kutatása. A jelenlegi szabályozás alapján az ilyen jellegű maradványok 
felmenő része műemléki kutatás keretében, falkutatási engedéllyel, a fal föld alatti része pedig régésze-
ti kutatás keretében, feltárási engedéllyel történhet. Ilyen jogi szabályozás mellett csak a szakemberek 
szoros együttműködésével lehet érdemi szakmai munkát végezni. A külön módszerek és engedélyek 
alapján végzett kutatások csak részeredményeket produkálnak, egybevetésük feltétele a szakmailag 
korrekt végeredménynek.

•	 Kutak feltárása meggondolandó. Nehéz műszaki feladat, többnyire hosszan tartó és igen költséges 
is. Ha az új építmény elpusztítja, akkor mindenképpen szükséges feltárásuk, de ha nem bolygatják, 
akkor egyedileg döntendő el kibontásuk. Mert bár sok érdekességet, sokszor szenzációt rejthet a ku-
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tak betöltése, a mélygarázsok korszakában azonban éppen a mélyre ásott kutak maradnak egyedüli 
emlékként az utókorra. 

•	 Restaurátor állandó jelenléte ott elengedhetetlen, ahol az előkerült emlékek műtárgyvédelmi állapota 
azt igényli. Városi feltárások különösen falfestmények, ritkábban stukkók és mozaikok helyszíni kon-
zerválása és felszedése jelenti a legtöbb feladatot, a felszínre kerülve gyorsan romló állapotú tárgyak 
konzerválása vagy felszedése mellett. 

•	 A bolygatatlan altalajba mélyedő objektumok bontása városi feltárás esetén a terepi munka egyik 
utolsó munkafázisában történik. Hegy- vagy domboldalban, folyó közelében vagy patakvölgyekben, 
források körzetében célszerű biztonsági mélyítést is végezni a már bolygatatlannak látszó talaj kisebb 
felületén, annak érdekében, hogy az esetleges áradások, vízelöntések során felhordott, régészeti anya-
got már nem tartalmazó réteg alatt nincsenek-e további kultúrrétegek. A korábban, szakszerűen el-
végzett próbafeltárást követő megelőző feltárásnál általában már nincs szükség erre a munkára. A biz-
tonsági mélyítés elhanyagolható költséggel jár, de csökkenti az építkezés kockázatát, tekintve, hogyha 
a rejtett rétegek az építkezés menetében kerülnek elő, akkor jóval nagyobb az idő- és pénzveszteség. 

•	 Állandó probléma – és nem csak a történeti városmagok esetében – a feltárás során előkerülő épí-
tett örökségi elemek, megtartandó emlékek kezelése. Az előkerült megtartható emlékek sorsáról az 
örökségvédelmi hatóság dönt, a feltáró intézmény szakvéleménye alapján. A szakvélemény elkészíté-
sekor a városi régésznek több kritériumot kell számba vennie: milyen az előkerült emlék megtartása, 
állapota, illeszkedik-e egy ismert összefüggő topográfiai rendszerbe, rendelkezik-e egyedi építészeti 
vagy régészeti-történeti értékkel stb. Ha a hatóság az előkerült emlék megtartását írja elő, akkor a 
feltárt emlékek visszatemetéséhez, elfedéséhez járul hozzá. Ha a beruházó az emlékek bemutatására 
vállalkozik, annak engedélyezése további hatósági egyeztetést és jóváhagyást igényel. Visszatemetés 
esetén a hatóság előírhatja a szükséges védelem mikéntjét, illetve a visszatemetésig terjedő időszakra 
vonatkozó ideiglenes védelmet (pl. téliesítés) is. 

•	 Városi ásatás esetén, miután a rétegkövető feltárás költséges és időigényes, a terepi jelenségek lehető 
leggyorsabb, ugyanakkor alapos és lehetőleg minden információra kiterjedő dokumentálása szüksé-
ges. Jelentősen meggyorsítja a jelenségek helyszíni rögzítését az egységes ásatási dokumentációs eljárá-
sok rutinszerű alkalmazása. A minél teljesebb terepi információk rögzítése mellett ugyanakkor nem 
nélkülözhető továbbra sem az ásatási napló naprakész vezetése, amely nemcsak a napi események rög-
zítésére szolgál, hanem az ásatásvezető régész ismeretanyagán nyugvó tágabb összefüggéseket tárhat 
fel, értelmezéseket fogalmazhat meg, vagy újabb megválaszolandó kérdéseket és problémafelvetéseket 
is tartalmazhat, ami a későbbi feldolgozás folyamán hasznosítható. A régészeti feltárások dokumen-
tációja során alkalmazott új eszközök és eljárások egyértelműen a minél gyorsabb és minél pontosabb 
munkát segítik elő. A digitális fényképezőgépek, a számítógépes adatfeldolgozás, a geodéziai mérőállo-
mások és a GPS alkalmazása ma már általános. A fotogrammetriai eljárások és lézerszkenner egyelőre 
csak alkalmanként használatosak, elsősorban magas költségeik miatt. Egyes, elsősorban komplikált, 
a részletek megjelenítését is igénylő rajzi dokumentációk esetében azonban a hagyományos rajzolást 
és felmérést költség szempontjából is hatékonyan lehet helyettesíteni pl. a lézerszkenneres felméréssel. 

•	 Egyes természettudományos vizsgálatok elvégzése ma már a régészeti feltárások egyik elengedhetet-
len kiegészítő eleme. Városi feltárás esetén e vizsgálatoknak különös jelentőséget ad két körülmény. 
Egyrészt városi területen nemcsak a természet, hanem az ember környezet-átalakító munkájával kell 
fokozottan számolnunk, másrészt a város területe környezeti egységet is alkot, mely alakulásának 
megismerése e vizsgálatok rendszeres alkalmazása nélkül nem lehetséges. Így számos tudományterü-
let kapcsolódik be a feltárásokba rutinszerű alkalmazással: a régészeti talajtan, a régészeti növénytan, 
a régészeti állattan és a régészeti embertan. Ezek mellett meg kell említenünk a helyszíni anyag- és 
kormeghatározó vizsgálatokat. Ez utóbbiak közé tartozik – többek között – a szerves maradványok 
meghatározása, a szervetlen anyagok elemzése, a régészeti korú anyagok kormeghatározása. Ezek a 
vizsgálatok költségesek, ezért csak a szakmailag indokolt esetekben van lehetőség, illetve érdemes 
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igénybe venni. Elsősorban az ásatásvezető régész kompetenciája, hogy meghatározza az adott helyzet-
ben az alkalmazható helyszíni vizsgálatok körét. 

a feltárások terepi szakaszát követő speciális feladatok
Bár a fejezet célja elsősorban a régészeti feltárásokkal kapcsolatos teendők és eljárások ismertetése, mégis 
szükséges néhány szót szólni a városi feltárások terepi szakaszát követő speciális feladatokról. A feltárások 
terepi szakaszát követő munkafázisok általában nem különböznek a más jellegű ásatásokat követő szakmai 
munkától. A városi régészet jellegzetességei azonban speciális szempontok figyelembevételét követelik meg, 
vagy egyes munkafázisok nagyobb hangsúlyt kaphatnak. 

Városi ásatások esetében rendkívül fontos szerepük van a terepi utómunkáknak. Ezek többfélék lehetnek. 
Leggyakrabban a kivitelezés földmunkáinak folyamatos megfigyelésére van szükség, részben azért, mert a 
földkitermelés kontúrja az előzetes terveknek nem minden esetben felel meg, így a lelőhely olyan részén is 
földkitermelésre kerülhet sor, amelyet a megelőző feltárás nem érintett. A másik gyakori ok, hogy bizonyos 
munkafázisok földmunkáira csak a kivitelezés későbbi fázisában kerülhet sor (pl. egyes közművek, liftaknák 
mélyítése stb.), így ezek területének feltárását a kivitelezés üteméhez kapcsolódva, a „nagy feltárás” után, egy 
későbbi fázisban kell elvégeznünk. Terepi utómunkát igénylő ok lehet a tervmódosítás, mely sok esetben en-
gedélymódosítást is igényel. Végül terepi utómunkaként kell értékelnünk a megtartandó emlékek védelmé-
nek biztosítását, valamint a bemutatandó emlékek kivitelezés közbeni megóvását és a bemutatás munkafázi-
sában való szakmai közreműködést. 

A feltárást követő 30 napon belül elkészítendő „Jelentés” és a „Lelőhely-bejelentő” dokumentummal kap-
csolatban itt is szükséges utalni arra, hogy a negatív eredménnyel járó beavatkozások körülményeinek pontos 
rögzítése városi ásatás esetében különösen fontos (ld. a Régészeti megfigyelés c. fejezetet). 

A terepi felmérések, megfigyelések, adatrögzítések és leletnyilvántartások alapján a városi ásatásról ké-
szítendő feltárási dokumentációban kiemelten fontos a komplex és egységes dokumentációs elvek és szem-
pontok érvényesülése. A Budapesti Történeti Múzeum régészeti szabályzatának mellékleteiben a feltárások 
szakmai követelményrendszere mellett helyet kapott a feltárások egységes dokumentációs rendszere is. Ezek 
nélkül a városon, mint területi és történeti egységen, belüli topográfiai összefüggések megállapítása, de sok-
szor a különböző időpontokban ásott lelőhelyrészek összeillesztése a feldolgozás során problémát jelenthet. 
Természetesen a dokumentációs módszerek fejlődése az egységes rendszer folyamatos karbantartását igény-
li. A számítógépes rendszerek elterjedésével az adatbázis alapú ásatási dokumentációk az egységes rendszer 
érvényesülését jelentősen megkönnyítik. A tudományos dokumentáció mellett, szükség esetén a beruházó 
számára az építkezés szempontjait is figyelembe vevő, a tervezést (alapozást) elősegítő külön dokumentáció 
készül. Különösen fontos az ilyen jellegű munka elkészítése a megtartandó, illetve a bemutatandó emlékek 
esetében. Ez utóbbi esetben általában már nemcsak alapinformációk, hanem szükség szerint, értelmezett ada-
tok is szerepelnek a dokumentációban. 

A régészeti feltárás hatósági szempontból a feltárási dokumentáció elkészítésével és leadásával fejeződik 
be. A városi régészetben a dokumentáció azonban nem kezelhető „lezárt akta”-ként, amelyet majd a tudomá-
nyos feldolgozás során vesz újra kézbe a régész. A dokumentáció az intézmény adattárába kerülve azonnal ré-
sze lesz a múzeum alapdokumentációs rendszerének, s folyamatos használatba kerül az intézmény napi mun-
kájában. Nagy segítség a városi régészetben is az ásatási és nyilvántartási adatbázisok térképi összekapcsolását 
biztosító térinformatikai rendszer, melynek megteremtése a közeljövőben a korszerű régészeti feladatellátás 
egyik alapkövetelményévé válik. 

A régészeti munkához ezen a ponton illeszkednek a muzeológiai feladatok, melyek a múzeumi gyűj-
teménybe (adott esetben adatbázisába) integrálva őrzik meg a régészeti örökség újonnan előkerült elemeit. 
Emellett az ásatási dokumentációk eredeti fotói, rajzai és geodéziai felmérései (illetve adathordozói) külön 
gyűjteményként is archiválásra kerülnek (fotótár, rajztár), melyek így válnak a tudományos feldolgozás és 
közzététel alapelemeivé. 
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A városi feltárások esetén a régészeti ásatások eredményeinek közzététele, társadalmi hasznosítása ugyan-
csak kiemelt feladat. Miután a városi régészet „közösségi” régészet, tehát a közösség tájékoztatása elengedhe-
tetlen velejárója a városi régészeti munkának. Ebben nemcsak az új eredmények gyors ismertetése (honlapon, 
új szerzeményi kiállításokon, kiadványok formájában) segít, hanem az ásatási bemutatók, vezetések, ásatási 
nyílt napok szervezése, ami pedig a múzeum közönségkapcsolati munkájához, a tudatos örökségvédelmi ne-
velési feladathoz illeszkedik. A városi régészeti örökség feltárásának, védelmének és megőrzésének folyamata 
ezen a ponton is szervesen kapcsolódik egymáshoz. 
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2.4. Temetőásatás

Kulcsár Valéria – Lőrinczy Gábor – Makkay János – Mráv zsolt –  
szőnyi Eszter – Tóth Endre

2.4.1. Temetőfeltárás

I. a TEMETőFELTárás áLTaLános aLaPELVEI

Kiindulópontként felidézhető az, amit fél évszázaddal ezelőtt Banner János tanított: nem kultúrát, hanem 
területet ásunk. Ez akár úgy is értelmezhető, hogy – legalábbis ásatástechnikai szempontokból – nincs őskori, 
népvándorlás kori vagy akár középkori temetkezés. Sem rítusára, sem mellékleteire vagy akár csontvázára 
nézve. Vagy akár földrajzi helyzetére: hiszen az emberi faj – tehát akár maradványai is – egységes. Léteznek 
viszont különbségek a sírok együttesei, a temetők szempontjából. Ásatási szempontból alapvetően más mód-
szereket igényel az égetéses vagy korhasztott (hulla- vagy tetem-temetkezések, rossz kifejezéssel csontvázas 
temetkezés, viszont megfelelő a csontvázas sír kifejezés) sír feltárása. 

Az angol nyelvű irodalomban ez utóbbiakat inhumation-nek nevezik, rögtön különbséget téve natural 
inhumation és intentional inhumation között. Az utóbbit nem szükséges magyarázni, az előbbi olyan emberi 
maradványokat jelent, amelyek természeti katasztrófák (földcsuszamlás, sziklaomlás, földrengés, vulkánikus 
tevékenység, lávaömlés, áradás és végül épületek pusztulása) során kerültek természetes úton eltemetődésre (és 
nem eltemetésre). Ezeknek a körülményeknek a megállapítása általában véve egyszerű, ennek ellenére hazánk-
ból alig ismerünk hiteles régészeti adatot ilyesféle eseményekre. Fontosságuk nagy, mert bár ilyen esetekben 
igazi mellékletek nincsenek, a látszólagos mellékletek néhány fajtája: a halott abban a pillanatban magán viselt 
ruhadíszei, ékszerei, szerszámai pontosan keltezhetik az említett földtörténeti eseményeket. Ilyen esetekben a 
feltárt csontváz gondos felszedése és csomagolása kiemelten fontos, mert akár egyetlen darabka is alapvető in-
formációt őrizhetett meg. Fontos körülmény lehet a csontmaradványoknál az is, hogy mely sérülések történtek 
az eltemetődéskor, és melyek már az eltemetéskor. (Mindkét esemény lehet akár több ezer évvel ezelőtti is.)

A csontváz állaga-állapota nemcsak a temetés óta eltelt időtől függ, hanem a talajtól is. Savas vagy magas 
alkáli tartalmú talajok emésztik a csontvázak csontjait, és bizonyos esetekben az időszakosan vízjárta helyek 
is. (Ilyen okok miatt nem maradtak meg például Méhteleken sem az állat-, sem az embercsontok). A mészben 
gazdag területeken a száraz időszakok alatt mészkoncentrációk válnak ki a talajból, és ezek rárakódva a csont-
vázakra, roppant megnehezítik mind a kibontásukat, mind a felszedésüket (példa a tiszapolgári kultúra Polgár, 
Basatanyán feltárt temetője, ahol a sírokat valósággal ki kellett vésni a sírgödör kitöltéséből). A csontváz állagát 
befolyásolhatja az adott időszak táplálkozásának minősége is: hét szűk esztendőben felcseperedett, rosszul táp-
lált egyének csontjai gyengébbek. A talaj sajátosságai miatt esetenként el is tűnnek az antropológiai maradvá-
nyok. Néha csak a fogak vagy a medencefoszlányok adnak tájékoztatást a váz egykori helyzetére vonatkozóan.

Külön kategóriát jelentenek a különböző korszakokban előfordulható tömegsírok. A jelenség jó példája 
az esztergályhorváti késő neolitikus tömegsír, amelynek fele részében 25–30 csontváz meghatározható részei 
kerültek elő. A feltáró számítson arra, hogy rendkívüli feladat elé kerül, amikor az általában összekuszált ál-
lapotban lévő vázakról pontos rajzot akar készíteni, ami később a temetési rítus/ok, (pl. voltak-e zsugorítva az 
egyes halottak) megállapításához szükséges. (Lásd pl. a Szarvas 8. lelőhelyen talált Körös-sírt a maga 7 vagy 8 
összedobált halottjával, amelyek nem egy időben történt eltemetésekből származnak.) Más többes sírok (tö-
megsírok) viszont azonos időben kerülhettek földbe – ennek az eldöntése a legfontosabb. Azonban (mint az 
esztergályhorváti sír is mutatja), még azonos makroidőben eltemetett sírok között is lehet kicsiny időkülönb-
ség, amikor egyes holttesteket kísérő-közbeeső szertartások előtt, másokat utánuk helyeztek el a gödörben.
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Summa summarum: a lényeg a rendkívül pontos dokumentálás, és tanácsos, hogy mind a kibontást, 
mind a rajzolást tömegsír esetében antropológus végezze, hogy az egyes csontok később a rajzon azonosítha-
tók legyenek. Itt a jó fénykép sem segíthet.

Ugyancsak nem sorolhatók a szabványos sírok kategóriájába a telepobjektumokban (legtöbbször hulla-
dékgödörben, de előfordul ház betöltésében, kútban stb.) talált emberi maradványok. Az esetek nagy részében 
gödrökbe bedobott vagy ott rendellenes helyzetben eltemetett(?) halottak már a legtöbb korszak objektuma-
iban előkerültek. Elföldelésük sajátosságait többféleképpen magyarázzák (áldozat, ellenség által elpusztított 
helyi lakosok, rabszolgák, baleset stb.), általánosan elfogadott álláspont még nem alakult ki. Módszertani 
szempontból lényeges, hogy a bontás és dokumentálás során megpróbáljuk rögzíteni, milyen kronológiai vi-
szonyban vannak az emberi maradványok a telepobjektummal (pl. a gödör aljára helyezték a halottat vagy 
hulladékrétegre került, és a továbbiakban hulladékveremként használták az objektumot; a ház betöltődése 
után ásták bele a sírt vagy még előtte?). Egyebekben ugyanúgy kell eljárnunk, mintha egy „szabályos” sírral 
lenne dolgunk.

Előkészítés, tervezés
Ritka kivételektől eltekintve a legtöbb korszak temetkezései terepbejárással csak ritkán azonosíthatók (a fel-
színhez közelebb fekvő sírokat szokták szétszántani, jellemzően a templom körüli temetőket, ilyenkor talá-
lunk a felszínen embercsontokat és sírleleteket). Így aztán a temetők gyakran okoznak meglepetést egy-egy 
útnyomvonal, anyagnyerő hely vagy zöldmezős beruházás esetében. Az egész beruházás régészeti feltárására 
kötött szerződésben célszerű kitérni az előre nem ismert, váratlanul, esetlegesen csak a földmunkák során elő-
kerülő temetőkről. Ezek felbukkanása természetesen a feltárás költségeinek megemelkedését, a terület vagy 
az objektumszám lényeges növekedését vonja maga után. A feltárásra kiegészítő szerződést kell kötni.

Ha korábbi ásatásokból, helyszínelésekből stb., vannak adataink arra nézve, hogy milyen korszak sírja-
inak előkerülése várható az adott területen, készüljünk fel, ismerkedjünk meg a kor temetkezési rítusának 
jellegzetességeivel!

Ahol a feltárások nem őrzött területen folynak, célszerű úgy tervezni a munkát, hogy a bontás egy nap 
alatt érjen véget. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a sír kinyitását, a váz kibontását és dokumentálását 
a munkaidő végéig, ill. sötétedésig be kell fejezni. Nem célszerű a koporsóig (és/vagy tégla-, kő-, egyéb épít-
ményig) vagy a vázig bontott sírokat észrevehetően a helyszínen hagyni. Időhiányba akkor kerülünk, ha – a 
római és középkori sírok esetében – az épített sírládába földet is szórtak.

A későbbi temetőelemzés szempontjából fontos, hogy a területről részletes szintvonalas térkép álljon a 
rendelkezésünkre (lehetőség szerint geodétával készítessük el a feltárás kezdetén, különösen, ha nagy felüle-
ten géppel szedetjük le a felső rétegeket).

Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy – főleg rabolt temetők vagy sekélyen fekvő és a szántásnak 
kitett sírok esetében – érdemes a humuszolás előtt fémkeresővel végigvizsgálni a feltárandó területet. Nagy 
mennyiségű fémtárgy kerül a bolygatás (mezőgazdasági munkák, rablás, állatjárat stb.) során a humuszba, 
melyeket a gépi földmunka örökre megsemmisíthet. A fémkeresős vizsgálatnak a feltárás folyamán is van 
értelme: a kidobott földben rendszeresen kerülnek elő a bontás során észrevétlenül maradt kisebb tárgyak!

a sír és környékének feltárása
Akár gépi, akár kézi erővel szedjük le a felső földréteget, a felszínt a régészeti jelenségek szintjén gondosan meg 
kell nyesni és a foltokat – a sírnak adott számmal – dokumentálni: fotózni, és amennyiben látunk valamilyen 
különleges jelentséget – pl. rablógödör, koporsókeret stb. – rajzolni is (ügyeljünk arra, hogy a rajzhoz hasz-
nált tengelyt úgy tűzzük ki, hogy a későbbiekben, a kibontott sír rajzolásához is ugyanazt alkalmazhassuk). 
A foltok fix viszonyítási (tengelyt jelölő) pontjaira azért érdemes vigyáznunk, mert a folt és a bontás közötti 
eredmény csak ezek segítségével vethető össze biztonsággal. 

Már itt és a további fotózásnál a sír mellett vagy benne, jól látható helyen északot jelző nyilat és léptéket 
jelző tárgyat (pl. piros-fehér kitűzőkarót, collstokot stb.) kell elhelyezni. A rajzon is mindig jelölni kell az 
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északi irányt és a léptéket. Ha a nyesést követően rögtön nem tudjuk megkezdeni a bontást, a kiszáradást, 
illetve szétázást elkerülendő praktikus letakarni a foltokat.

A szuperpozíciók tisztázását a sírfoltok elemzésével kezdjük. Ha így nem tudjuk eldönteni az időrendet, 
egy mindkét síron áthaladó metszet kijelölésével próbálkozzunk!

A bontással szintenként haladjunk és a körülményektől függően rendszeresen horoljuk vagy nyessük meg 
a sír betöltésének újabban kibontakozó felületeit. Így tudjuk követni az esetleges rablás technikáját, a betöltési 
rétegeket, így vesszük észre idejében a koporsó, illetve egyéb temetési alkalmatosság (kamra, halotti lepel, bőr, 
gyékény, prém stb.) nyomát. Amennyiben ilyesmi jelentkezne, dokumentáljuk. A bontás során dönthetünk 
úgy, hogy a feltűnő nyomok (pl. koporsó maradványai vagy elszíneződése) indokolttá tehetik a sír metszet-
re bontását. Ez információt szolgáltathat a rablás módjáról, a koporsó jellegéről, nagyságáról, a különböző 
típusú betöltésrétegek egymásutániságáról. A metszetre bontás értelmét minden egyes esetben külön kell 
mérlegelni. Amennyiben metszetet készítünk, akkor is érdemes spakninyomonként mélyíteni a sírt, mivel így 
ugyan összefüggően a koporsó egészét nem látjuk felülnézetben, de a helyes dokumentálás esetén rekonstru-
álható. Ugyanakkor metszetben megállapítható, hogy rönk- vagy deszkakoporsóval állunk-e szemben.

A sírfolt elérésekor és utána lejjebb haladva a temetéskor az aknában leletek, pl. érmek, kovaszilánkok ke-
rülhetnek elő. Amennyiben egy-egy ilyen jelenséggel rendszeresen találkozunk, elgondolkodtató, hogy rítus-
elemmel van-e dolgunk. Mint már felhívtuk a figyelmet, nem szabad megfeledkeznünk az esetleges sírrablás 
nyomainak követéséről. Célszerű a rablási gödröt először (esetleg metszetben) kibontani és azt dokumentálni.

Ahogy a koponyát és a mellékletek szintjét elértük, finomabb, kézi szerszámokat használjunk. (Minden 
temetőnek megvan a maga specifikuma, eszerint kell eldöntenünk, milyen szerszámokat használjunk a mélyí-
téshez.) Nincs meghatározható eszköz: mindenki a tapasztalata alapján válasszon eszközöket (spakni, brades, 
különféle szobrász-, illetve orvosi eszközök kiválóan alkalmazhatók). A továbbiakban a csontváz bontásának 
általános szabályai érvényesek: arra kell törekednünk, hogy a temetkezés minden elemét – a csontvázat és a 
leleteket – in situ őrizzük meg a teljes dokumentálásig. A váz szintjén továbbra is próbáljunk horolni, mivel 
a koporsó vagy szerves anyagba tekerés gyakran csak ekkor rajzolódik ki dokumentálhatóan. Téglasírok ese-
tében célszerű a bontást a lábszár hosszú csontjainál kezdeni, megkeresni a sírgödör épített vagy természetes 
alját, és azon bontani, mert a föld eltávolítása a téglaszintről könnyebb. 

A hamvasztásos sírok esetében ugyanazok a szempontok a mérvadók, mint a „csontvázas” temetkezések-
nél (a leletek in situ hagyása, metszetkészítés – részletesen ld. lejjebb, Szőnyi Eszter tanulmányában). Különös 
nehézséget jelent a szórt hamvas sírok felismerése és bontása: hiszen az esetek egy részében (és ez a nagyobbik 
része) csak annyit tapasztalunk, hogy egy kicsi, sekély gödörben apró, esetleg megégett kerámiatöredékek 
kerülnek elő. A hamvakat a fehér, kalcinált csontszilánkokról azonosíthatjuk (az ásatáson nyert adatok igen 
korlátozott száma miatt itt különösen fontos ezek összegyűjtése vizsgálatra, ugyanúgy, mint a talajminta). Ha 
már megtapasztaltuk, hogy egy lelőhelyen ilyen jellegű objektumok előkerülése várható, törekedjünk arra, 
hogy metszetben bontsuk ki és dokumentáljuk őket, mint a telepjelenségeket. A mellékleteknél meg kell kü-
lönböztetni a máglyáról összeszedett tárgyakat és az eleve csak sírmellékletként szolgáló darabokat.

A sírral együtt célszerű tisztáznunk a környezetét is. Ehhez tartozhat pl. a temetkezéshez vezető rabló-
árok, a sírt kerítő árok, a sír körül szabályosan elhelyezkedő – esetleg áldozati – gödrök vagy egyéb jelenségek, 
amelyeket a bontás és dokumentálás általános szabályai szerint kell feltárni és rögzíteni. Vagyis minden eset-
ben metszetre kell kibontani ezeket az objektumokat. A sírt kerítő árkok funkciója (lett légyen szó őskori, 
szarmata vagy római temetőkről) még nem tisztázott. Ezért is érdemes megfigyelni a betöltés jellegét, ke-
ménységét. Különösen fontos tényező, hogy egyidejűleg vagy fokozatosan töltődtek-e be ezek az objektumok. 
Rendszeresen előfordulnak áldozati tárgyak a betöltésben, illetve az árkok alján (széttört edények összeillő 
részei, állatrészek) – ezeket érdemes in situ kibontani és dokumentálni. (A fentiek értelmében az árkokat és 
más – nem sír – objektumokat feltétlenül bontsuk ki teljes egészében!) A temetési vagy halotti rítus elemei 
lehetnek a sírok közelében megfigyelt átégett felületek.
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dokumentálás

általánosságban elmondhatjuk, hogy mivel a sírok nagyon változatosak, általános recept nincs. Mindig szük-
séges a lehető legsokoldalúbb (leírás, alaprajz, metszetrajz, részletrajz/ok) készítése, a foltfotón kívül többszöri 
fotó a bontás folyamatában, készen, a már üres sírról a felszedés után (ez tegulából vagy kőlapokból összeállí-
tott sírnál elengedhetetlen). 

Már a bontás során törekedjünk arra, hogy minden arra érdemes megfigyelésünket (ld. feljebb!) doku-
mentáljuk fotón és indokolt esetben rajzon, illetve írásban is rögzítsük!

A további dokumentálás a naplóban vagy a naplóban és külön törzs/sír/adatlapon történhet. Az utóbbi 
esetben a naplóban csak az aznap feltárt sírszámokat és az elvégzett munkát kell összegezni, minden egyes sír-
ról külön jegyzőkönyv (adatlap) készül. Hogy ezt az ásatási naplóban vezetjük-e vagy külön lapon, füzetben, 
az az ásató kialakult szokásának függvénye. A temetőtérképen a biztos sírfolt jelentkezését már jelölni kell, a 
sírt el kell látni számmal.

Római kori emlékek feltárása esetében a limes-mente és a városok temetőit nem számítva a számozással 
nincs probléma: folyamatosan lehet a sírokat számozni. Ha a közelben, de biztosan elkülönítve egy újabb, 
ugyanabból a korból származó temető kerül elő, akkor kell a temetőt elnevezni és új számozást indítani. A 
városi és limes-menti temetők gyakran régóta kutatottak, és folyamatosan kerülnek napvilágra sírok. Itt sem 
célszerű egyre újabb és újabb sírszámokat használni. A kialakult gyakorlat szerint a lelőhely megnevezése után 
égtájak szerint tudjuk elnevezni a temetőket (Intercisa–déli temető vagy Savaria–keleti temető), és az előke-
rülő sírokat folyamatosan kell számozni. Feladat viszont a nagyobb városi temetők esetében a régen feltárt 
sírokat egységes rendszerben újraszámozni, és az újonnan előkerült sírokat ebben a rendszerben számozni 
tovább.

A sír kibontása után 1:10 arányban rajzot kell készíteni a vázról, a viseleti tárgyakról és a mellékletekről. 
Fontos, hogy a váz fotózása, rajzolása után is megtartsuk a fix pontjainkat, amelyekhez képest a mérőszalagot 
kitűztük és amelyhez bemértük a csontokat és a leleteket. Így a felszedés során a váz alól előkerülő leletek 
pontos helyét is rögzíteni tudjuk. A sír földjében másodlagos leletek is lehetségesek; ezeket a tényleges sírmel-
lékletektől a dokumentáció készítése során is külön kell jelölni. A rajzolás nem csak a dokumentálás miatt 
kötelező, hiszen ezt esetenként a fényképezés pontosabban megteszi. Rajzolás közben azonban sokkal jobban 
meg tudjuk figyelni a jelenségeket, és ez pontosabb észlelésüket teszi lehetővé, mint fénykép készítésekor. A 
sír adatlapja (és/vagy a sírrajz) tartalmazza a sírszámot, a tájolást, a rajzolás keltezését, az arányszámot (lépté-
ket), a sírfolt észlelésének, téglasír esetében a tetejének és a sír aljának a mélységét, végül a viseleti tárgyakat 
és a mellékleteket. Az utóbbiakat a sírlapon célszerű számmal vagy nyíllal jelölni és a rajz mellett pontosan 
megnevezni. A lelet helyzetét pontosan rögzíteni kell leírásban is (pl. hajkarika nyílása merre, csattüske hegye 
merre, csat, ruhakapocs melyik oldalával felfelé). Fémtárgyak, sőt érmek esetében is meg kell figyelni, hogy 
az adott tárgy melyik oldala volt fent, hiszen ilyen megfigyelések a viseleti rekonstrukció szempontjából nél-
külözhetetlenek. Római érmeknél pl. felmerült annak ötlete, hogy az istenségeket ábrázoló oldalukkal felfelé 
tették őket a sírba. Érdemes ezt megfigyelésekkel alátámasztani vagy cáfolni.

Jegyezzük fel a csontvázzal kapcsolatos megfigyeléseinket: a vélt nemét, korát, fekvésének jellegzetességeit 
(pl. kéz- és lábhelyzet), a szokásostól eltérő vonásait (pl. különösen erős csontozat, gracilis termet, a többi sír-
tól eltérő koponyaforma stb.), megtartását.

A sírról felülnézeti fényképet kell készíteni (törekedjünk arra, hogy optimális magasságból fényképez-
zünk, lehetőleg létráról vagy egyéb magaslatról, hogy a kép a lehető legkevésbé torzítson), a sírszám és az észa-
ki irány feltüntetésével. Részletfotót készítsünk minden egyes lelet helyzetéről, illetve a csontváz jellegzetes 
részeiről (koponya, kéz, medence, lábfej, esetleg patológiás jelenségek a csonton stb.)! A leletek beazonosítása 
érdekében törekedjünk arra, hogy a fotón, rajzon és a leírásban azonos számmal szerepeljenek! A rossz állapo-
tú tárgyakról (1:1 léptékben) vagy összetartozó leletegyüttesekről (pl. övgarnitúra, gyöngysor, nyaklánc, tar-
solydíszítés és -tartalom) érdemes külön rajzot készíteni 1:5 vagy 1:1 léptékben. (Ne felejtsük el megjelölni a 
részletrajz helyét az általános sírrajzon!) Ezek a rajzok a továbbiakban azon túl, hogy a feldolgozást szolgálják, 
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megkönnyítik a restaurátor munkáját. Különösen korrodált vastárgyak esetében fontos a rajz, mert a tárgy 
szétporladhat, és a rajzoló lesz az, aki a leletet utoljára látta. 

A dokumentáláskor érdemes feljegyezni, hogy a gödör (sírépítmény) vagy a váz tájolását adtuk-e meg (ide-
ális esetben mindkettőt). Szokványos aknasír esetében két lehetőség van. Amennyiben a sírakna betöltése 
jól látható, és a környező földtől a hosszanti oldal egyenes vonalban elválik, az akna oldalát lehet bemérni. 
Amennyiben az elválás nem figyelhető jól meg, akkor a kibontott váz tengelyét a koponyától a bokacsontokig 
kifeszített, a váz rajzolásához is használható zsinórt tudjuk tájolni.

A halott tájolása egy-egy kultúrára jellemző eleme a temetési rítusnak. A csontvázas rítusú római temet-
kezések pl. általában nyugat–keleti tájolásúak, de a szóródás 45–45 fokkal is eltérő lehet. Az eltérő tájolás 
okát kutatni kell (ez minden korszakra érvényes). A váz nyugat–keleti fektetése esetén a koponya nyugaton 
van, és a váz kelet felé tekint: ezt a tájolást hagyományosan keletelésnek nevezzük. Félreértések elkerülése 
érdekében minden tájolás esetében célszerű először a koponya, azután a lábvég fekvését megadni: észak–déli 
tájolás (koponya északon van), dél–északi tájolás (a koponya délen van) stb. A szöveges irány mellett (pl. 
D–É), minden esetben adjuk meg a tájolás abszolút értékét is (0–180o).

Épített sírok esetében felülnézeti rajz és keresztmetszet is szükséges. A sír feltárása közben tett megfigye-
léseket is a sírlapon vagy az adatlapon/naplóban rögzítsük. Praktikus minden – akár a későbbi megfigyelések 
után értelmetlennek is bizonyuló – részletet papírra vetni, utóbb ezeknek a feljegyzéseknek nagy hasznát 
vesszük, mert bármilyen minőségű is a rajz és fotó, képtelen arra, hogy a megérzéseinket és benyomásainkat 
rögzítse. 

Felszedés, csomagolás
Felszedéskor jegyezzük fel ötleteinket a problémás tárgyak esetében, ne felejtsük, senki soha olyan összefüg-
gésben nem fogja látni őket, mint mi: eredeti helyzetükben, a sírban! A mellékletek felszedésekor hasznos, ha 
a tárgyat 1:1 méretben még a helyszínen felvázoljuk. A csomagolás során a fotó/rajz/leírás számán csomagol-
juk el a tárgyakat. A bontás közben a sírföldben előkerülő – esetleg a sírtól eltérő korú – kerámiát és egyéb 
leleteket ugyancsak csomagoljuk el „a sír földjéből” megjelöléssel. A csomagoláson (a zacskón vagy dobozon 
kívül és a belső cédulán) szerepeljen a lelőhely neve, az aktuális dátum, a sírszám, a lelet megnevezése és száma. 
Római temető esetében számítani lehet üvegedényekre, bennük néha a folyadék is megmaradt: ez a csomago-
lóanyag, papírvatta mennyiségét növeli, és megfelelő szállítódobozt tesz szükségessé. 

Az embercsontok felszedésekor a koponyát bandázsba fogva csomagoljuk külön a többi csonttól. A többi 
csontot a koponyához hasonlóan csomagolópapírba tegyük (ld. még az embertani fejezetet!). Az átégett, kor-
rodált fémek (vasak, bronzok) felszedését lehetőleg restaurátor szakemberre bízzuk! Ha ez nem lehetséges, 
csíkokra vágott papírvatta és kartondoboz védi meg rövid időre.

A felszedésnél-csomagolásnál tartsuk szem előtt, hogy ekkor nyílik alkalom minták eltevésére a termé-
szettudományos vizsgálatokhoz (ennek módjáról részletesen ld. a kötet vonatkozó fejezeteit!). Egyes leleteket 
érdemes in situ felszedni, ami annyit jelent, hogy a tárgyakat csak részben kibontva, földlabdával/kockával 
együtt vesszük fel. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor az ásatáson nincs restaurátor, aki helyben megfe-
lelően tudja kezelni a rossz állapotú tárgyakat, valamint azokra, amikor bizonyos tárgyak megfelelő kibontá-
sára és dokumentálására hosszabb időre és benti körülményekre lenne szükség. (Ilyen pl. egy szarmata sírban 
előkerült több száz darabos lábkörnyéki gyöngyözés).

utómunkák a sírgödörben
A már üres sírgödörben gondosan tisztítsuk meg a sír alját és oldalait. Elképzelhető, hogy csak ilyenkor tu-
dunk megfigyelni olyan jelenségeket, mint pl. a halotti ágy vagy koporsókeret nyoma (pl. az ún. Szent Mihály 
lova – cölöplyukak jelzik a sír aljában); vagy az ún. „fülek” (a sírgödör hosszanti oldalainak sarok felőli vé-
geiből kitüremkedő oszlop(?)nyomok, amelyeket rendszerint csak a teljes kibontást követően észlelhetünk), 
égésnyomokat, különféle elszíneződéseket, amelyek a halott alá terített (szerves) anyagot jelezhetik. Figyel-
jünk rá, hogy a csontváz alatt van-e betöltési réteg vagy közvetlenül a sír alján feküdt – ez az információ 
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utalhat pl. koporsóra. A gödör oldalainak átvizsgálása rávilágíthat egy észre nem vett padmaly vagy rejtekhely 
meglétére (sztyeppei szokás: a rabló elől a sír falába vájt üregbe rejtik az értékesebb tárgyakat – ún. tajnyik; de 
létezik a szokás a római korban is: pl. az ornavassoi temetők viseleti tárgyait fülkékben külön ládákba tették.)

A talajviszonyoktól függően szerszámmal is át lehet vizsgálni a sír alját. Előfordulhat ugyanis, hogy amit 
érintetlen altalajnak vélünk, az valójában nem az, hanem a halott alá terített tiszta homokréteg. Ez utóbbi 
alatt még előkerülhetnek elrejtett tárgyak. Ugyancsak átvizsgálásra érdemesek az állatjáratok, amelyekben 
rendszeresen találunk a rágcsálók által magukkal hurcolt apróbb leleteket. Jól hasznosítható a bontás során, 
de különösen felszedés után a fémkeresős vizsgálat, amely elsősorban az állatjáratokban lapuló fémek össze-
gyűjtését segíti. (Ugyanez vonatkozik a sírokból kidobott földre, amelyben a detektor még a leggondosabb 
bontás után is talál leletet!)

Figyeljünk oda arra, hogy a rablógödrök, rablóárkok alján találunk-e beiszapolódott réteget (ez arra utal-
hat, hogy a rablás után a gödör sokáig állt nyitva). 

Felszínrajz
A sírokról összesítő felszínrajzot kell készíteni az adott lelőhelyen követett szisztéma szerint. Érdemes azon-
ban egy áttekinthető léptékű (1:50, 1:100) térképet is készíteni, hogy képünk legyen a temető szerkezetéről. A 
bemérés történhet a foltok dokumentálásával vagy később. Ha a beméréseket azonnal elvégezzük, számítsunk 
rá, hogy esetleges későbbi eső után a másképpen átázott föld elszíneződései még újabb sírokról árulkodnak – 
ez elsősorban urnatemetkezéseknél fordulhat elő. 

Igyekezzünk az egyes temetkezéseket – elsősorban azok jelentkezési szintjét – szintezni. Ezek az adatok 
sokat jelenthetnek majd a feldolgozás során.

II. a sír-, ILLETVE TEMETőFELTárás sPEcIáLIs EsETEI

Makkay János

őskori temetkezések
Az őskor egy (számunkra, régészek számára) meglehetősen késői szakaszában alakult csak ki a zárt temető 
(jelen pillanatban az iráni Sanidár-barlang néhány tucat sírból álló protoneolitikus temetője). Az e kézikönyv 
más fejezeteiben leírt szempontok minden további nélkül alkalmazhatóak az ún. őskori sírok esetében is, 
legyenek azok akár égetésesek, akár korhasztottak. 

Az őskor fogalmából következik viszont az, hogy – területileg eltérő jelleggel, de – temetkezései általában 
véve korábbiak, mint az ókori temetkezések. (Az eltérés abból adódik, hogy akár mezopotámiai, akár egyipto-
mi stb. ókori temetkezések korábbiak is lehetnek időben, mint például a balkániak, sztyeppeiek). Tehát álta-
lában véve korábbiak, azaz gyakorlatilag több száz, több ezer, több tízezer évvel hosszabb ideig voltak (vannak 
a földben). Ez a körülmény – társulva azzal, hogy nagy részük koporsó, illetve textilbe vagy gyékénybe csava-
rás stb. nélkül került a földbe – okozza azt, hogy az őskori sírok csontjainak állaga általában véve rosszabb, 
mint a későbbieké. Kivétel természetesen ezernyi van.

Mind a fakoporsókból, mind a halott más jellegű befedéséhez használt takarókból, szőnyegekből, gyé-
kényekből az időtényező következtében az őskori temetkezések esetében csak korhadt-foszlott részletek, a 
legtöbbször csak fehér vagy akár színes porszerű vékony csíkok, sőt csak lenyomatok maradnak. Akárcsak a 
vékonyabb deszkékból-gerendákból. Zoltai Lajos annak idején a hortobágyi középkori templomok alatti kur-
gánokban végzett feltárásainál sok ilyen maradványt – fehér és színes lenyomatokat és csíkokat – figyelt meg 
és emelt is ki in situ. Rajzokat ritkán vagy egyáltalában nem készített róluk, és így ezek a fontos adatok (akkor 



Temetőfeltárás

135

még kivehető minták) azóta megsemmisültek.1 Mindezek a körülmények együtt fölöttébb szükségessé teszik 
az ilyen maradványok lehető legrészletesebb rögzítését az ásatás korai, sőt legkorábbi szakaszában, rögvest a 
felismerés pillanatától. 

Vannak adatok arra, hogy az okkerrel kezelt holttesteknél a csontra lekerült festéknyomok a feltárás során 
percek alatt eltűnnek, elhalványodnak. A teendő ugyanaz. A két körülmény – korhadt fakoporsók (gyéké-
nyek és bőrök), valamint okkeres temetkezések – együtt kerültek elő Vésztőn a Mágori dombon Hegedűs 
Katalin ásatásain a tiszai kultúra sírjaiból. Azonnal készített színes fotók és analitikus rajzok nélkül nem 
derült volna fény a koporsók méreteire és szerkezetére, de arra sem, hogy mi volt az egyik sírban a piros: okker, 
és mi volt egy (másik) sírban a derék tájon megfigyelt piros folt: tudniillik egy festett ágyékkötő lenyomata. A 
háromszögletű ágyékkötőt a megfigyelt piros folt tökéletesen pontos, 1:1 arányban készített rajza mutatta ki.

A korhadt famaradványok kérdésének van egy elágazása is: a gödörsíros kultúra keleti sírjaiban több tucat 
olyan temetkezést tártak fel, amelyekben az egykor a halott mellé-alá tett fakocsi létét nem(csak) korhadt 
farészekből, hanem a kirajzolódó lenyomatokból (némileg hasonlóképpen a Pompeiben és Herculaneumban 
megtalált és gipsszel kiöntött sírüregekhez) állapították meg. Hazánkban eddig ilyet még nem sikerült talál-
ni, gondos megfigyelések és rajzok talán segíthetnek. Részben ugyanez a helyzet a gödörsíros temetkezések 
gödreit befedő, oldalait erősítő gerendák-deszkák szerkezeti részleteit illetően, ahol példa jellegű lehet a Tisza-
vasvári, Deák-halmi dűlőben feltárt sírban megfigyelt gerendaszerkezet csapolása. Fontos körülmény, hogy 
a gödörsíros kori – sőt annál későbbi – temetkezésekben is előfordul, hogy a sírgödör aljára vékony rétegben 
sárga agyagot, apróra tört fehér köveket, esetenként okkert szórtak, amely réteg nehezen választható el a rögös 
altalajtól.

A kurgánok feltárásának többféle elfogadott menete van, a gépi – lehetőleg kerülendő! – feltárásnál az 
átvágást vagy a kurgán fél részének réteges lehordását szokták követni. Egy másik elfogadott módszer az A. 
E. van Giffen-rendszer, amelynél a sírhalom testét négy cikkelyre bontják, és először ezek közül két, csúcsával 
érintkező cikkelyt tárnak fel. Így érthető el a legtöbb profilrajz. 

A kurgánok felhordásának menetét rekonstruálandó, két alapmódszer van: a környezet talaját minden 
válogatás nélkül felhasználni, és a másik, amikor csak fekete föld vagy csak sárga altalaj kerül a kurgán-halom 
testébe. Ilyen részleteknek kulturális jelentősége is van. A kurgánok metszetfalának alapos tanulmányozása 
feleletet adhat ilyen kérdésekre. A kurgánok felhalmozásának egy további lehetősége, amikor az alaptemet-
kezés során keletkezett kis halom (a gödörsírt befedték, és a belőle kitermelt földet a gerendafödél felett hal-
mozták fel) testébe, peremére-szélére ássák a következő sírt, majd a többit, és ezzel a halom teste növekedni 
kezd. Emiatt ritkán fordul elő, hogy két, a kurgán testébe temetett sír átvágja egymást, ugyanakkor a későbbi 
sírok beásásának (gödrének) megfigyelése is nehéz (lásd lejjebb a hulladékgödörbe ásott sírok feltételezett 
gödrének megállapítását). A kurgánok rétegződésének vizsgálata tehát részben a felhordott föld színe (fekete, 
sárga stb.), részben a konzisztenciája (kemény, lazább) alapján történhet. (Ld. még Ilon Gábor fejezetét!)

Felmerül nemcsak a csontváz, hanem a sírgödör állapota, egyáltalában: kibonthatósága is. Ez különö-
sen nehéz kérdés abban a korszakban, amikor még az sem biztos, hogy a halottat egy határozottan erre a 
célra ásott gödörbe temették. Jelesen a Körös-kultúráról van szó, amelynek csontvázas sírjai a leggyakrab-
ban hulladékgödrökből kerülnek elő, de feltételezhetően nem azért, mert az éppen akkor használatban lévő 
hulladékhalom tetejére hajították őket minden kegyeleti aktus nélkül (hiszen, ha ritkán is, vannak mellékle-
teik), hanem ástak nekik bármilyen sekélyke sírgödröt. Tekintettel azonban a gödörásás szabályaira, az ilyen 
humuszrétegbe ásott, humusszal töltődött sekély gödrök észlelése a hagyományos technikákkal (vízszintes 
nyesés-horolás) lehetetlen, vagy éppen nehéz, és a talaj elszíneződése sem szokott gyakran jelentkezni. Kopor-
só még fel sem igen merül, a gyékény, textil vagy bőr pedig a hulladékban nyom nélkül szokott elenyészni. Az 
ilyen sírok esetében a talaj összetételére lehet figyelni: lazább, és a temetkezés környékén az összetétel (csere-
pek, állatcsontok jelenléte) eltérő: általában kevesebb van belőlük.

1 A kérdés fontosságára lásd D. W. Anthony: The horse, the wheel, and language. Princeton – Oxford, 2007, Fig., 13.4, és 
passim. Princeton University Press.
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Jóllehet egy ilyen temetkezés helye, egy hulladékgödör esetenként zsúfolva van random odakerült edény-
töredékekkel, hasznos lehet néhány nagyobb töredék pontosabb megfigyelése és rajzos rögzítése: ugyanis eset-
leg ilyenekkel fedték be a holttestet (hogy mégse heverjen fedetlenül a gödör hulladékának a tetején). Az ilyen, 
teljesen egyedi szokásokra utaló temetkezéseket a kutatás haphazard burial néven is ismeri.

Ha már a sírgödör kérdése került szóba, érdemes megemlíteni, hogy a néprajzi megfigyelések szerint 
hazánkban is a laza talajú (homokos) területeken volt olyan szokás, hogy a sírba helyezés előtt (szalmával) 
kiégették a gödröt a beomlás ellen. A sírgödör gondos, rétegelt lebontása során feltehetően megfigyelhető 
a sírfal kiégetéséről árulkodó halványpiros réteg. Vigyázat: részben hasonló eredménnyel járhatott a halott 
részleges elégetése magában a sírgödörben (vannak rá példák). Ilyenkor a különbséget az árulhatja el, hogy a 
csontok (esetleg kis része) meg van pörkölődve.

Magának a csontváznak a kibontásánál vannak elgondolások arra, hogy az egyes korszakokban a váz mely 
– feltételezhető fekvésű – részeinél célszerű megkezdeni a kibontást. Ezt jelentős részben az adott korszakban 
várható sajátos mellékletek határozhatják meg, pl. az öv, a kard, a nyúzott lóbőrős melléklet és hasonlók. Az 
őskor esetében a leggyakoribb melléklet az edény, amely bárhol lehet a sírban, de általában a legmagasabbra 
ér, és így a kérdés első része eldöntött. Az edények lehetnek a fejnél, a lábnál, vagy akár a csontváz teljes hosz-
szában. Épen vagy viszonylag épen maradt edények esetében a kibontás egyszerűbb, a darabokra töröttek 
esetében nehezebb. Különösen annak eldöntése, hogy az edények eltörése mikor történt meg:

a. a sírba helyezés után a természetes enyészet miatt,
b. a sírba helyezés után, sírrablás következtében,
c. a sírba helyezés pillanatában az ún. cserépcsinálás – Scherbenmachen – ritusának keretében.
Tanácsot ebben a kérdésben nem nagyon lehet adni. A b. pont esetében a sírrablás egyéb megfigyelhető 

jelei adhatnak segítséget, hiszen az a. pont esetében a csontok anatómiai rendben vannak (lehetnek: hiszen 
rágcsálók okozhattak elváltozásokat, és ugyancsak a mellékletek, pl. gyöngysor), a b. esetében viszont az ana-
tómiai rend megváltozott, megváltozhatott.

De az anatómiai eltérés sem adhat mindig biztos magyarázatot, mert annak esetében is el kellene dönteni, 
hogy mikor történt. A Bicskén, a Galagonyáson feltárt késői újkőkori temetkezésben a holttest egyik (bal) 
lába keresztbe téve feküdt a váz felső részén. Levághatták a sírba tételkor is (a bal medencével együtt), viszont 
az anatómiailag még kapcsolódó comb- és lábszárcsontok félredobásakor szétrombolták a négy edény közül 
az egyiket (a másik három feltűnően épen maradt), és megsérült a derekat körbevevő gyöngysor is. Feltehető 
tehát, hogy a temetés után röviddel (amikor az inak még tartottak) elkövetett sírrablásról van szó, amikor 
valamilyen értékes tárgyat vettek ki a derék tájáról.

Ilyen meggondolások keveset segítenek az úgynevezett csonkítások kérdésében. A rézkori kultúráink kö-
zül a tiszapolgári-bodrogkeresztúri művelődések egyik-másik temetőjében (pl. Konyáron, Pusztaistvánházán) 
figyelték meg, hogy egyes csontvázak lábcsontjai részben hiányoztak. Ezt a kérdést Bognár-Kutzián Ida rész-
letesen megvizsgálta,2 ezért csak futólagosan említek meg szempontokat. Elsősorban annak eldöntését, hogy 

a. a csonkítás a halál előtt (operáció, harci sérülés, betegség) történhetett-e, 
b. a halál után, de még a temetés előtt, rituális csonkítás okán,
c. a temetés során ugyanabból az okból, a visszajáró halottól való félelem miatt, 
d. a temetés után rövid idővel, például a vámpírhitnek nevezett ősi babonák miatt,3 és végül
e. valamilyen későbbi szabályos bolygatás, mondjuk sírrablás miatt (lásd fentebb a másik b. pontot).
Mindez vonatkozik a koponyával kapcsolatos szokásokra is, amelyek mérlegelése természetesen nem az 

ásatás feladata, hanem a későbbi feldolgozásé, viszont kizárólag csak az ásatáson rögzített, minél pontosabb 
adatok alapján történhet meg.

2 I. Bognár-Kutzián : The Copper Age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. Budapest, 1963, 363–367.
3 A c. és a d. pontok körülményeire sok adat található Banner János alapvető tanulmányában: A magyarországi zsugorított 

temetkezések. Dolgozatok 3, 1927, 1–58.
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A csonkítással szinte analóg jelenség a megkötözés, legalábbis a halott iránti félelem szempontjából. Álta-
lában a halál beállta után hajtják végre, és egyik kritériuma az, hogy a lábszárcsontok az erős kötés szorítása 
miatt eltörnek. A másik az, hogy a zsugorított temetkezéseknél a comb és a lábszárcsontok szinte párhuzamo-
sak egymással, ami szándékos megkötözés nélkül nem történhetne meg (a lágyrészek miatt), vagy csak extrém 
soványság esetében. Ugyanez részben érvényes a kar csontjaira is.

Az őskori hamvasztásos sírok esetében az urnákat a földben gyakran összenyomódva, összerogyva talál-
juk meg. Ilyenkor kiváló lehetőség nyílik az urna egyik felének elbontásával a hamvak és melléketek elhelyez-
kedésének rajzi, fényképes és szöveges dokumentálására, réteges és metszetben történő elbontására. Az ilyen 
módon történő feltárással nagyobb mértékben lehet eleget tenni annak az antropológusi igénynek is, hogy 
az egyes csontmaradványok helyzetét dokumentáljuk. Amennyiben az urna alja már csak szűk gödörben ül, 
a gödör esetlegesen még kicsit nagyobb felének feltárása után a metszetvonal mentén kijelölt négyzet vagy 
téglalap alakú felület lemélyítésével megkönnyíthetjük az urna metszetben történő feltárását. A szórt hamvas 
sírokból nem ömlesztve felvett hamvakból az antropológus a temetés módjára, különösen a helyben történt 
hamvasztás esetén esetleg adatokkal szolgálhat.

III. róMaI KorI csonTVázas TEMETKEzésEK

Tóth Endre

A császárkori provinciális hamvasztásos és csontvázas temetkezések megoszlását olyan diagrammal ábrázol-
hatjuk, ahol egy fekvő téglalap alakú mezőben a bal alsó saroktól kiinduló átló van: a felső mező a kora csá-
szárkori hamvasztásos temetkezéseket, az alsó a csontvázasakat jelenti. A császárkor elején sok hamvasztásos 
temetkezés van, majd egyre fogyva még a 4. században is előfordulnak. A holttest elföldelése a kora császár-
korban már előfordul, majd az idő előrehaladásával a 2. század végétől egyre gyakoribbá válik. Természetesen 
az időszakra jellemző temetkezéstől eltérő rítusra külön figyelmet kell fordítani. Például: a kora császárkorban 
az eraviszkuszok birituálisan temetkeztek (pl. a solymári temető), a késő császárkorban pedig szóba jöhet az 
etnikai különbség (ilyenek azok a betelepítettek, akik halottaikat elégették, pl. a carpok a Dél-Dunántúlon, 
de hamvasztásos rítusú temetkezés egyedi sírok esetében is előfordul: Szombathelyen, Sorokpolányban, Pé-
csen stb.). A rítus változásával nagyjából párhuzamosan változik a sírkőállítás szokása, mivel ez elsősorban a 
hamvasztásos temetkezésekre jellemző. A test elföldelésének terjedésével csökken a sírkövek állítása. Minden 
bizonnyal azért, mert akiknek korábban módjuk volt sírkövet állítani, azok most szarkofágba temetkeztek. 
Akinek nem volt módjában kőszarkofágot készíteni, azt változatos módon, téglából összeállított vagy falazott 
sírláda készítésével utánozta.

A római kori temetők hagyományosan a településről kivezető utak mentén, a településtől távolabb he-
lyezkednek el. A vicusok (kisebb falusi közösségek) a nem kiépített utak mellé települtek, ezért az utak csak 
igen ritkán figyelhetők meg. Emiatt a kis települések és a temetőik viszonya a Dunántúlon vizsgálat nélkül 
maradt. A városok (és katonai táborok) esetében a település és a temetők fekvése jobban ismert: a lakosság – 
beleértve a korai hamvasztásos temetőket is – a városból kivezető utak mellé temetkezett. A villagazdaságok 
tulajdonosai és családjuk is a villa közelében temették el halottaikat (kővágószőlősi sírkápolna).

A késő római temetők esetében gyakori, hogy a temetőt a településtől keletre és délre nyitják (Savaria, 
Ságvár, Alsóhetény, Tác, még a Duna-határ mellett is: Aquincumban, Szentendrén, Százhalombattán stb.). 
Azokat a szarkofágokat, amelyeken nincs felirat, szintén földbe ásták. Amennyiben épületen belül temetkez-
tek vagy a sír(kamra) felett épület (vagy sírkert) állt, az egyes sírok helyét külön nem jelölték. Ha a temetés – 
bármilyen módon – földbe ásott gödörbe történt, akkor kegyeleti okokból jelölni kellett a temetkezés helyét. 
Alig van ismeretünk arról, hogy a földbe ásott sírokat a felszínen hogyan jelölték. A sír felhantolása régészeti-
leg nem figyelhető meg. Mivel a temetőkben az eredeti járószint felett gyakorlatilag nincs felülrétegződés, sőt 
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inkább az eredeti talajszint tűnt el, a sírgödör egykori jelölése elpusztult vagy észlelés nélkül maradt. Néhány 
helyen (Szombathely, Pécs, Alsóhetény), mégis meg lehetett figyelni a sírgödör felett vízszintesen lerakott 
téglákkal való jelölést. A sírjelölés lehetőségével számolni kell, ezért a feltárás kezdetén nem célszerű a felületi 
földréteg gépi eltávolítása. Mikor megállapítható, hogy az eredeti felszín elpusztult, akkor lehet földgyalut 
igénybe venni. 

Tervásatás esetében a földmunka módjának megállapításához előzőleg meg kell ismernünk az átlagos 
sírgödörtávolságot, a sírfolt észlelésének a mélységét, a sír aljának mélységét és a tájolását. Ezért az ásatást 
célszerű kutatóárokkal kezdeni és utána dönteni a szelvényes vagy árkos feltárásról. 3–4 méteres sírtávolság 
esetén az árokkal történő és a sírokra rábontásos megoldás a kedvező, de a kikerült föld elhelyezését – mint 
minden más esetben is – előre meg kell tervezni. Sűrűbb temetkezések esetén szelvényes feltárás indokolt.

Csontvázas temetkezés esetében a váz tájolásának megállapítása és feljegyzése követelmény. A sír tájolásá-
nak felvétele különböző a földsírok és a bármilyen módon épített sírok esetében. Amennyiben szarkofágról, 
téglából megépített vagy összerakott sírról van szó (amelyben elvileg több váz, gyakran bolygatott állapotban 
fekhet), akkor a sír felnyitása előtt célszerű magát az építményt tájolni, mert a váz elhelyezése ebben az eset-
ben másodlagos és bolygatott is lehet. Sírládát a váz fekvésével párhuzamos hosszanti oldalán vagy tengelyben 
kell tájolni. Ha a sír téglával háztető alakban van lefedve, akkor a gerincvonalat lehet a legkönnyebben tájolni. 
Vízszintes lefedésnél szintén az építmény hossztengelyét lehet alapul venni. Szarkofágtemetkezés esetén érte-
lemszerűen a szarkofág hosszanti oldalát kell bemérni. A dokumentáláskor érdemes feljegyezni, hogy a gödör 
(sírépítmény) vagy a váz tájolását adtuk-e meg. 

A késő római temetőkben általában egy vagy több, kisebb-nagyobb sírépület állt, tehát különféle alap-
rajzú épületekre lehet számítani. Jelenleg úgy látszik, hogy a szokás a Dél-Dunántúlon gyakoribb, észak felé 
ritkább (Pécsen sok sírépület van, Alsóhetényben már kevesebb, Ságváron kettő, Aquincumban, Szentendrén 
egy-egy). A felszínen álló sírépítmény alatti, azzal együtt vagy külön épített sírkamra csak Pécsen és közvetlen 
környékén volt (Kővágószőlős) szokásban. A sírépületek egykori járószintje lehet a természetes föld vagy lehet 
épített: terrazzopadló vagy téglából, tégladarabokból kirakott; díszesebb kivitel esetében márványlapokkal 
vagy mozaikkal burkolták. A hiánytalan terrazzopadló vagy malteres leöntés nem jelenti azt, hogy alatta ne 
lenne temetkezés. Az első temetkezés(ek) után már elkészíthették a padlót, amelyet újabb temetés miatt ké-
sőbb át is törhettek. Néha a terrazzopadlóban vagy a téglapadlóban kisebb, félköríves, 5–10 cm-es mélyedést 
alakítottak ki, amely a halotti megemlékezés kegyeleti eseményeinek, az étel, a virágok elhelyezésének (vagy 
az azt tartó faállványzatnak, asztalnak) a helye (Pécs, Alsóhetény). 

A temetőépületek mérete és alaprajza változatos: az egyszerű téglalap alakútól az egy vagy több apszissal 
bővítettig. Előfordul, hogy a sírt félkörben nem alapozott fal keríti: a falazás minden bizonnyal pad volt, és 
egyben a sírhelyet jelezte. Azaz ebben az esetben nem felmenő falról és épületről van szó.

A halott eltemetésére kiásott sírakna általában két részre különül el: a felső sírgödörre és az alsó koporsó-
gödörre. A sírgödör általában nagyobb méretű a koporsógödörnél, amelybe a holttest befogadására készített 
fa-, ritkán ólomkoporsót helyezik vagy az esetek többségében téglából összeállított vagy falazott koporsót épí-
tik. A síraknák mélységére nem lehet általánosan érvényes szabályt állítani. Talán annyi mondható el, hogy 
az épített sírok teteje a mai felszíntől általában 100–150 cm mélyen van. Ha a halottat épületben temették el, 
akkor a gödör mélysége sekélyebb is lehet. Szuperpozíció a késő római temetőkben nem gyakori, de előfordul. 

A halott eltemetése a földsírtól a különféle módon épített vagy összeállított sírokig változatos. A császár-
kor végén a szokásos földsír mellett ritkán fülkesír is előfordul. A holttestet fakoporsóban is elföldelhetik, 
amelynek nyoma csak ritkán figyelhető meg.

Földsírok 
A sírakna alján a holttest helyét, a koporsógödröt szabályosabban, függőleges fallal és egyenes vonallal, a sír-
gödörnél kisebb méretben alakítják ki. Előfordul, hogy a holttest körül a sír földjét kivakolják (esetleg festik). 
A vakolás általában leomlik, és darabjai a vázmaradványokat fedik. A földsír tetejét is lefedhetik téglákkal 
akár vízszintesen, akár nyeregtető alakban. Földsír esetén a vázat megközelítve az újabb és újabb nyesésekkel 
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ügyelni kell a föld elszíneződésére, az esetleges fakoporsóra, amely a föld minőségétől függően vagy megfi-
gyelhető, vagy nem. Ha a fakoporsó nyoma nem is látszik a gödörben, de a koporsógödör két végén a váz alatt 
téglákat találunk: ezek koporsóra vagy falapra utalhatnak. Esetenként a földsír alját is kirakhatták téglából.

épített sírok, szarkofágok 
Az épített sírládáknak számos változata van: a falazó- és tetőfedőtéglákból egyszerűen összeállított, a tégla-
sírok számára vetett nagyméretű téglákból állóig, és egész vagy törmeléktéglából kifalazott sírládáig és válto-
zatos módon történő lefedésig. A koporsógödör alját épített sír esetében mindig téglával fedik le. A koporsó-
gödör peremét egy vagy több sorban téglával (és habarccsal) rakják ki és a lefedést erre támasztják. Gyakori 
a tetőfedőtéglákból összeállított koporsó: a sír alja építőtéglákból van kirakva, az oldalai tetőfedőtéglákból 
állnak. Ilyen esetben előfordul a vízszintes téglalefedés. Az általános azonban a nyeregtetőt utánzó lefedés. 
Előfordul, hogy a vízszintes lefedés fölé még nyeregtetős is felállítanak. Minél jobban megépítették a sírládát, 
annál súlyosabb tetőszerkezetet bír el: előfordul a két vagy háromszoros téglasorral való lefedés is. 

Az épített sír esetén a koporsógödör alján építik meg a koporsót: azaz a gödör oldalait kifalazzák, ami 
annyi jelent, hogy befelé szabályosan és simára falazzák, kifelé a gödör fala felé azonban szabálytalan tégla-
darabok kerülnek. A falazott koporsó belül szinte mindig vékonyan vakolt; ez a vakolat általában tartós és a 
helyén marad. Egyszerűbben vagy díszesebben festhették (keretezés, Krisztus-monogram, és figurális festés is 
előfordulhat). A láda aljára hosszanti oldalával keresztbe rakták le a falazó- vagy ritkán tetőfedőtéglákat, álta-
lában 5–6 darabot. A fejnél esetenként kissé megemelik a téglát. A falazott koporsó felső, belső szélein 5–10 
cm széles lépcső van: a nyeregtető tégláit ebbe állítják be. Ha a sírláda nem falazott, hanem csak téglákból 
rakták össze, akkor is lehet peremkiképzése: a koporsógödör szélén 1–2 sor téglaburkolatot raknak habarcsba 
és a tetőt erre állítják fel. A láda vízszintes tégla lefedése is előfordul, sőt néha föléje nyeregtetőt utánzó téglá-
kat is állítanak. A nyeregtetőt alkotó téglák általában falazótéglák, amelyeknek a felső élét vagy lépcsőzetesen 
kivágják és fűrészfogas módon vagy a téglák éleit letörve rakják össze a tetőt. Az épített koporsót 2–3 tégla-
sorral is lefedhetik. Ha a téglák lépcsős kiképzését nem az égetés után faragták ki, hanem korábban, akkor 
eleve sírtéglának készültek. Nagyméretű, kifejezetten a sírláda számára készített téglákat is vetettek. Ezek 
általában 60×60 cm méretűek, és 8 cm vastagok. 

A sír lezárása és a fedőtéglák felállítása után a réseket általában vakolták. Minél jobban épített a sír, a 
vakolás annál gyakoribb. Előfordul, hogy az egész tetőfedést, magukat a téglákat is gondos vakolás fedi. Jól 
megépített sírok esetén a koporsóládát dongaboltozattal is felfalazhatták (Pécs, Ságvár). 

Előfordul, hogy a koporsógödörben a halottat vakolás nélküli szabálytalan kövekkel fogják közre. A 
4. században sírláda kialakításánál nem ritka a korábbi sírkövek, faragványok másodlagos felhasználása 
(Intercisa, Solva). 

Épített sírok esetébe ritkán előfordul, hogy az eredeti talajszintről téglákból összeállított cső vezet a sír-
ládába (Savaria, Aquincum). A leírások szerint ezt a csövet kúpcserepekből (imbrex) állították össze. Előfor-
dulhat, hogy a csövet négyszögletes keresztmetszetű fűtőtéglából rakták össze. Esetleg csak a sírláda tetejéhez 
illesztettek egy korsónyakat (Pécs): az „etetős sírok” a halotti megemlékezések alkalmával folyadék sírba ön-
tését tették lehetővé. Az első két esetben a bontásnál úgy kell eljárni, hogy a jelenséget dokumentálni tudjuk. 
Amikor az élére állított téglákat észleljük, a gödröt keresztben meg kell felezni, a cső tengelyében, és csak a 
gödör egyik felét bontsuk ki. Így a csővezeték, amely nincsen tartósan, malterral kötésben, nem omlik össze: 
rajzolni és dokumentálni tudjuk. A harmadik esetben a sírláda rajzán kell csak jelölnünk és magyaráznunk a 
korsónyakat. 

A koporsógödröt földsír esetén természetszerűleg földdel szórták tele, majd a sír aknáját betemették. 
Gyakran az épített és gondosan lefedett sírban is találunk földet. Ez lehet természetes beiszapolódás, ha azt a 
föld és a vízjárás lehetővé tette. Az sem ritka, hogy a jól megépített és lefedett sírt a holttest és a mellékletek 
behelyezése után – a feltáró nagy bánatára – mégis teleszórták földdel. Téglasír feltárásakor az időbeosztásnál 
ezt a lehetőséget számításba kell venni.
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A váz mellett viseleti tárgyak és mellékletek találhatók. A viseleti tárgyak bolygatatlan sír esetében az 
esetek többségében a viseletnek megfelelően fekszenek. Az ettől eltérő helyzet külön feljegyzendő. A különö-
sen jól megépített sírok esetében a viseleti tárgyak hiánya nem szegénységet jelez, hanem azt, hogy a halottat 
nem a mindennapi ruhájában temetették el, hanem textilbe burkolták. A mellékletek általában a lábnál és 
a fejnél, de bárhol a váz mellett előkerülhetnek. (A mellékletfajtákhoz és változatos elhelyezésükhöz lásd 
Lányi 1972!) A római temetőkben gyakori az üvegmelléklet: vannak temetők, ahol nagy számban fordulnak 
elő (Pécs), máshol, falusi temetkezéseknél ritkán (Somogyszil). Törött üvegedényeket célszerű földlabdával 
együtt kiemelni.

Különösen épített sírok esetében találhatunk textilmaradványokat, amelyek vagy a viselet, vagy a holttes-
tet burkoló lepel maradványai. Ilyenkor gyors restaurátori beavatkozásra van szükség, addig próbáljuk a tex-
tilmaradványokat azonos körülmények között (hőmérséklet, páratartalom) tartani. (Ezekről a kérdésekről 
részletesen ld. a Restaurálás és műtárgyvédelem, valamint a Dendrokronológia c. fejezetet!).

Kőszarkofág esetében a feltárás annyival könnyebb, hogy a szarkofágba nem szoktak földet szórni. A fedél 
leemelésénél figyelni kell, mert a fedél – ha nem is látszik – repedezett lehet, és beomlik a sírba.

A feltárás kezdetén a dokumentálás temetőtérkép készítésével kezdődik, amit folyamatosan vezetni kell. 
A kutatóárkok vagy szelvények felrajzolása után, ahogy a nyesés során előkerülnek a sírfoltok vagy egyéb 
jelenségek, ezeket célszerű folyamatosan felrajzolni és egyúttal a foltok szélét jelölni. A föld kiszáradásával a 
foltok eltűnhetnek. A sírgödör feltárásának megkezdésekor adjunk számot a sírnak.

A sír feltárásakor lefelé haladva földsír esetén is előfordul, hogy a nagyobb méretű mellékletek (pl. orsó 
alakú illatszeres üvegek) állva maradtak a sírban, és a tetejüket a váznál akár 30–40 cm-rel magasabban már 
elérjük. Hasonló lehetőség áll fenn akkor is, ha a sír beiszapolódott vagy vízben ázott: eközben a szűk nyakú 
üvegek lebegve egyre feljebb kerülnek. Ha a temető sírjainak átlagmélységét már ismerjük, akkor célszerű 
spakninyomonként a felület nyesése. Az sem lehetetlen, hogy a halottra földet szórnak, és a mellékletek csak 
ezután kerülnek a beleszórt földre.

Hogy milyen mélységig bontsuk ki a szelvényben a koporsógödör körül a talajt, az a körülmények függ-
vénye. Kényelmes bontást tesz lehetővé, ha a sírgödör körül a talajt kicsit mélyebbre ássuk, mert nem kell 
behasalni a sírgödörbe. Az is megoldás, hogy ha csak a sírgödör felét, tehát egy képzeletbeli metszettől egyik 
oldalra eső területet mélyítjük a könnyebb bontás érdekében. Így a fotón is minden egyértelmű lehet a sír 
viszonyairól, milyen mély volt a koporsógödör. A római sírfeltárással foglalkozó régésznek azonban hozzá 
kell szokni, hogy a munkafelületnél akár fél méterrel mélyebben fekvő vázat kell bontania, akár mert épített 
sírról, akár mert szarkofágról van szó. Tekintettel az épített sírok gyakoriságára, a sírládák kibontása másként 
nem lehetséges: gyakran mélyen be kell hajolni a sírba. 

Római temetőfeltárás esetében is a más korok temetőinek dokumentálása szerint kell eljárni. Téglasír fel-
tárásakor a feltárt (vagy feltört) sírt sírszámmal és az észak jelölésével rajzolni és fényképezni kell. Ügyelni kell 
és a rajzon jelölni kell, ha eltérő színű vakolat látható a téglalefedésen, mert ez utántemetésre mutat. Előfor-
dulhat, hogy hiányos a vakolat: ez is jelenthet utántemetést, és azt is, hogy a vázat még a római korban eltávo-
lították. A téglasír feltárása után a szétbontott téglákat a bélyegek vagy karcolatok miatt át kell nézni. Azokat 
a téglákat, amelyeken karcolat vagy téglabélyeg van, természetesen a sírlapon jelezni kell, és be kell vinni a 
múzeumba. A jeltelen téglákat a helyszínen hagyhatjuk. Célszerű azonban egyrészt egy későbbi kiállításra 
gondolva egy-egy, erre alkalmas sír összes tégláját vagy a különlegesebb illesztésű darabokat múzeumba vinni.
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IV. róMaI KorI HaMVaszTásos TEMETőK 

Szőnyi Eszter

Jellemzőik 
Teljesen feltárt római kori hamvasztásos temetőt nagyon keveset ismerünk Pannoniából: általában csak te-
metőrészleteket, sírcsoportokat tártak fel. Az esetek döntő többségében a hamvasztásos és csontvázas sírok 
együtt vannak jelen, még akkor is, ha viszonylag rövid ideig használt temetőkről van szó. A két rítus időben és 
térben együtt létezik, csupán a temetkezési formák aránya változó (ld. a Tóth Endre által leírtakat!) Általában 
elmondható, hogy az 1–2. században a hamvasztásos sírok dominálnak, a 2–3. században már több tetem-
temetés („csontvázas sír”) jelenik meg, de létezik olyan temető is, ahol a 3. század folyamán is a hamvasztás a 
jellemző. Tovább színezi a képet, hogy a kisgyermekek holttestét – még az egyébként hamvasztó családokban 
is – általában eltemetik. Kivétel erősíti a szabályt: antropológiai vizsgálat anyjával együtt hamvasztott csecse-
mő maradványait is bizonyította. A 4. században egyértelműen a tetem-temetés a jellemző, mégis előfordul 
néhány esetben hamvasztás is (Levél, Sopronban: urnasír, Ménfőcsanak: kitapasztás nélküli téglalap alakú 
gödörben szórt hamvas temetkezés).

a temetők elhelyezkedése
Mint az előző fejezetben láthattuk, a városokban a városfalakon vagy a lakott területen kívül, általában a 
kivezető utak mentén temetkeztek. A katonai táborok körzetében – kevés kivételtől eltekintve (ilyen az 
Aquincum-vízivárosi, a Corvin téren talált hamvasztásos temető) – nem fordulnak elő kifejezetten kato-
nai temetők. Valószínűnek tartjuk, hogy a polgári lakossággal közös temetőket használtak, hiszen a katonák 
hozzátartozói a környező polgári településeken nyilván saját sírkertjükben, családtagjai körében temették el a 
katonát. (A hadjáratokban elesettekkel természetesen más a helyzet.) 

A villagazdaságok környékén általában kis – szinte véletlenül talált – sírcsoportokat ismerünk. A vé-
letlenül, laikusok által talált sírok általában csontvázasak. Kivételt képeznek természetesen a felszínen is jól 
felismerhető halomsírok (pl. Baláca), amelyek a többi temetkezés helyére is támpontot nyújthatnak.

Az agrárjellegű ún. bennszülött települések Pannoniában csak az utóbbi 20 évben váltak ismertté. Az 
újabb, nagy felületű feltárások ismertették meg ezt a települési formát (én szívesebben használom a „falusias 
települést”). Általános szabályt nem ismerünk, csak ritka szerencsés esetben kerül a temető és a telep is a meg-
előző feltárás területére (Levél, M1-M15 csomópont), itt a távolság néhány száz méter.
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Temetési rítus

Az általunk feltárt sírok, temetők néhány – a görögöknél és rómaiaknál jól adatolt (írásban rögzített, vázaké-
peken ábrázolt) – szertartást valószínűsítenek ugyan, de ritkán bizonyítanak. A képet nyilván tovább színezik 
helyi, esetleg egyes bennszülött törzsekhez, etnikumhoz köthető szokások.

Valószínűleg Pannoniában is felravatalozták a halottat, illatszert, virágokat használhattak a kellemetlen 
szagok ellensúlyozására (kis virágkoszorú maradékát említik az egyik 19. században előkerült győri szarko-
fágban). 

Nyilván itt is általános volt, hogy a halottat a rokonok és ismerősök közösen kísérték ki a temetőbe. 
A menetben résztvevők között szereplő sirató asszonyoknak, mimusoknak nincs ugyan nyoma, de talán az 
ősök képmását jelezte az a Győrben talált, rúdra húzható égetett agyag mellkép, amely egy hamvasztásos sír-
ból származik. Fáklyavivőkről nincs tudomásunk, a temetkezésekből előkerülő nagyszámú mécses azonban 
ugyanúgy a sötétség elűzését szolgálta. 

A temetőben a halottakat elégették. Római szokás szerint az ustrinumban, amely – előkelő halottaknál 
családi égetőhely – díszes építmény volt. A hamvasztásos temetkezések esetében az ustrinum az előkelőbb; 
itt lehetett ugyanis nagyobb tömeg előtt méltatni az elhunyt, s rajta keresztül a gens érdemeit. A közemberek 
temetőiben ustrinum publicumon – közös égetőhelyen zajlott a szertartás. A mi pannoniai temetőinkben a 
halottak döntő többségét nem a sírnál rakott máglyán égették, hanem nyilván közös égetőhelyen. Aquin-
cumban a gázgyári temetőben a 20. sz. elején talált építményt ásatója ustrinum publicumnak határozta meg. 
Egyéb temetőkben bizonyítottan nem került elő (feltehetően az egyéb temetői építmények sorsára jutott, ti. 
építőanyagát újra felhasználták). A máglyára virágokkal, koszorúkkal, illatszerekkel, felöltöztetve helyezték 
a halottat. Erről az ásatásainkon az égett illatszeres üvegek, ékszerek, tükrök, esetenként égett ládikaveretek 
tanúskodnak, amelyeket a hamvak közé keveredve találunk. A klasszikus római szertartás szerint a máglya 
kihűlése után a halottak maradványait urnába gyűjtötték, és sírládába, sírkamrába vagy egyszerűen földbe 
helyezték. 

Pannoniai temetőinkben mindezeket a változatokat megtaláljuk, egyéb, nyilván helyi szokásokkal kiegé-
szülve (ld. lejjebb!). A temetés utáni halotti áldozatból a halott is kapott útravalót. A sírba helyezett korsók, 
csészék, tányérok (néhány esetben állatcsont bizonyítja a tartalmát) még a temetés előtt végzett szertartás 
bizonyítékai, a sírok tetején és főként mellette megjelenő, általában apróra tört edények, elsősorban korsók, 
már a későbbi halotti tort igazolják (klasszikus római szokás szerint a temetés utáni 9. napon). Valószínűleg 
ilyen későbbi áldozatbemutatást jelez az aquincumi gázgyári temető egyik temetkezése, ahol a tegulákból 
összeállított korsó-pohár mellékletes hamvasztásos sírba két egymáshoz fordított imbrexből kialakított cső 
vezetett le. A csőben mázas patera nyele bizonyítja a halottnak az áldozatba történő bevonását!

A temetés után a sírhely megjelölése többféle módon történhetett: sírdombbal (tumulus) és egyéb sírjellel. 
(Ld. a Halmok feltárása c. fejezetet, illetve itt lejjebb!)

a sírok fajtái 
A hamvasztásos sírok két alapvető típusa az urnás és az ún. szórt hamvas temetkezés. Urna céljára leggyakrab-
ban agyagedényt használtak, de a gazdagabbak kőossuariumot, kőurnát (esetleg üvegurnával bélelve) is. Urna 
céljára néha eredetileg egyéb rendeltetésű edényeket is felhasználtak. Urnás temetkezés esetében a hamvak 
nagy része az urnába került – kisebb mennyiségben előfordulhatnak körülötte is. A mellékletek egy része az 
urnában, mások az urna mellett kerülnek elő. Urnán kívül többnyire a nagyobb edények – a halotti áldozat – 
és a mécsesek kapnak helyet. Az urnát gyakran lefedték, de ez nem törvényszerű. Az urnákat általában földbe 
helyezték, kisebb-nagyobb gödörbe, előfordul tegulákkal vagy kőlapokkal bélelt, de ritkán falazott urnasír 
is. Megfigyelték az urna kövekkel való körülrakását éppúgy, mint a föléje helyezett kőpakolást. Klasszikus 
columbariumot, mint amilyenek Rómában ismertek voltak, Pannoniában eddig nem sikerült azonosítani.

Az urnás temetkezések általában a tartomány déli és nyugati részében jellemzők, de másutt is előfordul-
nak. 
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Az ún. „szórt hamvas sírok” esetében az idézőjel oka: a hamvaknak nem mai értelemben vett szétszórásá-
ról beszélünk, csupán a megfigyelhető urna hiányáról. 

A szórt hamvas sírok egy részénél a hamvakat a mellékletekkel együtt egy ovális vagy lekerekített sarkú 
téglalap alakú gödörbe helyezik. A sírhelyet igen gyakran még a hamvak belekerülése előtt agyaggal kitapasz-
tották és – egyesek szerint tisztító célzattal – kiégették. (Bíró Szilvia kísérlete bizonyította, hogy az égett fa-
lak eléréséhez hosszan tartó égetés, magas hőfok szükséges.) Ez a gödör tulajdonképpen „beépített urna”-ként 
is felfogható. A szórt hamvas sírok egy részében a hamvak a gödör egy területén elkülönülve kerülnek elő – itt 
szerves anyagból készült hamvtartót feltételezhetünk. Jobaházi ásatásomon egy hamvasztásos sírban feltehe-
tőleg faláda nagyon korrodált vasveretei kerültek elő. A zárveret, sarokvasak és pántok elhelyezkedéséből kb. 
130 cm hosszú ládára következtettünk. A hamvakat és a mellékletek nagy részét ezen a területen találtuk. 
A ládán kívül a sírgödörből csak egy mécses és egy orsógomb került elő, amelyek a temetési szertartás alatt 
kerülhettek a sírba. A szórt hamvas sírokat is bélelhették és fedhették tegulával, kőlappal. 

A hamvasztásos temetkezés különlegesen pompás fajtája a halomsír. Az épített sírkamrákban a hamvasz-
tásos rítus urnás és szórt hamvas változata egyaránt előfordul. 

Jelölt sírok
Természetesen a tumulus vagy a kisebb sírhalom, sírhant is sírjelként értelmezhető. A római kor speciális – 
korábbi korszakokban csak igen ritkán megfigyelhető – sírjelei a sírkövek. Sajnos csak ritka, szerencsés hely-
zetben kerülnek elő in situ (legújabban Budaújlakon). Általában azonban a sírkövek nem maradnak a helyü-
kön, gyakran még a római kor folyamán elhurcolták őket. Késő római kőládás sírokban, másodlagos felhasz-
nálásban gyakran találunk korábbi sírsztéléket, különösen gyakoriak Pannonia nyugati részén. Előfordulnak 
átfaragott, újrafelhasznált síremlékek, hogy középkori vagy újkori hasznosításukról már ne is beszéljünk.

A sírfeliratok egy részét nem önállóan, hanem sírkertek oldalába falazva alkalmazták. Ezek a temetőn 
belül kőből falazott, általában téglalap alakú elkerített területek. Legtöbbször csak alapozásuk, alapfalaik 
maradtak ránk, felmenő részükre egy-egy faragott architektonikus elem vagy felirat a bizonyíték. A sírker-
tekbe általában több halottat helyeztek el (Scarbantia déli temetőjének egyik sírkertjében például két kőurnás 
és két agyagurnás temetkezést találtunk), funkciójuk szerint általában családi temetkezőhelyeknek tartjuk. 
A sírkertekhez hasonló rendeltetésük lehetett azoknak az árokkereteknek, esetleg körárkoknak, amelyeket 
hamvasztásos temetőkben egyre gyakrabban megfigyelünk. Kezdetben ezt a temetkezési formát inkább 
Nyugat-Pannoniából ismertük (Mannersdorf, Halbturn, Hegyeshalom, Levél, Győr), az utóbbi években már 
a kelet-pannoniai limes mentén is előkerülnek hasonlók (Nagytétény). A kutatók egy része a jelenséget a kelta 
árokkeretes sírok hagyományára vezeti vissza, mi inkább a falazott sírkertek egyszerűbb változatának tartjuk. 
Az árokkeretes sírok példáját ki lehet egészíteni Halimbával: ott ugyanis nem kerek építmények alapárkairól, 
hanem sírokat kerítő árkokról van szó.

Leletek
A hamvasztásos sírokból előkerült leletek nagy része viseleti tárgy, viseletkiegészítő (ilyen például a nőknél 
a ládika, a tükör és a kozmetikumok). Mivel általában megégtek a máglyán, deformálódva kerülnek a sírba. 
A halottnak adott étel-ital áldozat edényei néha kimutatható élelemmaradványokkal, a munkaeszközök, rit-
kábban fegyverek – kevés kivételtől eltekintve – nem mutatnak égésnyomokat. Nagyon jellegzetes melléklet 
az agyagmécses, amelyből néha 7–10 darabot is találunk. A mécsesek általában a sírgödörben vannak, de néha 
a környékén és fölötte is megfigyelhetők, csakúgy mint az apróra tört kerámiák, általában korsók darabjai, 
amelyeket a halotti szertatás során használhattak. Éremmelléklet a hamvasztásos sírokban is előfordul, gyak-
ran égett állapotban, de nem túl gyakori.

a feltárás
Folyamata és részletei a különböző adottságú síroknál, ill. temetőknél más és más. A hamvasztásos sírok 
felismerése a már lehumuszolt felületen: néha törött urna, szétszórt kalcinált csontok utalnak rá, máskor 
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kisebb-nagyobb méretű – általában lekerekített sarkú téglalap alakú, esetenként átégett szélű foltok, faszenes 
égett betöltés jelzik a hamvasztásos temetőt. A hamvasztásos temetkezések gyakran csontvázas sírok között 
jelentkeznek, így felismerésük biztosabb. Az 5×5–15×15 m méretű négyszögletes árokkeretek elszíneződései, 
a kerek, 2–3 m átmérőjű árkok is jelenthetik a római hamvasztásos temetőt – igaz mást is.

Magát a sírfeltárást – amennyiben a sírt bélelő tegulák vagy kövek engedik – metszet meghagyásával 
végezzük. Így dokumentálható a sír mélysége, a hamvak és mellékletek magasságban történő elhelyezkedése 
is (mi van a sírgödör alján, mi a tetején, van-e esetleg köztük földréteg stb.). A dokumentálás után a második 
részt már rétegesen tudjuk bontani, ha szükséges. Az urnasírok gödreit is igyekszünk körülhatárolni és ezen 
belül bontani.

Számíthatunk egykori földfelszínre helyezett sírokra, amelyek fölé halmot emeltek. Itt nincs sírgödör 
vagy csak egy 10–20 cm-es mélyedés. Véleményem szerint azok az árokkeretek, amelyekben a sírt nem talál-
ták meg, földfelszínre vagy nagyon sekély mélyedésbe helyezett temetkezéseket határoltak. Itt tehát felmerül 
annak a lehetősége, hogy az árok halmot kerített vagy határolt. Ez különösen a kerek árkoknál valószínű. 
Szerencsés esetben – egy, a feltárás határán jelentkező sír esetében – a halom kérdése a metszetből eldönthető 
(Győr, Rákóczi u. 34.) és dokumentálható.

A tájolás a hamvasztásos sírok gödreinél is fontos lehet. Ne feledkezzünk meg a sírkertek, árokkeretek 
bejáratának rögzítéséről, az út (utak) futásáról árulkodhat! 

a tárgyak felszedése
A hamvakat teljesen gyűjtsük össze, nem tudjuk, hogy az antropológus számára melyik darab a legfontosabb. 
A nagyobb kalcinált csontok felszedése után a felspaknizott földet kézzel is átmorzsolhatjuk, ha van vizünk, 
szitába téve mossuk át.
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V. róMaI KorI „KocsIsíroK” PannonIáBan

Mráv Zsolt

A császárkori őslakos származású elit temetkezési módja – a túlvilági utazással kapcsolatos – kocsis temet-
kezés, amely a 2. században és a 3. század legelején jellemző, főleg ÉK-Pannoniában, ott ahol a kocsijelenetes 
sírkövek is elterjedtek. Ma több mint 30 kocsisírt ismerünk. Az előkelők „kocsisírjait” sokáig a véletlen hozta 
felszínre, így csak korlátozott régészeti megfigyelésekre volt lehetőség (ld. Károly J. adatait az 1882-ben előke-
rült érdi kocsisírról). A leletek gyakran elkallódtak, vagy hiányosan kerültek a múzeumokba, a kocsisírokból 
a legnagyobb gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum vallhatja magáénak. A közelmúltban előkerült sírok 
egy része ugyancsak bolygatott volt, de már sikerült feltárni teljesen bolygatatlan temetkezéseket is: a buda-
örsi római vicus temetőjében négyet és egyet-egyet Várpalota-Inotán, illetve a Budapest, Bécsi úti temetőben. 
Eddig egyetlen temetkezésnél helyezték máglyára a kocsit, ami kivételnek tekinthető (Várpalota-Inota, 2. 
halom, a deformálódott vasalkatrészeket itt egy kis gödörbe erőltették). A többi ismert kocsisír esetében ez 
nem így történt, de a – gyakran luxus kivitelű – utazókocsik gödörbe való elhelyezésének módja ezeknél is 
változatos képet mutat.

A gödör nagyságát aszerint alakították ki, hogy a kocsit egyben, utazásra készen, felszerelt kerekekkel 
(Budakeszi) vagy szerkezeti egységeire bontva (Budaörs 124., 125., 162. sír) kívánták eltemetni, vagy azt a 
helyi adottságok határozták meg. Az utóbbira lehet példa a Budapest III., Bécsi út 96/b. 162. sír, mivel ebben 
az esetben a parcella nagysága és a sziklás altalaj miatt csak kisebb és sekélyebb gödröt tudtak ásni. A kocsit 
ezért teljesen darabokra szedték. Gyakran előfordul az is, hogy a kocsik hiányosan, nem minden alkatrészük-
kel együtt kerülnek be a sírba (például a kálozi, a Budaörs 124. és 125. sírokba a nyújtót, a hátsó tengelyt és a 
vánkost bizonyosan nem tették bele.) A gazdagon felszerszámozott igáslovak csontvázát általában a kocsikat 
tartalmazó gödrökben találjuk (kivétel Várpalota-Inota, 2. halom, ahol külön gödörben feküdtek), nagy gö-
dör esetében a kocsi körül vagy az előtt: Kozármisleny és részben Budakeszi; kis alapterületű gödröknél pedig 
a kocsik alatt: Káloz Budaörs 126. és 162. sírok. Egy kocsi nélküli „kocsisírt” is ismerünk, ahol a gödör csak a 
járomba fogott igáslovak tetemét rejtette (Budapest).
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A régészeti módszerekkel feltárt „kocsisírok” kis száma miatt nem tisztázható ezek pontos viszonya a te-
metkezésekkel, sőt még az sem, hogy minden esetben konkrét temetkezéshez köthetők-e, vagy csak egyfajta 
chtonikus áldozatnak szánták. A kocsik közelében talált sírok (Várpalota-Inota, 2. halom, Káloz) és a kocsit 
tartalmazó gödrök temetők területén való előkerülése (Budakeszi, Budaörs 124–126. és 162. sírok) a rítus 
sepulchrális jellegét mutatják. Amikor több, egymáshoz közeli gödör tartalmazza a temetkezést és a mellék-
leteket, akkor igen valószínű, hogy halomsírral állunk szembe, ahogy az Várpalota-Inota, 2. halom esetében 
már bizonyítást nyert. Nem ritka, hogy a kocsit tartalmazó gödrökbe egyéb mellékletek is kerülnek (Érd, 
Budakeszi), csak a leggyakoribb melléklettípusokat említve: fegyverek (auxiliáris és/vagy vadászfegyverek, 
az állatok leölésére használt fegyverek), a mindennapi tisztálkodás kellékei (kézmosó készlet), fürdőkészlet 
(strigilisek, aryballos), mécses–kandeláber garnitúra, konyhai bronzedények. A felszerszámozott hátaslovak 
és kutyák ugyancsak gyakori kísérői a „kocsisíroknak”, általában külön gödörbe temetve találjuk őket.

A kocsisírok feltárása bonyolult és összetett régészeti feladat, amelyhez legjobb specialistát hívni. A nagy 
körültekintést igénylő munka akár két–három hétig is eltarthat, ezért védőtető építése indokolt (így történt 
ez a kozármislenyi és a budakeszi kocsisírok esetében). A kocsit tartalmazó, kisméretű gödrökben gyakran a 
kétszázat is meghaladja a mellékletek, kocsialkatrészek, lószerszámhoz tartozó veretek száma, nem beszélve 
a két vagy három – esetenként igencsak összegabalyodott – lócsontvázról. A kocsik esetében a feltárás során 
már a helyszínen fel kell ismerni az egyes szerkezeti elemek, vas- és bronzdíszítmények összefüggését. Kü-
lönösen fontos az egyes alkatrészek egymáshoz való viszonyának részletes dokumentálása, hiszen a kocsik 
rekonstrukciója csak ezen adatok ismeretében készíthető el. Ajánlott a legalább 1:5 méretarányos felszínrajz 
(kisebb méretaránynál a nagyszámú, térben is szóródó alkatrész pozíciója nem lesz felismerhető) és bizonyos 
esetekben az 1:1 részletrajz. A fotókkal nem érdemes spórolni, a bontás minden állapotát több nézetből is 
rögzíteni kell. A tárgyak kiemelése ugyancsak állandó odafigyelést igényel, egy restaurátor folyamatos jelen-
léte is indokolt (nem ritkák a famaradványok, különösen a fémalkatrészek közelében). Minden leletet külön 
számmal kell ellátni, amelynek a rajzokon is szerepelnie kell. Az egyes kocsialkatrészeknek legalább két pont-
ját fontos beszintezni (akár GPS segítségével), hogy azok térbeli pozíciója később is rekonstruálható legyen. 
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VI. a FüLKEsír 

Lőrinczy Gábor

a sírforma meghatározása
Az általános aknasírtól eltérő, a népvándorlás korban, illetve a néprajzi anyagban is előforduló egyik sírfor-
ma a fülkesír (das Stollengrab, niche dug from the end of the grave pit), amely szerkezetét tekintve összetett 
sírgödör. Egy többségében téglalap alakú, a felszínről lemélyített, (a fülke felé) enyhén lejtős aljú aknából 
és hossztengelyének meghosszabbításában az egyik rövid oldalába vájt, ritkán vízszintes, gyakrabban ferdén 
lefelé mélyülő fülkéből áll. Teljes hossza gyakran a 4 métert is meghaladja, illetve a fülke végénél mért legna-
gyobb mélysége a 3 métert is elérheti.

a sírgödör foltjának elszíneződései
A fülkesír felszínről lemélyített aknájának foltja gyakran már a humusz alatti, még sötét színű vadtalajban is 
jól kirajzolódik, általában igen világos (sárga színű) foltként. Gyakran még az altalajban is a környezetéhez ké-
pest világosabb foltként jelentkezik. Ennek az a magyarázata, hogy az erősen lemélyülő fülke kialakításakor 
az altalaj mélyebb, világosabb színű rétegeit is elérték, és a fülke mélyéről kitermelt altalaj az akna betemetése-
kor a hant tetejére került. Előfordul, hogy az akna foltjának csak egyik harmada világosabb betöltésű. Már ez 
is a fülke meglétét mutatja, ilyenkor a fülkéből kitermelt világosabb színű homokkal a temetés során az akna 
gödrének a fülkétől távolabb eső felét töltötték fel. 

Gyakran megfigyelhető, hogy az akna határozott kontúrokkal jelentkező foltja hossztengelyének meg-
hosszabbításában – vagyis a fülke fölött – egy elmosódott körvonalú, ovális vagy kerek folt jelentkezik az 
altalajban (a nyesési szinten). Ez úgy keletkezett, hogy a fülke boltozatának beszakadása, megsüllyedése során 
a fülke fölötti területen a vadtalaj sötétebb anyagú tömege az altalajba süllyedt.

az akna vagy előtér
A fülkesír aknarésze, más néven előtere az avar kor első felében, illetve a késő avar korban részben az áldozat-
ként a sírba helyezett egész vagy részleges állatmaradványok (ló, marha, juh vagy kecske) helye. Többnyire a 
felnőttek számára ásott aknasírokkal megegyezően nagyméretű, lekerekített sarkú, hosszúkás téglalap alakú, 
de a késői avar kor elején gyakran kisméretű téglalap, esetleg négyzetes, ritkán előfordul trapézszerűen nyitó-
dó formájú is. A késő avar kor vége felé mérete ismét megnő, hogy a nagyméretű, lábakkal ellátott deszkako-
porsó fülkébe eresztéséhez elegendő hely álljon rendelkezésre. Az akna oldalfalai közel függőleges kialakítá-
súak vagy a homokba mélyített sírok esetében enyhén lefelé szűkülők. Aljának kiképzése általában vízszintes, 
de a fülke szája előtti harmada már a fülke felé lejt, a késő avar kor idején esetleg lépcsős kialakítású. Az akna 
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aljáról, főleg annak a fülkétől távolabbi feléből gyakran már nem távolították el a fülkéből utoljára kitermelt 
földet, hanem erre fektették az állatmaradványokat. A fülkesír előterének bontása megegyezik az aknasírok-
nál alkalmazott általános gyakorlattal.

Mivel az aknában akár több egész, illetve részleges állattemetkezés (koponya és lábvégek állatbőrrel vagy 
anélkül) is lehet, a csontok, különösen a lábak és koponyák rajzolásánál, felszedésénél és csomagolásánál – 
a későbbi beazonosításuk, a fektetési sorrend megállapításához – szükséges egyértelmű számozást, a rajzon 
színkódot alkalmazni. A részleges állattemetkezések vagy az állatbőrök elhelyezésének lehetséges rekonstruk-
ciójához, a fentieken kívül, fontos lehet megfigyelni és dokumentálni a farokcsigolyák helyzetét is.

a fülke elzárása
Az aknának a fülke felé eső végénél, közvetlenül a fülke szája előtt gyakran az akna betöltésétől sötétebb, 
sokszor fekete, barna pöttyös, zsíros tapintású betöltést lehet megfigyelni. Ez feltehetően az összegöngyölt 
állatbőr maradványa lehet, amivel elzárták a fülke száját. Ebben a bőrben sosem találunk benne hagyott ál-
latcsontokat. Emellett számolni kell valamilyen merevebb anyagnak, pl. deszkának a fülke szájához támasz-
tásával is, mert az állatbőrt jelző betöltés a fülke szájánál függőleges síkban végződik. Ez kitűnően dokumen-
tálható metszetrajzon, fotón. Néha előfordul egy keresztirányú vájat a fülke szája előtt, illetve a fülke aljában, 
két oldala mentén. Ez utóbbiaknak a lábakkal ellátott koporsó leeresztésében lehetett szerepe. Bontás során 
érdemes a fekete, zsíros tapintású betöltésből mintát venni anyagvizsgálatra. A metszet- és felszínrajzon ábrá-
zoljuk a fülke elzárását jelző elszíneződés tömegét, elhelyezkedését.

a fülke 
A kora avar korban az aknát és a fülkét egy a fülkénél kisebb átmérőjű nyakrész kötötte össze. A sírnak ez a 
része általában megmarad, nem omlik be, így szélessége és magassága hitelesen dokumentálható is az akna 
végfalánál. A késő avar kori fülkesírok esetében a fülke lejtése gyakran erőteljesebb, ilyenkor a fülke már nem-
csak az akna végfalából indul, hanem az akna utolsó harmadából, negyedéből kezd el mélyülni.

Mivel a fülke pontos elhelyezkedése a nyesési szinten az altalajban nem rajzolódik ki, hiszen nem a felszín-
ről ásták ki, megkereséséhez érdemes ún. munkagödröt ásni. A munkagödör a feltételezett fülke mellett kerül 
kialakításra jobbról vagy balról, tehát a munkagödör hosszirányú átlója az akna átlójának meghosszabbítása. 
Kiásása során ügyeljünk arra, hogy hossza haladja meg a fülke feltételezett hosszát. Az így kialakított munka-
gödörnek a feltételezett fülke felé eső függőleges falán, oldal irányú nyeséssel és horolással kell megkeresni az 
altalajban sötétebb foltként jelentkező fülke betöltésének oldalát. Így már a bontás előtt dokumentálhatjuk 
a fülke kiterjedését, hosszát, pontos mélységét, a nyakrész hosszát, a fülke lezárását, lejtésének mértékét stb.

A temetés során a fülke üregét soha nem töltötték ki földdel, de a fülke boltozatából az idők során da-
rabok szakadhattak le, amire a fülke betöltésében megfigyelhető, összefüggő, vastagabb homokrétegek, na-
gyobb agyagdarabok utalnak, illetve az aknából alkalmanként bemosódott a föld, amelyre a vékony réteges 
elszíneződés utal.

Miután a munkagödörben megtaláltuk és dokumentáltuk a fülke betöltésének oldalát, megkezdődhet 
a bontása, ami a nyesett felszíntől, a fülke fölötti bolygatatlan altalaj eltávolításával, tehát a fülkét felülről 
megközelítve zajlik. A gyakran koporsós temetkezés bontása nem tér el az aknasíroknál kialakított gyakorlat-
tól. Érdemes és szükséges egy-egy fülkét keresztben megfelezni és kibontani, hogy alakjáról és a betöltéséről 
pontos keresztmetszetet kapjunk.

Fenntartásokkal kell kezelni a fülke boltozatának a bontás során megfigyelt tetejét, mert ez általában 
másodlagosnak tekinthető, eredeti magassága feltehetően meghaladta a metszetben dokumentálható magas-
ságát. A bontás során mérlegelni kell, hogy meddig hagyjuk meg a fülke boltozatának indítását a fülkének a 
munkagödörtől távolabbi oldalfalán, mert annak leszakadása a száradás során reális veszély lehet. Javasolt a 
boltozat lebontása a dokumentálás után egészen annak indításáig.

A fülke alakja leginkább egy nyújtott hordóhoz hasonlítható. A kora avar korban a fülkék a nyesési szint-
hez képest 4–39°-os lejtésűek, míg a késő avar kori fülkék legtöbbször erősebben lejtenek, nem véletlen, hogy 
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gyakran a fülke végébe csúszva, „ülő pózban” találjuk bennük a halott csontvázát. A fülke egyébként mindig 
a halott nyughelye.

Igen ritka, amikor az általánostól eltérően a fülkét ellentétes tájolással, az akna ellenkező oldalán ala-
kították ki. Ritkán álfülkével is találkozunk, ilyenkor az általánostól kisebb, kevésbé gondosan kialakított 
fülkében nem találunk halottat.

A fülkesír dokumentálása során a fülke sokszor erőteljes lejtése miatt kiterített felülnézeti rajz készül, a sír 
valós hosszát tehát a hosszmetszeti rajz mutatja.
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VII. a PadMaLyos sír 

Lőrinczy Gábor

a sírforma meghatározása
Az általános aknasírtól eltérő másik, a vaskortól ismert sírforma az ún. padmalyos sír (das Nischengrab, grave 
with a sidewall niche). A padmalyos sír a fülkesírhoz hasonlóan összetett szerkezetű sírgödör, azonban e 
sírforma esetében az aknának valamelyik hosszoldalába vájtak üreget, ún. padmalyt. Így a sírgödör hossza 
legfeljebb kismértékben haladja meg a hagyományos aknasír hosszának mértékét, szélességéhez azonban hoz-
záadódik a padmaly szélessége is, megközelítve így akár a 2 métert is.

a sírgödör foltjának elszíneződései
A padmalyos sír aknájának vagy előtérgödrének foltja változatos módon jelentkezhet az altalajban. Gyakran 
egységes, egynemű, enyhén sötétebb foltként rajzolódik ki. A mélyebb, nagyméretű padmaly kivájása során 
azonban igen sok homok/agyag kerülhetett kitermelésre. Mivel a padmaly száját mindig elrekesztették, üre-
gét nem töltötték be, s különösen, ha az aknát ló- vagy más állattetemek töltötték ki, a kitermelt altalaj egy-
nemű, nem kevert tömege a betemetéskor az akna felsőbb rétegébe került. Ilyenkor a feltárás során a világos 
betöltés a nyesési szinten nem válik el markánsan a bolygatatlan altalajtól, sőt gyakran szinte teljesen meg-
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egyezik azzal. A megfigyelést a nyesési szinten tovább nehezíti, hogy a szabályos téglalap alakú akna foltjának 
egyik hosszoldalához – a padmaly fölött – gyakran egy viszonylag szabálytalan, elmosódott kontúrokkal 
rendelkező, ovális folt csatlakozik, hasonlóan a fülkesíroknál leírtakhoz. A padmaly boltozatának beszaka-
dása/süllyedése során ugyanis a humusz alatti vadtalaj sötétebb anyagú tömege a világosabb altalajba süllyedt. 
Gyakran a süllyedéssel keletkező elszíneződés kontúrja minden elmosódottsága ellenére sötétebb, jobban ki-
vehető, mint az akna betöltésének egynemű, az altalajjal közel megegyező színű foltja. Ezért történhetett meg 
a régebbi feltárások során, hogy a sírgödör akna és padmaly részét összetévesztve, nem a sír aknarészét, hanem 
a padmalyt kezdték el először kibontani. A padmaly „elszíneződése” mélyebben viszont már nem érzékelhe-
tő, hiszen a padmalyt nem a felszínről mélyítették ki, fölötte mindig bolygatatlan az altalaj.

az akna vagy előtér
A padmalyos sír előtere/aknája többnyire nagyméretű, lekerekített sarkú, hosszúkás téglalap alakú, az akna-
sírokhoz hasonlóan. Az akna oldalfalai közel függőleges kialakításúak vagy enyhén lefelé szűkülők. Aljának 
kiképzése általában vízszintes, de a padmaly szája előtti sáv lejtős, ritkán lépcsős kialakítású.

A padmalyos sír előterének bontása megegyezik az aknasíroknál kialakult általános gyakorlattal. A sír-
forma megfigyeléséhez, a padmaly és az akna együttes dokumentálásához érdemes a sír hossztengelyére me-
rőleges metszetet készíteni már az aknarész bontása során is. Hasznos, ha mindezt nem pontosan középen 
végezzük, mert második lépésben, a padmaly bontása során a viseleti tárgyak (pl. veretes öv) előkerülésére 
ezen a részen nagyobb az esély. A metszet segítségével lehetővé válik a padmaly betöltésének és a fölötte lévő 
bolygatatlan altalajnak, illetve a padmaly boltozata beszakadásának rajzi és fotós dokumentálása is.

Az általában az aknában elhelyezett egész, illetve részleges állattemetkezések (ló, marha, juh, kecske) do-
kumentálásánál érdemes a fülkesíroknál leírt módszert alkalmazni.

a padmaly elzárása
Az aknának a padmalytól való elválasztása változatos módon történhetett. Minden padmalyos sír esetében 
– függetlenül attól, hogy sikerült-e megfigyelni – számolhatunk a padmaly szájának bőrrel, fával vagy bármi-
lyen más szerves anyaggal, illetve kisebb-nagyobb kődarabokkal, egy sorba, szorosan egymás mellé, enyhén 
megdöntve állított tegulákkal történő elzárásával. Az aknának közvetlenül az oldalfülke szája előtti hosz-
szában gyakran az akna betöltésétől sötétebb, sokszor fekete, barna pöttyös, zsíros tapintású betöltést lehet 
megfigyelni. Ez feltehetően az összegöngyölt állatbőrre utal, amellyel elrekesztették az oldalfülke száját. 

a padmaly
A padmalyt az akna egyik hosszanti oldalába vájták, alja az aknával lehetett azonos mélységű, vagy annál 
mélyebbre futó. Az oldalfülke hossza gyakran meghaladta az akna hosszát, két vége és hosszoldala is ívelt 
kiképzésű, teteje boltozatos. A padmalyt koronként és területenként változóan, hol az akna jobb, hol pedig a 
bal oldalán alakították ki.

A fülkéknél leírtakhoz hasonlóan a boltozatából kisebb-nagyobb darabok szakadtak le, illetve az aknából 
bemosódott talajrétegeket képezhetett a betöltésében. A bontás során metszetben megfigyelhető boltozata a 
beszakadás miatt mindig másodlagosnak tekinthető, tehát eredeti magassága a bontás során megfigyelhető-
nél valamivel mindig nagyobb lehetett.

A padmaly kibontása során nem alkalmazunk külön munkagödröt (ahogyan a fülkesíroknál tesszük), 
mert a padmaly mélysége legfeljebb kis mértékben haladja meg az akna mélységét. Ajánlott azonban először a 
sír aknáját kibontani és dokumentálni, majd ezt követően, az aknához csatlakozva, a nyesési szinttől rábonta-
ni a padmalyra. Az akna és a padmaly együttes bontása során ugyanis nem figyelhető meg, illetve nem doku-
mentálható pontosan az akna, illetve a padmaly formája és szélessége. A padmaly fölötti bolygatatlan altalaj 
eltávolítása után a gyakran koporsós temetkezés bontása nem tér el az aknasíroknál kialakított gyakorlattól. 

Az avar kori sírforma markáns és jellegzetes kialakítású, a padmaly mindig nagyméretű, az aknában gya-
kori az állattemetkezés. Fontos azonban megjegyezni, hogy az avar kori padmalyos sírok esetében, ha ritkán 
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is, de előfordul, hogy az állattetemet (lovat) helyezik a padmalyba és a halottat a sír aknarészébe. A fülkesí-
rokra ez nem jellemző. A honfoglalás kori padmalyos sírok jelentős száma ún. félpadmalyos vagy jelképes 
padmalyos temetkezés, ilyenkor a padmaly olyan keskeny, hogy a becsavart test vagy a koporsó nem fér el 
benne maradéktalanul.

Irodalom
Balogh Cs.: Avar kori padmalyos sírok a Duna–Tisza közén. — Awarenzeitliche Nischengräber auf dem Do-

nau–Theiβ-Zwischenstromland. In: A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája. HMRK 
2. Szerk.: Petercsák T.–Váradi A. Eger, 2000. 111–124.

Balogh Cs.–Pintér L.: Avar sírok Városföldről. — Awarengräber in Városföld. Cumania 15 (1998) 93–131.
Lőrinczy, G.: Vorläufiger Bericht über die Freilegung des Gräberfeldes aus dem 6.–7. Jahrhundert in Szegvár-

Oromdűlő. (Weitere Daten zur Interpretierung und Bewertung der partiellen Tierbestattungen in der 
frühen Awarenzeit). ComArchHung 1992, 81–124. 

Lőrinczy G.: Fülkesírok a szegvár-oromdűlői kora avar kori temetőből. Néhány megjegyzés a fülkesíros temetke-
zések változatairól, kronológiájáról és területi elhelyezkedéséről. — Stollengräber im frühawarenzeitlichen 
Gräberfeld von Szegvár-Oromdűlő. Beiträge zu den Varianten, zu der Chronologie und territorialen 
Lage der Stollengräber. MFMÉ – StudArch 1 (1995) 399–416.

Lőrinczy G.–Straub P.: Az avar kori padmalyos temetkezésekről. Szempontok a Kárpát-medencei padmalyos 
temetkezések értékeléséhez. — Über die awarenzeitlichen Nischengräber. Angaben zur Bewertung der 
Nischengräber des Karpatenbeckens. Arrabona 44/1 (2006) 279–316. 

Ricz P.: Padmalyos temetkezési szokás a szokolaci (Bački Sokolac) avar temetőben. — Nischengräber in dem 
awarischen Gräberfeld von Szokolac (Bački Sokolac). MFMÉ – StudArch 1 (1995) 471–485.

Staššíková-Štukovská, D.: Zu manchen spezifischen Äußerungen des Bestattungsritus im Frühmittelalter. In: 
Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Hrsg.: 
Bialeková, D. – Zábojník, J. Bratislava, 1996. 287–304.



Ilon Gábor

152

Ilon Gábor

2.4.2. Halmok feltárása

Bevezetés 

Az első halomsír-feltárásokat 1853–54-ben Eduard von Sacken Zalalövőn és Háshágyon, 1871-ben Tur-
csányi Andor Katafán, majd 1874-ben Henszlmann Imre Pátkán római kori temetőkben végezték. Ezeket 
Rómer Flóris feltárásai követték az ország különböző részein és nagy intenzitással az 1876. évi nemzetközi 
régészeti kongresszust előkészítendő. E korai kezdés ellenére az 1954-ben kiadott Régészeti kézikönyvben 
Banner János a hazai halomsírkutatásról ezt írta „… még a kezdet kezdetén áll, így nincsenek megfelelő ta-
pasztalataink.” Az azóta eltelt több mint fél évszázad alatt azonban több korszakból, számos – kb. 300 – 
többé-kevésbé hitelesen feltárt és dokumentált halomsír kapcsán szerezhetett szakmánk új ismereteket. Az 
alábbiakban ezek összegzésére, összefoglalására törekszem úgy, hogy konkrét példák segítségével mutatok rá 
a javasolt megoldásokra és a lehetséges hibákra. Megjegyezve, hogy Banner Jánosnak a gyakorlati kivitelezést 
leíró gondolataihoz sok újat nem lehet és nem is érdemes hozzátenni. Legfeljebb a technikai lehetőségek mi-
lyensége és tárháza változott. 

a halom (kurgán, kunhalom, korhány, tumulus) fogalma 
A környezetéből kiemelkedő (0,3/0,5 – többméteres magasságú) mesterséges, az ember által összehordott, 
többnyire körhöz hasonló alaprajzú földhalom. Másként: a sírhantnak nagyobb méretben (földpiramis) törté-
nő kivitelezése, a sír jelölésének egyik módja. Míg a sírhantok kisebbek, s nyom nélkül erodálódnak, elszántják 
azokat, addig a halomsír természetes folyamatok hatására csak laposodik. Az évszázadokon át szántott halom 
alacsonyabb lesz, és alaprajzilag ellipszissé válik. Az eredetileg is kis magasságú halmok teljesen eltűnhetnek. 

Biztosan keltezhető és valódi (látható) halomsírokkal – mint különleges temetkezési formával hazánk 
területén ezideig a késő rézkor–kora bronzkor, késő bronzkor, kora- és középső vaskor, valamint a szarmata-
római kor időszakából rendelkezünk. 

A halomsír területe – azaz a temetkezés – szakrális hely. A profán tértől való elhatárolás miatt, egyúttal 
a halom szélét jelölve, előfordulhat körárok, valamint annak gyakorlati funkciót is ellátó (a talaj szétterülését 
akadályozta egy ideig) felépítménye a sövényfal, a paliszád. A körárok folyamatossága több esetben – bizo-
nyíthatóan (pl. Jánoshida, szarmata temetkezések) – megszakad, azaz hajdani „bejáratot” jelez. A kör alakú 
kőkonstrukció az őskorban csak szárazon rakva, a római korban habarcsos falként ugyanezeket a célokat 
szolgálhatta. Ezek a jelenségek – jó esetben – már légi felvételen is láthatók. Szerencsés esetben – aszályos év 
= növényjelenség, hóolvadás – ásatás előtt a terepen, de a feltáráson mindenképpen felfedezhetők. 

a halmot védi 
A jog, a 2001. évi LXIV. az örökségvédelemről szóló törvény általában és az 1996. évi LXXX. természetvé-
delmi törvény 23. §-a. A KÖH nyilvántartásba vétele alapján a földhivatali tulajdonlap bejegyzése. A gya-
korlatban a természetvédelmi őrök, valamint az erdő, a magányos „hagyás” fa, netán egy geodéziai mérési 
alappont. 

A 20. századi dózerek és talajgyaluk megjelenéséig a nagyméretű halmokat (pl. a késő rézkori Szarvas, 
Filyó-halom magassága 6, átmérője kb. 80 m, a kora vaskori százhalombattai 115. halom magassága a feltárás 
előtt 6, átmérője kb. 30, a római kori inotai 2. halom a feltárás kezdetén 5, átmérője 25 m) méretük általá-
ban megvédte. Ezért maradtak viszonylag épségben a bakonyi késő bronzkori halomsírok, a dél-burgenlandi 
Hallstatt- és római kori halomsírmezők, a vaskúti szarmata kurgánok továbbá a Gödöllői-dombság erdeiben 
található halmos temetők is. 
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a halmot veszélyezteti 

A sajnálatosan gyakori bolygatások. Ezek egy része már a kutatás előtt is látszik: friss gödör, betemetődött 
gödör vagy árok (horpadás, besüppedés a halom felszínén). Ezek történhettek kézzel, a 19. századtól gőzeké-
vel, később dózerrel, markolóval – máig. Netán részben elhordták pl. aszfalt-, erdei vagy dűlőút építéséhez. 
Végletes esetben ez a tevékenység a halom teljes eltűnését eredményezheti. Hogy mikor történt a bolygatás, 
az vagy láthatóan friss, elmondásból vagy hírlapi írásból, szakcikkből megtudható, netán a feltárás során 
deríthető ki. A bolygatás e szerint: 
1. Az utóbbi évtizedek profi, vagy amatőr kincskeresőinek számlájára írható. 
2. Az utóbbi másfél évszázad profi, vagy amatőr régészei végezték. 
3. Valamilyen későbbi építés miatt történt. Pl. a mezőberényi Bodzás-halom kurgánjára a középkori Be-

rény falu egyik temploma került. Somlóvásárhelyen az I. tumulus feltárására a ráépített temetőkápolna 
elbontása és a vasútépítés miatt került sor. Ugyancsak temetőkápolna állt a békési Akasztó-halmon. 
Az Alföldön több esetben a kurgánokra település, vagy tanya (pl. Békés, Török-sziget és Sőrés-halom) 
került. A teljesen elhordott kurgán sem ritka, pl. Békés, volt Vásártér.) 

4. Az elsődleges temetéssel nagyjából egy időben történő utó-, jelképes- és/vagy rituális temetkezés, vagy 
beásás, netán rablás. Pl. Wettmannstätten–Gleinhölzer I. halom 2. századi kőládás fősírját kirabolták 
és a felszín alatt egy 2. század végi utótemetkezést találtak. 

5. A későbbi utótemetkezések. Pl. Vaszaron kora vas koriba avar kori, Kemenesszentpéter, Dombi-dűlő 
I/1. halom esetében római koriban Árpád-kori temetőt nyitottak. Kunhegyes, Nagyállás-halom ese-
tében a honfoglalás korban temettek el egy lovas harcost, a halom lejtőjén körben pedig Árpád-kori 
sírok sorakoztak (1–2. kép) 
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1–2. kép: Kunhegyes, Nagyállás-halom feltárási alaprajza és metszetei. (Csányi–Tárnoki 1995, 1–2 kép.)
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a halmok száma és elhelyezkedésük a tájban 

Vannak egyes (magányos) halmok. Ezek sokszor igen magasak is lehetnek és közelebb vagy távolabb halom-
sírmező van, vagy volt. Ezek között is találunk olyanokat, melyeknek a korábbi helyére építettek új halmot, 
vagy többszörözött nagy halommal állunk szemben. Ilyeneket az őskorból (Jánosháza), de a római korból (a 
balácai Likas-domb esetében egy a 2. század első felében álló helyén a II. század utolsó negyedében építettek 
nagyobb halmot, míg Sávolyon a három külön sírhalmot egy közös halommal fedték le) is ismerünk. 

A csoportokban álló halmok esetében beszélhetünk a kisebb (2–15), közepes (15–50) és a nagyobb ha-
lomsírmezőről (több mint 50, akár többszáz sír). 

Itt azonban rögtön fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a különböző korú sírmezők halomsírjai között 
is találtak/találhatunk ún. „lapos” sírokat. Azonban egyértelműen anyagi kondíciók kérdése, hogy rákutat-
hatunk-e erre a problémára, azaz feltárhatunk-e köztes felületeket. 

A halomsírmezők lehetnek centrálisan (egy vagy több halom köré) elrendezettek, vagy soros szerkeze-
tűek. A sorok lehetnek egyenesek, íveltek és V-alakúak. A halom/halmok sok esetben hajdani út létezésé-
re utal(nak), azok közelében helyezkednek el. Itt az egyik alcsoport esetében egy vízfolyás a meghatározó, 
amelynek völgyében közlekedő utat feltételezhetünk. A Köves-patak mellett: Bakonyjákón Disznóállás késő 
bronzkori; a Pinka teraszán: Vaskeresztes, Diófás-dűlő vaskori halomsírjai. A Duna menti telepekhez vezető 
feltételezhető út mellett: Süttő, a Borostyánkő út szomszédságában Katafán római kori 50–60 halom. 

Kemenesszentpéteren egy a Rábán átkelő út, Szalafő, Törökhányás-dűlőben, Edde és az inotai halmok 
esetében egy-egy belső-pannoniai út mellett hordták fel a halmokat. A halom/halmok közelében – látó-, 
ellenőrizhető távolságban – az adott korban település volt, de ezeket nem minden esetben ismerjük. A késő 
bronzkori németbányai halomsírmező legközelebbi halomcsoportjától 150 m-re D-re, Farkasgyepű, Pörös-
erdő II. és a Sírhalmos-tábla halomsírmezői között, mindegyiktől 200 m-en belül tárták fel egy korabeli tele-
pülés házrészletét. A kora vaskori Fehérvárcsurgó, Kisvár-hegy sánccal erődített teraszos telepe a Gaja-patak 
egyik oldalán van, míg a túlsón az Eresztvényi erdőben 9 halomsír található. Máskor a központi telepet öve-
zik, vagy annak látókörében vannak a nagyobb tumulusok. Pl. a Ság-hegyet a bobai, a kismezei, a sándorházi 
és a mesteri határban lévők, a Nagysomló tövében pedig a dobai és a somlóvásárhelyi tumulusok találhatók. 
Százhalombatta földvárától Ny-DNy-ra kb. 300 m-re van a halomsírmező. Stájerországban a római korban 
90%-ban a telepektől Ny, ÉNy, és DNy-ra, 500–1000 m távolság között vannak a sírmezők. A balácai villa 
főépületétől a Likas-dombnak nevezett halomsír É-ra 640–792 m-re található. 

a halomsír részei, elemei, fő- és melléktemetkezések, egyéb jelenségek 
Jó esetben hajdani felhordási, anyagnyerő/bányagödör található a halom közelében. Pl. Békés, Transzformá-
torállomás II. kurgánja D-i; Németbánya II/b halomsírcsoport K-i oldalán. 

Sírjel. Lehet szerves és szervetlen anyagú. Anyagvizsgálatát nemcsak a fafaj, hanem a kő származási helyé-
nek meghatározása miatt is érdemes elvégeztetni. Mezőcsát, Hörcsögös-halom gödörsíros (Jamnaja kultúra) 
kurgánjának közepére egy 175 cm magas – talán a Bükk-hegységből ide szállított – hasáb alakú, lefelé keske-
nyedő kősztélé volt beásva. A központi sír feltárására azonban az ott álló háromszögelési pont miatt nem volt 
mód. A sztélét az ásató a korábbi temetőhöz tartozónak véli. A római korból is tudomásunk van sírjelekről. 
Nagyrécse 1., 3. és Kemenesszentpéter, Dombi-dűlő I/1. halomnál a felállítási helyük ismert, illetve feltéte-
lezhető. Zsámbékon másodlagos helyzetben, Inotán a halmok közelében találtak sírkövet. Balácán 9 síroltár 
és 13 ún. oltárutánzat felállítását feltételezik, ahol a bejárat fölé egy márványtáblát is helyeztek. 

A profán és a szakrális tér elválasztására szolgáló árok, vagy fal esetenként feltárható. Ebben esetenként 
rituális cselekmények maradványai (pl. edénytöredékek, állatcsontok) bonthatók ki. 

Földtöltés. Rétegei és bolygatásai a kronológia, az áldozatok, a rablások és az utótemetkezések stb. szem-
pontjából fontosak. 
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A kőborítás lehet a sírépítmény felett és a bejáratot elzáró. Pl. a százhalombattai 115. halomsír sírépítmé-
nyét a tetejéig kővel borították, de az előfolyosót ugyancsak kövekkel zárták le. Hasonló megoldást figyeltek 
meg a süttői halom mindkét előépítményénél. A megoldást ritkán, de az alföldi szarmaták is alkalmazták. 

Sírépítmény, amely a hajdani felszín fölé emelkedett. Anyaga (szervetlen, szerves) és szerkezetének, építés-
technikájának megfigyelése fontos, minden rendelkezésünkre álló módon dokumentálandó. Ezek lehetnek: 
1. „Sírláda”, koporsó. a/ egy darab kőből faragva (pl. római kor), b/ több kőből összerakva (késő bronz-

kor, római kor), c/ téglából épített (római kor), d/ fából ácsolt (bármely korból) 
2. Méhkas formájú kőrakás. Kisebb és nagyobb méretű, kör alaprajzú és kúpot formázó is lehet. Hall-

statt- és római kori eseteket is ismerünk. 
3. Sírkamra. a/ kör alaprajzú, b/ szögletes, egy és több (2–3) osztatú, fa-, vagy kőfallal, c/ sírkamra és 

dromosz (bejárati folyosó, előfolyosó) kombinációja. Mindegyik készülhet fából vagy kőből, de ezek 
kombinálásával is. 

A sírgödör lehet: 1. bélelt (kaviccsal, kővel, fával, tegulával, 2. fedett (fával vagy kővel, illetve ezek kombiná-
lásával). 

A temetkezés általában. Ez rítusa szerint lehet: 1. csontvázas/korhasztásos, 2. hamvasztásos (szórt és 
urnás), 3. jelképes. A rítusokra részletesen nem térek ki, hiszen az előző fejezet ezt tartalmazza. A rítusok 
kombinálódnak a sírgödrös és a sírépítményes megoldásokkal. Kiegészítésként azonban megjegyzendő ezek 
elhelyezése: 1. az egykori járószinten/felszínen szétszórt hamvak, 2. sírgödörbe (urnába, urnát helyettesítő 
edénybe, ládába) téve, 3. építménybe, 4. a halom feltöltésébe helyezve. Összegezve: temetkezésre a halomsír 
bármely részén és bármilyen mélységben számítani kell. 

A fő és melléktemetkezés(ek). Ezek egy időben, de a melléktemetkezések hetekkel, hónapokkal, néhány 
évvel később (régészetileg ma ez még megfoghatatlan), azaz ugyanabban a korszakban kerültek a halomba. 
A halom „főhalott”-ja és a melléktemetkezések (pl. emberek, állatok) elhatárolása és dokumentálása alapvető 
feladat. A „főhalott” (központi, de nem feltétlenül középen található) munkaigényesebb sírját gazdagabb, ki-
emelkedő, extra mellékletekkel láthatták el. Pl. aranyak, üveg- és/vagy borostyángyöngyök, páncélzat, fegyve-
rek, különleges tárgyak pl.: maszk, kézfejeket borító lemez, edénykészlet(ek). Alapvető fontosságú – különö-
sen a hamvasztott – az embertani leletek jó dokumentálása és meghatároztatása, hiszen így az egyes, többes, 
családi stb. temetkezések kérdéseire tudunk majd esetleg válaszolni. 

A máglya kérdése. Ez tartalmazhat szenült fa- és termésmaradványokat, emberi- és állati kalcinátumokat, 
edénytöredékeket, olvadt fémeket stb. és természetesen talajt. Teljes felületét érdemes folyamatosan bonta-
ni, de átmetszése, vagy csak egyik részének bontása is eredményre vezethet. Persze a választott bontási me-
tódusnak megfelelően eltérő információkat szerezhetünk, vagy egyes területeiről csak részleges ismereteink 
lesznek. A döntést természetesen az ásatásvezetőnek kell meghoznia. Minden egyes tárgy helyzetét rögzíteni 
kell, ami nemcsak a máglya keletkezésének módjára, hanem a későbbi tárgyrekonstrukció(k) elkészítésének 
alapvető feltétele is. A máglyából faszén vagy más szerves anyagok felvétele (a mintavételezés helyének rögzí-
tésével) és meghatároztatása szükséges. 

Lehetséges olyan eset, amikor a halomban csak máglyát (egyéni vagy közösségi hamvasztóhely?) találunk. 
Pl. Németbánya III/2., de a százhalombattai 75. halom esetében is felmerült, hogy több sír hamvasztó he-
lyeként értelmezendő. A kérdés eldöntése csak a hamvak teljes felgyűjtését és antropológiai meghatározást 
követően lehetséges. 

Sok az olyan halom, amelyben temetkezés és a máglya együttese volt. Ilyenkor a máglyán történő ham-
vasztás a későbbi halom helyén, vagy már annak építése közben történhetett. Ez esetben eldöntendő a máglya 
és a sír(ok) egymáshoz való időbeni viszonya. A jelenségek sorrendisége (padló vagy bejárati folyosó alatti 
máglya) mellett pl. a faszenek meghatározásának segítségével is előbbre léphetünk e kérdéskörben. 
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A máglyának csak a maradványait hordták be a halomba és különböző módon (ld. a temetkezés rítusát, 
illetve a maradványok elhelyezésének módját fentebb) helyezték el. (A kérdés további adalékait lásd az előző 
fejezetben.) 

Az egyéb jelenségek és helyzetük megfigyelésére szintén figyelmet kell fordítani. 
Oszlop/cölöphelyek. Ezek lehetnek a temetkezés körül, s utalhatnak sírépítményre, de a hajdani kitűzés 

módjára (halom közepe) is. 
Állatcsontok (ló- és kutyatemetkezés stb.). Ez lehet: 1. kísérő, kedvenc: az inotai 2. halomban hátas- és vonó 

lovak külön gödrökbe kerültek. A balácai bustumok állattemetkezéseket (ló, kutya) rejtettek. 2. ételmelléklet, 
3. halotti tor maradványai. A kora vaskori süttői halomsírban ló, kutya, disznó csontjai voltak a máglyamarad-
ványban. Vaszaron az 5. halom halottai 2 sertést és két marhafejes edényt (!) kaptak a túlvilágra. A római kori 
inotai halmok gödreiből, edényeiből, ládáiból nyúl, disznó, baromfi, galamb csontjai ismeretesek. 

Tárgyak. Ezek közül csak a legkülönlegesebb kocsitemetkezésekre térek ki. Több kora vaskori halomban 
(pl. Somlóvásárhely) megfigyelhető. A római korból kettő (pl. Környe, Nagytétény) és négykerekű (pl. Inota, 
Káloz, Vajta) példányokról is tudunk. Dokumentálásuk mellett itt a helyszíni restaurátori munka mellőzhe-
tetlen fontosságára hívom fel a figyelmet. Részletesen lásd az előző fejezetben!

Különleges, egyedi jelenség a zalalövői 9. tumulusban megfigyelt imbrex cső, amely a halom közepéről 
indul és a halom nyugati részén megtalált temetkezéshez vezetett. 

Botanikai és faszénleletek. A sírépítmények anyaga, ugyanakkor a környezet rekonstruálásának, de a ko-
rabeli növénytermesztés minőségének meghatározása szempontjából hallatlanul fontosak ezek az adatok. Két 
kora vaskori példa: a százhalombattai 115. halomban a tölgy három faját használták fel a sírépítményhez. A 
vaskeresztesi I. halomban gabonaszemek, dió, mogyoró és alma maradványait határozták meg. (Csomagolá-
suk és megőrzésük mikéntjéről lásd a Grynaeus András és a Bakonyi Viktória által írott fejezeteket!) 

Talajtani adatok pollenekkel. Nemcsak a halom építésekori környezet rekonstruálható (az eltemetődött 
járószintből, máglyából, oszlophelyből stb. mintavétel ajánlott), hanem szerencsés esetben a temetés meg-
határozása is lehetséges, évszakra pontosan. Továbbá az adatok egy része a temetés rítusának egyes elemeire 
is rávilágíthat. Utóbbira jó példa a százhalombattai 114. halomban nyugvó esete, akinek hamvaira virágot 
helyeztek. Ennek alapján megállapítható, hogy a temetésre a nyár elején kerülhetett sor. 

A szerves anyagok különleges és klimatikus viszonyaink miatt alig megmaradó csoportját képezik a szőr-
mék és textilek. (Helyszíni megóvásukról lásd Bakonyi Viktóriának a restaurálásról írott tanulmányát.) Ezek 
jelentkezhetnek pl. sírgödör fedéseként, vagy a sírjelenség fémtárgyainak korróziójában. 

A folyadékok, italok és ételek csak talajmintákból, edények beltartalmi vizsgálatából, laboratóriumok 
közreműködésével mutathatók ki. 

A feltárás alatt lévő halomsírnál, az építés idejénél korábbi jelenségekre (pl. szántás-, telep- és útnyomok) 
is lehet számítani. Ezért kell az építéskori járószintet meghaladva, tovább mélyíteni a halom talpának teljes 
felületét. 

a halom feltárása 

A feltárás előkészítése 
1. A térképi információk összegyűjtése pl. a helynévanyagé (Sírhalmos-tábla, Halomi-dűlő, Százhalom, Egyes 
halmi-dűlő, Török-domb, őrhalom, strázsahalom, határhalom) „nyomravezető” lehet. Kivételes, amikor ko-
rai ábrázolása van, de későbbi nincs. Ilyen a békési Bánomkerti-halom esete, amikor az I. katonai felmérésen 
ábrázolták, s ennek alapján sikerült azonosítása. Nagyon sok esetben bizonyítható azonban, hogy a hajdani 
felmérések geometráinak térképészi, grafikus ábrázolásai nem megbízhatók, legfeljebb tájékoztató jellegűek. 
Másként: az ábrázolt és a valóságban látható halmok száma eltérő. A zalaszántói halmok esetében a I. katonai 
felmérés 1, a III. 50, Kuzsinszky felmérése 90, a legújabb (2008) pedig 288 darabot rögzített. 
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2. A korábbi (térképészeti, mezőgazdasági, vízügyi, katonai célú) és mai, különösen a régészeti céllal készített 
légi fényképek áttekintése. Új felvételek készítése. Ha a terület erdővel fedett, sok értelme nincs, legfeljebb a 
téli hónapokban. Indokolt viszont, amikor feltételezhető, hogy a művelési táblán elszántott halmok árokke-
reteit, kőkonstrukcióit fedezhetjük fel. (Lásd erről a Miklós Zsuzsa által írt fejezetet!) 

3. Az esetleges okleveles, múzeumi adattári, szakirodalmi, hírlapi, valamint helynévi adatok összegyűjtése 
(akár hitelesítő, akár új ásatás miatt). Halom meglehetően ritka okleveles említésére jó példa a köröstarcsai 
Mihály-halom, amelyet e néven először 1479-ben említenek. 

4. Geodéziai alapműveletek. Ennek célja az alappont és segédpontok kitűzése, amelyekről a feltárás közbeni 
méréseket végezzük majd el. Ha a feltárást – ami nyilván a halom méretétől és a tervezett kutatás tudományos 
igényességétől függ – rövidebb időintervallumra tervezzük, keményfa karókat üssünk le, ha több szezonra 
gondolunk, betoncölöpöket ássunk a földbe. Mindez szükségtelen, ha modern GPS-modult is tartalmazó 
mérőállomást használunk. A geodéziai előkészítés másik része a halom és tágabb környezte – a halmot be-
záró, s annak átmérőjének legalább kétszeres nagyságú négyszög alakú területe – szintvonalas felmérésének 
elkészítése. Ennek során nemcsak a feltárás előtti állapot és a bolygatások rögzíthetők, hanem a halomépítés 
földjének bányagödre, netán ellaposodott kísérő halmok is felfedezhetők. 

5. Geofizikai kutatás. Célszerű a szintvonalas felméréssel azonos, egész területen elvégeztetni. Így nemcsak az 
esetleges árokkeret, hanem a halom és környéke kőkonstrukciói, beásások (pl. lapos sír, állatáldozat) és tüzelő-
helyek (pl. máglya, tor, sírkerámia készítési helye), valamint a hajdani megközelítő ösvények, szántásnyomok 
(építést megelőző vagy azt előkészítő) is kimutathatók. 

6. A tudományos ásató „team” (pl. ember- és állattanos, geológus, talajtanos, botanikus, palinológus, geodéta, 
restaurátor, régésztechnikus) összeállítása és felkérése, az ásatási bázis helyének kiválasztása, a bázis és a feltá-
rás közötti közlekedés megtervezése, biztosítása. 

7. A tervezett kézi munkavégzés (a halom méretétől és a feltárás céljától, mértékétől függ) eszközszükségleté-
nek felmérése és beszerzése. 

8. A tervezett gépi munkavégzés eszközszükséglete és mértéke. 15–20 m-nél kisebb átmérőjű halmok eseté-
ben szükségtelen, hiszen „karolással” az elbontásra kerülő talaj eltávolítható a feltárási területről. Alkalmazá-
sa (pl. orosz, német és francia régészek Ázsiában) esetén tudnunk kell: ugyan időt és (élő munkaerő) költséget 
takaríthatunk meg, de ennek ára mindenképpen információvesztés! A gépi munka tervezése, ideiglenes vagy 
végleges földdepó kijelölése. A rekultiváció/visszatemetés során gépi munkaerő igénybevétele – gyorsasága 
miatt – javallható eljárás. A visszatemetést mindenképpen meg kell tenni, ha pl. a feltárt kő sírkamra anyagi-
ak hiányában nem konzerválható, nem bemutatható. 

9. A feltárás módszerének meghatározása, ami függ a halom méretétől, a rendelkezésünkre álló költségkeret-
től és időtől. 

10. A szükséges engedélyek (pl. tulajdonosi, környezetvédelmi, erdészeti, talajvédelmi, feltárási) beszerzése. 

11. A bázis (pl. bérlemény) felszerelése és a tudományos kutatás eszközszükségletének biztosítása a bontó-
késektől a simítózáras és papírzacskókon, valamint szitasoron át a fényképezőgépekig, mérőállomásig és a 
laptopig. 
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A feltárás 

A Banner János által leírtakhoz – a lényeget tekintve – nem sok újat lehet hozzátenni. Lehetőség szerint min-
den halmot (2 méteres magasságig és 15 méter átmérőig) – amennyiben a teljes megkutatása a cél – negyedelő 
módszerrel tárjunk fel, azaz a fő égtájak szerint kitűzött tengelyek által létrehozott negyedeket bontsuk! Ezek 
logikai sorrendje: a növényzet eltávolítása, a szemközti negyedek feltárása, azaz folyamatos mélyítése és köz-
ben a jelenségek bontása. (1948-ban Nagy László és Mészáros Gyula irányításával Farkasgyepün már így folyt 
az ásatás: 3–4. kép) Így olyan halom-átmetszések keletkeznek, amelyek fotózhatók, rajzolhatók és pl. a halom 
felhordásának mikéntjéről tájékoztatnak. Később a másik negyed-pár elbontása is megkezdődhet, hogy egy 
idő után a jelenségek egészét is együtt tanulmányozhassuk. A fentinél nagyobb halmok esetében nyolcadolás 
alkalmazására is szükség lehet. Példa erre Bakonyjákón a Disznóállás II. halom esete. Természetesen a kuta-
tóárkos módszert is alkalmazhatjuk, amennyiben az a kitűzött célnak (pl. tájékozódás nagyobb és hosszabb 
idejű feltárás esetén 20 m-nél nagyobb átmérőjű, 2 m-nél magasabb halom esetében, vagy pl. csak a sírkamrát 
keressük, amire a későbbi ásatást kiterjesztjük). Egy kutatóárok kibővítésével dolgoztak a süttői halom ese-
tében. Közben a jelenségek lehető legteljesebb mértékű és minél több módszert alkalmazó dokumentálása 
(pl. felülnézeti- és metszet-, valamint részletrajz, fotó [fáról, létráról, állványról, repülőmodellről, ballonból], 
fotogrammetria) elengedhetetlen. Az utóbbi pl. lehetővé teszi a hosszú, nagyméretű és bonyolult szerkezetű 
metszetek gyors és pontos rögzítését. A tudományos „team” társtudományos szakemberei lehetőség szerint 
folyamatosan tartózkodjanak a terepen. A hajdani járószinten, vagy az alatta lévő jelenségek feltárását lehe-
tőség szerint a halom teljes területén egy ütemben végezzük el, azaz a tanúfalak teljes elbontását követően! 
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3–4. kép: Halom feltárása Farkasgyepün 1948-ban. (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém Régészeti Adattára)
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Régész ritkán, csak az anyagi fedezet elégtelensége esetén alkalmazta (pl. Zalalövő), alkalmazza a halom kö-
zepére történő ráásást. Ez inkább a kincskeresőkre jellemző. 

A szintező műszer/mérőállomás lehetőség szerint folyamatosan álljon rendelkezésre! Így minden jelenség 
bemérése és mérési jegyzőkönyvbeni, de ásatási naplóban történő rögzítése is azonnal megtörténhet. Ameny-
nyiben megfelelő felszereléssel (pl. laptop, szoftver) rendelkezünk, az adatok a helyszínen, akár 3D-ben is 
megjeleníthetők. 

A kitermelt föld deponálásának megoldására ma sem tudunk jobbat a korábban Banner által leírtnál: 
karolás a feltárandó felületen kívülre, vagy folyamatosan, karolással betemetni a már megásott és dokumen-
tált területet. Utóbbi hátránya, hogy nem látjuk egyben és egyszerre a halom jelenségeit. Legfeljebb modern 
műszaki eszközök (pl. szállítószalag, bobcat, teherautó) alkalmazásával gyorsítható és távolabb deponálható 
a kitermelt föld. 

A saját gyakorlatomból a németbányai késő bronzkori halomsírok feltárását tudom – nyilván csak tájékoztató, 
segítő jelleggel – a költségek tervezésére idézni. 1984. július–szeptemberében 55 munkanap alatt, változóan 6–8 
fő ásatási munkással jómagam (ásatásvezető, rajzoló, fotós egy személyben) dolgoztam. A feltárásra kerülő halmo-
kon álló fákat az erdészet vágta ki és szállította el. A tuskók kiemelését a felszín mélyítése közben falusi, erdei és 
földmunkában gyakorlott nyugdíjas munkásaim végezték el. Ez idő alatt 5 halomsírt tártunk fel. A legnagyobb 
halom relatív magassága 1 m, átmérője 12,6–12,8 m volt. A továbbiak adatai: relatív magasság 0,48, átmérő 11,2 
m; magasság 0,6, átmérő 8,5–9,5 m; magasság 0,45, átmérő 10 m; magasság 0,4, átmérő 8 m. Az ásatást természe-
tesen a relatív magasságnál nagyobb mélységben kell befejezni. Gépi munkát ebben a szezonban nem alkalmaz-
tam, de ugyanebben az évben mérte fel a teljes halomsírmezőt (73 halom) a bauxitbánya geodétája. A felmérés 
költségeit nem kellett fedeznem. Később (1986-ban) egy markológépet két munkanapon használtam, amikor az 
egyik (III/3.) halom kézi bontása során, annak teljes felületén tört mészkő és görgetegkavics borításra bukkan-
tunk, amelyben lehetetlen volt kézi munkával tovább haladni. A halmot nem temetkezési, hanem máglyahelyként 
azonosítottam. A feltárásra (1984–1986) az első évben naponta helyközi autóbuszjárattal, a második évtől szol-
gálati motorkerékpárral jutottam el. A feltárt halmok területét nem kellett rekultiváltatnom, hiszen feltárásukra 
a tervezett bauxitkitermelés miatt került sor. Ez azonban a rendszerváltást követően nem történt meg. A lényeget 
összegezve, tehát: egy 10–12 m átmérőjű 0,5–1 m magasságú halom feltárása 10–12 munkanap alatt elvégezhető. 
Közben a folyamatos felmérés, dokumentálás és mintagyűjtés, helyszíni restaurátori tevékenység is megtörténhet. 
Nagyobb halom tervezett kutatása esetében nemcsak a létszám növelendő, hanem a nagy mennyiségű föld elhelye-
zése akár gépek bevonását is eredményezheti, s a költségek hatványozott emelkedésével is számolnunk kell. 

Feldolgozás 
Tudnunk kell, hogy a halomsírok egy temetőn belül sem mindig egykorúak. Pl. Pécsen a Jakabhegyen kö-
zel 300 tumulus között késő bronzkori urnamezős és kora vaskori is található. Nagyberkin kora vaskoriak 
és római koriak találhatók. Ugyanezt állapította meg a kutatás Felsőcsatár/Vaskeresztes–Világosi-erdő és 
Schandorf esetében is. 

Arra az újabban megfigyelt (pl. Jánosháza, Országúti-dűlő késő bronzkori halomra kora vaskori, 
Janiký[Szlovákia] többszörözött kora vaskori halom) feltételezett jelenségre is gondolnunk kell ebben a mun-
kafázisban, hogy az „őstisztelet”, kulturális kontinuitás kérdésével lehet dolgunk. 

A halom feltöltésében korábbi korok emlékei lehetnek. Pl. a már említett alföldi kurgánok esetében. A 
mesteri tumulus felszínén ma is kora bronzkori kerámia gyűjthető, de a somogyjádi római kori halom felhor-
dásban is volt őskori kerámia. Lásd fent a halomsír jelenségeit. 

A felhordott földben korhatározó leletek is előkerülhetnek. Ezért ezek dokumentálására figyelni kell. Pl. 
innen kiemelt terra sigillatak alapján megállapítást nyert, hogy a Nyugat-pannoniai temetkezések fél évszá-
zaddal korábbiak, mint a Kelet-pannoniaiak. 
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A feldolgozás általános (pl. restaurálás, nyilvántartásba vétel és kormeghatározás, terepi dokumentáció 
összeállítása, a jelenségek értelmezése a dokumentációk alapján) lépései azonosak a bármely más feltárás ese-
tében elvárttal. 
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ritoók ágnes

2.4.3. Templom körüli temetők feltárása

I. áLTaLános TudnIVaLóK

1. Települések – egyházak – temetők

A középkor keresztény temetői a településen belül a plébániatemplomok körül létesültek, és egyházi fenn-
hatóság alatt álltak. A temető határát a püspök jelölte ki, földjét megáldotta. A határok az idők folyamán 
változhattak. Az utóbb épült körítőfal például gyakran korábbi temetkezéseket metsz.

A települések többsége a 13. században templomos hely volt, de temető csak a plébániajoggal, vagy leg-
alább a temetési joggal rendelkező egyházak körül lehetett. Így egy temetőt több faluközösség is használha-
tott. 

2. a temetők belső rendje
A temetők belső rendjét elsődlegesen a rendelkezésre álló terület korlátozott volta és a templom(ereklye) kö-
zelségébe való törekvés határozta meg. A határokon belül a temetkezési területet váltogatták, a sírsorokat 
sírcsoportok váltották fel, nagyszámú utántemetkezéssel.

A templombelső az Árpád-korban csak az alapítónak, patrónusnak és családjának adhatott végső nyughe-
lyet. A késő középkorban azonban – anyagi erő függvényében – mindenki előtt nyitva állt. Előkelő helynek 
számított a templomtól délre fekvő terület is. Az északi oldalt azonban a 12–13. századtól Európa-szerte, így 
Magyarországon is igyekeztek elkerülni.

A hosszú ideig használt temetőkben a helyszűkét a korábbi temetkezések exhumálásával, vagy szinteme-
léssel egybekötött tereprendezéssel oldották meg. A kiemelt csontokat különálló, vagy a templomhoz épített 
csontkamrában, esetleg a temető területén ásott gödörben helyezték el.

3. a temetkezés
A sírgödör formája általában lekerekített sarkú téglalap, tájolása Ny–K. Az ettől az iránytól lényegesen eltérő 
tájolást a temetőn belül vezető utak, vagy a temető határához való igazodás magyarázhatja. Az Árpád-ko-
ri templom körüli temetőkben elsősorban a templombelsőben és az épülettől délre fekvő temetőrészekben 
fordulnak elő falazott sírgödrök. Ennek a föld alatti sírépítménynek a legegyszerűbb változatát a kövekkel/
téglákkal (részlegesen) körülrakott koporsós temetkezések jelentik. 
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1. kép: Kövekkel körülrakott sír (Zalavár)

Az épített sírok esetleges felszíni felépítményéről nincs adat. A templom körüli temetőkben a sírgödör megfi-
gyelésére ritkán van lehetőség. Sokszor csak a váz környezetéből, tehát a sírföldben talált leletek jelenthetnek 
valamit a keltezés tekintetében, ezért ezekre is ügyelni kell és el kell csomagolni.

A sírgödörben elhelyezett – általában ácsolt – koporsó szintenkénti bontással a legtöbb esetben – még a 
templom körüli temetőkben is – legalább részlegesen dokumentálható. A koporsóba hanyatt fektetve, fejjel 
nyugatnak helyezték el a halottat. A karokat az Árpád-korban kinyújtották vagy enyhén a medencére hajlítot-
ták. A késő középkorban az általános európai gyakorlattal egyezően az alkarokat gyakran fektették a hason 
vagy mellkason keresztbe. Az ismert temetők többségében, különösen falusi környezetben, az elhunytakat 
felöltöztetve temették el. A szokás Kárpát-medencei jellegzetesség, mert másutt a mezítelen testet csupán egy 
szemfödőbe csavarva helyezték a sírba. 

4. sírjelölés
A sírok gondozásáról fennmaradt középkori adatok és egyes temetőkön belül feltárt, jól körülhatárolható 
sírcsoportok feltételezik a sír jelölését. A templomon kívül lehelyezett sírjeleknek ma egyetlen fajtája ismert: 
a sírlap. Készülhetett több, egymás mellé fektetett kőlapból vagy egyetlen monolitból. Díszítése – ha volt – 
többnyire egyetlen apró vésett kereszt, ismert azonban néhány igényesen megfaragott példány, domborműves 
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ábrázolással. A templom esetleges későbbi átépítése során gyakran lépcsőként vagy lábazati elemként építet-
ték be ezeket a hatalmas köveket. 

II. a FELTárás és a doKuMEnTáLás KöVETELMényEI

1. a feltárás1

A templom körüli temető feltárása révén meghatározható a templom építésének, fennállásának és pusztu-
lásának ideje, az ide temetkező közösség temetkezési szokásai, anyagi kultúrája, gazdasági ereje és kereske-
delmi kapcsolatai, embertani képe, egészségi állapota és mindezek változásai. A vonatkozó adatok azonban 
kizárólag nagy felületű kutatás során szerezhetők meg. A kutatóárokban, szondákban az összefüggések nem 
láthatók, az adatok esetlegesek; a vázmaradványok átvágása pedig kegyeletsértő, és embertani szempontból is 
nehezen értékelhető anyagot eredményez.

A sírcsoportok feltárása és dokumentálása több napot vesz igénybe, a kibontott vázak naptól, esőtől való 
védelmét vékony fóliával valamelyest megoldhatjuk.

2. a dokumentálás 
A sírleírás:

•	 a sír száma (minden sírt és anatómiai összefüggésben talált sírtöredéket, sőt a „csontkupacokat” is 
külön jelöléssel kell ellátni, azonosításuk, átcsoportosításuk majd az antropológus segítségével lehet-
séges)

•	 a sír pontos helyének megjelölése 
•	 a sír környezete: felette és mellette feltárt sírok, sírtöredékek, egyéb objektumok felsorolása, és viszo-

nya a sírhoz (időrend) 
•	 tájolás 
•	 sírgödör: formája, relatív és abszolút mélysége, betöltésének leírása, koporsóra vonatkozó megfigyelé-

sek. (A modern felszínhez mért relatív adat tájékoztat a terület története során bekövetkezett válto-
zásokról, erózióról/feltöltődésről. Az abszolút mélységadat alapján hasonlítható össze a sírok egymás-
hoz, illetve a templom alapozásához, padlószintjéhez/szintjeihez viszonyított mélysége. A sírföldbe 
kerülő – különböző összetételű – habarcs tájékoztathat a sír és az egyes építési periódusok kapcsola-
táról. 

•	 csontváz leírása: általában fejtől lefelé haladva írjuk le az egyes vázrészek jellemzőit: koponya, karok, 
lábak helyzetét, észlelt rendellenességeket, hiányokat stb.

•	 melléklet

Fénykép: 
•	 minden sírról készüljön felvétel, de célszerű nagyobb, összefüggő felületet is fényképezni. 
•	 információs tábla a váz mellett szükségtelenül takarja a felületet. A fájlok neve és tulajdonságai meg-

felelő beállítások esetén a tájolás kivételével minden adatot tartalmaznak. Amennyiben másolás során 
sérülnek ezek az adatok, a rajzok alapján a felvételek azonosíthatók. 

Rajz: 
•	 minden sírt (=váz+koporsó+gödör) és anatómiai összefüggésben talált sírtöredéket, sőt a „csontku-

pacokat” is le kell rajzolni. (A másodlagos helyzetű csontok pontos dokumentálása segíthet az egykori 
sírgödör szélének meghatározásában is.) 

1 Ld. az 1954-es Régészeti Kézikönyv vonatkozó fejezetét Méri István tollából.
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2. kép: Temetés során megbolygatott korábbi sír

•	 a rajz a szelvény- vagy szelvényrészlet alaprajzán készüljön, azaz több sír is szerepel(het) ugyanazon a 
lapon. Így az összefüggések (időrend, bolygatottság oka, területhasználat) könnyebben felismerhetők.

•	 külön lapra kell rajzolni a fedésben lévő sírokat (körvonalukat azonban érdemes a szelvény alaprajzán 
is feltüntetni).

•	 ajánlott lépték: 1:10. 
•	 a leletek helyét a rajzon jelölni és számozni kell. Esetenként (karikaékszerek, gyöngyök stb. elhelyez-

kedésének pontos dokumentálásához) 1:1 részletrajz készítése szükséges. A rajzon szereplő szám a sír 
leírásában és a csomagoláson feltüntetendő!

Kérdések, érdekességek
Az északi temetőrész „archaikus” köznépi jellege:
Ok: a kevésbé intenzív használat önmagában nem bizonyítja a templom építését megelőző temető létezését.

A templom fala temetkezést vág/bolygat
Elsődlegesen későbbi építési periódust jelöl (esetleg fatemplom átépítését kőegyházzá).
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Különlegesnek vélt jelenségek (pl. faszén, kövek, edény a sírban): 
Párhuzamok és magyarázat először keresztény európai összefüggésben keresendő. 

Egyetlen vasszög a sírban
A koporsó utolsó deszkájának rögzítésére szolgált, nem „vasbabonára” utal.

„Ülve/állva eltemetett halott”
A halottat korábbi település gödre fölé temették. A gödör betöltése (a tereprendezés óta eltelt idő rövidsége 
és/vagy a nagy szervesanyag-tartalom miatt) a temetés után tovább tömörödött, a vázrészek a gödörbe süp-
pedtek. 
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3–5. kép: Az „ülve” eltemetett halott helyzete a sírban
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„Kirabolt sírok”

A váz csontjainak bolygatott helyzete látszólag megmagyarázhatatlan. A jelenséget a koporsón belül, a ko-
porsó korhadását megelőzően lezajló bomlási folyamat és ebben közreműködő állatok okozzák. Ezek a sírok 
vajmi kevés rabolnivalót tartalmaztak, hiszen a hívő keresztény számára a túlvilági boldogulás biztosítéka 
nem a gazdag útravaló, a díszes halotti viselet, hanem az ereklye közelsége, a templom közelében, vagy azon 
belül fekvő sírhely volt. 

Irodalom:
Méri I.: Középkori temetőink feltárásmódjáról. Erdélyi Tudományos Füzetek 174. 1944. Kolozsvár. Újabb 

kiadása in: A magyar falu régésze, Méri István, 1911–1976. Szerk.: Kovalovszki J. Ceglédi Füzetek 23. 
Cegléd, 1986. 26–40.; Régészeti Kézikönyv I. Gyakorlati régészet. Tankönyvkiadó, Bp. 1954. 32–55. 

Ritoók Á.: A magyarországi falusi templom körüli temetők feltárásának újabb eredményei. FolArch 46 
(1997) 165–177.
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