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Ölelkező pár a sírban – Őskori kettős 

temetkezés feltárása Tatabányán 

Kisné Cseh Julianna1 

 

2016. szeptember közepétől régészeti felügyeletet 

végeztünk a DELPHI Connection System Hun-

gary Kft. területén, ahol a gyár két épülete között 

egy új összekötő utat és zárt folyosót építettek. A 

terület a Szent György-patak jobb partján, a dél-

nyugati oldalon fekvő laposabb dombháton talál-

ható, ahonnan korábbi megfigyeléseinknek, te-

repbejárásainknak köszönhetően már voltak elő-

zetes adataink régészeti leletekről. 

Ilyen esetekben, azaz a régészeti érdekeltségű, 

vagy ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyek-

kel rendelkező területeken törvény írja elő a régé-

szeti felügyeletet minden tervezett földmunka 

esetében. Előzetes, esetenként szondázó feltárást 

is írhatnak elő az Építésügyi és Örökségvédelmi 

hivatal munkatársai. Így került sor az itt végzendő 

földmunkák régészeti ellenőrzésére, ami valóban 

váratlan és jelentős régészeti objektumok meg-

mentését eredményezte. 

A területen folyó korábbi építkezések nem érin-

tették az eredeti humuszt (talajfelszínt), mert némi 

talajegyengetést követően feltöltötték, és újabb 

humuszréteggel fedték le. Ez a szerencsés szituá-

ció okozta, hogy a jelenlegi földmunkák során tu-

lajdonképpen még érintetlen talajrétegeket bon-

tottak meg. A megfelelő mélységű útalaphoz le-

bontották a korábbi feltöltést és az alatta fekvő 

eredeti humuszt, majd a pleisztocén – jégkori – 

                                                           
1 A szerző régész, történész, főmuzeológus, továbbá  
az ásatás vezetője. 

altalajig bontották meg a felületet − átvágva így 

az eredeti őskori réteget is. A löszös – agyagos ré-

tegből kerültek elő az őskori objektumok: össze-

sen 21 db különböző funkciójú gödör, s a leg-

nagyobb meglepetést okozó páros temetkezés. 

A meglepetést nem maga a kettős temetkezés 

okozta, hiszen ismertek ily módon eltemetett 

egyének már az újkőkor óta hazánk területéről is; 

hanem maga a pozíció, ahogy előkerültek! A sír-

ban jobb oldalára, erősen zsugorított pózban le-

fektetett férfi mellé szorosan odahelyezték a bal 

oldalán, szintén erősen összehúzott lábakkal 

fekvő hölgyet, mégpedig úgy, hogy „arcuk” 

szinte összeért, karjukkal pedig átölelték egymást. 

 

A tatabányai kettős sír. Fotó: Kisné Cseh Julianna 

Az előzetes antropológiai vizsgálatok alapján 

(amit ezúton is köszönök Bölkei Zoltánnak) a nő 

25-30 éves, és megközelítőleg 140 cm magas le-

hetett. Gazdagon felékszerezve bocsátották 
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utolsó útjára. Több mint száz gyöngy került elő, 

melyek nyaklánc elemei mellett ruhadíszek, 

kendő díszítőelemei is lehettek. A nyakláncon két 

fésűskagyló és egy kauri csiga is a díszítőelemek 

közé tartozott. A fejére kötött kendő(?) alsó részét 

szintén fésűskagylókból kivágott kis, négyszögle-

tes, megközelítőleg ívelt oldalú téglalap motívu-

mok díszítették, amiket átfúrt lyukakon keresztül 

rögzítettek a ruhadarabra. 

A 40 év körüli, majd’ 150 cm magas erős férfi vi-

seletére vonatkozóan ugyan nem került elő újabb 

emlékanyag, de az ő túlvilági életéről is igyekez-

tek megfelelően gondoskodni. Két kovából ké-

szített, nagyobb méretű kőeszközt és egy nyíl-

hegyet helyeztek mellé a sírba. 

 

Ép edényt és két pattintott kőeszközt tartalmazó gödör  
a tatabányai feltárásról.  

Rajz: A. Pál Gabriella – Kisné Cseh Julianna 

A leletanyag teljes feldolgozása előtt állva még 

számos kérdés vár válaszra. Első a temetkezés 

kora. Maga az eltemetés módja, a halottak zsugo-

rított pózban történt eltemetése a neolitikumtól, 

azaz az újkőkortól megfigyelhető jelenség, az ős-

kor folyamán általános eltemetési mód. A zsugo-

rítás a „magzatpózt”, vagy az alvó ember legálta-

lánosabb fekvési formáját juttatja eszünkbe. Ese-

tünkben az erőteljesen felhúzott térdek, a meden-

cecsontok helyzete a lepelbe csavarást, vagy más, 

a csontok eredeti helyzetben történő megtartását 

(összekötözés, padkák visszatömítése) sugall-

hatja.  

Három gödörből egy-egy ép edény is előkerült, 

ami közelebb vihet bennünket a kor pontosításá-

hoz. A szalagfüles bögre és a felhúzott fülű kis 

csésze (merice) a késő rézkorra, a Badeni kultúra 

időszakára (Kr. e. 3600/3500 – 3000/2800) enged 

következtetni. 

Miért temették el őket együtt s így, egymást át-

ölelve? A csontvázak előzetes vizsgálata arra en-

ged következtetni, hogy egy házaspár közös elte-

metésével, közös túlvilági útjukra való elbocsátá-

sával állhatunk szembe. Koruk a rézkorban élő 

emberek átlagos életkora volt, de hogy mi okozta 

halálukat, arra a csontok még nem adtak választ. 

Mindkét ember erős igénybevételnek volt ugyan 

kitéve, de az előzetes vizsgálat alapján nincs 

nyoma a csontokon is megfigyelhető betegség-

nek, vagy erőszakos behatásnak. 

Sok még a kérdés, amik zömére a feldolgozás so-

rán bizonyára megtaláljuk a választ. De talán az 

izgathatja leginkább a nagyközönséget, hogy 

hova helyezhetjük magát az egymást átölelő em-

berpárt, mint temetkezési módot az eddig megis-

mert temetkezési hagyományok között? Milyen 

újat jelent ez térségünk történetében? 

2010-ben jelent meg a National Geopraphic Ma-

gyarország portálján egy „Fotó egy 5000 éves öle-

lésről” című rövid írás, ami egy észak-olaszor-

szági, Mantua-közeli ásatásról közöl fotót és egy 

rövid ismertetőt egy hasonló módon eltemetett 

emberpárról. A világ számos hírportálján megje-

lent cikkben a feltárt sírt ismertető Elena Menotti 

szenzációs leletnek nevezte az újkőkori (Kr. e. 5-

6000 éves) kettős sírt, ami éppen az ölelkezés mi-

att vált rendkívülivé. Az olaszországi újkőkori 

emberpárt természetesen azonnal Rómeóra és Jú-

liára keresztelték, in situ (eredeti helyzetében) ki-

emelték, s jelenleg is számos látogatót vonz. Egy 

hasonló lelet ismert Németországból, Oberkassé-

ból, ahol egy mintegy 10000 éves emberpár került 

hasonló pózban végső nyughelyére. Ha számo-

lunk is az esetleges újságírói túlzásokkal, akkor is 

valósnak értékelhetők a sírok – s így a Tatabányán 



előkerült is – egyediségük, valamint az eltemetet-

tekkel történő törődés megrendítő mélysége alap-

ján.  

Időrendi sorrendben nézve a tatabányai sír a har-

madik a sorban, feltéve, hogy a kerámiák a sír ko-

rát is jelzik. Újabbak előkerüléséről nincs tudo-

másunk, de környezetünk, valamint a történelmi 

Komárom megye dunántúli területén így is rend-

kívül jelentős, mivel meglehetősen kevés az erre 

a korszakra vonatkozó emlékanyag. Annak elle-

nére, hogy ez a hatalmas kiterjedésű kultúra Bul-

gáriától Dél-Németországig Európa nagy terüle-

tére kiterjedt, a mi térségünkben jóval több a szór-

ványosan előkerült leletanyag. Ugyanakkor rend-

kívül kevés a hiteles feltárásokból származó, a 

kultúra valós elterjedését igazoló lelet. Ehhez 

nyújt új adatokat a tatabányai feltárás, aminek fel-

dolgozásával a túlvilági életről alkotott elképzelé-

seikhez és a halottaikkal történő bánásmód egy-

egy újabb részletéhez is közelebb juthatunk.

 

A Mantua melletti kettős sír fotója. A kép forrása: 
http://www.ng.hu/Civilizacio/2010/01/Foto_egy_otezer_eves_olelesrol 

 

 
 
 

Megyei mártírokra emlékeztünk… 

Sári Aliz Imola  
Ifj. Gyüszi László, a tatabányai József Attila Me-

gyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese az 

1848-49-es forradalom és szabadságharcról tar-

tott előadást 2016. október 6-án, a 11. Országos 

Könyvtári Napok és a 45. Komárom-Esztergom 

Megyei Könyvtári Hét keretein belül a Népház úti 

Fiókkönyvtárban. 

1848-49-ről sokan és sokszor hallottak már az is-

kolában, láttak róla dokumentumfilmet vagy szín-

darabot. A történelmi eseményekről általában Pe-

tőfi Sándor és a 12 pont, a Pilvax kávéház, Kos-

suth Lajos, Batthyány Lajos és a 13 aradi vértanú 

nevei ugranak be elsőként, nem utolsó sorban pe-

dig a forradalom helyszíne: ”Pest-Buda”, azaz 

Budapest. A tankönyvek és a szakirodalom is a 

fővárosra koncentrál, ezért a vidéki emberek va-

lahogy nem érzik magukénak ezt a hihetetlenül 

fontos eseményt, mert nem a saját környezetük 

történelmét élhetik meg, hanem egy idegen he-

lyen történt történelmi tényt kell befogadniuk. 

Célszerű lenne ezért a helyismeretet is bevonni a 

rendes történelemórák kereteibe, hiszen fontos, 

hogy lakóhelyük történelmét jobban megismerjék 

az emberek. Miért? Mert egészen más érzés lenne 

végigsétálni egy adott utcán, téren vagy parkon a 

történelmi események ismeretében, és talán job-

ban meg is becsülnénk környezetünket.  

Ennek tudatában készült fel ifj. Gyüszi László a 

megyénkre és Tatabányára vonatkozó 1848-49-es 

események bemutatására kisiskolás közönség 
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számára. A gyerekek érdeklődve figyeltek az elő-

adóra, hiszen eddig még nem igazán hallhattak a 

szabadságharc helyi történéseiről. 

A 19. század közepén még nem létezett Tatabá-

nya, létezett viszont Felső- és Alsógalla, valamint 

Bánhida. A forradalom szele elérte környékünket 

is. A bánhidai szlovák jobbágyok maximálisan ki-

álltak a forradalom és szabadságharc eszménye 

mellett. Kívánságuk közt szerepelt a robot meg-

szüntetése, a közteherviselés és az úrbéri viszo-

nyok eltörlése, mint mindenütt az országban. Sza-

bados Pál oroszlányi plébános jegyezte fel, hogy 

az 1848. év örökké emlékezetes marad majd a 

jobbágyság számára, hiszen ilyen sok pozitív in-

tézkedést még nem hoztak rájuk nézve. Komárom 

vármegye országgyűlési követe, Pázmándy Dénes 

is üdvözölte beszámolójában a nép és a szabadság 

győzelmét. 

 

 

ifj. Gyüszi László helytörténész, könyvtáros,  
igazgatóhelyettes 

 

A törvényalkotásban azonban nem tükröződtek a 

forradalom által kivívott szabadságjogok. Az 

1848. április 11-én megalkotott ún. „áprilisi tör-

vényekben” nem szerepelt a telken kívüli földek 

birtoklása, sőt, érvényben maradtak egyes földes-

úri jogok és kiváltságok is. Ugyanakkor az erdők 

és legelők használatáról ellentét alakult ki a föl-

desurak és a jobbágyok között. Probléma alakult 

ki a vadászat kérdésében is, továbbá Felsőgallán 

a bormérési tilalmat is megsértették. 

1848 tele és 1849 tavasza között Komáromot és 

Tatát a császári csapatok uralmuk alá vonták, de a 

jobbágyság továbbra is kiállt a forradalom mel-

lett. Olyannyira, hogy Windischgrätz két katoná-

ját halálra verték, holttestüket pedig kivitték a mai 

Baromállási dűlő – korábban Windisch – egyik 

részére eltemetni. 

Komárom-Esztergom megye több települése ki-

vette a részét a forradalomból, például Nagyig-

mánd is. Az ottani református lelkész tábori lel-

késznek ment el Komáromba, a megüresedett 

paplakot Haynau főhadiszállásnak rendezte be. 

Ez a főhadiszállás lényegében egy rögtönítélő bí-

róságként működött, amely többek közt László 

József  kocsi református lelkész, Fieba József  

bánhidai plébános, Tóth Sándor oroszlányi jegyző 

és Győrfy Ferenc tatai tanító felett ítélkezett. 

Mindnyájukat tárgyalás és kihallgatás nélküli bot-

ütésre ítélték. Csákberény két lelkipásztorát – 

Mansbart Antalt és Szikszai Jánost – is Haynau 

nagyigmándi főhadiszállására hurcolták, ahol 

azonnal végrehajtandó, golyó általi halálra ítélték. 

Emléküket a nagyigmándi temetőben sírkövek, a 

templom előtti téren fekete obeliszk őrzik. Mans-

bart Antalnak emléktáblát állítottak Tatán az áru-

ház előtt, ahol egykor szülőháza állt. A bánhidai 

szoborkertben Fieba József emlékoszlopa előtt ró-

hatjuk le kegyeletünket. Mártírok voltak mind-

annyian, hiszen életüket adták egy jobb hazáért. 

 

 

Az Óvárosi Általános Iskola diákjai a rendezvényen.  
A fotókat Pohner Lászlóné készítette 

 



Játékos helytörténeti ismeretszerzés 

gyermekeknek 

Dr. Horváth Géza 
A 45. Könyvtári Hét részeként október 8-án 

szombaton helyismereti „kincskereső” játékot 

rendeztünk általános- és középiskolai diákok szá-

mára Tatabánya-Újvárosban. Helyismereti cso-

portunk első ízben szervezett ilyen programot a 

könyvtári hetek történetében. Az egyébként is 

igen sokszínű, tartalmas és mennyiségében is je-

lentős rendezvények sorából igyekeztünk sajtó-

ban megjelent felhívással és egy interjúval is fel-

hívni rá a figyelmet.2 

 

A helyismereti túra helyszínei 

A játék lényege: helyismereti kérdéseket állítot-

tunk össze, amelyekre a válaszokat a 8 helyszínen 

„időkapszulákban” elrejtett újságcikkek, tudósítá-

sok „kincsek” megtalálása és elolvasása után tud-

tak megválaszolni. A geoládákat nemcsak GPS 

segítségével lehetett felkutatni, mivel könnyen 

megtalálható részekre helyeztük el. A helyszínek 

végigjárása nagyjából 185 percbe telt. Az első 

csoport indítása 10 órakor kezdődött a Fő téri 

könyvtárból, az utolsóé 12.30-kor. 

A kérdések foglalkoztak többek között a 40 éve 

felavatott KPVSZ Művelődési Házzal és iskolai 

                                                           
2 Kincses geodéták: három percben: Horváth Géza /·Hor-
váth Géza; V. T. -·In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -
·27. évf. 235. sz. (2016. október 6.), p. 2. -·ill. 

jogelődjével, valamint az 50 éve felavatott Cent-

rum Áruházzal és elődjével, továbbá a Polgármes-

teri Hivatallal szemben található Fő térrel, Életfa 

térrel és emlékműveivel. E területnek egykor Fel-

szabadulás tér volt a neve, és központi megemlé-

kezési helyszínül is szolgált.  

A városrészben könnyen bejárható helyszínek fel-

keresését az időjárás is támogatta. Több csapatra 

számítottunk, de ezzel együtt olyan fiatalok je-

lentkeztek, akik kedvet éreztek ahhoz, hogy job-

ban megismerjék városunk jelentős épületeinek, 

emlékműveinek rövid történetét, tatabányai érté-

keinket.  

A kérdéseket tartalmazó feladatlapot és az „útle-

velet” a célba érkezéskor (JAMK Fő téri épülete) 

értékeltük. Néhány apróság tisztázása után apró 

ajándékokkal jutalmaztuk a kis létszámú, de lel-

kes résztvevőket, a helyes válaszokat adott csapa-

tokat.  

A geoládákat megtöltötte, elrejtette és a terepen 

dolgozott Pohner Lászlóné, valamint ifj. Gyüszi 

László. A kérdéseket összeállította és a válaszokat 

értékelte e sorok írója: Dr. Horváth Géza. 

 

Fotó: Csejtei Zsolt 

Vetélkedő gyerekeknek. -·In: Kisalföld: a család magazinja: 
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