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Mintha egy 
kórházban len-
nénk, elkészí-
tettük minden 
egyes elteme-
tettnek a „be-
tegkartonját” a 
sírrajzokkal, a 
sírleírásokkal, 
a tárgylistával, 
és itt a látogató 
maga is meg-
nézheti, hogy a 
leletek alapján 
kit hova he-
lyezhetünk el 
ebben a törté-
netben.
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ezüstveretes honfoglaló szablya volt 
a sírban, amit feltehetően a fejedelmi 
ötvösműhelyben készítettek. Továb-
bá volt egy olyan tárgy, amely arra 
utal, hogy ebben a sírban is volt egy 
készenléti íjtartó tegez, amit ugyan-
úgy a napkorong jelképével díszítet-
tek, amely egy vezető számára adott 
hatalmi jelkép volt, mint az említett 
másik két vezéri sírban.

A genetikai kutatás eredményei

„Ezek a tárgyak konkrétan értel-
mezik a sírban eltemetett halott 
szerepét. Ez okból nem csak a tár-
gyakat mutatjuk be a kiállításon, 
hanem mintha egy kórházban len-
nénk, elkészítettük minden egyes 
eltemetettnek a »betegkartonját« 
a sírrajzokkal, a sírleírásokkal, a 
tárgy listával, és itt a látogató maga 
is megnézheti, hogy a leletek alap-
ján kit hova helyezhetünk el ebben 
a történetben. Amikor a miskolci 
kiállítást készítettük, még nem áll-
tak rendelkezésünkre a csontvázak 
genetikai vizsgálatának eredményei. 
Ez azóta megtörtént, és annyival is 
több a mostani, csíkszeredai kiállí-
tásunk a miskolcival szemben, hogy 
itt már ezeket az új eredményeket is 
bedolgoztuk. És az látható – amit a 
régészterületek alapján nem lehetett 
elmondani és ilyenformán rekonst-
ruálni –, hogy a két temető genetikai 
anyaga teljesen különböző. Mintha 
két különböző csoportot – amelyek-
nek azért hasonló a régészeti leleta-
nyaguk – telepítettek volna mester-
ségesen egymás mellé. Hogy ennek 
mi a történeti magyarázata, az érde-
kes dolog, a két vezér viszont anyai 
ágon testvér volt. A két különböző 
származású, egymás mellé telepített 
csoport ugyanabból a családból kap-
ta a vezetőt. Innentől kezdve min-
denkinek lehetősége van a történeti 
rekonstrukció elkészítésére, hogy 
ez azzal a folyamattal kapcsolha-
tó össze, amikor a fejedelmi család 
tagjai széttelepítik a törzseinket. A 
Kárpát-medencében számos helyen 
találhatók olyan törzsnevek, mint 
Nyék, Megyer, Tarján, tehát nem egy 
csoportba sűrűsödnek, hanem sok 
helyen elszórtan vannak ilyen tele-
pülésnevek. És úgy gondolják, hogy 
ez épp az az időszak volt, amikor a 

vezetőink széttelepítették a törzse-
ket, s talán ez történhetett Karoson, 
és ezek a széttelepített törzsek kap-
tak a közös családból egy vezetőt. 
Hogy ez így volt-e, nem tudjuk, de 
ezzel már tovább tudtuk gondolni 
azt a történeti rekonstrukciót, amit 
a régészeti leletek alapján meg lehe-
tett rajzolni.”

Harcosok, nők, gyermekek

A feltárt sírok több mint 60 százalé-
kába férfi akat temettek, de a nők és 
gyermekek sírjai is tartogattak érde-
kességeket régészeti szempontból. 
Sarkítva úgy fogalmaztak ezzel kap-
csolatban a kutatók, a kiállítás ren-
dezői –  mivel Szegeden is tártak fel 
honfoglalás kori temetőket –, hogy 
„a Szeged környéki lányok szebbek, 
Karoson inkább a lovak”. Mielőtt 
bárki felháborodna, jöjjön a magya-
rázat: Karoson a női síroknál külö-
nös fi gyelmet fordítottak arra, hogy 
a nők mellé temetett lovak gazdagon 
díszítettek legyenek, a női viseletek 
díszítésével pedig kevésbé foglalkoz-

tak, míg Szeged környékén inkább a 
lányok ruháját díszítették. A karosi 
2-es temető 47-es számú női sírjában 
viszont gyönyörű aranyozott hajfo-
natkorongot találtak. Érdekes, hogy 
a gyermekek mellé is temettek lovat, 
annak ellenére, hogy valószínűleg ők 
még nem indultak harcba, nem vet-
tek részt a hadjáratban. Nem a teljes 
lovat helyezték a halott mellé, hanem 
mindig csak a ló koponyáját és a láb-
csontjait. Melléjük tették ugyanakkor 
a kengyelt és a zablát.

Megjelenő hitvilág

Pusztai Tamás kifejtette, vannak 
olyan temetkezési nyomok, amelyek 
a hitvilággal hozhatók összefüggés-
be. Ilyen például, hogy bizonyos tár-
gyak fordítva vagy eltörve kerültek 
a sírba. „Ezt László Gyula (Széche-
nyi-díjas magyar régész-történész 
– szerk. megj.) annak idején úgy re-
konstruálta, hogy a túlvilágon meg-
fordulnak a dolgok, vagy éppen az 
eltört dolgok helyreállnak. Találtak 
férfi sírban olyan gyűrűt, amelyen 

egyértelműen látható, hogy a sírba 
tétel előtt törték ketté. Vannak olyan 
szablyák a férfi sírokban, amelyeket 
– normál esetben a hegye a föld felé 
mutat – úgy helyeztek be a sírba, 
hogy fordítva, a koponya irányába 
mutatnak a hegyek. Sokáig úgy vél-
tük, ennek is hitvilági okai vannak, 
hogy a másvilágon megfordulnak 
a dolgok. De az elmúlt tíz évben a 
régészeti hagyományőrzés sokat fej-
lődött, sokat köszönhetünk a hagyo-
mányőrzőknek, és ők éppen Révész 
László fantasztikus dokumentációja 
alapján újraalkotják a honfoglaló vi-
seletet. Úgy vélik, nem biztos, hogy a 
hitvilág az oka annak, hogy fordítva 
került a szablya a sírba, hanem egy-
szerűen a felkötési módja alapján 
nem lehet úgy behelyezni a halottat 
a sírba, hogy a szablya normálisan 
mutasson lefelé, hanem csak meg-
fordítva 180 fokkal. Vannak olyan 
sírok, ahol ugyanúgy megtalálható a 
túlvilági utazásra adott pénz a halott 
mellett. A 3-as temető vezéri sírjá-
ban, a híres 11-es számúban a vezér 
száján, illetve szemén apró aranyle-
mezeket talált Révész László – va-
lószínű, hogy a szemfedő nyomát 
sikerült megtalálni. Ez azzal a hittel 
állhat kapcsolatban, hogy akire a ha-
lott utoljára ránéz, azt esetleg magá-
val viheti a túlvilágra. Ilyen nyomai 
vannak a túlvilági életnek. Természe-
tesen sokszor tettek a sírokba a túl-
világi útra elemózsiát edénybe vagy 
éppen valamilyen szerves anyagba, 
ami nem maradt meg, csak a nagy 
marhalábszárcsont az, ami utalt erre 
a túlvilági útra adott elemózsiára. 
Számos maradványa van ennek a 
történetnek.”

A kiállításon egyfajta régészeti 
munkatársként csatlakozhat a láto-
gató a kutatói csoporthoz, és saját 
maga értelmezheti a múltat, a feltárt 
honfoglalás kori anyagot. A honfog-
lalás kori temetők leleteit bemutató 
Elit alakulat 2.0 című kiállítás április 
20-áig lesz látogatható a Csíki Szé-
kely Múzeumban.
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