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A Szilágy megyei Szilágypere-
csenben már több éve zajlanak 
feltáró, leletmentő ásatások a 
helyi önkormányzat jóvoltából, 
a Szilágy Megyei Történelmi és 
Szépművészeti Múzeum lelkes 
csapatának közreműködésével. 
Az elmúlt években előkerült 
a középkori templom lenyo-
mata, kirajzolódott alaprajza, 
feltártak egy kettős sírt, nemrég 
pedig egy nemes sírjára buk-
kantak, akit a kor szokásaihoz 
híven fegyvereivel temettek el.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

K eresztes Tímea, a Szilágy Me-
gyei Történelmi és Szépművé-
szeti Múzeum fi atal régésze kö-

zel két éve az intézmény munkatársa, 
így immár második éve dolgozik a 
Zilahtól huszonkét kilométerre talál-
ható szilágyperecseni ásatásokon. 
A településen 2017-ben kezdték el a 
munkát a helyi önkormányzat által 
megvásárolt ötáras területen, ahol 
ravatalozó építését tervezték. Keresz-
tes Tímea felidézte, hogy a munká-
latok 2017-es megkezdésekor csak 
azt lehetett tudni, hogy potenciális 
lelőhelyről van szó – Petri Mór Szi-
lágy vármegye monographiája című 
műve alapján –, de akkor még nem 
is remélték a régészek, hogy a való-
színűleg a 16–17. században lerom-
bolt középkori templom nyomaira 
bukkannak majd.

Szokatlan felfedezés
a dupla sírban
A tavalyi, valamint az idei ásatások a 
2017-es lelőhely közelében zajlottak. 
A középkori templom alaprajza azu-
tán rajzolódott ki – nem romokat tár-
tak fel, hanem a lenyomatát találták 
meg –,  hogy szakemberek kiürítet-
ték a temetőt. A középkori templom 
körül – ahogy az abban a korban 
szokás volt – temető terült el, ennek 
része lehetett az a dupla sír is, amit 
tavaly feltártak, és amiről Keresztes 
Tímea a közeljövőben tervez tanul-
mányt publikálni.

A dupla sírban egy felnőtt és egy 
gyerek csontvázát találták meg. A 
két test elhelyezkedése szokatlan 
volt, mivel a felnőtt csontváz kelet–

nyugat irányban volt elhelyezve, 
ahogy az a keresztény temetőkben 
szokás volt, ám a kislány holteste rá 
merőlegesen helyezkedett el (észak–
déli tájolással). A kislány holttestén 
találtak egy pártára emlékeztető tár-
gyat, ám a legfrissebb vizsgálatok 
eredményei szerint a tárgy nem egy 
párta, hanem három különálló tárgy 
darabjait illeszthették össze. A lele-
tek nagyon igényes tárgyak darab-
jai, a kolozsvári restaurátor szerint 
fi nom anyagból készültek, drága 
fekete gyöngyökkel kirakva, a legna-
gyobb valószínűség szerint egy bran-
denburgi típusú gallérra hasonlító 
kiegészítő részei lehettek. A kutatók 
a két test kapcsán azt is megállapí-
tották, hogy a felnőtt valószínűleg 
nem a gyermek anyja vagy apja volt, 
a negyvenes éveiben járó férfi ről 
nem tudni, hogy milyen viszonyban 
állt a gyerekkel. A 2020-as ásatások 
kapcsán Keresztes Tímea elmondta, 
hogy mivel csak az épület lenyoma-
tát találták meg, nehéz dolguk van 
a datálással, illetve az egyéb leletek 
sem segítik a munkát, mivel csak egy 
pénzérmét találtak a helyszínen, ami 
valószínűleg már a templom lebon-
tása utáni időkből származik.

Báthory-sír?
Ki sem mondott álom
Az idei év „nagy lelete” egy maga-
sabb rangú személy sírja, akiről a 
sírmellékletek alapján lehet tudni, 
hogy katonáskodott – a holttest öl-
tözete is erre utalt, illetve a mellé 
helyezett fegyverek is. „Ez a sír egy 
már megzavart sír volt, sem a csont-
vázat, sem a mellékleteket nem 
alaphelyzetben találtuk meg, való-
színűleg a templom lerombolásakor 
nyithatták meg a sírt, de vélhetően 
mivel tudták, hogy kinek – egy fon-
tos embernek – a sírja, így vissza-
tették a csontokat és a fegyvereket, 
és visszazárták” – vázolta Keresztes 
Tímea. A régész hozzátette, lehet, 
hogy eredetileg voltak a csontok 
mellett értékesebb tárgyak, fegyve-
rek is, amelyeket nem tettek vissza, 
miután megnyitották a sírt, de ennek 
kapcsán csak találgatni lehet.

A csontvázat egy szinte lepelszerű-
en kilapított, valószínűleg ólomból 
készült koporsóban találták meg, 
amiről nem tudni, hogy a föld lapí-
totta ki, vagy mi történt pontosan 
vele. Bár a csontok is hiányosak, 
összevissza találták meg őket, és 

valószínűleg a melléklet is hiányos: 
sisakot, sarkantyút, kardokat, szab-
lyát, vállvértet és buzogányt is ta-
láltak a biztosan hadviselt páncélos 
férfi  mellett. A fegyvereket az első 
vizsgálatok – pontosabban az analó-
giák alapján – a 16. századra datál-
ják. Keresztes Tímea elmesélte, hogy 
két éve Bánff yhunyadon került elő a 
Szilágyperecsenben megtalált buzo-
gányhoz nagyon hasonlító fegyver, 
amelyről tudják, hogy 16. századi.

A régész szerint egyelőre csak az 
biztos, hogy a sír 16–17. századi (ezt 
a mellékletek alapján lehet megál-
lapítani), egy férfi  sírja, aki kato-
náskodott, ám a további vizsgálato-
kig bármi mást kijelenteni csupán 
spekuláció. Az írott források alap-
ján azt lehet tudni, hogy a térség a 
Báthoryak birtoka volt, illetve hogy 
Szilágyperecsenben voltak házaik, 

A SZILÁGYPERECSENBEN ZAJLÓ ÁSATÁSOK SORÁN EGY NEMES NYUGVÓHELYÉT FEDEZTÉK FEL, AMELY AZ IDEI ÉV „NAGY LELETE”

Még csak álom, hogy Báthory-sírra bukkantak

Fontos lelet. Keresztes Tímea sírfeltárás közben

valószínűleg volt egy kúriájuk is, 
valamint hogy Báthory Ferenc és 
öt gyermeke Szilágyperecsenben 
volt eltemetve. Keresztes Tímea 
elmondta, egyelőre még remény-
kedni sem mernek, hogy egy Bát-
hory-sírt találtak, ez inkább egy ki 
sem mondott álom, amire azonban 
az írott források tükrében van egy 
kis esély.

Az ásatásokat jövőben is tervezik 
folytatni, remélik, hogy szisztemati-
kusan fel tudják tárni az illető terü-
letet. Ez a helyi önkormányzattól is 
függ, de a régészek remélik, hogy az 
elmúlt évek leletei után megkapják 
a lehetőséget a feltárásra. A leletek 
jelenleg a Szilágy Megyei Történel-
mi és Szépművészeti Múzeumban 
vannak, az intézmény restaurátora 
foglalkozik velük. Keresztes Tímea 
szeretné, hogyha a jövőben a Maros 
Megyei Múzeumhoz is elküldhetné 
a csontokat fi zikai antropológiai 
vizsgálatokra, illetve ha lesz rá lehe-
tőség, anyagi keret, elküldené olyan 
intézménybe, laborba is, ahol DNS- 
vagy C14-es vizsgálatot végezhetnek 
a csontokon a pontos kormeghatá-
rozás, azonosítás érdekében.

Annak kapcsán, hogy milyen bi-
zonyítékok alapján lehetne megál-
lapítani biztosan, hogy a Báthory 
család egy tagjának maradványait 
találták meg, a szakértő úgy fogal-
mazott, hogy nemcsak a DNS-vizs-
gálat jelenthet segítséget, hanem 
ha például valamelyik fegyveren, 
esetleg a kard markolatán a tisztítás 
során találnak egy Báthory-címert, 
az is pozitív fejlemény lenne.

A régész azt is hangsúlyozta, 
hogy a szilágyperecseni sír, illetve 
leletanyag függetlenül attól, hogy 
kinek a sírja, ritka, fontos, jelentős 
felfedezés. „Nemcsak Szilágy me-
gyében, hanem egész Erdély-szin-
ten ritka az ilyen leletanyag – a fel-
szerelés, illetve annak mennyisége 
miatt is” – emelte ki a szakember. 
Valószínűleg Zilahon maradnak a 
tárgyak, a csontok, és ott állítják 
majd ki őket, de Keresztes Tímea 
azt is hozzátette, hogy ő és kol-
légái szeretnék, ha a jövőben eset-
leg más városokba is elvihetnék, 
bemutathatnák. Az ásatáson Dan 
Băcueț zilahi régész és Keresztes 
Tímea mellett hosszabb-rövidebb 
ideig a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem tanulói, önkén-
tesek is részt vettek.

 » A szilágy-
perecseni sír, 
illetve leletanyag 
függetlenül 
attól, hogy kinek 
a sírja, ritka, 
fontos, jelen-
tős felfedezés. 
„Nemcsak Szi-
lágy megyében, 
hanem egész 
Erdély-szinten 
ritka az ilyen 
leletanyag – a 
felszerelés, illet-
ve annak meny-
nyisége miatt 
is” – emelte ki a 
szakember.




