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A PRESZKÍTA KOR AZ ALFÖLDÖN 
(Kr. e. VIII. század-VII. század első fele) 

A Kr. e. IX-VIII. század fordulója körüli időben, a vaskor kezdetén a Nagy 
Magyar Alföld lakosságának életében jelentős változás játszódott le. Ennek hát
terében ennek a tájegységnek a természetföldrajzi helyzete állt. Az Alföld a 
Kárpátoktól keletre fekvő, Prut-Dnyeszter-Dnyeper középső medencéjét 
felölelő erdős-sztyeppei, sztyeppéi övezethez hasonló éghajlattal, növényzettel 
rendelkezett. Ez a természeti adottság tette lehetővé, hogy több, az Alföldön élt 
népcsoport gazdálkodásának az alapjává az állattartás vált. Az emberi 
tevékenység, az állattartás-földművelés az újkőkortól kezdve folyamatosan 
alakította át az erdős-sztyeppei jellegű Alföldet, s változtatta kultúrpusztává. 
Egészen a nagy vízrendezési, folyó szabályozási munkákig, a XIX. század 
közepéig az Alföld területének egynegyedét víz borította, árterek, lápok, mo
csarak fedték. A nagy kiterjedésű árterek a rideg pásztorkodásra nyújtottak 
kitűnő feltételeket. A Kr. e. első évezred idején a kelet-európai térségben az 
éghajlat szárazabbá vált, de ez az Alföld természetföldrajzi adottságait 
alapvetően nem alakította át. Ezért egy mozgó, legelő váltó állattartó gaz
dálkodást folytató népcsoport számára ez a táj vonzó települési területnek 
kínálkozhatott. Ilyen népcsoport megjelenésére lehet következtetni a Kr. e. 
VIII. századból származó alföldi régészeti leletekből, amelyek alapvetően 
különböznek a korábbi, későbronzkori emlékektől. Ezek szerint ebben a kor
ban a földműves falvakat a lakosság elhagyta, a halottakat új rítus szerint temet
ték el, a kézműves mesterek a korábbiaktól eltérő 
típusú tárgyakat készítettek. A temetőkből elő
került, a kincsleletekből fennmaradt ilyen korú 
emlékanyagot az Észak-Alföldön, Mezőcsáton ki
ásott temető után mezőcsáti kultúrának nevezi a 
régészeti kutatás. 

A mezőcsáti kultúra népének hagyatéka olyan 
bronzzabiákat, kantárszíj elosztókat is tartalmaz, 
amelyekhez hasonlók a Kaukázustól északra fek
vő és a dél-oroszországi, ukrajnai sztyeppe vidék 
preszkíta leletanyagból ismertek. A bronzzabiák a 
ló irányítására alkalmasabbak voltak, mint a Kár
pát-medence, Közép-Európa területén korábban 
használt későbronzkori lószerszámzat. A Duna-
Tisza vidéki fémművesek a vas lándzsahegyek, 
tőrök gyártását is elkezdték ebben a korban, 
ugyancsak keleti eredetű minták alapján. Az alföl
di és a sztyeppéi övezet preszkíta leleteinek szá
mos rokon vonása alapján több kutató vélte úgy, 
hogy a korai vaskor idején egy keleti eredetű, 
lovas nomád nép települt be az Alföldre. Ezzel 1. kép. Preszkíta temetkezés a 
ellentétben mások azt feltételezték, hogy a keleti mezőcsáti temetőből 
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típusú lószerszámzat, fegyverzet a sztyeppéi térségből a kereskedelem, az elitek 
közötti kapcsolatok útján jutott el a Kárpát-medencébe. Az a tény azonban, 
hogy az alföldi mezőcsáti kultúra népe a feltárt temetők (Ároktő, Füzesabony, 
Mezőcsát, Sirok, Szeged-Tápé-Lebő) tanúsága alapján az elhunytakat zsugorí
tott vagy nyújtott helyzetben, gyakran juh vagy szarvasmarha részeivel együtt 
temették el (1. kép), azt mutatja, hogy ennek a népnek más hiedelemvilága volt, 
mint a megelőző, helyi, hamvasztásos temetkezési rítust gyakorló későbronzko
ri népességnek. Hasonló temetkezési szokásokat mutató sírok ebből a sztyeppe 
vidékről ismertek. Ugyancsak először vált szokássá lószerszámzatot a sírba 
helyezni. Zablák, szíjelosztók előkerültek a mezőcsáti kultúra temetkezéseiből 
is (Füzesabony-Öregdomb, Mezőcsát). Ezek az adatok inkább azokat a véle
ményeket erősítik meg, amelyek szerint keleti eredetű népcsoportok már a Kr. 
e. VIII. században eljuthattak a Nagy Magyar Alföldre. 

A Kr. e. V században élt görög történetíró, Hérodotosz műve arról tudósít, 
hogy a szkíták előtt a velük rokon kimmerek uralták a Fekete-tengertől észak
ra fekvő sztyeppéi térséget. Mivel a Kárpát-medencéből ebből a korból a 
sztyeppe vidéki emlékanyaghoz hasonló lószerszámzat, fegyverzet ismeretes, 
több kutató vélte úgy, hogy ide keletről a Kr. e. IX-VIII. században kimmer 
népcsoportok nyomultak be, amelyek Közép-Európa területére is vezettek had
járatokat. A kimmer vándorlás elmélete azonban nem támasztható alá minden 
kétséget kizáró érvekkel. Ennek oka, hogy a Fekete-tenger melléki sztyeppe 
vidékén a Kr. e. első évezred elejéről származó emlékek több nép (pl.: kim
merek, szkíták, szauromaták) hagyatékába is tartozhatnak, mivel ott a Kr. e. X. 
századtól egy olyan lovas nomád életmód, gazdálkodás alakult ki, amelynek 
következtében mindenütt szinte azonos típusú lószerszámzat, fegyverzet hasz
nálata terjedt el. A hasonló kárpát-medencei leletek az ezekhez tartozó tárgyakkal 
mutatnak rokonságot, így nem állapítható meg, hogy melyik sztyeppéi népességtől 
származhatnak mintaképeik. 

Az Alföldről, s az azzal határos vidékekről előkerült koravaskori fémleletek 
három különböző eredetű tárgycsoport
ból állnak. Jelentős arányban vannak kö
zöttük képviselve a helyi későbronzkori 
műhelyek formakészletébe tartozó termé
kek (bronz tokos balták: pl. Biharugra, 
Prügy, Szanda, karperecek: Prügy), de 
ezek mellett megtalálhatók bennük a ke
leti mintaképeket utánzó bronztárgyak is. 
Ezek között a legnagyobb számban a ló
szerszámzat részei fordulnak elő. A keleti 
jellegű zablák két oldaltagból és középütt 
karikákkal összefogott, csuklósan illesz
kedő szájrészből állnak. A zablák három 
részét szíjjal fogták össze, a kantár szíj
részeinek találkozásainál szíjelosztókat 

2. kép. Preszkíta bronzzabla alkalmaztak. Ilyen zablakészletek vannak 
Gyula-Remetepusztáról többek között a Biharugrán, Fügödön, 

10 



Vetésen, Szandán talált kincsleletekben, a Füzesabony-öregdombi temető sír
mellékletei között. Ezek többségükben a helyi műhelyek, keleti mintaképeket 
utánzó termékei. A közelmúltban Sarkadon bukkantak egy olyan bronzleletre, 
amelyben egy dél-alföldi műhely termékei, bronz zabla oldaltag, áttört szíj
elosztó korongok, bronzcsésze töredékek vannak. Előkerült azonban Gyulán 
egy olyan zablakészlet is, amely a Kaukázus előteréből, a kubáni sztyeppékról 
származhat (2. kép). 

A Kr. e. X. században a Tisza vidékén nagy bronzöntő műhelyek működtek, 
amelyek remekművű fegyvereket, kardokat, sisakokat készítettek. Termékeikből 
áll a Hajdúböszörményben előkerült nagy bronz 
kincslelet. A korai vaskorban azonban megszűnt 
az ilyen fegyverek gyártása, s ez azt mutatja, 
hogy az Alföldön élt népesség harcmodora meg
változott. Új fegyvertípusok elterjedését mutat
ják e kor leletei, amelyeknek mintaképei a sztyep
péi övezet emlékanyagában találhatók meg. 
Ilyenek a bronz markolatú, vas pengéjű tőrök 
(pl. Mátra vidéke), vas lándzsahegyek, vas fo
kosok (Doboz), bronz buzogányok (Biharugra, 
Prügy), bronz lándzsahüvelyek (Biharugra), 
bronz nyílhegyek (Kunszentmiklós), amelyek
hez hasonló fegyverek a sztyeppéi lovas nomá
dok fegyverzetének jellegzetes darabjai voltak. 

A lószerszámzat, fegyverzet rokonsága mel
lett az alföldi koravaskori bronz kisplasztika, 
díszítőstílus is keleti hatást tükröz. A Kr. e. első 
évezred elején bontakozott ki az eurázsiai lovas 
nomádoknak az a művészeti stílusa, amelyre a 
legkülönbözőbb fajta tárgyakon az állatalakok 
ábrázolása a jellemző. Ennek az ún. állatstílusú 
művészetnek a hatása ugyan csak a Kr. e. VII. 
században, a szkítakor kezdetén vált jelentőssé 
a Kárpát-medence keleti felében, de legkorábbi 
alkotásai már a korai vaskorban eljutottak oda. 3, kép. 1. Bronz kantárszíj elosztók 
Jellegzetesen állatstílusú munkák a biharugrai Biharugráról, 2. Bronzjogar Prügyről 
leletnek azok a bronz szíjelosztói, amelyek há
rom köralakban megmintázott, egymáshoz kapcsolódó madárfejet ábrázolnak, s 
a prügyi bronzkincs lófej alakos végű bronz jogara (3. kép). 

A sztyeppe vidéki művészet hatása nem csak a Duna-Tisza vidéki bronz-
művesség, hanem az arany ötvösség munkáin is érződik. Több olyan aranykincs 
előkerült ezen a tájon (Budapest-Angyalföld, Besenyszög-Fokoru, Puszta-
egres-Pusztahatvan), amelyek tárgyainak egy részét a ciszkaukázusi művészet jel
legzetes stílusában formálták meg, díszítették. Ezek egyik jellegzetes képviselője a 
szerémségi Dályán előkerült aranykincs ragadozó állat alakú fibulája is. 

Feltehetőleg a sztyeppe vidék volt egyike azoknak a térségeknek, ahonnan a 
vastárgyak általános használata elterjedt a Tisza vidéken. Ugyan a koravaskort 
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megelőző időszakban is már megpróbálkoztak a Kárpát-medencében vastár
gyak készítésével, de a vasművesség technikája csak a korai vaskor idején ért el 
olyan magas szintet, amely nagyobb számú vastárgy gyártását tette lehetővé. E 
korból a mezőcsáti kultúra emlékei, a keleti jellegű leletek tartalmazzák a 
legtöbb vastárgyat (karperecek, gyöngyök, vas lándzsahegyek, fokosok), s így 
készítésük eljárása is keletről származhat. 

A harmadik forrás, amelyből az alföldi mesterek merítettek, az észak-balkáni 
illír, trák fémművesség volt. Többek között homokóra formájú tűtartós arany 
fibulák (Besenyszög-Fokoru), madár-, madárfej alakú csüngők (Mohol, 
Bogács) több tagból álló bronzcsüngők (Kisterenye) tanúskodnak arról, hogy a 
balkáni műhelyek termékei eljutottak a Kárpát-medencébe. 

A Közép-Tisza vidék koravaskori lakossága számarányánál, területének 
nagyságánál aránytalanul nagyobb hatást gyakorolt a közelebb és távolabb élt 
népek kézművességére. Ennek oka az volt, hogy azok olyan ismereteket vehet
tek át tőle (új típusú lószerszámzat, fegyverzet, vasművesség technikája), ame
lyek akkor a legkorszerűbbek voltak. A Duna mentén vezető kereskedelmi 
útvonalon ezek az ismeretek nem csak a Dunántúlra (pl. Pécs-Jakabhegy, 
Kakasd), hanem Közép-Európa több tájára is eljutottak. Dél felé az Észak-, 
Közép-Balkánon, Észak-Itáliában előkerült bronz zabiák, kantárszíj elosztók 
jelzik az Alföld lakosságának odáig elérő kapcsolatait. 

A Fekete-tenger északi mellékének sztyeppéi övezetében a preszkíta kor népei 
részt vettek a szkíta kultúra megteremtésében. Ennek megfelelően vélik egyes 
kutatók úgy, hogy az Alföldön sem volt éles határvonal a koravaskori mezőcsáti 
kultúra és az azt követő szkíta jellegű kultúra között. Úgy vélik, hogy az alföldi, 
észak-magyarországi szkíta típusú tárgyakat is tartalmazó leletek egy része még a 
mezocsáti kultúrához sorolható (pl. Hevesen feltárt temetkezések, gyöngyösi, 
Miskolc-diósgyőri sírleletek), s ezek a Kr. e. VI. századból származnak. A mező
csáti kultúra népének temetőiből azonban egyetlen egy olyan sír sem került elő, 
amely a leletei alapján a Kr. e. VIII. századnál, VII. század elejénél fiatalabb korú 
lenne. A Kr. e. VI. században az Alföldön már mindenütt szkíta jellegű kultúrával 
rendelkező lakosság élt, amelyet olyan sírleletek sokasága tanúsít, mint amilyenek 
Hevesen, Gyöngyösön, Diósgyőrben is napvilágra kerültek. Az Alföldön ez a szkí
ta jellegű kultúra nem alakulhatott ki, az nem egyenes folytatódása az ottani 
preszkíta, mezőcsáti kultúrának. Ott ugyanaz a folyamat játszódhatott le, mint a 
Középső-Dnyeszter menti erdős sztyeppéken, ahova a Kr. e. VII. század közepén 
a délebbre fekvő sztyeppékról nomád, szkíta népcsoportok nyomultak be. 
Sírleleteikhez hasonló emlékek ismertek az Alföldről is. Természetesen a helyi, 
preszkíta lakosság mindkét területen megmaradt, azonban annak kézművességét, 
kultúráját a hódítók hatása átalakította. 

A Kr. e. VIII. század új korszak kezdetét jelentette a Duna-Tisza vidék 
népeinek történetében. A Kárpátoktól keletre fekvő térségből a korábbitól tel
jesen eltérő tárgyi, szellemi kultúra elemei jutottak el a Magyar Alföldre. Ez a 
változás a Kárpát-medence keleti felének nagy részét évszázadokon át a 
sztyeppéi kultúrkör részévé tette. 
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A SZKÍTA KORSZAK AZ ALFÖLDÖN 
(Kr. e. VII. század közepe-V. század) 

A magyar régészeti kutatás már több mint egy évszázada felismerte azt a 
tényt, hogy a Tisza-tájon, az ahhoz kapcsolódó hegyvidéken a középső vaskor
ból származó leletek rendkívüli rokonságot árulnak el a Fekete- tengertől északra 
fekvő Szkítia emlékanyagával. A kutatók egész sora (Hampel József, Fettich 
Nándor, Bottyán Árpád, Roska Márton, Párducz Mihály, Bakay Kornél) közölt, 
értékelt olyan keleti típusú fémtárgyakat, amelyeket egyöntetűen a szkíták kár
pát-medencei megtelepedése emlékének, bizonyítékának tartottak. 

A szkíta jellegű leletek kárpát-medencei előkerülésével kapcsolatban a 
román, szlovák kutatók más elméletet dolgoztak ki. Eszerint ezek a leletek a 
trákok, dákok hagyatékának határozhatók meg. Szkítia, a szkíták a magyar 
történeti hagyományokban, a magyarság származásáról alkotott elméletek, 
eszmék között is szereplő fogalmak, nevek. A középkortól kezdve egészen a 
közelmúltig számos történeti munka azonosította a szkítákat a magyarokkal. Az 
első krónika, amely egyenlőségjelet tett a két különböző nép közé a 915-ben 
elhunyt Regino prümi apát tollából származik. Eszerint a magyarok a szkíták 
földjéről, a Thanais (Don) mocsarai közül törtek elő. A szkítákat, Szkítiát 
Pompeius Trogus, Iustinus és Paulus Diaconus görög történetírók művei után 
írta le. 

A szkíták említése az V század óta vált gyakorivá a bizánci történeti munkák
ban. A végső forrás, amelyre ismereteik visszanyúltak, a Kr. e. V században élt 
görög történetíró, Hérodotosz műve volt. A magyar krónikaírók közül a XII. 
században Anonymus származtatta elsőként a szkítáktól a magyarokat. 
Anonymus a Iustinus művéből a VII. században készített Exordia Scythia című 
kivonatot ismételve írta le Szkítiát, a magyarokat és a szkítákat pedig Regino 
alapján azonosította. A szkíta, hun származás elméletet 1283-85 körül Kézai 
Simon dolgozta ki részletesen. Elbeszélését több krónika is átvette, így többek 
között Kálti Márk képes krónikája, a Budai Krónika, Thuróczi János, Bonfini 
krónikái. 

A középkori magyar nemesség származástudatát ezek a krónikák, azaz a szkí-
tiai őshaza, a hun eredet hite határozta meg. Ez a hit a XIX. században, a 
nemzeti romantika idején széles körben elterjedt, s még ma is hat. 

Az Alföld térségéből származó, a Kr. e. VII. század közepe utáni másfél 
évszázadból ránk maradt leletek egy része a kubáni-ciszkaukázusi sztyeppe 
vidék és a Fekete-tenger északi partján fekvő Olbia görög gyarmatváros 
térségének azonos korú emlékanyagával mutat egyezéseket. A leletek egy másik 
csoportja a Középső-Dnyeper-Dnyeszter menti erdős-sztyeppei övezet korai 
szkíta leleteivel árul el rokonságot. Az említett területek Szkítia részei voltak, 
amely népeinek a nevét Hérodotosz görög történetírónak (Kr. e. 484-425) 
abból a könyvéből ismerjük, amelyben I. Dareiosz perzsa királynak a Kr. e. 
513-ban a perzsák ellen vezetett hadjáratát írta le. Hérodotosz elbeszélése 
szerint az Isztrosznál (Duna) Szkítiát az agathürszoszok földje határolta, az 
Isztroszon túl pedig a szigünnák laktak. 
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Az agathürszoszok eredetéről Hérodotosz nem túl sokat jegyzett meg. 
Mindössze azt olvashatjuk művében, hogy szokásaikban hasonlítanak a 
trákokhoz, s Dareiosz hadjárata idején megtiltotta a szkítáknak, hogy határukat 
átlépjék. A népnév és egyik királyuk fenn maradt neve iráni szóalakra megy vissza. 
Hérodotosz adatait értelmezve az agathürszoszok településterülete Erdély 
lehetett, ahonnan nagyszámú, a Kr. e. VII-VI. századból származó, korai szkí
ta tárgyat tartalmazó temetkezés került a napvilágra. 

A szigünnák által benépesített vidék Hérodotosz szerint a vénetekkel volt 
határos. Ez a vidék csak a Közép-Tisza-tája lehetett, amelyet a Duna választott 
el az illír-venét kultúrkörhöz tartozó Dél-Dunántúltól. A szigünnák keleti szár
mazásáról tanúskodik Hérodotosznak az a megjegyzése is, hogy méd ruhában 
jártak. 

A történeti és a régészeti adatok tehát egybehangzóan arról vallanak, hogy a 
Szkítia területén élt lakosságból kiszakadt népcsoportok telepedtek le a Tisza
tájon a Kr. e. VII. század folyamán. A bevándorlók és a helyi népesség együtte
sen virágzó gazdaságot, kézműipart, kultúrát teremtettek meg. 

TEMETKEZÉSEK EMLÉKEI 

A szkíta jellegű kultúra leleteinek az előkerülési területe az Alföldnek a 
középső, északi részét, az Északi-Középhegységet, valamint a Kisalföld északi 
részét öleli fel (4. kép). Központi területe az Alföldön feküdt, ezért a szkíta 

4. kép. A szkítakori Alföld-csoport településterülete 
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kultúra Alföld-csoportjának nevezhető el. Emlékeinek nagy többsége temet
kezésekből származik. Nagyobb számban sírokat a következő lelőhelyeken tártak 
fel: Alsótelekes 183, Balmazújváros-Árkus 
45, Békéscsaba-Fényes 73, Csanytelek -Új-
halastó 218, Csárdaszállás 36, Eger-Nagy-
Eged 61, Hetény/Chotin 478, Heves 29, 
Hódmezővásárhely-Kishomok 27, Muhi 
29, Nógrádkövesd 17, Orosháza 153, Pe-
reszlény/Presel'any 34, Sándorfalva 71, 
Szaniszló/Sanislau 70, Szabadszállás-Józan 
199, Szentes-Vekerzug 151, Tápiószele 
455, Tiszavasvári-Dózsatelep 62, Tisza
vasvári-Csárdapart 54, Törökszentmiklós 
82, Vámosmikola 56. 

A temetkezések az Alföld-csoport népe 
temetkezési szokásainak sokrétűségéről 
tanúskodnak. Négy alapvető temetkezési 
forma létezett. Az első kettőnél a halot
takat háton fekve, nyújtott helyzetben 
vagy oldalt fektetve, meghajlított lábakkal 
temették el (5-6. kép). A harmadik és 
negyedik rítusnál a halottakat elhamvasz
tották, s a hamvakat vagy agyagurnában, 
vagy egyszerűen a gödör aljára szórva tet
ték a sírba. A temetkezések nagy többsége 
felé nem emeltek halmot, azonban néhány 
esetben a sztyeppe vidéki szokásoknak 
megfelelően árokkal körülvett földhalom 
fedte a sírt (Cegléd-Hordógyár, Mezőke
resztes-Zöldhalompuszta, Tápiószent-
márton, Tarnabod-Téglás, Tárnáméra, Tar-
pa, Tiszavasvári-Dózsatelep). Az erdős
sztyeppe vidéki szkíta temetkezésekhez vol
tak hasonlók azok a Csanytelken feltárt 
sírok, amelyekben a halottakat gerendák
ból ácsolt faládákban temették el. A 
faládákat nem külön készítették, hanem a 
kiásott sírgödörben állították össze. 
Cegléden szabályos fa sírkamra marad
ványai kerültek a napvilágra. A 3,5x2,8 
méter nagyságú sírgödör sarkaiban és az 
oldalfalak közepén voltak láthatók a 
kamra oldalfalainak faburkolatát tartó cö
löpök helyei. A sírt évtizedekkel a temetés 
után kirabolták, s a csontokat oldalra do- 6. kép. Temetkezés ló koponyákkal, 
balták. A rablás ellenére megmaradt tár- Tápiószele 418. sír 

5. kép. Kettős temetkezés, 
Csanytelek-Újhalastó 16. sír 
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gyak, a bronz tegezdísz, vasfokos, kés, 25 bronz nyílhegy, három csonttégely, 
azt bizonyítják, hogy gazdag, előkelő férfi temetkezése volt a sír. 

A sokfajta temetkezési szokás az alföldi szkíta jellegű csoport népének külön
böző származására vezethető vissza. A zsugorított helyzetben lévő csontvázakat 
magában foglaló sírok azokon a tájegységeken (Duna-Tisza köze, Maros vidék) 
előkerült temetőkben viszonylag nagy számban fordulnak elő (pl.: Török
szentmiklós-Surján, Békéscsaba-Fényes, Orosháza, Tápiószele), amelyeken 
korábban ugyanezt a temetkezési szokásokat gyakorló mezőcsáti kultúra népe 
élt. A Dél-Alföldön napvilágra került temetőkben, a nagyobb arányban kép
viselt nyújtott helyzetben fekvő csontvázak olyan új rítust mutatnak, amely 
Szkítia sztyeppéi területeiről származhat (Szentes-Vekerzug, Csanytelek-Újha-
lastó). Urnákba azokon a tiszántúli területeken helyezték sok esetben a ham
vakat, amelyeken a korai vaskor idején is a későbronzkori lakosság továbbélő 
kultúrája, hagyományai voltak a meghatározók (Balmazújváros-Árkus, Szanisz-
ló/Sanislau. A szórthamvas temetkezési mód részben azonban új szokásként 
jelenhetett meg a szkítakor elején. Az Észak-Magyarországon feltárt nagyszámú 
ilyen temetkezés (pl.: Alsótelekes, Heves, Vámosmikola) a Középső-Dnyeszter 
vidéknek a Kr. e. VII. század második feléből származó szkíta sírjaival hason
lítható össze. A leggyakrabban előforduló temetkezési formák mellett majd 
minden temetőben előfordul egy-egy sajátos, különleges eltemetésről tanús
kodó sír. Több temetőből került napvilágra két csontvázat tartalmazó sírgödör 
vagy hasra fektetett halott csontváza. Hevesen, Orosházán, Tiszavasváriban 
egy-egy sírnál összekötözött kézzel vagy lábbal való eltemetésre lehetett követ
keztetni, Tiszavasváriban vasbilincset találtak egy női csontváz karján. Ezek

nek, s a koponya nélküli, vagy csonkított 
végtagokkal történt temetkezéseknek 
(Orosháza, Szentes-Vekerzug) a halott 
visszajárásától való félelem lehetett az 
oka. 

Az Alföld szkíta kori népességének nem 
gyakori temetkezési szokásaihoz tartozott 
az áldozatként, az elhunytnak a túlvilágra 
szánt élelemként, húsnak a sírgödörbe való 
helyezése. Az egyes temetőkben 1-5 % 
azoknak a síroknak az aránya, amelyekből 
állatcsontok is előkerültek. Leggyakrabban 
juh, kecske, szarvasmarha csontjai voltak 
ezek, de közöttük előfordulnak szárnyas, 
sertés és lócsontok is. Csanytelek-Újhalas-
tón az egyik sírgödör sarkában nyúl csont
vázra bukkantak. A tápiószelei temető 418. 
sírjában két lókoponya feküdt (6. kép). 

Allattemetkezés is került napvilágra 
több szkíta kori temetőből. Orosháza-

7. kép. Ló temetkezés, Gyopároson a 49. sírban egy nő koponyá-
Szentes-Vekerzug 16. sír \a mellett külön gödörben egy szarvas-
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marha koponya, mellső lábcsont és egy kisborjú csontváza feküdt. 
Pereszlényben/PresePany és Tiszavasvári-Csárdaparton egy-egy sírgödör kutya
csontvázat is tartalmazott. Szentes-Vekerzugon 16 (7. kép), Tiszavasváriban 
három, Csanytelek-Új halastón kettő, Tápiószelén egy, Hetényben tíz ló temet
kezést tártak fel. Több esetben a lovakat kantárral együtt temették el. A Szen-
tes-vekerzugi ló sírok a temető DNy-i szélén külön csoportban voltak. 

A szkítakort megelőző időszakban az Alföldön ismeretlen volt a lovak elte
metésének a szokása. A sírok egy részébe áldozatként helyezhettek lovakat. Ilyen 
sírt ástak ki Tiszavasvári-Csárdaparton, amelyben a ló csontváz, kutya csontváz, két 
ember koponya és láb-, karcsontok voltak. Egy másik Tiszavasvári-Csárdaparton 
feltárt sírban zsugorított helyzetben fekvő ló csontvázon az emberi hamvakat 
magában foglaló agyagurna, valamint egy tál és egy bögre feküdt. Ez a temetkezés 
azt a szokást tükrözi, amelynek megfelelően egyes, a közösségben fontos szerepet 
betöltött személyek sírjába tulajdonuk egy részét is elföldelték. A Szentes-
Vekerzugon kiásott különálló lótemetkezések a temetőben lévő harcosok sírjaihoz 
tartozhattak. 

A lovak megölésének, elhantolásának a rítusa a sztyeppe vidéken a vaskor 
folyamán általánosan elterjedt volt. Ennek a szellemi háttere összefüggött az 
ottani lovas nomád népesség állattartó gazdálkodási formájával. Az alföldi ló 
temetkezéseknek nem csak a rítusa mutat egyezéseket a sztyeppén honos szo
kással, hanem az ázsiai tarpán fajtához tartoztak az itt elhantolt lovak is. 

Tarpán lovak csontvázait feltártak a kelet-
alpi középső vaskori kultúrkör népének a 
Dél-Dunántúlon (Szentlőrinc) és Szlové
niában (Brezje, Magdalanska Gora, Sti-
èna) lévő temetőiben is. Mindegyik he
lyen előkerültek az alföldi vasművesek jel
legzetes termékei, az egybekovácsolt vas-
zablák is. Ezekre a helyekre így az alföldi 
lakossággal fenntartott kapcsolatok révén 
kerülhetett el a lovak elhantolásának a 
szokása. 

A Szentes-vekerzugi temető 13. sír
jában két felszerszámozott ló csontvázával 
együtt egy négykerekű kocsi vas kerék
abroncsait, a kerékagyak vasalását is fel
tárták (8. kép). Kocsi vasalkatrészei jel
legzetes szkíta állatalakos díszű bronzcsör
gőkkel együtt Gyöngyösön is előkerültek. 

A középső vaskor időszakában a kocsik 
sírba helyezésének szokása a közép-euró
pai hallstatti kultúra és a szkíta kultúrkör 
területén egyaránt elterjedt. Az előbbi 
kultúra emléke a dunántúli Somlóvásár
helyen feltárt, a Kr. e. VII. századból szár- 8. kép. Kocsitemetkezés, Szentes-Vekerzug 
mazó kocsisír. Az alföldi temetkezések 13. sír 
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eredete azonban nem nyugatra, hanem keletre, a kubáni sztyeppéi térségbe 
vezethető vissza, ahol már a Kr. e. VIII. századtól kezdődően folyamatosan 
elföldeltek kocsikat, kocsi alkatrészeket is az előkelő személyek temetkezéseibe. 

Néhány sírból bronz tükör került a napvilágra (pl.: Csanytelek-Újhalastó, 
Sopron-Krautacker 29., Szécsény, Tápiószele 462., Törökszentmiklós-Surján 
71.j Hetény/Chotin A/76., B/8. sír). A tükrök sírba helyezése a sztyeppéi térsé
gében, valamint Erdélyben volt ebben a korban a temetkezési rítus része. A 
tükör a napot, az életet jelképezte, s így az elhunytnak az örök életet biztosí
totta. Mivel a szkítakor előtt ez a hiedelem a Kárpát-medencében ismeretlen 
volt, míg a sztyeppéken általánosan elterjedt, oda keletről kellett kerülnie. 

Sajátos tárgyai az Alföld-csoport temetkezéseinek az agyagpecsételők, ame
lyeken mértani motívumokból megszerkesztett vésett, domború minta, néha 
szarvas ábrázolás (Gyula-Vár, lásd később 15. kép) van. Ezek mágikus, bajel
hárító amulettek lehettek, de szolgálhattak szövet, test díszítésére is. 

A legtöbb szkítakori temetőben 
találtak olyan sírokat is, amelyekbe 
a temetéskor őrlőköveket, kőda
rabokat tettek. Ugyanez a temetke
zési szokás a megelőző mezőcsáti 
kultúra néhány temetkezésénél is 
megfigyelhető volt (Füzesabony, 
Sirok). Az, hogy később, a szkíta
korban gyakorivá vált őrlőkövek
nek a sírba helyezése, feltehetőleg 
azzal függhetett össze, hogy az al
földi népesség gazdálkodási mód
jában a földművelés jelentősége 
megnőtt. A sírokból kiásott tár
gyak hű képet adnak az elhunytak
nak a közösségekben betöltött he
lyéről, ősi hagyományairól. A liar

s', kép. Szarvas alakú arany pajzsdíszek: cosok mellé vaszabiákat, harci fo-
1. Tápiószentmárton, kosokat, lándzsahegyeket, tőröket, 

2. Mezőkeresztes-Zöldhalompuszta bronz nyílhegyeket tettek a sír
gödörbe. A gazdag nők temetkezé

seiből bronz és arany hajkarikák, üvegpaszta- és borostyángyöngyök, bronz és 
vas karperecek, aranylemez ruhadíszek, agyag orsógombok, pecsételők kerül
hetnek a napvilágra. Mindkét nem sírjaiban gyakoriak az agyagfazekak, kor
sók, tálak, csészék. Jelentős számban tártak fel olyan temetkezéseket is, ame
lyekben csak egy-két tárgy volt, vagy egyáltalán nem tartalmaztak leleteket. 
Ezekben nyílván a közösségek szegény tagjai, gyerekek nyugodhattak. 

A köznép nagyszámú több-kevesebb tárgyat magában foglaló temetkezése mel
lett ismert néhány olyan sír is, amelyből kiemelkedő értékű, pompás kézműves 
remek, ötvösmunka került a napvilágra. Mezőkeresztes-Zöldhalompusztán arany
lemezből megformált, szarvas alakú pajzsdísz, oroszlán szobrocskákkal ékesített 
aranylánc, Tápiószentmártonon szintén aranyszarvas (9. kép), Ártándon arany 
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ékszerek, antik görög bronzedény volt a sírleletek között. Ezeket nyílván csak 
a közösségekben vezető szerepet betöltő személyek temetkezéseibe helyezhet
ték el. 

TELEPÜLÉSEK, GAZDASÁG 

A szkítakori települések helyén sokkal kevesebb ásatás történt, mint a 
temetőkben. Jelentősebb feltárás csak Újlőrincfalván, Jászfelsőszentgyörgyön, 
Szolnok-Zagyvaparton, Nyíregyháza-Manda-bokor-dűlőben, Endrődön, 
Hódmezővásárhely-Fehértónál és Kardoskúton történt. Ezeken a telephe
lyeken egy földművelő, állattartó gaz
dálkodást folytató lakosság élt. A nyír
egyházi ásatás félig földbe mélyített, 
agyaggal tapasztott sövényfalú, cölö
pökön nyugvó szalmatetős házak ma
radványait hozta a felszínre (10. kép). 
Hasonló házakat tártak fel Endrődön 
és Szolnok-Zagyva-parton. Kardos
kúton döngölt padlójú, 2,5x4,2 méter 
nagyságú ház alapja és cölöplyukak 
kerültek a napvilágra. Az alföldi te
lepeken tehát olyan típusú házak áll
tak, mint amilyeneket a középső vas
korban, a földműves falvakban más 10. kép. Félig földbemélyített ház rekonstruk-
tájakon is építettek. ciója, Nyíregyháza-Manda-bokor 

A Jászfelsőszentgyörgyön és Újlő
rincfalván a telepásatások során talált állatcsontok a legnagyobb számban a 
szarvasmarhákhoz és a lovakhoz tartoztak. Ez azt bizonyítja, hogy lakóik gaz
dálkodásában a legelő váltós pásztorkodás fontos szerepet játszott. 

Az Alföld szkítakori népessége lótartásának jelentőségéről nem csak leletek, 
a településeken kiásott állatcsontok, a temetőkben feltárt ló temetkezések, 
vaszabiák, hanem írásos források is vallanak. Hérodotosz görög történetíró 
munkája tudósít arról, hogy a szigünnák híres lótartók, kereskedők voltak. A 
véneteknek a szigünnáktól származó lovai Görögországban is ismertek, nagyra 
becsültek voltak. 

A földművelésre vonatkozólag eddig az ásatások kevés adatot szolgáltattak. A 
telepásatásokon napvilágra került házmaradványok azt bizonyítják, hogy a falvak 
hosszú ideig álltak fent, azaz nem pásztorok ideiglenes telephelyeiként szolgáltak. 
A földművelés fontosságát mutatják a sírokba helyezett őrlőkövek is. 

A gazdasági életben igen komoly jelentősége lehetett a vasművességnek, a 
kovácsmesterségnek. A temetkezésekben talált nagy számú vasfegyver gyár
tásához szükséges vasat az Alföldhöz csatlakozó északi hegyvidéken találhatták 
meg, ahol a felszín alatti gyepvasérc előfordulások könnyen kitermelhetőek 
voltak. Feltehetően a * felvidéki vaskohók, kovácsműhelyek láthatták el az 
Alföld lakosságát fegyverekkel, eszközökkel. Ezek kitűnő minőségét bizonyítja 
Hérodotosz utalása, amely szerint a görög kyprosziak szigünnának nevezték a 
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vaslándzsákat. A jó termék, keresett árucikk elnevezése a készítő, eladó nép
csoportról nem egy esetben előforduló jelenség volt az ókorban. 

A vasérctermelés, a kovácsmesterség, lótartás széleskörű kereskedelem létre
jöttéhez teremtett alapot. Dél felé az Al
földről a fő kereskedelmi útvonal a Var-
dar-Morava folyók völgyén át Görög
országba, délkelet felé pedig az Al-Duna 
mentén Histriáig, Olbiáig, a Fekete-tenger 
melléki görög gyarmatvárosokig vezetett. 
A Dunától délnyugatra, nyugatra a kelet-
alpi, közép-dunai hallstatti kultúrába tar
tozó lakossággal folyamatos kapcsolat állt 
fent. Az Alföldre elkerült import tárgyak 
egyik remek darabja a Kr. e. 570-560 
körül a görögországi Spártában készített 
bronzedény, hydria, amely Ártándon egy 
szkíta vezér sírjából került a napvilágra 
(11. kép 1.). Ugyancsak délről származhat 
a Tisza felső folyásánál fekvő Benén 
(Dobroszillja, Kárpátalja) talált bronz 
hydria. Ez a Kr. e. 470-440 közötti évek
ben egy peloponészoszi görög műhelyben 
készült. Külön említést érdemel egy Ár
tándon talált bronzbogrács is, amely a 
kelet-alpi hallstatti kultúra egyik műhe
lyének a terméke. Az alföldi mestereknek 
számos munkája jutott el nyugatra, délre, 
így lószerszámzat, fegyverzet, ékszerek, ál
latalakos tegezdíszek, csörgők, agyagpe
csételők, korongon készült agyagedények. 

A keleti eredetű tárgyak Alföldre való 
kerülésének módját nehéz megítélni. Egy 
részük nem kereskedelem útján juthatott 

oda, hanem az idevándorolt, szkíta kultúrájú népcsoportok hozhatták 
magukkal, illetve azok mintájára alföldi mesterek készíthették. A Kárpátoktól 
keletre fekvő terülteken a Kr. e. V századtól elterjedt tárgytípusok azonban már 
nem jutottak el az Alföldre, a kapcsolatok a két térség között ekkor megsza
kadtak. 

Az alföldi, hegyvidéki kézműves műhelyek a szkíta kultúrára jellemző ló-
szerszámzatot, fegyverzetet és állatalakokkal díszített tárgyakat gyártottak. 

11. kép. Válogatás az ártándi vezéri 
temetkezés mellékleteiből: 
1. Antik görög bronzedény; 

2. Aranygyöngy, 3. Aranylemez 
ruhadíszek, 4-5. Arany karperecek, 

6. Arany diadém 

A LÓSZERSZÁMZAT RÉSZEI 

Az alföldi kovácsmesterek jellegzetes termékei voltak a középütt összeszege
cselt oldaltagú és szájrészű vaszabiák. Több példányukat férfisír, illetve ló te
metkezés tartalmazta (pl.: Ártánd, Szentes-Vekerzug, Tiszavasvári-Csárda-
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part). Gyöngyösön és Nagytarcsán ilyen zabiák szarvasmarha, őz szobrocs
kákkal díszített bronz csörgők társaságában kerültek elő. Ezek a csörgők a 
sztyeppéken talált hasonló darabok alapján (Sztarsaja mogila) a Kr. e. VII. szá
zad második feléből, a VI. századból származhatnak. A Középső-Dnyeszternél 
kiásott korai szkíta, Perebukovci kurgánban talált egybekovácsolt vaszabla ko
rát a Kr. e. 650 utánra határozták meg. A lovak irányítására igen alkalmas zab-
laforma volt ez, s ezért használatát a Kr. e. VI-V században az Alföldről az 
észak-balkáni trák és illír törzsek, valamint a kelet-alpi hallstatti kultúra népe is 
átvette. A Dél-Dunántúlon, a Szentlőrinc község határában kiásott temetőben 
nemcsak ilyen vaszabiákat, hanem hat ló temetkezést is találtak, amelyek két
ségtelenül az alföldi szkíta jellegű kultúra hatását tükrözik. 

A ló kantárszíját összefogó szíjelosztók, kantárdíszek változatos formájúak. 
Az Alföldön talált darabok egy része bizonyosan keleti eredetű. Ezek közé tar
toznak a Sajószentpéteren talált madárcsőr alakú bronz szíjelosztók, amelyek a 
Kaukázustól kezdve az egész sztyeppe vidéken gyakori részei voltak a korai 
szkítakor ló szerszámzatának. 

Helyi, alföldi mesterek is megformálták viszont azokat a korong alakú bronz 
szíjelosztókat, amelyeknek hátlapján egy, vagy kettős fül van. Ilyeneket többek 
között számos Szentes-vekerzugi temetkezésben és az ártándi vezéri sírban is 
találtak. A kantárszíj elosztók különösen szép darabjai találhatók a 
Szentes-vekerzugi 16. számú lósír (lásd előbb 7. kép) leletei között. A bronzból 
öntött korongokat aranylemezzel vonták be, amelyek így a kantárszíj fénylő 
díszeivé váltak. Ez a díszítés a lovas harcos rangját, gazdagságát mutatta. 

Az alföldi középső vaskori lovak felszerszámozásának módja közel két 
évszázadon át szinte változatlan volt. A késői szkíta korszak zabla formái, kan
tárdíszei nem jutottak el az Alföldre. Ismeretlen volt ott a balkáni, trák-dák 
lószerszámzat is. Az alföldi mesterek módosítottak ugyan a keleti típusú ló-
szerszámzaton, de az fő elemeiben változatlan maradt. 

FEGYVERZET 

A szkíta harcosok igen jellegzetes fegyverzettel rendelkeztek, amely a sztyeppéi 
lovas nomádok harcmodorának felelt meg. Ennek legfontosabb eleme az íj, nyíl 
volt. A szkíta harcosok, a görög, iráni ábrázolások, a sztyeppéi kurgánsírok leletei 
szerint olyan összetett reflexíjat használtak, mint a későbbi korok sztyeppéi népei. 
Ezek az íjak azonban még viszonylag kis méretűek voltak, hosszuk 60-100 cm 
között mozgott. Emiatt könnyű, bronz hegyű nyílvesszőt alkalmaztak. Az íj fontos 
szerepe a harcmodorban, a halotti kultuszban is kifejezésre jutott. Nem egy eset
ben több tucat nyílvesszőt is elhelyeztek az elhunyt mellé a sírgödörbe. Az 
Alföldön a legtöbb, jellegzetesen szkíta típusú bronz nyílhegyet a Cegléden és 
Mátraterenyén kiásott sírokban találtak, szám szerint 35 és 25 darabot. 

A Kr. e. VII. században a szkíta harcosok kétélű, hosszú tokrészes bronz nyíl
hegyeket használtak. Ilyen nyílhegyek kerültek elő többek között Alsótelekesen 
és Sajószentpéteren. Az Alföldön azonban nem terjedt el ennek a fegyverfor
mának a használata, ott főleg a háromszárnyú, rövid tokrészes nyílhegyek tar
toztak a fegyverzethez. Szkítia területén a Kr. e. VII. század második felétől a 
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VI. századig voltak a hasonló nyílhegyek használatosak. A legidősebb for
maváltozatba azok a darabok sorolhatók, amelyeknek egész rövid tokrésze 
volt. Ilyeneket tartalmazott több Szentes-vekerzugi temetkezés. Az alföldi 
temetőkben (pl. Csanytelek-Újhalastó, Orosháza, Tiszavasvári) olyan három
szárnyú nyílhegyek is előkerültek, amelyek tokrésze a pengén belül volt. 
Mindezen nyílhegyforma együttesen, azonos korban volt része a szkíta 

fegyverzetnek. A késői szkíta korszak 
nyílhegy típusai azonban nem jutottak 
el az Alföldre. 

A háromszárnyú bronz nyílhegyek 
használata nemcsak Szkítia területén, 
vagy a szkíták érdekkörébe tartozó 
térségekben terjedt el. Előkerültek 
ilyen nyílhegyek Elő- és Belső-Ázsi
ától kezdve egészen Nyugat-Euró
páig. Célszerűsége miatt sokhelyütt 
utánozták, gyártották ezt a fegyvertí
pust. Az Alföld lakosságának jelentős 
szerepe lehetett ennek a nyílhegyfor
mának eljuttatásában a kelet-alrji, du
nántúli hallstatti kultúra és az Észak-
Balkán területére. Különösen sok 
nyílhegy került elő a Celldömölk
sághegyi és a délnyugat-szlovákiai 
szomolányi/Smolenice erődített tele
peken. Az utóbbiakat a házak leégett 
tető- és falmaradványaiban találták 

12. kép. Bronz tegezdíszek: 1. Mátraterenye, meg . Ez a tény azt bizonyít ja , hogy a 
2. Budajenő, 3. Törökszentmiklós-Surján, t e lepülés t а Кг. e. V I I - V I . század for-

4: Cegléd-Hordógyár dulója körül támadás pusztította el. 
Az ostromlók a szkíta kultúrájú 
Alföld-csoporthoz tartoztak. 

A szkíták az íjat és a nyílvesszőket egy tartóban, tegezben, görög szóval 
nevezve gorütoszban helyezték el. Ez a lovas harcosok jellegzetes fegy
verzetének a része volt, s az övre csatolva baloldalt viselték. Formáját több egy
korú, görög és perzsa ábrázolás őrizte meg. A tegez ezek szerint a felajzott íj 
formáját követte, s erős bőrből, fából készült. Az olbiai görög műhelyek olyan 
bronzból öntött, kereszt alakú tegezdíszeket gyártottak, amelyek egyes darab
jai az Alföldre is elkerültek, s ahol azok mintájára a helyi műhelyek is készítet
tek tegezdíszeket. Az eredeti szkíta stílust azok a darabok tükrözik leginkább, 
amelyek felületét különböző állatalakok ékesítik (Budajenő, Cegléd, Mátra
terenye, Törökszentmiklós: 12. kép), míg a díszítetlen és geometrikus díszű 
tegezdíszek az alföldi mesterek alkotásai. 

A szkíta fegyverzet szerves része volt a sajátos formájú rövid kard, tőr, ame
lyet perzsa szóval akinakésznek neveznek. A szkíták ezt a közép-ázsiai eredetű 
szúró, vágó fegyverformát hadjárataik során Irántól egészen a Kárpát-
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medencéig elterjesztették. Majd mindegyik 
térségben a fegyverkovácsok egyes részleteiben 
változtattak ugyan a fegyverformán, de annak 
alapvető ismérvei, a kétélű, rövid, keskeny 
penge, a szív alakú markolatlemez, a lapos, füg
gőlegesen bordázott markolat, a vízszintes pálca 
alakú markolatvég mindenütt megmaradtak. 
Erdélyben és az Alföldön is előkerültek olyan 
darabok, amelyek a keleti fegyverformának tel
jesen megfelelnek (Szirmabesenyő, Tiszabercel, 
Timár, Piliny). Az alföldi fegyverkovácsok eze
ket utánozva olyan kardokat, tőröket készítet
tek, amelyek markolata ovális átmetszetű, víz
szintesen rovátkolt, a markolat záródása fokos 
alakú (pl. Nagykáta, Tiszadob, Nógrád megye), 
és a penge egyélű. 

Az Alföld-csoport emlékei közé több olyan 
fegyver is tartozik, amelynek markolatát, a szkí
ta állatstílust tükröző sasfejet, csőrt ábrázoló 
motívummal díszítették. A Szentes-vekerzugi 
temető 102. (13. kép 3.) és a csárdaszállási te
mető 17. sírjában találtak olyan harci késeket, 
amelyek markolatát fedte ilyen díszű agancsle
mez. Hasonló agancs faragványokra bukkantak 
a Nyíregyháza-Manda-bokor-dűlőben feltárt 
szkítakori telep egyik gödrében (13. kép 1-2.). 
Ugyancsak csőrös sasfejet ábrázol egy, az észak
magyarországi Pencen előkerült hosszú vaskard 13. kép. Kardok sasfej alakú agancs 
bronzból megformált markolat záró lemeze. markolatai: 

T ö b b s í rban ta lá l tak olyan röv id vas lemez 1-2. Nyíregyháza-Manda-bokor, 3. 
hüvelyt, amelyek a kardok, tőrök, harci kések Szentes-Vekerzug 
fából, bőrből készített tokjának a vége volt (pl. 
Szentes-Vekerzug, Muhi). A fegyvertokokat szíjjal kapcsolhatták az övhöz. 

A sztyeppéi lovas harcosok kedvelt fegyverei voltak a vas fokosok. A Kau
kázustól a Dunáig terjedő hatalmas térségnek számos szkíta kori temet
kezéséből kerültek a napvilágra példányaik. Ezt a fegyverformát még a preszkí-
ta időszakban, a Kr. e. első évezred elején kezdték el először bronzból, majd 
vasból gyártani az Észak-Kaukázus térségében működő fémműves műhelyek. A 
Kárpát-medencébe is a szkíta kort megelőző időben, a Kr. e. VIII. században 
jutott el használatuk. Ebből a korból származik egy Dobozon feltárt sírban, va
lamint a dunántúli Pécs-jakabhegyi halomsírmező 15. sírjában talált vasfokos. 
A Kr. e. VII. század második feléből már több ilyen lelet maradt ránk. Ezek 
többsége az észak-magyarországi Alsótelekesen feltárt temető leletanyagába 
tartozik. A Kr. e. VI-V századakból ismert, az Alföld- és az Erdély-csoport terü
letén előkerült vasfokosok száma jóval meghaladja a százat. Közülük a 
Cegléd-hordógyári gazdag temetkezésben és a 402. tápiószelei sírban lévő 
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darabnak megmaradt a nyél lyuknál a fanyélbe ütött kerek fejű vasszege is. 
Külön említést érdemel még a Vámosmikola-Istvánmajor lelőhely 27. sírjában 
talált kisméretű vasfokos. Ennek vasnyele van, s azzal együtt a teljes hossza 
mindössze 23,2 cm, azaz nem fegyver, hanem hatalmi, méltóságjelvény lehe
tett. Egy ugyancsak kicsinyített vasfokos a Szentes-vekerzugi 23. temetkezésből 
is előkerült. 

A fokosokhoz hasonlóan a szkíta kort megelőzően, a Kr. e. VIII. században 
kezdtek vas lándzsahegyeket készíteni, de ebből az időből csak néhány darab 
maradt fent (Dunakömlőd, Kakasd, Pécs-Jakabhegy). A sírleletek tanúsága 
szerint a korai szkíta kortól kezdve váltak a vas lándzsahegyek a fegyverzet 
rendszeres tartozékaivá. Különösen szép, igen jó fenntartású példányaik van
nak az alsótelekesi temető leletanyagában. Közöttük a fűzfalevél alakú, kes
keny pengéjű daraboknak egészen pontosan másai kerültek elő a Dnyeper men
tén, Matuszovnál és a Középső-Dnyeszter melletti Krugliknál feltárt korai szkí
ta kurgánokból. Ezek alapján ítélve az alföldi fegyverkovácsok nem csak a 
helyi, hanem keleti mintát, formákat követve is gyártottak vas lándzsahegyeket. 
Az alföldi temetkezésekből kikerült eléggé jelentős számú, keskenyebb-széle-
sebb pengéjű lándzsahegy között vannak rövidebb, kisebb méretű darabok is. 
Ezek feltehetőleg hajító dárda hegyei lehettek. 

Az alföldi szkíta jellegű fegyverzet emlékei között kifejezetten védelmi célú 
eszközöket is találunk. Ezek a pajzsok és a páncélingek. A fa- és bőrpajzsokat 
természetesen nem Őrizte meg a föld, így csak azok fémrészei maradtak ránk. 
Ilyen az ártándi gazdag vezéri sír leleteihez tartozó kerek bronzlemez, amely 
pajzs közepe volt. Ehhez hasonló darab került elő a dél-szerbiai Atenica mellett 
feltárt, a Kr. e. VI. század első feléből származó illír fejedelmi sírban. Pajzsot 
ékesítettek az eltemetett szkíta vezér méltóságát, hatalmát mutatva a Mező
keresztes-Zöldhalompusztán és Tápiószentmártonon talált arany szarvasok is 
(lásd előbb 9. kép). 

A görög ötvösmunkákon megmintázott szkíta lovas harcosok egy része 
páncélinget hordott. Az ábrázolások hitelességét mutatják a sztyeppéken feltárt 
temetkezésekben talált pikkely páncél leletek. Az Alföld-csoport emlékei közül 
az Ártándon, Csárdaszálláson és Tarnabodon előkerült sírleletek tartalmaznak 
páncéling részeket, míg másik két temetkezésben - Törökszentmiklóson és 
Hetény/Chotin - egy-egy páncéling pikkely volt. A leletek alapján a pán
célingek egymást egyharmadig fedő vas vagy bronz pikkelyszemekből álltak, 
amelyeket szíjjal összefűztek, és bőr alapra dolgoztak rá. 

Az Alföldön előkerült, különböző fajtájú fegyvereket tartalmazó temet
kezések jelentős száma után ítélve, az ottani szkíta kultúrájú népességnek erős 
harcos rétege lehetett. Ennek fegyverzete (íj, fokos, rövid kard, tőr, dárda, 
lándzsa) a sztyeppéi népek lovas harcmodorának felelt meg, amely a szkíta 
korban alakult ki. A keleti lovas népek harci eszközeinek kiválóságát, harc
modorának eredményességét mutatják ebben a korban az észak-balkáni, kelet-
alpi, közép-európai térségekbe eljutó szkíta típusú fegyverek. 
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ÁLLATSTÍLUSÚ MŰVÉSZET 

Az állatstílusú művészet alapja, háttere a sztyeppéi nomád népeknek az álla
toktól függő élete volt. A törzsek, nemzetségek eredetmondái az ősöket állata
lakokban személyesítették meg. Ezeknek a mítoszoknak képpé, domborműve, 
szoborrá való formálása teremtette meg az állatstílust. Emlékei az egész eurázsi
ai sztyeppéi térségből, a kínai nagy faltól a Dunáig terjedő óriási területről 
ismertek. Több, más-más néphez, korhoz kötődő irányzata alakult ki, amelyek 
egyike a szkíta kultúrának volt része. Ennek klasszikus szakaszából származó 
alkotások mintakincsében belső-, közép-ázsiai, iráni és görög eredetű 
motívumok ötvöződtek össze. Egyik legkorábbi emléke a Kr. e. X. században 
emelt Arzsan kurgánból (Belső-Ázsia, Tuva) kiásott bronzlemez, amely köralak
ban összegömbölyödött párducot ábrázol. 

A sztyeppéi állatstílusú művészet első emlékei a Kárpát-medencében a 
preszkíta korból, a Kr. e. VIII. századból származnak. Ezek közé tartoznak a 
prügyi bronz kincsleletben lévő lófejet mintázó fokos alakú jogar, a biharugrai 
bronzkincs stilizált madárfejeket ábrázoló kantárszíj díszei (lásd előbb 3. kép). 

A korai szkíta állatábrázolásokra a határozott vonalakkal határolt nagy 
felületek, a kevés részlet feltüntetése, a megmintázott állatalak lényegi voná
sainak a kiemelése jellemező. Ezek a vonások összességükben a fa vagy csont
faragás technikai sajátosságaira jellemzők. A görög ötvösművészet stílusje
gyeként az ábrázolás felületén más állat részének megmintázása is részévé vált 
a szkíta művészetnek. A sokfajta tárgyat - fegyvereket, edényeket, ékszereket -
díszítő jellegzetes motívumok különböző állatok, így szarvasok, lovak, kosok, 
párducok, oroszlánok, sasok, griffek, állatküzdelmi jelenetek voltak. Az 
Alföldön a szkíta állatstílusú ötvösmunkák legszebb emlékei két, aranylemezből 
domborított, szarvas alakú ötvösmunka. A Mezőkereszteshez tartozó 
Zöldhalompusztán 1928-ban bukkantak az aranyszarvasból, oroszlánfigu
rákkal díszített aranyláncból, 136 félgömbalakú arany pitykéből és egy arany 
csüngőből álló sírleletre. A régészeti feltárás során azt állapították meg, hogy 
ezek a tárgyak halomsírban, hamvakkal együtt feküdtek (lásd előbb 9. kép 2.). 
Tápiószentmárton határában, egy 1923-ban végzett ásatás során halomsírból, 
hamvakkal együtt került a napvilágra a másik arany- szarvas (lásd előbb 9. kép 
1.). A két szarvas figura párjai a sztyeppe vidéki szkíta fejedelmi kurgánok 
leletei között fordulnak elő. A szkíta vezető réteg megrendelésére a Fekete
tenger melléki görög gyarmatvárosok ötvösműhelyei alkották meg ezeket. 
Rendeltetésük pajzsdísz volt, hordozóik hatalmát, vezetői voltát mutatták. Az 
alföldi aranyszarvasok korát a kutatók régebben a Kr. e. V-IV. századra adták 
meg. Mivel a Kubán folyó síkságán, Kelermesznél kiásott hasonló stílusú szkí
ta leletek a Kr. e. VII. század közepéről, harmadik negyedéből származnak, az 
alföldi darabok sem lehetnek sokkal fiatalabb időszak emlékei, azaz a VI. 
századnál későbben nem kerülhettek a föld alá. A két remekművű ötvös alkotás 
megkapó szépségével nem csak a sztyeppe világának művészetét, hanem annak 
szellemiségét is tükrözi. A talajtól elrugaszkodó, lábait maga alá húzó, vágtató, 
szinte repülő szarvast az eurázsiai sztyeppe nomád művészei ugyanúgy 
örökítették meg ábrázolásaikban, mint azt a tápiószentmártoni szarvas alakja 
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mutatja. A zöldhalompusztai leroskadó, fejét hátrafordító szarvas figuráját a 
bulgáriai Garcsinovon talált bronz préselőminta is ábrázolja, amelyre oroszlán-
griff és sas támad. Az állatküzdelem a pusztai népek hitvilágában az állatalakot 
öltött ősök, sámánok harcát jelenti. A vadász elől menekülő, az új hazába 
vezető szarvas mondáját számos sztyeppéi nép, közöttük a magyar is ismerte. A 
szkíták mitikus állatalakjának ábrázolásai legtávolabb nyugaton az Alföldön 
kerültek elő, annak a hitvilágnak emlékeiként, tanúiként, amely létrehozta 
őket. 

Nem hiányoznak a szkíta művészet kárpát-medencei emlékei közül az állatvi-
askodást megjelenítő alkotások sem. A dunántúli Budajenőn (lásd előbb 12. 
kép 2.) és Mezőlakon találtak olyan bronzból öntött, kereszt alakú 
tegezdíszeket, amelyek ágain nyulat marcangoló ragadozót ábrázoltak. A 
tegezdíszek más darabjait is az állatstílusnak megfelelően mintázták meg. Egy 
Mátraterenyén feltárt sírból előkerült tegezdísz díszítésének uralkodó eleme a 
lófej alakú minták, míg három másik példány ágain horgas csőrű sas fejeket 
ábrázoltak (Cegléd-Hordógyár, Komárom megye, Törökszentmiklós-Surján: 
12. kép 1., 3-4.). Az Alföld-csoporthoz tartozó délnyugat-szlovákiai temet
kezésekben (Hetény/Chotin, Nagymánya/Velka Maria, Madar/Modrany, 
Zseliz/Zeliezovce), valamint Erdélyben is kerültek még elő állatalakos díszű 
bronz tegezdíszek. A kereszt alakú díszekkel a Fekete-tengertől északra fekvő 
sztyeppéi övezetben egészen a Kaukázusig látták el a tegezeket. Görög 
gyarmatváros, Olbia műhelyei készítették ezeket szkíta ízlés szerint. Az alföldi, 
erdélyi mesterek utánozták az eredeti görög termékeket. Ezeket képviseli két 
ismeretlen lelőhelyű, vonal-mintával díszített darab. Tegezdísz lehetett az 
agancsból kifaragott ló alak is, amelyre a Törökszentmiklós-Surjánon feltárt 
temető 31. sírjában bukkantak. Az ábrázolás egyszerű kivitelű, de mégis hűen 
jeleníti meg a megmintázott állatalakot. 

Olbia műhelyeinek alkotásai azok az állatfigurákkal díszített nyelű bronz 
tükrök, amelyeket a sztyeppéi kultúrkör népei az elhunyt mellé a sírba 
helyeztek, mint a nap, azaz az örök élet jelképét. Az Alföld-csoport emlékei 
között több ilyen tükör is van. Ezek fogantyújának végén párducot (Debrecen, 
Miskolc-Dudujka, Muhi, Szécsény), kosfejet (Hejőszalonta, Kisgyőr, Tápió-
szele 462. sír) mintáztak meg. Több állatalakos díszű tükör ismeretes Erdély 
területéről is. 

Az állatstílus jegyében megformált tükrök mellett díszítetlen, vas nyéllel ellá
tott darabok is ismertek mind a sztyeppékról, mind az Alföld-csoport emlék
anyagából (Csanytelek-Újhalastó, Hajdúdorog, Tápiószele, Törökszentmiklós-
Surján 71. sír, Chotin/Hetény A/76., B/8. sír). A Dunántúlon is előkerült egy 
darab a Sopron-Krautackeren feltárt vaskori temető 29. sírjában. Az utóbbi 
társaságában talált négy elektronlemez bevonatú, alföldi típusú hajkarika, kauri 
csigákból álló nyaklánc is az Alföldről jutott a Dunától nyugatra. 

Az állatalakos díszű és a díszítetlen tükrök sírba helyezése egy és ugyanazon 
időszakban volt szokásban. Az erdős sztyepén a Tjaszmin folyó mentén fekvő 
Gulja Górod kurgánból kiásott kos fejes nyelű tükör ugyanúgy a korai szkí
takor, a Kr. e. VII. század második felének az emléke, mint a Matuszov, Rep-
jachovataja mogila 2. kurgánból előkerült díszítetlen, vasnyelű bronztükör. Az 
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Alföldről származó tükrök közül a tápiószelei kos fejes díszű és a 
Törökszentmiklós-surjáni díszítetlen darab a velük együtt talált sírmellékletek 
alapján egyaránt a Kr. e. VI. század folyamán került a föld alá. 

Aszód, Balassagyarmat, Gyöngyös, Nagytarcsa, Somhíd (Nâdap), Szur
dokpüspöki, a dunántúli Mihályfa a lelőhelye azoknak a bronzcsörgőknek, 
amelyek tetején állatszobrocskák állnak. Ezek alsó részén tok vagy vasrudacska 
van, amelyekkel a csörgőket fanyélhez erősítették. Hangadásra a nyílásokkal 
áttört csörgők testében lévő vasgolyócskák szolgáltak. A szobrocskák bikát, 
tehenet őzet, párducot ábrázolnak. Az állatalakok kivitele változatos. Egy 
részük szinte természethűen mintázza az ábrázolt állatot, a másik részük leegy
szerűsített módon jellemzi annak vonásait. 

A sztyeppéi szkíta kurgánokban hasonló állatalakos bronzcsörgők gyakran 
kocsi alkatrészekkel együtt kerültek elő, s ezért több kutató kocsipózna 
díszeknek, kerékagyrögzítőknek, járomdíszeknek tartja azokat. Más kutatók 
úgy vélik, hogy az ilyen csörgők hadijelvények voltak. A Nagytarcsán 1964-ben 
talált, nyolc kolomp és négy vaszabla társaságában talált három csörgő vizs
gálata alapján Bakay Kornél azt feltételezte, hogy azok sámán szertartás kel
lékei, voltak. A csörgők zeneileg összecsengő hangjával a sámán a szertartás 
mágikus légkörét teremtette meg. 

Az Alföld-csoport területén kívül a Kárpát-medencében még Erdélyben 
kerültek a napvilágra olyan bronzcsörgők, póznavégek, amelyek tetején állat
figurák vannak (Gernyeszeg/Gorne§ti, Erdély, ismeretlen lelőhely). Korábban 
az összes kárpát-medencei ilyen csörgő korát a Kr. e. VI. század végére, az V 
századra állapították meg. Ezt a kormeghatározást azonban a sztyeppéi korai 
szkíta leletek alapján helytelennek kell tartani. A Kubán folyó síkságán, No-
vozavedenoe lelőhelyen, a 8. kurgánból került elő két olyan bronzcsörgő, ame
lyen félszamarat (Kulán) ábrázoló szobrocska van. Ezeknek szinte pontos mása 
az Erdélyben, Gernyeszegen talált darab. A megmintázott elő-ázsiai állatfaj, a 
félszamár sohasem élt a Kárpát-medencében. Ezért joggal vélhető, hogy az er
délyi darabok nem itt készültek, hanem keleti műhelyek termékei. A novozeve-
denoei csörgőkkel együtt előkerült agancs zabla oldaltagok a Kr. e. VIII. század 
végére, VII. századra jellemző szkíta lószerszámzat részei. Ezen időszakon belül 
lehet az erdélyi leletek készítésének a kora is, amelyek így a szkíta-iráni állat
stílusú művészet legkorábbi alkotásaihoz tartoznak a Kárpát-medencében. 

A Nagyalföld térségében előkerült állatfigurás csörgők közül a Gyöngyösön 
és a Nagytarcsán talált darabokhoz harang alakú bronz kolompok és vaszabiák 
is tartoznak. A Nagytarcsán lelt zabiák ugyanabba a formacsoportba tartoznak, 
mint a Középső-Dnyeszter menti Perebukovci kurgánban talált zabla. Ennek 
kora a Kr. e. VII. század második fele. Ugyanebből az időszakból származik az 
erdős sztyeppén, a Sula folyónál lévő Sztarsaja mogila kurgán, valamint a ku-
báni síkságon fekvő Ulszkij Aul kurgán, amelyek leletei között lévő bronzcsör
gőkön hasonló stílusban megformált bikaszobrocskák vannak, mint a nagytar
csai darabokon. Ezek az egyezések szerint a nagytarcsai csörgők a korai szkíta 
állatstílusú művészet mestermunkáit képviselik az Alföldön. A leletegyüttes ha
sonlósága alapján ugyanebbe az emlékcsoportba sorolhatók a gyöngyösi, őze
ket ábrázoló darabok is. 
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A kutatás a kárpát-medencei állatalakos csörgőket, póznavégeket a helyi 
műhelyek termékeinek tarja. Ez lehetséges, bár az erdélyi darabok inkább a 
Kubán vidékén készülhettek. Az a tény azonban, hogy a szkíta stílusú alkotá
soknak nincsenek előzményei a Kárpát-medence keleti felében, azt bizonyítja, 
hogy azok mintaképei a sztyeppe vidékéről származnak. 

A keleti állatstílusú művészet gyakran alkalmazott motívuma a sas, a 
ragadozó madár volt. Az Alföldön sas kampós csőrű fejét ábrázoló agancs tőr
markolatok a Szentes-vekerzugi és a csárdaszállási temetőből, valamint a 
Nyíregyháza-Manda-bokor-dűlőben feltárt telepen (13. képl-2.) kerültek a 
napvilágra, egy Pencen talált vaskardnak pedig a bronz markolatvége ilyen for
májú. Sajószentpéterről olyan bronz kantárszíj elosztók ismeretesek, amelyek 
madárcsőr alakúak. 

Az állatstílusú művészet jegyei megtalálhatók a lószerszámzathoz tartozó tár
gyakon is. A sztyeppéi szkíta mesterek előszeretettel készítettek olyan agancs 
zabla oldaltagokat, amelyek végére állatfejet, lópatát faragtak ki. Ilyen darab 
csak egy jutott el a Kárpát-medencébe, amelynek lelőhelye a dunántúli 
Celldömölk-Sághegy. Vasból kovácsolt, állatfej alakban végződő zabla oldaltag 
azonban több is ismert innen (Cegléd, Füzesgyarmat, Szentes-Vekerzug, 
Miskolc-Diósgyőr, Nyékládháza-Mezőnyék, Pereszlény/Presel'any). Ezek 
alakját helyi kovácsok formálták ki. 

A jellegzetes szkíta-iráni stílusú kisplasztikák egyik szép darabjának lelőhe
lye a szabolcsi Buj község. Ez egy, a fejét hátrafordító párducot ábrázoló 
bronzöntvény, amelyet vékony aranylemezzel vontak be. Hátlapján fül van, 
tehát kantárszíj elosztóként szolgált. 

Az ékszerek között ugyanúgy találunk olyan darabokat, amelyek magukon 
viselik az állatstílus ismérveit. Kígyó fejet ábrázol két, a Szentes-vekerzugi 
temetőben talált bronz karperec vége. Ugyancsak kígyó fejhez hasonlít a bronz, 
elektron, arany lemezzel borított hajkarikák némelyikének az egyik vége. Ezek 
kúpalakú lemezből készültek, amelyekre, szemeket jelölő kis gömböket, 
vékony ovális huzalokat forrasztottak. Tiszavasvári-Csárdaparton a 48., 
Vámosmikolán a 27., Hetényben/Chotin az A/72, és 248., Sopron-
Kratauckeren a 29. sírból került elő ilyen ékszer, a Pilinyen kiásott temetőben 
több darabot is találtak. Az utóbbiak között olyan hajkarikák vannak, amelyek 
egyik vége oroszlánfej formájú. Több kutató úgy vélte, hogy az ilyen állatfej 
alakos végű hajkarikák görög ékszerformát utánoznak. Ez a vélemény lehet, 
hogy helyes, mivel több alföldi szkíta stílusú tárgy (tükrök, tegezdíszek, arany 
ékszerek) tükrözi Olbia görög gyarmatváros ötvösmunkáinak a hatását. Ennek 
ellenére ezek a hajkarikák az Alföld-csoport műhelyeinek jellegzetes alkotásai. 
Ezt bizonyítják azok a hajkarikák, amelyek ugyanolyan formájúak, mint az 
állatfejes végű darabok, de egyik végük vagy gömbszelet-, szegfej vagy kúp 
alakú. Ezek jelentős számban kerültek elő az Alföld-csoport népének a 
temetőiből (pl.: Szentes-Vekerzug 53., 115. sír, Tápiószele 94., 109., 379. sír). 
Mintaképüknek azok az aranylemezzel bevont, egyenes végű hajkarikák te
kinthetők, amelyek a preszkíta korban, a Kr. e. VIII. században voltak diva
tosak a sztyeppe vidéken. Azt, hogy az erdős-sztyeppén a korai szkíta korban is 
tartott az olyan hajkarikák divatja, mint amilyenek az Alföldről is ismertek, 
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mutatják a Matuszov kurgánból és Békéscsaba-Fényesen előkerült lemezko
rong végű arany hajkarikák. A szkíta jellegű kultúra kezdeti időszakából szár
maznak a Gáva-Szincselő parton lelt gombos végű darabok is, amelyek tár
saságában díszítetlen, félkör átmetszetű öntött bronz karperecek voltak. A 
Szentes-vekerzugi 53. sírban talált három, balkáni típusú madár alakú bronz
csüngő, a 30. és a 115. sír mellékletei között lévő, szintén 
balkáni eredetű korong alakú bronz fibulák a Kr. e. VI. 
századra adják meg a velük együtt előkerült hajkarikák 
korát. A szaniszlói/ Sanisláu temető leletei pedig arra nyúj
tanak bizonyítékot, hogy még a Kr. e. V században is tar
tott az Alföldön a hajkarikák divatja. Ezek az ékszerek 
annyira jellemzően csak az Alföld-csoport népének vise
letére voltak jellemzőek, hogy a Kárpát-medence más 
tájain, így Erdélyben, a Dunántúlon előkerült néhány haj
karika az Alföldről juthatott oda. 

Az Alföld-csoport emlékei között található állatstílusú 
ötvösmunkák sorába tartozik még a Mezőkeresztes-Zöldha
lompusztán az aranyszarvassal együtt talált láncon lévő orosz
lánfigurák. Ezeket aranylemezből formálták ki, majd hüvelyre 
forrasztva, a nyolc szálból font aranyláncra húzták őket. A lánc 
két hosszúkás, halfej alakú hüvelyben záródik. Az oroszlánok, 
halak alakja, a fonott lánc a szkíta ötvösségnek, a végső soron 
elő-ázsiai eredetű, a Kr. e. VIII. századtól igen hosszú ideig 
használt formakészletébe tartozik. 

A késő szkíta kori emlékanyagnak nagyon érdekes darab
ja a Békéscsabán talált arany ötvösmunka. A vékony arany
lemez formája halra emlékeztet. Hátát négy, domborított 
kúpos bütyökből álló függőleges sor, fejét ferde vonalkázás 
díszíti (14. kép). Hal formájú aranylemezek a szkíta és a 
trák művészet munkái között egyaránt előfordulnak. A 
békéscsabai példány díszítő mintái is megfelelnek a szkíta 
és a trák ötvösműhelyek stílusának. Mindkét művészeti kör 
kidomborodó motívumokkal, kúpos és kerek bütykökkel 
hangsúlyozta a meseszerű lények, állatfigurák hátát. Ilyen 14. kép. Aranylemez 
képzeletbeli lényt ábrázolhat a békéscsabai aranylemez is. A dísztárgy 
halmotívum gyakori eleme a szkíta állatstílus jegyében Békéscsabáról 
fogant alkotásoknak. A víz jelképe ez, s így beletartozik 
abba a világképbe, amelyet a művészet az állatalakon át megeleveníteni kívánt. 

Számba véve az Alföldön, s a hozzá kapcsolódó tájegységeken napvilágra 
került, állatokat ábrázoló, állat motívumokkal díszített tárgyakat, kitűnik, hogy 
azokat az életnek szinte minden területén használták. Átszőtte tehát az alföldi 
népesség mindennapjait az a hitvilág, amely ezeknek a tárgyaknak, díszítő 
motívumoknak a megformálására a szellemi ösztönzést adta. Mágikus jelen
tősége volt az állatstílusú művészet minden alkotásának. Készítőik, használóik 
pontosan ismerték az ábrázolás értelmét. A stilizált, elvontnak látszó részletek 
sem a realista, természethű ábrázolásmódtól való hanyatlást jelzik, hanem 
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olyan jelképrendszer alkalmazását, amely akkor mindenki előtt ismert volt. Az 
Alföldön tehát olyan népesség élt, amely az eurázsiai sztyeppéi térségben 
született állatstílusnak nem csak néhány tárgyát vette át, hanem maga is azzal a 
világképpel rendelkezett, amely ennek az ihletője volt. 

ÉKSZEREK 

A szkíta jellegű Alföld-csoport temetkezéseiből napvilágra került ékszer kész
letek többnyire hajkarikából, karperecből, gyöngysorból állnak. A nyakperec, 
fibula, csüngő ritka divat tárgyak voltak, mindössze néhány, más népcsopor
toktól átvett példány van a női sírok mellékletei között. 

A legjellegzetesebb ékszerfajta a hajkarika volt, amelyet a társaságukban 
talált tárgyak tanúsága szerint nők és férfiak egyaránt hordtak. Az állatstílusú 
művészet alkotásainak ismertetésénél már megemlítettük, hogy ezek keleti ere
detű formákat utánoznak. Egyszerű, bronzból öntött, huzalból hajlított 
darabok is vannak közöttük, de többségük arany, elektron lemezzel bevont, 
vagy ezüstből készített szép ötvösmunka. Többnyire párosával kerültek elő a 
sírokból. Néhány hajkarikát tiszta aranyhuzalból formáltak meg. Ilyen, lemez 
kúpos végű ékszer feküdt a tápiószentmártoni aranyszarvas mellett, de pél
dányaik megtalálhatók a tápiószelei temető és egy hajdúdorogi sír leletei között is. 

A haj- vagy halántékkarikák másik formáját képviselik a sodrott arany vagy 
ezüsthuzal, kis kúpos végű darabok. A Szentes-vekerzugi temetőben összesen 
kilenc sír tartalmazott ilyen nemesfém hajkarikát. A 61. sírban az arany 
haj karikákkal együtt talált balkáni típusú bronz ívfibula tanúsága szerint a Kr. 
e. VI. században viselték ezeket az ékszereket. 

A Kr. e. VII. század közepétől, az egész VI. századon át voltak divatosak a 
kelet-alpi, közép-dunai hallstatti kultúra területén a függőlegesen rovátkolt, 
bordázott vagy sodrott díszű, öntött bronz karperecek. Feltehetőleg onnan 
került el viseletük szokása a Dunától keletre. Ott több alföldi sírból is elő
kerültek ilyen ékszerek, több esetben gombos végű hajkarikákkal együtt (Bé
késcsaba-Fényes 39., Heves A/2., Csanytelek 7., Sándorfalva 165., Vámos-
mikola 48., Tápiószele 379., Törökszentmiklós 90. sír stb.). 

Az alföldi mesterek remek alkotásai az ártándi vezéri sír kúpos végű arany 
karperecei. A felületükre forrasztott kis gömbök érdekes, plasztikus összhatást 
keltenek (lásd előbb 11. kép 4-5.). 

Fejedelmi ékszer a gazdag ártándi temetkezésből származó aranylemez 
diadém. Felületét poncolt pontsorokból és domborított virág, líra alakú 
mintákból összetett gazdag ornamentika borítja. Ezek a díszítőelemek a Kr. e. 
VII-VI. századi sztyeppéi szkíta kurgánok aranytárgyain is láthatók. A líra 
alakú motívumot először az iráni díszítőművészet alkalmazta előszeretettel, 
míg a virág alakú és többszörös kör alakú vonalakból, pontsorokból álló minta 
a görög aranyművességnek volt kedvelt eleme (11. kép 6.). 

Több alföldi sírban találtak kerek aranylemez ruhadíszeket (Ártánd: 11. kép 
3., Mezőtúr, Szentes-Vekerzug, Mezőcsát). Ezeken kör, rozetta alakú préselt 
minta van. Ugyanilyen arany ruhadíszek a sztyeppe vidéken számos szkíta 
kurgánból ismeretesek. 
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A női viseletnek egyik jellemző tartozéka volt a nyaklánc. Ez többnyire üveg- és 
borostyángyöngyökből, kauri csigákból állt. Az üveggyöngyök színe a kék, zöld, 
sárga, barna különböző árnyalatai, míg rajtuk lévő hullám, körkörös vonalakból 
álló minta fehér, sárga vagy kék színű. Alakjuk karika, gömb, hordó, hengerforma 
lehet. A nagy henger alakú gyöngyöket kis bütykökkel is díszítették. 

Az üveggyöngyök készítésének technikája, viseletük szokása Itáliából 
fokozatosan terjedt a Kr. e. első évezred elején egész Európa területén. A Kár
pát-medencébe a délkelet-alpi területek közvetítésével jutott el az olyan gyön
gyök divatja, mint amilyeneket az Alföld-csoport temetkezéseiből is ismerünk. 
A Dunántúlon, a hallstatti kultúra területén már a Kr. e. VIII. századtól kezdve 
helyeztek a sírokba hasonló üveggyöngyöket, míg az Alföldön divatjuk idősza
ka a Kr. e. VI-V század volt. Különösen szép üveggyöngy sorok kerültek a nap
világra a Szentes-vekerzugi (pl. 71., 114. sír) és a tápiószelei (151. sír) te
metőből. 

A hetényi/Chotin temetőben lelt borostyángyöngyök elemzése azt az ered
ményt hozta, hogy azok a Baltikumból származnak. Az északi borostyánkőnek 
a Duna mentére, majd az Alföldre való eljutása az ún. borostyánkő útvonalon 
történt. Ez északról az Odera-Morava folyását követte, majd a Morva-kapun 
át érte el a Duna-völgyét. Onnan az Alpok keleti lába mentén, a mai Nyugat-
Magyarországon húzódott tovább délre, egészen Észak-Itáliáig. Az Alföld-cso
port kézművesei kis, karika alakú gyöngyöket készítettek az északi borostyán
ból. Az értékes nyersanyagból készült gyöngyszemekből többnyire csak né
hányat helyeztek a sírba, de a Szentes-vekerzugi temetkezések között előfor
dulnak olyanok is, amelyben több mint száz borostyángyöngyből készített 
nyaklánc feküdt (46., 71. sír). 

Nyaklánc részeként, vagy csüngőként szolgáltak a kauri csigák héjai. Ez a csi
gafaj a Perzsa-öböl mentén élt. Onnan szállították a csigahéjakat a Kaukázuson 
át a Fekete-tengertől északra fekvő sztyeppéi térségbe, ahonnan a Kárpát-me
dencébe is elkerültek. Először a szkíta jellegű Alföld-csoport népe helyezett 
kauri csigahéjakat az elhunytak mellé, majd szarmata, avar, germán, korai ma
gyar és jász temetkezések mellékletei között is megtalálhatóak. Ezek a leletek 
tehát mindig keleti eredetű, a sztyeppékhez kötődő népcsoportok emlék
anyagához tartoznak. Ezeknek a népeknek a hite szerint a kauri csigahéjak, a 
különleges formájuk miatt, baj elhárító amulettek voltak. Az Alföld-csoport sír
jaiban általában csak néhány darab van. Kivétel a Szentes-vekerzugi 71. és egy 
mezőtúri temetkezés, amelyek mellékletei 41, illetve 50 kauri csigahéjat tartal
maznak. A Dunától nyugatra jelentős számban nem jutottak ilyen csigahéjak. A 
legtöbb a Sopron-Krautacker vaskori temető 29. sírjában volt, szám szerint 28 
darab. Ennek a sírnak mellékletei között más, jellegzetes alföldi tárgy, egy 
bronztükör és négy hajkarika is volt. 

Az Alföld-csoport temetőiből előkerült tűk többsége vasból készült, s 
töredékesen maradt meg. A legtöbb példány az Alsótelekesen feltárt temetőből 
ismeretes. Az ottani sírmellékletek között nagy számban képviselt bronz- és 
yastű. azonban kivételt jelent az Alföld-csoport más temetőihez képest. 
Általában azok leleteire jellemző, hogy nem, vagy csak egy-két tűt tartalmaz
nak. Több, főleg vasból készült tű, csak a hetényi/Chotin temető leletanya-
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gában található. Ezt azonban az ott kiásott sírok nagy száma is magyarázza. A 
szerény mennyiségű középső vaskori tűlelet arról ad képet, hogy az Alföld-cso
portnál nem volt a viselet szerves része a tű használata. A Kárpátoktól keletre 
csak az erdős-sztyeppe nyugati sávjában feltárt korai szkíta temetkezések mel
lékletei között fordulnak elő az alföldi darabokhoz hasonló tűk. 

Az ugyancsak a ruházat összefogására szolgáló fibulák még ritkábbak az 
Alföld-csoport emlékei között, mint a tűk. Az egyik formának a téglalap alakú 
tűtartója végén gomb van, háta ív alakú, kerek átmetszetű. Az ilyen fibulák 
divatja a Kr. e. VII. század végén az Észak-Balkánon terjedt el, s tartott ott a VI. 
század folyamán is. Erről a területről juthatott el a Magyar Alföldre az a három 
darab, amely onnan ismeretes (Békéscsaba-Fényes, Szentes-Vekerzug 61. és 
Tiszavasvári-Dózsa telep 23. sír). Az erdélyi szkíta csoport egyik, Marosgom-
báson/Gímbaj kiásott temetkezéséből is került elő egy példány. A Kr. e. V 
század a kora a hasonló formájú, de ezüst fibuláknak, amelyeket a Dél-Dunán
túlon, Beremenden feltárt illír temetőben találtak. Az Alföld-csoport népéhez a 
Kr. e. VI. század végétől a kelet-alpi hallstatti kultúrától jutott el a fibulák több
sége. Ebből az időből származik a Csanytelek-újhalastói temető 208. sírjából 
előkerült csónakfibula, valamint az ottani 41. temetkezés mellékletei között és 
egy mezőtúri sírleletben lévő gombbal díszített lábú fibula. A Kr. e. V század a 
kora a tápiószelei temető 383. sírjában talált Certosa típusú fibulának, valamint 
a Hetény/Chotin B. 56. temetkezésből előkerült dob alakú fibulának is. Ezek 
mellett az Észak-Balkánról is kerültek fibulák az Alföldre. Ilyen az említett 
ívfibulák mellett a Szentes-vekerzugi 30., 71. és 115. sír mellékletei közé tarto
zó korong alakú, áttört díszű bronzfibulák, amelyek mind a Kr. e. VI. századra 
keltezhetők. 

A Szentes-vekerzugi 78. sírból került elő az egyetlen egy nyakperec az 
Alföldön feltárt szkíta kori temetkezések közül, mely bronzból öntött, finoman 
bevésett vonalmintával díszített darab. Egy hasonló nyakperec volt még a kis
alföldi Hetény/Chotin В temető 23. sírjában. 

Egyedül álló leletek az Alföldön a szintén a Szentes-vekerzugi temető 53. sír
jából napvilágra került bronz, madár alakú csüngők. Ezek a nyakperechez 
hasonlóan az Észak-Balkánról származnak, ahol a Kr. e. VII-VI. század volt 
divatjuk időszaka. 

Karperecek fegyverekkel és más ékszerekkel együtt egyaránt előkerültek a 
temetkezésekből. Ezek szerint azokat férfiak és nők egyaránt hordták. Az 
öntött, bronz karperecek lehetnek díszítetlenek, függőleges vonalcsoportokkal, 
bordázattal díszítettek, esetleg sodrottak (pl. Szentes-Vekerzug 71., Tápiószele 
100., 379. sír). Találunk olyan darabokat is, amelyeknek csak a végük díszített 
ezekkel a mintákkal. Bár hasonló ékszereket már a későbronzkor idején is 
hordtak a Kárpát-medencében, a pontosan ilyen ékszerek divatja először a 
Dunától nyugatra, északnyugatra fekvő hallstatti kultúra területén terjedt el. 
Ezektől eltérően az állatfej alakúra kialakított végű bronz karperecek az alföl
di állatstílusú tárgyak közé tartoznak. 

Az előkerült leletek szerint ítélve az Alföld-csoport népénél az ékszerkészlet 
különböző eredetű tárgytípusokból tevődött össze. Égy részük formáját 
(hajkarikák, kígyó fej alakban végződő karperecek, arany ruhadíszek) keleti 
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mintaképek alapján a helyi műhelyek adták meg, másik részüket a kelet-alpi, 
közép-dunai hallstatti kultúrától és az Észak-Balkánról vették át. Az utóbbi 
tárgycsoportba mindenekelőtt a karperecek és a fibulák, üveg- és boros
tyángyöngysorok tartoznak. Míg azonban a karperecek, nyakláncok állandó 
részei lettek az ékszer együtteseknek, addig a csüngők, fibulák nem váltak a 
mindennapi viselet tartozékaivá. Az utóbbi tény miatt lényeges különbséget 
mutat az Alföld és a Dunántúl lakosságának viselete, az utóbbi körében a fibu
la, tű használata a ruha, köpeny összefogására, kapcsolására általános volt. Ha 
az alföldi szkíta jellegű kultúra népének nem csak a fegyverzete, lószerszámza-
ta, művészete, hanem a viselete is hasonló volt a sztyeppéi szkítákéhoz, úgy 
akkor az alföldi harcosok nemezből vagy bőrből készült csúcsos sipkát, övvel 
összefogott kabátot, vagy köpenyt, nadrágot és rövid csizmát viseltek. A ran
gosabb nők sapkáit, ruháit aranylemezekkel díszítették, leggyakoribb ékszereik 
a hajkarikák, gyöngyök, karperecek voltak. 

KERÁMIAMŰVESSÉG 

Az alföldi fazekasok termékei között egyedi munkákat és tömegárut egyaránt 
találunk. Az előbbiek formájukkal tűnnek ki az agyagedények közül, míg az 
utóbbiak a kerámiaművesség technikájának jelentős fejlődéséről tanúskodnak. 

Az igen jelentős mennyiségű kerámia lelet túlnyomó többsége temetkezések
ből került a napvilágra. A telepásatásokon talált, edénytöredékek ugyanolyan 
formájú edényekhez tartoznak, mint amilyenek a sírokban voltak. A készítés 
technikája alapján két csoportot - kézzel formált és edénykorongon készült -
különböztethetünk meg. 

A korongolatlan edényeknek több formáját készítették a fazekasok. Kettős 
csonka kúp alakú, öblös urnák (pl. Tápiószele 74., 113. sír), behajló, egyenes 
peremű tálak (Szentes-Vekerzug 73. sír), egyfülű bögrék, csészék (Tápiószele 
342., 372. sír), hordó alakú, virágcserép formájú fazekak, csuprok (pl. Szen-
tes-Vekerzug 53., 65. sír), kis, öblös palack alakú edények (Szentes-Vekerzug 
38. sír) tartoznak ezek sorába. Díszítő motívumaik nem túlságosan változa
tosak, az urnák öblét kis bütykök, a fazekakat ujjbenyomásokkal tagolt víz
szintes bordák, a korsókat függőleges árkolás díszítheti. A fazék alakú 
edények részben urnaként szolgáltak, a tálak sokszor az urnákat fedték. Ilyen 
edények, s korsók, csészék tartalmazták az elhunytak mellé a sírba helyezett 
ételt, italt is. 

A leggyakoribb formák mellett néhány olyan edény is található az Alföld
csoport emlékanyagában, amelyből csak néhány darab készült. Ilyenek többek 
között a bevésett mintaelemekkel (horogkereszt, hullámvonal, rombusz) 
díszített fazekak, kis csuprok (Pl. Tápiószele 53., 109. sír, Tiszalök-
Vásárhalom), felül két gombbal, koronggal ellátott fülű, árkolt vállú, belül besi
mított díszű csészék. Az utóbbiak a délkelet-alpi hallstatti kultúra agyag-
művességétől átvett edénytípust képviselnek, míg a bevésett mintaelemeknek 
jelképes értelmük lehetett. Egyedülálló lelet az Alföld-csoport sírkerámiájában 
a tápiószelei temető 7. sírjából napvilágra került talpas tál. Ennek belsejét besi
mított minta borítja. Ilyen díszű agyagedényeket a trák-dák kultúrkörbe tar-
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tozó, Al-Duna vidéki Ferigile kultúra agyagművessége készített, azaz a 
tápiószelei tál délkeletről kerülhetett az Alföldre. 

A kézzel formált agyagedények többségének alakja a helyi, alföldi fazekasság 
korábbi, későbronzkori, koravaskori formáit követi. A bütyök, függőleges ár
kolás is a későbronzkori agyagművesek díszítőmotívumai közé tartozik. Jellem
ző példája a fazekas hagyományok továbbélésére a Szentes-vekerzugi temető 
73. sírjából napvilágra került turbántekercses peremű tál, amely a későbronz
kor, koravaskor idején igen gyakori kerámiaforma volt. 

Az Alföld egyes tájegységein feltárt temetők anyaga különböző arányban tartal
mazza az egyes formákhoz tartozó, korongolatlan edényeket. így a Felső- és 
Középső-Tisza vidéken a hamvasztásos sírokban gyakran hordó, virágcserép alakú 
fazekak, míg a Dél-Alföldön, a Duna-Tisza közén a kettős csonka kúp alakú, öblös 
urnák vannak többségben. Az észak-magyarországi hegyvidéken sokszor előfordul, 
hogy csak tálakat, bögréket, kis csuprokat találunk a sírokban. 

Az Alföld-csoport népéhez fűződik az őskor jelentős technikai újításának 
elterjesztése a Kárpát-medencében. Ez az edények fazekaskorongon való 
készítésének eljárása volt, mert ezen gyorsabban, jobb minőségben lehetett 
kerámiát gyártani, mint a nélkül. A formakészletbe egyfülű korsók, bögrék (pl. 
Szentes-Vekerzug 38., 53. sír, Tápiószele 84., 195., 372., 402. sír) kisebb-na
gyobb, öblös palackok (pl. Szentes-Vekerzug 71. sír, Tápiószele 84., 94. sír), 
behajló és kihajló peremű tálak (Szentes-Vekerzug 38., Tápiószele 31. sír), két-
fülű amforák, öblös urnák (Szentes-Vekerzug 38. sír) tartoztak. Ezek az 
edények többnyire díszítetlenek, a szinte egyedüli, ritkán előforduló díszítő 
motívum a hullámvonal minta (Tápiószele 93. sír). 

Néhány korongolt edényen egy-egy bekarcolt ék alakú, háromszög alakú jel 
található (Tápiószele, Tiszavasvári). Ezek írásjelekhez hasonlítanak, valószínű
leg azonban az edények tulajdonosait, készítő mestereit jelölték, azaz tulajdon, 
mesterjegyek voltak. 

Az edénykorongolás eredete a Kárpát-medencében sokáig vitatott kérdése volt 
az ősrégészeti kutatásnak. Korábban úgy vélték, hogy a Kr. e. V-IV században a 
kelta nép hozta magával, terjesztette el itt ezt a technikát, majd az Al-Duna vidékén, 
Északkelet-Balkánon működött trák fazekas műhelyektől átvett edénykészítési 
eljárásnak minősítették azt. Azonban a Középső-Dnyeszter medencéjében feltárt 
korai szkíta települések, halomsírok leletei között olyan korongon készült 
edényeket is találtak, mint amilyenek az Alföldön is előkerültek. Az újabb kutatá
sok eredményei szerint a Középső-Dnyeszter mellékén a Kr. e. VII. század közepén, 
második felében telepedett meg a délebbi sztyeppékról származó szkíta lakosság, 
amely a Fekete-tenger mellékén fekvő görög gyarmatvárosok, mindenek előtt Olbia 
műhelyeitől vette át a korongolt fazekas termékeket, s azok gyártásának módját. A 
szkíta jellegű leletek bizonysága szerint az Alföldre ugyanebben a korban jutott el, 
a Kárpátok északkeleti hágóin át, ez az edénykészítési eljárás, ahol, a Kr. e. VI. 
századi temetőkből származó nagy mennyiségű korongolt agyagedény után ítélve, 
gyorsan, széleskörűen elterjedt. A Kárpát-medence többi részén ekkor még az 
agyagművesek nem használtak fazekaskorongot, ez pedig arról tanúskodik, hogy az 
Alföld-csoport szkíta kultúrájú lakossága a vele szomszédos népcsoportokénál 
szervezettebb, fejlettebb gazdasággal, kézműiparral rendelkezett. 
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A korongon készült agyagedények mellett az Alföld-csoport agyag
művességének legjellemzőbb készítményei voltak a pecsételők. A felületükön 
domború, bemélyített mértani mintaelemek többnyire három- és négyszögek
ből, körökből, spirálisokból, horogkeresztekből állnak. Vannak közöttük leegy
szerűsített szarvas ábrázolást mutató darabok is. Az egyik ilyen darab Gyulán, 
a vár ásatása során került a napvilágra 
(15. kép). Ezen kívül Kecelen, a dunán
túli Velem-Szentvidhegyen és Sé köz
ségben találtak állatalakos díszú pe
csételőket. A mértani mintaelemekkel 
ellátott pecsételők több temetkezésben 
ékszerek társaságában feküdtek, azaz 
nők sírjaiba helyezték el őket (pl. 
Szentes-Vekerzug 86. sír, Tápiószele 
102. sír). 

Az agyagpecsételők rendeltetését 
eddig nem lehetett teljes biztonsággal 
meghatározni. Agyagedényeken nem 
t a l á lha tó bepecsé te l t díszítés, tex t i l re 15. kép. Agyagpecsételő szarvas ábrázolással 
vagy testfelületre azonban pecsételhet- Gyula-Vár területéről 
tek ezekkel mintát. Erről látszik tanús
kodni az a körülmény, hogy több pecsételő felületén piros színű festék maradt 
meg, illetve több ízben pecsételőkkel együtt vörös vasoxid, okker festékrög, 
illetve ezeket tartalmazó agancstégelyek (pl.: Tápiószele 113. sír) is került elő. 
Emellett feltehető, hogy a mértani mintáknak mágikus értelmet tulajdonítot
tak. Az Alföld-csoport településterületén kívül igen kevés agyagpecsételő is
mert. Ezek többsége a hallstatti kultúra emlékei között fordul elő. Közülük a 
szomolányi/Smolenice földváron és a karintiai Führholznál feltárt temető első 
sírjában talált darabok kora állapítható meg egészen pontosan. Ezek a Kr. e. 
VII-VI. század fordulója körüli időből származnak, s így arra nyújtanak bizo
nyítékot, hogy ennél korábban az Alföld-csoport kerámiaművessége már készí
tett ilyen tárgyakat. Ennek a periódusnak az emlékei többek között az Gáva-
Szincselő parti, Tápiószele 102. sírok. A Kr. e. VI. századra az Alföldön már 
sok olyan temetkezés keltezhető, amelynek mellékletei között voltak agyagpe
csételők, de a legfiatalabb korú, a Kr. e. V. századból fennmaradt szanisz-
lói/Sanisláu temető leletei között egy darab sem volt. 

Az alföldi agyagpecsételők igen hasonlítanak a preszkíta korból, a Kr. e. 
IX-VIII. századból származó észak-kaukázusi agyagpecsételőkre. Ezért a 
kutatásban korábban felvetették azt a gondolatot, hogy az alföldi darabok 
keleti eredetű előképek mintájára készülhettek. Ennek az elképzelésnek azon
ban az a gyenge pontja, hogy a Kaukázus és az Alföld közötti sztyeppéi térség 
preszkíta, szkíta emlékei nem tartalmaznak ilyen leleteket. Ujabban ismét fel
elevenítették ezt az elméletet, bizonyítékként említve egy Odessza környékéről 
származó agyagpecsételőt. Egy darab azonban még nem minősíthető bizo
nyítéknak, így egyelőre az Alföld szkíta jellegű kultúrája tartható ennek a sajá
tos tárgyforma megalkotójának. 
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А Kr. е. V század utolsó évtizedeiben nyugatról kelta népcsoportok nyomul
tak be a Kárpát-medence északnyugati részére, majd a Dunán átkelve elérték az 
Alföld északi felét is. A IV. század folyamán a kelta terjeszkedés felszámolta az 
Alföld-csoport önállóságát, azonban egyes tájegységeken a helyi lakosság a 
kelta uralom alatt szinte zavartalanul folytatta életét. Ezt bizonyítja az a tény, 
hogy a két nép több helyen egy temetőben temetkezett (pl. Muhi, Gyoma-Egei 
halom), illetve erről vall a kelta fazekasok, kovácsok termékein az alföldi szkí
ta stílusjegyek előfordulása. Vésett sárkányalakokkal díszített vas kardhüve
lyek, a Csongrád megyei Rákosról származó, bronzból öntött őz szobrocska, a 
Lábatlanon talált állatküzdelmi jelenettel díszített korongolt agyagurna val
lanak arról, hogy az Alföld lakossága sokáig megőrizte hagyományait, ősi 
világképét a kelta uralom alatt is. 
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Horváth M. Attila 

BUDAPEST A SZKÍTA KORBAN 





A korai vaskor idején, a kelta törzsek bevándorlásáig, Budapest és környéke 
a különböző kultúrájú későbronzkori és az újonnan bevándorló népek 
találkozási pontja volt. A Dunántúlon a helyi urnamezős csoportok és a nyugat 
felől érkező, protoillírrel rokon nyelvet beszélő, koravaskori pannon népesség 
élt, míg az Alföldön, a Dunától egészen a Dnyeszterig tartó, a helyi késő 
bronzkori őslakossággal keveredő, steppei preszkíta-kimmer eredetű kultúra 
alakult ki a Kr. e. VIII-VII. században. Az újfajta bronzművesség, amelynek 
legszembetűnőbb elemei, az ún. kobáni 
típusú, preszkíta zablapálcák voltak, 
megjelenése mellett a korszak legjelen
tősebb vívmányának a vasérc felhasz
nálása számított. A vasfeldolgozás el
terjedése a Dunától keletre eső terüle
teken, szintén ezekhez az újonnan 
betelepülő népelemekhez köthető.1 

A Kr. e. VI. század közepétől az Al
föld nagy részén, a dél-oroszországi 
gyökerű szkíta műveltségű kultúra vált 
uralkodóvá, amelynek terjeszkedése a 
század végére érte el a Duna vonalát. 
Az úgynevezett illír-szkíta korszakban, 
Budapest földjének őstörténetét a helyi 
és a betelepülő népesség békés vagy 
ellenséges kapcsolatainak alakulása 
határozta meg. A viszonyok alakulá
sában nagy szerepet játszottak a dunai 
átkelőhelyek is. A tabáni, több korszak
ban is igen fontos szerepet kapó átkelő, 
az Ördögárok-völgyében biztosította a 
budai dombvidéken való áthaladást, az óbudai Gázgyár mellett feltételezettnek 
pedig a Dunántúl belsejébe vezető Solymári-völgy elérésében lehetett nagy 
szerepe.2 Használatukat az egyes Dunától nyugatra eső részeken megjelenő 
szkíta leletek is jól jelzik, amelyek közül talán a legismertebb, a budajenői 
kereszt alakú bronz tegezveret.3 A feltételezett óbudai átkelővel körülbelül egy 
magasságban helyezkedik el a rákospalotai (Mogyoród útja) szkíta temető.4 Az 
itt eltemetett népesség településének lokalizálása egyelőre bizonytalan, azon
ban annak belátható közelsége miatt feltétlenül szerepet kellett kapnia az 
átkelő védelmében. Nem zárható ki, hogy a Rákospalota-Ujmajorban feltárt 
település kapcsolatba hozható a fent leírtakkal, azonban a teljes feldolgozásig 
erről csak feltételesen beszélhetünk (1. kép). 

A Kr. e. III—II. század fordulóján, az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó, 
késővaskori kultúrájú, kelta népesség kis lélekszámú csoportjai érték el főváro
sunk területét, ahol elsősorban a dunai révátkelőhelyeket szállták meg. A Kr. e. 
I. század közepétől az eraviscusok törzse települt a Duna mellékére. Falusias jel
legű településeik Békásmegyertől Nagytétényig húzódnak a folyam mentén, de 
kisebb közösségek éltek a Budai-hegységben és a Csepel-szigeten is. Sánccal 

1. kép. Budapesti szkíta kori lelőhelyek: 
1. XV. ker. Rákospalota Újmajor, 

2. XV. ker. Mogyoród útja, 3. XVII. ker. 
Rákoskeresztúr-Csékút utca, 4. XX. ker. 
Soroksár-Millennium telep-Haraszti út, 

5. Budajenő 
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erődített törzsi központjukat (Oppidum) a Gellérthegyen építették fel, ez a hely 
volt az első „városias" település Budapest területén. Az Kr. u. I. század közepe 
táján a római hódítók megszüntették a gellérthegyi erődítményt, de a hely val
lási funkciója megőrződött. Az őslakosság - falusias telepein - a Római Bi

rodalom keretei között, egészen a II. század har
madik negyedéig tovább élt és fokozatosan romani-
zálódott. 

Az első ténylegesen Budapest területén előkerült 
szkíta kori leletekről Nagy Tibor számolt be.5 

1955-ben, a XV kerület Mogyoród útja 42. sz. 
alatti, Vegyitermék Gyár kerítésének alapozásakor 
a munkások egy urnasírra bukkantak. A leleteket 
kiszedték, így azok helyét és a sírgödör formáját 
már nem lehetett megállapítani. A sírból az alábbi 
leletek kerültek elő:6 

1. Kézzel formált, virágcserép alakú urna, me-
2. kép. Urna lyet a pereme alatti négy szimmetrikusan elhelye-

(XV. ker. Mogyoród útja 42., 2. sír) zett bütykei között, benyomott pontsorral díszítet
tek. 

2. Kézzel formált, behúzott peremű urnaborító 
tál. 

3. Kézzel formált, aszimmetrikus, hordó alakú 
csésze, melynek két bütyke enyhén lefelé ívelt. 

4. Jól iszapolt agyagból, korongon készült, 
magas fülű csésze, fenékrésze profilált. A kissé meg
duzzadt szájperem fölé magasodó fül, középen 
széles barázdával tagolt. 

5. Kézzel formált, durva anyagú, kis talpas 
pohár, csonka kúpos talprésze belül üreges. 

3. kép. Fedő 6. Lemezes gyöngysorszerűen tagolt bronz 
(XV ker. Mogyoród útja 42.) karperec töredékei. 

7. Lapított végű nyitott vas karperec töredékei. 
8. Három db rézoxiddal átitatott emberi csont

töredék. 
További csontokat vagy hamvakat nem sikerült a 

hitelesítő ásatás nyomán felfedni. A megtalált 
csonttöredékeken égésnyomok alig-alig voltak 
kimutathatók. A csontvizsgálatok során kimutat
ták, hogy valószínűleg egy 18 év alatti fiatal nőt 
temethettek el a sírba.7 

A leletanyag elemzése során Nagy Tibor az 
4. kép. Magas fülű csésze urnasír anyagát, a Kr. e. III—II. század fordulójára 

(XV. ker. Mogyoród útja 42.) teszi, azzal a megkötéssel, hogy a sír valószínűleg 
egy nagyobb temető része, s a pontosabb beha

tárolás csak a teljes leletanyag ismeretében tehető meg.8 Ennek érdekében 
1959-ben és 1960-ban hitelesítő ásatásokat végzett a területen. Munkája során 
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számos újabb beásást talált, amelyekből végül is három további urnasír, va
lamint három csontvázas, melléklet nélküli sír és valószínűleg szarmata kori 
telepnyomok kerültek napvilágra.9 A feltárás ered
ményeit azonban sajnálatos módon már nem pub
likálta. A leletek a múzeum pincéjébe kerültek, s 
csak az intézmény gyűjteményeinek nemrégiben 
lezajlott költözése során bukkantak fel újra. A 
többszöri beázás és csőrepedések miatti nedves 
környezetben a leletek egy része tönkrement, más 
része elkallódott vagy dokumentálhatatlanná vált. 
A kiegészített, restaurált kerámia mellékleteken -
kézzel formált urna, fedő, magas fülű csésze, talpas 
tál, bikónikus, fületlen csésze (2-5. kép) - kívül 5. kép. Talpas tál 
egyelőre csak néhány tárgyat - elektronnal? be- (Bp. XV. ker. Mogyoród útja 42., 
vont bronz, csúcsos végű hajkarika, vas kések, két 3. sír) 
db három élű bronz nyílcsúcs, orsógomb (7. kép 
1-6.), festékcsiszoló kőlap (8. kép) és egy testpe-
csétlő valószínűsíthető töredékei (9. kép 1-3.) - si
került azonosítani. Teljes feldolgozásuk folyamat
ban van.10 

1989-90-ben, a XX. ker. Soroksár-Haraszti 
úton kerültek elő újabb szkíta kori leletek Bu
dapest területéről. A Dugattyúgyűrűgyár strandján 
megnyitott kutató szelvényekben, nagy mélység
ben, -130-200 cm, három objektum került elő. A 
semmitmondóan kevés kerámia töredék mellett, 
egy teljes lócsontváz, egy lókoponya és szórvány- 6. kép. Bikónikus, fületlen csésze 
leletként, egy szkíta nyílhegy került elő.11 (XV. ker. Mogyoród útja 42.) 

1995-ben a Budapesti Történeti Múzeum mun
katársai a XV ker. Rákospalota-Újmajor terü
letén, kb. 7000 m2-nyi területet tártak fel (10. 
kép A.).12 A lelőhely, az azóta megépült M0 
autóút és a 2/a jelzésű főút csomópontjában, 
egy hosszan elnyúló háromszög alakú te
rületen helyezkedett el, amelyet délkeletről a 
Vác-veresegyházi vasút, míg északról és nyu
gatról egy-egy árok szegélyezett. A felső hu
muszréteg eltávolítása után Árpád-kori objek
tumok foltjaira, valamint a neolitikum és a 
rézkor egyes kultúráinak jelenlétét bizonyító 
kerámiatöredékekre bukkantunk. Az Árpád-
kori objektumokat viszonylag vastagabb hu- 7. kép. Leletek a XV ker. Mogyoród 
muszrétegbe ásták be, így foltjuk is sötétebb, útja 42. sz. alatti lelőhelyről: 
barnás-feketés elszíneződésű volt. Az őskori 1. Kúpos végű hajkarika a 3. sírból, 2. 
objektumok viszont, amelyek az egykori dunai Vas tárgy, 3. ívelt hátú vas kés, 4-5. 
ártér teraszain kialakult homokdűnékbe és az Nyílhegyek (szórvány), 6. Orsógomb 
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azok között megülő löszfelszínbe mélyültek, szín
ben alig váltak el az altalajtól, mivel kelet
kezésükkor a szerves anyagokat is tartalmazó hu
muszréteg gyakorlatilag nem létezett. 

A fentebb említett két korszak objektumaitól 
nem csak elszíneződésben, hanem méretben is jól 
észrevehetően eltért egy harmadik csoport, amely
nek általunk feltárt hat gödréből, jelentősnek 

8. kép. Festékdörzsölő kő mondható leletanyag került elő. A viszonylag nagy 
(XV ker. Mogyoród útja 42., 3. sír) területen, laza félkörben elhelyezkedő szürkés

barnás, hamuszerű betöltésű objektumok 2,5-4,5 
méter átmérőjűek voltak. Rendeltetésük egy kivé
telével bizonytalan. Éppúgy lehettek tároló-, vagy 
munkagödrök is, amelyeket eredeti funkciójuk 
elvesztése után szemétgödörként használtak to
vább (10. kép C). 

Az előkerült, töredékes kerámia-, csont- és 
vastárgyak alapján a leletek egyértelműen szkíta 
korinak tekinthetők. 

Az elsősorban állattartásra, berendezkedett nép 
lakóházainak nyomait a vasúthoz közeli domb ge
rincén, illetve nyugati lejtőjén, a talajerózió, a 

9. kép. 1-3. Testpecsétlő? későbbi korok objektumai, valamint a modern 
töredéket mezőgazdasági tevékenység miatt nem találhattuk 

(XV. ker. Mogyoród útja 42.) meg. A domb ÉNy-i lábánál elterülő mezőt és a 
környező réteket valószínűleg a Mogyoródi- és a 
Csömöri-patak egykor állandó mozgásban lévő víz

folyásai mélyítették ki. A mára mélyen fekvő, vizenyős rétekké változott terület 
természetes vízfolyásai eltűntek, a régi patakmedrek jórészt feltöltődtek. Mind
két patak medrét az elmúlt száz évben többször is áthelyezték, és az eső, illetve 
talajvíz elvezetésére mesterséges csatornákat ástak. 

Az autópálya-csomópont DNy-i nyúlványában két ilyen vízelvezető árok ta
lálkozásánál, egy szemmel alig kivehető lapos „szigetecskén" a szkíta kori te
lepülés egy újabb részletét találtuk meg. Úgy tűnik, hogy ez a viszonylag kisebb 
dombocska a korai vaskor kivételével általában víz alatt állhatott, - amit a 
körülötte elterülő iszapos, sötét altalaj is jelez - , s néhány beásástól eltekintve, 
a későbbi korokban is érintetlen maradt (10. kép В.). A dombocska DNy-i 
lejtőjén kerültek elő a szkíta kori objektumok. Két félig földbe mélyített, 
valószínűleg sátor-szerűen kialakított, felmenő falak nélküli építmény alapjait 
sikerült itt megtalálnunk, amelyeket tároló helységként vagy műhelyként 
használhattak (11. kép). Két hulladék- és egy tároló gödröt is feltártunk még 
ezen a részen. Az építmények alapját a földtörténeti korokban kialakult agyag
kéreg képezte, amely helyenként szilárd járófelületként is szolgálhatott ebben 
az időben. A területen előkerült cölöplyukak, fontos adalékul szolgálnak a szkí
ta kori települések jellegének megítélésében. A keleti steppék lovas népeinek 
lakóépületeit, ugyanis igen kevéssé ismerjük. A lakóházak hiánya rendszerint 
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arra késztet bennünket, hogy 
a későbbi korok nomádjaihoz 
hasonló, sátorlakó népeknek 
higgyük a szkítákat is, bár 
egyre több jel utal arra, hogy 
földbe mélyített veremházak
kal is rendelkeztek. A fentebb 
említett két épület azonban 
semmiképpen sem tekinthető 
lakóháznak, mivel tüzelőhe
lyet nem találtunk bennük. A 
cölöplyukak ma még nem tel
jesen tisztázott rendszere vi
szont egy vagy két felmenő 
falú cölöpvázas ház meglétére 
utal. Az sem kizárt, hogy a két 
cölöpvázas épület nem egy 
időben állt a területen, mivel 
az egyik cölöplyukban egy 
szkíta kori edény töredékei 
között, átégett patics marad
ványokat is találtunk. 

A fentiek alapján elképzel
hető, hogy hasonló házak áll
hattak a vasút menti domb
tetőn is, amelyre az ott feltárt 
hamus betöltésű gödrökben 
talált paticsrögök is utalnak. 10. kép. XV. ker. Rákospalota-Újmajor lelőhely: 
Ezeket a törmelékeket a fa- A. A lelőhely térképe, B. Patakpart, C. Vasútoldal 
házak esetleges leégése után, 
az új épület emelése előtt rendszerint elplanírozzák, illetve eltemetik egy-egy 
gödörbe. 

A feltárt objektumokból igen változatos leletanyag került elő. Az egyszerű 
kézzel formált, edényeken kívül találtunk még lassú korongon készült és való
di korongolású edénytöredékeket is. A leletek között a mindennapi élet kel
lékei, durva kiképzésű, bütykös díszű házi kerámia (12. kép 1-6.), barbotinos 
díszű hombáredények, fazekak (13. kép 1-6., 14. kép 2., 4.), talpas csésze és 
parázsborító (16. kép 4-5.) mellett a szépen kidolgozott tálak (14. kép 1-8.), 
és a jellegzetes, magasra húzott fülű csészék (15. kép 1-4., 16. kép 1-3.) 
töredékei egyaránt megtalálhatók. A kerámia edényeken kívül orsógombok 
(19. kép 1-6.), csontból készült varrótű, szíjelosztó és zablapálca borítás (18. 
kép 1-5.), kerámia edények fényezésére szolgáló simítókő (18. kép 6.), vaskés 
és kampó, valamint egy minden bizonnyal ékszerként használt vastű (19. kép 
7-9.) kerültek még elő. 

A lelőhely legnagyobb érdeklődésre számító objektuma, a 81-82. számú,13 

egy nagyobb és egy kisebb gödörből álló füstölőgödör együttes volt (20. kép). 
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2 2. &ep- A 128-129. objektumszámú házak (XV. ker. Rdkospalota-Újmajor) 

12. kép. Bütykös kerámiatöredékek 
(XV. ker. Rdkospalota-Újmajor) 

13. kép. Barbotinos kerámiatöredékek 
(XV ker. Rdkospalota-Újmajor) 



81. objektum: átmérő: 103x087 cm, leg
nagyobb mélység: -0,50 cm. 

82. objektum: átmérő: 327x358 cm, leg
nagyobb mélység: -138 cm. 

A 81. objektum kisméretű, körhöz közelítő 
alakú gödör, oldalfala függőleges, alja egye
nes, a 82-es gödör felé fokozatosan mélyül. A 
megközelítően É-D-i tájolású gödör együttes 
találkozásából a mai állapotában kb. 1,5 m 
hosszúságú, 40-85 cm átmérőjű cső vezet ki, 
amely a nagyobbik 82-es objektum felé lejt. 
Ebből a mélyebb, a gödör együttes hossz
tengelyére merőleges állású ovális alakú, le
felé fokozatosan szűkülő falú gödörből tör
tént a fűtés. A gödör felső harmadában, az 
északi végén a gödröt egy középkori árokkal 
vágták el. Az árok mélysége 45 cm, amely a 
gödör oldalfalában jól megfigyelhető volt. A 
82. objektum felső rétegeinek bontása során 
Árpád-kori, rézkori és szkíta leletek egyaránt 
kerültek elő. 

A gödör együttest a területen sávokban 

15. kép. 1-4. Magasra húzott fülű csészék 
fültöredékei 

(XV. ker. Rákospalota-Újmajor) 

14. kép. 1-8. Behúzott peremű tálak 
töredékei 

(XV ker. Rákospalota-Újmajor) 

16. kép. 1-3. Magasra húzott fülű csészék 
oldaltöredékei, 4. Talpas pohár töredéke, 

5. Parázsborító töredéke 
(XV. ker. Rákospalota-Újmajor) 
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17. kép. 1., 3. Korongolt tál 
fenéktöredéke, 2., 4. Kézzel formált 

házikerámiák fenéktöredékei 
(XV. ker. Rákospalota-Újmajor) 

18. kép. 1-5. Csonteszközök, 6. Simítókő 
(XV ker. Rákospalota-Újmajor) 

előforduló löszrétegbe mélyítették. A fű
tőcső északi harmada azonban egy idő után 
beszakadt. Valószínűleg ekkor hagytak fel a 
használatával. A füstölőtér minden bizony
nyal a kisebb, 81. objektum fölé emelt épít
ményben lehetett, amelynek azonban a 
terület nagyfokú eróziója miatt nem talál
tuk meg a nyomait. 

Az 1996-os ásatási szezonban, a veres
egyházi vasútvonaltól DK-re eső részen 
mintegy egy hektárnyi területet tártak fel a 
BTM munkatársai. A DK-i irányban emel
kedő dombháton, az előző évinél jóval in
tenzívebb és leletgazdagabb településnyo
mok kerültek napvilágra, mind a szkíta, 
mind az Árpád-korból.14 

A Budapest környéki szkíta leletek idő
rendi behatárolása során, Nagy Tibor, ezt a 
népességet a Mogyoródi úti temető anyaga 
alapján, a Bottyán Árpád által felállított 
tápiószentmártoni körhöz15 kapcsolja, és a 
temető használatát a Kr. e. III—II. század 
fordulójára teszi. Arra is felhívja a figyel
met, hogy a nyugat felől betelepülő kelta
sággal való kapcsolatfelvételre, ezen leletek 
közül csupán az 1. sír gyöngysor-szerűén 
bordázott, lemezes bronz karperece utal.16 

A szkíta kerámiaművesség körében elter
jedő korongolásos technikát Bottyán még 
szorosan a kelta előrenyomulással köti 
össze, s a korszak kronológiáját is ehhez 
kapcsolja.17 Párducz Mihály azonban elveti 
a csoportok fejedelmi sírok köré való me
rev csoportosításának gondolatát, és a ko-
rongolás eredetét is inkább keleti elemekre 
vezeti vissza.18 

Az alföldi szkíta temetők régebbi és újab
ban felállított csoportjai között észlelhető 
különbségek ellenére, kimutatható az egyes 
területek között átfedés is. A temetők lelet
anyagának alapját képező tárgytípusok, 
gondolunk itt elsősorban a kerámiákra (vi
rágcserép alakú urnák, füles csészék, behú
zott peremű tálak, stb.) szinte mindenütt 
megtalálhatók. A már unalomig ismert pár
huzamok mellett jó példa lehet erre a ko-
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rabban két különálló régióba sorolt 
Heves megyei és Budapest környéki 
leletek találkozása is. A Szabó János 
Győző által közölt hevesi „A" te
metőrész 2. sírjából előkerült talpas 
t á l " szinte teljesen megegyezik a 
rákospalotai temető 3. sírjában ta
lált edénnyel (lásd előbb: 5. kép). 

A magyarországi szkíta temetők 
leletanyagában a kézzel formált és a 
korongon készült edények is min
denütt jelen vannak. Ez, az egy-egy 
temetőn belüli, azonos típusok vo
natkozásában is igaz, oly annyira, 
hogy pl. a korongolt füles csészék és 
behúzott peremű tálak aránya rend
szerint meg is haladja a kézzel for-
máltakét. Amennyiben a szkíta bete
lepedés általános vélemény szerinti 
Kr. e. 550 körüli időpontját elfo
gadjuk, sokkal kézenfekvőbbnek 19. kép. 1-6. Orsógombok, 7-9. Vas eszközök 

20. kép. A 81-82. objektum, füstölő gödör 
(XV. ker. Rdkospalota-Újmajor) 
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tűnik, hogy a korongolási technikát a szkí
ták terjeszthették el a Kárpát-medence K-i 
felében, a Ponthus vidéki görög műhelyek
től átvett tapasztalatok alapján. 

A szkíta kor másik, további jelentős prob
lémát felvető kérdése, a kultúra élettartama 
és a kelta foglalás utáni továbbélése. A te
metők anyagában elkülöníthető kelta hatás, 
illetve a kelta eredetű tárgyak a telepanyag
ban is megtalálhatók. A Bp. XV ker. Rákos-
palota-újmajori településrészlet leletei között 
a szkíta anyaggal keverten kerültek elő a jól 
iszapolt, kiváló égetésű, szürke, korongolt 
kelta edények (21. kép 7.), behúzott- és kihaj-
ló peremű tálak (21. kép 2., 4-5.) és grafitos 
edények (21. kép 1., 3.) töredékei. 

A település időrendjének meghatározásá
ban döntő szerepet kaphat, az a kisméretű, 
vörös festésű kelta edény töredék (21. kép. 6.), 
amely a 128-129. objektumszámú épületek 

feltárása során került elő. A fent jelzett két objektum feletti nyesésből előkerült 
lelet szórvány leletként került a nyilvántartásba, hovatartozása csupán a két objek
tum között kétséges. A kelta kerámiatöredékek előkerülése a rákospalotai szkíta 
kori telepen, a két népcsoport egymáshoz igen közel eső települései miatt sem 
meglepő, hiszen a Duna, pont úgy mint más korszakokban inkább összekötő mint 
elválasztó szerepet kaphatott a korai vaskorban is. Az oppidum kerámiák jelenléte, 
viszont, a telep használatának idejét kitolhatja a Kr. e. II—I. századig, ami az újabban 
feltárt a Bp. XVII. ker. Rákoskeresztúr-Csékút utcai lelőhelyen is megfigyelhető.20 

A települések feldolgozásának legnagyobb problémája, elsősorban a feltárt és 
publikált lelőhelyek hiányában rejlik. Az M3-as autópálya leletmentései során fel
tárt, Nyíregyháza-Manda-bokor21 lelőhelyről készült előzetes jelentésen kívül, 
nincs tudomásunk más, a témára vonatkozó publikációról. A most leírt Bp. XV 
ker. Rákospalota-újmajori két részletben feltárt település teljes értékelésére és 
időrendjének pontos meghatározására is csak az ott előkerült leletanyag teljes és 
együttes feldolgozása esetén kerülhet sor. 

21. kép. Kelta eredetű kerámiatöredékek: 
1-2. Grafitos edénytöredékek, 3-5. 
Behúzott peremű tálak töredékei, 6. 

Szürke, korongolt oldaltöredék, 7. Vörös 
festésű finomkerámia töredéke 
(XV. ker. Rákospalota-Újmajor) 
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В. Hellebrandt Magdolna 

A SZKÍTA KULTÚRA EMLEKANYAGA 
AZ ALFÖLD 

ÉS A HEGYVIDÉK TALÁLKOZÁSÁNÁL 





A történeti, régészeti szakirodalomban gyakran találunk utalást a földrajzi, 
éghajlati tényezők meghatározó szerepére, melyek nagyban befolyásolták egyes 
népek életmódját, és egyáltalán a letelepedést. A Kárpát-medence kapcsolatát 
az erdős sztyeppe övezettel ilyen alapon is magyarázhatjuk.1 Végignézve a szkí
ta lelőhelyek térképét2, láthatjuk, hogy a leletek a Bükk hegység lábánál, a 
folyóvölgyekben sűrűsödnek. 

A legkorábbi támadó fegyverek a nyílhegyek, melyek két- vagy háromélűek. 
Az egyik legkorábbi darabunkat Bükkszentlászlón, a Nagysáncon találták.3 

Tudjuk, hogy itt a korai vaskorban földvár volt.4 Hasonlóan korai nyílhegyet 
találtak Alsótelekesen.5 A 20., 50., és 71. sírokban voltak, és a temető korát a 
kúpos végű karperecek, valamint a vas nyílhegyek alapján a Kr. e. VII. századra 
datálhatjuk. Külön figyelmet érdemel, hogy Szendrőn, az Ördöggát-barlangban 
is került elő korai típusú nyílhegy.6 A lelőhely a Telekes-völgyben nyílik.7 A 
korábbi publikációkban együtt szerepeltették a Csengő-lyukkal, mely egy 
kürtő, megtelepedésre alkalmatlan. Az Ördöggát-barlang (1. kép) viszont 
átmeneti lakhelynek, például menedéknek megfelelt. A barlangba délkeletről 
két nyíláson tudunk bejutni egy szélesebb járatba, itt fel is lehet állni, ez a sza
kasz körülbelül tíz méteres. A továbbiakban nehezebb az előrejutás, mivel 
vastag betöltés készteti az érdeklődőt a kúszásra. Egy nyugati oldalágban tó 
van, melynek forrása állandó, iható vizet biztosít. Az északkeleti fő ágban 
tovább haladva kijuthatunk a szabadba. A barlangot 2001 tavaszán a STYX 
Természetvédelmi és Barlangkutató Egyesület8 tagjai felmérték. Teljes hossza 
82,12 méter, a szintkülönbség -5,3 méter. Az első tíz méteren kerülhettek elő 
a leletek.9 Thuránszky István több alkalommal ajándékozott leleteket a 
múzeumnak, melyeket a barlangban talált. Ezek között vannak szkíta kori 
edénytöredékek, peremrészek, behúzott peremű tálak töredékei, cserepek 
ujjbenyomásos léccel díszítve a peremrész alatt, kihajló peremű tál füllel, kisebb 
agyag edények töredékei, melyek 
belsejében besimítás látszik, kisebb 
edények töredékei, melyek között 
függőlegesen árkolt hasú is akad, s 
edény fülének töredéke, mely két 
gombban végződik, szarvszerű. Elő
került agancs zabla töredéke, bögre
részek, kettőskúpos orsógombok, fe-
nőkövek, gyöngyök üvegpasztából 
készítve, melyeken fehér alapon kék 
szemek látszanak. A gazdag lelet
anyag és a hely miatt Megay Géza 
több alkalommal végzett feltárást a 
barlangban. 1933-ban kerültek elő 
szkíta leleletek.10 Háromágú csont 
tegezveret, melynek külső oldala csi
szolt, és háromszög alakú vonalakat 
karcoltak bele. Volt még a leletek kö- 1. kép. A szendrői Ördöggát-barlang alaprajza 
zött nyílhegy,11 mely a legkorábbiak (A szerző rajza) 
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közé tartozik. A közeli Meszes községben is ásatott Thuránszky István földbir
tokos. Nyolc sírt tárt fel, a mellékleteket síronként külön szedve adta át a mú
zeumnak, így tudjuk, hogy nyolc hamvasztásos temetkezés mellékletei voltak a 
füles bögrék, vas fokosok, orsókarika, és durva kidolgozású, széles, nagy fülű 
edény, melyen a legszélesebb részen ferde bevágások érzékelhetők. A sírokat 
átlag 30-50 cm mélységben találták. Sajószentpéteren, a településtől két kilo
méterre Edelény felé, a borsodsziráki bekötőút mellett homokbányászáskor sír
leletek kerültek elő, egy bögrét és a benne talált lószerszámvereteket adták át a 
múzeumnak.12 Helyben maradt még egy cserépfazék és egy nyílhegy. A múze
umba került csőrös tetejű bronz szíjelosztókhoz hasonlót csak egyet ismerünk 
hazánkban. Használatuk általános volt a Kr. e. VII. században a Transzkau
kázustól a Dnyeperig. A bronz tegezzáró párhuzamát Kemenczei Tibor az 
odesszai körzet kurgánleletei között találta meg. 1968 őszén végzett leletmen
tésén még kilenc sírt tárt fel Kemenczei Tibor, ezek közül öt szórthamvasztásos 
és négy csontvázas temetkezést tartalmazott. Az 5. sír csontvázas,13 vas tor-
quese alapján keltának tarthatjuk. A bal karcsontjánál belül egy vas fibula volt, 
bal alsó lábszáránál hegyével kifelé álló lándzsahegy került napfényre. A váz 
tájolása Ny-K, sírmélység 167 cm. 1963-ban feltárták a 10. szórthamvasztásos 
sírt, így a leletbejelentő által átadott leletekkel együtt 11 sírral számolhatunk. 

Korai leleteink közé tartoznak az akinakészek, vagy tőrök. Borsod megyéből14 

ismert egy tőr, mely bordázott nyelű. 
Korai darab a Szirmabesenyőn talált 
is.15 Az 1896. évi ezredévi kiállításon 
szerepelt, s a Magyar Nemzeti Mú
zeum számára Nagy Géza vásárolta 
meg a Szirmay gyűjteményből. Pon
tos lelőhelyét nem ismerjük, Leszih 
Andor az elhunyt gróf hozzátar
tozóitól azt az információt kapta, 
hogy valószínűleg Arnót közelében, 
Zbuskapusztán került elő, ahol a gróf 
ásatott.16 A tőr markolatvédője a 
penge felé szív alakú. Erdélyben és a 
déli Kárpátoktól a Duna vonaláig 
használták a Kr. e. VII. század má
sodik felétől a VI. század végéig. 17A 
miskolci múzeumba került szkíta 
leletek valószínűen egy temetőből 
kerültek elő. Vas csákányokat, fenő-
köveket, lándzsahegyet18 találtak, 
valamint nyílhegyeket, melyek közül 
a köpűs (2. kép 4.) korai tipusú.19 

Szkíta korunk kiemelkedő lelete a 
zöldhalompusztai aranyszarvas (3. 

2. kép. Leletek Szirmabesenyő környékéről kép). 1928 áprilisában Kubik Gyula 
(A szerző rajza) földbirtokos temetésekor találták a 
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Mezőkereszteshez tartozó birtokon.20 A sírt 
ásók elbeszélése szerint hamus földben égett 
csontokat láttak, majd először az aranygom
bok tűntek fel, azután a szarvasalak, s legalul 
feküdt az aranylánc. A munkások azt hitték, 
hogy egy korábban eltemetett birtokos sírját 
bontották meg. A szarvasalakot eltörték, kö
zépső része nem is került elő, így ez hiányos, 
a láncot elszaggatták. A Kubik családnak kö
szönhető, hogy a leletek eg y része megkerül t , 3. kép. A zöldhalompusztai aranyszarvas 
és ma mi is megcsodálhatjuk a két és félezer (Fotó: Kulcsár Géza) 
éves viseleti tárgyakat. A leletek a Magyar 
Nemzeti Múzeumba kerültek. Valószínű, hogy bronz tárgyak és rozsdás vas sisak 
is volt a sírban, valamint jellegtelen cseréptöredéket is említettek. Az aranyszarvas 
erős aranylemezből trébelt. A szkíta művészetre jellemző leroskadó állatot ábrázol, 
a fej rémülten hátratekint, s így az agancs előre irányul. Az agancs és a nyak közti 
mezőt egy felfelé tekintő kampós csőrű madárfej tölti ki. A lábak hátsó szélét zsi-
nórozás díszíti, finomabb zsinórozás szegélyezi a fej tövét, a szemöldököt és a jobb 
hátsó comb elülső részét, mely néhol a szőrzet stilizálásaként is felfogható, máshol 
viszont csak dekoráció. A fül külön rekeszből készült, s benne ma is megtalálható 
nyomokban a világoskék üvegpaszta. E rekeszek szélére finom aranydrótot forrasz
tott az egykori ötvös. Az orrlyukat be-
mélyítéssel, a száj szélét domborítással 
alakították ki. A szarvas alakon hátul kü
lön felforrasztott kisebb és nagyobb kari
kák vannak, melyek a szarvas alak fel
erősítésére szolgáltak. A kutatás állás
pontja szerint pajzs közepét díszítette. 
Az aranyszarvas súlya jelenleg, hiányo
san 409 gramm, az arany finomsága 
700 ezrelék. A lánc elektronból, azaz az 
arany és az ezüst természetes ötvöze
téből készült. Hossza 49,3 cm, súlya 
204,5 gramm. A nyolc szálból font lán
con kis csöveken oroszlánfigurák ülnek, 
felemelt fejjel. Vége halfejben zárul. A 
temetkezés menetét is rekonstruál
hatjuk, az elhamvasztottat beletették a 
sírgödörbe, s csak utána tették mellé az 
aranyláncot, majd lefedték a pajzzsal. 
Ezért lehet csak kevés olvadásnyom az 
aranyakon, így a lánc egyik végénél. Ma
gyarországon, még egy aranyszarvast 
találtak, Tápiószentmártonban, ham
vasztásos sírban. Már Fettich Nándor is 4. kép. Szíjelosztó és vas lándzsák 
észrevette a dél-oroszországi kurgánok (A szerző rajza) 



5. kép. Vas csákányok és kések 
(A szerző rajza) 

6. kép. Tálak, bögrék, korsók 
(A szerző rajza) 

aranytárgyaival való rokonságot.21 A 
szakirodalomban sokszor foglalkoztak 
e művészi alkotásokkal.22 Kemenczei 
Tibor legújabb kutatásai alapján a 
zöldhalompusztai sír eltemetésének 
idejét a Kr. e. VI. századig tartja lehet
ségesnek.23 

Feltűnően sok fegyver ismert a 
Hejőkeresztúr és Hejőszalonta közti 
homokbánya területén talált leletek 
között. A lándzsák hosszú köpűvel 
ellátottak (4. kép), látható a ková
csolás menete. A 4. kép 1. egy szíjel
osztó, a 4. kép 2. köpűje a leghosz-
szabb, levele kicsi és lapos. A 4. kép 3. 
levelén középen élt figyelhetünk meg, 
a 4. kép 4. erős, masszív darab leve
lénél középen a borda téglalap átmet-
szetű. Hosszuk 21 és 25 cm között 
váltakozik. A vas csákányok több
félék, a leggyakoribb az ellentett élű, 
melynél az éllel szembeni rész kala
pácsszerű (5. kép 5-7.). Hosszuk álta
lában 21 cm. Ritkább az, melynél az 
éllel szembeni (5. kép 1-2.) rész 
téglalap átmetszetű. Ezek hossza 14,5 
cm körüli. Fel kell figyelnünk arra, 
hogy mindezen tárgyak a hosszú ké
sekkel együtt (5. kép 3-4.) fegyverek 
voltak. A berceli szkíta raktárleletben 
is lándzsahegyet, csákányokat, néha 
fokosnak írták a régi szakirodalom
ban, tőrt és vas késeket találtak.24 Ha
sonló összetételű volt a Nizná Mys-
l'án talált vaslelet.25 Itt kiegészül a lel
tár a sarlókkal. Vas sarlót találunk a szir
mabesenyői anyagban (2. kép 17.). 
Ugyanitt több kisebb méretű kés volt, 
melyek markolatának hátát ferdén 
bevágták, így biztosabban tartotta a fa-
markolat. Hasonlót Alsótelekesen is 
megfigyelt Patay Pál.26 A szirmabe
senyői leletek között a kerámiaanyag
ban karcolt motívumok láthatók (2. 
kép 20., 27.) kis kézzel formált edé
nyeken. A bekarcolt díszítésekkel 
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Kemenczei Tibor foglalkozott,27 a Tisza 
vidékén nem egyedülálló, a kutatók egy 
része írásjeleknek nézi a karcokat. A 2. 
kép 14. edényke kétfülű, és hasán hár
mas vonalakból alkották a nyak felü
letét kitöltő díszítést. A 2. kép 19. bor
dázott hasú kis korsótöredéken a fül 
beillesztését figyelhetjük meg. Az orsó
gombok között a 2. kép 6. szintén kar
colt. Sok agyagpecsétlő is került elő.28 

Érdekesség, hogy koravaskori eleme
ket, kerámiákat is találunk a szirma
besenyői leletek között,29 mint például 
a körte alakú kis korsót (6. kép 2.), 
melynek hasa tagolt, és függőlegesen és 7. kép. Díszített korsók Rdtkáról és 
ferdén finoman besimított. Analógiája Szirmabesenyőről (A szerző rajza) 
egy tápiószelei korsó,3 0 valamint a rát-
kai korsó (7. kép 1.), mely vertikálisan 
nyolc karéjra osztott. 

Hasonlóan nyolc karéjos a Tisza-
eszlár-Kunsírdomb lelőhelyú kézzel for
mált korsónak a hasrésze.31 Ferdén 
tagolt kis edény került elő Miskolcon, a 
régi katonai gyakorlótéren (8. kép 2.) 
kézzel formált füles bögrével és kis csu
porral (8. kép 1., 3.). A Botond utcá
ban, a Sajóhoz lejtő oldalban távhőve-
zeték árkában sírok látszottak.32 Az edé
nyek egy részét az árokásó gép meg
sértette, de ki lehetett egészíteni. Hét 
hamvasztásos sírt dokumentálhattunk 
összesen. Az 1. sírban volt egy 17,7 cm 
magas urna, hamvakkal tele (9. kép 1.). 
Az urna kétfülű volt, a fülindítások lát
szanak. A 2. sírban kézzel formált, szem
csés anyagú urna (9. kép 2-3.) és cse
répdarab volt. A 3. sírban virágcserép 
alakú, kissé húzott peremű edényt talál- 8. kép. A miskolci-régi katonai gyakorlótér 
tunk (10. kép 1.). A4, sírban csak ham- leletei (A szerző rajza) 
vak voltak. Az 5. sírban egy erős ko
rongnyomokkal készült fazékban hamvakat és vas csatot bontottunk ki (10. kép 
2-3.). Az 1988-ban előkerült 6. sírból bordás vállú 21,3 cm magas urnát emel
tünk ki (11. kép), melyre még négy plasztikus osztótagot is tett készítője. A 7. 
sír helyét csak cserepek jelezték, melyeket összeállítva a restaurátor keze 
nyomán egy kis öblös edény született újjá, melynek hasát belülről ferdén ki
nyomkodták. A homorú részekbe levélerezetet karcoltak. Ezek a levelek se-

57 



9. kép. Az 1-2. sír leletei 
Miskolc-Botond utca területéről 

(A szerző rajza) 

matikusak, de a szilfalevéhez hasonlíthatók 
(12. kép). Az itt talált második edényből 
csak töredék maradt, mely világosszürke, 
korongolt, jellegzetes szkíta. A levélerezetes 
darabunkhoz hasonló került elő Ede
lény-Borsod-Derekegyházán. Miskolcon 
még Erenyőben is találtak szkíta sírleletet,33 

így kézzel formált, behúzott peremű tálat, 
behúzott peremű, ujjbenyomásos léccel dí
szített fazekat, kistálakat és orsógombot. 
Diósgyőrben is kerül elő szkíta lelet, még
pedig vas lándzsa, lapos vas balta és vas 
zabla, melyhez hasonlót Nyékládháza-
Kisperes-dűlőből őriz a múzeum (13. kép). 
Sajóörösön34 hamvasztásos sír mellékle
teként füles bögre és bronz karperec került 
napfényre. Egy másik alkalommal füles 
bögre és rövid talpcsöves tálat adtak a 
múzeumnak. Hasonló talpcsöves tál került 
elő Orosháza-Gyopároson az 50. és a 140. 

és a 149. sírban, valamint Szlovákiában, Stre-sírban, valamint Tápiószelén a 6 
tavka lelőhelyen.35 

Taktaszadán, a Takta parton, a község belterületén vízlevezető árok ásásakor 
szkíta leletekre bukkantak,36 a leletmentést K. Végh Katalin végezte. Négy ham
vasztásos sírt mentett meg. A találó adta át a vas lándzsa-töredéket és a kézzel 
formált, hiányos peremű urnát (14. kép). Az 1. sírt a temetéskor kövekkel rak-

10. kép. A3, és 5. sír mellékletei 
Miskolc-Botond utca területéről 

(A szerző rajza) 

11. kép. Bordás urna Miskolc-Botond utca 
területéről 

(A szerző rajza) 
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ták körbe, ezen belül helyezték el a kihajló 
peremű tálat, a behúzott peremű tálat, a korsót 
és a bögrét, majd odaszórták a hamvakat. A 2. 
sírba tálat, bögrét és plasztikus csigavonallal dí
szített orsógombot tettek. A 3. sírban az urná
ban találták a hamvakat. A 4. sírnál a kézzel for
mált, kissé hordó alakú fazékban voltak a ham
vak. A terepből és a feltárt területből az ásató 
régész arra következtetett, hogy kis lélekszámú 
lakosság használta a temetőt. 

A Hernád mentén a Nagyparton, Gesztely és 
Hernádkak között a 37-es út építésekor 1950-
ben kerültek elő szkíta kori leletek, melyeket át
adtak a múzeumnak. A leletmentést Megay Géza 
végezte el. Az egyik korongolt tál pereme kihaj- 12. kép. Levéldíszes edény 
lik (15. kép 1.), és erre a felületre hullámvonalat Miskolc-Botond utca területéről 
rajzoltak, minden előrajzolás és szabályosság nél- (A szerző rajza) 
kül. A hullámvonalat a későbronzkortól alkal
mazták a fazekasok,37 a preszkíta időszakban 
nem kedvelték, de a szkíták igen. A Duna-Tisza 
vidékén a korongolt kerámia megjelenése jelzi a 
szkíta kor második szakaszát a Kr. e. VI. század 
második felében. A leletek egymáshoz való viszo
nya ismeretlen. A Nagyparton légifelvételen38 

egy nyújtott ómega alakú, K-Ny irányú földvár 
látható, melynek bejárata keletre nézett, ott nyi
tott, a Halomsor felé. A Nagyparton világos
zöld üvegpaszta gyöngyök, bronz karperectö
redékek, korongolt és korongolatlan füles bög
rék (15. kép 2-6.), ellentett élű vas csákány, 13.kép.VaszablaNyékládházáról 
kancsó, tálak, hordó alakú edény és kettős- (Fotó: Kulcsár Géza) 
kónikus, ún. Villanova típusú urna (16. kép 
1-6.), valamint talpas urnák töredékei és korongolt bögrék (17. kép 1-6.) ke
rültek elő. 

Kesznyéten-Szérűskert39 területén 89 sírós temetőrészietet tártunk fel. A lelő
hely a Sajó és a Tisza által közrefogott háromszögben van, a Sajó kanyarulatainak 
egyikében. 31 csontvázas és 47 hamvasztásos sírt bontottunk ki, a többi helyét 
rögzítettük. A temetkezés rendkívül változatos. A csontvázas sírok közül a 3. és a 
4. hason feküdt. Az első 36 sírból hat sír tájolása NY-K, Dny-É-K tájolású, 
DK-ÉNY tájolású két sír. Figyelemre méltók a kettős sírok. A 4., 5. és a 10., 11. 
síroknál figyelhettük meg, hogy egy csontvázas sír mellett egy hamvasztásos volt. 
A 4. csontvázas sír mélysége 115 cm, az 5. hamvasztásos sír mélysége csak 57 cm. 
A csontvázas sír mindkét esetben melléklet nélküli volt. 

Kettős temetkezést több szkítakori temetőben találtak, így például Tápió-
szelén40 a 4. sírban két csontváz volt. Csanytelek-Újhalastó területén41 a 39. és 50. 
síroknál, mindkettő hamvasztott. Hevesen42 csontvázas és hamvasztásos kettős sír 
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14. kép. Taktaszadai leletek 
(A szerző rajza) 

15. kép. Gesztely és Hernádkak közti 
leletek 

(A szerző rajza) 

is előfordult, a B/6. sírban férfi és nő 
feküdt. Halottcsonkítás gondolata ve
tődhet fel a kesznyéteni 24. sírnál, ahol 
az egész koponyát határozottan oldalra 
tették két nyakcsigolyával együtt, és a 
keresztcsontot 45 fokkal elmozdították. 
Lehetséges, hogy sírrablás történt, mi 
nem találtunk mellékletet. A koponyák 
csonkítását megfigyelte Banner Benedek 
a Békéscsaba-fényesi temetőben,43 T. 
Juhász Irén az orosházi44 ásatásán, Pár-
ducz Mihály pedig Szentes-Vekerzu-
gon.45 Kövek sírba tételét Kesznyéten-
ben az 5., 13., 16. és 55. temetkezések
nél láthattuk. Kő sírba tételére hozha
tunk példákat Szentes-Vekerzugról, Sán-
dorfalva-Eperjesről is.46 Említést érde
mel a kesznyéteni 22. sír 1. melléklete, 
egy kézzel készült edény, melynek befelé 
ívelő pereme alatt szaggatott vízszintes 
vonalak mélyednek az agyagba, alatta 
vízszintes vonal húzódik, majd az edény 
hasán, középtől kétfelé, egymással szem
ben egy-egy hosszúkás bütyökfogó he

lyezkedik el, s ezek függőlegesen átfúrtak. 
Az egész edény díszítése és felfüggesztése 
szokatlan a kor kerámiaanyagában. Párducz 
Mihály Vámosmikoláról a 18. sírból ismert 
hasonló tálat, ahol a perem alatt felfüg
gesztésre szolgáló páros lyuk van.47 Perem 
alatt áttört egy szirmabesenyői edény is (18. 
kép 7.), de ez esetben úgy tűnik, csak deko
rációról lehet szó, mert az edény elég súlyos, 
kézzel formált, s tartalmával együtt nem bír
ná a felfüggesztést. A 12. sír tálja behúzott 
peremű, kézzel formált, és belsejében besi
mított díszítést láthatunk (19. kép 1.). Ha
sonló került elő Szentes-Vekerzugon a 134. 
sírban48 és Muhin.49 A kesznyéteni szkíta
kori lakosság békés földművelőnek tűnik, 
mégis találtunk hamvasztásos sírokban fegy
vert (20. kép), mégpedig kést és csákányt 
együtt. A füles bronz karikák (19. kép 14.) 
hamvasztásos sírokban voltak. Párhuzama 
Ártándról publikált.50 Fenőkövet Kesznyé-
tenben is tettek sírba, például a 30. sírba. 
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16. kép. A Nagypart leletei 17. kép. Edények a Nagypartról 
(A szerző rajza) (A szerző rajza) 

Hasonlók Szirmabesenyőn kerültek elő.51 Muhin Leszih Andor hatot talált.52 

Ékszerek közül a spirálfüggők, illetve hajkarikák gyakoriak. Kesznyétenben az 1., 
5., 12., és 13. sírokban voltak, s mindegyikben párosával. Több változatuk ismert, 
a kesznyéteniek bronzból készültek, és elektronlemezzel borítottak. Hasonlókat a 
szirmabesenyői anyagban is látunk (22. kép 1-5.). 

Kesznyétenben a 6. sírban találtunk pávaszemes, üvegpasztából készített 
gyöngyöt. Szirmabesenyőn több darab volt (2. kép 15., 18. kép 1-6.). Előfordul
nak ikergyöngyök is. Általában fehér alapon 
kék-sárga szemekkel díszítettek. Kesznyétenben 
a 12. és 13. sírokban apró borostyángyön
gyöket bontottunk ki, az utóbbiban több 
mint 20 darabot. Ezek a gyöngyök a ham-
vasztáskor a tűzben megégtek, és igen por
iékonyak. Kauri gyöngyök több sírban elő
fordultak (19. kép 2-3., 8., 12-13., 18.), a 
hamvasztásos sírokban megégtek (21. kép). A 
23. képen egy hamvasztásos sír rajzát lát
hatjuk Kesznyétenből. A hamvak között nagy 
számú gyöngy melléklete volt. 

A szkíta ékszerek jellegzetességei közé tartoz
nak a bronz karperecek (19. kép 19-20.), 
melyek öntöttek, előfordul, hogy elkes
kenyedő végük felé rovátkolt díszítésűek, de 
találhatunk zárt és egymásra érő végűt is. Vas 
karperecet gyakran viseltek (2. kép 9-12.), így 18. kép. Pávaszemes gyöngyök és 
Kesznyétenben a 35. hamvasztásos sírban, fazék Szirmabesenyőről 
Muhin a 25. női sírban mindkét felkaron volt.53 (A szerző rajza) 
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2 9. &ép. Kesznyéteni leletek 
(A szerző rajza) 



Az edények között megtaláltuk a kézzel 
formált Villanova típusú urnákat is a kesz-
nyéteni temetőben (24. kép). A l i . sírban kis 
korsót találtunk (25. kép), mely kelta ízlésű, 
korongolt. A kelta betelepedést a Kárpát-me
dencében élő koravaskori lakosság megélte, 
és nagyrészt túlélte. Megfigyelhetjük, hogy a 
szkíta lelőhelyeken általában találunk kelta 
temetőket, sőt Muhi-Kocsmadombnál ugyan
azt a temetőt használta mindkét nép.54 E 
temető feltárása 1930-1937-ig, majd 1972-
1977 között történt. Összesen 43 sírt tud
tunk dokumentálni. Kiemelkedő régészeti 
tárgy az 1931-32-ben szórványként előkerült 20. kép. Hamvasztásos sír csákánnyal 
bronz tükör (26. kép). A tükörrész kerek és késsel 
bronz lapból áll. A nyél hosszában négy pil- (A szerző rajza) 
lérre tagolt, felső végén négyszögletes, víz
szintesen ugyancsak négy részre osztott pillérfő ül, ez a 
tag kopott, valószínű, hogy itt fogták meg a tükröt hasz
nálatkor. Ezen a pillérfőn nyugszik a mellső lábaira le
roskadó szarvas (27. kép), mely az elő- és hátlapon egy
aránt kidolgozott. Hátravetett agancsát négy mélyedés 
teszi plasztikussá. A tükörnyél másik végén egy négyszög
letes talapzaton kunkorodott farkú, magas lábú ragadozó 
állat helyezkedik el. Ezt az állatot gondolták már lónak, 
farkasnak. A száj felett körbefutó bevágás, a szájlekötés 
betanított állatra utal. Keménffy Béla állatorvos szerint 
gepárdot kell látnunk benne (28. kép), erre bizonyítékok 
a hosszú lábak, a konyult fülek, a széles fej, a ragadozó 
macskafélékre jellemző szájrés, és a felkunkorodó farok. 
Az ókori Ázsiában szokás volt a pórázon vezetett gepárddal 21. kép. Kauri ékszer 
való vadászat, így feltételezhető, hogy a tükörnyél két (Fotó: Kulcsár Géza) 
végén az üldöző, és az üldözött állatot 
láthatjuk, mint vadászjelenetet. Törté
neti adatok szerint az ókori fejedelmek 
vadászgepárddal ajándékozták meg 
egymást. A tükör tüzetes vizsgálata 
során repedéseket vehetünk észre a ke
rek bronz lapba benyúló ív és a bronz 
lap között, valamint a nyél pillérsze-
rűen tagolt része, és az állatfigurát tar
tó négyszögletes talapzat között. Mind
ebből arra következtethetünk, hogy a 
tükröt több darabból öntötték, majd 
egybedolgozták, részben még melegen. 22. kép. Spirálfüggők Szirmabesenyőrő 
Egyes kutatók görög tükröket utánzó (A szerző rajza) 
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barbár munkát látnak benne, má
sok szkíta megrendelésre készült 
görög árunak tartják, s így a Fe
kete-tenger melléki görög gyarmat
városok egyikének ötvösei készí
tették. Miskolc-Dudujkán 1934-
ben találtak egy ragadozó állat 
szobrocskát, mely még méretben 
is egyezik a Muhi példánnyal.55 

Hejőszalontán a Homok-, vagy 
Temetősor-dűlőben került elő 
1934-ben egy tükörnyél (29. kép), 
mely bronzból készült, és az öt pil
lérre osztott nyél végében lefelé 
néző kosfej látható. Az egész fej 
elnagyolt kidolgozásában is plasz
tikus, jellegzetes. A klasszikus szkí
ta területeken találtak kosfej végű 
ivókürtöt56 a Hét Testvér kurgán-
ban például. Ismerünk aranyborí
tású kardmarkolatot a Csertomiik 
és az Öt Testvér kurgánból,57 a 
kardmarkolat végén két kosfej for
dul kifelé. A kelermeszi kurgánban 

kosfejekkel díszített arany ékszer került elő.58 A Hajmanova Mogilában az ere
deti földfelszín magasságában halotti tor maradványaira bukkantak, melyek 
között ló és báránycsontok voltak összetört cserepekkel. 

Ragadozó madárfejben végződő csont borítású harci késeket ismerünk Penc-
ről, Szentes-Vekerzugról. Ezt az ábrázolást sztyeppéi eredetűnek tartja a kuta
tás. Több változatuk ismert.59 Legutóbb Nyíregyháza-Manda-bokornál, az 
M3-as autópálya ásatáson tárt fel egy szép darabot Istvánovits Eszter.60 A 446. 

SOcm 

23. kép. Hamvasztásos sír gazdag mellékletekkel a 
kesznyéteni temetőből 

(A szerző rajza) 

24. a-b kép. Villanova típusú urnák Kesznyétenből 
(Fotó: Kulcsár Géza) 

25. kép. Kelta ízlésű urna 
Kesznyétenből (Fotó: Kulcsár Géza) 
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objektumban, azaz hulladékgödörben volt, s tőr, 
vagy hosszúkés markolatának erősítésére szol
gált a díszített csontborítás. Analógiája Nyíregy-
háza-Közvágóhídon került elő hamvakat tartal
mazó edényben. Hasonlókat a Dnyeper vidékén 
készítettek, de Istvánovits Eszter feltételezi, 
hogy a mi darabjaink helyi alkotások. Az egész 
szkíta település 150-170 méter szélességben 
húzódott a magas parton a Kr. e. VI. század vé
gén, V század elején. A szkíta telep feltárása egye
dülálló. Vidékünkön is tártak fel településrészle
tet, mégpedig Kalicz Nándor Hejőkeresztúron, 
1958-ban. Ezt a kis anyagot Párducz Mihály pub
likálta.61 A szkíta kori temetkezéseknél többször 
találkozunk a halmos temetkezésekkel. Zöldha
lompusztán, mely már Csincse községhez tarto
zik, ma is látható az a halom, melyből a híres 
leleteket kiásták. A halom átmérője 25 méter, 
magassága 0,85 méter volt. Körülbelül a köze
pénél, földbe mélyítve találták a szkíta temet
kezést.62 Monajon szintén halomsíros temetke
zésről számolt be Csorna József.63 A halom átmé
rője 24 méter, magassága 2 méter, a sír 175 cm 
mélyen feküdt. Taktaszada és Taktaharkány kö
zött az út és a vasút között sorba emelkednek a halmok. A tumuluszsor a tak-
taharkányi határban, a vasút túloldalán is folytatódik, ezek a Bogárzó és a Rác
halom. Taktaharkány határában egy halom elhordásakor 1966-ban Kemenczei 
Tibor megfigyelőként jelen volt, és ásatott is 1967 tavaszán.64 A halom 60 mé
ter átmérőjű volt, mértani közepén 5 méter magas. Itt nyitottak egy 8,5x2,5 
méteres szelvényt. A halom északi részén is kutattak 20x5 méteres szelvényben, 
de semmi temetkezésre utaló nyomot nem találtak. Az Alföldön a Balmazúj-

26. kép. Bronz tükör Mubiból 
(Fotó: Kulcsár Géza) 

27. kép. A tükör szarvas alakja 
(Fotó: Kulcsár Géza) 

28. kép. A ragadozó állat a tükörnyél végéről 
(Fotó: Kulcsár Géza) 
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város-Kárhozotthalom átmérője 70 
méter, magassága 8 méter volt. El-
hordásakor fakamrás temetkezést tár
tak fel. A halomba a kelták is belete
metkeztek.65 Természetes, hogy nem 
mindegyik halomban nyugszik szkíta 
vezér, de a gyomai halomban gazdag 
lelet volt.66 

Mint láttuk, területünkön, a hegy
vidék és a sík, alföldi terület határán 
sok olyan tárgyat, temetkezési szo
kást tanulmányozhatunk, melyek egy 
része helyi eredetű, másik része viszont 
idegen, behozott termék. Részletes 
elemzésük, és a jövő feltárásai lehe
tővé teszik majd e titokzatosnak tűnő 
korszak pontosabb megismerését. Bi
zonyos, hogy nem csak kereskedelmi 

árukkal,67 de népek vándorlásával, a területre kiterjesztett hatalmi érdekkörrel 
kell számolnunk. 

29. kép. A hejőszalontai kosfejes tükörnyél 
(A szerző rajza) 
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Fodor László 

SZKÍTA KORI TEMETŐ 
AZ EGER-NAGY-EGED DÉLI OLDALÁN 





Az 1970-es évek közepén Eger közelében a Nagy-Eged déli lejtőjén 
szőlőtelepítés közben akadtunk rá arra a szkíta temetőre, amelynek feltárási 
eredményeit az alábbiakban röviden ismertetjük.1 

A kora tavasszal kezdett ásatást nyolc fővel közel egy hónapig végezhettük, 
mivel az előkerült temető által be-határolt területrész beletartozott a tervezett 
szőlőtelepítésbe. 

A leletmentés során mintegy 
4000 négyzetméternyi területet vizs
gáltunk át, ahol a hagyományos ár
kos és szelvényes ásatási technikát 
alkalmaztuk. Feltártunk mintegy 61 
sírt, valamint nyolc különféle göd
röt. A temetkezések többsége urnás 
(hamvasztásos) és zsugorított rítusú 
volt. Mindössze négy sírnál figyel
tünk meg nyújtott vázas temetést. 
Egy-két helyen megfigyeltünk szórt
hamvas temetkezést is. Eddigi vizs- 1. kép. A temető területén szórványként 
gálati eredményeink alapján kimu- előkerült fokos 
tatható, hogy a férfi sírok jentős 
részénél hamvasztást alkalmaztak, míg a nőket és gyerekeket inkább zsugorítva 
temették el. A leletanyagban jórészt bronz és vas csatok, karikák, karperecek, 
vagy azok töredékei fordultak elő. A hamvasztásos sírokból több fegyverlelet is 
elő-került.2 Rítustól függetlenül több temetkezést borított azokra tudatosan rá
rakott kőkupac.3 

A temető leletanyagának elemzése után kimutatható, hogy az országban 
eddig feltárt hasonló korú temetők sírjaihoz viszonyítva a nagy-egedi temető 
esetében gyakoribb volt a fegyveres sírok aránya. A 61 feltárt és dokumentált 
sír közül mintegy 16 temetkezésnél mutatható ki valamiféle fegyveranyag; 
(lándzsa, fokos, vagy annak maradványa).4 A temetőben gazdag leletanyagú 
sírt nem találtunk (1. kép). 

SÍROK LEÍRÁSA 

1. sír. A III—IV ároksor között került elő. Mészkövekkel lefedett, nyújtott 
vázas temetkezés. Tájolása Ny-K-i irányt megközelítő. A két rétegben fedett 
mészkövek között megfigyeltünk beszórt kalcinált csontokat is. Egyéb leletet 
ebben a sírban nem találtunk 

2. sír. Az előző sírtól kissé É-ra a szántással enyhén megbolygatva, ugyancsak 
kővel lefedett hasonló tájolású nyújtott vázas sírra akadtunk. A feltárás közben 
a jobb felkar mellett egy kisméretű vasdarabot találtunk, amely feltehetően tű 
lehetett. 

3. sír. A VIII. ároksor 4. árokszakaszában tártuk fel a 3. sz. temetkezést, 
amely zsugorított testtartásban feküdt. Ezt is durván háromszög formában 
kőkupac fedte. Bal kezét kissé felemelt tartásban találtuk, az archoz közeli pozí
cióban. Markába két orsókarikát helyeztek (2. kép). 

4. sír. Kisméretű kőkupac alatt kb. két éves gyermekcsontváz feküdt. Meg-
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figyelésünk szerint az előző sírhoz tar
tozhatott. 

5-7. sír. A két sírban a megfigyelt 
csontmaradványok alapján vázas te
metkezések voltak, míg a 6. számmal 
jelzett edénytöredékben kevés átégett 
(kalcinált) csontmaradványt találtunk, 
így azt urnás, hamvasztásos rítusú te
metkezésként dokumentáltuk. 

6. sír. A VIII. ároksorban három boly
gatott helyzetű temetkezésre akadtunk. 
A szántás okozta bolygatás miatt pon
tos helyét és fekvését nem tudtuk kel-

2. kép. A3, sírban fekvő nő, a kezében lően rögzíteni. Bolygatott edénylelet-
orsógombokkal ben a megfigyelt kalcinált csontmarad

vány alapján ez is urnás, hamvasztásos. A 
sírban nem voltak leletek. 

8. sír. A temetkezés erősen bolygatott, mindössze néhány megfigyelt gyer
mek koponyacsont alapján határoztuk meg. Lelet itt sem volt. 

9. sír. A XIII. ároksorban újabb bolygatott helyzetű lábcsontokat tártunk fel. 
Zsugorított. 

10. sír. Szintén a XIII. ároksorban az agyagos rétegben a szántás során boly
gattak egy sírt, mely a csontmaradványok alapján feltehetően vázas temetkezés 
lehetett. 

11-12. sír. A VIII. ároksor É-i irányban történő bővítésével akadtunk rá arra 
a két kis kőkupacra, amelyek egymáshoz közel feküdtek. A 12. sz. sír alatt egy 
feltehetően korábbi gödörbeásást figyeltünk meg. Mindkét sírt kőkupac takar
ta, a benne feltárt vázak zsugorított testtartásban feküdtek. A 12. sz. sír mellett 
két kisméretű tálat találtunk. A nyak tájékán rossz anyagú nyakperec töredékei 
kerültek elő. 

13. sír. A XIII-XIV ároksorok közötti területen feküdt jelentős kőkupac 
alatt. A kövek alatt, szétmállott feketés színű edényben, átégett emberi csont
maradványok voltak. A sírban még két kisméretű felmagasodó fülű bögrét és 
egy orsókarikát találtunk. Az orsókarika mellett egy kisméretű vastű is előke
rült. Egykor az edény mellé köpűjével kifelé egy vas lándzsát és egy fokával 
befelé fordított vas fokost helyeztek.5 

14. sír. A 2. árokszakaszban fekvő sír váz maradványa zsugorított helyzetű 
temetésre utal. A mell tájékán egy csecsemő koponyáját tártuk fel. A gyerekko
ponya után a felnőtt váz térde irányában egy kisméretű talpas edény feküdt. 

15. sír. Ugyancsak a XIII. ároksorban megfigyelt rossz állagú csontmarad
ványok jelezték a 15. sz. zsugorított fekvésű sírt. Lelet a sírban és a sír körül 
nem volt. 

16. sír. A VIII. ároksor kővel kirakott következő sírja. Az eke kissé megtolta. Ezt 
is kőkupac borította. A széttolt kövek mellett egy vaskarperecet találtunk.6 

17. sír. Az V ároksor egyik részén a szántással erősen bolygatott területen 
néhány csont töredéket dokumentáltunk sírként. Egyéb lelet itt sem volt. 
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18. sír. A IV ároksor 9-10. ároksza
kaszánál egy jól látható sírfoltban egy 
zsugorított helyzetű temetkezést tártunk 
fel. Ezt kivételesen kövek nem fedték. A 
medence mögött a lábaknál egy kis füles 
bögre feküdt. A kis edény talpa a váz felé 
nézett. Az eltemetett arccal déli irányban 
feküdt. Ez volt eleddig a legmélyebben te
metett sír. Mélysége: 110 cm. 

19. sír. Szintén a VIII. ároksor kőkupa-
cos sírja. Néhány szürkésfekete színű, tö
redékes edény volt a kövek között, és igen 
sok kalcinált csont. A kövek között egy vas 
csikózabiát (3. kép), valamint egy jó meg
tartású vas fokost találtunk. A kövek 3. kép. Csikózabla a 18. sírból 
leszedése után alattuk egy tipikus szkíta 
barnás színű, jó állagú, de kettétört tálat bontottunk ki. A legnagyobb kőkupac 
ez ideig ezt a temetkezést takarta.7 

20. sír. A VII. ároksor 9. árkában került elő ez a zsugorított rítusú temetkezés. 
A szántás kissé megnyomta. Benne két kis tálkát és egy orsókarikát találtunk. 

21. sír. A IV ároksorban megfigyelt szórványos emberi csontok kapták a 21. 
sírszámot. Itt is talajművelés okozott bolygatást. 

22. sír. A VIII. ároksor 1. sz. árkában sírra utaló kőkupacot tártunk fel. Bár 
alatta semmilyen temetkezésre utaló nyomot nem találtunk, jellegénél fogva a 
22. sírként dokumentáltuk. 

23. sír. Ez a temetkezés a XIII. ároksor 1. sz. árokszakaszában került elő. A 
lábrészeit az eke bolygatta. A csontok mellett egy görbe hátú kis vaskést talál
tunk. A vázrészek nyújtott-vázas temetésre utaltak. 

24. sír. A IV ároksorban feltárt jelentősen bolygatott helyzetű temetkezés. 
25. sír. Az V ároksor 3. árokszakaszában talált kőkupac a 25. sírszámot kapta, 

bár emberi csontmaradványt, valamint régészeti leletet nem találtunk benne. 
26. sír. Az V ároksorban egy felnőtt nyújtott vázas temetkezést tártunk fel. 

A felnőtthöz egy eltemetett gyermek is tartozott, melynek csontvázmaradvá
nyát a bal lábra és medencére helyezve találtuk. A gyermek karján kisméretű 
vas karperec volt. A felnőtt váz leletnélküli volt. 

27. sír. Ezt a sírt a XII. ároksor Ny-i részén találtuk. Bolygatott helyzetű, a 
koponya és a töredékes váz maradvány alapján zsugorított rítusban temették el. 
A koponya mellett egy lapos, átfúrt fenőkő feküdt. 

28. sír. A VI. ároksor 7. árokszakaszában viszonylag magasan egy ham
vasztásos temetkezésre akadtunk. A középmagas szürkésfehér edény oldalra 
fordulva feküdt. Ez tartalmazta a kalcinált csontok nagyobbik részét. Mellette 
feltártunk egy kisebb szürkés tálat is, amelyben szintén kalcinált (apró dara
bokra égett) csontok voltak. Az edények mellett három bronz karperecet talál
tunk (4. kép). A karperecek közül; kettő sima, egy pedig bütykös. A típus alap
ján feltételezhető, hogy az említett ékszerekkel eltemetett esetleg más etni
kumhoz tartozhatott. A karperecek között volt még egy kisméretű vaskés, 
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valamint egy orsókarika. A leltek alatt egy kisméretű szürkésbarna füles bögre 
is előkerült.8 

29. sír. Ebben az esetben is csak az árokszakaszban szórványosan megfigyelt, 

4. kép. A 28. sírban talált karperecek 

bolygatott emberi csontok alapján adtunk sírszámot. 
30. sír. A XII. ároksorban kevés kalcinált csont mellett kisméretű hiányos 

edény feküdt. Feltehetően azt a sírt is bolygatás érhette. 
31. sír. A VI. ároksorban bütyökdíszes kis füles edényt tártunk fel, benne 

hamvakkal. A sírhoz néhány mészkő darab is tartozott. A kövek között is voltak 
edénytöredékek. 

32. sír. A VIII. ároksor 6. árokszakaszában egy leletnélküli zsugorított hely
zetű csontvázat tártunk fel. 

33. sír. A VII. ároksor 6. árokszakaszában egy urnás sírt regisztráltunk. A 
sírhoz néhány edényfenék tartozott. Több apróra tört edény mellett egy bor
dázott felületű orsógombot is találtunk. 

34. sír. A VIII. ároksor 4. árkában lelet és vázrészek nélküli összerakott 
kőkupac. 

35-36. sír. Itt csak a sírgödröt regisztráltuk. Mindkét sírbeásás jól kivehető 
volt. Mindkettőben kőkupacot is találtunk. A 35. sírgödör végénél egy kerek 
beásásra is ráakadtunk.(A gödör a 6. számot kapta.) 

37. sír. Újkori bolygatás nyomai, a megfigyelt temetkezési anomáliák alapján 
azonosítottunk. 

38. sír. Kőkupac alatt zsugorított helyzetű csontváz feküdt. Az eltemetett 
mellett leletet nem találtunk. 

39. sír. A XI. ároksor 4-5. árokszakaszában néhány szórvány edénytöredék 
körül kalcinált csontok is voltak. 

40. sír. A XI. ároksor 5. árkában egy kalcinált csontokkal teli edényleletre 
akadtunk. Az edény mellett volt egy vas fokos, valamint egy hegyetörött 
kisméretű vaskés. 

41-4 l/a sír. A XI. ároksorban kőkupac alatt egy felnőtt zsugorított helyzetű 
vázra akadtunk. Tőle 85 cm-re K-i irányban kis kőkupac alatt gyerekcsontvázat 
tártunk fel. A két temetkezés véleményünk szerint összetartozik. 

42. sír. A XI. ároksor 4. árkának részén 60 cm mélyen egy urnás temetkezést 
tártunk fel. Benne egy nagyobb edény volt, amelyet az eke összetört, valamint egy 
kis tál. Mindkettőben voltak kalcinált csontok. A tál alatt egy nagyobb méretű 
vaslándzsa feküdt, amely mellett egy kés is volt. A lándzsa köpűjében is volt egy 
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kisméretű kés. A fémek mellett még két kisméretű füles bögrét is találtunk.9 

43. sír. A XI. ároksorban 75 cm mélyen egy gyermek sírját tártuk fel. A 
koponya mellett egy kis ciprea kagylót tártunk fel. 

44. sír. A XI. ároksorban egy gyermek sírját tártuk fel, ahol is egy-egy hen
geres gyöngyszemet találtunk. 

45. sír. AIX. ároksorban egy urnás temetkezésre akadtunk. A sírban két edény
melléklet volt. Az egyik sötétszürke edénynek felmagasodó fülén kétoldalt két bü
työk látható. 

46. sír. A XV ároksorban az elhaltat zsugorított helyzetben fektették. Az eke 
kissé oldalról megnyomta. 

47. sír. XIV. ároksorban egy 3-4 év körüli gyermeket temettek el. A 
koponya körül 4 db kisméretű tengeri kagylót, valamint néhány üvegpaszta 
gyöngyszemet dokumentáltunk. 

48. sír. A X ároksor 2. árokszakaszában feltárt nyújtott helyzetű váz az 
eddigiekhez képest rendhagyó módon, a hasán feküdt. A bal alsó lábszár mel
lett egy állatcsont volt. Az eke ezt a sírt is kissé megbolygatta.10 (Az említett 
rendhagyó fekvése ettől független!) 

49. sír. A XIV ároksor 9-10. árokszakaszában megtalált urnás temetkezés
ben egy összetört edényt hamvakkal, valamint az edény tetején egy vasfokost, 
görbe hátú vaskést, valamint hegyes árat találtunk. 

50. sír. A XV ároksorban bolygatott urnás temetkezés. Leletei; szétszántott 
edénytöredék, hosszú vaslándzsa, vasfokos, valamint egy meghatározhatatlan 
lapos vastöredék. 

51. sír. A XIV ároksor 3. árkában tártuk fel ezt az urnás temetkezést, melyet 
szántással megbolygattak. Kis, füles, vöröses színű edénymellékletében emberi 
csontok égett maradványaira leltünk. 

52. sír. Jelentősen megbolygatott csontmaradványok. Rítusát pontosan 
meghatározni nem tudtuk. Melléklete nem volt. 

53. sír. A XV ároksorban tártuk fel. Zsugorított helyzetben feküdt D-E-i 
irányban. A sírt mészkövek fedték. Kissé baloldalára volt fordítva. Az elteme
tett dereka táján kisebb fekete színű bögre volt. A lábak felé három orsókarikát 
tártunk fel. A sírban kalcinált csontokat is megfigyeltünk. 

54. sír. A X. sz. ároksorban feküdt jobboldalára fordítva, zsugorított testhely
zetben. Melléklete nem volt. 

55. sír. Zsugorított testhelyzetben feküdt, megközelítően E-D irányban. A 
koponya mellett három db behajlított végű vastű került elő. 

56. sír. A XV ároksorban került elő. Egymás mellé két halottat helyeztek el 
zsugorított testhelyzetben. Az egyik vékonyabb csontozató, míg a másik váz 
csontozata erősebb testalkatra utal. Az előbbi pár centiméterrel fentebb 
helyezkedett el. Melléklete a felsőnek (56/a sír) egy kisméretű füles bögre. Az 
alsónál a koponya mellett egy vas kés feküdt hegyével a koponya irányában.11 

57. sír. Az 55. sz. sírtól déli irányban kb. egy méterre került elő. Urnás, ham
vasztásos temetkezés. Bolygatott helyzetű. Lelete egy kisméretű vékonyfalú 
füles edény, valamint egy vaskés. 

58. sír. Zsugorított testtartásban eltemetett felnőtt. Melléklete nem volt. 
59. sír. Az 58-as sírtól kissé nyugatra zsugorított helyzetben eltemetett gyer-
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тек. Melléklet itt sem került elő. Mindkettő tájolása megközelítően a Ny-K-i 
irányt követi. 

60. sír. Bolygatott helyzetű urnás temetkezés. Néhány edénytöredék és szét
szórt kalcinált csontmaradvány jelezte helyét. 

61. sír. A kb. 75 cm mélyen fekvő vázat szántással mégis megbolygatták. A 
megfigyelt koponya és néhány szórványos csontmaradvány alapján zsugorított 
helyzetű temetkezés lehetett. Ez a sír volt a legtávolabbra a kutatási területünk
től D-DK-i irányban, a XVI. ároksorban. 

AZ ÁSATÁS TOVÁBBI EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 

A fentebb síronként mutattuk be Eger mellett a Nagy-Eged déli oldalán feltárt 
szkíta temető temetkezésének megfigyelt rítusait, valamint az eltemetettek mellé 
helyezett különféle használati tárgyakat, ékszereket, fegyvereket. 

A sírokon kívül a temető területén feltártunk és dokumentáltunk néhány olyan 
gödröt, amely nem köthetők a temetkezésekhez. A temető kutatása közben a 
kutató ároksorok egy-egy szakaszán nagyobb kövek fordultak elő. Ezek a méretes 
mészkőtömbök a Nagy-Eged oldaláról csúszhattak le. A köveken megfigyeltünk 
csiszolatokat, amelyek feltehetően emberi beavatkozások, de véleményünk szerint 
ezek sem tartozhattak a temetőhöz. 

A temető közelében kora vaskori település helyezkedik el.12 Cseréptöredékeit 
szántásban több helyen megtaláltuk, s összegyűjtöttük. A szkíta temető sírjai alatt 
fentebb már említett gödrök, beásások és nagyméretű kövek is e népességhez 
köthetők.13 A kérdéses település - maradványait a temető helyén is megfigyeltük 
- egykori lakossága a cseréptöredékek elemzése alapján vélhetően a pilinyi kultúra 
köréhez tartozhatott. Fentebb a sírok leírásában ismertettünk néhány olyan 
temetkezést, ahol az eltemetettnél talált leletek kelta etnikumra utalnak (28-42. sz. 
sírok, s néhány szórvány edénytöredék). A hasonló korú temetőknél eddig megfi
gyelt temetkezési rítusok a Nagy-Egednél is mind jelen voltak. Úgy gondoljuk, 
hogy a feltárt szkíta kori temetőt két irányból a gödrökkel és árokmaradványával 
le tudtuk határolni (5. kép). 

Annak ellenére, hogy a temető több sírja sérült a szántással - elfogadható 
értékelést tehetünk korának és etnikumának meghatározására, s megbízható szak
mai érvek alapján sorolhatjuk a hazai szkíta kori népesség ún. „Vekerzugi"cso-
portjához.14 A temető, leletei alapján, a Kr. e. V-IV századra datálható.15 
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Urnás temetkezés, Urnás, azaz Nyújtottvázas 
bizonytalan edénymellékletes temetkezés 

helymegjelöléssel 

5. &ep. Az Eger-nagy-egedi temető részlete 

11 

Fokos, lándzsa, kés Zsugorított temetkezés Kőkupaccal fedett 
szórt hamvak 
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Cseh János 

SZKÍTA FÖLDMŰVELŐK-ÁLLATTARTÓK 
TELEPÜLÉSEINEK 

RÉGÉSZETI NYOMAI A ZAGYVA MENTÉN 
(Településtörténeti kutatások 

Szolnok határában 1986-1990 között) 



Szkíta kori település-ásatások a Közép-Tisza vidéken (Jász-Nagykun-Szolnok megyében) 
1960-1963 és 1986-2000 között 
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„Arról a földről, mely ettől a vidéktől északra esik, senki 
sem tud pontos felvilágosítást adni, hogy ott miféle 
emberek laknak. Azt kell gondolnunk tehát, hogy az 
Isztrosz túlsó partján áthatolhatatlan, végtelen pusztaság 
terül el. Úgy hallottam, az Isztroszon túl egyetlen nép 
lakik, a méd viseletben járó szigünnák. " 

(Hérodotosz: A görög-perzsa háború. Ötödik könyv 9. 
Muraközy György fordítása) 

Egyetlen olyan archeológiai periódus nincs vagy alig a Nagy Magyar Alföld 
széles térségeit tekintve, amelynek települései, telepobjektumai annyira kevéssé 
lennének föltárva, de főként publikálva, mint az időszámításunk kezdetét 
megelőző VI—III. század világáé, azaz a végső soron észak-iráni, illetve dél
oroszországi eredetű népcsoporté, a szkítáké, esetleg a kimmer-rokon szigünnáké. 
Bárhová is jutott mostanra az etnikai és kronológiai polémiák, diszkussziók 
sorozata, akárhogyan is gondolkodik ezekről az avatott szakember egyrészt, 
másrészt a korszakot érintő kérdésekben inkább csak valamelyest olvasott em
ber, mint jelen sorok írója: mindezektől függetlenül az a régész, aki ma akár 
egyetlen középső vaskori (értsd Kr. e. V-IV század) telepobjektumot, házat 
vagy pusztán egyszerű gödröt publikál, már csupán ezzel nagy szolgálatot tesz 
a szkítológiának, a kor település-kutatásának. 

Az olvasó előtt fekvő dolgozat, pontosabban az ennek hátterében álló Szolnok 
város melletti ásatás-láncolat tulajdonképpen ahhoz a megyei településkutatás 
sorozathoz kapcsolódik, amely éppen három évtizeddel ezelőtt vette kezdetét, 
éspedig 1961-ben Jászfelsőszentgyörgy határában, Csalog Zsolt munkálkodása 
révén. Ugyanő két esztendővel azután egy Tiszaszőlős melletti lelőhelyen tárt föl 
szkítának meghatározott telepmaradványokat (s még 1960-ban talán egy másik 
határponton is). A szerző ismeretei szerint ezzel le is zárult a megye korai-közép
ső vaskori telepkutatásának első időszaka, mintegy „hőskora". Az újabb eredmény 
1985-re datálódik: ekkor Kriveczky Béla és a szerző rövid leletmentésén, Tisza-
igaron jutottak napfényre telepgödrök és természetesen kerámia. 

Nyomban ezt követően azután nagyon is sűrűsödtek a történések, hiszen a 
Szolnok közeli zagyvaparti ásatások során 1986-1988 között évente és tetemes 
mennyiségben kerültek dokumentálásra szkíta gödörházak és egyéb telepjelen
ségek több lelőhelyen is, Kovács Gyöngyi, Kriveczky Béla és a szerző jóvoltából. A 
mai napig ez az emlékanyag adja a Damjanich János Múzeum Kr. e. VI—III. száza
di lelet-, rajz- és fotógyűjteményének gerincét. 1991-1992 körül Kengyel 
határában ugyancsak föltárásra került néhány, csekélyebb relevanciájú telepjelen
ség-részlet, gödör (Cseh János). Föltétlenül megemlítendő Túrkeve, ahol 1998-
ban Pintér László és Polgár Zoltán ásatása hozott napvilágra szkíta kori telep
anyagot. Ez az esztendő mintegy bevezetése volt a legújabb kutatási periódusnak, 
amely 1999 után, igazán 2000-ben teljesedett, bontakozott ki. Előbb említett 
évben egy kitűnő tiszapüspöki lelőhelyen (Karancs-Háromág) olyan enigmatikus 
objektumok és leletegyüttesek jutottak fölszínre, amelyek - előzetes meghatározás 
szerint és sejthetően, ha a korongolatlan kerámia restaurálása után sem változik a 
helyzet -, az ún. preszkíta időszakra (Kr. e. VIII-VI. század) tehetők. Mindenesetre 
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egy a szkíta évszázadokhoz közeli világot reprezentálnak. Ezt a régészeti ásatást 
Csányi Marietta, Tárnoki Judit, Kertész Róbert és a szerző végezte, ahogyan azt 
is, mely Törökszentmiklós határának egy másik pontján (Kenderpart) zajlott esz
tendőre rá. Bizonyos szempontból, az előzővel karöltve ez tekinthető a legmeg
bízhatóbb, leghitelesebb adatfelvételnek, dokumentációnak (megyei viszonylat
ban); habár csupán néhány, fél tucatnál nem több Kr. e. V-IV századi épület
maradvány került kibontásra, mégis kvázi betetőzését jelenti a föntebb vázolt 
három évtizedes, emberöltőnyi kutatás-sorozatnak. Ámde a kör nem ezzel zárul, 
hanem egy kis léptékű, ad hoc besenyszögi leletmentéssel, ugyanabban a 2000. 

évben: ez egyetlen szkíta korú telepob
jektum megismerését hozta, Csányi 
Marietta és jelen sorok írójának mun
kája révén (Az eddig elmondottakra 
lásd az előző térképet). 

A zagyvaparti szkíta kori telepanyag 
volumenében - tudomásunk szerint -
jóformán csak Nyíregyháza-Manda-
bokor hasonló kronológiai-etnikai ke
retbe tartozó településével (1993-1996) 
vethető össze érdemben: a korábbi 
hódmezővásárhelyi és endrődi kutatá
sok kisebb méretűek voltak. A mostani 
összeállítás kizárólag valamiféle előze
tes beszámolónak tekinthető, semmi 
többnek. Arra törekedtünk, hogy min
den fontosabb objektumtípusból, s a 

1. kép. A szkíta kori település-régészeti kutatások kisleleteknél is, főként a kerámiából 
helye a Kr. e. VI-III. századi Alföldön adjunk ízelítőt, mintegy „mutatványt". 

(1986-1990), vastag vonallal jelölve a síkvidéki Az illusztráció-sorozat élén hagyo-
szkíta megtelepedés területe mányos módon egy Alföld-vázlat áll, 

mely nagyvonalakban jellemezni, meg
vonni szándékozik a tiszai síkság, mint földrajzi-régészeti egység Kr. e. VI-III. 
századi emlékanyagának határait (döntően Párducz Mihály nyomán). Ezen belül 
jelezni kívánja Szolnok-Zagyva-part korabeli mikrorégiójának helyét: láthatóan a 
magyarországi Szkítia(Szküthia)-Szigünnia belsejében, épp a szívében (1. kép). A 
következő képek már kifejezetten a bemutatandó archeológiai kisrégióra és annak 
emlékanyagára koncentrálódnak.1 

VASKORI TELEPÜLÉSNYOMOK SZOLNOK ÉS ZAGYVARÉKAS KÖZÖTT, 
A JÁSZSÁGI FOLYÓCSKA PARTKÖZELI ÖVEZETÉBEN 

Az 1986-tól 1990-ig tartó régészeti kutatások, föltárások és terepbejárások szá
mos ponton, lelőhelyen eredményeztek a késő bronzkor utánra és a római kor 
előttre keltezhető telepeket. Minthogy a gyakran csak néhány cserépből álló 
anyagblokkok nem minden esetben tették, teszik lehetővé a korábbi szkíta és a 
későbbi kelta (Kr. e. III-I. század) periódus emlékeinek szétválasztását, így ezeket 
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2. kép. A város és Zagyvarékas közti vaskori mikrorégió régészeti lelőhelyei a folyó mentén -
kiemelve a szkíta objektumokat eredményező ásatások színhelye (Alcsi és Gulyás-ér) 

összevontan kellett kezelni. Következésképp lelőhelytérképünk csak részben tük
rözi a szóban forgó korszak települési struktúráját (2. kép). Megfigyelhető, hogy a 
fölszíni jelenségek, a telepnyomok eléggé szorosan követik kétoldalt a Zagyva 
vonalát, magaspartjait, s ha attól távolabb fekszenek, mindig egy-egy kiszáradt 
mederrészhez igazodnak (a térképre nem vitt lelőhelyekre is gondolva). Egy 
markánsabb koncentráció vehető észre például az Alcsi határrész térségében, mind 
a keleti, mind pedig a nyugati oldalon. Úgy tűnik, relatíve kisebb településekről 
van itt szó, amelyek néhány száz méterre, maximum egy kilométernyire he
lyezkedtek el annak idején egymástól. Szkíta telepásatások két ponton zajlottak, a 
nagyobb volumenűek az imént említett Alcsinál, a kisebbek a Gulyás-ér torko
latánál. (A Csomortanya mellett, közelében végzett föltáró munka szkíta em
lékanyaga kérdéses, további raktárbeli utánajárást igényel.) Az alcsi felületegyütte
sek, melyeknek összterülete hektárokban mérhető, meglehetősen jól elhatárol
ható, körülkeríthető, különböző nagyságú, intenzitású objektum-csoportokat hoz
tak napvilágra, egymástól 50-100-150 méter távol; hozzávetőleg féltucatnyi 
települési egység, tömörülés/sűrűsödés került térképre.2 

KÖZÉPMÉRETŰ, KÉTOSZLOPOS, ÁGASFÁS-SZELEMENES SZERKEZETŰ FÖLDBEÁSOTT 
HÁZ; X I I I . FELÜLET 8 3 . OBJEKTUM 

Ez a karakterisztikus, releváns ácsolatú kunyhómaradvány, lakóház az alcsi 
felületcsoport északnyugati térségében, egyéb középső vaskori telepjelenségek 
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közelében feküdt (3. kép). Rövid téglalap for
májú és 35 0x3 00(-350) cm méretű volt, azaz 
10-11 m2 alapterületű. Dokumentált körvo
nala esetleg szögletesebbre javítandó, korrigá
landó. Fekvésére az észak-déli irány a jellemző, 
ami alatt azt kell érteni, hogy a két cölöpnyom 
a rövidebb nyugati és keleti oldalfalnál kö
zépen került elő. Kibontott-rajzolt formájuk
ban nagyobb méretűek voltak, mélységük is 
tetemes, a padlótól számítva 35-55 cm. A kissé 
egyenetlen, 40-50 cm mélyen fekvő járószint
be további, másutt is gyakran megfigyelhető 
beásások süllyedtek, ismeretlen rendeltetéssel. 

A késő Hallstatt, illetve kora La Tène korból 
három-négy olyan kárpát-medencei lelőhelyet 
említünk, ahol duplacölöpös konstrukciójú 
gödörházra van példa. Az első Endrőd 19, 
nagyobb terjedelmű, ovális objektumával, a 
másik Nyíregyháza-Manda-bokor. Eme utóbbi 

3. kép. Gödörház, alapjában véve föltárás vezetője, Istvánovits Eszter több ilyen 
négyszögletes, jellemző szerkezeti típusú, 3-5 méter közötti méretű, szabálytalan

é/eme a két szemben lévő oszlophely négyszögletes kunyhóalapra tett utalást. Érin-
(Gárdon Kornélia rajza) tőlegesen egy kisalföldi, Szered/Sered' melletti 

telepobjektumra is hivatkozunk. Nem mellőz
hető végül maga az alcsi lelőhely, bár ez a publikált objektum, melyre gondolunk, 
miként a kisalföldi, kelta is lehet. Az Alföldről nemigen ismert több kétoszlopos 
megoldást reprezentáló ház.3 Csak mellesleg, közbevetőleg fűzzük hozzá, hogy az 
ágasfás-szelemenes tetőépítés szokása igazából a következő kelta korra, s év
századokkal később a Kr. u. V-VI. századi gepidákra jellemző, valamint a népván
dorlás kor második felére. 

KÖZEPES TERJEDELMŰ, TETŐTARTÓ ELEM NÉLKÜLI? HÁZ, FÖLDBE-SÜLLYESZTETT 
PADLÓVAL; X I I . FELÜLET 2 5 . OBJEKTUM 

A következő telepobjektum az Alcsi térség délkeleti szögletében jutott napvilág
ra, éspedig több ilyenféle lakóépítményt és sekélyebb, kör vagy leginkább ekként 
tipizálható, jellemezhető gödörmaradvány között, amelyek nagyon jól elkülönít
hető tömböt alkottak (4. kép). A ház föltűnően szabályos, határozott kontúrral 
bontakozott ki: a téglalap forma felé közelítő volt. Elhelyezkedésére az északnyu
gat-délkeleti irány a mérvadó. Alapterülete 8-9 négyzetméterre rúgott, 330 cm-es 
és 280 cm-es tengelyekkel/oldalfalakkal. A 35-45 cm mélységben húzódó padlóra 
és a földfalakra a keményebb, egyenetlen sárgás agyagfelület nyomta rá bélyegét: 
ez egy olyan jelenség, amely itt, a Zagyva-parton általánosan, de talán egyebütt is 
megfigyelhető volt már a szkíta objektumoknál. Kérdés, vajon az a sekélyebb 
beásás, amelyik a nyugati rövidebb oldalhoz nem messze helyezkedett el, igazi 
oszlopnyomnak tekinthető-e. A kunyhóalapban különböző mélyedéseket (mint az 
elsőként leírt esetében) lehetett kibontani. 
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Amennyiben eme Zagyva-parti házat osz
lophely nélkülinek vesszük, úgy azoknak a 
kunyhó-alapozásoknak a sorába tartozik, ame
lyek a szkíta korban a Kisalföldtől a tiszai sík
ságon át a Dnyeper-Don közti térségig nyo
mon követhetők. A Kárpát-medencéből ilyen 
típusú épületeket ismer a régészeti kutatásnak 
a Kassa/Kosice környéki Csécsről/Cecejovce, a 
Nagykároly/Carei melletti Csomaköz-Beré-
ről/Ciumesti-Berea, Pilismaróiról (szobi rév 
lelőhely), a már említett Szeredről/Sered' és 
végezetül magáról Szolnok-Zagyva-partról. 
Szabályos négyszögletes házgödrök ezek 2,5x2 
méter? és 4,5x4 méter közötti nagyságban.4 

Nagy-Szkítia, az anyaország karakterisztikus 
települései sorából hármat említünk, úgymint 
Belskoje gorodiscsét (Vorszkla vidék), Maricát 
(Szejm vidék) és Pastyrskoje gorodiscsét 
(Dnyeper-Bug térség), ahonnan oszlophely 
nélküli földbemélyített házakat - zeml-
janka/zemljanki - közöltek. Ezek hasonlókép
pen többé-kevésbé négyszögletes, 3x3 méter 
és efölötti terjedelműek voltak, sőt a hat méte
res hosszúságot is elérték.5 

KISEBB MÉRETŰ, NÉGYSZÖGLETES 
TELEPJELENSÉG OSZLOPNYOMOKKAL ÉS 
TŰZHELLYEL A PADLÓN; X V I . FELÜLET 3 0 . 
OBJEKTUM 

A bemutatásra kiválasztott település-jelenség 
az egész ásatási terület (Alcsi) közepe felé föl
színre hozott vaskori nyomok, leletek egyikét 
képezte (5. kép). A következő képen láthatóval 
együtt világosan, élesen körülhatárolható, 
definiálható építménytípust reprezentál, amely 
se nem igazi ház, se nem igazi gödör. Az 
észak-déli fekvésű, eredeti alakjában valószínű
leg szabályos téglalap beásás (letarolódott rész
letekkel), a padló 260x190 cm-t tett ki, ami 
maximum öt négyzetméternek felel meg. 
Mélysége 20-45 cm volt. Tetőszerkezetre utaló 
nyomokra lehetett találni a nyugati oldalon és 
középen bizonyosan, de talán a keleti részen 
kívül is. A bontás során előbukkant egy tűz
hely, nem túl gyakori, de megtalálható jelen
ségként a Zagyva-parti településeken. Innen 

4. kép. Szögletes, földbemélyített 
kunyhóalap a szkíta korból, markáns 

tetőtartó elemek nyomai nélkül 

S. kép. Közel téglalap alakú, 
süllyesztett padlós kisház 

oszlopnyomokkal és apró belső 
tűzhellyel 
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már két olyan telepobjektum került publikálásra, amelyeknél középfelé kerekded
szerű tüzelésnyomokat figyelhettünk meg (kör alakú és szögletes házalapozások). 

A nyíregyházi szkíta lelőhelyen is fölszínre jutottak ilyen építménymarad
ványok. Említhető Cseke/Caka, éspedig Léva/Levice térségéből, egy korai La Tène 
szkíta gödörház. Sarki tűzhelyszerű létesítményre (inkább kemence?) a csomaközi, 
bérei településen ugyancsak találunk példát. A Pontos Euxeinos-tól, azaz a Fekete
tengertől északra fekvő territóriumról az egyik fölmerülő lelőhely Marica, mint 
analógia az egyszerű tűzhelyet illetően. Innen három olyan épületalapozást közöl
tek, amelyekben a szóban forgó - padlóba mélyített? - régészeti jelenségek épp kö
zéptájon helyezkedtek el.6 

TÉGLALAP FORMÁTUMÚ, NYUGAT-KELETI FEKVÉSŰ, FÖLDBE-MÉLYÍTETT KISHÁZ 
MARADVÁNYA; XVII I . FELÜLET 1. OBJEKTUM 

Míg az eddigiek folyamán közreadott, leírt archeológiai objektumok minde
gyike az Alcsi nagy ásatási területéhez kapcsolódott, jelen építménynyom a 

kisebb dimenziójú Gulyás-éri munkálatok 
vaskori anyagának része volt. A szabálysze
rű téglalap formátumúnak nevezhető, se
kély (15-20 cm) kunyhóalap úgy 4,5 m2 

felülettel jellemezhető, 255x190 cm-es 
méretben. Hossztengelye épp nyugat-ke
leti irányba nézett. Belsejében markánsan 
rajzolódott ki egy kissé mélyebb, ugyan
csak szögletes padlónívó, mintegy padkát 
alkotva a falak mentén. Oszlophelyeket 

6. kép. Téglalap alakú, sekélyebben több ponton is meg lehetett figyelni; tető-
földbe-ásott kisház cölöphely szerű tartó elemek nyomaiként jöhetnek szóba 

jelenségekkel a Kr. e. V-N. századból azok, amelyek középfelé, valamint a rövi
debb oldalfalakhoz kapcsolódóan kerültek 

napfényre (6. kép). A Kárpátok övezte területről, néhány Zagyva-parti mellett, 
Szered/Sered' és Cseke/Caka egy-egy házára utalok, amelyekben ilyen-olyan 
padkaszerű jelenséget dokumentáltak - de az előbbi kelta vonatkozású is lehet.7 

JURTA-SZERŰ, KÖR ALAKÚ ÉPÜLETALAP, KÖRBEFUTÓ PADKÁVAL, ILLETVE A BELSŐ 
RÉSZ LEMÉLYÍTÉSÉVEL; X I I . FELÜLET 1 9 . OBJEKTUM 

A telepjelenség, melynek ásatási rajzát és fényképét egyaránt bemutatjuk, a fön
tebbi XII. felület 25. objektummal (négyszögletes ház) karöltve ugyanahhoz az 
agglomerációhoz tartozott (7-8. kép). Rajzba áttett formájában kerek, ill. kissé 
ovális körvonalú, északkeleti oldalánál szögletesedő, meneteles kitüremkedéssel -
ez utóbbi, igen valószínű, a bejárattal hozható összefüggésbe. Méretére 260x210 
cm-es adatot vettünk föl (4-5 m2). A centrális mélyedés (még -5-10 cm) 120-130 
cm átmérőjűként jellemezhető. Körös-körül, a fal mentén néhány karó- vagy cö
löphelyszerű lyuk is mutatkozott, szám szerint hozzávetőleg tíz. Az objektum le
írásához tartozik, hogy az alj és az oldalfalak mindenütt kemény sárga agyagból 
voltak. Egy nem egészen a középpontban elhelyezkedő, sekélyebb oszloplyuk, ha 
egykor faoszlop állott benne, nyilván kúpos tetővel kombinálódhatott. 
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7. kép. Egy tipikus szkíta kori telepépítmény 
régészeti nyomai - kör alakú, jurta-szerű, 

középen tovább mélyített kunyhóalap 

A kerek formátumú és emiatt, mond
hatni, jurta-szerű építményre emlé
keztető telepjelenségek igen érdekes, 
izgalmas régiségei, antikvitásai ennek a 
történeti periódusnak, a szkíta koiné-
nak mind a Nagyalföldön és a Kisal
földön, mind Ukrajnában, Dél-Orosz
országban, az itteni steppén és erdős 
steppén. A Kárpátok koszorúján belül 
egy endrődi, bár ovális, de tipikus cent
rális oszlophellyel föltárt gödörobjektu
mot említünk először. A Zagyva-partról 
(Alcsi) is forog már a szakirodalomban 
ilyen létesítmény rajza: ez nagyobb mé
retű volt a most bemutatottnál. Ehhez 
hasonló terjedelmesebb, kerek kunyhó
alapról, bejárati résszel, Udvardról/ 
Dvory nad Zitavou tudunk, Ersekúj-
vár/Nové Zámky környékéről. Ennek a 
szkíta telepépítmény fajtának a kutatás
történetében alföldi relációban föltét
lenül, kiemelkedő jelentőségűek a Ti
szapüspökihez tartozó Karancs-Há-
romág és a Törökszentmiklós melletti 
Kenderpart térségében zajlott ásatások 
(1999-2000-ben), melyek több kör alap
rajzú, földbe mélyített, 3-4 méter közöt
ti átmérőjű házat hoztak napvilágra. A 
régészek mindegyik közepén konstatál
hatták a tetőzetet, eszterhéjat hordozó 
faoszlop beásásának nyomát, gödrét.8 

Az Eszak-Pontusz és annak hátorszá
ga, a valódi, archaikus szkíta föld régé
szeti emlékanyagában négy lelőhelyet találtunk (eddig) a szakirodalomban - goro-
discsék zömmel - jurta alapozásokkal. Az első a már említett Belskoje: a föltárók 
jóvoltából két effajta, 3^4 méter átmérőjű telepjelenség rajza került a tudományos 
irodalom vérkeringésébe (az egyiknek a szélén karóhelyek sorakoztak). A máso
dik, amely ugyancsak Kr. e. VI. század utáni, Elizavetovskoje (Don-delta): kör 
alakú háza 7-10 négyzetméter alapterületű volt, és markáns középső cölöphellyel 
jelentkezett. A harmadik a Marica melletti erődített település: egy idevágó kerek, 
sekélyebb objektuma négy méter körüli nagyságúként rajzolódott ki. A negyedik 
Nemirovskoje gorodiscse a Dél-Bug térségében: a szóban forgó telepjelenség nagy
méretű, 6-8 méter? dimenziójú és mély volt. Az egykori kör formátumú építmény 
fedelét itt is egyetlen cölöp támasztotta (a körítő karóhelyek sem hiányoztak.)9 

8. kép. Az előbbi rajzon látható, egykor 
föltehetően kúpos tetejű, földbemélyített 

telepjelenség fényképe 
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KORONGOLT, PEREM FÖLÉ EMELKEDŐ FÜLŰ, KETTŐS KÓNIKUS BÖGRE; VII. FELÜLET 
35. OBJEKTUM 

A kerámiát a Zagyva-mederátvágás déli végénél (a nagy ásatási terület délkeleti 
sarkában) elhelyezkedő VII. felület egyik Kr. e. V-IV századi telepgödre rejtette 
magában (9. kép). Közel felerészben kiegészített, ezt a rajz külön nem jelzi. A 
fazekaskorongon jó minőségű agyagból készített, szürkésbarna színű edény, 
bikónikus formájú, középmagasságban található törésvonallal. Pereme kihajló és 
lekerekedő, aljrésze kissé profilált és finoman homorú, rajta besimított-bekarcolt 
vonalak figyelhetők meg. Belül markánsak a korongolás nyomok. A külső oldalán 
lágyan hornyolt szalagfüle a váll alsó részéből indul és fölemelkedve-visszafordulva 
csatlakozik a peremhez. Egyes felületrészeken lekopott simításnyomok láthatók. A 
merítő/ivó bögre (mondhatni merice) magassága 11 cm, szájátmérője 9-9,5 cm, 
hasátmérője kb. 12 cm, talpátmérője pedig 5-5,5 cm. A fül úgy 3 cm széles. 

A szkíta koiné világában, főként a nyugatabbi régiókban nagyon jellegzetes, 
markáns kerámiafajta, a korongolt és kézzel formált változatban egyaránt elterjedt 
magas fülű bögrék vagy leginkább így jellemezhető készítmények még manapság 
is jobban ismertek a temetőkből, sírleletekből, mint településekről. Ezen két nagy 

régészeti jelenségcsoport edény anyaga fő voná
saiban ugyanolyan vagy hasonló, következés
képp a temetkezőhelyeken előkerültekről tett 
megállapítások a telepkeramikára szintúgy ér
vényesek kell legyenek. Azért is fontosak ezek 
a füles bögrék, mert egy-két más forma mellett 
rajtuk tanulmányozhatók, bennük láthatók a 
korongolás első zsengéi; a technológia kárpát
medencei megjelenésének legelső, korai pro
duktumai. Korszakváltó, korszakalkotó hord
erejű volt ez a vívmány a „barbár" kézmű
vességnek igencsak lényeges szféráját képviselő 
edényművesség, most már, mondhatjuk, a faze
kasság történetében, ebből következően a régi-

9. kép. Az alföldi szkíta régészeti ségtudományban is meghatározó. 
emlékanyag egyik vezető edénytípusa: Tekintve, hogy a Kelet-Kárpát-medence a 

korongolt, bikónikus, magas fülű középső-késő Hallstatt és a korai La Tène 
bögre kultúra hosszú évszázadaiban döntően és 

tagadhatatlanul keleti kötődésű, orientációjú 
területként fogható föl, így a kutatás, a régészeti búvárlat komolyabb vonulata 
azt a miliőt, amely indíttatást adott a korongozás szkíta kori alföldi elterje
désének, a másodlagos, szekunder görög-hellén magaskultúrát képviselő észak-
és nyugat-pontuszi partvidék városainak világában keresi. Az időpont nagyobb 
tévedés nélkül, kvázi kockázatmentesen a Kr. e. VI.. század második felére te
hető bizonyos áttételes kronológiai párhuzamosítások, ekvivalenciák segítsé
gével; a korongolt áru relatíve tömegesebb használatával a Zagyva-parti szkíta-
szigünna településeken sem számolhatunk a Kr. e. VI-V század fordulója körüli 
évtizedeket sokkal megelőzően, de ekkor már föltétlenül. És itt megint csak 
utalnunk kell Tiszapüspöki-Karancs(-Háromág) kora vaskori településére, em-
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lékanyagára, amely pillanatnyilag azzal kecsegtet, hogy ennek a technológiai 
fordulópontnak mintegy az előestéjét fogja reprezentálni talán.10 

A többek között dél és kelet - a Balkán és Nagy-Szkítia Dnyeper vidéki régiója 
felé is mutató perem fölé emelkedő fülű bögrék, csészék korongolt variánsának 
néhány teleplelőhelye a széles tiszai rónán, a Kárpát-medence steppéjén, ill. erdős 
steppéjén (ásatások zárt leletegyütteseiből és fölszíni gyűjtésekből származó 
leletek): Békéscsaba, Csomaköz-Bere, Endrőd, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, 
örménykút, Szolnok és Tiszaigar.11 

KORONGOLT, SZÉLES TÁL ÉS KÉZZEL FORMÁLT, BORDADÍSZES BÖGRE, REKONSTRUK
CIÓVAL; XVIII. FELÜLET 1. OBJEKTUM ÉS XVI. FELÜLET 42. OBJEKTUM 

A rajzos összeállítás a szóban forgó régészeti periódus további két tipikus edény
formájára hoz példát a Zagyva-parti telepanyagból (10. kép A-B). Az első, a tál, 
készítés-technikai szempontból a fönt bemutatott füles bögrével állítható egy 
sorba, mivel ez is fazekaskorongról került le. Anyaga jobb minőségű, tisztább 
agyag. Külső, barnás felülete sima, matt, bár fényezésnyomokkal. Törésfelülete 
színben élesen rétegzett. Formáját az ember úgy jellemezheti, hogy az edénytest 
nyomott/lapos kónikus; szájrésze fölálló, pereme gömbölyded. A fragmentumból 
egy kb. 10 cm magas, széles, bőszájú (kb. 26-28 cm-es) asztali használatú nagytál 
állítható helyre rajzban. A jelen, a Gulyás-érnél előkerült kerámiának kitűnő 
analógiája formában és méretben stb. az, amelyet 1992-ben Nagyiván határa 
régészeti lelőhelyeinek föltérképezése során találtunk a Sarkad-ér lankás, barátsá
gos, kies partján. Egy Kr. e. V-IV századi hamvasztásos temetkezés lelete volt. 
Szentesről (Jaksor) is említhetünk ilyenféle tálat, s nemigen vétünk a morfológiai, 
keramika-alaktani párhuzamosítás szabályai ellen, ha bizonyos hódmezővásárhelyi 
(Fehértó) telepleletet ugyancsak számításba veszünk.12 

A másik edény, illetőleg annak töredékei az 
alcsi felületblokk egyik objektumából láttak nap
világot. Durvább, törmelékes anyagú, kézzel for
mált és világosabb barnás tónusú. Formája 
hordószerű volt, azaz ívelődő oldalfalú. Fölső 
részén (a perem alatt, mondhatni másként) 
vízszintes, bütykökkel tagolt plasztikus borda fut 
körbe. A bögreszerű készítmény, kisfazék 12-14 
cm magasságú lehetett, szájátmérőjét 11-12 cm-
re tudtuk rekonstruálni. A pontosan ilyen, vagy 
ezzel közelebbről-távolabbról rokon, szinte 
mindig korong nélkül előállított - a szakiro
dalomban gyakran, bár inkább régebben, virág
cserép alakúnak mondott - edények külön, nagy 
csoportját képezik a középső vaskor keramikájá-
nak, így a településeken is lépten-nyomon, egy
re-másra előkerülnek. Megtalálhatók voltak 10. kép. A-B. Két markáns 
példának okáért Csecs, Csomaköz-Bere, Nyír- kerámiaforma a Kr. e. VI-III. 
egyháza, Tiszaigar és természetesen Zagyva-part századból: korongolt, kónikus tál és 
szkíta objektumaiban. 1 3 durva, bordadíszes edény 
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SZŰRŐEDÉNY, ÁTLYUGGATOTT FALÚ CSUPOR-FAZEKACSKA, DURVA KIVITELBEN; XVI. 
FELÜLET 4 2 . OBJEKTUM 

Ennek a különleges, sajátszerű szkíta kori kerámiafajtának most bemutatásra 
kerülő példányát - ha pontosak, szabatosak akarunk lenni, fragmentumát - abból 

a telepgödörből vetette fölszínre az ásó, amely 
az alább leírandó malomkövet is rejtette. Azon 
okból következően, hogy csupán kisebb pe
remdarabról van szó, rekonstrukciós rajzunk 
csak hozzávetőleges (11. kép). A nem a legfi
nomabb agyagból pusztán kézzel formált, házi 
fazekasmunka fragmentuma barnás, kormos
füstös elszíneződéssel. Az oldalfal lágyan dom
ború, pereme vízszintesen-ferdén csapott. A sű
rűbb perforáció 1-2 mm-es lyukakból tevődik 
össze, melyeket értelemszerűen kívülről nyom
kodtak a puha agyagba. Az edény méretei 
nagyvonalakban: magassága és szájátmérője is 
10-12 cm lehetett. 

A szinte kivétel nélkül kézzel formált, és 
valójában nem a leggyakoribbak közé tartozó 
szűrőedények (funkciójukat illetően többféle 
alternatíva, lehetőség kínálja magát, ezek egyi
ke, hogy füstölők voltak) tipikus telepkerámi
aként tűnnek föl a késő Hallstatt és kora La 
Tène korú kárpát-medencei emlékanyagban, az 

alcsi példánnyal analóg nagyságban-formában. Lelőhelyeikből itt most közel fél
tucatnyira utalok, ezek: Békéscsaba, Nyíregyháza és maga Szolnok-Zagyva-part, 
az északabbi területeken Pozsony/Bratislava-Dúbravka és Csecs.14 

11. kép. Durva anyagú, kézzel 
formált, átlyuggatott edény (szűrő 

vagy füstölő): jelen etnikai 
kontextusban határozott 

dél-oroszországi kapcsolatokkal 

12. kép. Egy archaikus tálforma 
darabjai szkíta környezetből: behajló 
szájrészü, durva agyagedények (1-4.) 

és rekonstrukciójuk 

KÉZZEL FORMÁLT TÁLAK, CSÉSZÉK PEREM
FRAGMENTUMAI ÉS EGY EDÉNY-REKONSTRUKCIÓ; 
XVI . FELÜLET 4 2 . OBJEKTUM 

A szkíta telepgödör durva kerámiájából válo
gattuk ki ezeket a cserepeket, és állítottunk 
össze belőlük egy rajzos táblácskát, éspedig 
bizonyos tipológiai sort (12. kép 1-4.). A lele
tek, anyagukban, kidolgozásukban, felületük 
habitusában korábbi évszázadok reminiszcen
ciái. A fölszín gondosan elsimított, itt-ott, eset
leg belül is, fényezett, szakszóval polírozott. 
Színük barnás és sötétszürkés. A peremzáródás 
általában elvékonyodó, amely kevéssé vagy 
jobban befelé hajló száj része. Ez a befelé for
dulás, láthatóan, élesebb vagy lágyabb. Késő 
bronzkori és kora vaskori jelenség továbbélése, 
retardálása figyelhető meg az egyik töredék 
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perem alatti zónájának lágyan facettait (síkozott-élezett) kiképzésében. Az edény
fal átlyukasztására is van példa. (Egy megjegyzés: azt a lehetőséget sem szabad mel
lőzni, hogy eme edénydarabok valójában igazi késő bronzkori leletek egy közeli, 
ily korú településről.) 

KORONGOLT ÉS DURVA CSERÉPEDÉNYEK TÖREDÉKEI, TOVÁBBÁ MALOMKŐ/ŐRLŐKŐ 
DARABJA; X . FELÜLET 8 9 . OBJEKTUM 

Az a földbe mélyített ház, amelynek betöltődéséből jelen kollekció darabjai elő
kerültek (13. kép 1-9.), az Alcsi felületblokk észak
északkeleti részén helyezkedett el kis szkíta objek
tum-csoportosulás egyik láncszemeként. A frag
mentumokból négy a korongolt keramika körébe 
tartozik: a befelé húzott peremű tál, az edényfül 
(valószínűleg a száj fölé emelkedve), valamint a két, 
kissé profilált, más szóval kiemelt talp.15 A pusztán 
kézzel kialakított készítmények töredékeiből alap
vetően kétféle edénytípus rekonstruálható: részint 
egyenes, nagyvonalakban függőleges, hengeres falú 
fazekak, két esetben ujjbenyomkodásokkal tagolt, 
rátett bordadísszel, részint egy ezeknél gondosab
ban eldolgozott felülettel jellemezhető, polírozott 
nagyedény. Eme utóbbi az ívelten kifelé hajló száj
rész alapján a szakirodalomban ún. Villanova 
típusú urnaként, kerámiaként futó formába sorol
ható.16 A munkafelületes kődarab érdekessége, 
hogy esetleg nem egyszerű őrlőkőlap (mint a primi
tívebb, archaikusabb gabona szétzúzás/megtörés bi
zonyítéka, tárgyi emléke), hanem a modernebb, fej- 13. kép. Korongolt (1-2., 7-8.) és 
lettebb, igazi kézi malom töredéke, amely átvezeti a durva keramika (3-6.) 
tisztelt olvasót a következő, utolsóként bemuta- fragmentumai, a 9. malomkő? 
tandó lelethez. (Fotó: Kozma Károly) 

ROTÁCIÓS MŰKÖDÉSŰ, KÉZZEL HAJTHATÓ MALOMSZERKEZET FÖLSŐ KORONGJA, A 
T E N G E L Y R Ö G Z Í T Ő LYUKKAL; X V I . FELÜLET 4 2 . OBJEKTUM 

A régészeti lelet, a telepjelenség, melyhez tartozott, az alcsi munkahely nyugati 
pereme, perifériája közelébe viszi az embert. Sajnálatos, balszerencsés dolog - a 
szkítológia szenved miatta némi hiányt -, hogy ez a gödör (több mással egyetem
ben) a leletmentés viszontagságainak esett áldozatul: föl lett ugyan tárva, anyaga is 
megmenekedett, ellenben szakszerű dokumentálását, fényképezését-rajzolását már 
nem sikerült elvégezni. Hevenyészett, sebtében készített följegyzéseink nyomán kb. 
3x2,5 méter méretű, durván másfél méter mély gödör volt, alján és oldalfalában 
mélyedésekkel, méhkasszerű kiöblösödésekkel. Déli részén lépcsős (-meneteles?) 
lejárattal összefüggésbe hozható jelenségeket lehetett megfigyelni. A különleges 
nagylelet ebben a középső vaskori, gazdasági rendeltetésű gödör-létesítményben a 
bejárat felőli fal egy másik pontja közelében, az aljtól 15-20 cm körüli magasság
ban, vízszintes helyzetben került elő a lazább, hamusabb töltelékföldben. 
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A kétrészes, rotációs malomszerkezet (mola manuaria, ill. versatilis a latinban, 
mylé/mülé, keiromylé/keiromülé a görögben) fölső, forgó korongjáról (catillus) 
van szó, amelyet meglehetősen nagyVdurvalikacsos, porózus, drappos vulkanikus 
kőzetből faragtak annak idején, majdnem másfélezer esztendővel ezelőtt (14. kép). 
38 cm átmérőjű és 6-7,5 cm vastagságú, ami annyit tesz, hogy forgatás közben 
aszimmetrikusra kopott. Az alsó munkafelület természetesen homorú, amilyennek 
lennie is kell. Közepén négyszögletes (némileg szokatlan módon), 6,5-7 cm mé
retű perforáció helyezkedik el, a tengely csatlakoztatása és az őrlendő gabona be-

szórása céljából. 
A Zagyva-parti kőlelet igen izgalmas tech

nikatörténeti kérdéseket vet föl - talányosnak 
azonban semmilyen körülmények között nem 
mondanánk. Különlegessége azzal magya
rázható, hogy a Kr. e. VI—III. századi alföldi te
lepülések világára mindeddig csak halvány, cse
kélyke fénysugár esett,̂  úgyhogy számos jelen
ség újdonság, újszerű. És ezek egyike a malom
kő. A Szolnok város melletti szkíta emlék
anyagból már kerültek közlésre őrléssel kap
csolatba hozható kődarabok, ám ezek eléggé 
jellegtelenek. A Közép-Tisza vidéken maradván 
mindenekelőtt a recens Törökszentmiklós kör
nyéki föltárásokat kell fölhozni, amelyek segít
ségével a kutatás továbbléphet. Kérdéses idő
rendi hovatartozású(P) malomkőrészlet a nyír
egyházi településen is fölszínre jutott. Késő 
Hallstatt, korai La Tène kori korongdarabot a 
csécsi/Cecejovce lelőhelyről ugyancsak említ és 
közöl a szakirodalom, továbbá egy Pozsony kör
nyékiről (Bratislava-Dúbravka).17 Mindent 
összefoglalva az alcsi malomkőben a Tisza vidé
ki szkíta koiné olyan reprezentatív régiségét lát

hatja az ember, amely a technikatörténeti leletszekvencia egyik kezdő darabja. Az 
impulzus, ösztönzés forrása, eredete, miként föltehetően a fazekaskorong esetében 
is, a görög kolonizáció érintette pontuszi térségben keresendő, kutatandó - szer
fölött valószínűen. 

14. kép. Egy különleges lelet, Kr. e. 
V-N. századi kétrészes, rotációs 

malomszerkezet fölső, forgó köve a 
centrális lyukkal 

JEGYZETEK 

1. A dolgozatot Csányi Marietta olvasta át, ami mintegy lektorálásnak is tekinthető, továbbá 
köszönettel tartozom a számítógépes segítségért kollégámnak, Gulyás Katalinnak. Az orosz
ukrán szakirodalom és lelőhelynevek átírása az alábbi kiadvány alapján történt: A cirill betűk 
transzliterációja latin betűkre. Translation of Cyrillic characters into Latin characters. Magyar 
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Népköztársasági Országos Szabvány. Budapest 1980-1982. Közelebbről: A cirill betűk transz-
literációja latin betűkre a j és h módosító elemek alkalmazásával, 2. táblázat. A MELJUKOVA 
1960 alatt hivatkozott tanulmány esetében megtartottuk a magyar fordítás írásmódját. -
Szolnok-Zagyva-part szkíta kori település-ásatásairól lásd CSEH 1987. 4.; 
KOVÁCS-KRIVECZKY-CSEH 1988. 30.; CSEH 1988. 21.; CSEH 1990. 3-18.; CSEH 1991. 
25.; CSEH 1997. 10.; CSEH 1999. 52-53.; CSEH 2000. 66-68. A nyíregyházi és a korábbi 
hódmezővásárhelyi, endrődi kutatásokra vonatkozó irodalomból: ISTVANOVITS 1997. 
75-80.; PÁRDUCZ 1945. 62-80.; GENITO 1992. 337-368. 
2. A Tisza-parti várostól északnyugatra megfigyelhető települési struktúra/hálózat, a fölszínen 
észlelhető nyomok láncolata összességében pozitív végkicsengéssel vethető egybe pl. a 
Körösöktől délre föltérképezett helyzettel - legtanulságosabb Szarvas és Békéscsaba környéke. 
Mindehhez MRT. 8. passim; MRT 10. passim. A vélhetően hasonló Dnyeszter vidéki települési 
struktúrára MELJUKOVA 1960. 43. 
3. A szakirodalmi helyek az említés sorrendjében: CATTANI 1994. 216. Fig. 2.; 
ISTVANOVITS 1997. 76., 68. és 77., 69. (rekonstrukciós rajz); PAULÍK 1955. 163.; TABUL'-
KA V 2.; CSEH 2000. 66. 1. kép. A szóban forgó házszerkezeti forma egyébként, bár az ide
vágó publikációkból csak néhányat ismerünk, Nagy-Szkítiában sem tűnik nagyon tipikusnak. 
4. MIROSSAYOVÁ 1994. 40. Obr. 5.; ZIRRA 1980. Pl. XLIV fölül balra és 66.; WOLLÁK 
1982. 63. 2. kép és 52.; PAULÍK 1955. 162.; TABUL'KA V 1. Keltezésük sorrendben: 
Hallstatt D-La Tène A, korai La Tène hozzávetőleg, késő Hallstatt és középső-késő vaskor. 
5. RADZIEVSKAJA-SHRAMKO 1980. 182. Ris. 1. fölül és 181.; PUZIKOVA 1978. 186. Ris. 
2., III. és 185-187. (a házakra); JAKOVENKO 1968. 178. Ris. 3. 1. Említhetők még Goldri 
(Dnyeszter térség) négyszögletes zemlajnkái, amelyekben egyszerű tűzhely is volt (MELJUKO
VA 1960. 44). 
6. CSEH 1999. 52. 1-2. kép és uo. 52.; CSEH 2000. 66. 1. kép és uo. 66.; ISTVANOVITS 
1997. 76.; VLADÁR 1962. 125. Obr. 1.; ZIRRA 1980. Pl. XLIV fölül balra és 66.; PUZIKO
VA 1978. 186. Ris. 2. I—III. és a leírás. 
7. PAULÍK 1955. 168.; TABUL'KA IX. 1-3.; VLADÁR 1962. 125. Obr. 1. 
8. CATTANI 1994. 217. Fig. 3; CSEH 1999. 52. 1-2. kép és 53. 3. kép.; PAULÍK 1957. Obr. 
1-2.; CSÁNYI-TÁRNOKI 2001. 15. 
9. RADZIEVSKAJA-SHRAMKO 1980. 182. Ris. 1. fölül és 181.; MARCHENKO-ZHIT-
NIKOV-JAKOVENKO 1988. 73. Ris. 5. (rekonstrukciós rajz) és uo.; PUZIKOVA 1978. 186. 
Ris. 2. L; GRAKOW 1980. 114. Abb. 36. alul és 115. Egy további példa Szkripki lelőhely: 
MELJUKOVA 1960. 44. 
10. A magas fülű bögrékre és ezzel együtt a korongolás föltűnésére vonatkozó irodalomból 
lásd BOTTYÁN 1955. 13-22.; LENGYEL 1964. passim; DUSEK 1966. 24-26.; VASILIEV 
1980. 68-69. (ez természetesen csak egy ad hoc összeállítás). 
11. Békéscsaba: MRT 10. II. 27. t. 1-2.; Csomaköz-Bere: ZIRRA 1980. Pl. XLVII. 12; 
Endrőd: GUIDI 1994. 228. Fig. 4. 4-6.; Hódmezővásárhely: PÁRDUCZ 1945. XX. t. 2. 
(kelta?); Nyíregyháza: ISTVANOVITS 1997. 77., 70 és 76.; Örménykút: MRT 8. 342. 23. kép 
1-5. sorában; Szolnok: CSEH 1990. 13. 7. kép 1. és 14., 8. kép 3.; Tiszaigar: 
CSEH-KRIVECZKY 1999. 10-11. és a képanyag. 
12. CSEH 1993. 165. 14. kép 4. és 128.; PÁRDUCZ-CSALLÁNY 1944-1945. XLVIII. t. 1.; 
PÁRDUCZ 1945. XXII. t. 15 a-b. 
13. MIROSSAYOVÁ 1994. 47. Obr. 9. 1-15. (A típusú fazék.); ZIRRA 1980. Pl. XLV 2-5. és 
7-8., valamint Pl. XLVIII. 1-4.; ISTVANOVITS 1997. 76.; CSEH-KRIVECZKY 1999. 11-12. 
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és az illusztráció; CSEH 2000. 67., 2. kép 5-8. A kerámia-csoportra lásd még BOTTYÁN 
1955. 30-33.; DUSEK 1966. 26.; Kiegészítésként PÁRDUCZ 1945. XVIII. t. 12 a-b. és XXI. 
t. 17. a-b.; GUIDI 1994. 227. Fig. 3. 2-5. (Hódmezővásárhely és Endrőd). 
14. MRT 10. II. 27. t. 10.; ISTVÁNOVITS 1997. 76. és 182. 21-22. (a katalógusrészben); 
CSEH 1990. 15., 9. kép 4., 16., 10. kép 2.; STEGMANN-RAJTÁR 1996. 460. Abb. 5. 12., 
464. Abb. 9. 6.; MIROSSAYOVÁ 1994. 62., Tab. IV 7-9. Durva, átlyuggatott agyagedények a 
Krím térség késői szkíta (Kr. e. III—I. század) leletei között: DASHEVSKAJA 1980. passim. 
15. A korongolt és kézzel formált változatban egyaránt előforduló, nagyon jellegzetes, befelé 
vont peremű tálak irodalmából: PÁRDUCZ 1945. 67-68. (az edényformák rövid 
számbavételénél); BOTTYÁN 1955. 19-22.; LENGYEL 1964. 26.; DUSEK 1966. 26.; 
VASILIEV 1980. 65-67.; CSALOG-KISFALUDI 1985. 329. Fazekas készítette darabok 
Zagyva-partról: CSEH 1990. 13., 7. kép 7., 8. kép 1. 
16. Villanova formájú, mélyen hasasodó kerámialeletek településekről: Szolnok-Zagyva-part 
(CSEH 1990. 15., 9. kép 2., 16., 10. kép 1., 18., 12. kép 5.) és Endrőd 19 (GUIDI 1994. 226. 
Fig. 2. 3.). Szkíta temetők ilyen edényeire a Kárpát-medencében vö. BOTTYÁN 1955. 22-30. 
(máig a legrészletesebb); LENGYEL 1964. 26.; DUSEK 1966. 27.; VASILIEV 1980. 62-65. 
17. CSEH 1990. 17., 11. kép 1-2. és 9.; ISTVÁNOVITS 1997. 182. 9. (katalógus) és 78.; 
MIROSSAYOVÁ 1994. 62. Tab. IV 4; STEGMANN-RAJTÁR 1996. 459. Abb. 4 (gödörből 
kikerült, peremes típusú, ebben az időrendi miliőben rendkívül különleges). 
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Horváth Attila 

SZABADSZÁLLÁS-JÓZAN 
SZKÍTAKORI TEMETŐ 





A lelőhelyre a község által igényelt középkori hitelesítő ásatás alkalmával hívták 
fel a figyelmet „gyűjtögető" múzeumbarátok. A bemutatott szerény leletek egyér
telműen szkítakori lelőhelyet ígértek, s a jelen sorok szerzőjének 1961-ben meg
kezdett ásatása ezt igazolta is. 
A következő években részvé
telével az ásatást H. Tóth El
vira vezette, s 1964-ben a 
199. sír feltárásával fejezte be. 

A lelőhely a községtől dél
re a fülöpszállási út keleti szé
léhez közel a Duna mostanra 
feltöltődött, csak gyepsáv
ként felismerhető egykori 
mellékágának kanyarulatától 
északra fekszik. Mára az egy
kori tanya területet, a városi 
rangját visszanyert település 
lassan belterületébe olvasztja 
(1. kép). 

A temető teljesen feltárt, a 
temetőszéli biztonsági sávok 
egy szarmata kori szálláshely 
néhány objektumát tárták fel 
csupán. Ezek a temető sírle
leteiben szinte semmi kárt 
nem okoztak. A sírokhoz tar
tozható településnek - jólle
het számos más korból szár
mazó leletet tártunk fel, vagy 
hitelesítettünk a lelőhely kör
nyékén és a város tágabb te
rületén - nem sikerült nyo
mára lelnünk. 

Mint szkítakori temető- 1. kép. A Szabadszállás-józani temető 
inkben általában, itt is meg- elhelyezkedése a város déli részén 
oszlanak a temetkezések az 
ún. korhasztásos és hamvasztásos temetkezési mód között, az arányok azonban 
igencsak különbözőek lelőhelyenként. Szabadszálláson ez az arány a 3/5-2/5 meg
oszlást tükrözi. A temető ismert 199 sírjából hamvasztottnak vélhető mintegy 80 
temetkezés. A hamvakat azonban korántsem oly gondossággal - sőt olykor egyál
talán nem is - gyűjtötték össze, mint azt például egyes középső bronzkori temetők
ben tapasztalhattuk. E 80 sír zöme az ún. „szórthamvas" rítust követi. Ennél az 
égett emberi csontmaradványok a máglyán megolvadt ékszerekkel kerülnek a 
sírgödörbe, az étel-ital, stb. áldozatok agyagedényeivel körülvéve. Újabb feltárá
sokból tudjuk, hogy a nagyobb, szögletesedő gödrökön belül ácsolt sírládákat is 
építettek a hamvak és a leletek számára, ilyeneket azonban az adott talajviszonyok 
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2. kép. Szabadszállás-]ózan, 144. sír 

mellett Szabadszálláson nem sikerült 
megfigyelni. A 64 szórthamvas te
metkezés közül kevésbé gondosak is 
akadnak, így edénymellékletek csu
pán kevesebb emberi csontmarad
vánnyal, vagy anélkül kerülnek elő. 
Máskor viszont egy körülhatárol
ható szűk körön belül csak szerény 
csontszilánkok jelzik az egykori 
temetkezést. A 16 urnásnak tekint
hető temetkezésből ezeknek alig fe
lében fordul csupán elő a klasszikus
nak tekinthető egy-két tállal lefedett 
halotti urna, kis ivóedény és esetle
ges egyéb leletek. (2. kép 1-2.) Az 
esetek többségében vegyes edénytí-

vagy föl sem lelhető emberi maradványokat pusok tartalmaztak több-kevesebb 
szűk urnafészekbe temetve. 

A fennmaradó 119 temetkezésből több-kevesebb meghatározható emberi csont
maradvány került elő. A jól megőrzött csontvázak mellett jó néhány rossz meg
tartású felnőtt, vagy alig észlelhető gyermek, illetve csecsemő sírja is volt. Mindent 
egybevetve, s a kettős sírokat is számba véve a temetőben 122 egyént temettek el 

korhasztásos rítusban. Ehhez járul 
még a 84. sírból vázrészek nélkül 
előkerült férfi és női koponya. 

Az elhantoltak túlnyomó több
ségét többé kevésbé felhúzott ka
rokkal és lábakkal, olykor a legszo
rosabb összekötözést feltételező, 
máskori lazább ún. „zsugorított" 
helyzetben temették el. Rendsze
rint jobboldalukra fektetve kerül
tek sírba, fejjel a napnyugta évsza
konként változó irányába. Az É-
ÉNy-i-tól a D-DNy-i tájolásig 100 
foknyi az ingadozás (3. kép). Az el
térés ennél csak ritka esetekben na
gyobb, amikor ez más rítusbeli el
téréssel is párosul. Ilyen például a 
bal oldali fektetés, vagy a nyújtott 
háton fekvő testhelyzet, mely kife
jezetten szegényes, vagy kivételesen 
éppen különleges temetkezést je
lezhet. 

Ilyen lehetett a temető nyújtott 
3. kép. Szabadszállás-Józan, 124. sír háton fekvő helyzetben É-D-i 
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irányításban eltemetett 166. 
sz. női sírja. Távoli eredetű 
(balkáni?) bronz ruhakapcsoló 
tűje, borostyángyöngye (4. kép 
2., S.) is jelzi különleges hely
zetét, csakúgy, mint a fej és a 
lábak táján korhadó mellék
letek számára a sír aljába mé
lyített 40 cm széles és 30 cm 
mélységű árkok. Ezekben ta
láltuk a melléadott agyag
edények töredékeit is (4. kép 
7.). Ezen túl azonban ez volt a 
temető egyetlen sírja, amelynél 
szándékos bolygatást tételez
hettünk fel a nyakon és a fejen 
viselt ékszerek megszerzése 
céljából. Különállását az is alá
támasztja, hogy nem kerültek 
a sírjába a temető „rangosabb" 
női sírjaiban szokásos barbár 
pipere eszközök, a test festését 
- amely a kortárs Hérodotosz 
szerint az agathyrsök sajátos 
szokása - szolgáló, vörös, bar
na, fekete és fehér festékrögök, 
változatos mintázatú agyag-
pecsétlők és a hozzájuk tartozó 
festékdörzsölő kőlap. Talán 
ezek körébe sorolhatók a mini
atűr edénykék vagy a bronz pi
pere tégely, melyek éppúgy hiányoztak e sírból, mint a megszokott tömegcikkek: 
a vaskos elektron bevonatú bronz fülbevalók, a vásári „szemes" üvegpaszta gyön
gyök és tengeri csiga stb. gyöngysorok. 

A temető férfisírjai talán még szegényebbek, vagy legalábbis nem múlják felül a 
női sírokat. Az először megjelenő vaskések, fenőkövek mindkét nem által használt 
munkaeszközök lehettek, s az alig fél tucatnyi - a korszakra oly jellemző - három 
élű bronznyílhegyből is jutott még női sírba is. Az egyetlen félelmetesebb eszköz 
egy ritkább típusú fokos balta, emellett késszerű, sajnos nem rekonstruálható 
hosszabb vastárgy maradt ránk, töredékekben. így nem mernénk sem szkíta rövid
kardként (akinakes), sem belső ívén élezett fegyverként meghatározni. Teljességgel 
hiányoznak továbbá a temetőből a lovas nomád fegyverzet és lószerszám ismert 
tartozékai, továbbmenve ritkaság számba megy az állatcsont melléklet, s mind
össze egyetlen ló állkapocs utal a lótartásra. Temetőnk esetében tehát fel sem 
vetődhet a szkítakor kutatásának alapvető klasszikus kérdése: vajon részt vett-e, s 
ha igen, akkor milyen mértékben a valódi szkíta etnikum a Kárpát-medence szkí-

4. kép. Szabadszállás-józan, 166. sír 
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takori kultúrájának alakításá
ban. Temetőnk esetében e kér
désre egyértelmű nemmel kell 
válaszolnunk. A temető vándor
lásokkal felül rétegzett késő
bronzkori alapnépességét a ko
rai vaskorban K-ről és Ny-ról 
egyaránt érhették migrációs ha
tások. Kultúráját tekintve azon
ban meghatározóvá a Kárpátok 
K-i előterétől a Fekete-tengerig 
követhető - Hérodotosz, a kor
társ görög történetíró által 
„földművelő szkítáknak" neve
zett - talán tráknak tekinthető 
népességgel, mellyel leginkább 
rokonítható. 

E területről jutott el hoz
zánk a felsoroltak mellett a fa-

5. kép. Szabadszállás-Józan, 83. sír zekaskorong ismerete is. A 
korszak ismert, kissé egyhangú 

kerámiatípusait, a rutinos műhelyek kitűnő anyagú és égetésű termékeit te
metőnkben is megtaláljuk. Kereskedelmi áruként érkeztek, s a gyártáskor, vagy 
a használatban sérült darabokat is megbecsülték, javították, s nemegyszer sírba 
is helyezték. Emellett megtalálhatók a kézzel formált, jó anyagú, finom felületi 
kidolgozású, fényezésű edények is, bizonyára a helyi fazekasság termékei. 
Tökéletlen égetésük folytán sajnos anyaguk könnyen pusztul, jórészük rekonst-
ruálhatatlan. A házilagos, nem iparszerűen készített, kézzel gyúrt, s szabad 
tűzön égetett edénykék olykor maradandóbbak. Az uniformizált urnák, hor
dószerű fazekak, tálak és merítő bögrék egyhangúságát egyrészt az előbb em
lítettek változatos ügyefogyottsága oldja némileg. Másrészt azonban színezik a 
kerámia leleteket a szomszédos, illetve olykor a távolabbi kultúrák hatásait 
tükröző kicsinyített edénytípusok. A korongolt, vagy kézzel formált urnák, ha
talmas grafitozott, fényezett Hallstatt kori edénytípusok a megszólalásig hű 
másolatai arasznyi palackok formájában jelzik - mint megannyi vásárfia - a tér
ség kapcsolatát a Dunántúl szomszédos, s talán a Tiszántúl távolabbi területei
vel, jelezve, hogy a Duna-Tisza közét átszelő távolsági útvonalak valóban már 
az őskor folyamán kialakultak. 
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Scholtz Róbert 

FEJEZETEK CSONGRÁD MEGYE 
SZKÍTA KORI LELŐHELYEINEK 

KUTATÁSTÖRTÉNETÉBŐL 





„Először is fordulva Napkelet felé 
elérsz a földre, melyet fel nem szántanak, 
találkozol kóbor szküthákkal is, fonott 
kasokban laknak ők, jól gördülő kocsin, 
s íjból kilőnek messzeröppenő nyilat. 
Ne menj közel hozzájuk: szedd a lábadat, 
s tenger csapkodta sziklapart felé siess. " 

(Aiszkhülosz 1991. 28.) 

A magyar Alföld középső vaskorával foglalkozó régészeti szakirodalom tanul
mányozása közben gyakran találkozhatunk Csongrád megyei tárgyak említésével. 
Ezalatt nemcsak az első publikációkat, előzetes, illetve ásatási jelentéseket kell 
értenünk, hanem azokat a tanulmányokat is, amelyekben az itt napvilágra került 
tárgyak, megfigyelt jelenségek a máshol előkerült leletek közlésénél párhuzamként 
szerepelnek, vagy általános érvényű következtetések levonását célzó, nagyobb 
lélegzetű művek elméleti alapjául szolgálnak. Köszönhető ez annak, hogy olyan 
jelentős leletegyüttesek láttak napvilágot ebben a térségben (1. kép), amelyek iránt 
szélesebb szakmai körökben, 
gyakran nemzetközi szinten is 
komoly érdeklődés mutatko
zott és mutatkozik mind a mai 
napig.1 

Mindaz, ami a XIX. század 
végén még gyermekcipőben járó 
magyar archeológia terén történt 
- kis kivétellel - csak arra volt 
elégséges, hogy bizonyos alap
vető fogalmakat tisztázzon, és a 
felvetődött problémákhoz meg
felelő anyagot gyűjtsön. Ősko
runk egyik talán legvitatottabb, 
mégis mindmáig megválaszolat
lan kérdése, a szkíta probléma is 
ekkor vetődött fel először. Ha
zánk szkíta leleteinek meglétére 
J. R. Aspelin hívta fel a figyelmet 
1876-ban.2 Az általa kiválasztott 
régiségeket Hammel József 1893-
ban ismertette. О szólította fel 
kutatóinkat először e leletek -
„idegenszerű jelenségek" - egybe
gyűjtésére. Csongrád megye első 
szkíta kori emlékei Csongrád és 
Csanytelek - akkor még Csany -
területéről kerültek a Magyar 
Nemzeti Múzeumba. Ez utóbbi 
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1. kép. Csongrád megye fontosabb lelőhelyei, 
a dolgozat végén található lelőhely-katalógusssal 

megegyező számozással (LÁSZLÓ 1988. I. térkép) 
I. Ligetes, lápos, azonális talajú és növényzetű 

alacsony árterek, gyakori árvízborítással 
II. Magas árterek, időszakos árvízi elöntéssel, a 
szigeteken, partokon halásztelepekkel, nyáron 

állattenyésztéssel 
III. Löszös, ármentes síkságok az állandó vagy téli 

szállásokkal 



bolygatott sírból származó borostyángyöngyöket és bronztárgyakat tévesen „Rá
kosi leletekként" ismertették.3 A tárgyak kor és lelőhely meghatározását utóbb 
Fettich Nándor helyesbítette.4 

A kis számú régészeti feltárás és a gyér emlékanyag mind közrejátszott abban, 
hogy Csongrád megye 1896-ban megjelent monográfiájában a honfoglalás előtti 
korszak csupán egy ívet foglalt el. Vaskori lelőhelyet mindössze hármat említettek 
meg.5 Hasonló volt az arány a századfordulón megírt „Szeged történetében" is.° 
Hódmezővásárhely monográfiájának elkészülte után Szentes őskori képének felvá
zolásával Csallány Gábor próbálkozott (1914), ám a kevés vaskori lelőhely és 
emlékanyag alapján „e korszak képét megrajzolni ezidőszerint fölötte bajos" volt.7 

Az 1920-as évek közepétől Fettich Nándor széles anyag- és irodalomismerettel 
rendelkező publikációi teremtettek jó alapot a szkíta kor kérdései iránt érdeklődő 
kutatók számára.8 A kárpát-medencei szkíta leleteket elterjedésük alapján három 
nagyobb összefüggő csoportra osztotta: 1. a Maros, a Kis-és Nagyküküllő, vala
mint az Olt folyók vidéke, 2. a Dunától nyugatra eső területek, 3. a Tisza és mel
lékfolyóinak vidéke. A dél-alföldi megyék leleteit ez utóbbiba sorolta, korukat 
Paul Reinecke nyomán a Kr. e. VII-V századra határozta meg.9 

A két alföldi fejedelmi lelet - Tápiószentmárton (1923) és Zöldhalompuszta 
(1928) - szerencsés felfedezése után nagy erővel indult meg hazánkban a szkíta 
kutatás. 1931 őszétől Csanytelken és a szentesi határ Jaksornak nevezett részén 
lévő Kettőshalom közvetlen szomszédságában tártak fel szkíta kori temetőket. E 
korszakba tartozó sírokat hoztak napvilágra Szentes-Kistőkén és Hódme-
zővásárhely-Kishomokon is. Az első telepre utaló nyomok - méhkas, illetve sza
bálytalan formájú gödrök - 1943 augusztusában, a hódmezővásárhelyi Fehértó 
partján kerültek elő. A feltárásokat vezető Párducz Mihály a 12. lelőhelyen, egy 
sártapasszal és cseréppel kirakott, 270x180 cm nagyságú, négyszögletes területre 
lett figyelmes. Mivel cölöplyukak nem kerültek elő, ezért úgy vélte, hogy egy szkí
ta kori „faváznélküli, nádból készült, gúlaformájú kunyhót" sikerült találnia.10 

„Az őskor történelme felett borongó homályt" eloszlatni igyekvő magyar 
régészek új feladatokat jelöltek ki hazai archeológiánknak. E feladatok egyre 
tudatosabb meglátásának eredménye, hogy a régészeti tanulmányok a stratigráfia 
által hitelesített leletek tipológiai összevetésével kísérelték meg az egyes régiók 
kultúráinak területét, összetételét, illetve a környező kultúrkörökkel való kapcso
latát meghatározni, mindezt a földrajzi viszonyok és etnikai kérdések figyelembe 
vételével.11 „E belátás világánál" szerkesztette meg Zalotay Elemér Csongrád me
gye őskorának történeti földrajzát, melyet az alábbi sorokkal zárt: „Az egyre sza
porodó bizonyítékok útmutatása nyomán ennek a népelemnek (szkíta) sokkal na
gyobb jelentőséget kell majd tulajdonítanunk az Alföld őstörténetében, mint azt 
eddig tettük."12 

A régészeti feltárásokkal párhuzamosan indult meg a törekvés a magyarországi, 
illetve a Kárpátok övezte terület szkíta anyagának összegyűjtésére és monografikus 
feldolgozására. Ennek a munkának volt egyik résztvevője (Fettich Nándor és 
Roska Márton mellett) Bottyán Árpád, aki az egész országra kiterjedő anyagfelvé
tel elvégzése után írta meg a „Szkíták a magyar Alföldön" című doktori disszertá
cióját. Célja az Alföld szkíta korának történeti szemléletű összefoglalása volt, ám 
a közbejött második világháború eseményei és a szerző nyomtalan eltűnése lehe-
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tétlenné tették mind a könyv, mind az összegyűjtött szkíta leletek corpus-szerű 
megjelentetését. Dolgozatában az Alföld- és az Erdélyi- csoport mellé Fettich 
korábbi Dunántúli-csoportja helyett a - Böhm-Jankovich kutatásai által kimuta
tott (1936) - kárpátaljai, Kustánfalva-csoportot illesztette be. Az Alföld-csoport 
területén előkerült három aranyleletes fejedelmi síregyüttes alapján három etnikai 
és kulturális változatot, ún. alcsoportot különböztetett meg (I. Zöldhalompusztai-, 
II. Tápiószentmártoni- és III. Gyomai-alcsoport). Ezek leletanyaga véleménye 
szerint egymástól földrajzilag és geológiailag elkülönülve, háromféle földrajzi 
környezetben: I. hegyaljai, II. vízszegény pusztaságok, III. termékeny folyók köze 
vagy löszös területen jelenik meg.13 Csongrád megye szkíta kori lelőhelyeit -
Csanytelek, Szentes-Vekerzug, Szentes-Kistőke, Szentes-Jaksorpart és Hódme-
zővásárhely-Kishomok - a Tisza-Maros-Körösök közti alföldi területeket magá
ba foglaló Gyomai-alcsoportba osztotta be.14 

A Gyomai-alcsoport változatos rítusú és a IV századnál korábbi időre utaló 
leleteket tartalmazó temetkezései alapján feltételezte, hogy a szkíták több hullám
ban vándoroltak be hazánk területére. Az első beköltözők a Kr. e. VII-V század
ban Erdélyből, a Maros és Körös folyók mentén érkeztek. Szállásterületük felte
hetően a Gyomai-alcsoport vidékén volt. Az egész Alföldet megszálló második 
hullám az Északkeleti-Kárpátok szorosain át jött. Mivel e csoport régészeti anya
ga legnagyobbrészt korongolt edényeket tartalmazó leletegyüttesekből származik, 
ezért a Kárpát-medencében megjelenő korongolási technika datálása alapján az 
érkezésüket a Kr. e. IV század közepére tette.15 

A korongolt edények kelta származtatásán alapuló téves időrendi 
meghatározását a Vekerzugon folytatott ásatások megfigyelései és Lengyel Irina 
felismerései nyomán Párducz Mihály helyesbítette.16 Párducz alföldi szkíta ko
runk kezdetét a Kr. e. 560/550-es évekre helyezte. „Véleménye szerint ekkor egy 
a Dnyeper folyó erdős sztyeppéi vidékéről a magyar Alföldre vándorolt népcso
port hozta magával a szkíta típusú tárgyak készítésének szokását.17 Ez a népesség 
a Kr. e. V század első feléig tartott fenn kapcsolatokat a sztyeppéi területekkel.1^ 
Önállóságát a Kr. e. IV század folyamán a kelta megjelenés szüntette meg..."19 E 
korai szkíta népességet előbb - gazdag temetőjük nyomán - Vekerzug-, utóbb Al
föld-csoportnak nevezte el. Jellegzetes tárgyi emlékanyagukat térképre vetítve a 
csoport lehetséges elterjedési területét a Tisza-völgyén és a Tiszántúlon kívül 
Szlovákia déli területére, Heténytől/Chotin Kassáig/Kosice lokalizálta. Fettich 
Nándor korábbi megállapításával összhangban a Balaton vonalától északra fekvő 
vidékeken is erőteljes szkíta befolyással, esetleg településekkel számolt.20 

A szkíta korszak kiemelkedő lelőhelye: Vekerzug. Szentestől kb. 12 km-re észak
keletre, a már kiszáradt Veker folyót kísérő vonulaton található. A Csallány Gábor 
nevéhez fűződő első leletmentések után (1937, 1941) az 1950-es évek elején 
Párducz Mihály vezetett feltárásokat a kérdéses dombon.21 Elődje hiányos teme
tőtérképe miatt szinte csak találomra megnyitott szelvényében már az első mun
kanapon két kettős lósírt sikerült munkásaival kibontania. A második sírban -
mely figyelembe véve az eddig itt feltárt sírokat, a 13-as számot kapta -, vastag 
faszénréteg alatt két felszerszámozott ló csontváza feküdt egymással szemközt, fej
jel északnyugati irányba tájolva. A bal oldali ló felett lévő négy kerékabroncs és 
kerékagy nyilvánvalóvá tette, hogy e sírba a lovak mellé kocsit is temettek (lásd a 
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kötetben Kemenczei Tibor dolgozatának 8. képét).22 A Magyarország legrégebbi 
kocsileletét tartalmazó vekerzugi sírt Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba 
szállították. 

Az eredeti helyzetben kiemelt - kb. öt tonna súlyú - síregyüttes vizsgálata lehe
tővé tette a kutatók számára, hogy belőle a két és félezer évvel ezelőtt a Kárpát
medence területén élt nép kocsijára és lovaira vonatkozóan értékes adatokat nyer
jenek. A sírban talált alkatrészek alapján Bökönyi Sándor egy egyszerű, tömör falú 
kocsit képzelt el, 73 cm átmérőjű, küllős kerekekkel. Állítása szerint ez utóbbiak -
Párducz véleményével ellentétben - nem a tengelyen, hanem a tengellyel együtt 
forogtak (2. kép)?^ A lovak csontjait borító nagy mennyiségű faszén, illetve a 
kettesével egymás felett fekvő abroncsok alapján feltételezte, hogy a kocsit a sír 
szélén meggyújtották, és mikor már jól égett, bedöntötték a sírgödörben fekvő 
állatokra.24 

Hérodotosz feljegyzéseiből tudjuk, hogy a szkíták halott királyuk bebalzsamo
zott testét szekérre rakva hordozták körbe birodalmukban, míg a gerrhoszok föld
jére nem értek, ahol nagy pompával temették el. E szokás (természetesen királyi 
pompa nélkül) a közembereknél is megvolt. Erről így ír: „A halottat a legközeleb
bi rokonai szekérre fektetik, és körbe-sorba elviszik minden barátjához. A barátok 
vendégül látják a kíséretet, és a halott elé is ugyanannyi ételt tesznek, mint a töb
biek elé. A közember testét negyven napon át így hordozzák, s csak aztán temetik 
el." (Hérodotosz IV 71-73.) 

A temető területén feltárt 151 sírból összesen 17 ló csontváza került elő.25 A 
csontjaikon végzett vizsgálatok arra utaltak, hogy a XIX. században kihalt dél
orosz vádló, a tarpán vaskori ősétől származtak.26 E zömök testű, 120-130 cm 
marmagasságú lovak feltehetőleg a szkíták csoportjaival kerültek a Kárpát-me

dencébe, ahol úgyszólván a nép
vándorlás korig egyeduralkodók 
maradtak.27 

Az Alföld-csoport népe lovait 
felszerszámozva hantolta el.28 A sír 
földjében talált zabiákon lévő lyu
kak elhelyezkedése és mérete, illet
ve a lovak koponyáin talált korong 
alakú szíjelosztók, ún. phalerák 
helyzete jó támpontot biztosított a 

2. kép. Szkíta kocsi, Bökönyi Sándor rekonstrukciós lószerszámzat rekonstruálásához. 
rajza a Szentes-vekerzugi 13. sír leletei alapján Párducz Mihály szerint a kantárok 

(BÖKÖNYI 1956. 1. kép) igen vékony (kb. 7 mm szélességű), 
esetenként díszített szíját, a zabla 

oldaltagokon lévő két szélső lyukba, fordított Y vagy V alakban kapcsolták. A való
színűleg szélesebb kantárszárat pedig a zabla két végén lévő karikába fűzték (3. 
kép).29 E kantárzat-rekonstrukció különösen fontos, mivel mind a szkíta kori, 
mind a szkítákat megelőző, s velük (vélhetően) rokon iráni kimmerek kutatói nagy 
súlyt helyeztek épp a lószerszámok tipológiájának és kronológiájának kidolgo
zására. 

A lelőhely további érdekessége, hogy itt sikerült először szkíta kori temetőben 
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egymásra temetkezést megfigyelni. A lelőkörülmények alapján Párducz elképzel
hetőnek vélte hogy, a gazdag mellékletekkel ellátott nő - gazdasszony - felé, vele 
ellentétes irányban fektetve szolgálólányát temették itt el.30 

A vekerzugi temető feltárását követő majd negyed században Gazdapusztai 
Gyula Hódmezővásárhely környékén - Kishomok, IV Téglagyár - végzett feltáró 
munkája, illetve Trogmayer Ottó egy-két napos leletmentései csupán kisebb sír
csoportokkal, illetve néhány gödörből álló telepjelenséggel szaporította a megye 
középső vaskori lelőhelyeinek számát.31 Gazdapusztai Gyula nem értett egyet a 
hazai kutatók azon nézetével, miszerint szkíták vándoroltak volna be a Kárpát
medence területére. Véleménye szerint ez a nép a Kárpát-medencében nem tele
pedett le. A szkíta jellegű tárgyak 
kereskedelmi úton juthattak e 
vidékre.32 

Szeged környékén az 1970-es 
évek végéig nem került napvilágra 
teljes bizonyossággal a szkíta kor
hoz köthető lelet.33 Ekkor két nagy 
sírszámú temető feltárását kezdték 
meg a Móra Ferenc Múzeum 
régészei. A Tisza, illetve a Dong-ér 
környéki vizes, lápos területből alig 
pár méterre kiemelkedő Sándorfal-
va-eperjesi és Csany telek-új halastói 
magaslatokon igen változatos rítusú 
temetkezéseket, többes-, illetve biri-
tuális (kettősrítusú) sírokat sikerült megfigyelniük.34 Utóbbi jelenséget az ásató, a 
halottait hamvasztva és korhasztva elhantoló, kétféle népesség egymásra hatásának 
jeleként értékelte.35 

A 71 sírból álló, 95%-ban feltárt Sándorfalva-eperjesi temetőben két nagy
méretű, feldúlt, eredetileg gazdag melléklettel ellátott, hamvasztásos temetkezés is 
napvilágra került.36 Az egyiket (145. számú) 8,4 m külső átmérőjű, ENy-i és DK-
i oldalán bejárattal tagolt, kör alakú árok vette körül. Az árok határolta rész köze
pén megközelítőleg négyszögletes alaprajzú, 240 cm oldalhosszúságú sírgödörben 
feltehetőleg egy előkelő férfi, talán a közösség vezetőjének hamvai feküdtek. Mi
vel a sírt már korábban kirabolták csupán egy összetört urna darabjait, egy bronz 
szíjelosztó gombot és néhány bronztöredéket sikerült a régészeknek megmen
teniük.37 

Kör alakú árokkal kerített, ám ezúttal csontvázas sírt sikerült Bende Líviának 
Algyő területén megfigyelnie, ahol egy 82 sírból álló szkíta kori temetőt tárt fel.38 

Az árokkal kerített - feltehetőleg halmos - sírok párhuzamait elsősorban a dél
orosz sztyeppén, szórványosan hazánk területén is megtaláljuk.39 Számuk a soro
zatos feltárások következtében egyre inkább szaporodik. Vélhetőleg nagyobb mér
tékben kell számolnunk majd velük a szkíta kor etnikai kérdéseinek megoldási 
kísérleteinél.40 

Csongrád megye eddigi legnagyobb sírszámú szkíta kori temetőjét Sándor-
falvától légvonalban kb. 30 km-re északra, Csany telek-Új halastón tárták fel. A te-

3. kép. Szkíta kori zablarekonstrukció, Párducz 
Mihály rekonstrukciós rajza 

a Szentes-vekerzugi 13. sír leletei alapján 
(PÁRDUCZ 1953. VIII. t.) 
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rületen napvilágra került 250 (!) sír szinte teljes keresztmetszetét adja a Tisza vidék 
szkíta kori lakosságának a Kr. e. VII. század végétől, a kelták megjelenéséig. E 
vidék vaskori népessége különböző, számunkra olykor különlegesnek tűnő rítus 
szerint temette el halottait. Különlegesnek tekinthetjük a temető 15. számú sírját, 
melyben a bal oldalára kuporított felnőtt nőt magában a sírgödörben hamvasztot
ták el. Vélhetőleg analóg jelenséget észlelt Csallány Gábor a lelőhelytől mintegy 3 
km-re fekvő Csanytelek-Tömörkény utcai temetőben (28. sír), ám az em
lékanyagot közzétevő Párducz Mihály nem tartotta valószínűnek, hogy a sírban 
égették volna el a halottat. Szerinte a máshol elégetett csontokat megközelítőleg 
anatómiai rendben helyezték vissza a sírba.41 Galántha Márta szerint ez a jelenség, 
egy „népesség rítusváltásának kézzel fogható bizonyítéka", ami talán a helyi lakos
ságnak a keleti jövevényekkel való keveredésére utalt.42 

Az itt élt lakosság temetkezési szokásait elsősorban a halottakról való nagyfokú 
gondoskodás jellemezte. Erre nemcsak a nagyszámú étel- és italáldozat, az éksze
rek, fegyverek, mindennapi használati tárgyak sírba helyezése utal, hanem a halott 
másvilági otthonának, a „halott házának" gondos kialakítása is. Ez utóbbiak kö
rébe soroljuk a hazai szkíta kori temetőkben először Csany telek-Új halastón meg

figyelt faládás sírokat.43 E keleti eredetű 
építmények általában deszkából, a sarka
ikon keresztkötéssel összeácsolt vastagabb 
gerendákból, illetve faágakból összeállí
tott sírládák voltak. Tetejüket hasonló fa
anyaggal, különböző módon fedték le.44 

A 123. sír esetében a ládát a kiásott sír
gödörben állították össze úgy, hogy az az 
egész gödröt kitöltse. A ládának így nem 
koporsó funkciója volt, - nem abban vit
ték a hamvakat az égetőhelyről a sírba - , 
hanem sírkamra szerepet tölthetett be.45 

E temetkezési rítus párhuzamait a dél
orosz sztyeppén kell keresnünk, ahol a 
gerendákból ácsolt sírkamrák használatá
nak már a szkíták előtt is évezredes hagyo
mányai voltak.46 „A keleti párhuzamok 
segítségével azonban nemcsak e szokás 
eredetére és jelentésére deríthetünk fényt, 
hanem feltételezhetjük azt is, hogy e fa
szerkezetek segítségével módunk nyílik 
majd a szkíta kori lakóházak rekonstruk
cióját is elkészíteni."47 

Csany telek-Új halastó a Kárpát-meden
ce fegyverekben leggazdagabb szkíta kori 
temetője. A sírok majd negyedébe (48!) 
temettek el felfegyverzett férfiakat.48 Sok 
esetben többféle fegyvert, leggyakrabban 
lándzsát és nyílhegyet, lándzsát és csá-

4. kép. Kr. e. VI. századi szkíta páncélos 
lovas, D. Seuscsuk rekonstrukciós rajza a 

scsucsinkai kurgán leletei alapján 
(CERNENKO 1991. Abb. 1.) 
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kányt, illetve lándzsát és nagyméretű kést 
helyeztek az elhunyt mellé. A hazai szkíta 
kori temetkezésekben igen ritka védő
fegyverek közül pikkelypáncél lemezei, 
továbbá egy pajzs szegélyének korrodált 
vasdarabkái is felszínre kerültek49 (4-5. 
kép). A fegyveres sírok az egész temető te
rületén arányosan oszlanak meg. „Ez 
nemcsak arra utal, hogy a közösség éle
tében végig meghatározó szerepet játszott 
e réteg, hanem arra is, hogy a temetőt 
egyidejűleg több helyen nyitották, s nagy 
valószínűséggel - mivel a sírok csoporto
kat alkotnak - egy-egy család egymás mel
lé temethette elhunyt hozzátartozóit."50 

Galántha Márta a megye területén folyta
tott feltárások tapasztalata alapján úgy 
vélte, hogy a szkíta kor lényeges kérdé
seire - úgymint etnikum, belső kronoló
gia, területi megoszlás, stb. - nem lehet 
biztos választ adni a korszakra vonatkozó 
teljes információs- és leletanyag áttekin
tése nélkül.51 

Kutatás tör ténet i Összefoglalónkat ezért 5. kép. Kr. e. V. századi nehézpáncélos szkíta 
azzal a reménnyel zárjuk, hogy a szkíta (és gyalogos, D. Sevscsuk rekonstrukciós rajza a 
preszkíta) kor kutatása hazánkban a gladkovscsinai leletek alapján 
jövőben új lendületet vesz. Sor kerül a tel- (CERNENKO 1991. Abb. 3.) 
jes - beleértve az itt megemlített és pub
likálatlan - leletanyag közzétételére, illetve annak értékelésére. Ennek köszön
hetően lehetővé válna egy beható történeti összefoglaló megírása, mely értően 
tudná a sztyeppéi szkíta leletekkel és történettel a Kárpát-medenceit egybevetni. 

LELŐHELY-KATALÓGUS 

A katalógus összeállításához a Régészeti Füzetekben, illetve Csongrád megye 
településeinek monográfiáiban publikált lelőhelyeket használtuk fel. A tárgyleírá
sokat mellőzve a lelőkörülményeket, illetve a feltárt szkíta korinak vélt objek
tumok számát közöljük. 

1. Algyő-Békás-határ, szórványok: 1982-ben Béres Mária gyűjtötte terepbejárás 
során (KÜRTI 1987. 70., 26. lh.). 

2. Algyő-Hercegtanya, szórványok: 1976-ban Kürti Béla gyűjtötte terepbejárás 
során (KÜRTI 1987. 70., 20. lh.). 

3. Algyő-Barakktábor: az Alföldi Kőolajfúrási Üzem munkásszállásainak 
alapozása közben csontvázas temetkezéseket bolygattak meg. 1968-ban rövid hite
lesítő ásatás során Trogmayer Ottó két sír mellékleteit szállította a Móra Ferenc 
Múzeumba. Bende Lívia 2000-200l-ben hozott napvilágra további 97 objektu-
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mot, így 82 sírt, 6 gödröt, 8 cölöplyukat és egy körárkot (MFMA. 81-76.; TROG-
MAYER 1969. 1.; KÜRTI 1984. 70., 14. lh.). 

4. Algyő-Tisza-ártér: egy hamvasztásos sír (KÜRTI 1987. 70., 40. lh.). 
5. Csanytelek-Széchenyi u. 10. sz.: A ház előtt 1961-ben, csatornázás közben, 

négy szétdúlt, csontvázas sírt tárt fel Trogmayer Ottó (TROGMAYER 1962. 12.). 
6. Csanytelek-Tömörkényi utca: 1894-ben került elő az első bolygatott 

csontváz. 1910-ben kettő, majd 1931-ben további 27 sírt tárt fel Csallány Gábor 
(PÁRDUCZ-CSALLÁNY 1944-45. 81-85.). 

7. Csanytelek-Újhalastó: Hegedűs Katalin és Vörös Gabriella által 1979-ben 
megkezdett leletmentést Galántha Márta folytatta 1985-ig. A hat év alatt 250 sírt 
tártak fel (GALÁNTHA 1986. 12.). 

8. Csongrád-Belsőváros: az Endre király u. 9. sz. alatt zsugorított sírok kerül
tek elő a korszak jellegzetes kerámiájával (ZALOTAY 1932. 97., 47. lh.). 

9. Csongrád-Mámai-part: 1920-ban Farkas Sándor szentesi gyógyszerész (!) 
szkíta sírokat tárt fel Éder László földjén (HORVÁTH-H. SIMON 1999. 26.). 

10. Csongrád-Beloiannisz utca: szórvány, Tari László gyűjtése (HORVÁTH-H. 
SIMON 1999. 26.). 

11. Csongrád-Várhát: szórvány (HORVÁTH-H. SIMON 1999. 26.). 
12. Csongrád-Petőfi Tsz: nyújtott csontvázas sír (HORVÁTH-H. SIMON 

1999. 26.). 
13. Deszk: szórvány (MFMA. 300-76.; TROGMAYER 1984. 80-81.). 
14. Fábiánsebestyén-Kórógypart: szórvány, 1908-ban Sebők Antal ajándékozta 

a múzeumnak (PÁRDUCZ 1944-45. 89.). 
15. Hódmezővásárhely-Kishomok-Kovácstanya: 16 sírt tárt fel Párducz Mihály 

1938-ban. Gazdapusztai Gyula 1963-ban további sírokat bontott ki, majd 1968-
ban egy házalapot tárt fel (PÁRDUCZ 1940. 79-94.; GAZDAPUSZTAI 1966-67. 
43-59.; MFMA. 166-76., 1450-91., 82-76.). 

16. Hódmezővásárhely-Kishomok-Illéstanya: egy urnás temetkezés (KOREK 
1984. 182. 2. lh.). 

17. Hódmezővásárhely-Kmoskótanya: ember és ló csontok kerültek elő 
(KOREK 1984. 182. 3. lh.). 

18. Hódmezővásárhely-IV Téglagyár: 1955-ben egy bolygatott hamvasztásos 
sírt tárt fel Gazdapusztai Gyula (MFMA. 333-76.). 

19. Hódmezővásárhely-Rárós: szórvány (KOREK 1984. 182. 4. lh.). 
20. Hódmezővásárhely-Fehértó: egy bolygatott csontvázas sír (1942), további 

8 gödör és egy feltételezett ház alap (PÁRDUCZ 1944-45. 62-73.) 
21. Hódmezővásárhely-Kardoskút-613. tanya: telep (KOREK 1984. 183., 6. lh.). 
22. Hódmezővásárhely-Kardoskút-913. tanya: egy zsugorított csontváz 

(KOREK 1984. 183., 7. lh.). 
23. Hódmezővásárhely-Sós-tó: egy urna (KOREK 1984. 183., 8. lh.). 
24. Hódmezővásárhely-Sós-tó-Vékonytanya: szórvány (KOREK 1984. 183., 9. lh.). 
25. Hódmezővásárhely-Kardoskút-Rostás téglaégető: a négy szegényes anyagú 

gödröt Olasz Ernő tárta fel (KOREK 1984. 183., 10. lh.). 
26. Hódmezővásárhely-Kardoskút-625. tanya: kérdéses (KOREK 1984. 183., 

11. lh.). 
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27. Hódmezővásárhely-Barackos-Fejestanya: 1948-ban három zsugorított sírt 
tárt fel Olasz Ernő (KOREK 1984. 183., 12. lh.). 

28. Mindszent-Mátyás király utca 5. sz.: négy csontvázas sír (VÖRÖS 1996. 
61-62, 25. lh.). 

29. Sándorfalva-Eperjes: 71 sírós temető (GALÁNTHA 1982-83/1. 
115-127.). 

30. Szentes-Kistőke: Tóth Gergely földjén három csontvázas sírt bontottak ki 
(PÁRDUCZ 1944^5. 88.). 

31. Szentes-Vekerzug: 1937-ben, 1941-ben, 1950-ben és 1952-1954 között 
151 sírós temető került napvilágra (PÁRDUCZ-CSALLÁNY 1944-45. 88-89.; 
PÁRDUCZ 1955. 1-22.). 

32. Szentes-Zalota: szórvány (PÁRDUCZ 1944-45. 89.). 
33. Szőreg: két hamvasztásos sírt tárt fel Foltiny István (KOREK 1943. 

203-204.; TROGMAYER 1977. 60.). 

JEGYZETEK 

1. Csongrád megye fontosabb lelőhelyeit Somogyi Sándor honfoglalás kori tájtípus térképén tün
tettük fel. A térképet lásd: LÁSZLÓ 1988. 9-10. 
2. BOTTYÁN 1955. 3.; ZALOTAY 1932. 49.; HAMPEL 1893. 385. 
3. HAMPEL 1893. 385-405., 1894. 265-266. 
4. PÁRDUCZ-CSALLÁNY 1944-45. 81. 
5. Csongrád, Szeged-Öthalom és Tömörkény lelőhelyet sorolja fel. ZSILINSZKY 1896. 18. 
6. REIZNER 1899-1900. 3-21. 
7. CSALLÁNY 1914. 19-49.; ZALOTAY 1932. 95. 
8. Többek között: FETTICH 1928., 1931., 1934. 
9. A Tisza vidéki csoport területén előkerült, hiteles, vagy összetartozó lelettárgyak alapján 
meghatározható sírleletek száma 14 volt. Csongrád megyéből egyedül Csanyt említi, mely 
lelőhelynél a temetkezési jelleg nem állapítható meg (FETTICH 1928. 19.). 
10. Lásd lelőhely-katalógus 5., 15., 30. lh.; PÁRDUCZ-CSALLÁNY 1944-45. 85-88.; BAN
NER 1943. 195-201.; PÁRDUCZ 1944-45. 73. 1. ábra 
11. ZALOTAY 1932. 49-50. 
12. ZALOTAY 1932. 50., 102. 
13. BOTTYÁN 1955. 9-10. 
14. Itt jegyezzük meg, hogy Szentes-Jaksor - jelenleg Kunszentmárton-Jaksor - kívül esik 
Csongrád megye jelenlegi közigazgatási határán. A szövegben említett lelőhely a lelőhely-kataló
gusban nem szerepel. 
15. BOTTYÁN 1955. 72-73. 
16. LENGYEL 1964. 31. 
17. Vékony Gábor elveti a Magyarországon talált szkíta jellegű leletek elsődlegesen sztyeppéi, 
szkíta eredetét. Véleménye szerint e tárgytípusok nagyobbrészt önálló, (helyi) fejlődés ered
ményeként jöttek létre. Rámutat a kronológiai ellentmondásokra, miszerint úgy tűnik, hogy a 
kárpát-medencei szkíta jellegű anyag idősebb, mint a sztyeppéi. A problémát úgy oldja föl, hogy 
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a Vekerzugi kultúra kifejlődésének gyökereit a preszkíta korig vezeti vissza, s kialakulásában 
döntő szerepet az olténiai (Ferigile-csoport), illetve az ÉK-Közép-Balkánról beköltözött csopor
toknak tulajdonít (VÉKONY 1986. 76-78.). 
18. A sztyeppéi területekkel fenntartott kapcsolatok kezdetét és végét „igen szellemesen" két 
görög áruval, az ártándi és a benei hydriával jelezte, utalva a görög kereskedelem szerepére a 
szkíta műveltség elterjedésében (SZABÓ 1969. 70.). 
19. PÁRDUCZ 1973. 42-43.; KEMENCZEI 1999. 171. 
20. PÁRDUCZ 1955a 157-158. Párducz Mihály a Kárpát-medence területén a következő szkí
ta kori - egymástól eredetük tekintetében is eltérő - csoportokat különböztette meg: I. Erdély-, 
II. Felső-Tisza vidék-, III. Alföld-csoport, IV Kustánfalva kultúra (PÁRDUCZ 1973. 39-40.). 
21. PÁRDUCZ-CSALLÁNY 1944-45. 88-89. Első alkalommal négy emberi és két ló, négy 
évvel később további négy emberi és egy ló temetkezést sikerült kibontania. Sajnos temetőtérkép 
csak az első ásatásáról készült, s azon sincs feltüntetve az a fix pont, ahonnan a beméréseket 
végezte. így nem tudni, hogyan viszonyulnak ezek a sírok az 1950-es évek során feltártakhoz. Az 
azonban bizonyos, hogy valamennyi ugyanabból a temetőből való (PÁRDUCZ 1953. 25.). 
22. Valószínű, hogy a kocsi még összetört állapotában sem került teljes egészében a sírba 
(PÁRDUCZ 1953. 35.). 
23. Az orosz és ukrán kutatás a kocsik rekonstrukciójánál soha nem gondol a kocsi modellek és 
régészeti anyag alapján tengelyhez rögzített járműre (Istvánovits Eszter szíves szóbeli közlése). Itt 
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Gyucha Attila 

A SZKÍTA KOR EMLÉKEI 
BÉKÉS MEGYÉBEN 





A vaskor első szakaszából, а Kr. е. IX. század vége, VII. század eleje közötti, a 
szkíta kort közvetlenül megelőző, ún. preszkíta időszakból csak nagyon kevés 
adattal rendelkezünk Békés megye területéről. A kutatás egyik legfontosabb 
megoldatlan problémája, hogy - főkép
pen a felszíni kutatások, terepbejárások 
alapján - meglehetősen nehéz elkü
löníteni a korszak leleteit a korábbi, ké
sőbronzkori, illetve későbbi, szkíta típusú 
leletanyagtól. A megye többnyire csak 
feltételesen preszkítának meghatározott 
településein egyáltalán nem folytak eddig 
ásatások, és temetkezéseket is csak kis 
számban ismerünk a térségből: Dobozról 
egy sír került elő,1 míg Szarvas-Egy
házföldön2 három, valószínűleg korszak
beli csontvázas temetkezést tártak fel (1. 
kép). A gyomai Rigó-ha lomban az 1900 - 1. kép. Csésze a Doboz-marói erdőben talált 
as évek elején talált aranyleletek sírmel- preszkíta korú sírból 
lékletek lehettek.3 Az Alföld területéről 
napvilágot látott, a periódusra jellemző, elrejtett kincsleletek közül kettőt is említ
hetünk Békésből. A biharugrai és sarkadi leletek tárgyai között bronzból készült 
lószerszámokat, fegyvereket és edényeket találunk.4 Gyula határából két, keleti 
mintára készült egybeöntött zabla, míg ugyancsak Sarkadról előázsiai-kaukázusi 
analógiákkal bíró bronz emberszobor, valamint egy északnyugat-balkáni típusú 
övszorító korong ismert az időszakból.5 Az erdős-sztyeppei szkíta tárgytípusok 
legkorábbi alföldi megjelenését az újabb kutatások a Kr. e. VII. századra teszik.6 

A legkorábbi biztosan szkíta kori, Békés megyei lelet felbukkanásáról szóló 
tudósítás 1875-re datálódik. Ekkor négy, a gyulai múzeumban mai napig fellelhető 
edényt találtak földmunkák során Békéscsabán, a Ligeti temetőben. Az egykorú 
híradások szerint még 1867-ben, ugyancsak Békéscsaba belterületén, pinceásás 
közben kerültek napvilágra zsugorított csontvázas temetkezések, míg 1881-ben a 
gyomai körgát építésekor bukkantak urnás sírokra. Ugyan ezen helyszínekről 
egyetlen tárgy sem jutott el a múzeumokba, de a rítusok alapján elképzelhető, 
hogy a temetkezések esetleg a szkíta korban kerültek földbe. Ellenben biztosan 
szkíta kori temetőt dúltak fel a XIX. század második felében a Körös szabályozása 
alkalmával Gyoma-Torzsás-zugban. Feltehetően Békéscsabáról származik az a két, 
1893-ban a Magyar Nemzeti Múzeum birtokába jutott halformájú aranylemez, 
amelyeket minden bizonnyal a szkíta-trák művészeti körrel hozhatunk kapcsolat
ba, és a Kr. e. V-IY századra keltezhetünk.7 Az 1900-as évek első évtizedeiből is 
csak szórványos adataink vannak egy kondorosi és egy eleki sírról, Kevermes és 
Békés környéki leletekről. 

1927-ben került sor az első szkíta kori temetőrészietet eredményező, hiteles 
ásatásra. Móra Ferenc végzett ekkor Medgyesegyháza határának különböző pont
jain feltárásokat, és Uhrin András egykori tanyájánál hat zsugorított, egy nyújtott 
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csontvázas, valamint egy erősen bolygatott, de szintén csontvázas sírt bontott ki. 
A szegényes mellékletanyagban a korszakra jellemző edények mellett bronz 
karperecek és hajkarika, orsógomb, Cyprea kagylók és gyöngyök voltak.8 A 
lelőhelyhez köthető egy, az 1970-es években talált, s 1992-ben a békéscsabai 
múzeumnak ajándékozott vaslándzsa is.9 

Békéscsaba-Fényesen, a Gazsótanyánál 1930-ban sírokat bolygattak meg. 
Banner Benedek végzett próbaásatást a területen, ekkor még Vandáinak vélve a 
temetkezéseket.10 A Banner-féle ásatás területéhez dél felől csatlakozva 1940-ben 
Párducz Mihály folytatta a temető feltárását, immáron helyesen sorolva be a 
sírokat a szkíta korszakba. A két ásatás összesen 77 sírt eredményezett, melyek 
között mind csontvázas - nyújtott és zsugorított - mind hamvasztásos - urnás és 
szórthamvas - temetkezések előfordultak. A mellékletek között a korongolatlan és 
korongolt kerámia szokásos típusai mellett - kettős csonka kúpos urnák, behúzott 
peremű tálak, magas fülű bögrék, hordóformájú edények - a korszak edény
művességének ritka, illetve egyedi formáit is megtaláljuk. A 31., hamvasztásos 
rítusú sírban kilenc edény volt, köztük különleges darabok is, mint például egyfülű 
kancsó, illetve fületlen és füles, rendkívül finom anyagú palackok. A temetkezések
ből csak csekély mennyiségű fémlelet került elő: sima és bordázott, nyitott bronz 
karperecek, gyűrűk, ívfibula-töredék, rosszezüst hajkarika, vasból készült karpere
cek és kések, valamint egy arany fülbevaló pár. Szemes- és üveggyöngyök, orsó
gomb és Cyprea kagylók voltak még a sírmellékletek között. 

Békéscsaba belterületén, a mai Élővíz-csatorna keleti partjáról az említett Ligeti 
temetőn kívül még négy lelőhelyről ismerünk szkíta kori temetkezésekre utaló 
nyomokat. Az Árpád soron és annak közvetlen közelében, a Deák Ferenc utcában 
különböző építkezések alkalmával legkevesebb 12, bizonyosan egy temetőhöz tar
tozott csontvázas és hamvasztásos sírt pusztítottak el az 1940-es évektől nap
jainkig. Bár a korabeli beszámolókból edényekről, gyöngyökről tudunk, sajnálatos 
módon múzeumba mindössze egyetlen tárgy, egy tál jutott. A közeli kórháztól, 
valamint a Kanálisi szőlőkből is vannak olyan adataink, amelyek temetkezésekre 
engednek következtetni. 

Gyulán a város északnyugati peremén fekvő Csíkos-ér-dűlőből és a Vasúti 
homokbányából, illetve a délnyugati határrészen elterülő Kálvária-dűlőből kerül
tek elő bizonytalan időben szkíta kori edények, amelyek alapján temetőket sejt
hetünk területükön. Elképzelhető, hogy a gyulai vár ásatásakor, a XVI-XVII. 
századi feltöltésben talált, egyedi mintázatú, állatalakos pecsétlő is a két temető 
valamelyikéből származik.11 

Gyomán, az egykori Eiler-téglagyár területén találtak két, a szarvasi múzeum
ban őrzött, illetve egy, a gyulai múzeum gyűjteményébe beleltározott edényt, 
melyek alapján a szakirodalomban gyakorta szereplő lelőhelyen egyebek - így 
korai kelta kori temető, szarmata telep és temető - mellett szkíta kori sírokat is 
elpusztíthattak. 

1942-ben a megye mai területének nyugati szélén, a Fehér-tónál,12 a part besza
kadásával zsugorított csontvázas, edény- és gyöngymellékletes temetkezés bukkant 
elő, melynek feltárását Banner János végezte el.13 Ezzel a momentummal az 
Orosháza-kardoskúti térségben - Békésben azóta sem látott módon - a korszak 
viszonylagosan intenzív, némileg a szerencsés véletlenek sorozatának is köszön-

118 



hető kutatása kezdődött meg. Párducz Mihály a temetkezés előkerülésének kö
zelében szkíta kori edénytöredékeket és gyöngyöt gyűjtött a felszínről. Mindezek 
alapján Banner úgy gondolta, hogy a területen nagyobb temető lehetett. 1943-ban 
folytatott, egyhónapos kutatása során terepbejárást végzett? és szondázó ásatásokat 
folytatott a tó körül, illetve annak kiszáradt medrében. Összesen hat lelőhelyen 
bukkant szkíta korinak meghatározott telepnyomokra, közülük a legjelentősebb a 
Horváth János földjéhez tartozó partszakaszon, illetve annak közelében feltárt 
négy gödör, valamint egy valószínűleg házként értelmezhető omladékréteg. Az 
1942-ben felfedezett sír temetőjének felkutatása azonban nem járt sikerrel.14 Nem 
sokkal később publikált dolgozatában Párducz Mihály dolgozta fel Banner kutatá
sainak szkíta kori leletanyagát.15 

Az 1940-es évek végétől a 70-as évek elejéig ifj. Olasz Ernő nagy számban foly
tatott leletmentéseket szkíta korra keltezett lelőhelyeken a megye nyugati-délnyu
gati peremén. Az orosházi határhoz tartozó Sós-tó környékén több lelőhelyről is 
tudomásunk van; a keleti parton megmentett sírban magas fülű bögre és gyöngy 
volt.16 Békéssámsontól északra, a Száraz-ér déli partján, az egykori Kossuth Tsz. 
téglaégetőjében és a közeli községi homokbánya területén 1957-1961 között 
végzett leletmentései során összesen hat szkíta kori hulladékgödröt bontott ki ifj. 
Olasz, míg néhány évvel korábban a belterületen talált hasonló korúnak meg
határozott objektumokat. A téglaégető egyik gödrében egy csecsemő csontvázát is 
feltárta. A település déli részéről házalap ásása közben felszínre került, bizonyosan 
sírlelethez tartozó tárgyak - bögre, bronz karperec és gyöngyök - jutottak a 
Magyar Nemzeti Múzeumba, vélhetően az 1940-es évek végén, 50-es évek kezde
tén. Tótkomlós-Viharsarok Tsz lelőhelyen, a középkori Komlós falu területén 
1959-ben végzett leletmentéseket ifj. Olasz Ernő. Egy magas fülű bögrével mel-
lékletezett zsugorított csontvázas síron kívül hét hulladékgödör tartható innen 
szkíta korinak. Ismerünk hasonló korú telepet a településtől északra, a Száraz-ér 
partján, a Gyulamezőnek nevezett határrészben is. 

Kardoskút bel- és külterületéről jelentős számban bírunk szkíta kori lelőhe
lyekre vonatkozó adatokkal. A Sós-tótól délkeletre, az Orosháza-békéssámsoni út 
mellett egy, a Fehér-tótól délre, a Fejestanyánál három zsugorított csontvázas sír 
került felszínre. Utóbbi temetkezések érdekessége, hogy orsógomb, korongon 
készült, behúzott peremű tál és magas fülű bögre mellett két sírba lapos kőlapokat 
helyeztek a halottak fejéhez.17 Hasonlóra a fényesi temetőben három sírból is 
akad példa. A mai Kardoskúttól nyugatra folyó Aranyod-ér keleti partját kísérő 
széles háton a szkíta korban jelentős falu állhatott, legalábbis erről tanúskodnak a 
belterületen és a község szomszédságában folytatott feltárások. A Rostástanyánál, 
a településtől nyugatra négy, a közeli sportpálya építésekor három középső vasko
ri gödröt tárt fel 1952 és 1953 folyamán ifj. Olasz Ernő. Egyik, a község területén 
1952-ben végzett csatornaépítési munkálatokhoz kapcsolódó beszámolójában 
ugyanő több szkíta kori gödör, valamint egy urnás sír feltárásáról számol be, sajnos 
minden alkalommal a pontos helyszínek megjelölése nélkül. A feltehetően az 
Aranyod-ér nyugati partján állt Gombkötőtanyánál kibontott két sír alapján ifj. 
Olasz szerint azon a területen lehetett a település temetője. 

Békés megyében a korszak mind ez ideig legjelentősebb településkutatására 
1967-ben és 68-ban került sor. Párducz Mihály Kardoskúttól északnyugatra, az 
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Aranyod-ér keleti partján, az egykori Király Jolán-tanyánál nagy felületre kiterjedő 
ásatásokat folytatott, melynek célja az volt, hogy a korábban itt útépítés során 
előkerült leletek alapján feltételezett szkíta kori telepet - legalábbis részben -
feltárja. A vaskori objektumok között számos gazdag leletanyagú gödör volt, 
melyek egyikében egy felnőtt és egy gyermek zsugorított, edénymellékletekkel 
ellátott vázát is megtalálták. A gödör alján további négy edény - egy kettős cson
ka kúpos, bütyökdíszes urna és három korongon készült korsó - volt, melyeket a 
halottaktól salakréteg választotta el. Egy, az ásató által jelképes temetkezésnek ítélt 
sírban két őrlőkő közé helyezett bögre volt. A telepen talált egyetlen biztosan szkí
ta kori ház földbemélyített volt, négyzetes alapú, vesszőfonatos falú. Az ásatási 
területen szétszórtan, közvetlenül az egykori járószinten edénycsomók feküdtek, 
melyek funkciójáról nem tudunk biztosat.18 

1968-ban kertásás közben két szkíta kori sírra bukkantak Orosháza-Gyopáro-
son. A temetkezések nyomán 1969-70-ben Juhász Irén folytatott kutatásokat a 
területen, melyek során 151 további szkíta kori csontvázas és hamvasztásos rítusú 
sírt tart fel. 19 A női sírok mellékletei közül aranyozott ezüst és bronz fülbevalókat, 
spirálisan hajlított, gombban végződő, egy esetben aranylemezzel, néhány 

egyéb esetben elektronlemezzel bevont, 
bronzból készült hajkarikákat, vas- és 
bronz karpereceket, bronztűket, orsó
gombokat, szemes- és pasztagyön
gyöket említhetünk. Hat, különböző 
mintázatú, nyeles agyagpecsétlőből álló 
garnitúrát találtak a 2., hamvasztásos sír 
urnájában (2. kép). Az edényben festék 
alapanyag, bronz karperecek, gyűrű, 
orsógomb és gyöngyök is voltak, alatta 
pedig dörzskő feküdt. A férfi sírokból 
vasfokosok, egy alkalommal lándzsa
hegy, egyenes és görbe hátú vaskések, 
utóbbiak egyike agancstokban - kerül
tek elő. A 140. hamvasztásos rítusú sír
ban vésett pont-körökkel díszített 
csontlécekre bukkantak. A temető sír
jaiban kézzel formált és korongon 
készült egyenes és behúzott peremű 
tálak, urnák, magas fülű bögrék, 
csészék, palackok, hordó- és virág
cserép formájú edények voltak. Össze
sen nyolc - egy kivételével urnás - te
metkezés mellékletei között fordultak 
elő a Békéscsaba-fényesi temetőből és a 

Kardoskút-Fejestanyai sírokból is ismert őrlő- és dörzsölőkövek, gyakorta festék
nyomokkal.20 A temetkezési szokások terén az általánostól eltérő jelenségeket is 
tapasztaltak. Négy sírban a vázakat hasra fektetve találták, a 97. sírban pedig a 
halott koponyája hiányzott, lábait pedig térdben visszatörték. A korszakban nem 

2. kép. Pecsétlőgarnitúra az 
Orosháza-gyopárosi temető 2. sírjából 
(JUHÁSZ 1976. 1. kép 4-9. alapján) 
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ritka a kettős temetkezés; négy sírban figyelték meg Orosházán, közülük a 158. 
sírban a csontvázas és urnás rítus együtt jelentkezett. Az állatmelléklet-adás egyik 
különleges formájának tekinthető, hogy a 49. sírhoz tartozóan, de a sírgödör mel
lett nyitott külön gödörbe helyeztek el egy teljes borjút, valamint egy tehén fejét 
és testének egyes részeit. 

1969-ben Mezőberény belterületén, a mai Vasút u. 5. szám előtt csatornaásás 
közben kerültek felszínre csontvázak, melyek közül az egyik szkíta kori temet
kezésnek bizonyult. A sír mellékletei között bronz karperec, bögre, Cyprea kagy
lók, gyöngyök voltak.21 

A gyopárosi temető közelében, attól mintegy két kilométerre, a Gyopárosi ugar 
nevú határrészben is középső vaskori temetőt feltételezhetünk. Juhász Irén 1974-
ben végzett helyszíni szemléje alkalmával agyagkitermelés során feldúlt, koron
golt, szűkszájú, kétfüles edénnyel ellátott sírt talált, valamint további sírfoltokat 
figyelt meg a bánya metszetfalában. 

1968-ban megindultak Békés megyében a régészeti topográfiai munkák. Az 
egykori szarvasi járás feldolgozása során, egyéb korszakok lelőhelyeinek 
kutatására irányuló szondázó ásatások alkalmával - ha csekély mennyiségben is -
szkíta kori jelenségek, leletek is felszínre kerültek. 1975-ben a Szarvas-Erparton 
folyt feltárás feltételesen kori szkíta korúként meghatározott leleteket is ered
ményezett. Endrőd-Szujókereszten és Endrőd-Öregszőlők IV lelőhelyen egy, 
illetve négy, kevés kerámianyagot tartalmazó gödröt tártak fel 1976-ban, míg 
ugyanebben az évben Örménykút-Sovány-dűlőben két 
gödörből, illetve objektumhoz nem köthetően kerültek 
elő középső vaskori kerámiatöredékek. 

Csárdaszálláson, a középszállási homokbányában 
1976-ban, majd 1983-ban és 1984-ben került sor lelet
mentésekre, melyek során Szénászky Júlia 36 szkíta 
kori sírt is feltárt. A rendkívül gazdag leletanyagban 
egyebek mellett aranylemezzel és elektronnal bevont 
bronz hajkarikák, arany ruhadíszek, bronz karperecek, 
nyílhegyek, vas pikkelypáncél, lándzsák, kések voltak. 
A 17. sír harcosának váza előtt edényeket, jobb karján 
bronz karperecet, csípője alatt nyílhegyeket, bal 
kezében végénél bronzborítással ellátott bőrtokba 
helyezett vas rövidkardot találtak. A fegyver faragott, 
vésett díszű, állatalakos csont markolata a sztyeppéi 
szkíta állatstílust idézi (3. kép). A 22. hamvasztásos 
rítusú sírban a gödörbe szórt vázmaradványok és a 
mellé helyezett edények között mintegy két méter 
hosszan és 4-8 centiméter magasságban háromszög és 
téglalap alakú, vésett pontkörös díszű csontlemezek 
kerültek elő, amelyeket egykoron szerves anyagú 
alapra helyezhettek.22 Hasonló díszű, de biztosan nem 
azonos funkciójú, kisebb, összeilleszthető csontlécek 3. kép. Vas rövid kard 
ugyancsak hamvasztásos temetkezésből Orosháza- állatalakos csont markolata 
Gyopáros 140. sírjából is ismertek. Párducz Mihály az a csárdaszállási temetőből 
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orosháziakkal analóg, csontvázas temetkezésekben talált tárgyakat feltételesen úgy 
értelmezte, hogy bőr- vagy textil fej díszekre varrhatták azokat. 

1977-78-ban Battonya-Vidparton tárt fel Goldman György szkíta kori te-
metőrészletet. Az első évben hat csontvázas és két hamvasztásos sírt bontottak ki, 
az 1978-ban folyt munkáról viszont csak annyit tudunk, hogy további hasonló 
korú sírokat eredményezett. Ezek pontos számáról, mellékleteikről azonban nincs 
adatunk. 

A Tégla- és Cserépipari Vállalat bányamunkáihoz kapcsolódóan Nikolin Edit 
1984-1987 között folytatott leletmentéseket Békéscsabától délre. A feltárások so
rán több korszak kútjai kerültek elő, köztük két lx l méteres, deszkabéléses szkíta 
kori is. A kutakból állatcsontok, valamint különböző csésze-, tál- és fazéktípusok 
mellett egy merítő edény és egy gyékénykosár maradványai is napvilágot láttak. 

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének mikrorégiós kutatási 
programjának keretében a megye nyugati részén szkíta kori lelőhelyeken is foly
tak ásatások. 1992-ben Endrod határában, a Kápolna-halom közelében kerek, 
közepén cölöplyukas, földbe ásott házat, Ugari-dűlő I. lelőhelyen csontvázas, 
edénymellékletes gyereksírt tártak fel. Endrőd-Polyák-alján kettős csontvázas 
temetkezést találtak 1994-ben. 

Gyulavári-Paradicsom-dűlőben gazdag anyagú gödör részletét bontotta ki 
Szatmári Imre és Liska András 1993-ban, míg legutóbb 1998-ban Csárdaszálláson, 
a Szent János-halom közelében került elő egy szkíta kori hulladékgödör két gyer
mek csontvázával.23 A megyei nagyberuházások - út-, gátépítés, víz-, gáz-, telefon-
és egyéb vezetékek fektetése - kapcsán 1995-től megindult, gyakran nagy 
felületekre kiterjedő leletmentő ásatások eddig csak ez utóbbi gödörrel gazdagí
tották ismereteinket a terület szkíta koráról. 

Az Alföld szkíta kori etnikumának döntő része bizonyosan helyben marad a 
kelták Kr. e. IV. század második felében történt megjelenését követően is, és úgy 
tűnik, békés kapcsolatot alakít ki az új jövevényekkel. Több, a szkíta korban 
létesült temető használata a kelta korban is folytatódott. Megyénk területén Bé
késcsaba-Fényesen kelta ízlést tükröző tárgytípusok is előkerültek, Oros-
háza-Gyopároson 11 kelta temetkezést tártak fel, és a Csárdaszállás-Középszállási 
homokbánya lelőhelyről ismert kelta sírok szintén felvetik annak lehetőségét, 
hogy a szkíta kori temető használata nem zárult le a következő időszakban sem. A 
kelták által nyitott temetőkben is megtalálhatók a szkíta kori hagyomány foly
tatódására utaló tárgytípusok, illetve rítusok. Gyoma-Egei-halmon a feltárt 22 sír
ból nyolc esetében volt kimutatható a korábbi tradíció valamely eleme, így a 
keltáktól idegen zsugorítás, illetve későbronzkori-szkíta kori edénytípusok.24 

Békéssámson-erdőháti-halom lelőhelyen az idősebb sírok közül kettőnek, a fiata
labbak közül háromnak a mellékletei között fordultak elő a megelőző korszakra 
jellemző kerámiaformák, a temető későbbi fázisának sírjai között pedig kelta mel
lékletekkel ellátott zsugorított temetkezések is voltak.25 Párducz a Fehér-tó mel
lett feltárt településrészletekről megállapította, hogy minden telepgödörben együtt 
található meg a két korszakra jellemző leletanyag.26 A szkíta kori etnikum 
fokozatosan feloldódó kultúrájának nyomai egészen a II. századig követhetőek. 
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IL 

A megye északi részén, az egykori szeghalmi, szarvasi, békési és békéscsabai 
járások területén befejeződött topográfiai terepbejárások kivételes alkalmat jelen
tenek az Alföld területén a szkíta kori településhálózat vizsgálatára.27 A 
következőkben ez irányú kutatási eredményeinket foglaljuk röviden össze.28 

A felmért, összességében mintegy 300.000 hektárnyi terület természetföldrajzi 
szempontból két nagyobb tájegységre tagolódik. A megye északi része a Körösök
völgyére esik. A szabályozásokat megelőző időben a Sebes-, a Fehér-, a Fekete-, a 
Kettős- és Hármas-Körös, illetve a Berettyó medrei sűrűn hálózták be a területet. 
A tartósan vagy időszakosan vízjárta medreket a szántóföldi művelésre rendkívül 
alkalmas mezőségi talajjal borított hátak kísérik, míg az időnként elöntött lapá-
lyokon szikesek alakultak ki, amelyeket legelőként, kaszálóként hasznosíthattak a 
terület lakói. Az ártéri erdők a vadászathoz, a folyók, mocsarak a halászathoz, 
pákászathoz biztosítottak kedvező feltételeket. Az egykori szeghalmi járás teljes 
területe, a szarvasi északi és nyugati, a békési és békéscsabai járások északkeleti 
része tartozik a Körösök-völgyéhez. 

A Körös-medencétől délre találjuk a Békés-Csanádi-löszhátat, Békés megye 
területének másik természetföldrajzi egységét. A más néven Mezőségnek nevezett 
térség átlagosan 2-3 méterrel magasodik a Körös-völgy fölé. A tájegység kia
lakulásában a Maros játszotta a legfontosabb szerepet, amely a jégkorszakban je
lenlegi medrénél jóval északabbra, a Köröstől délre, azzal párhuzamosan folyt; fo
kozatosan délre húzódó ágai hordalékuk lerakásával alakították ki a térség mai ké
pét. Az egykori Maros medrek javarésze a szél munkájának következtében beteme-
tődött, de jó néhány - hosszabb-rövidebb szakaszon - ma is jól követhető.29 A 
holocéntól kezdve folyóvízben rendkívül szegény Mezőség területének 
meghatározó talajtípusa a kiváló termőképességű csernozjom, kis kiterjedésű 
szikesekkel és az egykori folyami hordalékot jelző homokdűnékkel tarkítva. A 
szántóföldi művelés lassú térhódítása előtt a löszhátság füves puszta volt. A bejárt 
területek közül a szarvasi járás délkeleti harmada, illetve a békési és békéscsabai 
járások délnyugati fele esik a Mezőség 
területére. 

A megye legészakibb része az egykori 
szeghalmi járás területe. A terepbejárá
sok ebben a régióban - szemben a több 
mint 100 későbronzkori lelőhellyel -
szkíta kori telepet egyáltalán nem de
rítettek fel. Az egyetlen korabeli tele
pülésre utaló biztos adatunk Körös-
nagyharsányból származik: az Ördög
árok átvágása során 1966-ban szkíta 
kori edénytöredékeket is talált a sánc 
alatt Patay Pál. Ha feltételezzük, hogy a 
térségben nagyobb számban léteztek 
települések a középső vaskorban is, ak- 4. kép. Vaszabla Füzesgyarmat-Kun-ér partról 
kor ezek bizonyosan csak kisebb, rövid (BAKAY1971. 139., 4. kép alapján) 
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ideig lakott, szállásjellegű telepek lehettek, amelyek a csekély mennyiségű és/vagy 
jellegtelen felszíni leletanyag alapján minden bizonnyal a közelebbről meg nem 
határozható őskori vagy a későbronzkori és kelta lelőhelyek közé lettek besorolva. 
Mindemellett figyelemre méltó, hogy a járásból összesen két olyan adatunk van -
mindkettő Füzesgyarmatról -, amelyek megengedik korszakbeli temetők felté
telezését a területen: a téglagyár agyagbányájában az 1970-es években három 
későbronzkori-szkíta jellegű edényt találtak, míg a Kun-ér-parton terepbejárás során 
jellegzetes, ún. vekerzugi típusú vas zablát gyűjtöttek a felszínről30 (4. kép). 
Ugyanitt 1950 körül szántás közben gyöngyöket tartalmazó edény is felszínre 
került. 

A békési, békéscsabai és szarvasi járások Körös-völgyre eső határaiban összesen 
164 szkíta kori lelőhelyet térképeztek fel a topográfiai munkák során, ebből azon
ban 79-et jelöltek meg bizonytalan kormeghatározásúnak, illetve olyannak, amely 
esetleg későbronzkorinak, keltának vagy szarmatának is tartható. A megmaradó 
85, biztosan középső vaskori lelőhelyből mindössze 25-öt találunk a Holt-Fehér-, 
a Kettős-, illetve a Hármas-Köröstől északra, illetve északkeletre. Különösen szem
beötlő - a bizonytalan kormeghatározású lelőhelyeket is figyelembe véve - a szkí
ta kori telepek csaknem teljes hiánya egy viszonylag nagy, összefüggő területen: 
Tarhos és Bélmegyer határában, illetve a mezőberényi határ északi és a békési észak
keleti részén. Az említett 25 lelőhely mindegyikét egykori érmedrek, vízjárta 
helyek partjain találjuk, túlnyomó részük (20 lelőhely) feltétlenül rövid életű 
megtelepülésre, egy objektumra, illetve kisebb objektumcsoportra utal. 

A Holt-Fehér-, a Kettős- és Hármas-Körös ívét dél-délnyugatról, a Maros 
hordalékkúp északi pereméig kísérő 5-7 km szélességű területen, a Körös
medence déli perifériáján 60 biztosan szkíta kori lelőhelyet találtak a terepbejárá
sok során. A lelőhelyeknek csak töredéke van a Holt-Fehér-, illetve a Kettős-Körös 
mentén (14 lelőhely), döntő többségük a Hármas-Körös medencéjére esik. To
vábbra is jelentős arányban vannak jelen az Észak-Körös-völgyre gyakorlatilag 
kizárólag jellemző elszórt, átmeneti telepekre utaló nyomok (27 lelőhely), ame
lyek itt némelykor egymás közvetlen közelében vannak, egykori érmedrek part
jaira felfűződve (5. kép). 

Már a Körös-völgy déli részén, majd különösen a két tájegység határán olyan 
településkoncentrációra utaló jelenségekkel találkozhatunk, amelyek aztán a 
Mezőség területén általánossá válnak. Jellemzőek ezekre a települési gócokra, 
hogy vízfolyások partjain fekszenek, valamint feltétlenül találunk egy centrumnak 
tekinthető, nagy méretű, a terepbejárások során leggyakrabban több lelőhelyként 
elkülönített, faluszerű települést. Ezek környékén gyakran kisebb, de szintén 
állandó megtelepedésre utaló - feltételezve az azonos tömbök egyes elemeinek 
egykorúságát -, vélhetően szintúgy az egykori faluhoz tartozó lelőhelyek, valamint 
közelebbi és tágabb környezetükben, elszórtan szállásjellegű telepnyomok vannak. 
Az egyes települési gócok némelyikének közelében azonos korú temetőket is 
ismerünk. Ugyanakkor a topográfiai terepbejárások során a Mezőség területén 
felderített, biztosan szkíta korinak tartható 104 lelőhelyből mindössze 24 kis 
méretű, átmeneti jellegű és 10, talán tartósabb megtelepedésre utaló telepnyomot 
sorolhatunk azon lelőhelyek közé, amelyek nem tartozhattak egyik települési 
góchoz sem. 
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5. kép. A szeghalmi (L), szarvasi (IL), békési és békéscsabai (III.) járások területén, a topográfiai 
terepbejárások adatai alapján elkülönített szkíta kori települési tömbök (telt négyzettel jelölve) 
valamint egyéb, kisebb falvakra utaló településnyomok (üres négyzettel jelölve). A szaggatott 

vonal a Körös-völgy és a Mezőség határát jelzi 
(A térképet rajzolta Kékegyi Dorottya) 

Összesen 15 települési tömböt tudunk elkülöníteni a Körös-völgy és a 
Mezőség határán, illeve a Mezőségben. A megye területén ez ideig felfedezett 
legnagyobb szkíta kori falu mélyen a löszhátság belsejében, a mai Békéscsaba és 
Medgyesbodzás határán állt. A terepbejárások eddig csak a békéscsabai oldalt 
mérték fel, de az összefüggő, egy valamikori ér partjaira támaszkodó lelőhely
csoport így is legkevesebb 1,5x1,5 kilométer kiterjedésű. 12 házat és több 
tucatnyi egyéb objektum helyét tudták megfigyelni a felszíni kutatások során. 
A Körös-medence és a Mezőség határán sorakozó települések közül a mai 
Endrőd déli részén azonosított az előzővel ellentétben szórt szerkezetű lehetett. 
Két, a góc centrumában talált nagy, gazdag felszíni anyagot adó lelőhely mel
lett, azok közelében 1,5 kilométer sugarú körben további három nagyobb és -
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a külső részeken - 11 átmeneti jellegű telep volt. A Békéscsaba-fényesi temető 
faluja a sírmezőtől egy kilométernyire délre állhatott. Itt egy újabb, kilenc 
lelőhelyből álló települési góc központi települését sejtjük. A fentebb említett 
két kút szintén ennek a tömbnek a területén került elő. Békéscsabán, az Élővíz
csatorna keleti partjáról öt helyről is ismert sírok szintén nagyobb telep 
létezésére utalnak, melynek helyét azonban egyértelműen nem sikerült még 
azonosítani; minden bizonnyal a mai belterületen állhatott.31 

A terepbejárási adatok, illetve a belőlük levonható következtetések a kutatás egy 
régi, a településásatások hiánya miatt azonban régészetileg kellően még nem 
bizonyított hipotézisét látszanak igazolni, amely szerint a nagyállattartás alapvető 
szerepet játszhatott a szkíta kor közösségeinek gazdálkodásában. A még a ké
sőbronzkor folyamán is meghatározó Körös-völgyi régióból a szkíta korra egy
értelműen a Mezőség - a jelentős állatállomány fenntartásához ideális - sztyeppe-
jellegű füves pusztasága felé tolódik el a településterület súlypontja. Ugyanakkor a 
terepbejárási adatok alapján a szkíta korban látszólag gyéren lakottnak - vagy 
éppen majdnem teljesen lakatlannak - tűnő Körös-völgyben feltételezhető, hogy a 
későbronzkori-koravaskori alaplakosság továbbél, a régióba érkező új csoportok a 
számukra kedvezőtlenebb természetföldrajzi körülmények miatt nagyobb számban 
itt nem telepednek meg, és hatásuk is jóval kevésbé érvényesül ezen a területen. 
Azaz a korábbi kulturális tradíció itt erőteljesebben maradhatott meg, a szkíta 
korszak településein is a későbronzkori-koravaskori karakterű leletanyag domi
nálhat. 

A kelta tárgytípusok, illetve sírok szkíta lelőhelyeken való előfordulásáról, 
valamint a szkíta tradíciók La Tène-kori továbbéléséről a fentiekben már röviden 
szóltunk. A megyei terepbejárások során összesen 34 olyan lelőhelyet figyeltek 
meg, ahol szkíta és kelta koriként meghatározott leletek biztosan együtt fordultak 
elő. Természetesen csupán a felszíni leletanyag alapján nem határozható meg, hogy 
vajon mely lelőhelyek esetében van arról szó, hogy a szkíta kori települések 
megérték, túlélték a kelta hódítást is, vagy, hogy csupán azonos helyeken, de 
egymástól függetlenül telepedtek meg az egymást követő időszakokban. 
Mindenesetre figyelemreméltó, hogy a 15 szkíta kori települési tömb közül hét 
esetében kelta leletek is előkerültek azok lelőhelyein. Közöttük vannak a legna
gyobb, már említett falvak is. A Békéscsaba-fényesi, valamint a csárdaszállási -
kelta jellegű leleteket, illetve kelta sírokat is tartalmazó - temetők feltételezett 
településein mindkét korszak edénytöredékeit megtalálták. 

Az imént éppen csak érintett problémákon túl még számos kérdés tehető fel -
milyen viszonyban álltak egymással az azonos települési tömbök egyes elemei, 
időben hogyan viszonyulnak egymáshoz e tömbök, hogyan fogható meg a telep
leleteken keresztül a szkíta-kelta együttélés, a korszakok közötti átmenet stb. -, 
amelyekre kizárólag megfelelő, nagyobb volumenű feltárások vagy - a szkíta 
időszak településeinek jelenleg igen szűk körű ismeretében - némely esetben 
egyelőre talán még azok sem adhatnák meg a választ. 
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KATALÓGUS 





ARANYTÁRGYAK 

1. Fülbevaló 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Arany, ovális átmetszetű karikához 
annak vastagodó végén hengeres lemez 
kapcsolódik, egy darabból kalapálták 
őket. A hengeres lemezen kívül sűrű 
rovátkolás látható s az alsó széle felhaj
lított. 
Átm.: karika: 0,98x1,2 cm, henger: 
1,3 cm 
Sirok-Akasztómály, 8. sír (Heves m.) 
DIVLtsz.: 70.11.28. 
írod.: PATEK 1989-90. 23. t. 5. 
(Váradi A.) 

2. Gyöngyök 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Arany, lemezből hajlított, tojásdad for
májú, hosszanti irányban felfűzhető (2 
db). 
Átm.: 0,34 cm, 0,47 cm 
Sirok-Akasztómály, 8. sír (Heves m.) 
DIVLtsz.: 70.11.29. 
írod.: PATEK 1989-90. 23. t. 4. 
(Váradi A) 

3. Ruhadíszek 
Kr. e. VI. sz. 
Arany, vékony lemezből készült, kerek 
ruhadísz. A lemezt arányosan elhelyez
ve három helyen ívelt oldalú három
szög alakban kivágták. A kivágások 
között domborítások találhatók (4 db). 
Átm.: 1,9 cm 
Csárdaszállás-Hanzélitanya, 14. sír 
(Békés m.) 
МММ. Ltsz.: 84.21.24. (Szénászky].) 

4. Ruhadíszek 
Kr. e. VI. sz. 
Arany, vékony lemezből készült, kerek, 
virágszirmokat utánzó domborítással dí
szített, középen lyukas ruhadísz (3 db). 
2,2x2 cm 

Csárdaszállás-Hanzélitanya, 22. sír 
(Békés m.) 
МММ. Ltsz.: 84.21.56. (Szénászky].) 

ELEKTRONTÁRGYAK 

5. Függő 
Kr. e. VI. sz. közepe 
Elektron, teljesen ép példány, kúpos 
végéből kiinduló huzalt kis tömör 
gomb zárja. 
Kúpjának átm.: 1,4 cm, kúp m.: 0,7 
cm, a gömb átm.: 0,4 cm, huzal v.: 
0,15 cm 
Hajdúdorog (HB. m.) 
DM. Ltsz.: IV68.1.3. 
írod.: M. NEPPER 1968. 59., V t. 
(M. Nepper I.) 

EZÜSTTÁRGYAK 

6. Hajkarika 
Kr. e. VI. sz. 
Ezüst, sodrott vékony huzal, kúp alakú 
végei egymásra hajlítottak. 
Átm.: 5,2 cm 
Szentes-Vekerzug, 61. sír (Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.186. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 17. t. 8. 
(Kemenczei T.) 

7. Hajkarikák 
Kr. e. VI. sz. 
Ezüst, mindkettő sodrott, vékony hu
zalból készült. Kis kúpban záródók, 
nyitott végűek. 
Átm.: 5,5 cm, 6 cm 
Szentes-Vekerzug, 76. sír (Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.240. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 24. t. 13. 
(Kemenczei T.) 

8. Hajkarika 
Kr. e. VI. sz. 
Ezüst, kerek átmetszetű, vastag, elekt
ron lemezzel bevont. Egyik vége kúp 
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alakú, a másik egyenes. 
Átm: 2 cm 
Tápiószele, 360. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 52.94.3. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 59. t. 1. 
(Kemenczei T.) 

9. Karika 
Kr. e. VI-V sz. 
Ezüst, ovális átmetszetű, elkeskenyedő 
végű, nyitott. 
Átm.: 1,3-1,5 cm 
Csanytelek-Ujhalastó, 107. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.248. {ScholtzR.) 

VASTÁRGYAK 

10. Orsókarika 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
yas, lapos, kerek korong. 
Átm.: 2,9x3,15 cm, v.: 0,8 cm 
Tarnaörs-Csárdamajor, 3. sír (Heves 
m.) 
DIVLtsz.: 67.5.4. 
írod.: PATEK 1989-90. 24. t. 1. 
(Váradi A.) 

11. Vasár 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Vas, hegye csúcsos, tövén farostnyo
mok, feltehetőleg a tok maradványai. 
H.: 6,25 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 29. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 67.3.25. 
írod.: PATEK 1989-90. 8. t. 17. 
(Váradi A.) 

12. Zabla 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Vas, három részes, az oldaltagok és a 
szájrész középütt összeszegecselt, ösz-
szehajtott, hiányos. 
H.: 10,3-13,4 cm, átm.: 8,5-8,8 cm 
Szentes-Vekerzug, 18. sír (Csongrád m.) 

MNM. Ltsz.: 52.74.42. 
írod.: PÁRDUCZ 1952. 62. t. 3.; 
KEMENCZEI 1985. 83., 5. kép 5. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 12. 

13. Lándzsahegy 
Kr. e. VI. sz. 
Vas, hosszú tokrésze van, pengéjének 
közepén lapos borda fut végig, éle tö
redezett, tokja alul hiányos. 
H.: 27 cm 
Szentes-Vekerzug, 38. sír (Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.103. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 75., 29. kép 1. 
(Kemenczei T.) 

14. Tőr 
Kr. e. VI. sz. 
Vas, vízszintesen rovátkolt díszű mar
kolatának a vége hiányzik, a marko
latlemez szív alakú, a penge egyélű, 
törött végű. 
H.: 28 cm 
Gyöngyös, sírlelet (Heves m.) 
MNM. Ltsz.: 66.1907.19. 
írod.: MÁRTON 1908. 4 5 , 2. t. 5.; 
KEMENCZEI 1984. 3 5 , 1. kép 6. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 14. 
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15. Lándzsahegy 
Kr. е. VI. sz. 
Mis, levél alakú pengéje alul egyenesen 
záródik, hosszú tokjának vége kiszé
lesedik. 
H.: 40,5 cm 
Gyöngyös, sírlelet (Heves m.) 
MNM. Ltsz.: 64.1907.6. 
írod.: MÁRTON 1908. 45 , 2. t. 3.; 
GALLUS-HORVÁTH 1939. 70. t. 5. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 15. 

16. Tőr 
Kr. e. VI. sz. 
Vas, függőlegesen bordázott markola
tának vége egyenes pálcika alakú, mar
kolatlemeze szív alakú, pengéje széles, 
kétélű, hegye hiányzik. 
H.: 30,8 cm 
Szirmabesenyő (Borsod m.) 
MNM. Ltsz.: 62.1.161. 
írod.: REINECKE 1897. 26, 10. 
kép.; GALLUS-HORVÁTH 1939. 
70. t. 3.; KEMENCZEI 1984. 37. 2. 
kép 1. (Kemenczei T.) 

Kat. 17. 

17. Fokos 
Kr. e. VI. sz. 
Vas, foka gömbszelet záródású, a kö
zépütt lévő nyéllyuk gyűrűszerűén ki
szélesedik, az él része széles. 
H.: 20,5 cm 
Hatvan-Boldog, sírlelet (Heves m.) 

MNM. Ltsz.: 98.1894.5. 
írod.: POSTA 1895. 19, 3. t. 5. 
(Kemenczei T.) 

18. Fokos 
Kr. e. VI. sz. 
Vas, erősen meghajló testű, foka gom
bos végű, kiszélesedő, éle széles. 
H.: 17 cm 
Hatvan-Boldog (Heves m.) 
MNM. Ltsz.: 46.1897.28. 
(Kemenczei T.) 

19. Tőr 
Kr. e. VI. sz. 
Vas, kovácsolt, egyélű, szív alakú mar-
kolatvédős, pengéje törött. 
20,2x2,2 cm 
Tarnabod-Belterület (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 56.534.36. 
írod.: PÁRDUCZ 1969. VII. t. 1.; 
KEMENCZEI 1984. Abb. 3 , 5. 
(Уaradi A.) 

Kat. 19. 

20. Tőr 
Kr. e. VI. sz. 
Vas, kovácsolt, kétélű, a hiányzó hegy 
felé keskenvedő penge a sodrott mar
kolat felett körlapszerűen kiszélese
dik, és két ívelt tüske hajlik szét alóla. 
37,6x1,9 cm 
Tarnabod-Báb (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 56.534.37. 
írod.: PÁRDUCZ 1969. VII. t. 2.; 
KEMENCZEI 1984. Abb. 3 , 6. 
(Váradi A.) 
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Kat. 20. 

21. Tőr 
Кг. е. VI. sz. 
Vas, csont markolatú, pengéje enyhén 
ívelt. A stilizált ragadozó madarat áb
rázoló markolatot, melyet mindkét 
oldalon egyforma bekarcolt díszítés 
fed, három vasszegeccsel rögzítették. 
A madárfejet a fogórésztől kissé kie
melkedő, ívelt szélű borda választja 
el. A bordán és a fej szélén egy sor
ban, középen ponttal hangsúlyozott 
apró karikák vannak, ezeket ívelt 
vonalak kötik össze. A felső szegecset 
a karikák sorában a madár szemeként 
helyezték el. A fej hátsó oldalán sraf
fozott háromszögek nyomai lát
szanak. Az imént említett borda, és a 
markolatnak a hüvelyből kilátszó ré
sze közötti területet három mezőre 
osztották. Ezeket váltakozva farkas-
fog-szerűen sraffozott és nem sraf
fozott, a tőr hossztengelyére merő
legesen álló egyenlő szárú három
szögek borítják. Az osztást két-két 
párhuzamos vonal közötti sáv alkotja. 
Ezeket a fent leírt módon középen 
ponttal hangsúlyozott karikák és ívelt 
vonalak töltik ki. A pengéhez köze
lebb eső sávban pontosan a középső 
karika helyére tették a csontle
mezeket összefogó középső szegecset. 
H.: 36 cm 
Csárdaszállás-Hanzélitanya, 17. sír 
(Békés m.) 
МММ. Ltsz.: 84.21.30. 
írod.: OLÁH-SZÉNÁSZKY 1982. 
293-306. (SzénászkyL) 

Lándzsahegy 
Kr. e. VI-V sz. 
Vas, köpűs. A köpű lemezből hajlított, 
folytatása a széles, ívelt oldalú levélen 
erős középbordaként jelentkezik. 
35,5x6,3 cm^ 
Csanytelek-Új halastó, 54. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.264. (ScholtzR.) 

Kat. 22. 

Lándzsahegy-védő 
Kr. e. VI-V sz. 
Vas, lemezből hajlított, ovális kereszt
metszetű, egyik vége felé kiszélesedik. 
Egymás mellé hajló két vége kitöre
dezett. Keskenyebb végén kis, kihajló 
perem. 
7,1x3,6 cm 
Csanytelek-Ujhalastó, 18. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.100. (ScholtzR.) 

Kat. 23. 

.Kés 
Kr. e. VI-V sz. 
Vas, hajlított hátú, nyéltüskés. 
14,3x2 cm 
Csanytelek-Ujhalastó, 175. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.3.149. (ScholtzR.) 



25. Lándzsahegy 
Kr. e. VI-V sz. 
Vas, a keskeny penge közepén széles, 
magas, tagolt borda fut, köpűje pere
ménél a nyél rögzítésére szolgáló ke
rek áttörés. 
H.: 31,3 cm, a köpű átm.: 2,5 cm 
Medgyesegyháza, 13. sz. lh. (Békés m.) 
BMM. Ltsz.: 95.8.1. 
írod.: SZÁZ ÉV 41., 26. kép. 
(Gyucha A.) 

Kat. 25. 
26. Zabla 

Кг. e. VI-V sz. 
Vas, a szájrészt és az oldaltagokat sze
gecseléssel erősítették össze. 
Az oldaltagok h.: 17,4 cm, 16,8 cm 
Füzesgyarmat, 23. lh. (Békés m.) 
BMM. Ltsz.: 72.238.1. 
írod.: BAKAY 1971. 139., 4. kép. 
(Gyucha A.) 

27. Csákány 
Kr. e. VI-V sz. 
Vas. 
H.: 17,5 cm, nyéllyuk átm.: 1,8 cm 
Békéscsaba-Fényes (Békés m.) 
BMM. Ltsz.: 52.1174.1. 
írod.: BANNER 1932. XLVII. t. 11. 
(Gyucha A.) 

28. Fokosok 
Kr. e. V sz. 
Vas, kovácsolt, három darab ellentett 
élű fokos, középen kerek lyuk a nyél 
helye, az éllel szembeni részen leke
rekített négyszögletes vége kalapács 
jellegű. 
H.: 16 cm, 17 cm, 21 cm 

Hejőkeresztúr és Hejőszalonta közti 
Homokbánya (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 82.42.88. 
(B. Hellebrandt M.) 

29. Fokosok 
Kr. e. V sz. 
Vas, kovácsolt, két darab ellentett élű 
fokos, vagy csákány. Az éllel szem
beni rész a nyéllyuk után lapos, rövid 
és kalapácsként használható volt. 
HL: 13,5 cm, 14,5 cm 
Hejőkeresztúr és Hejőszalonta közti 
Homokbánya (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 82.42.89. 
(B. Hellebrandt M.) 

Kat. 29. 

30. Lándzsahegy 
Kr. e. V sz. 
Vas, az elkeskenyedő szár végén kis
méretű levélhegy ül, hüvelye vége tö
mör vas. 
H.: 25,3 cm, ebből a levélhegy 8,9 cm 
Hejőkeresztúr és Hejőszalonta közti 
Homokbánya (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 82.42.90. 
(B. Hellebrandt M.) 

Kat. 30. 
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31. Zabla 
Kr. е. V sz. 
Vas, csuklós szerkezetű, pofatagjai ível
tek, végükön stilizált állatfej látható, 
ívelt rész h.: 18,6 cm, egy csuklós 
összekötő h.: 8,6 cm 
Nyékládháza-Kisperespuszta (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.819.5. 
írod.: GALLUS-HORVÁTH 1939. 
LXVII. 3. (B. Hellebrandt M.) 

32. Kés 
Kr. e. V-IY sz. 
Kovácsolt vas. 
H.: 18,5 cm 
Eger-Nagy-Eged, 19. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.5. (Fodor L.) 

33. Kés 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas. 
H.: 19,5 cm 
Eger-Nagy-Eged, szórvány (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.148. (Fodor L.) 

34. Kés 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas. 
H.: 10,3 cm 
Eger-Nagy-Eged, 49. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.104. (Fodor L.) 

35. Kés 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas. 
H.: 13,8 cm 
Eger-Nagy-Eged, szórvány (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.150. (Fodor L.) 

36. Kés 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas. 
H.: 10,2 cm 
Eger-Nagy-Eged, szórvány (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.151. (Fodor L.) 

37. Tű 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, függesztőre hajlított. 
H.: 7,2 cm 
Eger-Nagy-Eged, szórvány (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.156. (Fodor L.) 

38. Tű 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, függesztőre hajlított. 
H.: 8,0 cm 
Eger-Nagy-Eged, szórvány (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.157. (Fodor L.) 

39. Fokos 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, kovácsolt, fok-éles típus. 
H.: 28 cm, köpű átm.: 2,3 cm 
Eger-Nagy-Eged, 50. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.16. (Fodor L.) 

40. Fokos 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, kovácsolt. 
H.: 20,0 cm 
Eger-Nagy-Eged, 19. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.4. (Fodor L.) 

41. Fokos 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, kovácsolt. 
H.: 19 cm 
Eger-Nagy-Eged, 42. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.139. (Fodor L.) 

Kat. 42. 

42. Fokos 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas. 
H.: 20,0 cm, élszél.: 5,4 cm 
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Kat. 7. 



Kat. 16. 

Kat. 31. 

Kat. 21. részlet Kat. 21. 

Kat. 34-36. Kat. 40. 

Kat. 47. 



Kat. 57. 

Kat. 65. 

Kat. 69. Kat. 66. 
Kat. 68. 

Kat. 66. Kat. 66. 



Kat. 138. Kat. 94. 



Kat. 89. 

Kat. 144. 

Kat. 123. 



Kat. 100. 



Kat. 86. Kat. 96. 

Kat. 114. 

Kat. 73. Kat. 128. 



Kat. 165. 

Kat. 166. Kat. 1< 

Kat. 169. Kat. 163. 



Kat. 257-259. 
Kat. 197. 

Kat. 194. 
Kat. 187. 

Kat. 184. Kat. 186. 



Kat. 203. Kat. 205. 

Kat. 215. 

Kat. 206. Kat. 225. 



Kat. 235. 

Kat. 236. Kat. 241. 



Kat. 250. Kat. 269. 

Kat. 276. Kat. 270. 

Kat. 277. Kat. 285. 



Kat. 352. 



Kat. 300. 

Kat. 318. 



Kat. 322. 

Kat. 312. 



Kat. 303. Kat. 353. 

Kat. 333. Kat. 304. 

Kat. 308. 



Eger-Nagy-Eged, 49. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.101. (Fodor L.) 

43. Lándzsahegy 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, kovácsolt. 
H.: 23,2 cm, köpű átm.: 2,2 cm 
Eger-Nagy-Eged, 42. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.57. (Fodor L.) 

44. Lándzsahegy 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, kovácsolt. 
H.: 29,0 cm, köpű átm.: 1,1 cm 
Eger-Nagy-Eged, 42. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.75. (Fodor L.) 

Kat. 43-44., 46. 

45.'Lándzsahegy 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, kovácsolt. 
H.: 32,0 cm, köpű átm.: 2,0 cm 
Eger-Nagy-Eged, 50. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.140. (Fodor L.) 

46. Lándzsahegy 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, kovácsolt. 
H.: 28.7 cm, köpű átm.: 2,1 cm 
Eger-Nagy-Eged, 50. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.141. (Fodor L.) 

47. Lándzsahegy 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, kovácsolt. 
H.: 34,5 cm, köpű átm.: 2.0 cm 
Eger-Nagy-Eged, 50. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.17. (Fodor L.) 

Kr. e. V-IV sz. 
Vas. 
H.: 9,5 cm 
Eger-Nagy-Eged, 55. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.109.1-3. 
(Fodor L.) 

Kat. 48. 

49. Zabla 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, kovácsolt. 
Szár h.: 29,0 cm, átkötő h.: 9,4 cm 
Eger-Nagy-Eged, 19. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.3. (Fodor L.) 

50. Ár 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas. 
H.: 7,9 cm 
Eger-Nagy-Eged, 49. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.103. (Fodor L.) 

Kat. 50. 

51. Sarló 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, a mezőgazdasági eszköz két rész
ből áll. Ivelődő, keskenyebb, három
szög keresztmetszetű, hegyesedő pen
géjéhez olyan nyéltüske csatlakozik, 
amelynek vége szögben megtörik. Kö
zel teljes példány, jobb megtartású vas. 
19,3x1,9 cm 

137 



Törökszentmiklós-Surján, 1. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.2. 
írod.: CSALOG-KISFALUDI1985. 
307., 308. Abb. 1.2. (Cseh J.) 

Kat. 51. 

52. Kés 
Kr. e. V-IV sz. 
Vas, ívelt hajlított háttal éle egyenes, 
tüskéje hiányzik. Oldalán vasoxiddal 
átitatott textil maradvánnyal. 
10,8x1,7 cm 
Szabadszállás-Józan, 16. sír (BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 65.2.3. (Horváth A.) 

53. Lándzsahegy 
Kr. e. III. sz. 
Vas, babérlevél alakú, köpűs. 
H.: 37,4 cm^ 
Hortobágy-Árkus, 36. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 78.123.1. 
(Horváth M. A.) 

BRONZTÁRGYAK 

Kat. 54. részlet 

54. Ruhadíszek 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Bronz, lemezből hajlított, tölcséres 
formájú csüngő (4 db). 
H.: 2,65-3,1 cm 

Füzesabony-Kettőshalom, 29. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 67.3.22. 
írod.: PATEK 1989-90. 8. t. 1-4. 
(Váradi A.) 

55. Ruhadíszek 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Bronz, lemezből hajlított, tölcséres 
formájú csüngő (4 db). 
H.: 2,5^,15 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 63. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 71.3.40. 
írod.: PATEK 1989-90. 12. t. 1., 4., 
6-7. (Váradi A.) 

56. Cipődíszek 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Bronz, öntött, enyhén domborodó ko
rong. Belső, homorú felületének kö
zepén egy fül (2 db). 
M.: 0,58-0,63 cm, átm.: 2,7-3,22 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 63. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 71.3.41. 
írod.: PATEK 1989-90. 12. t. 8-9. 
(Váradi A.) 

57. Cipődíszek 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Bronz, öntött, enyhén domborodó ko
rong. Belső, homorú felületének kö
zepén egy fül (2 db). 
M.: 0,65-0,7 cm, átm.: 3,25-3,3 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 23. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 67.3.12. 
írod.: PATEK 1989-90. 7. t. 19-20. 
(Váradi A.) 

58. Spirálcsövek 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Bronz, drótból hengeres formára te
kercselt (2 db). 
H.: 5,6, ill. 1,7 cm, átm.: 0,5 cm 
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Füzesabony-Kettőshalom, 34. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 67.3.50. (VáradiA.) 

Kat. 58. 

59. Spirálcső 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Bronz, drótból hengeres formára te
kercselt. 
H.: 2,8 cm, átm.: 0,63 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, Sziklai S. 
gyűjtése (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 62.2.55. 
írod.: PATEK 1989-90. 7. t. 26. 
(Váradi A.) 

60. Ruhadíszek 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Bronz, ovális átmetszetű karika (8 db). 
M.: 1,15-1,5 cm 
Tarnaörs-Csárdamajor, „A" sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 67.5.14. 
írod.: PATEK 1989-90. 26. t. 4. 
(Váradi A.) 

Kat. 60. 

61. Cipődísz 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Bronz, öntött, enyhén domborodó ko
rong. Belső, homorú felületének köze
pén egy fül. 
M.: 0,7 cm, átm.: 3,23 cm 
Tarnaörs-Csárdamajor, „D" sír 
(Heves m.) 

DIV Ltsz.: 63.6.3. 
írod.: PATEK 1989-90. 27. t. 2. 
(Váradi A.) 

62. Cipődísz 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Bronz, öntött, domború korong. 
Belső, homorú felületének közepén 
egy fül. 
M.: 0,6 cm, átm.: 2,7 cm 
Tarnaörs-Csárdamajor, „A" sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 67.5.13. 
írod.: PATEK 1989-90. 26. t. 2. 
(Váradi A.) 

63. Zabla oldaltag 
Kr. e. VIII. sz. 
Bronz, mindkét vége gomb alakban 
végződik, felül meghajló. Három cső 
alakú rész töri át. 
H.: 15,1 cm 
Füzesabony-Öregdomb (Heves m.) 
MNM. Ltsz.: 82.5.2209. 
írod.: KEMENCZEI 1989. 65., 6. 
kép 4. (Kemenczei T.) 

Kat. 63. 

64. Szíj elosztók 
Kr. e. VIII. sz. 
Bronz, gömbszelet alakú korongok, 
az egyik hátlapján egyszerű, a másik 
hátlapján gyűrűs fül van. 
Átm.: 2,8 cm, 8,3 cm 
Füzesabony-Öregdomb (Heves m.) 
MNM. Ltsz.: 82.5.2208., 86.4.1. 
írod.: KEMENCZEI 1988. 65 , 6. 
kép 7-8. (Kemenczei T.) 

65. Zabla oldaltag 
Kr. e. VIII. sz. 
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Bronz, öntött, három hengeres cső
vel áttört rúdtest középen tompa
szögben törve, egyik végén kisebb, 
másikon nagyobb átmérőjű kalap
dísz. A hengeres csövek belső oldalán 
lapos korong alakú bütyök (2 db). 
HL: 13 cm 
Füzesabony-Bozsirész (Heves m.) 
Füzesabonyi HGY. 90.5. 3-4. 
(Váradi A.) 

66. Lószerszámok 
Kr. e. VIII. század vége 
Bronz kincslelet, mely lószerszámok
ból: szíjelosztók, falerák, zablaoldal-
tag áll. 
Sarkad-Erdeitanya, 99. Ih. (Békés m.) 
BMM. Ltsz.: 95.1.1-10., 95.25.1-4. 
írod.: GYUCHA 1996. 97-109., 
2-14. kép (Gyucba A.) 

Kat. 66. részlet 

67. Bronz edény töredékei 
Kr. e. VIII. sz. vége 
Bronz, bordadíszes edény peremtö
redékei a sarkadi kincsleletből. 
HL: 19,3, 16x8, 3 cm 
Sarkad-Erdeitanya, 99. Ih. (Békés m.) 
BMM. Ltsz.: 95.1.24. 
írod.: GYUCHA 1996, 117, 22. 
kép (Gyucba A.) 

68. Tőrhüvely 
Kr. e. VIII-VII. sz. 
Bronz, öntött, hosszúkás trapéz ala
kú, ovális keresztmetszetű, teste hosz-
szában négy részre osztott, felső széle 

elöl hullámvonalasán kialakított, ol
dala áttört háromszögekkel díszített. 
8,5x3,5 cm 
Ártánd-Zomlin (HB. m.) 
DM. Ltsz.: IV 1940.21. (Havassy P.) 

69. Szárnyasbalta 
Kr. e. VIII-VII. sz. 
Bronz, öntött, mindkét oldalán felül 
behajló, ív alakú szárnyak, felső har
madában bekarcolt fenyőtű- és háló
minta díszíti. 
15x4,8 cm 
Ártánd-Zomlin (HB. m.) 
DM. Ltsz.: IV 1940.21. (Havassy P.) 

70. Szíj elosztók 
Kr. e. VIII-VII. sz. 
Bronz, korong alakúak, peremüket 
sugárirányban hét négyzetes elem (fo
gasszélű), testüket négy körkörös vo
nal tagolja, hátlapjukon keresztfül 
szolgál a szíjak elosztására. 
Átm.: 4,5 cm 
Ártánd-Zomlin (HB. m.) 
DM. Ltsz.: IV 1940.21. (Havassy P.) 

Kat. 70. 

71. Ovakasztó 
Kr. e. VIII-VII. sz. 
Bronz, öntött, hegedű alakú, akasztó
ja a végén visszahajlított, alján két 
szegeccsel. 
5x2 cm 
Ártánd-Zomlin (HB. m.) 
DM. Ltsz.: IV 1940.21. (Havassy P.) 

Kat. 71. 
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72. Szíjelosztók 
Kr. е. VII. sz. második fele 
Bronz, korong alakúak, hátlapjukon 
kettős fül van (4 db). 
Átm.: 8,4-8,5 cm 
Szentes-Vekerzug, 18. sír (Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 52.74.38-41. 
írod.: PÁRDUCZ 1952. 60. t. 1-2, 
61. t. 1-2. (Kemenczei T.) 

73. Nyakperec 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Bronz, öntött, ovális átmetszetű, vé
geinél elkeskenyedő huzalból készült. 
Egyik vége sérült, hiányzik. Felületén 
díszített. A minta íves és egyenes, be
mélyedő vonalcsoportokból áll. 
Átm.: 14,8x13,5 cm 
Szentes-Vekerzug, 78. sír (Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.244. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 25. t. 1. 
(Kemenczei T.) 

74. Hajkarikák 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Bronz, mindkettő elektronlemezzel 
borított, vastag, kerek átmetszetű. 
Egyik végük szegfej alakú, a másik 
egyenes. 
Átm.: 1,9 cm, 2 cm 
Tápiószele, 102. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 2.1942.30. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 19. t. 5-6. 
(Kemenczei T.) 

75. Szíj elosztók 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Bronz, mindegyik korong alakú, ön
tött, hátlapján kettős fül van (4 db). 
Átm.: 8,8-9,9 cm 
Aszód (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 78.1875.5. 
írod.: PÁRDUCZ 1958. 9. t. 3-6. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 75. részlet 

76. Szíjelosztó 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Bronz, korong alakú, hiányos, hát
lapján kettős fül van. Egyik részéhez 
egy összenyomott bronz tokrész, a má
sikhoz két lemez töredék égett hozzá. 
Átm.: 9 cm 
Aszód (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 78.1875.12. 
írod.: PÁRDUCZ 1958. 9. t. 2. 
(Kemenczei T.) 

77. Tegezdísz 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Bronz, öntött, kereszt alakú. Rövi
debb ágain domború lófej, közepén 
összegömbölyödő állatalak, szárán 
három ugró állatalak, szélein három
három madárfej van megmintázva. 
Hátlapján két fül van. 
H.: 11,4 cm 
Mátraterenye (Mátraszele-Homok-
terenye, Nógrád m.) 
MNM. Ltsz.: 35.1931.1. 
írod.: DORNYAY 1928. 36. t.; 
KEMENCZEI 1986. 120. 3. kép 1. 
(Kemenczei T.) 

78. Torhüvely 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Bronz, öntött, hosszúkás trapéz ala
kú. Felső széle elöl hullámvonalasán 
kialakított, alatta pontsorral áttört. 
Oldala bemélyedő és áttört három
szögekkel díszített. 
H.: 10,3 cm 
Magyarország, ismeretlen lelőhely 
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MNM. Ltsz.: 62.19.14. 
(Kemenczei T.) 

79. Póznavég 
Kr. е. VII. sz. második fele 
Bronz, két erősen égett, hiányos, össze 
nem illő töredék. A felső részen három, 
fekvő helyzetben megformált, középütt 
egy nagyobb, két oldalt egy-egy kisebb 
őz szobrocska van. Az alsó rész egy 
összenyomott tok darab, amely felül át
lyukasztott. 
6,6x5,5 cm, h.: 12,6 cm 
Aszód (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 78.1875.13-14. 
írod.: PÁRDUCZ 1958. 83. 8. kép, 
10. t. 2.; PÁRDUCZ 1959. 38. 10. 
kép (Kemenczei T.) 

80. Csüngő 
Kr. e. VII. sz. vége-VI. sz. eleje 
Bronz, karikával ellátott, kúpalakú, 
alapján szögfej alakú tagban végződő. 
H.: 2,2 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 172. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.3.138. 
írod.: GALÁNTHA 1984. 74, 6. 
kép 1. (Scholtz R.) 

81. Karperec 
Kr. e. VII. sz. vége-VI. sz. 
Bronz, kerek átmetszetű, huzalból ké-

. szült, felülete rovátkolásokkal tagolt, 
nyitott végű. 
Átm.: 7 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 41. sír 
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(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.194. 
írod.: GALÁNTHA 1984. 14-15. 
(Scholtz R.) 

82. Nyílhegy 
Kr. e. VII-VI. sz. fordulója 
Bronz, kétélű, tokos. 
H.: 4,4 cm 
Bükkszentlászló-Nagysánc (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.706.1. 
írod.: KEMENCZEI 1994. 86, 2. 
ábra 9. (B. Hellebrandt M.) 

Kat. 82. 

83. Nyílhegy 
Kr. e. VII-VI. sz. fordulója 
Bronz, kétélű, tokos. 
H.: 3,7 cm 
Sajószentpéter-Homokbánya (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 65.16.1 
írod.: KEMENCZEI 1994. 88, 5. 
ábra 2. (B. Hellebrandt M.) 

Kat. 84. 
84. Szíj elosztók 

Kr. e. VII-VI. sz. fordulója 
Bronz, öntött, a négyzetes alap négy 
oldalt és alul kör alakban áttört, s fe
lül látható a csőrös tető (3 db). 
Négyzetes alap h.: 1x1,1 cm, csőr 
h.: 2 cm 
Sajöszentpéter-Homokbánya (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 65.17.2. 



írod.: KEMENCZEI 1994. 88., 5. 
ábra 5-7. (B. Hellebrandt M.) 

85. Tegezzáró 
Kr. e. VII-VI. sz. fordulója 
Bronz, tömör, öntött. Hosszúkás, és 
közepétől két felé szimmetrikusan, 
plasztikusan tagolt. 
H.: 5,5 cm 
Sajószentpéter-Homokbánya (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 65.17.3. 
írod.: KEMENCZEI 1994. 88, 5. 
ábra 4. (B. Hellebrandt M.) 

Kat. 85. 

86. Karperec 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, öntött, elliptikus átmetszetű, 
nyitott végű. Csaknem összeérő vé
gein díszítése sűrűn bevésett haránt 
irányú vonalakból áll, melyek lezá
rása ék alakú vonalköteg. 
Átm.: 7,17x7,6 cm, v.: 0,7 cm 
Heves-Semmelweis u. 17, A/2, sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 68.4.8. 

• írod.: SZABÓ 1969. 10. á, XI. t. 1. 
(Váradi A.) 

87. Hajkarika 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, öntött, hurkosán csavart. Elekt
ronlemez borítását sűrűn bevésett 
haránt irányú vonalakkal díszítet
ték. 
Átm.: 1,75x2,1 cm, v.: 0,28-0,52 cm 
Heves-Semmelweis u. 17, A/2, sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 68.4.9. 
írod.: SZABÓ 1969. XI. t. 2. 
(Váradi A.) 

Kat. 87. 

88. Tegezdísz 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, öntött, kereszt alakú, a rö
videbb szárak kereken visszaívelődnek 
és egy-egy bütyökkel ellátottak. Bü
työk látható a kereszteződésnél is. 
Hátsó felületén a hosszabbik szár ho
morú, két rövidebb végénél egy-egy 
fül található. 
10,6x6,18 cm 
Kál-Fülöp S. beltelke (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 62.26.1. 
írod.: KEMENCZEI 1986. Abb. 2. 
(Váradi A.) 

89. Spirálfüggő 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, tömör, vékony elektronlemez
zel burkolt, nyitott spirál. Egyik vége 
elkeskenyedik, a másik gombban vég
ződik. Keresztirányban sűrűn bordá
zott. 
2x1,8 cm 
Csárdaszállás-Hanzélitanya, 8. sír 
(Békés m.) 
МММ. Ltsz.: 84.21.4. (Szénászky J.) 

90. Fibula 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, korong alakú, szélén két 
pontsor fut körbe, közepe tízágú csil
lag alakban áttört, s bütykökkel dí
szített. Hátlapján vastű nyoma látszik. 
Átm.: 5,3 cm 
Szentes-Vekerzug, 30. sír (Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.56. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 8. t. 1. 
(Kemenczei T.) 
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Kat. 90. 

91. Csüngők 
Кг. е. VI. sz. 
Bronz, madár formájúak, közepükön 
karika alakú függesztő fül van (3 db). 
3,2x1,9 cm 
Szentes-Vekerzug, 53. sír (Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.142. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 15. t. 7-9. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 91. 

92. Hajkarikák 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, mindkettő elektron lemezzel 
van bevonva, vastag, kerek átmetsze-
tú. Egyik végük gomb alakú, a másik 
lapos (2 db). 
Átm.: 1,9 cm 
Szentes-Vekerzug, 53. sír (Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.139. 
PÁRDUCZ 1954. 15. t. 4-5. 
(Kemenczei T.) 

93. Fibula 
Kr. е. VI. sz. 
Bronz, háta ív alakú, kerek átmetsze-
tű huzal. Egyik végét karika alakúra 
hajlították meg, amely a tűben foly
tatódik. Tűtartója téglalap alakú, s 
elől felcsúcsosodik. 
H.: 4, 5 cm 

Szentes-Vekerzug, 61. sír (Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.185. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 17. t. 3. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 93. 

94. Fibulák 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, mindkettő korong alakú, s 
szélén körbefutó pontsor alatt három
szög alakú nyílásokkal áttört. Az egyik 
közepén még öt, pontsorral körülvett 
bütyökdísz van (2 db). 
Átm.: 4,9, 5,8 cm 
Szentes-Vekerzug, 71. sír (Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.216-217. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 22. t. 1-2, 
23. t. 1-2. (Kemenczei T.) 

95. Hajkarikák 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, mindkettő elektron lemezzel 
borított, vastag, kerek átmetszetű. 
Egyik végük gomb alakú, a másik 
egyenes. 
Átm.: 1,7 cm, 2 cm 
Szentes-Vekerzug, 115. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 55.14.58. 
írod.: PÁRDUCZ 1955. 3. t. 19-20. 
(Kemenczei T.) 

96. Karperec 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, sodrott, öntött, vastag kerek 
átmetszetű. Egyik vége hiányzik, a 
másik díszítetlen, elkeskenyedő. 
Átm.: 7,8 cm 
Szentes-Vekerzug, 76. sír (Csongrád m.) 
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MNM. Ltsz.: 53.51.237. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 24. 
(Kemenczei T.) 

t. 7. 

97. Karperecek 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, mindkettő öntött, kerekátmet-
szetű, függőlegesen bordázott, nyitott 
végű. 
Átm.: 7,4 cm, 7,7 cm 
Tápiószele, 100. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 2.1942.19. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 35. t. 1-2. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 97. részlet 

98. Hajkarika 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, kerek átmetszetű, vastag, elekt
ron lemez borítja. Egyik vége gomb 
alakú, a másik egyenes. 
Átm.: 1,7 cm 
Tápiószele, 379. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 53.94.60. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 62. t. 4. 
(Kemenczei T.) 

99. Hajkarikák 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, mindkettő vastag, kerek át
metszetű, az egyik elektronlemezzel 
bevont. Egyik végükre hegyes elekt
ronlemez kúp van erősítve, a másik 
egyenes záródású. 
Átm.: 2,5 cm, 1,6 cm 
Tápiószele, 425. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 52.15.72. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 68. t. 
11-12. (Kemenczei T.) 

100. Póznavégek 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, mindkettő tetején leegysze
rűsített módon megformált őz szob
rocska áll, körte alakú testük három
szög alakú nyílásokkal áttört. Üreges 
belsejükben kavicsok vannak. Az 
egyik henger alakú tokrészben, a má
sik vastüskében záródik. 
H.: 14,6 cm, 17,9 cm 
Gyöngyös, sírlelet (Heves m.) 
MNM. Ltsz.: 64.1907.1., 99.1907.1. 
írod.: MÁRTON 1908. 41., 1. t. 
12-13.; BAKAY 1971. 2. t. 
(Kemenczei T.) 

101. Kolomp 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, harang alakú, tetején füg
gesztő fül, belsejében pálcika alakú 
vasnyelv van. Alsó része hiányos. 
H.: 7,8 cm 
Gyöngyös, sírlelet (Heves m.) 
MNM. Ltsz.: 64. 1907.1. 
írod.: MÁRTON 1908. 41., 1.1. 1.; 
BAKAY 1971. 3. t. (Kemenczei T.) 

Kat. 101. 

102. Csörgő 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, tetején egyszerűsített kivitelű 
őzszobrocska áll. Körte alakú, üre
ges teste hosszú, háromszög alakú 
nyílásokkal áttört. Belsejében vas
golyó van. Alsó részét egy hosszú 
tok alkotja, amelynek közepén ol
dalt függőleges nyílású fül helyez
kedik el. 
H.: 17,7 cm 
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Somhíd (egykori Arad m., Nädab, 
Románia) 
MNM. Ltsz.: 62.1.165. 
írod.: HAMPEL 1893. 400., 21. 
kép.; BAKAY 1971. 11. t. 
(Kemenczei T.) 

103. Karika 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, öntött, zárt, ovális átmet-
szetű. Egy helyen kis szarvas figura 
áll felületén, egy másik helyen letört 
hasonló figura nyoma látszik. 
Átm.: 5,5 cm 
Kiskőrös (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 81.1939.2. 
(Kemenczei T.) 

104. Tükörnyél 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, öntött, függőlegesen bordá
zott. Alul álló párduc figurában vég
ződik, felül ovális záródású a tükör
lap egy darabjával. Sérült, égett. 
H.: 16, 5 cm 
Piliny (Nógrád m.) 
MNM. Ltsz.: 44.1898.2333. 
írod.: HAMPEL 1893. 395. 
12-13. kép.; PATAY 1955. 16. t. 5. 
(Kemenczei T.) 

105. Tükörnyél 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, töredék, öntött, a tükörlap 
felöli vége félkör alakban záródik, 
alatta négy kerek bemélyedés, majd 
fekvő szarvas alak van. A csatlakozó 
szárrész függőlegesen bordázott. 
H.: 12,5 cm 
Magyarország, ismeretlen lelőhely 
MNM. Ltsz.: 1.1934.21. 
írod.: HAMPEL 1893. 395., 14. 
kép. (Kemenczei T.) 

106. Tegezdísz 
Kr. e. VI. sz. 

Bronz, öntött, kereszt alakú. Belül 
üreges, átmetszete háromszög ala
kú. Szára vízszintes, három ága fer
de, vésett vonalcsoportokkal díszí
tett. Againak vége köralakban meg
hajlított, hátlapján fent és középütt 
egy-egy fül van. 
H.: 8,2 cm 
Magyarország, ismeretlen lelőhely 
MNM. Ltsz.: 1.1874.640. 
írod.: FETTICH 1934. 10. t. 2.; 
KEMENCZEI 1986. 126., 8. kép 
3. (Kemenczei T.) 

107. Spirálfüggő 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, tömör, vékony aranylemez
zel burkolt, nyitott spirál. Egyik vé
ge kúpos, másik gombban végződik 
(2 db). 
2,2x1,8 cm 
Csárdaszállás-Hanzélitanya, 22. sír 
(Békés m.) 
МММ. Ltsz.: 84.21.55. 
(Szénászky J.) 

108. Spirálfüggő 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, tömör, vékony aranylemez
zel burkolt, nyitott spirál. Egyik vé
ge kúpban, a másik gombban végző
dik. Az egyik példány kúpos vége 
letört. Keresztirányban sűrűn bor
dázott (2 db). 
2,4x2 cm 
Csárdaszállás-Hanzélitanya, 35. sír 
(Békés m.) 
МММ. Ltsz.: 84.21.107. 
(Szénászky J.) 

109. Füles karika 
Kr. e. VI. sz. 
Bronz, öntött, külső oldalán arányo
san elhelyezett négy kisebb karika van. 
6,1x4,1 
Csárdaszállás-Hanzélitanya, 23. sír 
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(Békés m.) 
МММ. Ltsz.: 84.21.60 
(Szénászky J.) 

1 ^ I Kat. 109. 

110. Szíj elosztó gomb 
Kr. e. VI. sz. második negyede 
Bronz, öntött, négyes szíjelosztó 
gomb. Lekerekített négyszög alakú 
alsó és felső lapját, négy kis fülecs 
köti össze. 
M.:l,l cm, átm.: 1,9 cm 
Sándorfalva-Eperjes, 145. sír 
(Csongrád m.) 
MFM. Ltsz.: 84.2.89. 
írod.: GALÁNTHA 1982-83/1 
118. 7. kép5a-c. (ScholtzR.) 

111. Nyílhegyek 
Kr. e. VI. sz. közepe 
Bronz, háromélű, köpűs, négy da
rab sima, 11 darabon átfúrás talál
ható, ötnél a köpű csorba (15 db). 
H.: 2,6-3,2 cm 
Hajdúnánás-Tedej (HB. m.) 
DM. Ltsz.: IV68.2.2. 
írod.: M. NEPPER 1968. 58., 1.1. 1. 
(M. Nepper I.) 

112. Bronztükör 
Kr. е. VI. sz. közepe 
Bronz, tojásdad alakú, nyele letö
rött. A nyéltöredék alján három mé
lyített borda fut. A tükör lapját két 
szegecs erősítette a nyélbe, mely 
nyúlvánnyal volt ellátva, s ezt fogta 
körül a nyelet mintegy burkolat
ként. A tükör előlapjának jobb felső 
része használatkor megrepedt, egy 

darabka kitört, amelyet beöntöttek. 
Restaurálás után az egykorú foltozás 
szabályosan kirajzolódott. A folto
zás anyaga összetételében megegye
zik a tükör anyagával. 
A tükör lapjának átm.: 20,4x18,4 cm, 
v.: 0,2 cm, nyéltöredék h.: 3,2 cm 
Hajdúdorog (HB. m.) 
DM. Ltsz.: IV68.1.1. 
írod.: M. NEPPER 1968. 59.: VI. t. 
(M. Nepper I.) 

113. Függő 
Kr. e. VI-V sz. 
Bronz, fejes gyűrű alakú. Fejét leke
rekített sarkú háromszög, illetve az 
oldalaihoz csatlakozó három ovális 
kiemelkedés alkotja. 
Átm.: 1,15 cm 
Csany telek-Új halastó, 14. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.55. (ScholtzR.) 

114. Karperec 
Kr. e. VI-V sz. 
Bronz, egymás mellé hajlított, lapos
ra kalapált huzalból készült, végeit 
haránt irányú vonalkötegekből és 
„X" alakú bevésésekből álló minta 
díszíti. 
Átm.: 3,9 cm 
Csany telek-Új halastó, 127. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.300. 
(Scboltz R.) 
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115. Karperec 
Kr. e. VI-V sz. 
Bronz, nyitott végei lapítottak, egy
másra hajlanak. 
Átm.: 3,7 cm, 4 cm 
Békéscsaba-Fényes (Békés m.) 
BMM.Ltsz.: 52.1155.1. 
írod.: BANNER 1932. XLVII. t. 39. 
(Gyucha A.) 

I 1 Kat. 115. 

116. Szíj elosztó gomb 
Kr. e. VI. sz. közepe-V sz. közepe 
Bronz, vekerzugi típusú, kétfülű. 
Átm.: 3 cm 
Csanytelek-Ujhalastó, 24. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.116. (Scholtz R.) 

117. Spirálfüggő 
Kr. e. V sz. 
Bronz, kúpos fejű, elektronlemezzel 
borított. Vége eredetileg gömbszelet 
alakúra volt kiképezve. 
Átm.: 1,8 cm 
Csanytelek-Ujhalastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.305. (Scholtz R.) 

118. Spirálfüggő 
Kr. e. V sz. 
Bronz, elektron lemezzel borított, 
vége gömbszelet alakúra kiképzett. 
Feje hiányzik, sérült. 
Átm.: 1,8 cm 
Csanytelek-Ujhalastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.306. (Scholtz R.) 

119. Spirálfüggő 
Kr. e. V sz. 
Bronz, elektron lemezzel borított. 
Feje és legömbölyített vége hiányzik. 
Átm.: 1,8 cm 
Csanytelek-Ujhalastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.313. (Scholtz R.) 

120. Karperec 
Kr. e. V sz. 
Bronz, ovális átmetszetű, vastag hu
zalból hajlított, nyitott végű. Felü
letét szimmetrikusan elhelyezett vo
nalkötegek és a vonalkötegek között 
futó zeg-zug minta díszíti. 
Átm.: 8 cm 
Csanytelek-Ujhalastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.304. (Scholtz R.) 

121. Karperec 
Kr. e. V sz. 
Bronz, ovális átmetszetű, kissé el
keskenyedő, egymás mellé hajlított 
végű. Végei kettős bordával pecsét-
lossé alakítottak. 
Átm.: 7 cm 
Csanytelek-Ujhalastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2 312. (Scholtz R.) 

122. Tükör 
Kr. e. V sz. 
Bronzból öntött, peremes kerek lap
jába alul tették be a félköríves taggal 
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ellátott nyelet, mely egy sima rész 
után három pillérre osztott, s ez alatt 
egy külön öntött téglalap alakú, bár 
törött, hiányos tagot láthatunk. A 
három darab összedolgozása kiváló
an megfigyelhető. Tűzben deformált. 
Tükörlap átm.: 16 cm, nyél h.: 11 
cm, teljes h.: 28,6 cm 
Kisgyőr-Bubtető (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 82.3.1. 
írod.: KOÓS 1985. 29-35., 4-5. 
kép (B. Hellebrandt M.) 

123. Tükör 
Kr. е. V sz. 
Bronzból öntött kerek peremes elő
lapból és nyélből áll. A nyél hosz-
szában négy pillérre tagolt, felső 
végén a négyszögletes tag vízszintesen 
négy részre osztott, s ez a pillérfő 
kopott, itt foghatták meg a tükröt 
használatkor. Ezen a pillérfőn nyug
szik a mellső lábaira leroskadó 
szarvas, mely az elő-, és hátlapon 
egyaránt kidolgozott. Hátravetett 
agancsát négy kerek mélyedés teszi 
plasztikusabbá. A tükörnyél másik 
végén négyszögletes talapzaton kun
korodott farkú, hosszúlábú ragadozó 
állat helyezkedik el. Külön öntötték a 
kerek lapot, és külön a többi részt a 
nyélhez, majd egybedolgozták. 
H.: 34,2 cm, tükörlap átm.: 18 cm 
Muhi-Kocsmadomb (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.789.1. 
írod.: LESZIH 1939. 7. kép. 
(B. Hellebrandt M.) 

124. Tükörnyél 
Kr. е. V sz. 
Bronz, a tükör letörött nyelének vé
ge kosfej alakú, a nyél hosszában 
bordázott. Hamvasztáskor megol
vadt, különösen a tükör felőli rész, 
ahol a hátoldalon ráfolyt és megder
medt olvadék van. 

H.: 13,5 cm 
Hejőszalonta-Homok-Temetősor-
dűlő (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.752.1. 
írod.: LESZIH 1939. 5. kép 3. 
(B. Hellebrandt M.) 

Kat. 125-126. 

126. Szíj elosztó 
Kr. e. V sz. 
Bronz, öntött, lapos, négy áttört fü
le volt, egy hiányzik. 
Átm.: 8 cm 
Hejőkeresztúr és Hejőszalonta 
közti Homokbánya (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 82.42.101. 
(B. Hellebrandt M.) 

127. Karperec 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz, tömör, zárt karika. 
Átm.: 7,2x7,3 cm 
Kesznyéten-Szérűskert (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 90.1.111. 
(B. Hellebrandt M.) 
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125. Szíjelosztó 
Kr. е. V sz. 
Bronz, tömör öntvény. Kör alapon 
négy szabályosan elosztott, nyakkal 
ellátott bronz gomb helyezkedik el. 
Átm.: 4,5 cm 
Hejőkeresztúr, déli Homokbánya 
(BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 82.42.60. 
(B. Hellebrandt M.) 

128. Karperec 
Kr. e. V-IV sz. 



Bronz. 
Attn.: 8 cm 
Eger-Nagy-Eged, 28. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.30. (Fodor L.) 

129. Karperec 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz. 
Attn.: 7,5-7,2 cm 
Eger-Nagy-Eged, 28. sír (Heves m.) 
DIV. Ltsz.: A.80.13.31. (Fodor L.) 

132. Függő 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz. 
Attn.: 2,8 cm 
Eger-Nagy-Eged, szórvány (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.142. (Fodor L.) 

Kat. 129. 

130. Karperec 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz. 
Attn.: 6,6 cm 
Eger-Nagy-Eged, 28. sír (Heves 
m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.32. (Fodor L.) 

131. Csüngő 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz, kevés aranyozás maradvá
nyával. 
H.: 8,2-8,6 cm 
Eger-Nagy-Eged, szórvány (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.149.1-6. 
(Fodor L.) 

Kat. 131. 

Kat. 132. 

133. Fenőkőtartó 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz. 
H.: 6,2 cm 
Eger-Nagy-Eged, szórvány (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.146. (Fodor L.) 

134. Hajkarikapár 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz, elektronnal bevont, formá
juk kerek, de végeik különböző 
irányba néznek. A vaskosabb (kör 
átmetszetű) karikák egyik végükön 
profiláltak, másikukon kisebb és 
nagyobb kúpból összetevődő dí-
szítmény ül. Ezek élénél két (ill. 
három?), négy gömböcskéből al
kotott granuláció foglal helyet. 
M.: 2,2 cm, 1,6 cm (a díszgomb h.: 
1,1 cm) 
Törökszentmiklós-Surján, 100. sír, 
ill. „a" ház (JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.168-169. 
írod.: CSALOG-KISFALUDI 1985. 
317., 318. Abb. 6.3-4. (CsehJ.) 

135. Gyűrű 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz, lemezből hajlított, melyet két 
végén hosszanti bevágásokkal há
rom keskenyebb szalagocskára osz-
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tottak. Ezeket elvékonyítva meg
nyújtva spirálszerűen körbe hajlítot
ták. Az egyik spirálja hiányzik csak 
karomszerű indítása készült el. 
Átm.: 1,8 cm, szél.: 1,6 cm 
Szabadszállás-Józan, 56/4. sír (BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.194. 
(Horváth A) 

Kat. 135. 

136. Csüngő 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronzlemezből készült, trapéz alakú 
öt sorban poncolt gyöngysorral, 
lyukkal. Párja hiányos, keskenyedő 
vége törött (62.2.195.). 
2,4x1,4 cm 
Szabadszállás-Józan, 56/6. sír BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.196. 
(Horváth A.) 

Kat. 136. 

137. Amulett 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronzlemez, középen lyukkal, kör
körös és sima poncolt kerettel. 
Átm.: 2,4 cm 
Szabadszállás-Józan, 56/15. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.212. 
(Horváth A.) 

138. Fibula 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz, öntött, íve bordázott, rugós 
tűje ép. Tűtartójaként visszahajtott 
lába töredezett. 
5,6x3,0 cm 
Szabadszállás-Józan, 166. sír (BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.505. 
(Horváth A.) 

139. Karperec 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz, öntött, bordázott felületű nyi
tott végén poncolt vonaldísz. 
Átm.: 7,6-7,9 cm 
Szabadszállás-Józan, 8/4. sír (BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.19. 
(Horváth A.) 

140. Fülbevaló pár 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz, tömör, elektron bevonatú, 
felületén körkörös bordázattal dí
szített, egyik vége pecsétlősen lapos, 
másik elvékonyodik. 
Átm.: 1,9 cm, v.: 0,5 cm 
Szabadszállás-Józan, 33/25-26. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.105. 
(Horváth A.) 

141. Fülbevaló pár 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz, tömör, elektron bevonatú, 
egyik vége pecsétlős, a másikon kú
pos dísszel, amely törött, illetve az 
egyik darabon hiányzik is. 
Átm.: 1,8 cm, v.: 0,6 cm 
Szabadszállás-Józan, 56/7-8. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.198-199. 
(Horváth A.) 

142. Fülbevaló 
Kr. e. V-IV sz. 
Bronz, öntött, elektron bevonattal, 
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egyik vége pecsétlős, másik elhe
gyesedik. Oldalán bordázott. 
Átm.: 2,0 cm, v.: 0,5 cm 
Szabadszállás-Józan, 77/3. sír (BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.272. 
(Horváth A.) 

I I Kat. 142. 

143. Karperecek 
Kr. e. III. sz. 
Bronz, mindkettő körátmetszetű hu
zalból készült, nyitott végú, ke
resztirányú rovátkolás köteggel, a ro
vátkák között „Z" mintával díszítve. 
Átm.: 7-7,2 cm, 6,9-7,7 cm 
Hortobágy-Arkus, 16. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 77.151.8/a-b. 
(Horváth M. A.) 

Kat. 143. 

144. Hajkarikák 
Kr. e. III. sz. 
Bronz, spirálszerűen meghajlított, 
erősen megégett, egykor talán ge
rezdek, pecsétlős vagy bogyós végű. 
- Bronz, gerezdéit huzalból, elektron 
bevonatú, pecsétlős, ill. kúpos végű 
hajkarika. Az elektron kúp peremén 
filigrán drót. Égett. 
Hortobágy-Arkus, 25. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 78.114.6-7. 
(Horváth M. A.) 

145. Hajkarikák 
Kr. e. III. sz. 
Bronz, mindkettő gerezdéit huzal
ból készült, spirálszerűen meghajlí
tott, pecsétlős végű, megégett, de
formált. Egyiken látszik az ezüst 
vagy elektron bevonat maradványa. 
Kúpos végük hiányzik. 
Hortobágy-Arkus, 27. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 78.116.4. 
(Horváth M. A.) 

146. Bronztégely 
Kr. e. III. sz. 
Bronzlemezből hajlított fedeles té
gely, feneke hiányzik. A fedél pere
mén és a tégely alján eredetileg apró 
karikákra szerelt trapéz alakú le
mezkék csüngtek. A tégely oldalán 
poncolt zegzugminta és pontok lát
hatók. Töredékes. 
M.: 1,8 cm, átm.: 2,4 cm 
Hortobágy-Arkus, 16. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 77.151.1. 
(Horváth M. A.) 

147. Hajkarika 
Kr. e. Ill—II. sz. fordulója 
Bronz, huzalból készült, elektron be
vonatú, körátmetszetű összehajlított 
karika egyik végén kúpos heggyel. 
H.: 3 cm 
XV ker. Rákospalota-Mogyoród 
útja 42., 3. sír (Bp.) 
BTM. Ltsz.: 2000.109.5. 
(Horváth M. A.) 



Kat. 147. 

148. Tű 
Bronz, korongos fejű, a fej alatti ré
szen négy bordával tagolt, majd a tű 
kétharmad részénél egy gomb dí
szíti. 
H.: 9,2 cm 
Nyíregyháza-Lichtmann sertéshiz
lalda (SZSZB. m.) 
JAM. Ltsz.: 62.146.3. 
(Almássy K.-Istvánovits E.) 

149. Nyílhegy 
Bronz, három szárnyú, köpűs. 
3,2x0,8 cm 
Szakoly-Bornemissza-birtok 
(SZSZB. m.) 
JAM. Ltsz.: 58.103.5. 
(Almássy K.-lstvánovits E.) 

KERÁMIA 

Kat. 150. 

150. Bögre 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, sárgásbarna 
színű, egyenetlenül égetett, hordó 
formájú, behúzott peremének szélé
ből induló szalagfüle kereken ívelő-
dik. 
M.: 9,75 cm, szá.: 9,7 cm, fá.: 6,3 cm 

Maklár-Koszpérium, 8. sír (Heves m.) 
DIVLtsz.: 61.31.19. 
írod.: PATEK 1989-90. 17. t. 5. 
(Váradi A.) 

151. Csésze 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, fekete színű, 
hengeres nyakú, gömbölyű aljú. 
Enyhén kihajló pereme ferdén levá
gott, az edény a fülnél a legalacso
nyabb. Szájpereméből induló füle fel
felé ívelődik, s az éles hasvonalába 
fut. Az edény grafitozott belsejét 
nyolc, hármasával bekarcolt vonal
köteg díszíti, melyek fenekének kö
zepéről sugárszerűen ágaznak szét. 
M.: 5,7 cm, szá.: 9,7 cm 
Maklár-Koszpérium, 97. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 66.25.87. 
írod.: PATEK 1989-90. 19. t. 7. 
(Váradi A.) 

Kat. 151. 

152. Fazék 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétszürke 
színű, sárga foltos, egyenetlenül ége
tett, hordó formájú. Behúzott pere
me elvékonyodik, vállán két rövid 
fül és két bütyök helyezkedik el 
párban egymással szemben, ezek 
alatt az edény felszíne függőlegesen 
simított. 
M.: 18 cm, szá.: 13,3 cm, fá.: 11,2 cm 
Maklár-Koszpérium, 8. sír (Heves m.) 
DIVLtsz.: 61.31.18. 
írod.: PATEK 1989-90. 17. t. 6. 
(Váradi A.) 
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153. Urna 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétszürke 
színű, kettős csonkakúpos testű, pe
reme kihajló, vállán függőleges besi-
mítás, hasa fölött három helyen füg
gőlegesen ívelő bütykös fül látható. 
A fülek körül három kör alakú be
mélyedés. 
M.: 19 cm, szá.: 18,6 cm, fá.: 11,5 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 43. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 71.3.1. 
írod.: PATEK 1989-90. 13. t. 2. 
(Váradi A.) 

154. Urna 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, kívül fekete, 
belül téglavörös színű, fényezett 
felületű, pereme alig kihajló, nyaka 
csonkakúpos. Pereme alatt négy kör
befutó hornyolt vonal, kiugró hasa 
három függőleges hornyolással négy 
részre osztott, a kihasasodásokon víz
szintesen ívelődő hornyolásokkal. 
Kis talpgyűrűje van. 
M.: 15,8 cm, szá.: 8,5 cm, fá.: 5,5 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 60. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 71.3.29. 
írod.: PATEK 1989-90. 15. t. 12. 
(Váradi A.) 

tős csonkakúpos teste, talpgyűrűje 
van. Pereme vízszintesen vágott, ho-
morúan ívelt nyakán egymással szem
ben két fül és két kerek bütyök he
lyezkedik el. 
M.: 20,8 cm, szá.: 16,2 cm, fá.: 
10,3 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 52. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 71.3.15. 
írod.: PATEK 1989-90. 13. t. 3. 
(Váradi A.) 

Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, vörösfeketés 
színű, simított felületű, egyenetlenül 
égetett, kihajló peremű, bikónikus 
testének alsó része alacsonyabb. Vál
lán szimmetrikusan elhelyezve egy 
hosszabb ujjbenyomkodással tagolt 

157. 

Kot. 154. 

Urna 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, kívül sötét
szürke, belül vörösesbarna színű, ket-

156. Tál 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, kívül vilá
gosbarna, belül sötétszürke színű, 
formája negyedgömbös. Elvékonyo
dó behúzott pereme alatt egy helyen 
apró szalagfül, vele átellenben kis 
szemölcs, valamint két egymással 
szemben elhelyezett függőleges kis 
bütyök. 
M.: 6 cm, szá.: 16,4 cm, fá.: 4 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 58. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 71.3.27. 
írod.: PATEK 1989-90. 13. t. 7. 
(Váradi A.) 
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rátett bütyök és két, átfúrt fület után
zó rövid kis bütyök. 
M.: 17 cm, szá.: 17,5 cm, fá.: 13,3 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 63. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 71.3.38. 
írod.: PATEK 1989-90. 14. t. 6. 
(Váradi A.) 

Bögre 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, kívül sárgás, 
belül sötétszürke színű, egyenetlenül 
égetett, foltos, kihajló peremű, éle
sen hasasodó, egyfülű. 
M.: 9 cm, szá.: 11 cm, fá.: 6,5 cm 
Tarnaörs-Csárdamajor, „B" sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 67.5.16. 
írod.: PATEK 1989-90. 25. t. 1. 
(Váradi A.) 

Kat. 158. 

Tál 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, kívül sár
gásszürke, belül fekete színű, cson
kakúpos testű. Behúzott, rézsútosan 
sűrűn hornyolt pereme alatt egy víz
szintesen kiálló és kissé lefelé hajló 
bütyök. 
M.: 11 cm, szá.: 28,7 cm, fá.: 10,8 cm 
Sirok-Akasztómály, 3. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 70.11.7. 
írod.: PATEK 1989-90. 21. t. 4. 
(Váradi A.) 

Kat. 159. 

160. Fazék 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, barnás szí
nű, csupor formájú, enyhén behú
zott elvékonyodó pereme alatt négy, 
egymással szemben lévő bütyök. 
M.: 11,7 cm, szá.: 12,7 cm, fá.: 8,4 cm 
Sirok-Akasztómály, 8. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 70.11.26. 
írod.: PATEK 1989-90. 23. t. 3. 
(Váradi A.) 

161. Urna 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, kívül sötét
szürke, belül vörösesbarna színű, töl
cséres nyaka alatt és vallanak tövén 
bekarcolt vonalköteg. Kiugró hasán 
függőleges sűrű hornyolatok és négy 
helyen hármas bütyök. 
M.: 25 cm, szá.: 20,6 cm, fá.: 10,9 cm 
Sirok-Akasztómály, 1. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 70.11.1. 
írod.: PATEK 1989-90. 20. t. 1. 
(Váradi A.) 

Kat. 161. 

162. Csésze 
Kr. e. IX. sz. vége-VIII. sz. 
Cserép, kézzel formált, fényezett, 
pereme egyenes, alatta nyomott 
gömb alakú. A has vonalon függő
leges, mély árkok között kannelú-
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radíszes, alja omphaloszos. Belső fe
lületét besimított hálóminta borítja. 
M.: 6,7 cm, szá.: 13,2 cm, fá.: 2,7 cm 
Doboz-Marói erdő, 1. sír (Békés m.) 
BMM. Ltsz.: 60.6.1. 
írod.: GAZDAPUSZTAI 1964-65, 
1. kép (Gyucha A.) 

163. Urna 
Kr. e. VIII. sz. 
Cserép, fekete, belül barna színű, vál
la függőlegesen árkolt. 
M.: 28,2 cm __ 
Füzesabony-Öregdomb, 5. sír 
(Heves m.) 
MNM. Ltsz.: 56.16.6. 
írod.: KEMENCZEI 1989. 63 , 5. 
kép 1. (Kemenczei T.) 

164. Tál 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Cserép, kézzel formált, barna színű, 
behajló, turbántekercses peremű. 
M.: 6,8 cm, szá.: 19,2 cm 
Szentes-Vekerzug, 77. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.243. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 82. 26. 
kép 3. (Kemenczei T.) 

165. Tál 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Cserép, kézzel formált, sötétbarna 
színű, pereme kihajló, magas talpa 
van. Belseje besimított mintával dí
szített. 
M.: 12,5 cm, szá.: 23,8 cm, fá.: 
11,8 cm 
Tápiószele, 7. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 11.1939.12. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 23. t. 8 , 
29. t. 4. (Kemenczei T.) 

166. Csupor 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Cserép, kézzel formált, szürkésbar-
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na színű, pereme hiányzik, teste öb
lös. Nyakát bevésett vízszintes vo
nalak, vállát ágain mentén rovátkolt 
kereszt alakú mintasor díszíti. 
M.: 6,5 cm, fá.: 4,7 cm 
Tápiószele, 109. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 2.1942.45. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 28. t. 3.; 
KEMENCZEI 1983. 61. 6. kép. 
(Kemenczei T.) 

167. Agyagpecsételő 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Cserép, kúp alakú, sötétbarna színű, 
felületén négy négyszög, középütt 
kör alak alkotja mintáját. 
H.: 2,5 cm, átm.: 2 cm 
Tápiószele, 102. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 2.1942.28. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 19. t. 16.; 
KISFALUDI 1997. 91. 8. kép 6. 
(Kemenczei T.) 

168. Füles bögre 
Kr. e. VII. sz. vége-VI. sz. 
Cserép, korongolt, sötétszürke színű, 
kihajló peremű, kettős kúpos, egy-
fülű. 
M.: 9,2 cm, szá.: 9,3 cm, fá.: 4 cm 
Csany telek-Új halastó, 41. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.198. (Scholtz R.) 

169. Edény 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, pe
reme kihajló, nyakán borda fut kör
be, teste öblös. 



M.: 29,6 cm, szá.: 15 cm 
Szentes-Vekerzug, 27. sir 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.33. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 83. 
kép 6. (Kemenczei T.) 

27. 

170. Edény 
Kr. е. VI. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, két 
széles szalagfülének közepén baráz
da fut végig. Oldala alul egy helyen 
kiegészített. 
M.: 21,2 cm, szá.: 17 cm, fá.: 9,3 cm 
Szentes-Vekerzug, 38. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.97. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 84. 28. 
kép 7. (Kemenczei T.) 

Kat. 170. 

171. Tál 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, be-
hajló peremű. Oldala több helyen 
átfúrt. 
M.: 10,7 cm, szá.: 29, 5 cm, fá.: 
9,5 cm 
Szentes-Vekerzug, 38. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.98. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 84., 28. 
kép 3. (Kemenczei T.) 

172. Tál 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, ki-
hajló peremű. 

M.: 9,8 cm, szá.: 28 cm, fá.: 8 cm 
Szentes-Vekerzug, 38. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.99. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 82., 26. 
kép 17. (Kemenczei T.) 

Kat. 172. 

173. Bögre 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, 
füle a perem fölé emelkedik, alja 
gömbszelet alakú. 
M.: 8,4 cm, szá.: 15 cm, fá.: 6 cm 
Szentes-Vekerzug, 38. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.100. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 82., 26. 
kép 8. (Kemenczei T.) 

Kat. 173. 

174. Csupor 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, kézzel formált, barna színű, 
kettős csonka kúp alakú. 
M.: 11,9 cm, szá.: 6,7 cm, fá.: 5,2 cm 
Szentes-Vekerzug, 38. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.101. 

• írod.: PÁRDUCZ 1954. 82. 26. 
kép 11. (Kemenczei T.) 
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175. Bögre 
Kr. е. VI. sz. 
Cserép, korongolt, sötétszürke szí
nű, füle a perem fölé emelkedik. 
M.: 12,3 cm, szá.: 12 cm, fá.: 6 cm 
Szentes-Vekerzug, 53. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.144. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 82., 26. 
kép 5. (Kemenczei T.) 

Kat. 175. 

176. Csupor 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, kézzel formált, barna színű, 
hordó alakú, egyenes pereme alatt 
három kisebb és egy nagyobb 
bütyök van. 
M.: 10 cm, szá.: 9 cm, fá.: 6,8 cm 
Szentes-Vekerzug, 53. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.145. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 82., 26. 
kép 1. (Kemenczei T.) 

177. Urna 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, ki-
hajló peremű, öblös testű, vallanak 
felső részén vízszintes borda húzó
dik végig. 
M.: 28 cm, szá.: 10 cm 
Szentes-Vekerzug, 64. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.192. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 84., 23. 
kép 1. (Kemenczei T.) 

Kat. 177. 

178. Kis urna 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, pe
reme kihajló, kettős csonka kúp ala
kú, öblös. 
M.: 13,5 cm, szá.: 6 cm, fá.: 4 cm 
Szentes-Vekerzug, 71. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.223. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 8. t. 23. 
(Kemenczei T.) 

179. Urna 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, kézzel formált, barna színű, 
pereme kihajló, öblös, kettős csonka 
kúp alakú. 
M.: 34,5 cm, szá.: 19,5 cm, fá.: 
11,5 cm 
Tápiószele, 74. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 11.1939.115. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 33. t. 12. 
(Kemenczei T.) 

180. Korsó 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, kézzel formált, barna színű, 
nyakrésze hosszú, válla kiugró, kes
keny, függőlegesen árkolt. Nyakán 
alul egy szalagfül található. 
M.: 15,5 cm, szá.: 5,2 cm, fá.: 4,3 cm 
MNM. Ltsz.: 75.1969.60a. 
Tápiószele, 93. sír (Pest m.) 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 28. t. 5. 
(Kemenczei T.) 
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182. 

183. 

Kat. 180. 

181. Csupor 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, világosbarna színű, 
pereme kihajtó, nyaka szűk, teste ket
tős csonka kúp alakú. Nyakát és öblét 
hullámvonalakból álló minta díszíti. 
M.: 16 cm, szá.: 7,2 cm, fá.: 4,8 cm 
Tápiószele, 263. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 3.1948.13. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 41. t. 17.; 
KEMENCZEI1983. 62. 7. kép. 
(Kemenczei T.) 

Urna 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétszürke 
színű, pereme kihajló, nyakán vízszin
tes árkolás fut körbe, teste öblös. 
M.: 17,7 cm, szá.: 13 cm, fá.: 10 cm 
Tápiószele, 184. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 54.27.49. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 31. t. 9. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 182. 

Korsó 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, nya
ka részben kiegészített, füle a perem 
alatt kezdődik, s a vállra támaszko
dik. 
M.: 14,8 cm, szá.: 9,5 cm, fá.: 5,5 cm 

Tápiószele, 184. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 75.1969.60a. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 55. 
(Kemenczei T.) 

184. Csésze 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, kézzel formált, szürkésbar
na színű, pereme kihajló, alsó része 
gömbszelet alakú. Füle felül két he
lyen kicsúcsosodik. 
M.: 6,1 cm, szá.: 13,5 cm, fá.: 6 cm 
Tápiószele, 342. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 11.1951.62. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 58. t. 3. 
(Kemenczei T.) 

185. Urna 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, pe
reme kihajló, nyaka szűk, teste ket
tős csonka kúp alakú. 
M.: 17 cm, szá.: 7,6 cm, fá.: 7,5 cm 
Tápiószele, 360. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 52.94.6. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 69. t. 1. 
(Kemenczei T.) 

186. Agyagpecsételő 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, téglalapalakú, barna színű, 
felületét hat sorban bemélyített há
romszögek, pontok fedik. Hátlapján 
letört fogantyú nyoma látszik. 
Átm.: 6-5,5, cm 
Tápiószele, 372. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 52.94.42. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 61. t. 10.; 
KISFALUDI1997. 84. 3. kép 1. 
(Kemenczei X) 

187. Bögre 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétszürke 
színű, pereme kihajló, nyaka szűk, 
teste nyomott gömb alakú. Nyakát 
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vízszintes, öblét függőleges árkolás 
díszíti. Fülének végén kilenc kerek 
bütyök van. 
M.: 11,5-8 cm, szá.: 4,1 cm 
Tápiószele, 372. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 52.94.41. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 60. t. 24. 
(Kemenczei T.) 

188. Csupor 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, sötétszürke szí
nű, szája széles, nyaka ívelt, teste 
kettős csonka kúp alakú. Nyakán 
borda fut körbe. 
M.: 11 cm, szá.: 9,5 cm, fá.: 5,2 cm 
Tápiószele, 462. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 52.94.102a. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 72. t. 4. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 1, 

189. Csupor 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, kézzel formált, fekete színű, 
pereme kihajló, nyaka magas, széles, 
alsó része gömbszelet alakú. Nyakát 
vízszintes, vállát ék alakú árkolt vo
nalakból álló minta díszíti. 
M.: 8,7 cm, szá.: 5,5 cm, fá.: 4,5 cm 
Tápiószele, 462. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 52.94.102b. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 73. t. 4. 
(Kemenczei T.) 

190. Bögre 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, fe
le erősen a perem fölé emelkedik. 

Pereme egyenes, nyaka széles, teste 
lapos kettős csonka kúp alakú. 
M.: 6,5 cm, szá.: 8 cm, fá.: 3,7 cm 
Tápiószele, 462. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 52.94.103. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 62. 5. kép 1. 
(Kemenczei T.) 

191. Agyagpecsételő 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, világosbarna színű, négy
szög alakú, hét sorban bemélyített 
háromszögek és hármas pontokból 
álló minta díszíti. 
H.: 5,2 cm 
Piliny (Nógrád m.) 
MNM. Ltsz.: 61.16.90. 
írod.: KISFALUDI1997. 84. 3. kép. 
(Kemenczei T.) 

192. Agyagpecsételő 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, világosbarna színű, hosszú 
téglalap alakú, lapos, hátlapjának kö
zepén fülnyom van. Felületét kis há
romszögekből álló bemélyített minta 
borítja. 
12x4,9 cm 
Piliny (Nógrád m.) 
MNM. Ltsz.: 44.1898.155. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 193. 

193. Agyagpecsételő 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, hosszú rúd alakú, mintáját 
hat pontos közepű kettős borda 
alkotja. 
10,6x1 cm 
Piliny (Nógrád m.) 
MNM. Ltsz.: 44.1898.156. 
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írod.: HAMPEL 1886. 70. t. 11.; 
KISFALUDI1997. 9 1 , 8. kép 8. 
(Kemenczei T.) 

194. Agyagpecsételő 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, keskeny rúd alakú hosszú 
fogantyúval, felületén a minta négy, 
benyomott pontokkal díszített és 
sorban elrendezett négyszögből áll. 
Rajta vörös és kék festék nyoma lát
szik. 
5,8,6x1,2 cm 
Piliny (Nógrád m.) 
MNM. Ltsz.: 61.16.89. 
írod.: KISFALUDI 1997. 87, 6. 
kép 5. (Kemenczei T.) 

195. Agyagpecsételő 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, világosszürke színú, téglalap 
alakú, lapos. Mintája kettős négy
szögekbe foglalt horogkeresztekből, 
valamint ék alakú, s egy helyen „X" 
alakú bemélyített vonalakból áll. 
7,8x4 cm 
Magyarország, ismeretlen lelőhely 
MNM. Ltsz.: 62.19.15. 
(Kemenczei X) 

Kat. 195. 

196. Orsógomb 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétbarna, 
függőlegesen hat síkban profilált 
gömbforma. 
M.: 2 cm, átm.: 2,5 cm 
Heves-Semmelweis u. 17, A/3, sír 
(Heves m.) 

DIVLtsz.: 68.4.19. 
írod.: SZABÓ 1969. XI. t. 6. 
(Váradi A.) 

197. Orsógomb 
Kr. e. VI. sz. 
Cserép, kézzel formált, barna színű, 
hordó formájú, egész testén vízszin
tesen körbefutó barázdák díszítik. 
M.: 2,2 cm, átm.: 2,8 cm 
Heves-Semmelweis u. 17, B/5. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 68.4.30. 
írod.: SZABÓ 1969. XII. t. 3. 
(Váradi Aj 

198. Urna 
Kr. e. VI. sz. első fele 
Cserép, kézzel formált, vörösessárga 
színű, fényezett, szürke foltos, eny
hén kihajló peremű, kettőskúpos tes
tű, pseudo-villanova típusú. Hasvo
nalán négy, szimmetrikus elhelye
zésű, lelógó bütyök található. 
M.: 29 cm, szá.: 16 cm, fá.: 11,5 cm 
Sándorfalva-Eperjes, 145. sír 
(Csongrád m.) 
MFM. Ltsz.: 84.2.88. 
írod.: GALÁNTHA 1983. 31. t. 1. 
(Scholtz R.) 

Kat. 198. 

199. Edény 
Kr. e. VI. sz. közepe 
Cserép, kézzel formált, sötétbarna 
színű, haséle vertikális mélyítésekkel 
nyolc cikkelyre osztva. 
M.: 7,3 cm, szá.: 5,3 cm, fá.: 4 cm 
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Tiszaeszlár-Kunsír (SZSZB. m.) 
DM. Ltsz.: IV1935.21. 
írod: M. NEPPER 1968. 59., VIL t. 
(M. Nepper I.) 

200. Edény 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, barna színű, 
egyenetlen, aszimmetrikus, pereme 
kihajlik, s a perem felé az edény 
nyaka szűkül, hasa széles. 
M.: 14-15,5 cm, szá.: 10,2 cm, fá.: 
11 cm 
Szirmabesenyő, vagy környéke 
(BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.750.55. 
írod.: LESZIH 1939. IV 3. 
(B. Hellebrandt M.) 

201. Edény 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, fekete színű, 
pereme kihajlik, teste kettőskóni-
kus. Hasán cikk-cakk díszítés mé
lyed az agyagba, ez néhol dupla vo
nalú. 
M.: 6,2 cm, szá.: 3,6 cm, fá.: 2 cm 
Szirmabesenyő, vagy környéke 
(BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.750.8. 
írod.: HELLEBRANDT 2000. 15. 
kép 20. (B. Hellebrandt M.) 

202. Edényke 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, szemcsés 
anyagú, barnásszürke színű. Hen
geres nyaka felfelé szűkül, hasa éle
sen profilált, alját nem képezték ki. 
M.: 3,5 cm, szá.: 2,4 cm, fá.: 0,5 cm 
Szirmabesenyő, vagy környéke 
(BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.750.9. 
(B. Hellebrandt M.) 

203. Kétfülű edény 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétszürke 
színű, nyaka kifelé tart, válla pro
filált, és a fülre merőlegesen, azaz a 
két fül között egy-egy bütyök van a 
hason. A fültől a bütyökig elkeske
nyedő sekély árok érződik. Az egyik 
füle restaurált. A fül rombusz átmet
szeni Alja nincs kiképezve. 
M.: 5 cm, szá.: 8 cm, fá.: 0,5 cm 
Szirmabesenyő, vagy környéke 
(BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.750.19. 
írod.: HELLEBRANDT 2000. 15. 
kép 16. (B. Hellebrandt M.) 

204. Kétfülű edényke 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, szürkésbar
na színű, pereme kissé kifelé tart, 
nyakán cikk-cakk díszítés, két sza
lagfüle a peremből indul ki és a 
hasig tart. Szalagfülén legfelül két-
két plasztikus gomb helyezkedik el. 
M.: 4,8 cm, szá.: 4,5 cm, fá.: 3 cm 
Szirmabesenyő, vagy környéke 
(BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.750.58. 
írod.: HELLEBRANDT 2000. 15. 
kép 14. (B. Hellebrandt M.) 

Kat. 204. 

205. Tál 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, korongolt mély tál, szürkés
barnás színű, pereme kihajlik, nya
kán plasztikus borda van. Alja kissé 
homorú. Hasán mélyített vonal fut 
körbe. Szalagfüle a peremből indul 
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ki és a hasig tart. 
M.: 10,7 cm, szá.: 21,3 cm, fá.: 6,7 cm 
Gesztely és Hernádkak közti 
Nagypart (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.806.7. 
(B. Hellebrandt M.) 

206. Tál 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, korongolt, barnásszürke 
színű pereme kihajlik, válla és alja 
profilált. A peremen belül hullám
vonaldísz látható, mely tervezetlen, 
egyenetlen, megszakad, majd foly
tatólagosan újra karcolt. 
M.: 7,2 cm, szá.: 20,2 cm, fá.: 7,5 cm 
Gesztely és Hernádkak közti 
Nagypart (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.806.6. 
írod.: KEMENCZEI 1983. 11. 
ábra 5. (B. Hellebrandt M.) 

207. Pecsétlő 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, virág alakú, középen egy 
körben „S" betű szerű mintával. 
Átm.: 2,7 cm 
Lajosmizse, M5 út 26. lh. (BK. m.) 
KJM. Ltsz.: 95.1.121. (Kulcsár V) 

208, 

Kat. 207. 

Pecsétlő 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, sötétszürke színű, kúpos 
fogazással. Mintája sekélyen bekar
colt vonalakból áll. 
Átm.: 2 cm 
Lajosmizse, M5 út 26. lh. (BK. m.) 
KJM. Ltsz.: 95.1.122. (BK. m.) 
(Kulcsár V.) 

209. Orsógomb 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, szürke szí
nű, bikónikus orsógomb. Egyik felét 
napsugárszerű alakzatban hat bekar
colt vonal díszíti. 
M.: 0,6 cm, átm.: 3,5 cm 
Lajosmizse, M5 út 26. lh. (BK. m.) 
KJM. Ltsz.: 95.1.119. (Kulcsár V) 

210. Orsógomb 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, sárga színű, 
aszimmetrikus, bikónikus. 
M.: 2 cm, átm.: 3,6 cm 
Lajosmizse, M5 út 26. lh. (BK. m.) 
KJM. Ltsz.: 95.1.125. (Kulcsár V) 

211. Orsógomb 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, szürke színű, 
bikónikus, napsugár mintával. 
M.: 1,6 cm, átm.: 3 cm 
Lajosmizse, M5 út 26. lh. (BK. m.) 
KJM. Ltsz.: 95.1.136. (Kulcsár V) 

212. Talpas tál 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, korongolt, sötétszürke szí
nű, vízszintesen kihajló peremű, kú
pos vállú, ívelt aljú. Az alacsony, ko
rong alakú csőtalpon, hármas hor
ny olás fut körbe. 
M : 14,5 cm, szá.: 18 cm, fá.: 11 cm 
Csany telek-Új halastó, 33. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.149. (Scholtz R.) 

Kat. 212. 
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213. Bögre 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, ki-
hajló peremű, kettős kónikus testű, 
magas fülű. 
M.: 10,1 cm} szá.: 12 cm, fá.: 6 cm 
Csany telek-Új halastó, 16. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.70. 
írod.: GALÁNTHA 1981. 9. kép 11. 
(Scholtz R.) 

Kat. 213. 

214. Csupor 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, vörös színű, 
egyenes peremű, hordó alakú. Pe
reme alatt négy kis kerek bütyök ta
lálható. 
M.: 16 cm, szá.: 13,5 cm, fá.: 10,5 cm 
Csany telek-Új halastó, 16. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.74. 
írod.: GALÁNTHA 1981. 9. kép 2. 
(Scholtz R.) 

Kat. 214. 

215. Ikeredény 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, barna színű, 
szürke foltos, két egyforma, enyhén 
kihajló peremű, kúpos nyakú, nyo
mott gömbös testű. Kis szalagfülük 
a két edény érintkezésénél, az edé

nyek hasának magasságában helyez
kedik el. A két edény érintkezési ré
szénél átlyukasztott. 
M.: 6,6 cm, szá.: 4,8 cm, fá.: 1,9 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 77. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.84. 
írod.: GALÁNTHA 1981. 11. kép 3. 
(Scholtz R.) 

216. Pecsétlő 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kúpos testű, átfúrt. Mintája, 
négy, csúcsaikkal érintkező kis rom
buszt mutat. 
2x1,7 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 138. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.3.18. (Scholtz R.) 

217. Orsógomb 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, sárgásszürke színű, kettős 
kúpos testű, három oldalán besimí
tott csigavonallal díszített. 
M.: 1,8 cm, átm.: 2,3 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 77. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.90. (Scholtz R.) 

218. Orsógomb 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, barnássárga színű, kettős 
kúpos testű, három oldalán besimí
tott csigavonallal díszített. 
M.: 1,8 cm, átm.: 2,4 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 77. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.91. (Scholtz R.) 

219. Urna 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, világosbarna 
színű, szürke foltos, kettőskónikus 
testű, a nyakon rányomott agyagla
pokban karcolt jelek láthatók. 
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M.: 29 cm, szá.: 15 cm, fá.: 11,5 cm 
Gyula-Vasúti homokbánya (Békés m.) 
EFM. Ltsz.: 60.114.1. 
írod.: BMKK. 29., 32. kép. 
(Gyucha A.) 

220. Edény 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, szürkésbarna 
színű, hengeres nyakú, hasvonalát 
két függőleges bütyök díszíti. 
M.: 10,5 cm, szá.: 6,8 cm, fá.: 5 cm 
Békéscsaba-Fényes (Békés m.) 
BMM. Ltsz.: 52.1142.1. 
írod.: BANNER 1932. XLVII. t. 
59. (Gyucha A.) 

Kat. 220. 

221. Palack 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, korongon készült, szürke szí
nű, nyomott gömbös testű, tölcséres 
nyakú, az edénytest felső részén sza
lagfüllel. 
M.: 12,7 cm, szá.: 4 cm, fá.: 5,6 cm 
Békéscsaba-Fényes, 31. sír (Békés m.) 
JATE. Ltsz.: 10817. 
írod.: PÁRDUCZ 1943. XII. t. 4. 
(Gyucha A.) 

Kat. 221. 

222. Bögre 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, szürkésbar
na színű, kissé hasasodó testű, a has
vonalra, illetve a peremre támasz
kodó szalagfüllel. Oldalt egy-egy, a 
füllel szemközt hármas bütyökcso
port ül a hasvonalon. 
M.: 11,2 cm, szá.: 9,8 cm, fá.: 6,6 cm 
Békéscsaba-Fényes, 31. sír (Békés m.) 
JATE. Ltsz.: 10823. 
írod.: PÁRDUCZ 1943. XII. t. 2-3. 
(Gyucha A.) 

223. Csésze 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, szürke 
színű, a fül magasan a perem fölé 
húzott, a perem a szemközti oldalon 
benyomott, az alj omphalosos. 
M.: 5 cm, szá.: 11,5 cm, ill. 8,4 
cm, fá.: 2,5 cm 
Békéscsaba-Fényes, 31. sír (Békés m.) 
JATE. Ltsz.: 10819. 
írod.: PÁRDUCZ 1943. XI. t. 1. 
(Gyucha A.) 

224. Edény 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, kézzel formált, hordóformá
jú, a perem alatt ujjbenyomkodásos 
borda fut körbe. 
M.: 13,8 cm, szá.: 12,3 cm, fá.: 
10,5 cm 
Békéscsaba-Fényes, 17. sír (Békés m.) 
JATE. Ltsz.: 10793. 
írod.: PÁRDUCZ 1943. XI. t. 9. 
(Gyucha A.) 

225. Bögre 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, tes
te kettőskúpos, a behúzott nyakon 
enyhén kiemelkedő borda fut, a fül 
a rövid, kihajló perem fölé húzott. 
M.: 11 cm, szá.: 9-10 cm, fá.: 6,5 cm 

165 



Orosháza-Gyopáros, 140. sír 
(Békés m.) 
SZKJM. Ltsz.: 72.94.1. 
írod.: JUHÁSZ 1976. 247., 15. 
kép 5. (Gyucha A.) 

226. Bögre 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, korongolt, teste kettőskú
pos, a vállon és a hasvonalon mély 
árkolással díszített, a szalagfül az 
egyenes perem fölé húzott. 
ML: 8,2 cm, szá.: 8 cm, fá.: 4,6 cm 
Orosháza-Gyopáros, 84. sír 
(Békés m.) 
SZKJM. Ltsz.: 72.60.1. 
írod.: JUHÁSZ 1976. 244., 12. 
kép 1. (Gyucha A.) 

Kat. 226. 

227. Tál 
Kr. e. VI-V sz. 
Cserép, korongolt, pereme behú
zott, külső felülete simított. 
M.: 10,7 cm, szá.: 30,5 cm, fá.: 
7,3 cm 
Orosháza-Gyopáros, 150. sír 
(Békés m.) 
SZKJM. Ltsz.: 72.99.1. 
írod.: JUHÁSZ 1976. 247., 15. 
kép 3. (Gyucha A.) 

228. Palack 
Kr. e. V sz. 
Cserép, kézzel formált, vörösesbar
na színű, helyenként fényezett, szür
ke foltos, kihajló peremű, ívelt nya
kú, nyomottgömb testű. A besimí-
tással hangsúlyozott vállvonalból in

dulva a hasat sűrű, függőleges, vé
kony kannelura díszíti. 
M.: 11 cm, szá.: 6 cm, fá.: 3,8 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.303. (ScholtzR.) 

229. Orsógomb 
Kr. e. V sz. 
Cserép, vörös színű, gömb alakú, 
függőleges bevágásokkal díszített. 
M.: 2,8 cm, átm.: 3,2 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.308. (ScholtzR.) 

230. Orsógomb 
Kr. e. V sz. 
Cserép, vörös színű, kettőskúpos, 
kisméretű. 
M.: 2,2 cm, átm.: 2,6 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.309. (ScholtzR.) 

231. Orsógomb 
Kr. e. V sz. 
Cserép, barnásfekete színű, kettős
kúpos, kisméretű. 
M.: 1,3 cm, átm.: 2,3 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.310. (ScholtzR.) 

Kat. 232. 

232. Pecsétlo 
Kr. e. V sz. 
Cserép, kisméretű, átfúrt, „U" alakú 
mintával. 
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2,6x1,5 cm 
Csany telek-Új halastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.307. (ScholtzR.) 

233. Csupor 
Kr. e. V sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétszürke 
színű, finom anyagú, simított felü
letű, profilált talpú és hirtelen ki
szélesedő hasú, melyen belülről fer
dén kinyomott részek között kívül 
széles, ferde árkolás látható. 
M.: 7,5 cm valószínűleg, szá.: 9 cm 
valószínűleg, fá.: 4,2 cm 
Miskolc, régi katonai gyakorlótér 
(BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.818.3. 
(B. Hellebrandt M.) 

234. Tál 
Kr. е. V sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, 
szélesen kihajló pereménél az edény
fal megduzzad, nyaka lefelé szűkül, 
plasztikus borda zárja, majd a ha
sánál kiszélesedik, itt élesen profilált, 
oldalfala enyhén ívelt, alja is profilált. 
M.: 7,8 cm, szá.: 16 cm, fá.: 6,2 cm 
Taktaszada (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 69.36.2. 
(B. Hellebrandt M.) 

235. Bögre 
Kr. е. V sz. 
Cserép, korongolt, világosbarna szí
nű, pereme duzzadt, kihajlik, hasa 
öblös, mélyen ülő, s profilált talpa 
van. Fülét egy függőlegesen álló sti
lizált állatalak képezi, melynek hosz-
szú orra a peremet szinte érinti. Két 
lábával kapaszkodik az oldalfalhoz, 
farka szabadon lóg. 
M.: 8,7 cm, szá.: 11,5 cm, fá.: 11 cm 
Muhi-Kocsmadomb (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.756.1. 

írod.: SZENDREI 1890. 140., 
191-192.; LESZIH 1939. 11. t. 
18. (B. Hellebrandt M.) 

236. Urna 
Kr. е. V sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, 
egyenes, széles pereme vízszintesen 
kihajlik, nyaka felfelé kissé széle
sedik, a has és a nyak találkozásánál 
plasztikus borda jelenti az átmene
tet, hasa kiszélesedik, profilált, talp
pal ellátott. 
M.: 36,5 cm, szá.: 20,6 cm, fá.: 
11,5 cm 
Muhi-Kocsmadomb (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 78.34.20. 
írod.: HELLEBRANDT 1999. 
LXXXIV 3. 
(B. Hellebrandt M.) 

Kat. 237. 

237. Orsógombok 
Kr. e. V sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, há
rom darab kettőskúpos orsógomb. 
A két nagyobb vízszintes bordákkal 
tagolt, a legkisebb egyik vízszintes 
fele tíz gerezdre tagolt. 
Átm.: 2,5, 2,8 cm, 3,1 cm 
Hejőkeresztúr és Hejőszalonta 
közti Homokbánya (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 82.42.96. 
(B. Hellebrandt M.) 

238. Urna 
Kr. e. V sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétbarna 
színű, szemcsés anyagú, pereme a 
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rövid nyakkal együtt kihajlik. Hasa 
széles, és rajta szimmetrikusan el
osztva négy belülről kinyomott bü
työk látható, melyeknek közepe kí
vül kissé mélyített. A bütykök kö
zött három függőleges állású borda 
osztja az edényfalat, ezeket is belül
ről nyomták ki. Alja szűkül, az 
edény kiegészített. Alja kissé ho
morú. 
M.: 21,5 cm, szá.: 18,5 cm, fá.: 
14,5 cm 
Miskolc, Botond utca (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 90.19.7. 
(B. Hellebrandt M.) 

Kat. 238. 

239. Edény 
Kr. e. V sz. 
Cserép, kézzel formált, barna színű, 
finom anyagú, oldala hengeres, az 
edény fala négy helyen belülről fer
dén kinyomott, a homorú részekbe 
levélerezet mintát karcoltak. 
M.: 14 cm valószínűleg, szá.: 7,4 
cm valószínűleg, fá.: 6,4 cm 
Miskolc, Botond utca (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 90.19.14. 
(B. Hellebrandt M.) 

240. Urna 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétszürke 
színű, kettőskónikus, pereme kifelé 
ível, legszélesebb részénél nagy la
pos bütyökfogó helyezkedik el sza
bályosan elosztva négy helyen. 
M.: 43 cm, szá.: 21,2 cm, fá.: 14 cm 
Kesznyéten-Szérűskert (BAZ. m.) 

HOM. Ltsz.: 90.1.107. 
(B. Hellebrandt M.) 

241. Urna 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétszürke 
színű, kettőskónikus, széles hasán 
négy lapos, lefelé álló nagy lapos bü
työkfogó helyezkedik el. 
M.: 23 cm, szá.: 20 cm, fá.: 13 cm 
Kesznyéten-Szérűskert (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 90.1.138. 
(B. Hellebrandt M.) 

242. Edényke 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, szürkésbar
na színű, csonkakúp alakú, behúzott 
peremű. 
M.: 3 cm, szá.: 3,5 cm, fá.: 2 cm 
Eger-Nagy-Eged, szórvány (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.149. (Fodor L.) 

Kat. 242. 

243. Bögre 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, sötétbarna 
színű, vaskos, benyomott vonalú 
füllel. 
M.: 10,0 cm, szá.: 9,5 cm, fá.: 4,5 cm 
Eger-Nagy-Eged, 14. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.58. (Fodor L.) 

244. Bögre 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, korongolt, szürkésbarna 
színű, bordázott díszű, felálló füllel. 
M.: 6,0 cm, szá.: 6,2 cm, fá.: 3,8 cm 
Eger-Nagy-Eged, 42. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.77. (Fodor L.) 



Kau 244. 

245. Bögre 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, korongolt, sötétbarna színű, 
felálló szalagfüllel. 
M.: 8,3 cm, szá.: 7,2 cm, fá.: 4,6 cm 
Eger-Nagy-Eged, 42. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.51. (Fodor L.) 

246. Orsógombok 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, korongolt, sötétszürke szí
nű, bikónikus formájú, díszítetlen. 
M.: 2,0 cm, 2,6 cm, átm.: 3,2 cm, 
4,0 cm 
Eger-Nagy-Eged, 3. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.20-21. 
(Fodor L.) 

247. Tál 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, korongolt, szürkésbarna 
színű, jobb minőségű agyagból ké
szült. Nagyobb méretű teste dom
ború falú kónikus, behúzott pere
mű, szájrésze befelé hajló. Talpa 
egyszerű, sík, korongos. 
M.: 10 cm, szá.: 27 cm, fá.: 7,5 cm 
Jászapáti (JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 63.288.2. (Cseh].) 

248. Behúzott peremű tál 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, durvább 
agyagból, sötétes szürkésbarna ár
nyalatú, kissé egyenetlen felületű. 
Alapformája ívelődő falú kónikus, 
száj része befelé törve formált. Kis 

talpa kívül homorú, belül domború. 
M.: 8,5-9 cm, szá.: 26 cm, fá.: 
5,5-6 cm 
Törökszentmiklós-Surján, 53. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.88. 
írod.: CSALOG-KISFALUDI 1985. 
313., 312. Abb. 3.16. (CsehJ.) 

Kat. 248. 

249. Csészécske 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, szürkésbar
na színű. Matt felszíne egyenetlen. 
Szája fölálló, ill. befelé hajló. Teste 
ívelt falú kónikus, amely profilált 
(korongszerű), sík talpon ül. 
M.: 5,5-6 cm, szá.: 12 cm, fá.: 
5,5-6 cm 
Tiszaszőlős-Csákányszeg, 1. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.9.4. (CsehJ.) 

250. Bögre 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, jobb minőségű (de szem
csés) agyagból korongolt, szürkés
barna színű. Felszíne matt, érdes. 
Jellegzetes kettős kónikus testű, éle
sebb törésvonallal. Kihajló szája 
alatt borda fut körbe. Talpa sík, lá
gyan hangsúlyozott. Laposabb, sza
lagszerű, a perem fölé emelkedő, 
szögben törő füle alul a vállon csat
lakozik. 
M.: 9 cm, szá.: 9,5 cm, fá.: 4,5 cm 
Tiszaszőlős-Csákányszeg, 1. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.9.3. (CsehJ.) 
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251. Pohár 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, durvább agyagból kézzel 
formált, szürkésbarna színű, felüle
te kissé egyenetlen. Egyszerű, aszim
metrikusan hengeres, azaz cilind-
rikus forma, amely az alj felé némi
leg keskenyedik. Talpa sík. 
M.: 8,5-9 cm között, szá.: közel 5 
cm, fá.: 3-3,5 cm között. 
Törökszentmiklós-Surján, 43. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.59. 
írod.: CSALOG-KISFALUDI1985. 
311., 312. Abb. 3. l.(CsehJ.) 

252. Fazék 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, nagyobb méretű, átlagosan 
durva agyagból kézzel készített, vilá
gos barnás és füstös árnyalatú, fel
színe jól eldolgozott. A szájrész alatt 
sűrűn egymás mellett plasztikus du
dorok futnak körbe. Sík talpa kissé 
hangsúlyozott. 
M.: 23-24 cm, szá.: 18,5 cm, fá.: 
12 cm 
Tiszaszőlős-Csákányszeg, 23. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.9.36. (Cseh J.) 

253. Urna 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, a nagyobb terjedelmű 
kerámia durva agyagból kézzel for
mált, szürkésbarna tónusú. Felszíne 
gondosan elsimított. Formája ket
tős kónikus. Szájrésze kihajló, alja 
egyenes. A törésvonal alatt négy 
hosszúkás, kissé lefelé hajló bütyök 
található. 
M.: 35 cm, szá.: 19 cm, fá.: 13,5 cm 
Törökszentmiklós-Surján (JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.158. 
írod.: CSALOG-KISFALUDI 1985. 
317., 318. Abb. 6. 15. (Cseh J.) 

254. Orsógomb 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, barnás színű, 
felülete elsimított. Formája aszim
metrikusan bikónikus, az él bevag-
dosások sorával díszített. 
M.: 3,6x2,7 cm (a perforáció átm.: 
1,5 cm) 
Törökszentmiklós-Surján, 27. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.39. 
írod.: CSALOG-KISFALUDI 1985. 
309., 310. Abb. 2. 6. (Cseh J.) 

255. Orsógomb 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel készített, jobb mi
nőségű agyagból, szürkés-barnás 
tónusú, felülete finoman bordázott, 
alakja nyomott gömbszerű. 
M.: 2,6x2 cm (a perforáció átm.: 
0,9 cm) 
Tiszaszőlős-Csákányszeg, 9. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.9.18. (Cseh J.) 

Kat. 255. 

256. Orsógomb 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, jobb minő
ségű agyagból, barnás^ árnyalatú, fe
lülete egyenetlen. Élesen kettős 
csonka kúpos forma. Mindkét pa
láston bekarcolt-besimított cikk-
cakk, ill. hullámvonal fut körbe. 
M.: 3,4x3,2 cm (a perforáció átm.: 
0,9 cm) 
Törökszentmiklós-Surján, 48. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.81. 
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írod.: CSALOG-KISFALUDI 1985. 
313., 312. Abb. 3. 11. (Cseh J.) 

257. Pecsétlő 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, sárgás színű, jól égetett. Kör 
alakú fejrészén árkos bemélyítést ké
pez hétágú rozettát. Csúcsait kör
gyűrű fogja össze, kúposán hegye
sedő fogórésze csúcsán legömbö
lyített. Hamvasztásos női temet
kezés pipere készletéhez tartozott. 
M.: 2,6 cm, átm.: 2,6 cm 
Szabadszállás-Józan, 83/5. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.287. 
(Horváth A.) 

258. Pecsétlő 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, sárgásszürke színű, körkö
rös díszítésű fejjel. Kúposán hegye
sedő vége sérült, hiányos. Zsugorí
tott helyzetű női temetkezés mellék
lete. 
M.: 2,9 cm, átm.: 3,3-2,1 cm 
Szabadszállás-Józan, 112/8. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.377. 
(Horváth A.) 

259. Pecsétlő 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, sárgásszürke színű, nyomó
részét borda osztja két háromszög 
alakú félre, melybe meanderszerű 
spirál díszt karcoltak. Rövid fogója 
hegyesedő. 
M.: 2,5 cm, átm.: 1,4 cm 
Szabadszállás-Józan, 112/10. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.380. 
(Horváth A.) 

260. Edényke 
Kr. e. V-IV sz. 

Cserép, kézzel formált, sárgásszüke 
színű, ún. Pseudó-Villanova típusú 
agyagurnát utánzó, jól égetett. Ala
csony pereme kihajló, teste kettős 
csonkakúpos, hasvonala alatt kis 
fogóbütykök díszítik. Zsugorított 
helyzetben eltemetett gyermek mel
léklete. 
M.: 6,2 cm, átm.: 3,6 cm 
Szabadszállás-Józan, 3/5. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.6. (Horváth A.) 

I Kat. 260. 

261. Urna 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, szürke szí
nű, pseudó-villanova típusú, ala
csony pereme enyhén kihajló cson
kakúpos, válla magas, az edény szú
külő aljával élben találkozik, melyen 
négy fogóbütyök ül. 
M.: 30 cm, átm.: 13-28 cm 
Szabadszállás-Józan, 59/3. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.228. 
(Horváth A.) 

262. Urna 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, sárgásszürke 
színű, pseudó-villanova típusú, ki
hajló pereme a magas csonkakúpos 
vállrészbe enyhe íveléssel megy át, 
csak úgy mint az öblösödő hasvona
la, a szűkülő edény aljba, három fo
góbütyökkel. 
M.: 29,5 cm, átm.: 19,0 cm 
Szabadszállás-Józan, 157/1. sír 
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(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.483. 
(Horváth A.) 

263. Orsógomb 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, szürke színű, kettős kúpos. 
Felületét és oldalát sugaras mély ro
vátkák díszítik. 
M.: 1,8 cm, átm.: 2,5 cm 
Szabadszállás-Józan, 9/20. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.45. (Horváth A.) 

Kat. 263. 

264. Orsógomb 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, sárgás színű, kettőskúpos, 
oldalán csigavonalas dísszel. 
M.: 2,9 cm, átm.: 3,4 cm 
Szabadszállás-Józan, 45/6. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.167. 
(Horváth A.) 

Kat. 264. 

265. Orsógomb 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kettőskúpos, alja homorúan 
benyomott, peremén sugaras bor
dázattal. 
M.: 18,0 cm, átm.: 2,9 cm 

Szabadszállás-Józan, 144/11. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.456. 
(Horváth A.) 

266. Orsógomb (gyöngy?) 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, nyomott gömb alakúra for
mált orsógomb, melyet mélyen be
simított három spirál vonal díszít. A 
köztük üresen maradó ék alakú 
felületeken háromszög alakban 
pontszerű beszúrásokat készítettek 
középtengelyében tágas betűk. 
M. 1,7 cm, átm.: 2,3 cm 
Szabadszállás-Józan, 112/7. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.376. 
(Horváth A.) 

267. Palack 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, korongolt, sárgásbarna 
színű, ívelt hasú, hosszú nyakán öt 
körbe futó besimított vonaldísszel. 
Pereme enyhén kihajló. 
M.: 10,0 cm, átm.: 5,2-7,5 Cm 
Szabadszállás-Józan, 159/7. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.493. 
(Horváth A.) 

268. Bögre 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, jól iszapolt agyagból koron-
golással készült, enyhén kihajló 
pereméből magasan kiemelkedő 
füle meredeken támaszkodik csonka 
kúpos vállára. Éles hasvonalától 
ívelten szűkül, kis peremezett talpon 
áll. 
M.: 17 cm, átm.: 10,3 cm 
Szabadszállás-Józan, 17/3. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.61. (Horváth A.) 
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269. Bögre 
Kr. e. V-IV sz. 
Cserép, kézzel formált, sárgásszürke 
színű, vaskos füle kihajló pereme 
fölé magasodik. Függőlegesen hajlik 
vissza az edény öblösödő hasára, 
melyet párhuzamos rovátkák díszí
tenek. 
M.: 6,4 cm 
Szabadszállás-Józan, 112/2. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.371. 
(Horváth A.) 

270. Csésze 
Kr. e. III. sz. 
Cserép, korongolással készült, matt 
fekete színű, széles, lapos, válla, ívelt 
nyakú, magasra húzott szalagfülét, 
kétfelé nyíló tetején, szarvacska-sze
rű gombok (ansa corunata), díszítik. 
Hasa finoman kannelúrázott, fene
kén enyhe benyomás (omphalos) van. 
M.: 5,6 cm, szá.: 12 cm. 
Hortobágy-Árkus, 13. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 77.148.1. 
(Horváth M. A.) 

271. Füles csésze 
Kr. e. III. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, 
duzzadt peremű, felhúzott fülű 
csuprocska, enyhe talpgyűrűvel. 
M.: 6,1 cm, szá.: 5,8 cm 
Hortobágy-Árkus, 13. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 77.148.2. 
(Horváth M. A.) 

272. Pecsétlő 
Kr. e. III. sz. 
Cserép, vörös színű, kúp alakú pe
csétlő. Alapjának pereme fogaske
rék-szerűén kiképezve, közepén ár
kolás és lyukasztás. Felső harma
dánál átfúrás. 
M.: 2,3 cm, átm.: 2,5 cm 

Hortobágy-Árkus, 16. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 77.151.2. 
(Horváth M. A.) 

273. Palack 
Kr. e. III. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, 
szűknyakú, kónikus hasú, kihajló 
peremű palack, nyakán enyhén ki
emelkedő gyűrű. 
M.: 9,3 cm, szá.: 7 cm, fá.: 3,6 cm 
Hortobágy-Árkus, 22. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 78.111.1. 
(Horváth M. A.) 

21 A. Urna 
Kr. e. III. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, 
duzzadt peremű, kihajló nyakú, 
hasa enyhén kónikus, vállán egyenes 
síkozás. 
M.: 38 cm, szá.: 21,7 cm, fá.: 12 cm 
Hortobágy-Árkus, 31. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 78.119.3. 
(Horváth M. A.) 

Kat. 274. 

27S. Csésze 
Kr. e. III. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, 
ívelt nyakú, félgömbös hasú, felhú
zott szalagfülén négy fúrt lyuk talál
ható. 
M.: 10,8 cm, szá.: 10,5-10,8 cm, 
fá.: 5 cm 
Hortobágy-Árkus, 40. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 78.126.1. 
(Horváth M. A.) 
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276. Bögre 
Kr. e. III. sz. 
Cserép, korongolt, szürke színű, 
széles szájú, perem fölé húzott bor
dás szalagfülű, nyaka ívelt, hasa la
pított gömb alakú, vállán kereszt
irányú ujjbenyomásokkal tagolt 
minta fut körbe. Alacsony, korong 
alakú talpon áll. 
M.: 8,9-9,2 cm, szá.: 15-15,8 cm, 
fá.: 6-6,2 cm 
Hortobágy-Árkus, 43. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 78.129.1. 
(Horváth M. A.) 

111. Kanál 
Kr. e. III. sz. 
Cserép, kézzel formált, szürkésbar
na színű, rövid csöves nyelű, csepp 
alakra formált öblű. 
Hortobágy-Árkus, 45. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 78.131.1. 
{Horváth M. A.) 

278. Urna 
Kr. е. Ш-И. sz. fordulója 
Cserép, kézzel formált, feketés
szürke színű, virágcserép alakú, kis
méretű, pereme ferde síkban behú
zott, alatta hengeres bütykök. Kö
zöttük benyomott pontsor díszítés 
látható. 
M.: 16,2 cm, szá.: 12,8 cm, fá.: 9 cm 
XV ker. Rákospalota-Mogyoród 
útja 42., 1. sír (Bp.) 
BTM. Ltsz.: 58.07.L 
írod.: NAGY 1959. 124, 2. kép. 
(Horváth M. Aj 

279. Urna 
Kr. e. III—II. sz. fordulója 
Cserép, korongolt, szürkésbarna 
színű, hordó alakú, enyhén simított 
felületű, pereme lekerekített vállán 
három lapos bütyökkel. 
M.: 11,5 cm, szá.: 9 cm, fá.: 6,5 cm 
XV. Rákospalota-Mogyoród útja 
42, 2. sír (Bp.) 
BTM. Ltsz.: 2000.109.1. 
(Horváth M. A) 

280. Talpas tál 
Kr. e. III—II. sz. fordulója 
Cserép, korongolt, barna színű, ho
mokkal soványított agyagból, jó 
égetésű. Talpa csonka kúp alakú, a 
tálrész kónikus, a perem közelében 
megtörik, pereme kissé behúzott. 
M.: 11 cm, szá.: 9 cm, fÁ.: 6,5 cm 
XV ker. Rákospalota-Mogyoród 
útja 42, 3. sír (Bp.) 
BTM. LTSZ. 2000.109.2. 
(Horváth M. A.) 

281. Magas fülű csésze 
Kr. e. III—II. sz. fordulója 
Cserép, kézzel formált, sötétbarna, 
feketés színű, bikónikus, magasra 
húzott fülű, anyaga jól iszapolt, fe
lülete simított. 
M.: 9 cm szá.: 10 cm, fá.: 4,5 cm 
XV ker. Rákospalota-Mogyoród 
útja 42 , 3. sír? (Bp.) 
BTM. Ltsz.: 2000.109.8. 
(Horváth M. A.) 

282. Orsógomb 
Kr. e. II-I. sz. 
Cserép, barnásszürke színű, nyo
mott gömbtestű. 
2,3x3,6 cm 
XV ker. Rákospalota-Újmajor, 
129. obj. (Bp.) 
BTM. Ltsz.: 2000.127.905. 
(Horváth M. A.) 

174 



283. Orsógomb 
Kr. е. II—I. sz. 
Cserép, sötétszürke színű, vízszinte
sen bordázott felületű, gömb alakú. 
2,8x2,9 cm 
XV ker. .Rákospalota-Ujmajor, 
129. obj. (Bp.) 
BTM. Ltsz.: 2000.127.906. 
(Horváth M. A.) 

284. Orsógomb 
Кг. e. II—I. sz. 
Cserép, szürkésbarna színű, kettős 
kónikus. 
2,4x3,7 cm 
XV ker. Rákospalota-Újmajor, 
175. obj. (Bp.) 
BTM. Ltsz.: 2000.127.1116. 
(Horváth M. A) 

285. Parázsborító 
Cserép, kézzel formált, kívül szürke, 
téglaszín foltos, belsejében tégla
színű, kissé samottos anyagú, fél
gömb alakú, tetejének közepén 
nagyobb lyukkal. Teteje vágott és 
két letöredezett csücsökkel tagolt. 
M.: 9 cm, szá.: 10,6-10,9 cm, fá.: 
6,8-8 cm 
Nyíregyháza-Manda-bokor, 386. 
obj. (SZSZB. m.) 
JAM. Ltsz.: -
írod.: ISTVÁNOVITS 1997. 182., 
Kat. 21. (Almássy K-lstvánovits E.) 

Kat. 286. 

286. Parázsborító 
Cserép, kézzel formált, kívül szürke, 
téglaszín foltos, belsejében tégla

színű, kissé samottos anyagú, cson
kakúp alakú, tetejének közepén 
nagyobb lyukkal. Teteje vágott öt-
szögletes. 
M.: 9,2-10 cm, szá.: 12,8-13,4 
cm, fá.: 5,1-6,5 cm 
Nyíregyháza-Manda-bokor, 355. 
obj. (SZSZB. m.) 
JAM. Ltsz.: -
írod.: ISTVÁNOVITS 1997. 182., 
Kat. 22. (Almássy K-lstvánovits E.) 

287. Pecsétlő 
Cserép, szabálytalan gúla alakú, 
szürke színű, fogórészét egy helyen 
átfúrták. A pecsétlofelület rombusz 
alakú, rombusz, illetve alatta „V" 
alakú bemélyítéssel. 
M.: 2,3 cm, a pecsétlofelület 1x1,8 cm 
Gáva-Szincsepart (SZSZB. m.) 
JAM. Ltsz.: 62.221.1. 
írod.: KISFALUDI 1997. 88., Abb. 
11/14. (Almássy K-lstvánovits E.) 

Kat. 286-287. 

288. Pecsétlő 
Cserép, szabálytalan gúla alakú, 
drapposszürke színű, fogórészét egy 
helyen átfúrták, fordított „Z" szárá
nak felső részén jobbra, a szár alsó 
részén balra „kinövő F" alakú pe-
csétlőfelülettel. 
M.: 2,7 cm, a pecsétlofelület 
1,4x2,2 cm 
Gáva-Szincsepart (SZSZB. m.) 
JAM. Ltsz.: 62.221.1. 
írod.: KISFALUDI 1997. 88., Abb. 
9/7. (Almássy K.-Istvánovits E.) 
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EGYÉB ANYAGÚ TÁRGYAK 

289. Csüngők 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Csont, gyökere közelében átfúrt 
szarvasfog (8 db). 
2,6x1-1,5 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 37. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 67.3.61. 
írod.: PATEK 1989-90. 10. t. 
5-12. (Váradi A.) 

290. Csontlemez 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Csont, faragott, téglalap formájú, 
enyhén ívelt, külső, domború felü
letén bemetszett díszítés: ék alakú 
sűrűn vonalkázott sávok és rombu
szok. Két rövidebb végén kopásból 
származó vékony bevágásnyomok. 
19,4x3,2 cm 
Sirok-Akasztómály, 2. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 70.11.3. 
írod.: PATEK 1989-90. 20. t. 5., 
28. t. 3. (Váradi A) 

Kat. 290. 

291. Csontlemez 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Csont, faragott, téglalap formájú, 
enyhén ívelt. Külső, domború felü
letén 11 sávban bemetszett díszítés: 
bekarcolt párhuzamosok között 
sűrűn bevonalkázott háromszögek. 
Két rövidebb végén kopásból szár
mazó vékony bevágásnyomok. 
16,75x2,2-2,95 cm 
Sirok-Akasztómály, 3. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 70.11.9. 
írod.: PATEK 1989-90. 22. t. 1., 
28. t. 2. (Váradi A.) 

Kat. 291. 

292. Csontlemez 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Csont, faragott, téglalap formájú, 
külső, domború felületén geomet
rikus dísz: rombuszok koncentrikus 
sávja és háromszögek rovátkolt 
mezővel. Két rövidebb végén kopás
ból származó vékony bevágásnyo
mok. 
18,1x3 cm 
Sirok-Akasztómály, 5. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 70.11.17. 
írod.: PATEK 1989-90. 20. t. 6., 
28. t. 9. (Váradi A) 

Kat. 292. 

293. Csontlemez 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Csont, faragott, téglalap formájú, 
enyhén ívelt, alig domborodó külső 
felületén metszett spiráldísz és apró 
háromszögek, a háttér sávozott. Két 
rövidebb végén kopásból származó 
vékony bevágásnyomok. 
15,5x2,4-2,6 cm 
Sirok-Akasztómály, 8. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 70.11.31. 
írod.: PATEK 1989-90. 23. t. 9., 
28. t. 6. (Váradi A) 

Kat. 293. 

294. Csontlemez 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
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Csont, faragott, téglalap formájú, 
két rövidebb vége felhajlóan ívelt, 
külső felületén bekarcolt díszítés: 
spirálisok futnak rácsozott háttér
ben. A rácsos mezőben szabálytalan 
elhelyezésben bekarcolt háromszö
gek. Két rövidebb végén kopásból 
származó vékony bevágásnyomok. 
14,12x2,7-2,9 cm 
Sirok-Akasztómály, 9. sír (Heves m.) 
DIVLtsz.: 70.11.33. 
írod.: PATEK 1989-90. 19. t. 3., 
28. t. 8. (VáradiA.) 

295. Csontlemez 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Csont, faragott, téglalap formájú, 
vízszintes külső felületén négyzetek
ből álló bekarcolt rácsháló, melynek 
négyzetei átlóval kettéosztva, s az 
így keletkezett háromszögek közül 
minden második sűrűn vonalkázott. 
22,55x2,6 cm 
Maklár-Koszpérium, 97. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 66.25.90. 
írod.: PATEK 1989-90. 19. t. 9 , 
29. t. 4. (VáradiA) 

296. Csontlemez 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Csont, faragott, téglalap formájú, 
alig domborodó külső felületének 
két rövidebb végén bevágás jellegű 
kopásnyomok. 
10,65x2,4 cm 
Maklár-Koszpérium, 97. sír (Heves m.) 
DIVLtsz.: 66.25.91. 
írod.: PATEK 1989-90. 19. t. 8., 
29. t. 9. (VáradiA) 

297. Csontlemez 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Csont, faragott, téglalap formájú 
töredék, enyhén ívelt, külső dom
ború felületén bekarcolt dísz: há
rom sávban koncentrikus körök, 

térkitöltő elemként rácsminta. 
min.: 9,4 cmx2,53 cm 
Tarnaörs-Csárdamajor, „A" sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 67.5.12. 
írod.: PATEK 1989-90. 26. t. 7., 
29. t. 5. (VáradiA) 

298. Csontlemez 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Csont, faragott, téglalap formájú, 
kopásnyomokat mutató rövidebb 
végei felhaj lanak. 
18,65x2,32 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 6. sír 
(Heves m.) 
DIVLtsz.: 62.2.10. 
írod.: PATEK 1989-90. 4. t. 3., 
29. t. 2. (VáradiA) 

299. Csontlemez 
Kr. e. IX-VIII. sz. 
Csont, faragott, téglalap formájú, 
domborúan ívelt külső felületének 
közepén bekarcolt spirálisok, me
lyeket sűrű bekarcolással satírozott 
háromszögekkel vesznek körbe. Két 
rövidebb végén kopásból származó 
vékony bevágásnyomok. 
22,45x3,17 cm 
Füzesabony-Kettőshalom, 60. sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 71.3.30. 
írod.: PATEK 1989-90. 15. t. 13., 
28. t. 5. (VáradiA) 

Kat. 299. 

300. Tégely 
Kr. e. VII. sz. második fele 
Csont, henger alakú. Vízszintes 
vonalakkal elválasztott három sáv
ban vonalkázott háromszög alakú 
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és rombusz alakú bevésett minta 
díszíti. 
H.: 5,5 cm, átm.: 3,6-4 cm 
Tápiószele, 113. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 2.1942.54. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 21. t. 3.; 
KISFALUDI 1997. (Kemenczei T.) 

301. Gyöngysor 
Kr. e. VII. sz. vége-VI. sz. 
Borostyán, különböző méretű, meg
közelítőleg korong, illetve gömb 
alakú gyöngyökből áll. 
Átlagos átm.: 0,45-0,9 cm 
Csany telek-Új halastó, 41. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.193. (ScholtzR.) 

302. Gyöngysor 
Kr. e. VI. sz. 
Üveg, 67 db gömbölyű, fehér, kék, 
zöld színű gyöngyből áll. 
Szentes-Vekerzug, 71. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.212. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 23. t. 22. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 302. 

303. Gyöngysor 
Kr. e. VI. sz. 
Üveg, 30 darab kis gömbölyű, kék 
és egy nagy zöld gyöngyből áll. 
Szentes-Vekerzug, 76. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.239. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 24. t. 6. 
(Kemenczei T.) 

304. Gyöngysor 
Kr. e. VI. sz. 
Üveg, 26 db sárga, szemes és két 
bordázott kék gyöngyből áll. 
Szentes-Vekerzug, 115. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 55.14.59. 
PÁRDUCZ 1955. 3. t. 8. 
(Kemenczei T.) 

305. Gyöngysor 
Kr. e. VI. sz. 
Borostyán, 200 db kis, gömbölyű, 
sötétbarna gyöngyszem alkotja. 
Szentes-Vekerzug, 71. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.212. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 23. t. 18. 
(Kemenczei T.) 

306. Gyöngysor 
Kr. e. VI. sz. 
25 db kauri csigahéjból áll. 
Szentes-Vekerzug, 71. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.215. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 23. t. 7-16. 
(Kemenczei T.) 

307. Fenőkő 
Kr. e. VI. sz. 
Hosszú téglalap alakú, zöldes színű, 
csiszolt, szélesebbik vége átfúrt. 
H.: 9,9 cm 
Szentes-Vekerzug, 30. sír 
(Csongrád m.) 
MNM. Ltsz.: 53.51.59. 
írod.: PÁRDUCZ 1954. 8. t. 15. 
(Kemenczei T.) 

Kat. 307. 
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308. Gyöngysor 
Kr. е. VI. sz. 
Üveg, 40 darab zöld, sárga színű, 
szemes díszű gyöngyből áll. 
Tápiószele, 151. sír (Pest m.) 
MNM. Ltsz.: 14.1951.6. 
írod.: PÁRDUCZ 1966. 50. 
(Kemenczei T.) 

309. Tegez díszítmény 
Kr. e. VI. sz. 
Csontból készült, szigony alakú, 
azaz a kissé szűkülő szár felül három 
elkeskenyedő ágban folytatódik. A 
tárgy felületét a széltől beljebb kon
túrvonal kíséri. A szár alján, a leg
szélesebb résznél két vízszintes vo
nal között cikk-cakk minta látható. 
A szár a továbbiakban függőlegesen 
két-két párhuzamos vonallal osztott, 
s közöttük fölfelé álló ék alakú 
mintasor tölti ki a mezőt. A középső 
rész üres. Hátul, középen hosszában 
átfúrt, tehát feldolgozták valamire. 
9,2x5,7 cm 
Szendrő-Ördöggát-barlang (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.801.1. 
írod.: LESZIH 1939. 6. kép. 
(B. Hellebrandt M.) 

310. Gyöngysor 
Kr. е. VI. sz. 
Üveg, három kék színű, korongos 
formájú; egy vörösesbarna, nyo
mott gömb alakú, bevésett sárga 
hullámdísszel; két barna, sokszögű 
forma, az oldalán négy homorú, 
elliptikus alakú felületi dísz; egy 

barna, hengeres formájú, felületén 
bevésett hullámdísz; egy nagyobb, 
hosszabb, barna, hengeres forma, 
mélyen vésett többsoros hullámmal 
díszítve. 
Korongos: átm.: 0,7-0,85 cm, 
nyomott gömb és sokszögű: 
0,77-1,19 cm, hengeres, hasáb: 
1,06-1,56 cm 
Heves-Semmelweis u. 17., A/3, sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 68.4.21. 
írod.: SZABÓ 1969. XI. t. 4. 
(Váradi A.) 

311. Gyöngy 
Kr. e. VI. sz. 
Üveg, hengeres formájú, barnás
vörös, hosszúkás, mélyen vésett há
rom vonalból álló hullámköteg dí
szíti. A hullámok taréja ék alakban 
csúcsosodik (3 db). 
H.: 2,35-2,6 cm, átm.: 0,9-1,15 cm 
Heves-Semmelweis u. 17., B/14. 
sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 68.4.42. 
írod.: SZABÓ 1969. XII. t. 5-7. 
(Váradi A.) 

312. Kőlap 
Kr. e. VI. sz. 
Homokkő, derékszögű háromszög 
alakú, szürke, a rövidebb oldala az 
előlapon függőleges bevágásokkal 
díszített. Ugyanitt, két különböző 
árnyalatú vöröses, vasoxidos sávval 
színezett. 
10,7x7,6 cm, v.: 2,6 cm 
Heves-Semmelweis u. 17., A/3, sír 
(Heves m.) 
DIV Ltsz.: 68.4.18. 
írod.: SZABÓ 1969. XV t. 2. 
(Váradi A.) 

313. Fenőkő 
Kr. e. VI. sz. 
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Homokkő, csiszolt, vörösesszürke 
színű, elliptikus átmetszetű, ép vége 
ívelt, kerek átfúrással. 
4,25x1,85 cm, v.: 1,43 cm 
Heves-Semmelweis u. 17., B/21. 
sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: 68.4.64. 
írod.: SZABÓ 1969. XIV t . l . 
(Váradi A.) 

314. Csonthenger 
Kr. e. VI. sz. 
Csont, üreges, bekarcolásokkal dí
szített, keskenyebbik végén, a perem 
alatt keskeny, kiemelkedő borda fut 
körbe, melynek két szélét hegyükkel 
szembeforduló bevésett háromszö
gek hangsúlyozzák. A henger felüle
tét párhuzamosokból cikk-cakk 
mintát alkotó vonalak fedik. A pár
huzamosok közét két sorban pon
tok, két sorban soros bevagdalások 
töltik ki. Szélesebbik peremén átsza
kadt átfúrás figyelhető meg. 
8,1x3,2 cm 
Csárdaszállás-Hanzélitanya, 35. sír 
(Békés m.) 
МММ. Ltsz.: 84.21.94. 
(Szénászky J.) 

315. Fenőkő 
Kr. e. VI-V sz. 
Hosszúkás, felső része van meg, 
mely átfúrt, kerek átmetszetű. 
H.: 5,7 cm 
Szirmabesenyő, vagy környéke 
(BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.750.71. 
(B. Hellebrandt M.) 

Kat. 315. 

316. Fenőkő 
Kr. e. VI-V sz. 
Rövid, széles darab, felső részén át
fúrt, itt el is törött, restaurált. 
H.: 8,5 cm 
Szirmabesenyő, vagy környéke 
(BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.750.72. 
írod.: LESZIH 1939. II. 9. 
(B. Hellebrandt M.) 

320. Csüngő 
Kr. e. VI-V sz. 
Meleg tengeri csiga, vastagabb vé
génél átfúrt, az átfúrásnál zöldre szí
neződött. 

317. Fenőkő 
Kr. e. VI-V sz. 
Hosszúkás, felső része átfúrt, másik 
vége elkeskenyedik. 
H.: 5,7 cm 
Szirmabesenyő, vagy környéke 
(BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 53.750.73. 
(B. Hellebrandt M.) 

318. Veret 
Kr. e. VI-V sz. 
Csont, egyik oldalán faragott, eset
leg késnyélhez tartozhatott. Két he
lyen átlyukasztva, kifelé néző végét 
faragott (farkas?) fej díszíti. Belső 
végén bekarcolt minta. 
H.: 10,7 cm 
Lajosmizse, M5 út 26. lh. (BK. m.) 
KJM. Ltsz.: 95.1.132. (Kulcsár V) 

319. Csüngő 
Kr. e. VI-V sz. 
Csont, átfúrt állatfog, az átfúrásnál 
zöldre színeződött. 
H.: 3,8 cm 
Csany telek-Új halastó, 14. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.56. (ScholtzR.) 
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3,8x1,2 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 14. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.57. (ScholtzR.) 

321. Csiszolókő 
Kr. e. VI-V sz. 
Homokkő, megközelítőleg négyszög
letes, világosbarna színű, egyik oldala 
finomabb a másik durvább felületű. 
25x13x3,2 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 44. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.209. (ScholtzR.) 

322. Gyöngysor 
Kr. e. VI-V sz. 
Borostyán, két nagyobb, több köze
pes, illetve apró, hengeres vagy 
gömb alakú gyöngyből áll. 
Átlagos átm.: 0,4-1,5 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 44. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.1.208. (ScholtzR.) 

323. Agancs henger 
Kr. e. VI-V sz. 
Agancsfő ágából készített, egyik vé
ge felé szélesedő, két helyen átfúrt, 
bekarcolásokkal díszített csonthen
ger fél. Keskenyebb végén vonal
kázással kitöltött háromszögek sora, 
fölötte keskeny sávban, egymást ke
resztező rácsminta, fölötte keskeny, 
díszítetlen szalag, majd szélesebb 
sávban halszálkaminta és keskeny, 
függőleges bekarcolásokkal tagolt 
szalag. A henger maradék felületét, 
ferde rovátkolásokkal tagolt, illetve 
üresen hagyott szalagokból kialakí
tott zeg-zug minta díszíti. 
6,3x2,9-3,7 cm 
Csanytelek-Újhalastó, szórvány 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.3.200. (ScholtzR.) 

324. Agancs henger 
Kr. e. VI-V sz. 
Agancsfő ágából készített, fehérre 
átégett, vékony, átlyukasztott, felü
letét pontozással kiemelt stilizált ál
latfigura egyik szem és mellső láb 
ábrázolása díszíti. Felismerhető még a 
másik szem indítása is a töredéken. 
3x1,65 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 106. sír 

- (Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.3.230. (ScholtzR.) 

325. Gyöngysor 
Kr. e. V sz. 
Üveg, 25 darab nagyméretű sárga 
színű, kék-fehér pasztabetéttel díszí
tett szemesgyöngyből, 14 ép, 11 tö
redékes, vörösesbarna színű, fehér 
hullámvonalas pasztabetéttel díszí
tett, két ép és egy töredékes sö
tétkék üveggyöngy, valamint 3-4 db 
töredékes pasztagyöngyből áll. 
Átlagos átiru 0,3-1,4 cm 
Csanytelek-Újhalastó, 130. sír 
(Csongrád m.) 
KJM. Ltsz.: 83.2.311. (ScholtzR.) 

326. Dörzskő 
Kr. e. V sz. 
Homokkő, barnásszürke színű, nagy
jából téglalapalakúra csiszolt, leke
rekített sarkú. 
9,6x7x2,4 cm 
Sándorfalva-Eperjes, 142. sír 
(Csongrád m.) 
MFM. Ltsz.: 84.2.77. 
írod.: GALÁNTHA 1983. 44. t. 2. 
(Scholtz R.) 
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327. Amulett 
Kr. e. V sz. 
Halcsigolya, lecsiszolt, átfúrt. 
Atm.: 2,5 cm 
Sándorfalva-Eperjes, 153. sír 
(Csongrád m.) 
MFM. Ltsz.: 84.2.97. 
írod.: GALÁNTHA 1983. 46. t. 13. 
(Scholtz R.) 

Kat. 327. 

328. Amulett 
Kr. e. V sz. 
Mészkő, ovális, közepén átfúrt, 
lapos. 
2,7x2,2x0,6 cm 
Sándorfalva-Eperjes, 166. sír 
(Csongrád m.) 
MFM. Ltsz.: 84.2.139. 
írod.: GALÁNTHA 1983. 46. t. 10. 
(Scboltz R.) 

Kat. 329. 

329. Kauri ékszer 
Kr. e. V-IV sz. 
Kagyló, égett. 
H.: 2,6 cm 
Kesznyéten-Szérűskert (BAZ. m.) 
HOM. Ltsz.: 90.1.116. 
(B. Hellebrandt M.) 

330. Fenőkő 
Kr. e. V-IV sz. 
Homokkő. 
11,6x2,8 cm 
Eger-Nagy-Eged, 27. sír (Heves m.) 
DIV Ltsz.: A.80.13.60. (Fodor L.) 

331. Henger 
Kr. e. V-IV sz. 
Csont, agancsból faragott, nyitott 
végű tubus, egyik oldalán a perem 
alatt szembenéző átfúrásokkal, a fe
lületén a pont-kör díszítés kopott. 
M.: 2,8x2,7 cm 
Törökszentmiklós-Surján, 74. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.134. 
írod.: CSALOG-KISFALUDI1985. 
315., 314. Abb. 4. 27; KISFALUDI 
1997. 99., 102. Abb. 15. 4. (CsehJ.) 

332. Kauri kagylók 
Kr. e. V-IV sz. 
Fehér színű, különböző méretű, ová
lis alakú, tengeri eredetű héjak, össze
sen három darab. Mint gyöngysze
mek, a nyaklánc részeit alkották. 
M.: 1,6-2,3x1,1-1,6 cm 
Törökszentmiklós-Surján, 9. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.10. 
írod.: CSALOG-KISFALUDI 1985. 
309., 308. Abb. 1. S. (CsehJ.) 

333. Gyöngyszemek 
Kr. e. V-IV sz. 
Üveg, középkék színű, lapos/nyo
mott gömbszerű, ill. korongos, per
forált díszek. A nyaklánc tartozékai 
voltak (19 db). 
M.: 0,7-0,8x0,3-0,4 cm 
Törökszentmiklós-Surján, 67. sír 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.107. 
írod.: CSALOG-KISFALUDI 1985. 
313., 314. Abb. 4. 17. (CsehJ.) 

182 



334. Gyöngyök 
Kr. e. V-IV sz. 
Borostyán, apró, többé-kevésbé egy
forma, korongszerű, barnás színű sze
mek. Nyaklánchoz tartoztak. Össze
sen 188 db (eredetileg 540 db?). 
M.: 0,2-0,6 cm 
Törökszentmiklós-Surján, „a" ház 
(JNSZ. m.) 
DJM. Ltsz.: 62.4.178. (Cseh J.) 

335. Festék 
Kr. e. V-IV sz. 
Kisméretű, vöröses színű, okker rö-
göcske, oldalán a használattól csi
szolt felületet mutat. 
H.: 1 cm 
Szabadszállás-Józan, 6/13. sír (BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.13. (Horváth A) 

336. Festék 
Kr. e. V-IV sz. 
Vörös színű festékrög. 
Szabadszállás-Józan, 56/12. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.208. 
(Horváth A.) 

337. Festék rög 
Kr. e. V-IV sz. 
Fehér színű, nagyjából téglalap ala
kú, mállékony anyagú. 
H.: 6,0 cm 
Szabadszállás-Józan, 141/3. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.442. 
(Horváth A.) 

338. Festék rög 
Kr. e. V-IV sz. 
Barna színű. 
Szabadszállás-Józan, 144./17. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.461. 
(Horváth A.) 

339. Gyöngy 
Kr. e. V-IV sz. 
Üveg, sárga színű, nyomott gömb 
alakú. Oldalát négyes osztásban két-
két fehér körgyűrűvel tagolt kék 
„szemek" díszítik (7 db). Kisebb 
lapított kerek kék üveggyöngyökkel 
együtt a nyakon viselték (5 db, 
62.2.49.) 
Szabadszállás-Józan, 9/23. Sír (BK. 
m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.48. (Horváth A.) 

340. Gyöngy 
Kr. e. V-IV sz. 
Sárga kék-fehér pávaszemes, nagy
méretű, ép. 
M.: 1,6 cm, szél: 1,9 cm 
Szabadszállás-Józan, 51/1. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.178. 
(Horváth A.) 

Kat. 340. 

341. Gyöngy 
Kr. e. V-IV sz. 
Borostyán, lapos, kerek. 
Átm.: 1,5 cm 
Szabadszállás-Józan (BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.508. 
(Horváth A.) 

342. Amulett 
Kr. e. V-IV sz. 
Ragadozó szemfoga, felül átfúrva. 
H.: 3,6 cm 
Szabadszállás-Józan, 69/1. sír (BK. 
m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.246. 
(Horváth A.) 
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343. Amulett 
Kr. e. V-IV sz. 
Állati szemfog, átfúrt. Gyermek 
(kislány) sír melléklete. 
H.: 3,3 cm 
Szabadszállás-Józan, 48/1. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.174. 
(Horváth A.) 

344. Kő 
Kr. e. V-IV sz. 
Homokkő, vöröses színű, alaktalan, 
pipere készlethez festék anyagként 
szolgálhatott. 
H.: 4,1 cm 
Szabadszállás-Józan, 9/22. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.47. (Horváth A.) 

345. Kőlap 
Kr. e. V-IV sz. 
Folyami kavics, sötétszürke színű, 
trapéz alakú, zsugorított testhely
zetben eltemetett gyermek sírmel
léklete. 
9,5x6,7 cm 
Szabadszállás-Józan, 59/1. sír 
(BK. m.) 
KAJM. Ltsz.: 62.2.229. 
(Horváth A.) 

346. Gyöngy 
Kr. e. III. sz. 
Üveg, párna alakú, lekopott fekete 
bevonattal. 
Hortobágy-Árkus, 26. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 78.115.9. 
(Horváth M. A.) 

347. Gyöngy 
Kr. e. III. sz. 
Üveg, két egész és két fél darab 
sárga alapon kék „szemes" paszta
gyöngy. 
Hortobágy-Árkus, 27. sír (HB. m.) 

DM. Ltsz.: 78.116.3. 
(Horváth M. A.) 

348. Gyöngyök 
Kr. e. III. sz. 
Üveg és borostyán, lapított gömb 
alakú kék pasztagyöngyök, egy apró 
szemesgyöngy és lapos kerek boros
tyángyöngyök. Ép és töredékes ve
gyesen. 
Hortobágy-Árkus, 35. sír (HB. m.) 
DM. Ltsz.: 78.122.3. 
(Horváth M. Aj 

349. Fenőkő 
Kr. e. II-I. sz. 
Szürke, szemcsés anyagú kőből 
készített fenőkő töredék, egyik vége 
ép, félkör átmetszeni, elkeskenyedik. 
H.: 6,8 cm átm.: 1,2-1,9 cm 
XV ker. Rákospalota-Újmajor, 60. 
obj. (Bp.) 
BTM. Ltsz.: 2000.127.695. 
(Horváth M. A.) 

350. Csonteszköz 
Kr. e. II-I. sz. 
Csont, két végén egyenesen levágott 
csöves csontból készült, csiszolt 
felületű. 
8,7x1,6 cm 
XV ker. Rákospalota-Új major, 
129. obj. (Bp.) 
BTM. Ltsz.: 2000.127.902. 
(Horváth M. A.) 

Kat. 350. 

351. Faragvány 
Csont, külső felületén fényes, feke
tére égett, tulipán alakú. A „kely 
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het" és a „szárat" a peremen körben 
két bekarcolt vonal között sűrű, 
ferde rovátkolással díszítették. A 
„kehely" és a „szár" találkozásánál a 
felületen sekélyen karcolt hálóminta 
látható. A „kehely tetején" farkas
fog-mintával tagolt, s itt két karcolt 
vízszintes vonal között karcolt cikk-
cakk díszíti. Két darabból ragasztott. 
6,6x3 cm, v.: 0,4-0,5 cm 
Nyíregyháza-Manda-bokor, 341. 
obj. (SZSZB. m.) 
JAM. Ltsz.: -
írod.: ISTVÁNOVITS 1997. 181, 
Kat. 7. (Almássy K.-Istvánovits E.) 

352. Tőrnyél 
Csont, görbe pengéjű tőr két darab
ból, négy vasszegeccsel összeerősí
tett, faragott nyele. A nyél végét kör 

alakú stilizált fülű, görbe csőrű griff
fej alakúra faragták ki. A griff nya
kát három stilizált, görbe csőrű sas
fejből alakították ki. Az egyik fa
ragvány esetében csak a főbb vona
lakat karcolták be, illetve a griff fü
léül szolgáló kerek „gombot" díszí
tették. Külső élén szabálytalan ro-
vátkolás látszik. Megrepedt, ragasz
tott. A nyél másik faragvány a gaz
dagon kidolgozott: mélyen bemet
szett vonalakkal és rovátkákkal ta
golt. A sasfejeknek pont-kör met
szett szeme van. A csonttárgy meg
repedt és eltört. A repedés ragasz
tott, a kitört részt kiegészítettük. 
16,4 cm, 16,5x3,6 cm, 3,7 cm 
Nyíregyháza-Manda-bokor, 446. 
obj. (SZSZB. m.) 
JAM. Ltsz.: leltározatlan 
írod.: ISTVÁNOVITS 1997. 181, 
Kat. 6. (Almássy K.-Istvánovits E.) 

353. Gyöngy 
Üveg, hordó alakú, nagyméretű, 
fekete színű, körben sűrűn fekete 
közepű sárga szabálytalan pettyek
kel díszítették. 
M.: 2,6 cm, átm.: 2,6 cm 
Petneháza (SZSZB. m.) 
JAM. Ltsz.: 63.54.2. 
(Almássy K.-lstvánovits E.) 
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Kemenczei Tibor 

KRONOLÓGIA 





А Kr. e. első évezred első feléből származó kárpát-medencei emlékanyag pon
tos korának a megítélésében élesen eltérő véleményekre jutottak a korszakkal 
foglalkozó kutatók. Egyesek szerint a keleti stílusú lószerszámzathoz, fegyver
zethez tartozó legidősebb preszkíta tárgyak a Kr. e. X. században jutottak el az 
Alföldre, míg mások ezeknek a leleteknek a korát a Kr. e. VII. századra adták meg. 
Ugyancsak különböző álláspontok születtek az alföldi szkíta jellegű kultúra 
kialakulásának az idejéről. Korábban ezt a Kr. e. VI. század közepére, végére tet
ték, majd újabban a VII. század második felét, végét vették számításba. Olyan 
elképzelések is megfogalmazódtak, amelyek szerint a preszkíta mezőcsáti-csoport 
ideje felölelte az egész VII. századot, sőt átnyúlt a VI. századra is. Az utóbbi 
elképzelésnek megfelelően a korai szkíta jellegű leleteket (pl. Heves, Gyöngyös, 
Miskolc-Diósgyőr) a mezőcsáti-csoporthoz sorolták. 

Az alföldi szkíta jellegű leletek korának a meghatározásánál a sztyeppéi térség 
hasonló emlékeinek az ideje a mérvadó. Erről az orosz, ukrán kutatásban jelenleg 
is vita folyik, az eltérő álláspontokat valló kutatók egyaránt hoztak fel érveket 
véleményük alátámasztására. Igazán meggyőző, a nevezetes kelermeszi kurgánok 
ötvösmunkáinak és az elő-ázsiai szkíta leletek elemzésén alapuló adatokat azok a 
kutatók hoztak fel, akik a szkíta kultúra korai kialakulását tételezik fel. Eszerint a 
Kr. e. VII. század elejéről, vagy még korábbról, a VIII. század második feléből szár
maznak a transzkaukázusi, kubáni térségnek azok az emlékei, amelyek már a korai 
szkíta kultúra stílusjegyeit mutatják. 

A Kárpát-medence keleti felében a sztyeppéi hatás érvényesülési ideje kezde
tének meghatározására két, objektívnek minősíthető adat létezik. Egyik a Belső-
Ázsiában, Tuvában feltárt Arzsan kurgán rádiókarbon kormeghatározása a Kr. e. 
X. századra. E kurgán leletei között olyan, úgynevezett Csernogorovka típusú 
agancs szíj elosztók is vannak, mint amilyenek nem csak az egész Fekete-tenger 
melléki sztyeppéi térségben, hanem a Dunántúlon is előkerültek (Velem-
Szentvíd). A Csernogorovka típusú bronzzabla oldaltagot egy Maroscsapón/Cipáu 
talált preszkíta lelet tartalmaz. 

A másik adatot a bajorországi Wehringen 8. halomsírjának leletei szolgáltatták. 
Ott a fa sírkamra cölöpjeinek évgyűrű vizsgálata azt az eredményt adta, hogy a Kr. 
e. 778 + / - 5 év volt a fa kivágásának ideje, azaz a sírkamra kora. A halomsír leletei 
között egy Gündlingen típusú bronz kard is volt, amelynek párja a csehországi 
Predmerice helységnél feltárt temetkezésben lófej alakú bronz jogar és bronz 
zablakészlet társaságában került a napvilágra. Ugyanilyen típusú zabiák több alföl
di preszkíta leletben is előfordulnak (Füzesabony-Öregdomb 3. sír, Biharugra, 
Fügöd, Vetés), míg hasonló bronz jogar a prügyi kincsleletben is van (lásd a kötet
ben szereplő tanulmányunk: 3. kép 2.). 

Az említett adatok alapján joggal állítható, hogy Kr. e. X. század utánra és a VII. 
század előttre tehető annak a preszkíta jellegű emlékanyagnak a kora az Alföldön, 
amelyet a Mezőcsáton feltárt temető is képvisel. 

A szkítakor kezdetének a meghatározásánál az orosz kutatás újabb ered
ményeire lehet támaszkodni. A Kárpát-medencéhez közeli Középső-Dnyeszter 
medencéjében a Kr. e. VII. század második felére tették a szkíta népesség meg
telepedését. Ennek a népnek a kurgán sírjaiból napvilágra került leletek szoros ro
konságot árulnak el az Alföld-csoport emlékeivel. Ugyancsak értékes adatokat 
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nyújtottak a közép-dunai hallstatti kultúrának a dél-szlovákiai Szomolány-
nál/Smolenice fekvő földvára ásatása során talált nagyszámú szkíta bronz 
nyílhegy. A földvár a Kr. e. VII-VI. század fordulója körül ellenséges támadás 
nyomán vált néptelenné. A nyílhegyek tanúsága szerint az ostromlók az Alföldről 
érkeztek, azaz oda már korábban eljutott a szkíta fegyverzet használata. 

A Kr. e. V század utolsó évtizedeitől kezdődően a szkíta jellegű kultúra népének 
önállóságát a nyugatról érkező kelták számolták fel az Alföldön. Bár az Alföld-cso
port az egyes tájegységeken még sokáig szinte zavartalanul folytatta életét, tör
ténetének ez a szakasza már a kelta korhoz sorolandó. 

A preszkíta, szkíta korszak egyes periódusai az alábbi táblázatban foglalhatók ösz-
sze, azzal a megjegyzéssel, hogy a kutatás mai állása szerint évtizednyi pontosságú 
kormeghatározás nem lehetséges. 

Század Középső-Tiszavidék, 
Észak-Kisalföld 

Felső-Tiszavidék, 
Kárpátalja 

Vojvodina: 
Bánát, Bácska 

Erdély 

Kr.e. 9. Késői Gáva, 
Kyjatice, Urnamezős 
kultúra 

Késői Gáva 
kultúra. 
Szomotor 
Vájna 
(Vojnatina) 

Késői urna
mezős kultúra, 
Kalakaca 
kultúra. 

Reci - Médias, 
kultúra, 
Marostelek 
(Teleac) 1. 

8. Korai vaskor 
Preszkíta időszak 
Mezőcsát kultúra. 

Késői Gáva 
kultúra. 
Szomotor 
Vájna 
(Vojnatina) Basarabi 

(Bosut) kultúra. 
Doroszló 
(Doroslovo) 2 

Basarabi kultúra 
Marostelek 2. 
Maroscsapó 
(Cipáu) 1. 

7. 

Korai vaskor 
Preszkíta időszak 
Mezőcsát kultúra. 

Késői Gáva 
kultúra. 
Szomotor 
Vájna 
(Vojnatina) Basarabi 

(Bosut) kultúra. 
Doroszló 
(Doroslovo) 2 

Basarabi kultúra 
Marostelek 2. 
Maroscsapó 
(Cipáu) 1. 

7. 

Szkíta időszak 
Alföld csoport 
Szentes-Vekerzug 
Csanytelek 
Hetény (Chotin) 
Orosháza 
Tápiószele 
Nyíregyháza 
Szaniszló (Sanisläu) 

Szkíta időszak 
Kárpátaljai 
csoport 
Kustánfalva 
(Kustanovice) 
Nagymihály 
(Michalovce) 

Ferigile - Bosut 
3 b-c. 
Doroszló 3 

Szkíta időszak 
Erdély csoport 
Csombord 
(Ciumbrud) 
Mezőbanyica 
(Bäita) 

6. 

Szkíta időszak 
Alföld csoport 
Szentes-Vekerzug 
Csanytelek 
Hetény (Chotin) 
Orosháza 
Tápiószele 
Nyíregyháza 
Szaniszló (Sanisläu) 

Szkíta időszak 
Kárpátaljai 
csoport 
Kustánfalva 
(Kustanovice) 
Nagymihály 
(Michalovce) 

Ferigile - Bosut 
3 b-c. 
Doroszló 3 

Szkíta időszak 
Erdély csoport 
Csombord 
(Ciumbrud) 
Mezőbanyica 
(Bäita) 

5. 

Szkíta időszak 
Alföld csoport 
Szentes-Vekerzug 
Csanytelek 
Hetény (Chotin) 
Orosháza 
Tápiószele 
Nyíregyháza 
Szaniszló (Sanisläu) 

Szkíta időszak 
Kárpátaljai 
csoport 
Kustánfalva 
(Kustanovice) 
Nagymihály 
(Michalovce) 

Ferigile - Bosut 
3 b-c. 
Doroszló 3 

Szkíta időszak 
Erdély csoport 
Csombord 
(Ciumbrud) 
Mezőbanyica 
(Bäita) 
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IRODALOM-ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

AAC = Acta Archaeologica Carpatica, Kraków 
AAnt = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest 
ActaAntArch = Acta Antiqua et Archaeologica, Szeged 
ActaArchHung = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
Budapest 
AISZKHÜLOSZ 1991 = Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz. Ford.: 
Trencsényi-Waldapfel Imre. In: Görög drámák. Szerk.: Pap Éva. Szombathely 
1991. 5-39. 
Alug = Archaeologia Iugoslavica, Beograd 
ALMASSY 2001 = Almássy Katalin: Együtt- vagy egymás mellett élés. Szkíta és 
kelta lelőhelyek Tiszavasvári környékén. JAMÉ XLIII. 2001. 133-154. 
AR = Archeologické Rozhledy, Praha 
Archeologija SSSR = Stepi Evropejskoj casti SSSR v skifo-sarmatovskoe vremja. 
Moskva 1989. 
ArchA = Archaeologia Austriaca, Wien 
ArchÉrt = Archaeologiai Értesítő, Budapest 
ArchHung = Archaelogia Hungarica, Budapest 
ArchSb = Archeologiceskij Sbornik, Sankt-Peterburg 
ASF = Archaeologia Slovaka Fontes, Bratislava 
AT = Antik Tanulmányok, Budapest 
Átm., átm. = átmérő 
BAJNA-ROMSAUER 1983 = Bajna, J.-Romsauer, E: Späthallstatt- und früh-
latènezeitliches Gräberfeld in Bucany. SIA 31. 1983. 277-324. 
BAKAY 1971 = Bakay Kornél: A régészeti topográfia munkálatai Békés megyében 
1969-ben. - Archeological topographical operations in county Békés, in 1969. 
BMMK 1. 1971. 135-154. 
BAKAY 1971a = Bakay, Kornél: Scythian rattles in the Carpathian Basin and their 
Eastern connections. Bp. 1971. 
BALASA 1959 = Balasa, G.: Skytské pohrebisko v Presel'anoch nad Iplom, okr. 
Sahy. SIA 7. 1959. 87-98. 
BANNER 1932 = Banner Benedek: A Békéscsaba-fényesi sírmező. - Das 
Gräberfeld von Békéscsaba-Fényes. Dolg VIII. 1932. 122-148. 
BANNER 1942 = Banner János: Bronz kincslelet és egyéb megfigyelések a hód
mezővásárhelyi Fehértó partján. - Bronzeschatzfund und andere Beobachtungen 
am Ufer des Éehértó in Hódmezővásárhely. Dolg XVIII. 1942. 147-150. 
BANNER 1943 = Banner János: Településtörténeti kutatások a hód
mezővásárhelyi Fehértó partján. - Siedlungsgeschichtliche Forschungen am Ufer 
des Fehértó bei Hódmezővásárhely. Dolg XIX. 1943. 195-201. 
BAR = British Archaeological Reports, Oxford 
Bayer. Abhandl. = Bayerische Abhandlungen, München 
BAZ. m. = Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
BK. m. = Bács-Kiskun megye 
BMKK = Békés megye képes krónikája. Szerk.: Erdmann Gyula és Havassy Péter. 
Békéscsaba 2001. 
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BMMK = Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba 
BONA 1986 = Bóna István: Szabolcs-Szatmár megye műemlékei I. Kora vaskor-
szkíta korszak. Szerk.: Entz Géza. Bp. 1986. 41^44. 
BOTTYÁN 1955 = Bottyán Árpád: Szkíták a magyar Alföldön. RégFüz 1. 1955. 
BOUZEK 1973 = Bouzek, Jan: Graeco-Macedonian Bronzes. Praha 1973. 
BÖHM-JANKOVICH 1936 - Böhm, J.-Jankovich, J. M.: Skythové na 
Podkarpatské Rusi. - Skythen in Karpathorussland. Carpatica 1936. 1-80. 
BÖKÖNYI 1954 = Bökönyi, Sándor: Le chevaux scythiques de Szentes-Vekerzug 
2. ActaArchHung IV 1954. 93-114. 
BÖKÖNYI 1956 = Bökönyi Sándor: A szkíták kocsija. Bp. 1956. 
Bp. — Budapest 
BRASINSZKIJ 1979 = Joszif Brasinszkij: Szkíta kincsek nyomában. Bp. 1979. 
BTM. = Budapesti Történeti Múzeum, Budapest 
BudRég = Budapest Régiségei, Budapest 
BVbl = Bayerische Vorgeschichtsblätter, München 
CATTANI 1994 = Cattani, Maurizio: Iron age Dwellings in Endrőd 19 (S. E. 
Hungary). The Archaeology of the Steppes. Methods and Strategies. Edited by 
Bruno Genito. Instituto Universitario Orientale. Dipartimento di Studi Asiatici. 
Series Minor XLIV Napoli 1994. 209-219. 
ÖERNENKO 1991 = Cernenko, E. V: Eisengepantzerte „Ritter" der skytischen 
Steppe. In: Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. Hrsg. Renate Rolle, 
Michael Müller-Wille, Kurt Schietzel, Schleswig 1991. 131-135. 
CILINSKA = Cilinská, Z.: Ziarovy hrob kustanovického typu v Michalovciach. 
S1A 7. 1959. 79-86. 
CHOCHOROWSKI 1975 = Chochorowski, Jan: Die Frage der skythischen 
Expansion auf das Gebiet des Karpatenbeckens. Acta Archaeologica Carpathica 
XV 1975. 5-30. 
CHOCHOROWSKI 1984 = Chohorowski, Jan: Die Vekerzug kultur. Fragen 
ihren Genese und Chronologie. AAC. 23. 1984. 99-161. 
CHOCHOROWSKI 1985a = Chochorowski, Jan: Die Rolle der Vekerzug-Kultur 
(VK) im Rahmen der skythischen Einflüsse in Mitteleuropa. PZ 60. 1985. 
204-271. 
CHOCHOROWSKI 1985b = Chochorowski, Jan: Die Vekerzug-Kultur. 
Charakteristik der Funde. Warszawa-Krakow 1985. 
CHOCHOROWSKI 1998 = Chochorowski, Jan: Die Vekerzug-Kultur und ihre 
östliche Beziehungen. In: Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. 
Hrsg. B. Hansel und J. Machnik. München-Rahden 1998. 143-172. 
CHROPOVSKY 1962 = Chropovsky, В.: Birituálne skytsko-halstatské pohre-
bisko v Senci. StZ 9. 1962. 131-142. 
CommArchHung = Communicationes Archaeologicae Hungaricae, Budapest 
CSALLÁNY 1914 = Csallány Gábor: Szentes őskori képe. In: Szentes város 
története. Szerk.: Sima László. Szentes 1914. 13-49. 
CSALOG 1954 = Csalog József: A balmazújvárosi Kárhozotthalom. FolArch VI. 
1954. 3 7 ^ 4 . 
CSALOG-KISFALUDI 1985 = Csalog, Zsolt-Kisfaludi, Julia: Skythenzeitliches 
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Gräberfeld in Törökszentmiklós-Surján-Újtelep. ActaArchHung XXXVII. 1985. 
3-4. 307-344. 
CSÁNYI-TÁRNOKI 2001 = Csányi Marietta-Tárnoki Judit: Régészet. 4. sz. főút 
Törökszentmiklóst elkerülő szakasza. Szolnok 2001. 11-16. 
CSEH 1987 = Cseh János: Kora-vaskori települések a Zagyva mentén. Beszámoló 
az 1987. évi régészeti leletmentésről. Közép-Tisza X. évf. 8. sz. Szolnok 1987. 
augusztus 4. 
CSEH 1988 = Cseh János: Szolnok-Zagyvapart (Szolnok m). Az 1987. év 
régészeti kutatásai. RégFüz Ser. 1. No. 41. 1988. 20-22. 
CSEH 1990 = Cseh János: Egy szkíta ház Szolnok-Zagyvapartról. Múzeumi 
Levelek 63-64. Szolnok 1990. 3-18. 
CSEH 1991 = Cseh János: Szolnok-Zagyvapart (Szolnok m). Az 1988. év 
régészeti kutatásai. RégFüz Ser. 1. No. 42. 1991. 24-25. 
CSEH 1993 = Cseh János: Régészeti adatok Nagyiván község határának 
településtörténetéhez a középső újkőkortól a késő középkorig (Terepbejárások 
1992 májusában). - Archeological data to the settlement-history of the Nagyiván 
community's field from the middle neolithicum to the late middle age (terrain visi-
tings in May of 1992). In: Régészeti tanulmányok a Közép-Tisza vidékről. Szerk. 
Szabó László. Tiszai Téka 4-5. Szolnok 1993. 113-176. 
CSEH 1997 = Cseh János: Szkíta leletek Alsó-Zagyva menti településekről. 
Redemptio II. évf. 4. sz. Jászberény 1997. június 10. 
CSEH 1999 = CSEH János: Szkíta telepobjektum alaprajzának és felépít
ményének rekonstrukciós lehetőségei (Szolnok-Zagyvapart). Ősrégészeti Levelek 
1. 1999. 52-53. 
CSEH 2000 = Cseh János: Újabb adalék a Zagyva-parti szkíta települések 
régészeti anyagából (Szolnok-Alcsi határrész). - New finds from Scythian sites at 
Zagyva-part (Szolnok-Alcsi határrész). Ősrégészeti Levelek 2. évf., 2. sz. 2000. 
66-68. 
CSEH 2000a = Cseh János: Szkíta hamvasztásos temetkezések Kunmadarasról 
(Régészeti leletmentés 1990-ben). Szolnok 2000. (Gépelt kézirat, megjelenés alatt 
a Jászkunság című folyóiratban.) 
CSEH-KRIVECZKY 1999 = Cseh János-Kriveczky Béla: Szkíta és szarmata telep
leletek Tiszaigar határában. Szolnok 1999. (Gépelt kézirat, megjelenés alatt a 
CommArchHung egy következő kötetében.) 
CSOMA 1887 = Csorna József: Csorna József a monaji halomról. ArchErt 1887. 
61-65. 
DASHEVSKAJA 1980 - Dashevskaja, O. D.: О skifskikh kurilnicakh. - On 
Scythian censers. SovArch 1980. 1. 18-29. 
DENES 1999 = Dénes György: A Bódva-völgy felső szakaszának Árpád-kori 
története a tatárjárásig I. Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Múzeumi 
Könyvtár 5. Putnok 1999. 131-148. 
DIETZ 1998 = Dietz, U. L: Spätbronze- und früheisenzeitliche Trensen im 
Nordschwarzgebiet und im Nordkaukasus. PBF XVI. 5. 1998. 
DINNYÉS 1981 = Dinnyés István: Cegléd története. A táj a honfoglalás koráig. 
StCom 11. 1981.45-63. 
DissPann = Dissertationes Pannonicae, Budapest 
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DJM. = Damjanich János Múzeum, Szolnok 
DM. = Déri Múzeum, Debrecen 
DMÉ = a Déri Múzeum Evkönyve, Debrecen 
Dolg = Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József- (Horthy Miklós-) Tudomány
egyetem Régiségtudományi Intézetéből, Szeged 
Dolgozatok = Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, 
Kolozsvár 
DOMONKOS 1910 = Domonkos János: A gyularemetei zabla. MKÉ 1910. 
48-50. 
DORNYAY 1928 = Dornyay, Béla: Der skythische Fund von Mátraszele bei 
Salgótarján. PZ 19. 1928. 340-347. 
DUSEK 1953 = Dusek, Mikulás: Skytske biritualne pohrebiste v Chotine na 
Slovenski. AR 5. 1953. 
DUSEK 1966 = Dusek, Mikulás: Thrakisches Gräberfeld der Hallstattzeit in 
Chotin. ASF VI. 1966. 
DUSEK 1974 = Dusek, Mikulás: Die Thraker im Karpatenbecken. S1A 22. 1974. 
361-434. 
DUSEK 1976 = Dusek, Mikulás: Junghallstattzeitliches Gräberfeld von Modrany. 
S1A24. 1976. 397^27 . 
DUSEK 1977 = Dusek, Mikulás: Zur chronologischen und soziologischen 
Auswertung der hallstattzeitlichen Gräberfelder von Chotin. S1A 25. 1977. 13-46. 
M. DUSEK-S. DUSEK 1984 = Dusek, Mikulas-Dusek, Sigrid: Smolenice-Molpir. 
Befestiger Fürstensitz der Hallstattzeit 1-2. Nitra 1984. 
EBERT 1908 = Ebert, M.: Der Goldfund von Dalj. JÖAI 11. 1908. 259-276. 
EFM. = Erkel Ferenc Múzeum, Gyula 
EME = az Egri Múzeum Evkönyve, Eger 
ERLICH 1997 = Erlich, VR. :K problème svjazej Predkavkaz'ja i Srednej Evropy 
v novocerkasskij period. MIAR 1. 1997. 19-39. 
fá. = fenékátmérő 
FETTICH 1927 = Fettich Nándor: A tápiószentmártoni aranyszarvas. ArchErt 
1927. 138-145. 
FETTICH 1928 = Fettich Nándor: A zöldhalompusztai szkíta lelet. - La trou
vaille scythe de Zöldhalompuszta près de Miskolc, Hongrie. ArchHung III. 1928. 
FETTICH 1931 = Fettich, Nándor: Bestand der skythischen Altertümer in 
Ungarn. In. Rostowzew, M.: Skythien und der Bosporus. Berlin 1931. 494-529. 
FETTICH 1934 = Fettich Nándor: A garcsinovoi szkíta lelet. - Der skytische 
Fund von Garcsinovo. ArchHung XV 1934. I-XIV 
FODOR 1983 = Fodor László: Szkíta temető a Nagyeged déli lejtőjén. Diárium 
3. 1983. 14-18. 
FolArch = Folia Archaeologica, Budapest 
FOLTINY 1963 = Foltiny, S.: Zur Frage des „skythischen" Einflusses in 
Ostösterreich und in Slowenien. ArchA 33. 1963. 23-36. 
GALANINA 1997 = Galanina, L. K.: Die Kurgane von Kelermes. Moskau 1997. 
GALÁNTHA 1981 = Galántha Márta: Előzetes jelentés a Csanytelek-Ujhalastói 
szkítakori temető ásatásáról. - Vorbericht über die Ausgrabung des skythenzeit
lichen Gräberfeldes von Csanytelek-Újhalastó. CommArchHung 1981. 43-58. 
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61-62. 
GALÁNTHA 1982-83/1 - Galántha Márta: Előzetes jelentés a Sándor-
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nép Magyarországon. - Un peuple cavalier prescythique en Hongrie. Diss Pann 
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GAZDAPUSZTAI 1964 = Gazdapusztai Gyula: Hódmezővásárhely-Kishomok, 
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GAZDAPUSZTAI 1966-67 = Gazdapusztai, Gyula: Neuere Ausgrabungen in 
dem Gräberfeld aus der Skythenzeit von Hódmezővásárhely-Kishomok. MFMÉ 
1966-67. 1968. 43-59. 
GENITO 1992 = Genito, Bruno: The Endrőd 19 Project. The 1988 Season. 
Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary I. Reports on the 
Gyomaendrőd Project. Edited by Sándor Bökönyi. Archaeolingua 1. Bp. 1992. 
337-368. 
GRAJZNOV 1980 = Grajznov, M. P: Arzan. Carskij kurgan ranneskifskogo vre-
meni. Leningrad 1980. 
GRAKOW 1980 = Grakow, B. N.: Die Skythen. Berlin 1980. 
GUIDI 1994 = Guidi, Alessandro: Pottery Sequence and the Scythian Period in 
Endrőd 19 (S. E. Hungary). The Archaeology of the Steppes. Methods and 
Strategies. Edited by Bruno Genito. Instituto Universitario Orientale. Dipar-
timento di Studi Asiatici. Series Minor XLIV Napoli 1994. 221-229. 
GYUCHA 1996 = Gyucha Attila: Koravaskori leletek Sarkad határában. - Frü-
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GYUCHA 1999 = Gyucha Attila: Bronz övszorító korong Sarkad határából. 
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1946-48. 79-132. 
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HELLEBRANDT 1988 = Hellebrandt Magdolna: Szkíta kori temető Kesznyéten 
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HELLEBRANDT 1996-97 = Hellebrandt Magdolna: Muhi-Kocsmadomb, szkí
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Csongrád város története. A kezdetektől a vaskor végéig. - Die Geschichte der 
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1999. 9-32. 
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