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A VASKOR KEZDETE: A PRESZKÍTÁK
(Kr. e. 8. század)

Kemenczei Tibor

Európa területén a vasmûvesség legkorábban az ókori Gö-
rögországban vált ismertté, majd a Kr. e. elsõ évezred ele-
jétõl a közép-európai térségben is az addig általánosan
használt fémet, a bronzot fokozatosan felváltotta a vas.

A Kárpát-medencében vasércet abban a korban két tá-
jon találhattak és aknázhattak ki. Az egyik Nyugat-Ma-
gyarországon az Alpokalja, a Somogyi-dombság területe
volt, a másik az északi hegyvidéken, a Bükk és a Mátra
hegységekben feküdt. A helyi nyersanyagbázisnak köszön-
hetõen már a Kr. e. 8. században általánossá vált a vastár-
gyak használata. Ezért ott ettõl a századtól számítható a
vaskor kezdete, amely a Római Birodalom hódításának ko-
ráig tart.

A vaskor elsõ felében a Dunától nyugatra és keletre fek-
võ területek két különbözõ kultúrkör részeivé váltak. A
Dunántúlon a közép-európai Hallstatt-kultúra keleti válto-
zata terjedt el, míg az Alföldön, az északi hegyvidéken a
sztyeppei preszkíta, majd a szkíta kultúra lett az uralkodó. A
Duna–Tisza térségét a Kr. e. 5. század utolsó évtizedeitõl a
kelta nép egyesítette ismét.

A Dunántúl nagy részén a korai Hallstatt-korban, a
Kr. e. 8. század idején a helyi, késõi urnamezõs kultúra né-
pe még csak néhány elemét vette át az új kultúrának. A két,
egy idõben létezett, szomszédos kultúra viszonyát szemlé-
letesen tükrözik a Pécs–Jakabhegyen emelkedõ földvár
mellett kiásott halomsírok kerámialeletei, amelyek között
egyaránt vannak a késõi urnamezõs és a kelet-alpi
Hallstatt-kultúra agyagmûvességének a formakészletébe
tartozó edények. A Délkelet-Dunántúlon élt lakosság az
alföldi preszkíta kultúra népével is szoros kapcsolatban
állt, amit a pécs–jakabhegyi 75. számú sírban talált, keleti
eredetû bronz zablakészlet, tõr, vasfokos is bizonyít.

A Kr. e. 8. századból az Alföldrõl származó régészeti le-
letanyag teljesen más képet mutat, mint amilyet a késõ
bronzkori emlékek tükröznek. Eszerint akkor a földmûves
falvakat a lakosság elhagyta, az elhunytakat új rítus szerint
temették el, a kézmûves mesterek a korábbiaktól eltérõ tí-
pusú tárgyakat készítettek.

A kora vaskori alföldi népesség hagyatéka két nagy em-
lékcsoportból áll, temetkezésekbõl és kincsekbõl. E korból
településmaradványokat igen kevés helyen tártak fel
(Hódmezõvásárhely, Kompolt). Ennek oka nem az, hogy
nem volt rendszeres régészeti kutatás, hiszen más korok
településeit nagy számban fedezték fel ezen a tájon. Felte-
hetõ ezért, hogy az Alföld kora vaskori lakói nomád állat-
tartó gazdálkodást folytattak, s nem laktak hosszabb ideig
egy helyben, így megtelepedésüknek nem maradt nyoma.

A temetõk többsége két tájegységen került a napvilágra,
a Mátra és a Bükk hegységek lábainál és a Dél-Alföldön.
Mezõcsáton 55, Füzesabony–Kettõshalmon 21, Füzesa-
bony–Öregdombon 13, Sirokon 8, Szeged–Algyõn 8 sírt

tártak fel. A kiásott leletekbõl álló emlékanyagot mezõcsáti
kultúrának nevezte el a régészettudomány.

Az ásatások tanúsága szerint az alföldi kora vaskori la-
kosság kis családi, nemzetségi temetõket létesített. A nyúj-
tott vagy zsugorított helyzetben eltemetett halottak mellé
a sírgödörbe agyagedényeket, szarvasmarha- és juhlábat,
lapockát helyeztek. (1. kép) Az elhunyt ruházatához tarto-
zó bronz gombok, csüngõk, valamint vésett geometrikus
mintával díszített agancslemezek is gyakori leletei ezeknek
a síroknak. A gazdagabb személyekkel együtt bronz-, vas-
zablákat, kantárszíj-elosztókat (Füzesabony–Öregdomb,
Mezõcsát), vasfokost (Doboz) is eltemettek. A korai vas-
korból fennmaradt bronz- és arany-kincsleletek (Biharug-
ra, Fügöd, Prügy, Szanda, Dinnyés, Dunakömlõd, Beseny-
szög–Fokoru, Budapest–Angyalföld, Pusztaegres) olyan
tárgyakat is tartalmaznak, amelyekhez hasonlót korábban a
Tisza vidéki fémmûves mûhelyek nem készítettek. Ezt a
formakészletet nem a helyi mesterek alakították ki, mivel
szinte mindegyik tárgytípusnak megtalálható az elõképe a
Fekete-tengertõl északra fekvõ sztyeppei övezet preszkíta
korú emlékanyagában.

1. A 35. sír rajza a mezõcsáti preszkíta temetõbõl
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A régészeti kutatás már több évtizeddel ezelõtt felfedez-
te, hogy a Kárpát-medence és a sztyeppevidék kora vaskori
lószerszámzat- és fegyverzetleletei rendkívül hasonlítanak
egymásra. Gallus Sándor és Horváth Tibor 1939-ben megje-
lent, az összes Kárpát-medencei preszkíta zablaleletet köz-
lõ könyvében arra az eredményre jutott, hogy ezek egy ke-
leti lovas nép emlékeit alkotják. Ezt a véleményt több ku-
tató osztotta, mások azonban úgy vélték, hogy a sztyep-
pékrõl a kora vaskori lószerszámzat kereskedelem, vala-
mint az elit népesség közötti kapcsolatok útján jutott el a
Kárpát-medencébe.

A kérdés eldöntéséhez fontos adatokat szolgáltattak az
Alföldön feltárt kora vaskori sírok, amelyek olyan temet-
kezési rítust tükröznek, mint amilyen a preszkíta korban a
sztyeppevidéken szokásos volt. Ezek alapján megalapozot-
tan állítható, hogy a mezõcsáti kultúrába tartozó népcso-
port nem a késõ bronzkori lakosság utóda, hanem új, keleti
betelepülõ volt az Alföldön.

A Kr. e. 9–8. században, a preszkíta korban Hérodotosz
görög történetíró (Kr. e. 484–425) szerint a sztyeppevidé-
ket a lovas nomád kimmer nép uralta. Ezért vannak olyan
kutatók, akik úgy vélik, hogy a Duna–Tisza vidékén elõke-
rült kora vaskori, keleti típusú tárgyak, temetkezések egy
kimmer népcsoport nyugatra vándorlását bizonyítják. A
kimmerek azonban csak egyikét alkották a sztyeppe népei-
nek, így az Alföldön letelepedett keleti eredetû népcsoport
megnevezése ma még nem lehetséges.

A Duna–Tisza térségében elõkerült kora vaskori kincsle-

letek jellegzetes alkotóelemei a különbözõ formájú bronz-
és vas zablakészletek, kantárszíj-díszek (például Biharugra).
(2. kép) A ló irányítására a korábbi formáknál alkalmasabb,
két, csuklósan illeszkedõ tagból álló szájrésszel rendelkezõ
zablaformát a Kaukázustól északra, a Kubán folyó síkságán
lévõ fémmûves mûhelyek alakították ki. A sztyeppe mûvé-
szetének stílusában alkották meg a biharugrai kincsnek azt a
kantárdíszét, amely három, köralakban megformált, egy-
másba kapcsolódó madárfejet ábrázol.

A korai vaskorból származó fegyverek, nyílhegyek
(Kunszentmiklós), buzogányok (Biharugra, Prügy), vas
pengéjû tõrök (Mátra vidéke, Pécs–Jakabhegy), vasfoko-
sok (Doboz, Pécs–Jakabhegy), lándzsahegyek (Dunaköm-
lõd, Pécs–Jakabhegy), bronz lándzsahüvely (Biharugra,
Dunakömlõd, Kakasd) együttesen a lovasoknak megfelelõ
fegyverzetet alkotnak. Formáját tekintve mindegyik fegy-
verfajtának megvan a keleti elõképe.

Az aranykincsek arról vallanak, hogy a Duna–Tisza tér-
ségében a korai vaskor folyamán az aranymûvesség újabb
virágkorát élte. Az ötvösmunkák stílusa azonban teljesen
más ízlésvilágot tükröz, mint a késõ bronzkori ékszereké.
Az 1877-ben Besenyszög–Fokorupusztán talált 2,1 kg sú-
lyú kincsben lévõ lemezdiadém és négy díszkorong, a bu-
dapest–angyalföldi kincs egyik aranycsészéje, s a pusztaeg-
res–pusztahatvani szárnyas gyöngyök a jellemzõ alkotásai

2. Bronz zabla, szíjelosztók, buzogány, tõrhüvely. Biharugra 3. Arany kincslelet. Besenyszög–Fokorupuszta
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az új stílusnak, amely a kimmer mûvészet jegyeit viseli ma-
gán. Ezek mellett az északnyugat-balkáni trák fémmûves-
ség (fibulák) és a helyi Tisza vidéki ötvösség (karperecek,
nyakperecek) formakészletébe tartozó darabok a beseny-
szög–fokorupusztai kincs részei. (3. kép)

Az Alföldön a korai vaskorban élt lakosság, annak elle-
nére, hogy viszonylag kis területet tartott a birtokában,
igen jelentõs hatást gyakorolt más tájak népeinek a kézmû-
vességére. Ennek bizonyítékai a késõi urnamezõs, illetve a
korai Hallstatt-kultúra dunántúli, ausztriai, cseh-, dél-né-
metországi emlékanyagából, az észak-itáliai Villanova–Es-
te-kultúra temetkezéseibõl származó lószerszámleletek. Az
Alföld korai vaskori lakói olyan ismeretekkel rendelkeztek
– lovas hadviselés, fejlett vasmûvesség –, amelyek akkor
Közép-Európában újak voltak, s elterjedésük sokban hoz-
zájárult az ottani gazdaság, kultúra fejlõdéséhez.

A KÖZÉPSÕ VASKOR:

A SZKÍTÁK A TISZA-VIDÉKEN
(Kr. e. 7–4. század)

A Kr. e. 7. század közepe táján új korszak kezdõdött a Du-
nától keletre esõ alföldi és hegyvidéki tájon. Ekkortól vált
ez a térség annak a nagy keleti kultúrkörnek a részévé, ame-
lyet korábban a Fekete-tengertõl északra fekvõ sztyep-
pevidéken, Szkítia területén az iráni nyelvcsaládba tartozó
szkíta nép hozott létre.

A szkíták történetérõl már írásos, fõleg görög források
szólnak. A Fekete-tenger melléki görög gyarmatvárosok
(például Histria, Tyras, Olbia) révén került Szkítia a görög
világ érdekkörébe. Hérodotosz görög történetíró (Kr. e.
487–425) mûvébõl ismeretesek a sztyeppei térséget bené-
pesítõ népek nevei, területük leírásából arra lehet követ-
keztetni, hogy Erdélyben az agathürszoszok, a Tisza-vidé-
ken pedig a szigünnák laktak. A régészeti leletek igazolják
azt, hogy ezekre a tájakra valóban betelepedtek szkíta kul-
túrájú népcsoportok.

Szkítia és a szkíták a magyar történeti hagyományok-
ban, a magyarság származásáról alkotott elméletek, esz-
mék között is szereplõ fogalmak és nevek. Középkori kró-
nikaírók (Anonymus, Kézai Simon, Kálti Márk, Thuróczi Já-
nos, Bonfini) fogalmazták meg elõször, hogy a szkíták, a hu-
nok és a magyarok azonos népet alkottak. Munkáik alap-
forrása a 915-ben meghalt Regimo prümi apát krónikája
volt, amely korábbi görög, bizánci történeti mûveken ala-
pult. A szkíta elnevezést azonban ezek a munkák nem egy
meghatározott, hanem minden keleti népre (például hu-
nok, avarok, magyarok, kunok) alkalmazták.

A középkori magyar nemesség származástudatát ezek a
krónikák alapozták, mely szerint létezett a szkítiai õshaza,
s hittek a hun eredetben. Ez a hit a 19. században, a nem-
zeti romantika idején széles körben elterjedt, sõt még ma
is hat.

A régészeti kutatás a 19. század vége óta számos olyan
magyarországi leletet közölt, amelyet a szkíták hagyatéká-
nak tartottak. Hampel József, Fettich Nándor, Bottyán Árpád,
Roska Márton, Párducz Mihály munkásságának köszönhetõ-
en ennek az emlékanyagnak keleti vonásaira, rokonságára
derült fény.

A TEMETKEZÉSEK EMLÉKEI

A szkíta jellegû kultúra emlékeinek elõkerülési területe az
Alföld középsõ és az északi részét, az Északi-középhegysé-
get, valamint a Kisalföld északi részét öleli fel. A leletek
nagy többsége temetkezésekbõl származik. Így például Tá-
piószelén 455, Csanytelek–Újhalastón 233, Szabadszálláson
199, Alsótelekesen 184, Orosházán 153, Szentes–Vekerzu-
gon 151 sírt tártak fel. Ezek a sírok a halotti kultusz sokszí-
nûségét tükrözik. Négy alapvetõ temetkezési forma léte-
zett, azaz nyújtott vagy oldalt fekvõ, ún. zsugorított hely-
zetben hantolták el az elhunytakat, illetve elhamvasztva
õket agyagurnában vagy a sírgödör aljára szórva temették
el a hamvakat. Ezeket a temetkezési módokat tájegységen-
ként változó arányban gyakorolták, attól függõen, hogy a

4. Aranyszarvas. Mezõkeresztes–
Zöldhalompuszta
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temetkezõ közösség többsége õslakos vagy idegen, keleti
eredetû volt.

A sírokból kiásott tárgyak arról adnak képet, hogy a
gazdagabb személyeket viseletükhöz, fegyverzetükhöz tar-
tozó tárgyakkal együtt temették el, illetve azokat hamvaik
mellé helyezték. A férfiak, a harcosok temetkezéseibe vas-
fokost, lándzsahegyet, kést, tõrt, bronz nyílhegyeket, te-
gezdíszt, fenõkövet, vaszablát tettek, míg a nõi sírokból
arany ruhadíszek, bronz-, aranyhajkarikák, bronz- és vas
karperecek, tükrök, tûk, üveg-, borostyángyöngyök, agyag
orsógombok, agyagpecsétlõk kerültek elõ. Mindkét nem
sírjában gyakoriak az agyagfazekak, a korsók, a tálak, a csé-
szék. Néhány sír pompás, egyedi tárgyakat tartalmaz, ezek
törzs- vagy nemzetségfõk sírjai voltak. A Mezõkeresztes–
Zöldhalompusztán és a Tápiószentmártonon elõkerült,
szarvas alakú arany pajzsdíszek (4. kép), az Ártándon talált
arany ékszerek, a spártai bronz hydria (5. kép), a kelet-alpi
bronz bogrács és bronz páncéling, vasfegyverek mutatják
azt, hogy az eltemetett személyek igen magas rangúak le-
hettek.

A szkítakori temetõkben a sírok nem messze fekszenek
egymástól, hant nincs felettük. A sztyeppevidékhez hason-
lóan azonban az Alföldrõl is ismertek különálló halomsí-
rok. Mezõkeresztes–Zöldhalompusztán és Tápiószentmár-
tonban halomsírokból kerültek a napvilágra a nevezetes
aranyszarvasok. Ugyancsak a sztyeppén feltárt szkíta te-
metkezésekhez hasonlítanak a Csanytelek–Újhalastón ki-
ásott, fából ácsolt ládasírok s egy Cegléden feltárt, leletek-
ben gazdag fa sírkamra.

Az Alföld lakosságának életmódjára is fényt vetnek a te-

metkezési szokások. A lótemetkezések azt mutatják, hogy
a lótartás fontos helyet tölthetett be az életben, a gazdál-
kodásban. Szentes–Vekerzugon 14, Csanytelek–Újhalas-
tón 2, Tápiószelén 1 lósír került elõ. (6. kép) Ezek általá-
ban felszerszámozottan eltemetett lovak, s a temetõben
külön helyen nyugvó harcosok hátasállatai voltak. Az egyik
szentes–vekerzugi kettõs lósírba egy négykerekû kocsit is
elhelyeztek. Az Alföldre keletrõl kerülhetett ez a temetke-
zési rítus, amit az is bizonyít, hogy az itt eltemetett lovak
az ázsiai tarpán fajtához tartoztak.

A TELEPÜLÉSEK, A GAZDASÁG

A telepásatások eredményei után ítélve az Alföldön és az
északi hegyvidéken a szkíta korban egy letelepült, földmû-
velõ, állattartó gazdálkodást folytató lakosság élt. A Nyír-
egyháza–Mandabokor-dûlõben végzett feltárás félig föld-
be mélyített, agyaggal tapasztott sövényfalú, cölöpökön
nyugvó, szalmatetõs házak maradványait hozta a felszínre.
(7. kép) Hasonló házakat tártak még fel Endrõdön és
Szolnok–Zagyvaparton is.

A gazdaság a mezõgazdasági termelésen kívül a fejlett
vasmûvességre és az alföldi lótartásra támaszkodott. Az
Északi-középhegységben található vasércet kitermelve, az
ottani kovácsmûhelyek látták el az egész Alföld lakosságát
fegyverekkel és szerszámokkal.

5. Ártándi bronz hydria

6. Szentes–Vekerzug, 16. lósír rajza



A középsõ vaskor: a szkíták a Tisza-vidéken | 181

A vastermékekkel és a lovakkal folytatott kereskedelem
értékes import tárgyak megszerzését tette lehetõvé az Al-
föld lakói számára. Ezek remek darabja az a Kr. e. 570–560
körül, a görögországi Spártában készített bronz hydria,
amely Ártándon, egy szkíta fejedelmi sírból került a napvi-
lágra (l. 5. kép). Külön említést érdemel egy bronz bogrács
is, amely a kelet-alpi Hallstatt-kultúra egyik mûhelyének a
terméke és egyúttal a K–Ny-i kapcsolatok bizonyítéka.

A Dunától keletre jutott tárgyak sorába még bronz ék-
szerek, szép kivitelû agyagedények tartoznak. Az alföldi
fémmûves-, valamint fazekasmûhelyek termékei a Balkán-
tól Közép-Európáig igen sok helyrõl ismertek. Ezek fõleg
vaszablák, fokosok, bronz nyílhegyek, hajkarikák, állatfi-
gurákkal díszített tárgyak, korongon készült agyagedé-
nyek, agyagpecsétlõk.

A sztyeppevidékrõl számos olyan
tárgytípus származott, amelyet az
alföldi–hegyvidéki mûhelyek is
gyártottak. A görög áruk közé
tartoztak Olbia fémmûves meste-
reinek egyes készítményei, így az
állatalakos, bronz tegezdíszek, a
tükrök, az arany ékszerek. Görög
eredetû edénykészítési eljárással, gö-
rög eredetû formákat követve, faze-
kaskorongon készült a szkítakori ház-
tartási edények nagy része.

A kereskedelem útvonala dél felé egy-
részt a Balkánon, a Vardar–Morava fo-
lyók völgyén át, másrészt az Al-Duna
mentén a görög Histria városáig vezetett.
Másik irányban, a Felsõ-Tisza-vidéken, a
Kárpátok hágóin át a Dnyesztert követve
érték el a Fekete-tenger mellékét, Olbia
városát. Nyugat felé az õsi kereskedelmi
útvonal, a Duna mente volt az Alföldet
Közép-Európával összekötõ kapocs. Az
alföldi és a felvidéki kézmûvesmûhelyek a
szkíta kultúrára jellemzõ lószerszámza-
tot, fegyverzetet és állatmotívumokkal dí-
szített tárgyakat gyártottak.

LÓSZERSZÁMZAT, FEGYVERZET

A lószerszámzat legfontosabb alkotóelemét, a középütt
összeszegecselt oldaltagú és szájrészû vaszablák alkotják.
Több férfi sírból, illetve az azokhoz tartozó lótemetke-
zésbõl kerültek elõ példányai (például Ártánd, Gyöngyös,
Szentes–Vekerzug, Tiszavasvári). A lovak irányítására igen
alkalmas zablaforma volt ez, ezért használatát az Alföldrõl
az észak-balkáni trák és illír törzsek, valamint a kelet-alpi
Hallstatt-kultúra népe is átvette.

A kantárszíj-elosztók különösen szép darabjai találhatók
a szentes–vekerzugi 16. számú lósír leletei között. A
bronzból öntött korongokat aranylemezzel vonták be,
amelyek így a kantárzat fénylõ díszeivé váltak. Ez a díszítés

a lovas harcos rangját, gazdagságát mu-
tatta.

A szkíta harcos fegyverzetének a
legfontosabb eleme az íj és a nyíl
volt. Jelentõsége a halotti kultusz-
ban is kifejezésre jutott. Az elhuny-
tak mellé nem egy esetben nyíl-
vesszõket, tegezt helyeztek a sírgö-

dörbe. A legtöbb, jellegzetesen szkí-
ta típusú, három élû bronz nyílhegyet

a Cegléden és Mátraszelén kiásott sí-
rokban találták, szám szerint 35 és 25

darabot.
A vas fegyverek (tõrök, fokosok, dárdák,

lándzsák, harci kések) között néhány re-
mekmûvû mestermunka is van. Ilyen a Pi-
linyben, a Timáron, a Tiszabercelen talált
hosszú tõr, az akinakész, amely a sztyeppei
lovas harcosok jellemzõ fegyverfajtája volt.
Szentes– Vekerzugon a 10. sírban és a csár-
daszállási 17. temetkezésben olyan rövid
kard került elõ, amelynek markolatát sas
fejet ábrázoló agancslemez fedte. Hasonló
agancs faragványokra bukkantak a Nyír-

7. Szkíta ház kiásott alapja és rekonstrukciós rajza. Nyíregyháza–Manda-bokor

8. Agancs késnyél markolatának
elõ- és hátlapja. Nyíregyháza–Manda-bokor
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egyháza–Mandabokor-dûlõben feltárt, szkítakori telep
egyik gödrében is. Ezek a szkíta mûvészet stílusjegyeit tük-
rözik. (8. kép)

ÁLLATSTÍLUSÚ MÛVÉSZET

A sztyeppei övezet mûvészetének jellegzetes motívumai
voltak a különbözõ állatok: a szarvasok, a kosok, a párdu-
cok, az oroszlánok, a sasok, a griffek, a lovak és az állatküz-
delmi jelenetek. Az Alföldön a szkíta állatstílusú ötvös-
munkák legszebb emlékeit képviseli két, aranylemezbõl
domborított szarvas.

A Mezõkereszteshez tartozó Zöldhalompusztán 1928-
ban bukkantak arra a sírleletre, amely egy aranyszarvasból
(l. 4. kép), egy oroszlánfigurákkal díszített aranyláncból,
136 félgömb alakú arany pitykébõl és egy aranycsüngõbõl
áll. A régészeti feltárás eredményeként megállapították,
hogy ezek a tárgyak halomsírban, hamvakkal együtt feküd-
tek. Tápiószentmárton határában, egy 1923-ban végzett
ásatás során sírhalomból, hamvakkal együtt került a napvi-
lágra egy másik aranyszarvas. A két szarvasfigurához ha-
sonlóak a sztyeppe vidéki szkíta fejedelmi kurgánok leletei
között fordulnak elõ. A szkíta vezetõréteg megrendelésére
a Fekete-tenger melléki, görög gyarmatvárosok ötvösmû-
helyeiben alkották meg ezeket a tárgyakat. Rendeltetésük
pajzsdísz volt, s hordozóik hatalmát, viselõik társadalmi
helyzetét szimbolizálták.

Az alföldi aranyszarvasok korát a kutatók régeb-
ben a Kr. e. 5–4. századra keltezték, ez azonban túl
késõinek bizonyult. A Kubán folyó síkságán, Ke-
lermesznél kiásott, hasonló stílusú szkíta leletek a
Kr. e. 7. század közepérõl, harmadik negyedébõl
származnak, így az alföldi darabok sem lehetnek
sokkal fiatalabb idõszak emlékei; azaz a 6. század fo-
lyamán kerülhettek a föld alá.

Gyöngyös és Nagytarcsa a lelõhelyei a szkíta állatstí-
lusú mûvészet szép mesterremekeinek. Az elõbbi he-
lyen 1907-ben, szõlõtelepítéskor bukkantak hamvasz-
tásos temetkezésekre. Ezek egyikébõl hat olyan
bronzcsörgõ került elõ, amelynek tetején õzszob-
rocskák állnak. Nagytarcsán 1964-ben leltek két,
bikafigurákkal díszített bronzcsörgõbõl (9. kép),
egy hiányos csörgõbõl, valamint nyolc kolomp-
ból és négy vaszablából álló leletre.

A sztyeppei kurgánokból kiásott, hasonló ál-
latfigurás bronzcsörgõket a kutatók egy része
kocsidísznek, más része hadijelvénynek, sátor-
pózna-végnek vélte. A nagytarcsai darabok azonban
Bakay Kornél vizsgálatai szerint feltehetõleg sámán
szertartás kellékei voltak. A hangadásra a nyílásokkal
áttört csörgõtestben lévõ, kis vasgolyók szolgáltak. A
csörgõket fanyélre erõsítve szólaltatták meg, s zenei-
leg összecsengõ hangjukkal a sámán a szertartás má-
gikus légkörét teremtette meg.

A szkíta állatstílusú emlékek sorába még szá-

mos, Tisza–Duna vidéki tárgy tartozik. Ilyenek a kereszt
alakú tegezdíszek (Budajenõ, Cegléd, Mátraszele, Mezõ-
lak, Törökszentmiklós), a bronz tükrök (Muhi, Piliny,
Szécsény) és kardok (Csárdaszállás, Penc, Szentes–Ve-
kerzug, Veszprém), a zabla oldaltagok (Miskolc–Diós-
gyõr, Szentes–Vekerzug), a kantárszíj-elosztók (Ártánd,
Buj, Sajószentpéter), a hajkarikák (Csanytelek, Piliny,
Tiszavasvári).

Az állatalakokkal díszített sokfajta, nagyszámú tárgy
alapján joggal állapítható meg, hogy a szkítakorban az Al-
földön és az északi hegyvidéken olyan népesség élt, amely
az eurázsiai sztyeppei térségben született állatstílusnak nem
csak néhány elemét vette át, hanem maga is olyan világkép-
pel rendelkezett, amely ennek a látásmódnak az ihletõje
volt. Ezek a leletek azt bizonyítják, hogy az alföldi mesterek
értették az állatstílus jelképrendszerét, s annak felhasználá-
sával mintázták meg a legkülönfélébb tárgyakat.

EDÉNYMÛVESSÉG

A Tisza-vidék szkítakori lakosságához fûzõdik az õskor
egyik jelentõs technikai újításának az elterjesztése a Kár-
pát-medencében. Ez az edények fazekaskorongon való ké-
szítésének az eljárása volt. A korongolt kerámia formatárá-
ba egyfülû korsók, palackok, tálak, amforák, fazekak, ur-
nák tartoztak. Ezeknek a formáknak mindegyike elõfordul
a Fekete-tenger melléki görög gyarmatvárosok termékei
között is. A Kr. e. 7. század második felében az ilyen edé-
nyeket s készítési technikájukat átvette a Középsõ-
Dnyeszter mellékének szkíta kultúrájú lakossága. Errõl a

területrõl került tovább a fazekaskorong használa-
ta az Alföldre. A Kr. e. 6. századi temetõkbõl szár-
mazó, nagy mennyiségû korongolt agyagedény
után ítélve gyorsan, széles körben elterjedt ez az
edénykészítési eljárás. (10. kép)
Az Alföld szkítakori emlékanyagának egy része a

Kaukázustól északra fekvõ, a Kubán folyó síkságán
feltárt, Kr. e. 7–6. századi halomsírok leleteivel mu-
tat egyezéseket, a másik része pedig a Dnyeper–
Dnyeszter menti, erdõs-sztyeppei övezet korai
szkíta leleteivel árul el rokonságot. Az orosz kuta-
tás újabb eredményei szerint a szkíta törzsek
uralmukat a Dnyepertõl nyugatra már a Kr. e. 7.
század közepe körül kiterjesztették. Ennek a
hódításnak a hullámai elérték a Kárpátok, majd
a Tisza–Duna térségét is. A helyi lakosság és a

Szkítiából származó hódítók összeötvözõdésébõl
formálódott ki az Alföld, az Északi-középhegység
középsõ vaskori népessége. A Kr. e. 6. század folya-
mán ez a nép virágzó gazdaságot, kézmûipart terem-
tett meg. Önállóságát a Kr. e. 5. század végétõl a
kelta hadjáratok számolták fel. A keltakor temetõi-

9. Bronzcsörgõ. Nagytarcsa
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nek, településeinek a leletei azonban azt mutatják, hogy az
Alföld keleti eredetû népe helyben maradt, s anyagi, szel-
lemi kultúrájának számos eleme még sokáig élt, hatott a
kelta uralom idején is.

A KORAI VASKOR A DUNÁNTÚLON:
A HALLSTATT-KOR

Jerem Erzsébet

A korai vaskornak azt az idõszakát nevezzük Hallstatt-
korszaknak, amely az urnamezõs kultúra vége és a kelták
Kárpát-medencébe való megjelenése közé tehetõ. Ennek a
Kr. e. 8–5. század közepéig terjedõ, mintegy háromszázöt-

ven évnek a története írott források hiányában csupán ré-
gészeti adatok segítségével vázolható fel.

A Kr. e. 9–8. század folyamán Közép- és Délkelet-Eu-
rópában egyaránt megszaporodtak a vasból készült tár-
gyak. Az urnamezõs kultúra végsõ fázisában már elõfor-
dult ugyan egy-egy vastárgy a sírokban, elsõsorban éksze-
rek, de a fegyverek és a használati eszközök egy-két vaskés
kivételével még bronzból készültek. Ezzel szemben a
Hallstatt-korban az ékszerek mellett megjelentek a vas-
fegyverek, a lószerszámok, a kocsialkatrészek, majd késõbb
a vastárgyak minõségi javulásával párhuzamosan a terme-
lõeszközök is. Érvényre jutott – bár többnyire csak áttéte-
lesen – mind a keleti sztyeppei nomád, mind a mediterrán
térségben kialakult, városi magas kultúrák hatása.

ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

Az 1970-es évektõl a korszak hazai és nemzetközi kutatása
egyaránt fellendült. Ez a korábban feltárt temetõk anyagá-
nak közreadásában (Vaszar, Somlóvásárhely) és a már is-
mert, kulcsfontosságú lelõhelyek ismételt kutatásában
(Pécs–Jakabhegy, Nagyberki–Szalacska, Regöly, Százha-
lombatta, Süttõ, Tihany–Óvár, Sopron–Várhely, Velem),
valamint továbbiak (Fehérvárcsurgó, Vaskeresztes, Sop-
ron–Krautacker, Szentlõrinc) feltárásában nyilvánult meg.
Az eredményekrõl az 1984-es veszprémi, majd tíz évvel
késõbb az 1994-es soproni nemzetközi konferenciákon
számoltak be az ásatók. E két kollokvium elõadásait közlõ
cikkgyûjtemény és Patek Erzsébet 1993-ban publikált mo-
nográfiája jelenti a Dunántúl Hallstatt-korára vonatkozó
ismereteink legfontosabb forrását. A közelmúltban pedig
egy francia és egy német nyelven megjelent kiállítási kata-

11. Vaskori erõdített telepek
a Dunántúlon

10. Korongolt korsók. Tiszavasvári
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lógus mutatta be a Kr. e. utolsó évezred legszebb emlék-
anyagát.

Az egyes csoportok elterjedése és kapcsolatai szempont-
jából fontos környezõ területeken, Szlovákiában, Ausztriá-
ban és Szlovéniában is összefoglaló jellegû munkák jelzik a
vaskori kutatás megélénkülését. E. Studenikova, L. Nebel-
sick, O. H. Urban, M. Egg, C. Dobiat és B. Terz¡an részletesen
is foglalkozik az Alpok elõterében, illetve a Kárpát-me-
dence nyugati felében található leletekkel, az utóbbi kuta-
tó új regionális és idõrendi felosztást is javasol a pannoniai
anyag elemzése alapján.

A kronológiai rendszer finomítása szempontjából is lé-
nyeges új eredmények születtek a korábban alig ismert
vagy vitatott átmeneti korszakok kutatásában, mind a késõ
bronzkor – korai vaskor, mind a Hallstatt–La Tène átme-
neti idõszak vonatkozásában. Ezek területenként ugyan el-
térõ, de a korábbi felfogással ellentétben töretlen fejlõdés-
re utalnak.

ERÕDÍTETT TELEPEK

A Dunántúl kora vaskori településeit vizsgálva szembetû-
nõ, hogy a lakóhelyek magaslati, többnyire erõdítéssel is
körülvett telepeken találhatók, ugyanakkor síkvidéki tele-
peket – különösen a korszak kezdetérõl – alig ismerünk,
ami részben kutatási hiányosságnak tekinthetõ. Erre utal-
nak a szomszédos burgenlandi és alsó-ausztriai területen a
folyóteraszokon szabályos távolságban egyre-másra elõke-
rülõ, nagy kiterjedésû síkvidéki telepek és hozzájuk tartozó
temetõk.

A legfontosabb távolsági kereskedelmi útvonalak men-

tén vagy az útvonalak találkozásánál stratégiai fontosságú
és kedvezõ fekvésû helyeken épült földvárak (11. kép)
egyik közös jellemzõje, hogy már a késõ bronzkori urna-
mezõs kultúra idején paliszáddal vagy sáncárok-rendszer-
rel vették õket körül. (12. kép) Az építkezések a Hallstatt-
korban, de különösen a késõ vaskor második felében, azaz
a Kr. e. 2–1. században tovább folytak, a külsõ védmûvek
kiépítésén túl, gyakran érintve a telep belsõ szerkezetét is.
(13. kép) Ezen bõvítések és átépítések nyomait igazolták
azok az új feltárások, amelyek egyik célja éppen a sáncok
korának tisztázása volt (Velem, Sopron–Várhely, Gór–Ká-
polnadomb, Budapest–Gellérthegy).

Az erõdítések megépítése azt mutatja, hogy veszély-
helyzetre is felkészültek, és adott esetben a környék lakos-
ságának is menedéket nyújthattak. Ez utóbbi megállapítás
azonban csak feltételezéseken alapszik, ugyanis az erõdí-
tett telepek létrejöttének oka és tulajdonképpeni funkciója
még nem minden esetben tekinthetõ tisztázottnak, és bár
valószínû, hogy egy-egy földrajzilag elkülönülõ egységen
belül központi, irányító szerepük volt, jellegük és funkció-
juk már erõsen változó lehetett. Az újabb kutatások a gaz-
daságtörténeti okok mellett a késõ bronzkor végén bekö-
vetkezett klímaromlással, illetve az ingadozások eredmé-
nyeként létrejött környezeti változásokkal magyarázzák a
magaslati telepek benépesedését és jelentõségük növeke-
dését. A kérdés eldöntését nehezíti, hogy a telepek belsejé-
ben szinte alig folyt összefüggõ, nagy felületen való kuta-
tás. Ugyanakkor például a sághegyi (14. kép) és a velemi
– ugyan korábbi, nem hiteles ásatásokból származó, de
igen nagy mennyiségû és változatos – Hallstatt-kori anyag
békés idõben folytatott ipari tevékenységre és kiterjedt
kapcsolatrendszerre utal. Éppen ennek köszönhetõ és már

12. A regölyi földvár É-ról
a Kapos és Koppány egykori
meandereivel. 1. a sánc
2. a földvár belseje
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15. Sopron–Várhely:
a földvár és a halmok
alaprajza

14. A sághegyi földvár
Mesteri határából

13. Erõdített telep sáncrészlete. Tihany–Óvár

a késõ bronzkortól kezdve kimutatható a társadalmi diffe-
renciálódás, az értékek, elsõsorban a szimbolikus jelentõ-
ségû, presztízsnövelõ tárgyak megszerzésére irányuló tö-
rekvés és fõleg a Balkán, Közép- és Észak-Itália, valamint
Szlovénia irányából átvett szokások átültetése, elterjedése.
Ezt minden kétséget kizáróan bizonyítják a temetkezési
szokások és az edényeken megjelenõ ábrázolások, még ak-
kor is, ha a mediterrán import áruk száma és minõsége
nem hasonlítható a nyugati Hallstatt-körhöz.

HALMOK, TÚLVILÁGI ÉLET

A földvárak egy csoportjára jellemzõ, hogy a hozzájuk ve-
zetõ útvonalak mentén találhatók azok a tumulusokból,
azaz halmokból álló, néha több száz síros temetõk, ahova
az ott lakókat eltemették. Így van ez Sopron–Várhelyen
(15. kép), Sopron–Károlymagaslaton, Somlóhegyen és
Sághegyen, Süttõn, Tihanyban, Százhalombattán, Táti-
kán, Szalacskán, Pécs–Jakabhegyen. Természetesen a hal-
mok száma és mérete, valamint a temetkezések rítusa és
kora, a temetõk használati idejének kezdete és idõtartama
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kisebb-nagyobb mértékben eltérõ, de ezek a példák azt
igazolják, hogy a túlvilági hittel kapcsolatban meglehetõ-
sen egységes elképzeléssel bírtak. (16. kép)

A korai vaskor elsõ felében (Ha C és Ha D eleje) a ha-
lottat a máglyán való elhamvasztás után helyezték a sírba.
Ezt a Ha D korszak végén fokozatosan felváltja a csontvá-
zas temetkezési rítus, az égetés nélküli elföldelés szokása.

Ha közelebbrõl vizsgáljuk a dunántúli halmokat, azt ta-
pasztaljuk, hogy a sírok megépítése, a bennük elhelyezett
mellékletek száma és összetétele még egy lelõhelyen belül
is nagy változatosságot mutat. A sírok részben kõbõl, rész-
ben fából, néha a kettõ kombinációjából épültek. Az így
létrejött építményt fedték be földdel, amelyet még kõgyû-
rûvel is megtámasztottak. (17. kép)

16. Sopron–Várhely:
A 131. sír rajza és részlete
ásatás közben

17. Százhalombatta: halomsír és rekonstruált sírkamra
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AZ URNATEMETÕK

A halmos temetkezésekkel párhuzamosan síkvidéki urnate-
metõkkel is találkozunk a Hallstatt-korban. Egy urnafé-
szekbe a kalcinált csontokat tartalmazó urnán kívül több ki-
sebb edényt és fémmellékleteket helyeztek, de az is elõfor-
dul, hogy a hamvakat egyszerûen a földre szórták. Az urna-
sírokat többnyire nagyobb kõlapokkal, esetleg kõpakolással
látták el. A kerámia és a fémanyag jellege megegyezik a
tumulus-temetkezésekével, de annál szegényesebb. A ko-
rábbi kutatás szerint ezek voltak a köznépi temetõk, a kétfé-
le temetkezési szokás pedig társadalmi különbségeket tük-
röz. Újabban a késõ bronzkori õslakosság továbbélésének
bizonyítékaként, azaz hagyományos temetkezési módjának
megõrzéseként tekintjük ezeket a sírokat.

A Kr. e. 6–5. századi vegyes rítusú temetõk – függetle-
nül attól, hogy hamvasztásos vagy csontvázas sírokról van-e
szó – kiegyenlítettebb szociális viszonyokra utalnak. Az
edények száma csökken ugyan, ám általánossá válik egy
palack vagy fazék, egy tál vagy egy csésze sírba helyezése
(ivógarnitúra). A viseleti tárgyakon kívül fegyvereket, a nõi
sírokban orsógombokat, kisebb késeket is találunk. A lelet-
anyag a kereskedelmi kapcsolatok élénkülését igazolja. A
temetõelemzések segítségével sokfajta következtetést von-
hatunk le, nemcsak a túlvilági életrõl alkotott elképzelé-
sekrõl, hanem a társadalmi szerkezetrõl is.

FEGYVEREK, LÓSZERSZÁMOK, VISELET:
A FÉRFISÍROKBAN TALÁLHATÓ LELETEK

A korszak legfontosabb fegyvere kétségtelenül a lándzsa
volt. A gazdagabb sírokban legalább két, de néha még több
példány is elõfordul. Gyakran élvédõ, ritkábban lándzsa-
papucs is tartozott hozzá. A Ha D végéig még a csontvázas
temetkezéseknél is megtalálhatók, általában ugyan csak
egy példányban, de egyre változatosabb formában. A má-
sik, kétségtelenül fegyvernek tartható típus a kétélû (szár-
nyas) balta, amelyet szintén ismerünk ábrázolásokról, s
amely hatalmi jelvényként is szolgálhatott. Többször elõ-

fordul még a tokos balta, de ezt inkább eszköznek, mint
fegyvernek használhatták. A támadó fegyvernek számító
kard vagy tõr rendkívül ritka, hiteles ásatásból eddig nem
is került elõ. Bronz vagy vas nyílheggyel csak elvétve talál-
kozunk, inkább csak a Kr. e. 6–5. században. Védõfegyve-
rek tekintetében még szegényebbek vagyunk, mindössze
egyetlen sisak (18. kép) és egy bronzpajzs sorolható ide. A
férfisírok jellegzetes mellékleteinek számítanak a lószer-
számok, jóval ritkábban a kocsialkatrészek. Ha nem talá-
lunk is mindig teljes garnitúrákat a temetkezések mellett,
zablákból vagy zablatartozékokból, szíjelosztókból és kan-
tárveretekbõl következtethetünk a lótartás jelentõségére
mind háború esetén, mind békeidõben. (19. kép) Kocsira
utalnak a nagybaráti, a somlóvásárhelyi, a vaszari, a
csöngei és a bobai tumulusokban lévõ, ún. peremes vasko-
rongok, vaspántok és szögek, amelyek tengely- és kerékva-
salás tartozékai lehettek. A férfiak viseletéhez egy-két
bronz vagy vastû (fõleg többfejû tû, ún. Mehrkopfnadel),
esetleg egy fibula (vas hárfafibula) és az övrõl lógó füg-
gesztõkarikák tartozhattak. Ezeknek az övhöz tartozó csa-
toknak a funkciója a sírokban ugyancsak elõforduló fenõkõ
és a nyélnyújtványos, ívelt hátú vaskés rögzítése volt.

NÕI VISELET, ÉKSZEREK

Nõi sírokból leginkább ékszerek, felvarrható ruhadíszek és
gömbök, esetleg munkaeszközök származnak. A gyöngy
már a Ha C korszakban is kedvelt volt, többféle anyagból,
üvegpasztából, bronzból, vasból, agyagból is készülhetett.
Késõbb a borostyán, sõt egy-egy nemesfémbõl készült da-
rab is megjelenik, valamint a pávaszemes gyöngyök és a
kauri-csigák. Az utóbbiaknak bajelhárító szerepet tulajdo-
nítottak, valamint a termékenység szimbólumának tekin-
tették õket. Itt-ott nyakperecek és bronzláncok is feltûn-
nek, sõt a különféle csüngõdíszeket is a nyakban viselt ék-
szerek kiegészítõinek tarthatjuk.

19. Százhalombatta. Vadkan-agyarból készült zabla a 114.
halomból

18. Bronz sisak szögecselt vaspánttal. Csönge
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A keltezés szempontjából is a legértékesebb leletek a
Hallstatt-kori nõi viselethez tartozó fibulák. Az egy- és
kéthurkú ívfibulák mellett, majd õket követve a csónakfi-
bulák is megjelennek, számtalan típusvariációban. Az itáli-
ai eredetû, bordázott hátú „Golasecca”-fibula már kevesebb
lelõhelyrõl ismert, használata a 7. század végén kezdõdik,
és átnyúlik a 6. századba. A fibulák közül még egy ritka tí-
pust említhetünk, a balkáni eredetû, négyszögletes láble-
mezû, egyhurkú ívfibulát, melybõl mindössze hét nyugat-
dunántúli példány ismert. A csónakfibula legfiatalabb le-
származottait a Certosa-fibulák követik, melyek a Kr. e. 5.
század elejétõl egészen a 4. század közepéig, sõt egyes he-
lyeken még tovább is használatban maradnak.

A sopron–várhelyi telep és temetõ legfiatalabb, kora
vaskori leletei a Kr. e. 6. századból származnak. A külön-
leges formájú, állatalakos bronzfibula éppen úgy a rend-
kívül magas színvonalon dolgozó északnyugat-dunántúli
bronzöntõ- és ötvösmûhelyek terméke lehetett, mint a
velemi típusú fibulák (20. kép) valamint a délkelet-alpi
Hallstatt-kultúra területén és az Alpok északi peremvidé-
kén honos, Sopron környékén a sírokban, de a telep-
anyagban is többszörösen elõforduló számszeríjas, állat-
fejes Certosa-fibulák. (21. kép)

Ruha összefogására szolgálhatott a bõrszíjra erõsített,
öntött bronztagokból készült és a csatnál összefûzhetõ
vagy összekapcsolható, ugyancsak déli eredetû asztragalosz
öv. Egyéb, bronzlemezzel díszített övek használatára csak
bizonytalan adataink vannak. Viszont a különféle minták-
kal, domborítással díszített bronzlemezkék és rozetták –
felvarrás céljait szolgáló lyukakkal – és a hamvasztásos sí-

rokban oly gyakori bronz-,
esetleg vaspitykék és gom-
bocskák azt bizonyítják,
hogy a nõk ruházata válto-
zatos és gazdagon díszített
lehetett.

A nyakláncon vagy a
nyakperecen kívül a karpe-
recek számítottak a legnép-
szerûbb ékszereknek. Kis-
lányok és felnõtt nõk sírjá-
ban, zárt vagy nyitott,
bronzból és vasból egyaránt
készült, különbözõ típusú
darabokat találunk. Gyak-
ran került a sírba a nõk
egyik mindennapi tevé-
kenységét, a fonást szimbo-

21. Kelet-alpesi számszeríjjas,
állatfejes Certosa fibula. Balf

22. Poncolt díszítésû melldísz emberalakos ábrázolással. Balf

20. Velemi típusú fibula.
Sopron–Krautacker

lizáló orsógomb, melynek legszebb példányai éppen a
Hallstatt-korra keltezhetõk. Bronzjogar kizárólag nõi sír-
ban és meglehetõsen ritkán fordul elõ, a votív szobrocskák-
hoz hasonlóan kultusz céljait szolgáló tárgy lehetett.

A több évszázados töretlen fejlõdés talán legszebb pél-
dája az a Balfon elõkerült melldísz (22. kép), amelynek vi-
seleti elõképeit Közép-Itáliából ismerjük, de díszítéstech-
nikája és ábrázolásmódja a klasszikus észak-itáliai és
Sulmtal-vidéki fémmunkákhoz kapcsolja. A Kr. e. 5. száza-
dot – a leletanyag sokszínûségét is tükrözõ – élénk kulturá-
lis és kereskedelmi kapcsolatok jellemzik. Ez a helyi gyö-
kerû, keleti kelta kultúra kialakulásának idõszaka, melyet a
bajor Dunavidéktõl a Dunántúlig új telepek és temetõk
megjelenése jelez.

AZ EDÉNYMÛVESSÉG REMEKEI,
AZ ÁBRÁZOLÁSOK

Nem esett még szó a mindkét nem sírjában egyaránt meglé-
võ, Hallstatt-kori leletanyagunk legjelentõsebb részét képe-
zõ kerámiáról. A mennyiségében is számottevõ, de fõként
változatos formáival és díszítésmódjával kitûnõ anyagcso-
port részletesebb áttekintést igényel. A leletek zöme termé-
szetesen sírokból származik, amit azért is kell hangsúlyoz-
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nunk, mert az eltemetésre kerülõ edények egy része külön
erre a célra készült (sírkerámia). Ez az átlagosnál is gyen-
gébb minõségû égetésben és a halottkultusszal összefüggõ,
szimbolikus ábrázolásokban mutatkozik meg. A sírokban
található edények közül legfeljebb egy-kettõ – az sem feltét-
lenül – szolgált hamvakat tartalmazó urnaként. Az edények

elhelyezése az étel-italmelléklet adásának szokásával hozha-
tó összefüggésbe. Lényegében ivógarnitúrákat találunk,
amelyek nagy tároló- és kisebb merítõedényekbõl és az ital
elfogyasztására szolgáló csészékbõl állnak. Az edények má-
sik csoportja (tágas tálak, plasztikus állatfejekkel vagy stili-
zált állatalakokkal díszített urnák, fedõk, bekarcolt ember-

24. Plasztikus díszítésû urna. Süttõ 25. Díszített urna a Hallstatt-kori halomból.
Nagyberki–Szalacska

23. Sopron–Várhely 27. sír urnájának díszítése
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és állatábrázolással díszített edények) és a tûzikutyák kifeje-
zetten a halott túlvilági életével kapcsolatos vallási elképze-
lések miatt kerültek a sírba.

A Sopron környéki vaskori lelõhelyek, különösen a Vár-
hely és a Várishegy (Warischberg) a múlt század végi ásatá-
sok alkalmával elõkerült, figurális díszítésû edényeknek
köszönhetik hírnevüket. A késõ bronzkori hagyományokra
épülõ, szimbolikus ábrázolások az észak-itáliai és a délke-
let-alpesi Hallstatt-kultúrával való intenzív kapcsolatok-
nak köszönhetõen új képi és tartalmi elemekkel egészültek
ki. A klasszikus görög és etruszk elõképeken alapuló ábrá-
zolások a bronz szitulákon oly módon kerültek átültetésre,
hogy az egyes motívumok és jelenetek mitológiai háttere is
értelmezhetõ. Az összefüggõ történeteket, az ünnepi fel-
vonulásokat, a temetési szertartáshoz tartozó áldozatokat
megjelenítõ képsorok vagy a csak egy-egy részletet kieme-
lõ, de a mögöttes tartalomra utaló ábrázolások – felemelt
karú adoráns nõalak, lovas- és kocsijelenet, hárfázó nõ-
vagy férfialak – mind egy egységes szellemi kultúra vetüle-
teként foghatók fel. (23. kép)

Ezek a Hallstatt-kor második felére (Ha C2/D1) jellem-
zõ ember- és állatábrázolások egyaránt tükrözik az élet
mindennapjait, és bepillantást engednek a szellemi, a val-
lási szférába is. A nõ (istennõ?) alakok gyakori feltûnése
különös, összetett hangsúlyt kap az élet-halál és termé-
kenység jelképeként. Az orsóval, szövõszékkel és az ollóval
vagy késsel ábrázolt nõalakok (Sopron–Várhely 27. sír) a
klasszikus végzet istennõinek megtestesítõi, akik az élet
fonalát fonják, szövik és elvágják.

A symposiumok, azaz ünnepi lakomák és összejövetelek
alkalmából nemcsak az „istenekkel” közös ivászatokra, az
állatáldozatok bemutatására és a húsból való fogyasztásra
került sor, hanem sportversenyekre, zenés-táncos ünnep-
lésre is. Ezek ábrázolása nemcsak az italt tartalmazó, „kulti-
kus” bronzedények (szitulák) visszatérõ motívumaként je-
lenik meg, hanem kocsiábrázolással és vadászjelenetekkel
együtt az egyik sopron–várhelyi sír urnáján is. Bár egy má-
sik sírból származó edény csak töredék formában maradt
meg, de a lovas és a kocsi, valamint az „imádkozó” nõalakok
megléte miatt itt is a fentivel azonos jelenetsorra és jelen-
téstartalomra következtethetünk. Különösen fontos az a
stilizált életfával összekapcsolt jelenet, amelyhez hasonló
festett ábrázolás egy szlovákiai sírból került elõ, ami meg-

erõsíti az istennõnek az élet-halál uraként és a termékeny-
ség szimbólumaként való megjelenítését. A hangszerként
többször is megjelenõ lant vagy citera ugyancsak a keleti
Hallstatt-kör Sopron környéki csoportjának sajátja.

A Hallstatt-kori kerámia sokirányú kapcsolatokat tük-
röz. Kialakulásánál kétségtelenül szerepet játszott az urna-
mezõs kultúra formai hagyománya. (24. kép) A legszoro-
sabb rokonság azonban a nyugat-szlovákiai és az alsó-
ausztriai, valamint a burgenlandi temetõk anyagával mutat-
ható ki. Ide tartoznak a Kalenderberg-csoport edényei, a vö-
rös alapon grafitfestéses edények és a bikafejes díszítésû ur-
nák. A meander- és spirálmotívumok és a bucchero-szerû dí-
szítés viszont kelet-alpi–észak-itáliai elõzményekre vezet-
hetõ vissza. (25. kép) A Ha D vége felé új formai és díszítõ-
elemek átvételére került sor, a közvetlenül szomszédos
ausztriai területen kívül erõsödik a déli, a Dráva–Száva
közti terület befolyása (26. kép), és új tényezõként jelent-
kezik az északnyugat-csehországi és a szlovákiai leletekkel
kimutatható kapcsolat. Ételmelléklet adásáról tanúskodnak
az állatcsontok, a sírokban elsõsorban sertés és szarvasmar-
ha, valamint juh maradványai fordultak elõ.

A FALUSIAS JELLEGÛ TELEPEK

Az életmódra és a gazdasági viszonyokra sokkal inkább a
telepásatásokból nyert ismeretek alapján következtethe-
tünk. Ugyan kevés megbízható adat áll rendelkezésünkre,
de annyit megállapíthatunk, hogy többé-kevésbé földbe
mélyített, oszlopos szerkezetû, agyaggal tapasztott, sö-
vényfalú kunyhókban laktak. Ezeket a házakat belsõ pad-
kák és gödrök tagolták, a tûzhely középen vagy az egyik sa-
rokban helyezkedett el. Tároló, konyha, vagy egyéb funk-
ciót betöltõ gödrök közvetlenül is csatlakozhattak a ház-
hoz. A kunyhók földbe mélyített részének feltöltõdésében
a kerámián és az állatcsontokon kívül nagyon gyakran talá-
lunk nehezékeket és orsógombokat, ami arra utal, hogy a
szövés-fonás a családban a mindennapos tevékenységek
közé tartozott. A földmûveléssel kapcsolatos szerszámokat
igen kevéssé ismerjük, néhány e célra használt csonteszköz
azt mutatja, hogy a vas ilyen szempontból még nem szorí-
totta ki a fa- és a csont-, sõt helyenként a kõeszköz haszná-
latát. A vaskések a konyhai munkánál már fontos szerepet
játszottak, gyakran találjuk õket a tûzhely közvetlen köze-
lében. A növénytermesztés mellett az állattenyésztésnek
ekkor már komoly jelentõsége volt, amit a nagy százalék-
ban domesztikált és továbbtenyésztett állatfajták bizonyí-
tanak.

A soproni telepen már a Kr. e. 6–5. században is kisebb,
földbe mélyített, cölöpszerkezetû, tapasztott falú kuny-
hókban laktak és dolgoztak. A házak bejárata általában a
szélvédettebb délkeleti oldalon volt. A gabonát, a gyümöl-
csöt és a húst télre méhkas alakú vermekben vagy pince-
szerû, fedett tárolóhelyeken, e célra készített nagyobb
edényekben tartották. A házakban és a gödrökben az
edénytöredékeken és az állatcsontokon kívül munkaeszkö-

26. Kantharos-
alakú kis edény.
Szentlõrinc
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zöket, néha viselethez tartozó tárgyakat vagy elvesztett ék-
szereket találunk. A gyöngyök, a ruhakapcsoló tûk, a kar-
és lábperecek segítik a sírleletekkel való összehasonlítást,
és lehetõvé teszik a pontosabb keltezést. A szerves anya-
gokból (fa, bõr, textil) készült munkaeszközök és berende-
zési tárgyak csak kivételes esetekben maradtak meg. A há-
zakban talált sok orsógomb, orsókarika és nehezék arra
utal, hogy a szövés-fonás az asszonyok mindennapi tevé-
kenységéhez tartozott. (27. kép)

KÉZMÛVESSÉG

A kerámiakészítés igen magas fokon állott, és az alacsony
hõfokon történõ égetés ellenére is mind a formaadásban,
mind a rendkívül változatos díszítõtechnikák alkalmazásá-
ban kiemelkedõ termékeket hozott létre. A különféle pe-
csétek alkalmazása már a Hallstatt-kor elejétõl szokásban
volt, a vésett vagy a pecsételt mintákat világos pasztával
töltötték ki. A grafit elõszeretettel való felhasználása az

edények díszítésénél elõször festés formájában, majd az
agyagba keverve (kiváló hõtartás) a kor színvonalán álló
darabok megalkotásán kívül jól nyomon követhetõ keres-
kedelmi kapcsolatokra is rávilágít. A fémmûvességre az
öntõminták, a félkész termékek és a sablonok alapján kö-
vetkeztethetünk, elsõsorban Velemen, Sághegyen, Keszt-
hely–Apátdombon, de nagyon valószínû, hogy a kisebb te-
lepeken is mûködtek ötvösök és kovácsok. Feltehetõen a
vastárgyak is valahol a Dunántúlon készültek, a fegyverek
és a lószerszámok formailag és kivitelezésük technikája
szerint is elég egységes képet mutatnak. Az ékszerek és
más fémtárgyak között is vannak olyanok, amelyek alapján
importot vagy legalábbis pontos elõképek ismeretét kell
feltételeznünk. Bizonyos tárgytípusok elterjedése csak cse-
rekereskedelemmel magyarázható. Ez a kereskedelem pe-
dig egyre inkább állandó útvonalakon bonyolódott, ame-
lyekre a lelõhelyek és a tárgytípusok elterjedésébõl követ-
keztethetünk, de ezek az utak néhány száz év múltán ókori
szerzõk leírásai jóvoltából a kortársak és az utókor számára
is ismertté váltak.

27. Vaskori szövõház ásatási képe, alaprajza és rekonstrukciója. Sopron–Krautacker, 270. ház



192 A vaskor

A KÉSÕ VASKOR – LA TÈNE-KOR,
A KELTÁK
Jerem Erzsébet

A KELTA KUTATÁS LEGFONTOSABB
ÚJ EREDMÉNYEI

A második világháború után új lendületet vett keltakutatás
mérföldkõnek számító állomása volt az 1974-ben Székes-
fehérváron rendezett nemzetközi kelta konferencia és kiál-
lítás. Ekkor nemcsak a korszak kiemelkedõen fontos Kár-
pát-medencei leletei kerültek a neves szakemberek érdek-
lõdési körébe, hanem a magyar kelta kutatók új generáció-
ja is bekapcsolódott az európai kutatás vérkeringésébe,
amelynek eredménye napjainkig érezteti hatását. A keleti
kelta kultúrkör olyan jellegzetes leletcsoportjainak, mint a
kardok, a pecsételt és a plasztikus díszítésû kerámia, a
pszeudofiligrán ékszerek stb. stiláris, technológiai, majd
késõbb modern természettudományos módszerekkel vég-
zett vizsgálatai nagymértékben hozzájárultak korábbi is-
mereteink pontosításához. Fény derült a különbözõ irányú
távolsági kapcsolatokra és a klasszikus területekrõl érkezõ
hatások tér- és idõbeli differenciáltságára. Elõtérbe került
a kora és a késõ vaskor átmeneti idõszakának, azaz a Kr. e.
6–5. századnak a kutatása, amelynek eredményei igazolták
a legkorábbi, La Tène A korú leletanyag meglétét a Du-
nántúl északnyugati, valamint Duna menti régiójában.
Nem kevésbé fontos megállapítások születtek Pannonia
romanizációjával és a bennszülött kelta lakosság római ko-
ri továbbélésével kapcsolatban. A politikai és közigazgatási
szempontból is elkülönülõ törzsek a Flavius-korig, a pro-
vincia belsõ területein néhol még azután is megõrizték
önállóságukat. A településtörténeti kutatások a terepbejá-
rásoknak, a nagyszabású leletmentéseknek és az autópálya-
ásatásoknak köszönhetõen gyökeres fordulatot vettek.
Míg a telepanyagot korábban csak néhány földbe mélyí-
tett, kisebb gödörház leletei alapján ítéltük meg, az utóbbi
években az ország különbözõ, ebbõl a szempontból isme-
retlen területein sikerült összefüggõ települési egységeket
feltárni, megfigyelni a falusias vagy a tanyákhoz hasonló
jellegû telepek környezeti viszonyait, egyszersmind gyara-
pítani gazdaságtörténeti ismereteinket. Az újonnan indí-
tott Kelta Corpus-sorozat eddig megjelent két kötetében a
dunántúli és az északkelet-magyarországi még közöletlen,
valamint újabban ásott temetõk, telepek együttesei kerül-
tek publikálásra, további kötetek elõkészületben vannak. E
mellett Szabó Miklós több évtizedes fáradozása a történeti
adatok és a leletanyag szinkronizálására és korszerû idõ-
rendi tagolására a résztanulmányok sora után összefoglaló
szintézishez vezetett, mely monografikus formában, fran-
ciául jelent meg. A nagyszabású nemzetközi kelta kiállítá-
sokon és a hozzájuk kapcsolódó katalógusokban szereplõ
magyarországi leleteket a szûkebb szakma és a nagyközön-
ség is megismerhette, de ezek az alkalmak egy-egy

keltológiai konferenciával és a nemzetközi programokban
való részvétellel együtt kiváló lehetõséget adtak a leletek
szélesebb összefüggésbe helyezésére és újraértékelésére. E
folyamatos munka eredményeként említhetjük a közel-
múltban megjelent méltó külsejû és gazdag tartalmú, oszt-
rák–magyar közös kiadású tanulmánykötetet és a Francia-,
valamint a Németországban rendezett vaskori kiállítások
katalógusait.

A KELTÁK TÖRTÉNETE

A Kárpát-medence õskori történetében a Kr. e. 5–4. szá-
zad fordulóján bekövetkezett változás egyes mozzanatait
már írásos források is említik. A kelták megjelenésével a
Duna-vidéke is az antik írók érdeklõdési körébe került, s
bár többnyire ugyan csak késõbbi kivonatokból ismerjük a
vonatkozó adatokat, segítségükkel kiegészíthetjük a régé-
szeti módszerekkel nyert történeti képet.

Ausztria keleti részén, a Lajta hegység mindkét olda-
lán, a Fertõ medencéjében és Délnyugat-Szlovákiában
már a Kr. e. 5. század elejétõl érzõdik a La Tène-kultúra
hatása. A késõ Hallstatt-kori lakosság telepei és temetõi
folyamatos megtelepedésre utalnak, és közülük néhány
egészen a La Tène B2/C1 idõszakig, azaz a 3. századig
használatban maradt. A „bevándorló” keltákkal, az ún.
„síktemetõk” népességével azonban elõször a Kr. e. 4. sz.
legelején számolhatunk. Erre az idõpontra egyaránt utal-
nak régészeti és történeti források. Pompeius Trogus a Kr.
e. 1. század második felében élt kelta származású törté-
netíró mûvének Iustinus-féle kivonata szerint Itália és
Pannonia elfoglalása egyszerre történt, s a hódító törek-
vések oka a kelták túlnépesedése lehetett. Ugyanerrõl az
eseményrõl Livius is tudósít. Elbeszélése szerint Ambi-
gatus, a biturigok királya unokaöccseit, Bellovesust és Sigo-
vesust küldte – mintegy 300 000 gall élén – csatába.
Többségük Itáliába indult, melyet számos ütközeten kí-
vül Róma Kr. e. 388–387-ben történt kirablása, sõt a Szi-
cíliáig való elõrenyomulás is igazolni látszik.

A hazánkba érkezõ kelta törzseket név szerint nem is-
merjük, a korai La Tène lelõhelyek elterjedése alapján
azonban arra következtetünk, hogy a foglalás nyugat felõl
történt, és kisebb csoportok hatoltak a folyóvölgyek, elsõ-
sorban a Duna és mellékfolyói mentén Észak-Dunántúl
területére egészen a Balaton vonaláig, ahol a tó északnyu-
gati sarka, illetve a Zala folyó völgye körül is koncentrációt
mutatnak. Valószínûleg még a 4. század elsõ felében a Du-
na észak–déli folyásának vonalát is elérték, majd rövidesen
átlépték, mint azt néhány Duna-könyök környéki és észak-
kelet-magyarországi La Tène B-korú temetõ bizonyítja.
(28. kép) Nem sokkal ezután behatoltak Erdély területé-
re: annak északnyugati peremén és az erdélyi medencében
csoportosuló La Tène B korú temetkezések a rohamos
terjeszkedés bizonyítékai.

A leletek eredetének és kapcsolatainak differenciált
vizsgálata azt mutatja, hogy még a 4. században további
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bevándorlók megjelenésével számolhatunk Itália, Cham-
pagne és a Felsõ-Rajna-vidék irányából. Mindenesetre ezt
az idõszakot a sokirányú, dinamikus mozgás jellemzi, me-
lyet jól tükröz a leletanyag változatossága. Dél-Dunántúl-
ról és a határos Stájerországból, Karintiából és Szlovéniá-
ból ez ideig nem ismerünk La Tène B-nél korábbra keltez-
hetõ leleteket. Pompeius Trogus szerint a kelták éveken
keresztül harcoltak az itt talált õslakossággal, amit az is bi-
zonyít, hogy a Balatontól délre fekvõ terület népessége
még csaknem egy évszázadig képes volt az ellenállásra és
megõrizte függetlenségét. Ekkor még az Alföld szkítakori
lakosságát sem fenyegette a hódítás veszélye. Újabb fordu-
lat a Kr. e. 4. század végén, a 3. század elején következett
be, amikor a középsõ Rajna-vidékrõl származó törzsek is-
mét hódító útra indultak dél felé. Elõször Trákia északi
határán harcoltak, majd nagyszámú sereggel – Belgios és
Brennos vezetésével – a Balkánon folytattak területszerzõ
háborút, de a Kr. e. 279-ben, illetve 277-ben elszenvedett
vereség után a sereg visszavonulásra kényszerült, és több
részre szakadva új haza után nézett. A Kr. e. 3. század má-
sodik harmadától azonban nemcsak Dél-Dunántúlon, ha-
nem Északkelet-Magyarországon és az Alföldön is ugrás-
szerûen megnõ a lelõhelyek száma, tehát ettõl az idõtõl
kezdve az egész Dunántúl kelta politikai fennhatóság alá
kerülhetett. A század közepétõl az alföldi szkíta temetõk-
ben megjelennek a kelta sírok, a telepeken pedig a jelleg-
zetes kelta anyagot tartalmazó objektumok, amelyek a na-
gyobb ellenállás nélküli terjeszkedésre és az õslakossággal
kialakított békés kapcsolatra utalnak. Ekkor telepedtek le a
Bathanatos vezette scordiscusok a Dráva–Száva közén, s
megalapították a mai Belgrád elõdjét, Singidunum városát.
A Kr. e. 2. század végétõl a scordiscusok harci sikereit a
dardánok, a pannonok, és a moisoi törzsének leigázása jelzi.
Hatalmukat elõször a Kr. e. 156-ban, Rómától elszenve-
dett vereség rendítette meg. A kelták Kárpát-medencei
uralmának virágzását a Kr. e. 114-ben bekövetkezett kim-
ber támadás gyengítette. Ekkortól kezdve egyre bonyolul-
tabbá váltak a hatalmi viszonyok. A Kárpát-medence észa-

ki részét a boiok, a délnyugatit a tauriscusok, míg a délit a
scordiscusok tarthatták fennhatóságuk alatt. A boiok által la-
kott észak-dunántúli és északkelet-magyarországi, vala-
mint dél-szlovákiai területek népessége laza szövetséget
alkotott, melynek központja Pozsony környékén volt. Kr.
e. 88-ban a rómaiak Scipio Asiagenus vezetésével legyõzték
a scordiscusokat, akiknek visszaszorításával egyidejû a pan-
non terjeszkedés.

A mind jobban erõsödõ dák királyság a Kr. e. 1. század
elsõ felében Boirebistas vezetésével súlyos vereséget mért
elõször a scordiscusokra, majd az északkelet-magyarorszá-
gi tauriscus csoportra és a boiokra. Területi hódításaikat a
Tisza-vidék és Szlovákia egy részének elfoglalása jelzi,
nyugat felé a Dunáig juthattak.

Ettõl kezdve a források már csak a területileg széttagolt
törzsek neveit említik; északnyugaton a boiokat, a Duna-
kanyarban az eraviscusokat, a Balatontól délre a hercunia-
test, a Dunától keletre az osusokat és cotinusokat, míg Er-
dély északi peremén az anartiusokat és a tauriscusokat.

Ez a politikai és katonai szempontból lazán szervezett
kelta lakosság nem jelentett komoly akadályt Róma hódító
törekvései számára. Pannonia elfoglalása után civitasokba
szervezték a bennszülött kelta lakosságot, de meghagyták
õket addigi szállásterületükön, s ha a romanizáció érintette
is kultúrájukat, korábban kialakult életmódjukat, mûhely-
gyakorlatukat, vallási szokásaikat, névadásukat még több
száz évig megõrizték. Sokkal keményebb ellenfélnek bizo-
nyultak a pannonok, akik törzsi lázadások formájában jut-
tatták kifejezésre nemtetszésüket az erõszakos terjeszkedés
politikájával szemben. Emiatt aztán a Kr. e. utolsó két év-
tizedben Agrippa, majd Tiberius többször is kemény csatá-
kat kényszerült vívni velük. A Kr. u. 6-ban kitört „pannon–
dalmata” lázadást, melyben a fõszerepet a Drávától délre
lakó breucus és desidiates törzsek játszották, csak három évi
háborúskodás után sikerült végleg leverni.

A KELTA TEMETÕK
ÉS TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK

A hazánkba települt kelta lakosságra vonatkozó legfonto-
sabb ismereteinket a történetírók elbeszélésein kívül régé-
szeti forrásokból meríthetjük. A feltárt települések és te-
metõk leletanyaga segítségével meglehetõsen pontos ké-
pet alkothatunk a késõ vaskorban élt emberek mindennapi
életérõl.

Különösen fontos adatokat szolgáltatnak a temetkezé-
sek, mivel a kelták a halál bekövetkeztét csak határkõnek
tekintették, s a túlvilági életet egyenrangúnak képzelték az
e világival. Ezt a szemléletet tükrözi a sírokban található
mellékletek összetétele és elrendezése. A rendelkezésünk-
re álló forrásanyag az új ásatások és közlések következté-
ben nemcsak mennyiségileg gyarapodott, de hitelessége is
nõtt, noha az ásatási és fõleg a dokumentálási technika, a
megfigyelések alapossága még sajnos nem mindig felel
meg a kor színvonalának, ami részben az anyagi és az inf-

28. Korai La Tène-lelõhelyek elterjedése a Dunántúlon
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rastrukturális eszközök hiányával, részben a leletmentési
körülményekkel magyarázható. A temetõk használati ide-
jének és betelepülési rendjének megállapítását sokszor
még a hagyományos antropológiai vizsgálatok hiánya is
nehezíti, fõleg a hamvasztásos sírok esetében, nem is be-
szélve a modern biokémiai módszerek (DNS, DNA) nyúj-
totta lehetõségekrõl. Egyéb mintavételek, pontosabban az
azt követõ sokoldalú archaeometriai vizsgálatokkal nyer-
hetõ korhatározó és más adatok (például az étel- és ital-
mellékletek, a szerves anyagok, a növényi maradványok, a
fafajták meghatározása) ugyancsak nagymértékben segíte-
nék levonható következtetéseinket. Addig azonban, amíg
ez napi gyakorlattá és kötelezõ elvárássá nem válik, csupán
a leletek – néha bizonytalan – összevetéseken nyugvó, rela-
tív keltezésére támaszkodhatunk.

A temetõk tényleges sírszámának, azaz az odatemetkezõ
csoportok lélekszámának megállapítását a teljes feltárás hi-
ánya nehezíti. Míg korábban erre nem volt igény vagy le-
hetõség, addig napjainkban ez már nem szándék híján, ha-
nem objektív nehézségek (késõi leletbejelentés, elszántás,

beépítés) miatt fordul elõ. Jelenlegi ismereteink szerint a
Kr. e. 6. század közepétõl új temetkezõhelyek létesítésével
és a temetkezési szokások átalakulásával, azaz a csontvázas
temetkezési mód ismételt térhódításával számolhatunk. A
legkorábbi temetõk használata már a Ha D idõszak máso-
dik felében kezdõdik és többnyire a La Tène B korszak
elejéig tart, de vannak olyan közösségek, amelyek ugyan-
azt a temetkezõ helyet használják a Kr. e. 2. századig. A ki-
zárólagosan B idõszakban használt temetõk sírszáma nyil-
ván eltérõ volt, s noha jórészt kisebb, néhány síros, valószí-
nûleg családi temetkezõhelyeket ismerünk (több ilyen is
tartozhatott egy telephez), a pilismaróti temetõ bizonyítja,
hogy már ebben a korai fázisban is számolhatunk 50-60
sírral. (29. kép) Vannak olyan temetõk is, amelyek hasz-
nálata a B periódus elsõ vagy második felében indul, és tart
a teljes C idõszakban. Ezeken a lelõhelyeken 150-180 év
alatt több generáció temetkezett, ami egy-egy kisebb nép-
csoport egy helyen való tartós megtelepedésére utal. A
második típust azok a viszonylag rövidebb ideig használt,
de nemegyszer 50-80 sírt is tartalmazó temetõk képviselik,
amelyek a Kr. e. 3. századtól alakultak ki, s a kelták Kár-
pát-medencei uralmának fénykorára, s a jelentõsen meg-
növõ népsûrûségre utalnak. A római foglalást közvetlenül
megelõzõ évtizedekbõl ismét meglehetõsen kevés temet-
kezõhelyet ismerünk. Különösen szembetûnõ az erõdített
telepekhez tartozó temetõk hiánya, mellyel kapcsolatban
kutatási hiányosságok miatt csak feltételezésekkel rendel-
kezünk, de talán nem tévedünk, ha a temetkezési szokások
megváltozása mögött a történeti körülmények változását
és egyéb kényszerítõ okokat tételezünk fel. A kelta korban
a sík temetõk mellett – igaz, nem hiteles ásatásból szárma-
zó adatok – említenek halomsírokat, így meglétüket még-
sem szabad kizárni. A hamvasztásos és a csontvázas rítus
elterjedésének és egymáshoz való idõbeli viszonyának
pontos vizsgálata a további kutatások egyik fõ feladata, hi-
szen ez az etnikai csoportok eredetével kapcsolatos felvilá-
gosítással is szolgálhat. Ha a régi, ma már ellenõrizhetet-
len megfigyelésekhez (Sopron–Bécsidomb, Gyõr–Újszál-
lás, Csabrendek) párosítjuk új ismereteinket (Rezi, Mén-
fõcsanak, Sopron–Krautacker, Pilismarót, Kosd, Vác, Mu-
hi), akkor kitûnik, hogy már a legkorábbi temetõkben a két
rítus párhuzamos jelenlétével kell számolnunk. Bizonyos,
hogy a csontvázas síktemetõk Európa-szerte való megjele-
nésével egy idõben Észak-Dunántúlon is tért hódított a
csontvázas temetkezés szokása, de feltehetõen helyi ha-
gyományok hatásaként jelentkeztek a hamvasztásos sírok
is. A sírok mélységi adatait a hiányos és a mennyiségileg
sem kielégítõ megfigyelések miatt nem mindig értékelhet-
jük. A kõvel való borítás vagy keretezés, még inkább a sír
fölé helyezett egy-két kõ, az ún. „jelkõ” gyakori megléte
mindkét rítus esetében jellemzõ. Elõfordul egyes sírok kö-
rülárkolása is, melyre jó példákkal szolgálnak az ausztriai
és a szlovákiai párhuzamok. A csontvázas temetkezések
nagy többségében a halott háton, nyújtott helyzetben fek-
szik, esetleg egyik karja a mellkasra van hajlítva. Ritka az
enyhe zsugorítás, általában csak a melléklet nélküli sírok-

29. Amfora alakú üveggyöngyök korai kelta csontvázas sírból.
Pilismarót–Basaharc, Kr. e. 4. sz.
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ban fordul elõ. Jellemzõ még a kettõs-, hármas- vagy több-
szörös temetkezés szokása, azaz a sírok családi temetkezõ-
helyként való használata.

A tájolás szempontjából elég változatos a kép, a dél–
északi, észak–déli vagy az attól valamivel eltérõ irányítás
gyakoribb, mint a kelet–nyugati fektetés. A sírgödör kü-
lönleges kiképzésére vagy koporsóban való eltemetésre
csak kivételesen gondos feltárásnál következtethetünk. A
hamvasztásos temetkezés fõ változatai: a szórthamvas és az
urnasírok a La Tène-kor végéig megtalálhatók, nem rit-
kán mindkettõ egyetlen temetõn belül.

A SÍROKBAN TALÁLHATÓ MELLÉKLETEK
ÉS VISELET

Ha a sírokat nem, életkor, valamint mellékletek szem-
pontjából vizsgáljuk, a szabályszerûen ismétlõdõ lelet-
kombinációk alapján több irányba is gyarapíthatjuk a kel-
tákra vonatkozó ismereteinket. A férfisírok egy részét a
fegyverrel való eltemetés jellemzi. A kard és tartozékai
mindig jobb oldalon, a lándzsa a fej mindkét oldalán, sõt
néha a lábnál találhatók. (30. kép) Meglehetõsen gyakori
viszont a kard hiánya, különösen a legkorábbi síroknál. Az
egy vagy több lándzsával való temetkezés, más típusú
fegyverzetre utal. A sisak olyan ritka, hogy minden bi-
zonnyal csak kivételes képességû harcos kaphatta, és
egyúttal rangjelzõ szerepe is lehetett. A korábbi vélemé-
nyekkel ellentétben, hazai és külföldi példák tanúsága sze-
rint már a La Tène A végétõl használtak pajzsot. A viselet
része volt az öv és a függesztõkarika, majd késõbb a kard-
kötõlánc. Egy nagyobb méretû fibula a vállon a köpeny
összekapcsolására szolgálhatott, ehhez néha még egy ki-
sebb, többnyire vasfibula is csatlakozik. Nyakperec (tor-
ques) és bal kézen viselt karperec vagy felsõ kargyûrû és bi-
zonytalan adatok szerint lábperec csak elvétve fordult elõ.

A nõi sírok két-három vagy több fibula és fõleg kar- és
lábperecek viseletét mutatják. Ezt kiegészítheti nyakperec,
változatos gyöngyökbõl álló nyaklánc, gyûrû és öv. Már a
korai La Tène-idõszaktól kezdve – a traisentali, a burgen-
landi és a délnyugat-szlovákiai temetõkhöz hasonlóan –
elõfordul a láncos fibulapár (Sopron–Bécsidomb, Ménfõ-

csanak, Litér), mely a két vállon fogta össze a ruhát, ilyen-
kor a harmadik fibulát a mell tájékán találjuk. (31. kép) A
nyakperec viselési joga valószínûleg társadalmi vagy még
inkább családon belüli rangot jelezhetett. A kar- és a láb-
perec-garnitúrák és az öv a kelta nõk legjellegzetesebb ék-
szereinek, illetve viselet-kiegészítõinek számítanak. Eze-
ken kívül egyszerûbb munkaeszközök, fõleg orsógombok
kerültek a sírba.

Az étel-, italmelléklet adásának szokásáról, valamint a
temetési szertartással összefüggõ állatáldozatról tanúskod-
nak az edényeken kívül a sírban talált – többnyire egész
vagy fél sertés, juh, szárnyas – állatcsontok. A jól megfi-

30. Vaskard tokkal és vésett sárkánypár (zoomorf líra)
díszítéssel. Kósd, 15. sír

31. Karikás, állatfejes, bronz
fibulapár lánccal.
Sopron–Bécsi-domb
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gak – jelenléte, valamint a vál-
tozatos fibula és karikaékszer-
garnitúrák („Ringschmuck”).
(33. kép)

A leletanyag közelebbi vizsgá-
lata differenciált kapcsolatokat
tükröz. Különösen a Kr. e. 5–4.
századi együttesek leletei szol-
gálnak felvilágosítással az egyes
tárgytípusok eredetére vonatko-
zóan. Késõbb a helyi mesterek
által elõállított termékeken egyre
inkább érzõdik az alaplakosság
kultúrájának hatása. További be-
folyásoló tényezõként hatnak a
különféle népmozgások követ-
keztében megismert, esetleg im-
portált tárgyak. Ezeknek a kelta
ízlés szerint átformált utánzatai
nagy számban készültek Kárpát-medencei mûhelyekben. A
kézmûves ipar igazi kibontakozása a Kr. e. 4. század végére
és a 3. századra tehetõ. Ekkor születtek a legszebb vésett dí-
szítésû kardok, a vérzománc-berakásos bronz övek, valamint
a „szkíta” kultúra termékenyítõ hatására létrejött alkotások.
A Kr. e. 2–1. századtól kezdve, a népesség erõdített telepe-
ken való koncentrálódása idején, megteremtõdtek a tömeg-
termelés feltételei, s új iparágak virágoztak fel. Közülük
meghatározó jelentõségû volt a fazekasság, a vasmûvesség és
a pénzverés. (34. kép)

34. Kelta edényégetõ kemence és termékei. Sopron–Krautacker, Kr. e. 3. sz. elsõ fele

33. Maszkos gyöngy.
Vác, 29. sír,
Kr. e. 3. sz. második fele

gyelt sírokban következetesen az állatcsontok és az edé-
nyek mellett fekszik a vágókés vagy az olló, bizonyságául
annak, hogy ezeket az állatok feldarabolásánál használták.
Az edények elhelyezése is meghatározott rendszert mutat,
a váz jobb oldala mentén vagy a fejnél, illetve lábnál egy
csoportban, és visszatérõ a lencse alakú („Linsenflasche”)
vagy a hasán öblösödõ palack és két-három tál, esetleg fa-
zék kombinációja is. (32. kép)

A gyereksírok fõ ismérve az amulett jellegû tárgyak – a
gyöngyök, a bronzcsüngõk, a kagylók, a csigák, az állatfo-

32. Szitula alakú edény, vállán
Waldalgesheim stílusú
bekarcolt díszítéssel. Alsópél,
Kr. e. 4. sz. második fele
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TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

A Kárpát-medence kelta lakosságának települési viszonya-
iról az utóbbi évtizedekben meglehetõsen sokat gyarapod-
tak ismereteink. A környezõ országokban feltárt La Tène-
korú telephelyek és a hazai terepbejárások és ásatások egy-
behangzó tapasztalata szerint a kelták nem kedvelték a ma-
gasan fekvõ vidéket. Ez annál is inkább érthetõ, mert meg-
élhetésük forrása a földmûvelés és az állattenyésztés volt,
ami szükségessé tette, hogy a termõföld és a víz közelében
telepedjenek meg. Ez a magyarázata annak is, hogy falusi-
as jellegû telepek mellett igen gyakoriak a tanya, illetve a
vicus-szerû kis települések, ahol egy-két vagy néhány csa-
lád lakhatott földje közvetlen szomszédságában. Az eddig
ismert legnagyobb kiterjedésû és legkorábbra tehetõ nyílt
telep ásatása igen sok új adattal gazdagította eddigi tudá-

sunkat (Sopron–Krautacker). (35. kép) Az innen szárma-
zó és az ország más részein korábban feltárt kisebb telepek
vagy házak (Iván, Lébény, Keszthely–Úsztató, Regöly–
Fûzfás, Acsa) és például az M3-as autópálya építése körüli
ásatás alkalmával feltárt kistelepek (Polgár, Sajópetri) lele-
teinek segítségével fogalmat alkothatunk a kelták minden-
napi életérõl. Lekerekített sarkú, téglalap alakú házaikat
(méretük 2–3×4–6 méter között változik) kissé földbe mé-
lyítették. A rövidebb oldalak közepén található cölöplyu-
kak a nyeregtetõ gerincszelemenét tartó oszlopok helyei.
A kissé mélyebbre ásott kunyhókat valószínûleg szalma-
vagy vesszõfonatos sátortetõ fedte, míg máshol a hosszanti
oldalak mentén elhelyezett oszlop- vagy karósor, valamint
a sok lenyomatos patics agyaggal tapasztott sövényfalú há-
zakra utal. (36. kép) A házak belsejében padkákat, munka-
gödröket, tûzhelyt, esetleg kemencét találunk. A házakat

35. Késõ Hallstatt és LT-kori
telep. Sopron–Krautacker,
Kr. e. 6–1. sz.

36. L-alakú kelta ház
maradványa a padlószinttel,
Sopron–Krautacker,
Kr. e. 4. sz.
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eltérõ rendeltetésû gödrök vették körül: többek között
agyagnyerõ-, hulladék-, tároló- és konyhagödrök.

A vasból készült mezõgazdasági eszközök (eke, ásó, sar-
ló, kasza) minden korábbinál gazdaságosabb mûvelést tet-
tek lehetõvé. A kelták ismerték a különbözõ gabona- (bú-
za, árpa, rozs, köles) és zöldségfajtákat, sõt valószínûleg
szõlõt is termesztettek. A föld megmunkálása mellett az ál-
lattartásnak is kiemelkedõ jelentõsége volt. A telepeken ta-
lálható igen gazdag állatcsontanyag a háziállatok tenyész-
tésének és egyúttal a tartós megtelepedésnek a bizonyíté-
ka. Igavonáson kívül az állatok húsát és tejét a táplálkozás-
nál hasznosították, nem véletlen, hogy legnagyobb szám-
ban éppen szarvasmarha-, kecske-, juh- és sertéscsontok
kerülnek elõ. A sírokba helyezett ételmellékletek között
többnyire ugyanezen állatfajták maradványai találhatók.

A vadászott állatok aránya telepenként változik; õstu-
lok, szarvas, õz, vaddisznó. A mezei nyúl elejtésének az
élelemszerzésen kívül egyéb célja is volt. Az agancs vagy a
csont nyersanyagul szolgált különféle eszközök készítésé-
hez, a sertés, a szarvas, a kutya és a ló pedig a különféle val-
lási szertartásoknál és a halottkultuszban töltött be nagy
szerepet. (37. kép)

A KÉZMÛVESSÉG REMEKEI

A nagyobb és kedvezõ fekvésû településeken bizonyára ipa-
ri tevékenységgel is foglalkoztak. A vas, a bronz, a bõr, a fa,
a csont és az agyag megmunkálása biztosította a mindenna-
pi élet legszükségesebb tárgyainak elõállítását. A korai La
Tène-idõszak fémmûves központjait nem ismerjük, de a

37. Sertés és szarvasmarha áldozat maradványa egy kelta ház
padlószintjén. Sé–Doberdó 2. ház

39. Pecsételt díszítésû palack korai kelta férfi sírból. Sopron–
Bécsidomb, Kr. e. 4. sz. eleje

felszíni vasérc-elõfordulá-
sok és a salakleletek alapján
következtethetünk arra, hogy
Északnyugat-Dunántúlon a
gyepvasércbõl olvasztott va-
sat kovácsolással fegyverek-
ké és eszközökké formálták.
Máshol rudak formájában
importált nyersvasat dol-
goztak fel. A bronzöntésre
vonatkozó adatok is hiá-
nyoznak, de mivel a viseleti
tárgyak és az ékszerek kö-
zött csak igen ritkán talá-
lunk távoli vidékrõl szárma-
zó darabokat, feltételezhet-
jük, hogy legnagyobb ré-
szük már a Kárpát-meden-
cében készült. (38. kép) Mindezt valószínûsíti olyan típu-
sok elõállítása is, amelyek létrejöttére helyi stíluselemek is
hatottak.

A legtapasztaltabb fémmûvesek fegyverkovácsként dol-
goztak. Vésett díszítésû lándzsahegyek és kések, antropo-
morf és pseudo-antropromorf markolatú tõrök és nem
utolsósorban a már említett poncolt kardpengék és vésett
kardhüvelyek a kor elsõrangú remekmûvei. A bélyeggel el-
látott pengék segítségével egyes mesterek és mûhelyek
mûködési területét és kulturális kapcsolatait is meghatá-
rozhatjuk.

38. Bronzöntõ tégely a telep
egyik kis mûhelyébõl. Sopron–
Krautacker, Kr. e. 4. sz.
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A másik fontos és igen színvonalas kézmûipari tevé-
kenység az edénymûvesség volt. A kerámiakészítés már a
Hallstatt-korban olyan fejlettségi fokot ért el, ami lehetõ-
vé tette nemcsak az új technika átvételét, hanem önálló ih-
letésû, de a kelták ízlésének is megfelelõ tárgyak létrehozá-
sát. A korai La Tène-idõszakban a Fertõ-tó környékén va-
lószínûleg éppen Sopronban dolgozhatott az a mûhely,
amely különleges pecsétekkel díszített darabokat gyártott.
A pecsételt kerámia egyébként a kelta-kor végéig, sõt ép-
pen kelta fazekasok hatásaként még a Kr. u. 2. századig
kedvelt maradt, de mintakincse és elterjedése idõben és
térben állandóan változott. (39. kép)

Az alföldi lelõhelyek kerámiaanyaga a legáltalánosabb
típusok kivételével mind forma, mind díszítés tekintetében
különbözik a dunántúlitól, s ez éppen az eltérõ elõzmé-
nyeknek, pontosabban a szkítakori hagyomány érvényre
jutásának tulajdonítható.

Végül még az állat- és emberfejjel vagy emberalakkal
díszített fülû edények csoportjára kell a figyelmet irányí-
tanunk. (40. kép) Keletkezésüket több irányú hatás ma-
gyarázza, annál is inkább, mert különféle típusokon je-
lentkeznek.

41. Sopron–Várhely. A fõsánc átvágásának északnyugati profilja

40. Kantarosz alakú edény,
kosfejben végzõdõ fülekkel.
Csobaj, 1. sír, Kr. e. 3. sz.

42. Pecsételt díszítésû edénybe rejtett ’Audoleon’ típusú ezüst
pénzek. Egyházasdengeleg, Kr. e. 3. sz. elsõ fele

A Kr. e. 2. század közepétõl a lakosság egy része magas-
lati, részint már korábban erõdített telepekre költözött.
(Velem, Sopron–Várhely, Tihany–Óvár, Balatonföldvár,
Nagyberki–Szalacska, Regöly, Százhalombatta, Budapest–
Gellérthegy, Esztergom–Vár, Bükkszentlászló). (41. kép)
Ennek oka egyrészt a törzsek egymás közötti viszálya,
másrészt a fenyegetõ külsõ veszély lehetett. Ettõl kezdve a
kézmûvesközpontok is a várak védelmét élvezték, s a kon-
centrálódás következtében már fejlettebb technikai adott-
ságokkal lehetõvé vált a tömegtermelés és az új iparágak
kifejlesztése is.

A vas megmunkálásának tökéletesedését az itt készült,
nagyon változatos szerszámleletek mutatják. Az eszközök
használatára való alkalmasságát ékesen bizonyítja, hogy a
késõ vaskorban kialakult típusok évszázadokon át alig vál-
toztak.

A Kr. e. 2. századtól a törzsi központul is szolgáló erõdí-
tett telepeken folyt a kelta pénzverés. (42. kép) A törzsön
belüli kereskedelem céljára készített pénzek többnyire
ezüstbõl vert Philippeus-utánzatok voltak. Az arany érmek
ritkábbak, az idõszámításunk körüli idõben pedig egyre

gyakoribbá vált az ezüst bronzzal való helyettesítése. A
pénzromlással szinte párhuzamosan az éremképek is nagy
átalakuláson mentek keresztül. Külön figyelemre méltóak
a boius- és az eraviscusveretek, mivel ezek latin betûs fel-
iratai már a római pénzforgalom hatását jelzik.

A fazekasmûhelyekben minden korábbinál nagyobb
mennyiségben készültek az egyre jobb minõségû, de meg-
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lehetõsen egységes formakincsû edények. A díszítések kö-
zül a fazekak külsõ és a tálak belsõ oldalán található besi-
mítás és fõleg a geometrikus, valamint az egyszerû, stilizált
mintákat alkalmazó festés emelhetõ ki. (43. kép)

Meg kell említenünk még az üvegbõl készült tárgyakat,
fõként a gyöngyök, a karikák, a karperecek elõállítását,
amelyek között igazi mûvészi kivitelû darabok is elõfor-
dulnak.

A VALLÁS

A földvárak valószínûleg nemcsak ipari, gazdasági és ke-
reskedelmi központok voltak, hanem a szellemi élet is itt
zajlott. Erre vonatkozóan hazánk területérõl eddig kevés
adattal rendelkezünk, de tudjuk, hogy a kelta erõdített he-
lyeken vagy közvetlen szomszédságukban külön e célra el-
kerített helyen szentélykörzetek szolgáltak a kultuszok
gyakorlására.

A regölyi földvár közelében elõkerült „kincslelet” is fel-
tehetõen áldozat bemutatásakor kerülhetett Szárazd és
Regöly között, közelebbrõl nem meghatározható helyen a
tõzeges, mocsaras talajba. (44. kép) Az állatábrázolások ál-
talában vagy totemisztikus jelentéssel vagy a termékenység-
kultusszal hozhatók összefüggésbe. A Bátáról származó
vadkan szobrocska nemcsak ilyen értelmû mondanivalója,
hanem mûvészi kivitele miatt is a kelta kisplasztika egyik
legjelentõsebb alkotása. A Kárpát-medencei kelta mûvésze-
tet egyébként – egyetlen monumentális kõemléktõl elte-

kintve (badacsony–lábdi kettõsfej) – az ötletgazdag, jó tech-
nikai színvonalon megformált, „kis tárgyak” képviselik. Az
idõszámításunk elõtti évszázadokban földünkön élt kelta
törzseknek nemcsak olyan fontos technikai vívmányokat
köszönhetünk, mint a korongolt kerámia tömeges elõállítá-
sa és maradandó vas-eszközkészlet kialakítása, de õk vetet-
ték meg a római kortól állandóvá váló, távoli területeket is
összekötõ útvonalak, valamint a városi civilizáció alapjait is.

A kelta lelõhelyek közül – kora és a leletanyagának kap-
csolatai miatt is – az egyik legjelentõsebb a Ménfõcsanak
északnyugati határában, az õsi Rába-teraszon fekvõ, kör-
nyezetébõl enyhén kiemelkedõ lelõhely. A temetõ Uzsoki
András által kiásott sírjainak leírását a Kelta Corpus I. köte-
tében publikálták. Összesen tíz kelta és hét késõ római sír
került elõ többszöri leletmentés során, de az ásató már ak-
kor feltételezte, hogy a temetõ feltehetõen túlterjedt az ál-
tala átkutatott terület határán.

Valamennyi kelta temetkezés csontvázas rítusú volt, a 4.
és a 10. sír kettõs temetkezést rejtett. A harcos sírok lán-
dzsa-, kard- és vágókés-együtteseit egy esetben fapajzshoz
tartozó vasveretek egészítették ki, míg az egyik nõi sírt ki-
emelkedõen gazdag gyöngy- és karikaékszer-garnitúra jel-
lemezte. A lelõhely kutatásának folytatása a legújabb kori
régészet egyik tipikus feltárási formájához, az autópályák
építését megelõzõ, nagy felületen végzett ásatásokhoz
kapcsolódik.

44. Aranykincs. Szárazd–Regöly, Kr. e. 2. sz. elsõ fele

43. Festett díszítésû edény. Budapest–Gellért hegy, Tabán,
Kr. e. 1. sz.
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A MÉNFÕCSANAKI KELTA LELÕHELY
Vaday Andrea

1993–1994 folyamán, az M1 autópályához csatlakozó,
Ménfõcsanakot elkerülõ 83-as út építése elõtt megelõzõ
feltárás folyt 80 000 négyzetméter felületen.

A feltárás nyomsávjába esett egy temetõ részlete, amely
egy – az Öreg Rábára merõleges, idõszakos vízjárással kö-
rülvett – dombháton feküdt. Ebben a temetõben maradtak
meg eddig a legkorábbi kelta sírok Magyarországon. (45.
kép) A kutatók korábban azt a nézetet vallották, hogy Bur-
genlandot és a Dunántúlt csak a Kr. e. 4. században foglal-
ták el a kelta harcosok. A ménfõcsanaki temetõ néhány sír-
ja alapján ezt még korábbra tehetjük. Korai viseleti szokást
jelzett a nõk sírjaiban a nyakperec mellett vagy anélkül vi-
selt gyöngynyaklánc, illetve a két ruhakapcsoló tûvel ösz-
szeerõsített felsõruha. A temetõ késõbbi sírjainál már a két
fibula mellett egy harmadikat is hordtak a mell tájékán. A
legkorábbi sírok leletei párhuzamba állíthatók ausztriai,
francia, német- és csehországi lelõhelyek anyagával, például

Les Jogasses, Dürrnberg bei Hallein (Kr. e. 6. század vé-
ge–5. század eleje), Hlubýne (Kr. e. 5. század második fele)
és Epernay, valamint az ún. Marne-horizont (Kr. e. 5. szá-
zad második fele).

A síregyütteseknél jól látszik, hogy mind a régi, mind az
új lelettípusok elõfordulnak, néha egyazon sírban, ami arra
utal, hogy a bevándorló kelták anyagi kultúrája az idõk
múltával és a helyi kultúra hatására kevertté válik. A teme-
tõ katonai jellegét a sírokba tett védõ- és támadófegyverek
tanúsítják. Fémveretes nagy pajzsok, hosszú, kétélû kardok
és lándzsák számos változata fordul elõ a férfiak sírjában.
(46. kép)

A temetõre jellemzõk a négyszögletes, zárt árokkerettel
körülvett sírok. Ilyenek széles körben terjedtek el a kelta
területen, így például az alsó-ausztriai Franzhausen Kr. e.
5. századi temetõjében egyedül álló és kettõs temetkezé-
sekkel. A temetõben a ménfõcsanakihoz hasonlóan egy-
aránt megtalálható volt a hamvasztásos és a csontvázas te-
metkezési rítus. Árokkal keretezett sírok még feltûnnek
Champagne-ban és a Marne-vidék más kelta temetõiben,
valamint Yorkshire keleti részén. La Perrière, Kr. e. 3. szá-
zadi temetõjében például a négyszögletes és a kör alakú
árokkeretes sírok között megvan a „jelöletlen” sírok sora
is. De idézhetünk közelebbi példát is az árokkal keretezett
sírokat tartalmazó temetõre: a szlovákiai Ipolykiskesziben
(Malé Kosihy, Szlovákia) és Dubnikban szintén találunk
hasonlót.

A ménfõcsanaki – több generáción keresztül használt –
temetõ soros rendszere és temetési szokása igen összetett.
A temetõrész korai sírjai a kelták balkáni hadjárata elõtti
idõszakra, míg kései temetkezései a korai és a középsõ La
Tène-átmenet idejére keltezhetõk. A temetkezéseknél
gyakorta megfigyelhetõ, hogy késõbb egy másik halottat is
beletemettek a sírba. Evvel a jelenséggel több kelta teme-
tõben is találkozunk, köztük Münsingen–Rainban, Dürrn-
bergben stb. A sírok egy részét kõ sírjellel látták el, a ma-
gyarországi sopron–bécsi-dombi, kosdi, cserszegtomaji te-
metõhöz hasonlóan.

A ménfõcsanaki temetõrészlet belsõ idõrendje is jól mo-

45. Kettõs temetkezés a ménfõcsanaki korai kelta temetõbõl

46. Lándzsa típusok a ménfõcsanaki kelta temetõbõl
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dellezhetõ. Az árokkal körülvett sírok csoportokban he-
lyezkednek el, közöttük jelöletlen sírokkal. A sírok egy ré-
szébe késõbb egy másik családtagot is temettek. Így az ása-
tási jelenségek és a leletanyag alapján a régészetben hasz-
nált, ún. Harris matrix segítségével leképezhetõ a sírok vi-
szonylagos idõrendje. Ennek azért van nagy jelentõsége,
mert a Kárpát-medencében eddig csak Hetény (Chotin,
Szlovákia) kelta temetõjének 47 sírját elemezték hasonló
módon, s a munka során sikerült több generációt is meg-
határozni a lelõhelyen.

A feltárás során a lelõhelyen több korszakos megtelepe-
dést figyeltek meg. Az ásatási terület északi harmadában
egy nagy kiterjedésû kelta település részlete is elõkerült,
amelynek objektumai a La Tène B2–B2/C1 idõszakára
keltezhetõk. (47. kép) A bennszülött kelta lakosság to-
vábbélését egészen a Severus-korig nyomon lehetett követ-
ni. A félig földbe mélyített házak, a tárolóvermek, a hulla-
dékgödrök, a portákat kerítõ árok- és kerítésrendszerek
mellett kutak is napvilágra kerültek, közöttük olyan tölgy-
bõl ácsolt, faszerkezetû kút is, amelynek pontos korát az
ácsolat faanyagának dendrokronológiai vizsgálatával meg
lehetett határozni. A településen elõkerültek még nyers-
anyag tárolására szolgáló kisebb építmények, amelyekben
nagy mennyiségû, nyers grafittömb volt. Nyers grafitot
már a Kr. e. 5. századtól importáltak a grafitbányáktól tá-
vol esõ fazekasközpontok. A ménfõcsanaki grafit „depók”
egyaránt bizonyítják a telep kerámiakészítéssel foglalkozó
lakosságának nyugati kapcsolatait és a távolsági kereske-
delmet. A helyi fémfeldolgozásra utalt a mûhelyek egy ré-
szében feltárt, kõvel bélelt olvasztókemence maradványa, a
nagy mennyiségû vassalak és a nyersvastömbök is. Az
utóbbit szintén nyugatról, a mai Ausztria területérõl hoz-
ták be.

A kerámialeletek vizsgálata során kitûnt, hogy a mén-
fõcsanaki település a Kr. e. 4. század végén, a 3. század ele-
jén szoros kapcsolatban lehetett a sopron–krautackeri, a
Kr. e. 2. században pedig a szlovákiai Èataj kelta fazekas-
telepével. Az elõkerült, fémet utánzó, bepecsételt és foga-
zott díszítésû edények többek között Balf, Écs, Koroncó,
Hidegség, Sopron leleteivel mutatnak rokonságot, de ki-
mutathatók a kapcsolatok a Fertõ-medence többi lelõhe-
lyének edényleleteivel (Mörbish, Oggau, Pöttsching) is.

Az antik írott források szerint a Kr. e. 1. század közepén
Boirebistas, dák király leverte a Kritasiros vezette kelta se-
regeket, és a Kr. e. 60 körül a Dunántúlra bevándorló
boiok területét pusztasággá tette (deserta Boiorum). Ennek
ellenére a ménfõcsanaki település legkésõbbi – azaz római
kor elõtti – fázisának kelta boi lakossága mégis töretlenül
továbbélt a római foglalás után is.

47. Kelta ház alaprajza és rekonstrukciója




