BUDAPEST ÉS VIDÉKE AZ ŐSKORBAN

NAGY GÉZA
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A kelenföldi rév a legősibb időktől fogva azon nagyfontosságú átkelő
helyek közé tartozott, melyek nagy területeket kötöttek össze egymással.
A túl a dunai vidéknek akár Italia, akár Ausztria felől ez volt a legjelenté
kenyebb közlekedési pontja úgy az Alföld, mint a Kárpát alja felé. Ez a
helyzet szükségkép maga után vonta a népesség nagyobb tömörülését e köz
pont; körül, úgy, hogy alig van község a Közép-Duna mellékén, melyről
meg ne lehetne állapítani, hogy már az ősidőkben is lakott hely volt. Az
egykori —- aránylag sűrű népességről eléggé tanúskodnak azok a történelem
előtti leletek, melyek Budapest körül mintegy ç;o-—ç$ kilométer átmérőjű
kerületben lépten-nyomon követik egymást — kiindulva a szentendrei sziget
északi csúcsától a Csepel sziget végéig.
Itt mindjárt megjegyezzük azonban, hogy a sűrű népességre valló lele
tek: kisebb-nagyobb terjedelmű urnatemetők és különböző tárgyak inkább
csak a bronzkortól fogva jelentkeznek. Az ősidőknek abból a másik, a bronz
kort megelőző s évezredeket magában foglaló, amannál körülbelül három
szorta hosszabb tartamú szakából, melyet neolith vagy csiszolt kőkornak ne
vez a tudomány, sokkal szórványosabbak az emlékek. A legtöbb esetben
inkább csak magukban álló egyes darabok jelzik, hogy itt vagy amott kő
kori telepről lehet szó : de mivel sokszor e helyek egyúttal bronzkori leihe
lyek is, az sem mindig bizonyos, vájjon azok a kő- és csonttárgyak, melye
ket a kőkori népesség hagyatékának vélünk, nem tartoznak-e egy későbbi
kor műveltségéhez ? Vájjon nem a bronzkori nép használta-e a bronzkori
lelhelyek kőeszközeit, a hogy pl. Babyloniában, Egyiptomban, Trójában stb.
a műveltség nagyon előhaladott fokán is még nagyon sokáig fennmaradt a
kőeszközök használata? E kérdésre csak akkor adhatnánk biztosabb felele
tet, ha minden egyes esetben ismernénk a kő- és bronztárgyak előfordulá
sának közelebbi körülményeit. A mely községnél pl. tudjuk, hogy nem ugyan
azon egy határrészben találták a kő- és bronztárgyakat, ott megvan legalább
a valószínűség arra, hogy a leletek két különböző időben élt népség emlé
kei közé tartoznak. De több esetben még erre sincs semmiféle adatunk ;
olyan kőkori telep vagy temető pedig, hol ásatás is történt, a hol tehát az
eszközök anyagán kívül az életmód és temetési szokás is, felvilágosítást nyújt-

hat a kor meghatározására, alig egy-kettő akad Budapest környékén, ezek
sincsenek a tudomány mai követelményeinek megfelelő módon átkutatva.
Nem egyforma bizonyossággal sorozzuk tehát az alább következő lei
helyeket a kőkorba. A néhány kétségtelen kőkori telep mellett vannak e
lelhelyek közt olyanok is, melyeknél csak a valószínűség van meg arra, hogy
a kőkorba tartoznak, némelyiknél pedig épen csak a lehetőségről beszél
hetünk.
Budapest területén több helyen találtak kőeszközöket.
Egy szegényes telepnek a Gellérthegy aljában vannak nyomai. Erre mu
tatnak a hegy déli lejtőjén előforduló durva cserépdarabok, úgyszintén
azok a Gellérthegy aljába vájt barlangok, melyeket még akkor is az őskori
ember lakásainak tekinthetnénk, 1 ha nem volna is rá közelebbi adatunk,
hogy ha talán nem is valamennyi, de egy részük a kőkorba nyúlik vissza ;
erről tanúskodik legalább az az egyik ilyen barlangban lelt, foka alatt megcson
kult s újból kifúrt szerpentin-balta, mely aztán Szubotinovics György ajándé
kából a M. N. Múzeum birtokába került. (Rég. N. 37/1898). Ugyancsak a
budai oldalról, de közelebb nem ismert lelhelyről való egy kőbalta, melyet
1895-ben vásárlás utján szerzett meg a M. N. Múzeum. (Rég N. 164/1895).
Kőkori tanya lehetett még a Svábhegy déli lejtőjén és a Remete Mária
sziklaoduiban ; amonnan Virányi János (Rég. N. 190/1895), eminnen Lóczy
Lajos (Rég. N. 168/1877.) hozott a N. Múzeumba durva cserépdarabokat.
A pesti oldalon csupán egy leletről van tudomásunk, nevezetesen az «Angol
királynő »-szállodával szemben a Dunaparton találtak 1867 őszén egy egé
szen ép szerpentin-baltát, mely néh. Szalay Ágoston gyűjteményébe s ezzel
együtt a M. N. Múzeumba került.2
Budapestről délfelé a keleti oldalon mindössze két lelhelyről van tudo
másunk, ezek Haraszti és Ócsa; amonnan Későy Ferencz úr egy szerpen
tin-vésőt (Rég, N. 135/1876), eminnen pedig néh. Rómer Flóris egy vésőt
(Rég. N. 43/1870) ajándékozott a M. N. Múzeumnak. De mivel mindkét
helyen egyúttal urnatemető is volt, nem bizonyos, hogy akár Haraszti, akár
Ócsa odaszámítható-e a kőkori telepek közé ; a két kőeszköz az urnatemető
népétől is származhatott, már pedig az urnatemetkezés csak a bronzkorban
jött szokásba.
Valamivel több valószínűséggel szólhatunk a Duna jobb partján volt
kőkori telepekről. Ilyennek vehető fel Balta, honnan egy bazalt balta a köz;, .. " ' E barlangokra már Dr. Rómer FI- felhívta a figyelmet. (Budai és prornontori barlangok. Arch.
Közi. 1868. VII. 2. r. 119. 1.)
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ségi jegyző ajándékából (Rég. N. 190/1872), két baltatöredék, az egyik
ismételt fúrási kísérlettel vétel utján került a M. N. Múzeum birtokába (Rég.
N. 17/1902.) s hogy már a bronzkort megelőzőleg kellett itt vagy a közelben
valami telepnek lenni, mutatja az is, hogy a környékről Kund Pál Lajos úr is
kapott egy pár kővésőt; ismeretes aztán néhány réztárgy, ú. m. két csákány, egy
lapos vésű és egy tőr, melyeknek leihelyéül Erdet mondta a kereskedő, kitől
vásárolta a N. Múzeum. (Rég. N. 30/1899.) Ercsi határából a fejérmegyei
múzeumban van 2 kőbalta és 3 kőék. 1 Ercsi a bronzkori népnek volt egyik
nevezetesebb telepe, hol bronz tárgyak készítéséhez szükséges öntőmintákat
is találtak ; az itt napvilágra került bronztárgyak jellege a bronz kultúra kezdő
időszakára utal,2 ilyenek pl. a szívidomú bronzcsüngők s átfúrt kerek pikke
lyek, minőket a tököli őstemetőbül is ismerünk ; mint alább látni fogjuk, ez
a nagy kiterjedésű ostemető visszanyúlik a kőkorba s olyan népségre vall,
mely helyben maradva, régi tanyájának elhagyása nélkül — mindenesetre
több századra terjedő fejlődés után — a neolith-kulturából átment a bronzkulturába ; Ercsi is ezen őskori telepek közé számítható s hogy a kőkorban
legalább a vége felé, lakott helynek kellett lenni, mutatja két itt lelt átfúrt
agyagkúp, melyet a Dunából halásztak ki 3 ; hasonló kúp- vagy gúlaalakú
agyagtárgyak ugyanis leginkább a kőkori tanyákon a tűzhely körül szoktak
előfordulni.4 Még több valószínűséggel sorolható a kőkori telepek közé
Duna-Pentele, hol kőékek és balták mellett agyaggúlákat és szarvasagancs
ból készült eszközöket is találtak. Innen való volt Lichtneckert J. gyűjtemé
nyében 1 kovanyílhegy, 8 balta, ék és töredékeik s 1 kőbuzogánytöredék5 ;
úgy látszik, ezek közül valók azok a dunapentelei kőkori tárgyak, melyeket
Fejér József ajándékozott a M. N. Múzeumnak, nevezetesen egy pattintga
tott s egyik végén csipkés kovaeszközt, 3 kőbaltatöredéket, egy 3'8 cm.
hosszú s valószínűleg kőék nyélbe erősítésére szolgáló szar vasagancs tokot és
egy hátsó végén átlyukasztott, 14*6 cm. hosszú szarvasagancsot, továbbá át-

1
Lichtneckert József: Kőkori leletek Fejérmegyében. (A fejérvármegyei és székesfejérvári
és rég. egylet Evkönyve 1893-ra. II. évf. Sz.-Fejérvár. 189J. 268. 1.). 2 kőszekerczéről az Arch.
is említést tesz. (1864. IV. k. 166.).
2
L. Reinecke P. és Kossina G. tanulmányait. (Arch. Ért. 19. 1899. 242. 1. Zeitschrift für
nologie. 1902. XXXIV. 5. fűz. 210. 1.
,
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4 V. ö. Romer Fl. Milrégés^eti Kalaiq. 20—21. 1. Arch. Ért. I. 1869. J02. Új f. II. k. 1882. VI.
1. Pulszky F. Magyarors%. Arch. I. k. 39. 1. Wosinszky M. Tolna pármegye a\ őskortól. I. k. 122. I. Cziráky Gy. Arch. Ért. XXIII. 1903. 56. 1.
5 Lichtneckert id. h. 286. 1.
Budapest Régiségei. VIII.
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fúrt agyaggúlákat és agyagfaltapaszdarabot. (Rég. N. 106/1896, i- 5/1897.)
Dr. Mahler Ede is ajándékozott egy kőbalta fokot. (Rég. N. 23/1900.).
E leletekhez csatlakozik egy nagyobb temető a kőkor végéről s a bronz
kor elejéről a Csepel Szigeten, - Tököl határában, melyet az 1876-iki áradás
hozott napvilágra, midőn a Duna a sziget nyugati oldalán új medret szakí
tott magának s különböző régiséget, de különösen cserépedényeket mosott
ki. Ezek egy részét Ludaics Miksa, ráczkevei kir. járásbíró szerezte meg,
71 darabot pedig, ú. m. 51 edényt, 14 kőeszközt, baltákat, vésőket s kö
szörűkövet, 3 orsógombot, 1 szarvasagancsot, 1 agyarat és 1 jóval későbbi,
római kori barbár paizsdudort 1876 április 22-én a M. N. Múzeum vett meg
Plausin Imre tököli lakostól (Rég. N. 76/1876.), melyekhez még ugyan
ezen évben egy 12 cm. magas és száján 12*3 cm. átmérőjű bögre járult, a
mit az 1876-iki ősrég. kongressus érdi kirándulása alkalmával ajándékozott
valaki a Múzeumnak (Rég. N. 206/1876.), van egy pár edény Vásárhelyi
Géza úr birtokában is.
A mit tudunk ezen az őskori viszonyokra nézve oly fontos temetőrül,
néh. Csetneki Jelenik Elek, volt régiségtan őrsegednek köszönhetjük,* kit
a M. N. Múzeum 1878 november 19-én azon alkalomból küldött ki, mi
dőn 1878 őszén a szakadáson keresztül Tököl határában egy nyolcz kilo
méter hosszú védtöltést húztak s a töltés mellett ásott anyaggödrök leletei
ről Jankovich Miklós kormánybiztos a múzeumi igazgatóságot értesítette.
Csetneki E. öt napot töltött a szigeten s tanulmányozta a leletek körülmé
nyeit, a mennyire t. i. rendszeres tudományos ásatás hiányában lehetséges
volt, a földmunkálat közben talált tárgyakat pedig, néhány edény kivételé
vel, melyeket Jankovich M. tartott meg, ú. m. $7 edényt, 1 agyagpalalapot,
1 bronzkarperecztöredéket, 2 szívalakú bronzboglárt, 17 bronzlemezkét, 26 átfúrt
bronzpikkelyt, 3 lapos és 10 hengeralakú bronztekercset s 1 bronz sodrony
darabot összegyűjtötte s behozta a M. N. Múzeumnak. (Rég. N. 143/1878).
Csetneki szerint a töltés mentén három őskori temető állapítható meg,
ebből azonban csak a két első esik a tököli határra, a harmadik már Csé
pen volt.
Az első temető a falutól észak felé másfél kilométerre kezdődött s
mintegy kilométernyi hosszaságban csaknem a faluig terjedt. Mivel a töltés
ezen vonalán csak később kezdődtek a munkálatok, Csetneki ottlétekor
mindössze 14 sír volt felbontva az 51-ik profil mentén; a sírok közt leg* A csepels^igeti őskori temetők. (Arch. Ért. XIII. k. 1879. évf. 47—59.) Kiegészítik ezen tanulmá
nyát a helyszínén fölvett s birtokomban levő rajzai és jegyzetei
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érdekesebb volt a io-ik, melyben guggoló csontvázat leltek i méternyi
mélységben, jobb lába mellett 8 cm. magas és száján 21 c m / á t m é r ő j ű tál
lal s bögrével (1. a Csetneki vázlata után készített rajzot); a hozzá legköze
lebb eső 9. és 1 i-ik sírban már égetett temetkezés volt, de urnát csak a
9-iknél említ Csetneki (Rég. N. 143/1878. 4 1 . sz. a. erősen kihasasodó öblén
jobbról és balról füllel, magassága 32 cm.); ugyanezen csoporthoz számítható
még à 13-ik sír, egy kis edénynyel s valamivel távolabb, a? árok szélén a
tizenkettedik sír, mely üres volt; mintegy 25 — 30 méterre volt egy másik
sírcsoport, a közbeeső területen csupán egy sírral. (8-ik), melyben szintén
találtak edényt; az itt jelzett csoporthoz tartozott a 4-ik, $-ik, 6-ik, 7 - i k é s
14-ik sír, melyek közül a 4-ikben dara':. 1
bokra tört edényt, a 7-ikben egy 34 cm.
magas ép urnát csontokkal (Rég. N .
143/1878. 42), a 14-ikben pedig egy
kis bögrét (u. o. 34.) leltek; a maguk
ban álló 3-ik és 2-ik sírban nem volt
semmi, az i-nél egy liter nagyságú edény
ről tesz említést Csetneki.
A második tököli temető amattól
egy kilométerre dél felé a község alsó
határán kezdődött s hétszáz méter hoszszúságban nyúlt le a méregyházi dűlőn
a töltés mentén. A sírokat a 35^—41.
számú anyagárokban 10,500 D-méter
Guggoló csontváz a tököli őstemetőből..
nyi területen találták .(minden egyes árok
hossza 100 méter, szélessége 15—30
.:•::•, fi ^
;
s mélysége 1V2 méter volt), napvilágra került 71 sír. H a szembeállítjuk
a föl ásott terület hosszát (700 méter) a szélességével (15.'— 30 méter); ki*
tűnik, hogy ez csak egy szalagja lehetett az őstemetőnek melynél- a
700 méternyi hosszaságra megfelelő szélességet is kell számítani, úgy hogy
semmiesetre sem tarthatjuk túlzásnak Csetneki véleményét, a ki legalább is
2600 sírt vett föl a temető egész területére, s aligha csalódunk, ha egyene
sen ezzel a temetővel hozzuk kapcsolatba az 1870-iki áradás által kimosott
tárgyak leihelyét, mely amattól délkelet felé egy kilométerre volt.: Nincs
semmi feltűnő aránytalanság az északról délnek s keletről nyugatnak tartó
két tengely méretei, a 700 és 1000 méter között, hogy ne lehetne az egyik
a temető szélességi, a másik pedig hosszátmérője. Ez esetben pedig negyed
fél vagy négyezerre is lehet tenni a sírok számát. Mivel pedig az elsq temető
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sem igen volt kisebb : a tököli telep egyike lehetett az őskor legjelentéke
nyebb pontjainak, mely századokon át fennmaradt, úgy hogy népe megérte
azt a nagy átalakulást, midőn a Dunamenti terület átment a kőkori kultú
rából a bronzkori műveltségre. Volna tehát itt még elég tér a további kuta
tásra, a mi esetleg az európai hírű lengyeli vagy tordosi leletekkel vetekedő
eredményre vezethetne.
A 71 sír kétféle temetkezési módot tűntet föl; 34 sírban puszta földbe
elásott s jobbára nagyon elkorhadt csontvázakat leltek, 37 sírnál pedig a
holttestet elégették s a hamvakat urnába tették. Csetneki szerint a két
temetkezési mód együtt, egymással összekeverve fordult elő; jegyzeteiből
azonban, melyekben minden egyes sír fekvése s egymáshoz való távolsága
föl van tűntetve, inkább az ellenkező látszik. Igaz ugyan, hogy e jegyzetek
után csak 30 sírról tudtam kisebb-nagyobb bizonyossággal megállapítani,
hova tartozik, de az elrendezés módját ez is feltűnteti; e szerint pedig az
egetetlen temetkezés kezdődött a 39-ik árokban s végig ment a 40. és 4 i-ik
árkon, úgy hogy körülbelül másfélszáz méternyi hosszaságban 31 sírból a
16 konstatálható temetkezés közt 15 volt egetetlen, csupána4i-ik árokban
a 70-ik számú zsugorított temetkezés közelében levő 55-ik sírból jegyezte
föl Csetneki a következőket: «égett csontok rakásra rakva o.ó m. mélyen
s rajta két bögrécske, egyik ép» ; ez volna az egyedüli égetett temetkezés,
mely nem a saját csoportjában fordult elő; az átmenetet a 39-ik árok vége
mutatja, hol 5 sírból egy (a 46-ik) volt egetetlen, a csontvázból azonban
«csupán lábszárának üreges csontjai maradtak meg», három (a 16., 17. és
18-ik) volt urnafészek, egyről pedig (a 19-ikről) semmi közelebbi adatot nem
találtam; a 38., 37. és 36-ik árokban volt 32 sír, de egyetlen-egynél sem
említ csontvázat Csetneki, ellenben nyolczat világosan urnasírnak mond,I
közülök a 37-ikben és 43-ikban égett csontokon s edényeken kívül bronz
darabokat is találtak; a 3^-ik árokban már csak szórványosan voltak sírok,
ezekből urnafészek volt kettő, ú. m. a 48. és 49-ik («nagy edényben cson
tokkal kis bögre»), a 45-iket a benne lelt vörös cserépnél fogva talán az
egetetlen sírok közé számíthatjuk, az 50-ikben 0.40 m. mélyen egy bögrét
találtak «magánosan», az 51-ik sírnál csak a mélységet jegyzi föl Csetneki.
Az el nem égetett hullákat Csetneki föntebb említett értekezése szerint2
ülő helyzetben, kinyújtott lábakkal, mellre csüggesztett fővel, a testhez zárt
1

«65. nagy urna, 0.7 m. (mélyben), égett csontokkal», «64. igen nagy urna egy másikkal együtt»,
«65. egy igen nagy (t. i. urna) égett csontokkal s egy kicsi» s alább még egyszer «6^. nagy urna, benne
kisebb bögre és csont, 0.8 m. (mélyen)», «66. igen nagy urna csontokkal, 0.7 m. (méryen)» stb.
2
Arch. Ért. 1879. c,o., 51. I.
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s kinyújtott karokkal helyezték a puszta földbe. Többnyire azonban már
egészen elporladva találták a csontváz kevésbbé szilárd részeit, úgy hogy a
lábfej, kézcsontok, bordák és csigolyák csupán barna foltnak tűntek föl a
sárga földben. Az ilyenekről csak annyit találunk Csetneki jegyzőkönyvében
megemlítve: «égetetlen temetkezés», vagy: «égetetlen csontváz»; egyetlen
egy sírnál, a 70-iknél mondja azt, hogy abban «guggoló csontvázat» találtak
egy fekete s két vörös edénynyel és mellrészén, a szegycsont irányában
négyszögletű, mindenik szögletén átfúrt lapos agyagpalalappal. Az első temető
10-ik sírjáról készített s általunk is közölt rajznál megemlíti, hogy a «10-hez
hasonló volt teljesen a 70-es számú, de itt a négy edény balról volt». Szük
ségesnek találtam itt Csetneki saját szavait idézni, mert a rajz világosan
guggoló helyzetben tűnteti föl a csontvázat, ő maga is annak mondja a 70-ik
sírhoz tett megjegyzésében, míg értekezésében ülő helyzetről beszél s kétszer
is említi, hogy a lábak ki voltak nyújtva s ezáltal különbözik e temetési
mód az észak-európai megalithikus emlékekben talált módtól, «mert ott a
halottak lábai össze vannak húzva.« Szemmel látható, hogy Csetnekinek
ezen határozott nyilatkozatával ellentétben van a 10-ik sírból fölvett rajza s
csakis úgy tudom megmagyarázni az ellentmondást, hogy az el nem égetett
hulláknál is eltérésnek kellett lenni a temetkezési módban : a nagyobb részt
ülve, kinyújtott lábakkal tették a földbe, a hogy Csetneki állítja, de egy
pár esetben előfordult a guggoló helyzetben való temetkezési mód is.
Úgy látszik, nemcsak ennél, hanem a hulla megégetésénél is volt különb
ség a temetkezési módban. Csetneki szerint* a halottakat a lehetőségig
teljesen elégették, még pedig nem a helyszínen, hanem másutt ; a hamvakat
és csontmaradványokat edénybe rakták, melyet nyílásával fölfelé, befödetlenül
a puszta földbe tettek ; a sírok fekvése semmi külső jellel (halommal vagy
kővel) nem volt megjelölve, sem az edények nem voltak kővel leborítva
vagy körülrakva. Van azonban nyoma a tökéletlen elégetésnek is; már fön
tebb idéztük Csetnekinek az 5 5 -ik sírhoz tett megjegyzését, hogy t. i. az
égett csontokat rakásra hányva találták s nem voltak urnában, hanem két
bögrécskét tettek a csontok fölé. Az alább ismertetendő harmadik (csépi)
temetőnél pedig azt találom Csetneki jegyzőkönyvében, hogy a 10-ik sírban
lapos kő alatt volt az urna ; valószinú, hogy többször ismétlődött ez az eset,
mert a 7-ik sírnál szükségesnek látta azt a megjegyzést, hogy fedő kő
nélkül találták benne az edényt.
Mindezekből arra a következtetésre jutunk, hogy a tököli őstelep nép* U. o. 49. 1.
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ségének temetkezési szokásaiban öt különböző időszak állapítható meg:
egyik, midőn a hullát guggoló, másik, midőn ülő helyzetben tették a puszta
földbe; a harmadik időszakban átmentek a hullaégetésre, de az elégetés
még nem volt teljes s a félig megszenesedett csontokat összegyűjtve, egy
szerűen elásták ; azután következett a teljes elégetés és a hamvak urnába
való tétele s a mennyiben a tököli és csépi temetőt egyféle népséggel hoz
zuk kapcsolatba, annyiban más-más időszakot kell fölvennünk arra a kétféle
szokásra, hogy az urnát födetlenül vagy lapos kővel letakarva helyezték-e a
földbe? Mivel pedig a régebbi, vagyis a zsugorított temetkezés területével
összefüggő csoportban a be nem födött urnasírok kerültek napvilágra, eze
ket kell korábbiaknak tekintenünk s későbbi időszakból eredőnek látszik az
a szokás, midőn az urnát befödték. Ha csak száz évet veszünk is fel egyegy temetkezési eljárás időtartamára : akkor is legkevesebb félezer esztendőre
becsülhető a tököli temetők ideje, de még azzal sem mondunk sokat, ha
7—800 évre teszszük.
Ennyi idő alatt pedig nagy változásnak kellett történni a tököli ősnép
kulturális életében is. Az átalakulást eléggé feltűnteti a temetkezési szoká
sok teljes megváltozása, a hullaégetés elterjedése a zsugorított temetkezés
helyett, a mi egyúttal megmutatja a temetők viszonylagos korát is. A holt
test ülő vagy guggoló helyzetben való eltemetése a kőkorban volt szokásos
a bronzkulturával párhuzamosan a hullaégetés és az urnatemetkezés terjedt
el. A tököli sírmellékletek tehát két különböző művelődési korhoz tartoznak«
A kőeszközök, a miket az 1876-iki áradás kimosott, valóban neolithkoriak,
valamint a velük és az első és második temető égetetlen hulláival lelt szala
gos díszű, harangalakú edények is.* Ezen fényesre csiszolt vörös színük és
túlterhelt díszítményük által feltűnő edények s a velük járó, kúp- vagy gúla
alakú magas talppal ellátott csészék, mint Csetneki mondja, mindig a csont
vázak mellett, a lábfejtől jobbra-balra fordultak elő; a hullaégetés korából
eredő sírokban egy bekarczolt vonalú hamvveder kivételével díszítetlenek
az edények. Nem csoda, ha az ősrégészet 2$ év előtti stádiumában félre
értésre adott okot a két temetkezési mód edényeinél észlelhető különbség s
Csetneki egy későbbi fejlődési foknak tulajdonítva a szalagos díszű edények
* Az 1876-iki leletből egy sorozatot közölt Hampel J. Antiquités préhistorique de la Hongrie. Esz
tergom, 1876. V. Pl. (A táblán azonban föl vannak cserélve az edények a tószegiekkel s a VI. tábla
tűnteti föl a tököli edényeket.) Az 1878-iki lelet öt edényét adta Csetneki E. Arch, Ért. XIÎI. k. 1879.
$4—56. 1., ezekből egyet Arch. Ért. 1891. 215. 1. 10. á., hármat újólag Reinecke P. A neolithkori s%a_
lagdis^ü keramika Magyarországi csoportja ez. értekezésében (Arch. Ért. XVI. k. 1896. 290. 1.) V. ö.még
Hampel J. Catalogue de íexposition préhistorique, Budapest, 1876. 88. 1. és Reinecke P. Arch. Ért. XIX.
k. 1899. 258. 1.
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előállításában jelentkező nagyobb csínt és ügyességet, a hullatemetkezés
ben a bronz- és vaskor közti átmeneti időszákra gondolt s a tököli temetőt
a bronzkor előhaladott - szakába tette. Mai ismereteink alapján sokkal koráb
binak tartjuk s épen megfordított sorrendet állapíthatunk még a két temet
kezési mód és a velük járó edények ideje tekintetében, mert a díszesebbek
és ügyesebb előállításúak a korábbiak, a neolithkoriak, az egyszerűbbek
pedig a későbbiek, a bronzkoriak/Természetesen itt csak a bronzkor első
időszakáról lehet szó, mert az urnatemetkezés későbbi szakában ismét nagy
előhaladást és változatosságot látunk az edény készítésben, de a tököli te
mető épen annak a körülménynek a megállapítására szolgáltat fontos bizo
nyítékokat, hogy a kőkor és bronzkor átmeneti idejében valami visszaesés
nek kellett történnie. Hiszen sokkal később is látunk ilyen visszaesést
épen az agyagművességben ; gondoljunk csak a népvándorláskor esetlen,
durva edényeire szemben a La Téne-edényekkel, nem is említve a romaia
kat. Nagy népmozgalmaknak kellett végbemenni az őskor azon szakában s
ezeknek volt a következménye, hogy megszakadt az a déli kulturális áram
lat, mely szorosabb kapcsolatba hozta a tordosi, lengyeli, délmagyarországi,
butmiri stb. kőkori telepeket Kis-Azsiával, különösen Trójával.
A csontvázak melléklete néhány átfúrt kőlapocskát leszámítva csakis
edényekből állt, ellenben az urnasírokban bronzot is találtak. Csetneki, mint
már föntebb is jeleztük, a 37-ik és 43-ik sírnál említi,1 de arra nem találtam
adatot, hogy mit találtak a N. Múzeumba hozott bronzok közül (Rég. N.
143/1878. $3 — =59.) együttesen s mi tartozik az egyik, mi a másik, esetleg
egy harmadik-negyedik sír mellékletei közé. A két szívalakú csüngő, a jobbról
s balról ferdén visszahajtott szélű négyszögű lemezkék, melyekből 17 darabot
találtak, a 10 hengeralakú tekercs s a bronzsodronyból készült három lapos
tekercs egy sodronydarabbal együtt övnek a részei s megfelelnek az Ercsi
ben lelt hasonló övtagoknak ; 2 ezek tehát bizonyára összetartoznak s ugyan
azon egy sírból valók; de volt ezeken kívül még egy bekarczolt vonaldíszű
karperecztöredék is s aztán 26 vékonylemezü, apró pikkely, két oldalt át
fúrva, nyilván azért, hogy a ruhára varrják, ezek szintén előfordulnak az
ercsii, valamint más Budapest körüli leletekben is, mint Rákos-Palotán
s Aszód vidékén. Ügy ezek, mint a Ludaics Miksa úr birtokába került

1

«J7-ben három edény égetett csontokkal s bronzdarabokkal», «4?. bronzok s edények egy na
l
gyobban.» - •••
—
2
Hampel J. : A bronzkor emlékei Magyarhonban. Budapest. 1886. XCIII. t, és Arch. Ért. XIV. k.
1880. 21?. 1. XXXII t.
.;•';•'!
;
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bronzkorong jellege megfelel a bronzkor régebbi szakának,1 a mit különben
már abból is következtethetnénk, hogy a tököli temetőben érintkezik egy
mással a kŐ- és bronzkor.
A harmadik temető a töltés déli végén, a méregyházi kápolnától délre,
a csépi szöllők délkeleti szögletében volt Ercsivel szemben ; a sírokat a
6—12. anyagárokban találták, a másodiktól tehát körülbelül 2 V3 kilométerre
kezdődött ez a temető s különösen a 1 1 és 12-ik árokban, mintegy i8=;
méter hosszúságban fordultak elő sírok, úgy hogy itt egy végtében 18 sír
került napvilágra, ide számítva a 10-ik árok egyetlen sírját (ó-ik) is, mely
mindössze 1*7 méterre volt a 1 i-ik ároktól; a többi öt sír közül2 egy (5-ik)
esett a 9-ik árokra, amattól 196 méternyi távolságban, innen 189 méterre
találtak ismét egyet (4-ik) a 7-1'k árokban s ettől 42—-58 méterre volt az
1 — 3. sír a 6-ik árokban. Az égéshelyeket Csetneki jegyzőkönyve szerint a
csépi határ déli részén találták 95 cm. mélységben, 100—150 cm. átmérő
vel s 2c-—40 cm. vastagsággal. Úgy látszik, valamennyi sír az urnatemetke
zés idejéből való ; sem csontvázról nem tesz említést Csetneki, sem az edé
nyek közt nem fordul elő ezek szokott melléklete, a szalagdíszű, harangalakú
pohár. Az első és második temető födetlen urnáival szemben, mint föntebb
is megjegyeztük, itt már arra is van eset, hogy lapos kővel borították be az
edényt, ilyen volt pl. a 19-ik sír, míg a 2-ik sírról fölvett vázlaton tállal
letakart edény látható, benne egy kis bögrével, a mit a külső soroksári úti
urnatemetőben is lehetett észlelni.
Tökölön kivül a Csepel-szigeten csak Sziget Újfaluról van még ada
tunk, honnan egy 8.5 cm. hosszú átfúrt kőkalapácsot szerzett a N. Múzeum
(Rég. N. 89/1899).
Követve a Duna vonalát észak felé, Dunakeszi határában van nyoma
a kőkori temetkezésnek ; egy pár helyen ugyanis ülőcsontvázakat találtak,
így, mint Kund Pál úrtól értesültem, a Csörszárkában, az országút és az
alagi rész között s aztán a falu nyugati végén, hol Berezeli Károly úr a
saját kertjében akadt több tetem közt egy ülő csontvázra, de melléklet sem
itt, sem amott nem volt. Egy almaalakú átfúrt bunkótöredéket a s^ödi homokbuezkák közt leltek még 1852-ben, melyet Závodszky István volt kisszentmiklósi jegyző szerzett meg,3 1896 óta pedig Závodszky egyéb régisé
geivel együtt a M. N. Múzeum tulajdona. (Rég. N. 2/1896.) Váciról szin1

Arch. Ért. XIX. 1899. 242. Zeitschr. f. Ethn. 1902. XXXIV. 5. 210.
Csetneki 22-re teszi id. értekezésében a sírok számát, jegyzőkönyvében azonban 2}-nak a fek
vése van följegyezve, csakhogy 19-es számmal két sírt jelölt meg.
3 L. Závodszky naplójában 1870-ik év 47. sz. a. (Rég. Iratt. 60/1896.)
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tén ismerünk néhány kőrégiséget ; 1865-ben a kőhíd felé kovaszilánkokat talál
tak, melyeket Sztache a bécsi földtani intézetnek ajándékozott.: Závodszky
gyűjteményébe (s később a N. Múzeumba) pedig 1869-ben egy a piaczi
templom környékén lelt szerpentin-balta került.2 Ezek sorában említünk meg
egy hossznégyszögű rézvésűt is, mely az egri érseki múzeum birtokában van.3
Több emléke maradt a kőkori népességnek a szentendrei sziget felső
részében. így mindjárt Váczczal szemben Tótfaluról egy 19 cm. hosszú kőgyalut és négy kőéket szerzett a M. N. Múzeum Ebenhöch Ferèncz gyűjte
ményéből (Rég. N. 100/1877. 80—84), az itt volt őstelepre pedig azok a
durvább fekete agyagból készült edénytöredékek mutatnak, melyeket néhai
Varázséji Gusztáv gyűjtött össze a N. Múzeum számára. (Rég. N. 126/1877.
Duna-Bogdányról való ugyancsak Ebenhöch Ferencz gyűjteményéből 5 da
rab kőék és egy kőgyalutöredék a M. N. Múzeumban (Rég. N. 100/1877.
14—19.), s egy fekete kigyla vésű kereskedőtől szerezve (Rég. N. 96/1880),
Bonipert József bogdányi birtokos gazda és Szentpétery Pál dunabogdányi
református pap pedig, valamint Boynisich Iván, Morlin Emil és- Varázséji
Gusztáv egyetemi hallgatók 1877 folyamán különböző őskori cserépdarabo
kat, agyagkúpokat, szarvasagancsokat — rajtuk faragás nyomaival — aján
dékoztak a N. Múzeumnak. (Rég. N. 64/1877, 65/1877, 69/1877, 84/1877,
105/1877, 135/1877.) Volt köztük egy ép edény is szürke agyagból, kúp
alakú kidudorodással, továbbá szürőtöredékek s egy 5*2 cm. magas és 2*7 cm.
átmérőjű talpcsöves edényrészlet, a mi a hazai kőkori lelhelyeken többször
elő szokott fordulni; a cserépdarabok ujjbenyomásokkal, vonallal vagy ket
tős sordíszítéssel vannak ellátva. Duna-Bogdány mint bronzkori lelhely is
ismeretes, de hogy már előbb is lakott helynek kellett lenni, a kőeszközö
kön kivül mutatják a megmunkált szarvasagancsok, talpcsöves edények és
agyagkúpok ; mindenesetre óhajtandó volna, ha tüzetesebb ismereteink len
nének ezen őstelepről, mely a tökölihöz hasonlóan esetleg felvilágosítással
szolgálhatna a kő- és bronzműveltség közti átmenet homályos időszakára.
Ezenkívül Duna-Bogdány vidékéről is került néhány kőrégiség Ebenhöch F.
gyűjteményébe s innen a M. N. Múzeumba, nevezetesen Visegrádról egy
lyukánál eltört kőbaltarészlet, egy 19 cm. hosszú kőgyalu és 5 kőék (Rég.
N. 100/1877. 85—91.) s a szemközt fekvő Nagy-Marosról 4 kis kőék és
1 éktöredék, meg egy gömbölyűre csiszolt parittyakő. (Rég. N. 100/1877.
46—51.) A kőtárgyakon kívül e vidékről való még egy 5*7 cm. hosszú s
1

Arch. Közi. VII. k. i. r. 165. I. ábrával.
Závodszky Naplója 1869. év 20. sz. a. (Rég. Iratt. 60/1896.)
3 Hampel J.: Antiquités préhistorique. 1876. VIII. t. 8.
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élen 4'2 cm.! széles lapos rézvésű is, 1 minők a kő- és bronzkultura közti át
meneti időszakban szoktak előfordulni ; leihelyének Visegrádot mondta a ke
reskedő, kitől a N. Múzeum vette. (Rég. N. 86/1876.)
Kőkori emlékeket Budapest környékének északi részén a Dunától ke
letre is találunk több helyen. Ezek közé tartozik Kis-S^ent-Miklós és vidéke,
melynek régiségeit a hatvanas évek végétől kezdve Závodszky István, előbb
kis-szentmiklósi, aztán valkói jegyző gyűjtötte össze.2
Závodszky nem tartozott a rendszeres kutatók közé, ásatásokat nem is vég
zett, de buzgó gyűjtő volt, a ki rászoktatta ismerőseit és a föld népét, hogy a
mit véletlenül találtak, hozzávigyék; ezenkívül mindegyik helyen, hol 22 évig
tartó gyűjtése alatt tartózkodott (1868—75. Kis-Szent-Miklóson, 1876—79.
Valkón, 1880—-90. Gödöllőn), voltak olyan bizonyos határrészek, melyeknek
már a felszínén is találhatók régiségek, ezeket Závodszky gyakran fölkereste
s az ilyen «régészeti kirándulásai», a hogy ő maga szokta emlegetni, ritkán
maradtak eredménytelenül. Ezen helyek voltak Kis-Szent-Miklóson az Őr
hegy és az urasági major alatti, meg a nyiresen levő buczkák s a szomszé
dos veresegyházi nyires és Vaskapu, Valkón a Kásatető a malomgát körül
s az urasági téglaház, Gödöllőn pedig a gazdasági legelőn, a két patakma
lom fölött, a várostól délkeletnek fekvő homokbuczkák. Gyűjteményéből
néhány szebb példányt már 1876 őszén átengedett a M. N. Múzeumnak
(Rég. N. 278/1876, és 321/1876), míg a gyűjtemény többi részét, benne
125 obszidián- és kovapengét, szilánkot s nyílhegyet, 26 kővésűt s gyalut,
9 kőbaltát s buzogányt, 5 csiszolt kőgolyót, 1 csiszolt kőhengert, 1 kőhasábot, 4 fenkövet s 1 símítókövet 1896 elején szerezte meg a M. N. Múzeum.
(Rég. N. 2/1896.)
Kis-Szent-Miklós határában többfelé találtak régiségeket, kő- és bronz
tárgyakat, urnákat, agyagkarikákat és orsófejeket stb. A kőtárgyak nagyon
szétszórva fordultak elő s részben olyan helyeken, hol bronztárgyakat is lel
tek, úgy hogy bajos volna olyan pontra mutatni, mely valamely kőkori tanya
vagy temető jelenségeit árulná el. Egy fenkő alakú, 6*4 cm. hosszú s 1*4
cm. széles átfúrt lydit amulettet végén egy másik átfúrás nyomaival (Rég,
N. 278/i87Ó"25) 1869 körül a határ felső részén szántás közben, egy feke
tésbarna kőgyalut és ugyanolyan kővésűt 1870-ben faültetés közben az ura
sági majorban, egy a lyukánál kettétört szerpentinbalta részletet 1871-ben
1

Pulszky Ferencz : Magyarország Archaeologiája. Budapest. 1897. I. k. 96. 1. XIV. t. 1. á.
Régiséggyűjteményének naplószerüleg vezetett lajstromát 1. a M. N. Múzeum régiségtárában.
Rég. Lev. 60/1876. sz. a. Az 1876-iki budapesti ősrégészeti kongresszuson kiállított régiségeinek lajstro
mát pedig 1. Hampel J. Catalogue de l'exposition préhistorique. Budapest. 1876. 8j— 84.. 1.
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szántás közben, egy szürke kővésűt 187^-ben a község területén a Bottyán
utczai vízmosásban találtak; 1 gödörásás közben lelt urna fenekéről való. egy
vasalóalakú kőeszköz, egy másik ilyen kőék kovaszilánkkal, agyagorsófejjel
és 2 bronztöredékkel együtt a majoron alul, a tavon túl került napvilágra,2
ezek tehát már a bronzkor hagyatékához tartoznak még későbbi a bronz
nyilak s más bronztárgyak leihelyéről, a nyiresi buczkáról származó két kova
nyíl (Rég. N. 278/1876. 11.) és egy 7 cm. hosszú s 1*4 cm. széles kis kővésű
(Rég. N. 278/1876. 8.);3 kovanyiltöredéket a Veresegyházra vezető utón
is találtak 1873-ban, míg egy palakővésű töredéknek, mely 1871-ben került
Závodszky gyűjteményébe, nem említi a közelebbi lelhelyét. ;
A szomszédos Botiján területéről 4 kőeszközt szerzett Závodszky, mind
egyiket 1874 folyamán; ezek közül egy palakővéső a Kalváriahegy oldalán
vízmosásban került napvilágra; egy 17 cm. hosszú és 3'3 cm. széles quar-,
citpalavésőt (Rég. N. 278/1876. 7) még 1849-ben a szántóföldön leltek
Kis-Ujfalu felé; egy zölderes szerpentinvéső-töredék az öreghegyi szőllőkből való, valamint egy fekete palakőbaltatöredék leihelyének is a szőllőket
mondja Závodszky. Kovanyílhegyet itt is találtak a homokbuczkákban, nem
messze a vácz-hartyáni határhoz, kissé kelet felé (Rég. N. 278/1876. 12.)4
míg egy másik szép tejkova-nyílhegy (Rég. N. 278/1879. 13.) leihelye
Vác^-Hartyán területe, a rátóti és bottyáni határok összeszögelésétől északra
fekvő homokbuczka;5
A legtöbb kovanyílhegyet azonban néhány obszidiánnyílcsúcscsal, nucleussal és szilánkokkal együtt a veresegyházi határban, a Vaskapu környékén,;
a Nyiresen s a Mogyorós-erdő alsó északi részén levő buczkákban kapta
Závodszky, de itt is bronztárgyakkal, különösen pedig nyílcsúcsokkal vegye
sen. A Vaskapuról való 9 nyíl vörös, szürke és sárgás kovából, 2 obszidián
nyíl, 2 obszidián nucleus és több szilánk, a Vaskapu aljáról 1 vöröskova
nyíl s 1 töredék és 1 obszidián-szilánk, a Nyiresről obszidián-nyíl és dió
nagyságú obszidián nucleus, a buczkából 1 fehér kovanyíl, a Mogyorós-erdő
alsó északi részén levő buczkából egy ép szürke kovanyíl; ezekhez járul a
leihely közelebbi megjelölése nélkül egy lapos fekete palavéső s egy 12V2
cm. hosszú, 4Va cm. széles féldomború kővéső.6 Kózülök 5 kovanyilat és
1

L. Závodszky Naplóját (Rég. Lev. 60/1896) 1869/20., 1870/22., 2J, 1871/25., 1875/22. sz. a.
U . o. 1870/26., 40. sz. a.
5
U . o. 1870/60., 1872/10., 1871/48.
4 U . o. 1874/6, 7, 8, 26. - 1875/21. sz. a.
5 U . o. 1875/20. sz.
6
U . o. 1871/14, 24, 26, 46. - 1872/5, 15, 20, 26, 55. ;2, ?8. — 1870/5, 8, 11, ?2.
1875/19.
-•'"-'
2 i . — 1878/7. sz. a.
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4 obszidián szilánkot már 1876 november havában odaajándékozott Závodszky
a M. N. Múzeumnak (Rég. N. 278/1876. 10, 14.J, a többi pedig 1896-ban
került ugyanoda. (Rég. N. 2/1896.)
Gödöllő vidékéről az 1876-iki budapesti ősrégészeti kongresszus alkal
mával a gödöllői múzeum állított ki néhány kőrégiséget, u. m. egy nagy
mészkő-pörölyt s egy kisebbet trachitból, 2 vésőt és egy kerek parittyakövet
kvarczból.1 Ugyancsak Gödöllőről kapott még 1869-ben Závodszky 2 sima
fekete kőéket, melyeket azonban néhány évtizeddel előbb találtak; a nyolczvanas években pedig, Gödöllőn való tartózkodása idejében egy homokkőből
készült s fúrási kisérlettel ellátott golyócskával és egy fenkővel gyarapitotta
gyűjteményét; ezekhez járultak obszidián- és kovaszilánkok s egy obszidián
nyílcsúcs, melyeket részint a várostól délkeletnek fekvő gazdasági legelőn
levő homokbuczkákon, a két patakmalom fölött délre, részint a kis Rákosjorrás melletti felső buczkán, részint a tarlón gyűjtött össze, a hol azonban
uemcsak a bronz-,• hanem a vaskor kezdő szakának emlékei is találhatók.2
Ha az itt említett kőrégiségek neolitkori eredetéhez kétség férhet s
magát Gödöllőt eddigi ismereteink után alig számíthatjuk a kőkori telepek
közé: annál nagyobb bizonyossággal vehetjük ilyennek a tőle délkeletre fekvő
szomszédos Valkót, mely az itt napvilágra került régiségek alapján lakott
hely volt a kőkortól kezdve a római időkig. A rómaikori barbárok temetője,
hol 1872 november havában Huber Béla gödöllői urad. főerdész rendezett
ásatást, a Csörszárok közelében lévő Sz. Pálhegy aljában volt,3 a talált tár
gyakat Huber B. a M. N. Múzeumnak ajándékozta (Rég. N. 281/1872.).
Kő-, csont- és bronztárgyakat vegyesen a Kásatetőről gyűjtött össze Zá
vodszky István valkói jegyző korában, itt lehetett az őstelep, a mire utal pl.
egy itt lelt zúzókő és agyagkúp; egyéb tárgyak: egy 2'8 cm. hosszú és élén
2'2 cm. széles kis szürke kővéső, egy lyukánál eltört szerpentinbalta, 19 cm.
hosszú szarvasagancs-csákánytöredék, 8 cm. hosszú csontsímító, őzagancslyukasztó, hegye vésőalakra csiszolva s őzagancstöredék ; a malomgát fölötti
oldalról valók egy 12 cm. hosszú szürke kővéső, 2 kovanyílhegy, tüzkőmag
és szilánktöredékek, agyagamulette, csontártöredék s agancslyukasztó; ugyan
csak a Kásatetőn Lukács József földjén találtak egy 8 cm. hosszú bronz-,
lándzsacsúcsot.4 Ennek közelében, a Kásadűlőn, Sziráki Mihály földjén rej1

Hampel J. Catalogue de l'expos, prèhist. 83. 1.
L. Závodszky rég. naplóját 1869/21. — 1880/5. — 1881/5. 1883/2, 7. — 1884/8. — 1888/2}. —
1889/2, 6. — 1890/4, 6, 7, 8, I T , 12, 15. sz. a.
5 Arch. Ért. VII. 187?. 12. Rómer FI. Résultats généraux du mouvement archéologique en Hongrie.
Budapest, 1878. 150., 166., 167. 1.
, ,
4 Závodszky naplója 1876/22. — 1877/17. — 1878/2?, 27, 29, 15. — 1879/6.
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tette el valamelyik őskori ember a kincseit egy cserépedényben, ú. m.
3 reczézett és vonaldíszes bronzkarpereczet, 7 bronzgyú'rűt, 1 kapcsot, 1 haj
tűt és 1 bronztöredéket. 1 Egy másik őstelep nyomai az urasági téglaház
területén vannak, hol csonteszközök fordulnak elő, ú. m. egy 12. cm. hosszú
szarvasagancs-lyukasztó, 4 csontlyukasztó s egy átlyukasztott csonteszköz,
ugyaninnen való egy 9V2 cm. magas narancsalakú szalagos díszítéssel ellátott
kis bögre, a díszítés áll 7 szakaszban 4—4 hosszúkás s közepén kimélyített
vonalból ; a téglaházi agyagbányában őzagancs, csontlyukasztó, 3 símítóborda,
kőeszköztöredék és átfúrt agyaggúla mellett egy koponyacsont is előfordult,
a mi arra mutat, hogy a temetőnek is ezen a tájon kellett lenni.2 Kő- és
csonteszközök különben szórványosan másfelé is találhatók; így a faluban
Felső Sziráki Mihály kertjében egy 4 cm. hosszú, élén 31/2 cm. széles fekete
kővéső, Varga Mihály kútja körül egy 6*9 cm. hosszú, élén 3 cm. széles
lapos véső, az udvar egy másik részében 10.15 c m - hosszú, 3.5 cm. széles
domború hátú szürke kővésű, Túsor Pál kertjében egy 9V2 cm. hosszú,
6 cm. széles lapos szürke kővéső került napvilágra; a határban az urasági
táblán leltek egy hosszúkás parittyakövet sárgás márgából, a délkeletnek eső
Vajas dúlőn egy $.$ cm. hosszú szürkés palavésőt, a középdűlőn szürke
trachit baltatöredéket, a Sziloskaparton szerpentin-baltatöredéket, az erdőn
vízmosásban 14*5 cm. hosszú, élén 6V2 cm. széles lapos szürke palavésőt;
ugyancsak a határból való egy kis fekete kőgyalu, a kenderföldek melletti
homokbuczkában pedig találtak egy csontlyukasztót s a faiskolánál levő teme
tőben csontszerszámot, agyagkarika felét és 2 bögrerészietet; 3 közelebbről
meg nem jelölt helyről az itt említetteken kívül még 10 kőtárgy került
Závodszky gyűjteményébe, ú. m. egy szerpentin-kalapácstöredék, egy fekete
kőbalta fúrással, egy szerpentin véső, 2 szürke kővéső, egy 12 cm. hosszú,
s élén 3*3 cm. hosszú szürkésbarna véső, egy domború hátú 8 x / 2 cm. hosszú
3 cm. széles szürke vésü, egy 4*5 cm. széles fekete kővéső, egy 6Va cm.
hosszú, élén 4.$ cm. széles lydit véső (Rég. N. 278/1878, 9.) s egy 5 cm.
magas 1 hatoldalú szürkés kőhasáb. 4 A valkói kőtárgyakhoz csatlakozik még
4 obszidián-szilánk, mely az 1876-iki ősrégészeti kongresszuskor került a
M. N. Múzeumba (Rég. N. 321/1876.).
Valkótól északra a Galga mellett, Baghon a Sz.-János malmon fölül a
szántóföldek északi partoldalában kiálló cserép- és csonttöredékek mutatnak
1

U . o. 1876/8. sz. a.
U . o. 1876/17, 1.8, 25- — 1877/9, 10. 12. — 1878/10. sz. a.
3 1876/12, 15, 16, 24. — 1877/2, 3, 6. — 1878/18, j i , fx. -— 1879/5, r j ,
4 U . o. 1876/2, j , 6, 10, 29, 30, 5 7 . — 1877/1, 15. — 1878/2.
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egy őstelepre. Innen szerzett 1878-ban Závodszky egy 18V2 cm. hosszú
csontsimítöt. A Galga mellékén délkeletre Hévizén, a Szent-Andráshegyen
b. Nyáry Jenő ásatásai után ismeretes egy kőkori telep, honnan egy 3*5 cm.
hosszú és 2"8 cm. széles kőbaltatöredék, durva cserépdarabok feketére vagy
vörösre csiszolt agyagból s bemélyített vagy bevagdalt kusza vonaldiszítéssel
s bordadudorral, aztán hegyükön vésőalakra csiszolt szarvasagancsok, édesvizi kagylóhéjjak stb. kerültek a M. N. Múzeumba. (Rég. N. 83/1879.)
Héviz fölött fekszik Kis-Kartal, a kőkort jellemző zsugorított temetkezés
nek egyik leihelye, hol egy ülve eltemetett csontvázat találtak jobb kezében
kis csuporral ; a sír közelében előfordult egy vörösre égetett s átfúrt agyag
amulettféle is.1 A valkóvidéki lelhelyek csoportjához tartozik még Zsámbok, honnan egy szürke kővésőt szerzett Závodszky.2
Alább dél felé, Budapest környékének keleti szélén mindössze két leihelyet ismerünk.
Egyik Peckel, melynek határában különösen a Várhegyen, az öreg sző
lőkben s néh. Zsigmondy Vilmos volt orsz. gyúl. képviselő kertjében for
dulnak elő kőtárgyak. Zsigmondy V. a lelt tárgyakat, a mit megszerezhetett,
a M. N. Múzeumnak adta át, így 1880-ban egy 4*8 cm. hosszú és élén
3 cm. széles szerpentin-vésőtöredéket (Rég. N. 138/1880), 1887-ben pedig
egy 11 "5 cm. hosszú és 7*8 cm. széles kőbaltát és három darab 5*5—6 cm.
hosszú s 3'5—4"5 cm. széles kőéket (Rég. N. 104'1887.), továbbá kuszált
vonal- és benyomott búbos díszítésű cserépdarabokat (Rég. N. 114/1887.).
A kőkori agyagművesség emlékei közé sorolja Reinecke P. azt a szalagdiszű edényfeneket is, mely a Kopaszhegyen került napvilágra s 1865 óta
a M. N. Múzeum birtokában van; rajza többször megjelent.3 Őskori edény
különben gyakran található Péczel határában ; egy két osztályra osztott
sajátságos edényt Hampel közöl a bronzkori emlékek sorában,4 Rómer mint
urnatemetőt említi Péczelt,5 mely —• úgy látszik — a vasúti állomással
szemben levő hegyoldalban volt, honnan egy több más urnával telt ketté
tört agyagcsészét Lizits Károly gödöllői építőmester ajándékozott a M. N.
Múzeumnak (Rég. N. 170/1895.). Bronztárgy azonban tudomásunk szerint
nem fordult elő Péczelen, de vannak emlékek a vaskor elejéről; ilyen a
1

Arch. Közi. VI. 1872. 45.
L. naplóját 1877/5. s z - a 3 Arch. Közi. V. 1865. 48. 1. j . ábra. — Műrégészeti Kalauz. Pest, 1866. 28. 1. 40. á. — Arch.
Ért. X V I . 1896. 294. 1. 4. á. Pulszky F . Magyarorsz. Arch. I. k. 171. 1. L X I X . t.
4 A bronzkor emlékei Magyarhonban. L X X V I I I . t. 1. á. és L X X I X . t. I. á. Pulszky id. m. 171. !.
L X I X . t. 1.
•
5 Résultats Gén. du Mouvement Arch. 186. 1.
•••'."•
"
3

ío}

Szabó István tanyája melletti kerek halomban csontváz mellett talált, hasa
közepén kiálló gyűrűalakú füllel ellátott 12 cm. magas agyagfazék, melyet
Szabó István segédjegyző a M. N. Múzeumnak ajándékozott (Rég. N. 79/1898.);
a tói malom melletti dombon e sorok írója ásatott fel 1899-ben néhány
sírt, melyekben a fölszíntől alig egy ásónyomra kinyújtott csontvázak voltak
eltemetve s egyik mellett korongon készült bögre és 12V2 cm. hosszú vaslándsa volt (Rég. N. 43/1899.); egy hosszú vaslándsát már az ötvenes évek
ben is ajándékozott Bakics János ügyvéd a N. Múzeumnak (Rég. N. 42/1853.);
a falu közepén pedig egy csontváz derekán hengeralakú kagylógyöngyöket
találtak, melyeket (28 szemet) Kovács Illés földbirtokos szintén a Nemzeti
Múzeumba juttatott (Rég. N. 56/1866.). Mindezekből az látszik, hogy Péczel
lakott hely volt a kőkorban is, a vaskor első időszakában is, de a közbe
eső bronzkorra nincsenek biztos nyomok, mert az urnatemetkezés emlékei
nek fölvett edények esetleg vaskoriak is lehetnek.
A legdélibb őstelep volt Budapesttől keletre a vizsgálódásunk körébe
eső területen a gombai Várhegy, mely a kőkorból benyúlt a bronzkorba is.
A gombai telepet 1858 őszén id. Kubinyi Ferencz vizsgálta meg.* A földvár
a hegyháton délkelettől északnyugotnak terül el s egy magasabb csúcsban
végződik, mely előtt déli irányban két sáncz volt. Cserépdarabokat, kőtöredékeket, állatcsontokat a Várhegy egész területén lehet találni; Kubinyi a
déli és keleti oldalon s a hegy ormán ásatott, itt voltak a tűzhelyek faszén
nel s hamuval, köztük sok szarvasagancstöredékkel, marha-, ló- és disznó
csontokkal. Az edények sem idomukra, sem diszítésükre nézve nem hason
líthatók a tököliekhez, sokkal egyszerűbbek s nem oly változatosak, mint
ezek, csupán néhány fényesre csiszolt vörös és fekete bögre mutatja, hogy
a kőkori fazekasság nem barbárosodott el teljesen. De már nagyon., aláhanyatlott, a mi különösen a díszítés szegénységén ; látszik meg; az egész
edények közt csupán egy volt diszítve (Arch. Közi. Képatlasz VI. t. 11.):
öble fölött körülfutó, két vízszintes vonal alatt függélyes barázdákkal, a
többin még ennyi sincs. A cserepek közt a bütyökdiszítésen kívül vannak
egyszerű rovátkos edényszélek, domború szalagban ujjbenyomásos dísz, be
nyomott pikkelyforma sorok s aztán a szalagdísznek néhány egyszerűbb,
többnyire bekarczolt változata. A Kubinyi F. által a N. Múzeumnak aján
dékozott tárgyak csupa agyag-, kő- és csontneműek; volt köztük 14 bögre
s egy nagyobb füles edény felső része, melyet még 1853-ban ásatott ki
Fáy János földbirtokos és az ő ajándékakép adta át Kubinyi, volt továbbá
* Arch. Közi. 1861. II. k. 104—T09. 1. és Kép-Atlasz. V. rész. III—IV, VI—IX. tábla.
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két táltöredék, agyagkanál, tölcséralakú agyagtöredék, fedőrészlet, aztán
agyagkorongok, két agyag-gúla, tapasztöredékek és cserépdarabok; ezen
kívül két sajátságos gömbforma agyagtömb, tetején egy, oldalt két lyukkal
(Arch. Közi. Képatl. VII. t. 33.), efajta, majd zsemle-, majd körte-, majd
dinnyegerezdforma agyagtárgyak a gombosi kőkori telepről ismeretesek ; *
ezekhez járul még két szerpentinbalta töredéke, két kővéső, öt őrlőkő,
hat csiszolókő, egy átfúrt szarvasagancs, szarvascsontból készült véső, két
csontlyukkasztó és egy amulettenek használt disznóagyar, a mi többek közt
a lengyeli kőkori népesség hagyatékában is feltalálható ; ide tartozik még
az őskori telepeinken (Tószeg, Szíhalom sat.) oly .gyakori s nagy tömegben
előforduló édesvízi kagyló, mely egyik legfőbb tápszere volt az európai kő
kor népének. (Rég. N. 103/1860.). A gombai telepről való ismereteinket
sokban kibővítik az 1873. év folyamán Fáy Elek úr által több izben ajándé
kozott régiségek (Rég. N. 35/1873, 45/1873, 56/1873, 62/1873.), melyek
két bronztűn kívül szintén kő-, csont- és agyagnemuekből álltak, mint
Kubinyi F. leletei, nevezetesen volt köztük egy kőbalta, hét bazalt-, szer
pentin- és egyéb kővéső, két köszörűkő, egy parittyakő, egy kőamulette,
továbbá szarvasagancsból készült kalapácsok, simítok és lyukasztók, négy
agyagkúp, agyagkarikák, gyöngyök és orsófejek, egy édesvízi kagyló s aztán
hét edény, de a mellett, hogy egészben véve megfelelnek a Kubinyi-féle
tárgyak általános jellegének, újabb adatokat is szolgáltatnak az összehason
lításra. A bögrék közt előfordul a mészbetétes diszítésmód is, egy csészén
pedig egy a kolozsvári múzeum tulajdonában lev') tordosi edény 2 pontozott
vonaldiszítését találjuk ; van aztán az agyagnemüek sorában egy a szíhalmi, tó
szegi, pilini, lengyeli, vattinai, petrisi 3 stb. őstelepeken is előforduló állatalakok
hoz hasonló jellegű bika, melynek — sajnos — elől, hátul letört a lába. (Rég.
N. 35/1873, 45/1873, 56/1873, 62/1873.) Volt aztán Fáy úr adományában a
kő- és csonteszközökön kívül — mint említettük — még két nagy bronztű
is gombaalakú fejjel ellátva (Rég. N. 45/1873. 1—2.), minők a bronzkor
elejéről ismeretesek,4 a mi közelebbről is meghatározza a gombai telep
idejét. Abból az átmeneti korszakból való, a mikor a neolithkori nép még
a régi kő- és csonteszközöket használta, de már a bronzzal is kezdett meg-
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Arch. Ert. XXIII. 190J. ÇS. 1. 9—12, 16. ábra.
Rajzát 1. Zeitschr. für Ethn. 190J. XXXV. 2/j. füz. 442. 1. 1$. á.
3 HampelJ. Catal. de l'expos, piéhist. 118—119. 1. és Bronzkor. LXXI. t. 5—12. L. még Arch. Ért.
XXII. 1902. J5$. 1. Wosinszky M. Tolna vármegye a^ őskortól. 152. 1. XLIII. t. I. és j j i . 1. LXXX. t.
ç; á. Arch. Ért. XIX. 1899. 173. 1. 42. á. XXI. 1901. 226. 1. I4—IÇ. á. XXII. 1902. 419.
4 L. Reinecke P. tanulmányát Arch. Ért. XIX. 1899. 246. 1. V. ö. 246. 1. V. ö. 241. 1. VII. t. 11. á.
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ismerkedni, a bronz azonban még ritka s inkább csak ékszernek alkalmaz
ták. E két tűn kívül nem ismerünk más bronztárgyat Gombáról. 1 Van
azonban néhány lelet a vaskorból, ú. m. egy La Téne-kardtöredék, melyet
a Várhegyen találtak, s aztán a gombai fensíkról fehér, piros, zöld és sárga
puszta gyöngyszemek, amazt Francsek István, emezeket Márton József ref.
lelkész ajándékozta a N. Múzeumnak. (Rég. N. 94/1864. és 29/1866.)
Budapest környékének nyugoti széléről nagyon kevés adatunk van.
Tinnyén az urnatemetőn kívül kerekded halmok alatt emberi csontokkal lelt
kőbaltáról tesz említést Vásárhelyi Géza úr,2 de ez aligha neolithkori, hanem
a korai vaskorba tartozó urnatemetővel függ össze, hol a kővel letakart s
kövekkel körülrakott urnában vaskésen kívül szintén előfordult kőeszköz.
Újabban szintén hamuvederben találtak két kifúrt kőeszközt vastárgyakkal
együtt. Padról kicsiny szerpentin vésük vannak Vásárhelyi G. úr birtokában.
Tökről ismerünk egy kifúrt fekete kőbaltát.3 Sóskuiról egy kőgyalú és kőék
van a M. N. Múzeum birtokában. Megemlítjük még Jás%falut, hol az ősszel
Fürst birtokán, mint Vásárhelyi G. úr értesített, ülő csontvázat leltek és
Biát, honnan 2 bütykös durva edénytöredéket Lóczy Lajos hozott a N. Múze
umnak. (Rég. N. 62/1876).
A néhány évezreden át tartó neolithkori kultúrát még nem váltotta fel
a bronzkultura, a mikor már ismeretes volt a réz feldolgozása és használata.
De ezt az átmeneti időt nem tudjuk elkülöníteni a kőkori műveltségtől,
rézkori telepek vagy temetők olyan értelemben, mint a bronzkoriak, nem
fordulnak elő nálunk, melyek egy külön rézkori műveltségnek akár a neolithkoritól, akár a bronzkoritól eltérő képét tüntetnék fel. A tiszta rézből
készült eszközök többnyire szorosan csatlakoznak a kőtárgyak vagy a bronz
tárgyak idomához, a mi néhány magában álló réztipus van, minő pl. a
keresztben álló kétélű csákány, az még vitás, hogy nem egy sokkal későbbi
korszaknak a hagyatékához tartozik-e? Mellőzve különben e kérdés vita1
Az 1876-iki ősrégészeti kongresszus alkalmával volt ugyan néhány bronztárgy, ú. m. egy kard
töredék, két sarló, egy széles és egy keskeny karperecz, két véső és egy tölcséralakú csüngő dísz
kiállítva a Kubinyi F. által 1858-ban fölásatott gombai régiségek sorában fV. ö. Hampel J. Catalogue de
t'expos. préhist. 81—82. 1. és Trouvailles de l'âge de bron\e 14. l.j, de nyilván tévedésből kerültek közéjük.
A tévedés azt okozhatta, hogy a Kubinyi-féle jelzőczédula ezeken is olyan, mint a gombai tárgyakon, a
mi bizonyítja, hogy csakugyan Kubinyitól kerültek a N. Múzeumba. De mivel sem Kubinyi nem említ
bronztárgyakat az Arch. Közi. II. kötetében közölt s föntebb már idézett leírásában, sem a N. Múzeumi
Naplóban nincs nyomuk : valami más leletheiyről valók, a hol Kubinyi szintén ásatott. Legvalószínűbb,
hogy a kisterennei bronzleletek közé tartoznak, melyeket Kubinyi a muszkák áital 1849-ben fölégetett
losonczi házának romjaiból összeszedve az ötvenes évek elején a Múzeumnak ajándékozott. Az égés
nyoma, a mi a tárgyakon látható, mindenesetre arra vall, hogy Kubinyi losonczi gyűjteményéből valók.
2
Arch. Ért. 1890. X. 450—452.
3 Arch. Közi. VI. I. 106.
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tását, együttesen sorolom fel a Budapest környékén talált réztárgyakat.
Csak azt jegyzem még meg, hogy csupa szórványos leletről lesz szó az
alábbiakban s nagy részüknél még a leihely sem egészen biztos, mert
kereskedőnek a bemondásán — megengedem, hogy jóhiszemű bemondásán
alapszik, a ki talán már maga is harmad-, negyedkézből vásárolta. így p.
részint mint békásmegyeri, részint mint ó-budai, részint mint rákospataki,
részint mint kalázi és pomázi leleteket szerzett a M. N. Múzeum 1876—•
1899 közt egy budapesti kereskedőtől több rézeszközt, melyek esetleg egy
leletből valók s mint elrejtett kincs kerültek a földbe. Lehetséges, hogy a
kereskedő munkásoktól szedte össze, a kik szétosztották maguk közt a
leletet s a környékbeli munkások
lakhelye szerint mondta hol az
egyik, hol a másik lelhelyet.
Ezt a lehetőséget véve ala
pul, valahol O-Buda és BékásMegyer közt akadhattak egy na
gyobb rézleletre még a hatvanas
években vagy még előbb. Egy
Ó-Budán lelt nagy rézcsákányról,
(ezenkívül rézbuzogányról és füles
őskori rézvésők.
vésőről) már az Archaeologiai Köz
lemények VI. kötetében (2. rész,
190. 1.) van említés s talán ez az a bécsi Naturhist. Sammlung birtokába került
kereszteld' rézcsákány, melynek lelhelyéül Ó-Buda-Békásmegyer (Krottendorf) van megnevezve.
Mint Ó-Budán lelt réztárgyakat, a következőket szerezte meg a Magy.
Nemz. Múzeum: 1. Köpüs, keskeny véső, homorú, de csonka éllel, köpüje
körül három bordával, hossza 12*8 cm., éle r í cm. Vétel Wolftól (Rég.
N. 7/1886). 2. Véső, hossznégyszegletú, vékony hasáb, fölületének egyik
lapja sima, másik darabos, hossza 8*7 cm., szél. 2 7 cm. 3. Hasonló, élétől
fölfelé fokozatosan keskenyedik, fölülete darabos, hossza io'8 cm., szél. 4 cm.
4. Csákány, kettős éllel, hossza 24*4 cm., szél. közepén 4"8 cm. E három
darab vétel Krausz Jakabtól. (Rég. N. 51/1890). <• Lapos véső, hossza
i4"2 cm., szél. 7 cm. Vétel Krausztól. (Rég. N. 46/1893.) Ezekhez járul
6. egy rendkívül nagy halászhorog,* felső részén meggörbítve, hossza 10*5 cm.,
melynek nem tudtam nyomára akadni, mikor került a N. Múzeumba.
* Pulszky F. Magyarország Archaeologiáia. I. k. 118 1. XXV. t. 8. á. Merman Ottó : A halászat könyve. I. k.

fô?

«Rákospatak» leihely czímén 3 réztárgyat vásárolt a Nemz. Múzeum
említett Krausz Jakabtól, u. m. 7. egy vésőt gyengén hajló éllel, hossza 9*8 cm.,
szél. 5'3 cm.; 8. háromszögű tőrpengét, félköralakú tövében 4 szögecscsel,
hossza 15 cm. ; 9. egy hasonlót, de világoszöld patinája kétséget támaszt,
hogy nem bronz-e? hossza 227 cm. (Rég. N. 65/1889. 1 — 3.)
A «békás-megyeri», szintén Krausztól bronzokkal vegyesen szerzett
réztárgyak a következők: 10. lapos vésű kovácsolva, hossza 11 "2 cm.,
éle 5"4cm. (Rég. N. 165/1876. 1.) 11. csákány, széthajló éllel, hossza 18*5 cm.,
szél. 4 cm.; 12. gyalu-töredék, hossza 5 cm., szél. 6 cm. (R. N. 17/1883. 1—2.);
12. keskeny véső, hossza 6 cm., szél. 1 cm. (R. N. 31/1883. 3.), 14. gyalu,
hossza 14*5 cm., szél. 3.5 cm. (R. N. 34/1883.);
15. igen durva véső, felső részén lyukkal, hossza
13*5 cm., szél. 17 cm. (R. N. 36/1883); 16.
lapos véső, hossza 147 cm., szél. 4 cm. (R.
N. 92/1884 b); 17—18. két véső, egyiknek
hossza 11 '5 cm., szél. 4 cm., másik hossza 13 cm.,
szél. 3.5 cm., (R. N. 91/1887. 1—2); 19. lapos
véső, hossza 6*5 cm., szél. 9*4 cm. (R. N.
51/1893) ; 20. szabálytalan parallelogramm idomú
véső, hossza 12*6 cm., szél. 3.5 cm. (R. N.
14/1895.7.); 21. lapos véső (R. N. 133/1895. 1.),
22. csákány fele (R. N. 133/1895. 2.); 23. u. a. (R. N. 41/1896), 24. rossz
fentartású, keresztélű csákány, hossza 17 cm., éle egyik felén 4*4 cm.,
másikon 3.5 cm. (R. N. 59/1896, 1.); 25—26. csákány, hossza 27*3 cm.
és lapos véső, hossza 11*4 cm. szél. 7 cm. (R. N. 65/1897); 27—28. lapos
véső, hossza 9*4 cm. és keresztélű csákány, hossza 16*5 cm. (R. N. 70/1897);
29. csákány fele (R. N. 62/1899) s 30. keresztélű csákány, hossza 38 cm.
(R. N. 71/1899.). 1 Ezen csoportba számíthatunk még egy Weisz Mihálytól
szerzett kitüremlett szélű, nyéllyukkal ellátott s az él felé egyenszárú három
szögformában keskenyedő 18 cm. hosszú rézcsákányt, melynek lelhelye
állítólag Kalá% (Rég. N. 50/1896. 8.) s egy másik, durván kalapált négy
szögletes testű, 14 cm. hosszú csákányt, melyet a többször említett Krausz
Jakabtól vásárolt a Nemzeti Múzeum s mint mondta, Pomá^on találták.
(Rég. N. 7/1884.) 2

1

Néhánynak a rajzát Pulszky F. után adjuk.
Pulszky F. id. m. I. k. 95. 1. XIII. t. 5. ábra.
118. 1. XXV. t. 9.
2

97. I. XIV. t. 15. á. — 117. 1. XXV. 6.
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Az itt említetteken kívül ismerünk még egyéb Budapesten talált réz
tárgyakat is. A Kis-Dunából való egy egészen sima s 16 cm. hosszú réz
csákány, melyet a M. N. Múzeum Hajnal József szekerestől szerzett
(Rég. N. 209/1874.). Egy rézcsákányt, mely Tarcsay úr birtokában van,
Pulszky F. említ,1 ezenkívül az 1876-iki ősrég. kongressus alkalmával a
debreczeni ref. kollégium is állított ki egy csákány töredéket és vésőt.2
A biztos lelhelyek közé tartozik Csepel, hol Wiederkirchner János
földjén találtak egy 23 cm. hosszú keresztélű rézcsákányt, melyet Kaszap
Kálmán csepeli jegyző hivatalosan küldött be a N. Múzeumnak (Rég. N.
81/1897.). Tétén/ határában már a hatvanas években találtak réz tárgyakat,
ú. m. a híres czofalíi arany csákányhoz hasonló idomú baltát, vastag réz
sodrony karikát s a Dunában baltát és csákányt, melyek Schieffer János gyűj
teményébe kerültek 3 Ezen vidékről valók azok a réztárgyak is, melyeknek
lelhelyéül Érdet mondta Krausz J. ; a tárgyak: egy 16 cm. hosszú keresztélű
csákány s egy másik csákány lefelé hajló két
ággal, egyik tompa végű, másik éles, hossza
1 $ "5 cm., aztán tőr gerincz nélkül, hossza 16*4
cm. és lapos véső, foka felé erősen összefutó ol
dalszélekkel, hossza 13 cm. (Rég. N. 30/1899.).
SchiefFner J. a hatvanas években Duna PenTaksonyi rézcsákány.
teléről szerzett réztárgyakat ú. m. «lándzsa he
gyet» ftőrpengét), füles vésüt és fokost.4
Taksony határában 1881-ben két keresztélű csákányt találtak szántás
közben; egyik 21*5 cm. hosszú (a két ága 9 és 8 cm.), éle 5'6 és 4"3 cm.
széles, a másiknak a hossza 19 cm. (ebből a két ága 8-5 és 6'$ cm.), éle
pedig egyik oldalon 6, másikon 2*5 cm.; Kaszap Kálmán községi jegyző
ajándékából mindegyik a M. N. Múzeumba került. (Rég. N. 15/1881.).5
Ugyancsak a környékről, állítólag Dabasról valók a Krausz Jakabtól 1883-ban
vásárolt réz eszközök is, ú. m. véső, hossza 13 cm., szél. 3 cm., ugyanaz,
hossza 12 cm., szél. 3 cm.; igen keskeny véső, hossza 12*5 cm., szél. r e cm.
(Rég. N. 121/1883.); 14—15 cm. átmérőjű nyitott karikák, kettő ép, három
ketté törve, egy pedig három darabban (Rég. N. 122/1883., 123/1883.);
alaktalan lapos véső, hossza 9 cm., szél. 3 cm.; egy másik ketté törve, ki1

Id. m. 82. 1.
H a m p e l J. Catalogue de l'expos. préhist. 99. 1.
3 Arch. Közi. IV. 170. VI. 110.
4 Arch. Közi. IV. 165. VI. 102.
5 Pulszky F . id. m. 108. 1. X X . t. 4. á b r a .
2
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szélesedő éllel, hossza 9/$ cm., szél. 2'c cm. (Rég. N. 128/1883.); lefelé
hajló élű, két ágú rézcsákány, hossza 28 cm. s véső töredék, hossza 12 cm.,
szél. . 3 cm. (Rég. N. 132/1883.). Ezekhez csatlakozik még néhány bronz
véső is,
.
Budapest vidékének északi területén a kőkori lelhelyek felsorolásánál
már megemlítettük a vác(i és visegrádi rézvésőket. Ezekhez járul egy Tinnyén, a Pilis-Csaba felé vezető mély utón napfényre jött rézvésú, melyet
Vásárhelyi Géza úr szerzett meg. Egy 35*8 cm. hosszú keresztélű csá
kányt Tó-Györkön találtak,1 mely aztán Földváry László ajándékából a
M. N. Múzeum birtokába jutott (Rég. N. 102/1879.). Tó Györkről
csupán a vaskor elejéről ismerünk még leleteket; ilyenek a Szontagh
Gusztáv csendbiztos földjén még a hatvanas években csontváz mellett
talált háromélű bronz nyílcsúcsok, melyekből kettőt Závodszky István kisszentmiklósi jegyző szerzett meg 1870-ben,2 aztán csontváz fejénél lelt s az
eperjesi kollégium birtokába került
kis agyagedény és ezüst fülbevaló;3
ide tartozik még egy három élű
bronz nyílcsúcs és k ő g y ö n g y ,
lyet

Schulcz
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Tógyörki rézcsákány. ;

.'

a M. N. Múzeumnak. (Rég. N.
114/1870., 1 íó/1870.) Nem tudjuk még ez időszerint megállapítani a rézcsá
kány összefüggését e leletekkel, de mégis szükségesnek láttuk felhívni a figyel
met arra a jelenségre, hogy a Tó-Györkön napvilágra került régiségek együt
tes jellege milyen környezetre utal. Számba veendő ugyanis, hogy ez a sajátsá
gos csákányidom, melynek egyik éle vízszintes, másik függélyes, sem a kő-,
sem a bronzkori formákkal nem függ össze, vasból azonban vannak megfelelő
csákánytipusok. Az is figyelmet érdemel, hogy elterjedési köre a Kaukázus
északi vidékétől kezdve a túrán területre esik, úgy hogy önkénytelenül is
eszünkbe jut a kétélű «szagarisz», a mi Herodotus szerint a feketetengermélléki szkithák, középázsiai masszageták és szakák fegyvere volt (I. 215.
IV. 5. VII. 64.). Hampel J. és Reinecke P. kutatásai után a magyarországi
vaskor kezdő szakában egy külön szkitha-csoportot kell fölvenni, melyhez
tartoznak többek közt a három élű bronznyílcsúcsok is, valamint a kereszt
élű rézcsákány típushoz közeledő vascsákányok.4 Az utóbbiak mindenesetre
1

Pulszky F. Magyarors\. Arch. I. k. 109. 1. XXII. t. 1. sz.
Závodszky id. naplója 1870/45., 46. sz. a.
3 Arch. Közi. VI. k. i n .
4 L. Arch. Ért. XVII. 1897. 22., 64. XVIII. 1898. 269.
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tovább fejlett későbbi idomot tüntetnek fel, de ne feledjük, hogy a szkitháktól keletre lakó masszageták még Herodotus korában is réz (vagy bronz)
fegyvereket használtak s a királyi szkitháknak vagy szkolotoknak a Kr. e.
VII. században Dél-Oroszországba való benyomulása előtt már valami két
korábbi szkitha áramlatra következtethetünk. Mindenesetre arra mutatnak az
egyes jelenségek, hogy a keresztélü rézcsákányokat, melyek úgy a budapest
békásmegyeri, mint a taksony-dabasi területen előfordulnak, külön választva
a kőkori típusoknak megfelelő csoporttól, a bronzkor vége felé eső idő
szakba helyezzük.
Hasonló kételyek támadhatnak az aszódi réztárgyak korai eredete felől
is. Ezek: egy 23 cm. hosszú keresztélű rézcsákány; egy 17*5 cm. hosszú s
4*8 cm. széles fejsze és egy 17*5 cm. hosszú, 4 cm. széles tőrpenge, 1 me
lyeket a M. N. Múzeum Schifnertől vásárolt 1876-ban. (Rég. N. 67/1876.)
Nem ismerjük a találás körülményeit, sem az aszódi bronzkori lelhelylyel
való összefüggést; nem tudjuk, együtt találták-e a keresztélű csákányt a tőr
rel és fejszével, mely utóbbi tipologiailag a neolithkor végére is helyezhető.
Csak azt a körülményt akarjuk kiemelni, hogy az aszódi bronzleletben van
nak olyan tipusok, melyek határozottan a bronzkor végére utalnak, ilyenek
pl. a háromélű szkitha nyílcsúcsok, melyeket különben Reinecke P. inkább
hallstatti formáknak tart s aztán a villanovai behozatal idejébe tartozó bronz
edény stb. 2 Ezzel szemben ki kell emelnünk, hogy kőkori emléket ép úgy
nem ismerünk Aszódról, mint Tó-Györkről. Magában véve ugyan ez még
mit sem bizonyít, de ha következetesen találnak ismétlődni az ilyen jelen
ségek, még sem lehet véletlenségnek tekintenünk.
E csoportba tartozik az a szkitha vas csákányokhoz hasonló kétágú,
egyik oldalon tompa végű, 151/2 cm hosszú réz csákány is, melyet Kerepesről
szerzett a N. Múzeum (Rég. N. 48/1902.).

Valami 1000—1200 évnyi időtartamot foglal magában a magyarországi
bronzkultura kora, mely a Kr. e. utolsó évezred táján ment át a vaskori
kultúrába.3
1

Hampel J. Ant. préhist. VIII. i.
A tárgyakat 1. Hampelnél A bronzkor emlékei. XXVIII. t. 12., í j . a. LXV. t. 5. á. Reinecke P.
észrevételeit 1. Arch. Ért. XVII. 1897. 24. XIX. 1899. 518.
3 Kezdete semmi esetre sem lehet későbbi a mykensei műveltség azon időszakánál, melyre III.
és IV. Amenhotep egyiptomi fáraók skarabeusai a korhatározók. III. Amenhotep Kr. e. 1459—-1402-ig,
IV. Amenhotep Kr. e. 1405—1391 közt uralkodott. Viszont korábbi sem lehet az egyiptomi XII. dinasztia
idejénél, a mi a régebbi számítások szerint a Kr. e. III. évezred dereka felé esett (Flinders Pétrie sz.
2
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E kor különböző időszakaiból származó emlékeknek, bronztárgyaknak,
földberéjtett kincsnek, urnatemetőknek sat. egész sora ismeretes Budapest
környékéről.
Magának Budapestnek a határában egyes bronztárgyakon kívül, melye
ket vagy elrejtettek, vagy véletlenül jutottak a földbe és Dunába, legalább is négy
urnatemető került napvilágra, ú, m. a külső soroksári úton, a városligetben,
a Kelenföldön és a pest-rákosi országúton. Ezenkívül az ó-budai szeszgyárnál
egy tüzelőhely közelében 1868/69 t e ^ n mintegy 9 agyagkúpot találtak, a
mi őstelepre mutat. Ezek közül egyet dr. Rómer FI. a N. Múzeumba
hozott be. (Rég.*N. 198/1870.)*
Az urnatemetők közül legkevesebbet tudunk a Városligetiről. Az Archaeologiai Közlemények 1863-ik évfolyama (III. k. 173. 1.) említi, de csak anynyit jegyez meg, hogy a mikor a tavat ásták, talál
tak egy hamvvedret.
A külső soroksári úti urnatemetőre az összekötő
vasúti híd felől levő oldalon az általános csatornázás
központi szivattyútelepének készítésekor 1891 augusz
tus havában bukkantak. A fővárosi mérnöki hivatal
azonnal értesítette a leletről a M. N. Múzeum igaz
gatóságát, mely még aznap, aug. 1 o-én délután e sorok
íróját küldte ki a talált tárgyaknak a M. N. Mú
zeumba leendő beszállítására. Az ép urnák még ere
deti helyükön voltak, csak a föld volt mellőlük el
takarítva ; egyszerűen a földbe voltak helyezve s így
mindenesetre más időszakból valók, mint a kelenföldiek, melyeket kövekkel
körülrakva s lapos kővel letakarva találtak. Az urnát azonban nem hagyták
Kr. e. 2778—2565, Brugsch sz. 2466—22?}, Lepsius sz. 2}8o—2156, Liblein sz. 2268—2108), Montelius :
nDie Chronologie der ältesten Bronzéit» ez. művében (V, ö. Archiv für Anthropologie 1900. XXVI.
6j6 s köv. 11.) ez alapon a Kr. e. III. évezredbe tette az aegei vagy praemykenaei bronzkultura keletkezé
sét, melyen fölismerhető a XII. dinasztia idejebeli egyiptomi műveltség befő yása s ebtől kiindulva, a
Kr. e. 2000 évig, sőt korábbra is vitték az európai bronzkor kezdetét (V. ö. Reinecke P. Tanulmányok
a magyarországi bronzkor chronologiájáról. Arch. Ért. XIX. 1899. 252. 1.) Ma azonban már pontosan meg
jehet állapítani a XII. dinasztia uralkodása idejét a kahuni papyruslelet azon adatából, a mely arról
szól. hogy a Sziriusz hajnali fölkelése III. Uszurteszen király 7-ik évében, a Pharmuthi hónap ió-ik nap
ára esett. (V. ö. Zeitschr. f. Ägypt. Sprache. XXXVI!. k. 2. fűz. 89. 1. — Proceedings of the Society
.•of Bibl. Archaeology. 1899. XXI. k. 7. r. 26}. 1. — Revue Archéologique 1899. szept. fiiz. 558- 1.) Dr.
Mahler Ede számításai szerint ennek megfelel Kr. e. 1876 július 19 s így a XII. dinasztia uralkodását
vagy félezer éyvel későbbre kell tenni, mint eddig hitték, tartott ugyanis Kr. e. 1995-től Kr. e. 1801-ig.
(Das mittlere Reich der ägyptischen Geschichte. Zeitschr f. ägypt. Sprache. XL. köt. és A régibb bronzkor
chronologiájáho\. Arch. Ért. XX. 1902. 29}—296.J. Minden további következtetésnél tehát, mely a XII.
dinasztia idejéből indul ki, ezzel a datummal kell számolni.
' •.
* Arch. Ért. I. 1869. J02.
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födetlenül, mint a tököli temetőnél jegyeztük meg, hanem tállal bontották le.
(L. a mellékelt rajzot.) Mintegy 11/9 méter mélyen voltak a földben, de akadt
olyan is, mely egy jó ásónyomra már előbukkant. Összesen 11 urnafészek
került ekkor napvilágra, északon sorjában egymás mellett négy, a déli olda
lon pedig hét, de egészben csak négyet lehetett közülök kivenni, azok is
megvannak csorbulva és repedezve, a többi pedig darabokra tört össze még
a földben.
A legnagyobb urna 52*7 cm. magas, öble ^3*8 cm., nyilasa 2i*$ cm.,
fületlen, öblén rovátkos domború szalagsáv fut körül. Benne volt egy 7 cm.
magas, 6'8 m. széles kis bögre, melynek azonban hiányzik a felső része,
fülének is csak az alja maradt meg. Egy másik, valamivel kisebb urna nél
külöz minden díszt, de két füllel volt ellátva, egyik azonban letört; mag.
48*6 cm.; öble 24, nyilasa 19*5 cm. átmérőjű. A füle mellett volt egy két
darabra tört bögre, melynek füle a nyilas pereméből nő ki, az előbbinél
valamivel karcsúbb, de magasabb, nyilasa ugyanis 6'Ç cm., mag. 8 cm. Az
urna egy széles lapos fülű tál részlettel volt letakarva, széles hornyolatú
peremének tövét bemélyített rovátkák díszítik. A harmadik urna még a leg
épebb valamennyi között, nyakának nyiláspereme is csak kevéssé van meg
sérülve; mag. 48^6 cm., öble 42*8, cm., nyilasa 25 cm. Fölötte volt egy
másik urna, melynek középső része, miután a föld súlya alatt az urna össze
tört, amarra csúszott. A negyedik urna két kis lapos füllel van ellátva s
öblén rovátkos domború szalagsáv fut körül ; elég magas nyakának két harharmada hiányzik, úgy hogy magassága most csak 45*6 cm., öblének át
mérője 42"8, nyilasáé 19*5 cm. Valamennyi edény finom szemcséjű agyagból
készült s elég egyenletesen feketére van égetve, itt-ott van csak rajtuk sár
gás folt. Mindegyik urna fenekén égett csont- és hamu maradvány volt, egy
ben azonban, a mely összetörtr bronztárgyak is fordultak elő, nevezetesen:
a) egy 8*4 cm. hosszú, 2*9 cm. széles tőrpenge, közepén domború gerinczczel s vízszintesen záródó tövén két kis szöggel, melylyel a csont- vagy
famarkolatra erősítették ; b) tölcséralakban összehajtott, oldalán két lyukkal
ellátott, 2'9 cm. hosszú és i'2 cm. széles csüngődísz; c) hengerded tekercs
töredékek 3-féle változatban, 6 darabban.
1893 október havában a keleti oldalon levő homokdombban ismét
találtak néhány edényt, melyek, valamint azon urnák és tálak, a melyek dr. Kuzsinszky Bálint 1894-iki ásatása alkalmával kerültek napvilágra, az aquincumi
múzeum tulajdonában vannak. Ez alkalommal hét urnát találtak, melyek
nagyobb tállal voltak betakarva s néhány urna nyílásában a fedő tál alatt
még egy kisebb csésze is volt, míg az urna füle alatt egy kis bögre feküdt ;

az urnák tele voltak égett apró csontszilánkokkal és hamuval, bronztárgy
(egy tű) csak egyben fordult elő. Az I. számmal jelzett urna 46 cm. magas,
hasbősége 44*5 cm., fül helyett a nyaka alatt két kis csücsökkel van ellátva;
mint az ábrán látható, szétesett, de még sem annyira, hogy ne lehetett
volna összeállítani. A fedőtál átmérője 42 cm. s szürke, itt-ott vöröses agyag
ból készült. Alatta volt egy 8*5 cm. átmérőjű vastagfalú urnafenék, 2 és 1
vonalból álló bekarczolt díszítéssel, az urna füle mellett pedig egy 8 cm.
magas és nyilasán io'Ç cm. átmérőjű pohár durva, szürke agyagból. A II. sz.
urna magassága 47 cm., hasbősége 40 cm., egy oldalon nagy füllel, öble
alatt domború szalagsávban az V. és VII. urnához hasonló benyomott láncz-

Térrajza a külső-soroksáriuti dunaági urnatemetőnek.

Bronztű.

díszítéssel ellátva. A III. urna 40 cm. magas, hasbősége 36, nyilasa 17, alja
11 cm., oldalán két kis fül van, mely az öble alatti lánczdiszítéssel együtt
egyezik a VII. urnáéval. A mellette talált 7 cm. magas bögre egyik oldalon
füllel volt ellátva. A IV. urna hasonló a II. számúhoz, nagy füle, valamint
díszítése ugyanolyan, mint ezé, de hasasabb, magassága ugyanis csak 44 cm.,
ellenben hasbősége 41 ^ cm. Úgy az urna, mint fedő tála nagyon szétesett;
ez utóbbi 23*5 cm. magas, nyilasa 42 cm. átmérőjű, nyakán két füllel van
ellátva. Alatta volt egy 9 cm. magas, 19*5 cm. átmérőjű füles csésze, mely
nek azonban letört mind a két füle. Az urna füle melletti 8 cm. magas s
egyik oldalon füllel ellátott bögre rajzát alább adjuk. Ugyanezen urnában volt
még egy bronztű, szára köré csavart sodronyrészekkel, mely már átmenetül
szolgál a fibulához. Az V. sz. urna a legkisebb valamennyi között, magassága
Budapest Régiségei. VIII.
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csak 34^ cm., hasbősége 29*15 cm., nyilasából kinövő nagy füle, valamint
az öble alatti lánczdiszítés hasonló a II. és IV. sz. urnáéhoz. Aránylag épen
maradt fenn, a fedőtál pedig, melynek átmérője a nyilasán 39 cm., magas
sága 19 cm., valamennyi közt a legépebb. A 7 cm. magas füles bögre ha
sonló a IV. sz. urna bögréjéhez, de épebb.
Legnagyobb az 1893-ban talált VI. sz. urna, magassága ugyanis 63 cm.,
hasbősége 0 cm., díszítése a szokott lánczdísz, letört füle megfelelt a II.,
IV. és V. urnáénak. Füle mellett
volt egy 7 cm. magas és nyilasán
6'5 cm. átmérőjű füles bögre jól ki
égetett sötétszínű agyagból. Fedő
tála összeesett. A VII. sz. urna ma
gassága 45*5 cm., hasbősége 44 cm.
A vele talált oldalán rhombusos
díszszel ellátott bütykös bögre raj
zát alább közöljük.
Nem annyira a lelt tárgyak
jellegénél, mint inkább a temetke
zési módnál fogva különbözik ettől
a kelenföldi urnatemető, 1 melyre
1854 őszén, a fehérvári országút
közelében, Hausner pesti keres
kedő telkén, a Schleisz- és Ungerféle keserűgyógyforrás tőszomszéd
ságában akadtak, hol aztán Érdy
János ásatott szeptember 17—22-én.
A VI. sz. urna a külső-soroksáriuti urnatemetőből.
Összesen 12 sírt bontottak föl s
Az aquincumi múzeumban.
mint Érdy J. leirásából tudjuk, itt
már kavicscsal összegyúrt sárga agyagra voltak helyezve az urnák, me
lyeket ezenkívül kövekkel és kavicsokkal raktak körül s lapos kövek
kel födtek be. Budapest környékén nem igen volt használatban ez a
módja az urnatemetkezésnek ; a kelenföldin kívül még csak a már fön
tebb említett csépi sirok közt volt egy pár ilyen, aztán az alább ismer
tetendő tinnyei temetőről írja Vásárhelyi Géza úr,2 hogy az urnát itt is kővel
letakarva, kövekkel körülvéve találták. Leginkább Magyarország északnyugoti
1
2

Arch. Közi. II. k. 29—4$. 1. Képatlasz II. r. I—II. tábla és III. t. 1—7. sz.
Arch. Ért. X. 1890. 4J0.
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részében fordultak elő az effajta urnatemetők. Ilyen p. Nyitramegyében a
nagylehotai,* hol az urnát egy nagy lapos kőre tették, egy másikkal letakar
ták s azonkívül köralakban fejnagyságú kövekkel vették körűi, a sirfészek
fölé aztán apró dombocskát emeltek, mely mai állapotában 20—25 cm.-nyire
emelkedik a föld színvonala fölé. A barsmegyei Nyitraszegen,2 emberfej
nagyságú kövekből rakott s 2 méter átmérőjű körök közepére helyezték az
urnákat, melyekben a rendes bronz mellékleteken kívül igen kis bronz nyilcsúcsokat is találtak. Igen gazdag ilyen temetőkben Nógrádmegye. A lapújtői
Czinegehegyen 3 minden sirfészek fölött jelzőkő volt; egy-egy sirfészekbe
melyet kővel vettek körűig 8 hamvvedret is tettek, mindegyiket támkőre
helyezve. Ide tartozik a pilini Borsóshegy őskori temetője is,4 mely nagy ter
jedelmét, a temetkezés háromféle
módját s a tárgyak vegyes, bronz
kori, átmeneti és vaskori jellegét
tekintve, századokon keresztül hasz
nálatban volt; a halottakat részint
kővel kirakott sírba, részint sírfész
kekbe temették; több száz sírfész
ket ásatott fel br. Nyáry Jenő úr
S az Urnákat mindíg kőrakás alatt,

Hamvvedrek a kelenföldi urnatemetőből.

de gyakran födetlenül találta; a
(Arch- Kôzl- után )
tárgyak közt feltűnőek a jellemző
szkitha csákányok, melyek az alsófehérmegyei paczalkai katlansirokra emlé
keztető egyik pilini temetkezési móddal együtt arról tanúskodnak, hogy a
szkitha áramlat egész Nógrádig hatolt s a La Tène jellegű keka tárgyakkal
együtt sejtetik azt az időt, a melyből származik a temető, a La Tène fegyverek időkora ugyanis aligha régibb a Kr. e. 200-ik évnél, a mikor a boiok
Felső-Itáliából a mai Csehországba nyomultak s innen egész a Tiszáig ter
jeszkedtek, visszaszorítva az agathyrs-dák elemet, ha tehát valami félezred
évvel Kr. e. 700-ik megyünk korábban vissza, nagyjában megkapjuk azt az
időtartamot, a míg a pilini őstelep népe a Borsóshegyre temetkezett. Szintén
Nógrádmegyében van az endrefalvi urnatemető, hol néhai Csetneki Elek
birtokomban levő rajzai szerint az urnákat nagy kövek közé helyezték s

1

U. o. VIII. 1888. 327.

2

U . o. X . 1890. 2J7.

3 Arch. Közi. II. k. 102. Arch. Ért. III. 1870. 5. Csetneki J. Elek jegyzetei (birtokomban).
4 Arch. Ért. III. 1870. 125. Arch. Közi. VIII. 75. Csetneki J. Elek jegyzetei (birtokomban).
IS*
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föléjük 2—3 rétegből álló kőrakást emeltek, melyeknek súlya alatt az edények
jobbára összetörtek.1
A liptómegyei andrásfalvi urnatemetőben 2 a sirfészkek körfallal voltak
kerítve. Az árvamegyei felsőkubini temetőnél 3 az urnát két lapos homokkő
közé helyezték s hasonló kővel födték be; ugyanitt megtalálták azt a
helyet is, hol a halotti tort tartották, ez egy kövekkel körülkerített s 10
méter átmérőjű körből állt. Kelet felé a máramarosmegyei Urmező tartozik
az urnatemetkezés ezen csoportjába,4 melynek határában van 19 kis halom,

A VII., V. és I. sz. urnák a külsősoroksári uti ő s t e m e t ő b ő l .
Az aquincumi múzeumban.

magasságuk csekély, a legnagyobb is csak fél méter. Mindegyik sűrűn van
megrakva kövekkel s közepükre nagyobb lapos kőre helyezték az urnákat,
rendesen párosával, melyeket lapos kövekkel támogattak körül; nem mind
egyik halomban van urna, az ilyenekben 15—20 cm. vastag hamu-és szén
réteg található égett apró csontokkal és cserépdarabokkal, itt tehát a meg
égetett halott hamvai fölé emelték a halmot, a nélkül, hogy a hamvakat
urnába gyűjtötték volna.
Reinecke P. a magyarországi bronzkor chronologiájáról írt tanulmányá1

L. még Arch. Ért. X I . 1891. 354.
Arch. Közi. VIII. I2J.
3 Arch. Ért. 1882. 274.
4 U . o. 1892. 95. I. — 1895. I T Ö 2
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ban x korábbinak tartja ezt a temetkezési módot, mint az urnák egyszerű
földbetételét. Vagyis e szerint a kelenföldi temető régebbi volna, mint a
külsősoroksári úti. Nekem úgy tetszik, mintha megfordítva volna igaz. Talán
némi jelentőséget annak a körülménynek is tulajdoníthatunk, hogy a kővel
körülrakott urnák bronzmellékletei gazdagabbak és változatosabbak, mint a
puszta földbe tett urnák mellékletei ; de ha figyelmen kívül hagyjuk is ezt a
jelenséget, döntő fontosságúnak találom azt a körülményt, hogy több eset-

Bögre, bronztű, tekercs és csigák a kelenföldi, alul j bögre a külsősoroksári uti őstemetőből.
Az utóbbiak az aquincumi múzeumban.

ben a vaskorba nyúlnak át az ilyen urnatemetők. Föntebb a pilini Borsós
hegynél már utaltam erre, de van több példa is. Tinnyén 2 a hamvvederben
kis görbe vaskést is találtak. A zalamegyei csabrendeki temető pedig a
pilinihez hasonlóan nemcsak a tárgyakban, hanem a temetkezés módjában
is vegyes jelleget tüntet föl.3 A tárgyak ugyanis nemcsak bronzékszerekből
és fegyverekből, korongos fejű tűkből, hengeralakú tekercsekből, tekercses
gyűrűkből, karpereczekből, kardpengetöredékekből sat., hanem La Tène
1

Arch. Ért. XIX. 1899. Jjj.
U. o. X. 1890. 450.
3 Arch. Ért. IV. 1884. 227. VII. 1887. 174. VIII. 1888. 578. X. 1890. 167, 241. XI. 1891. 172.
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jellegű kardokból és lándsákból is állnak s a lapos kövekkel körülvett hamv
vedrek társaságában már égetetlen s nyugatról keletnek fektetett csontvázak
is fordulnak elő, úgy hogy lehetetlen korábbra tenni az ilyen temetőket a
bronzkor legvégső szakánál s mindenesetre föl kell vennünk, hogy a kétféle
temetkezési módnak a népe is különbözött egymástól, föl kell vennünk, hogy
másféle néptől ered a sík temetkezés és mástól a hamvvedrek kővel való
körülrakásának a szokása.
A külsősoroksári úti és kelenföldi urnatemető között talán mégsem volt
ethnikai, hanem csak időbeli különbség. Legalább a talált tárgyak jellege
nem mutat ilyen eltérésre. A kelenföldi urnák és bögrék alakja ugyanolyan,
mint a külsősoroksári úton találtaké, diszítésük is az urna öblén vagy öble
alatt körülfutó rendes rovátkos, domború szalagsáv; az urnákban lelt bronz
tárgyak sem mutatnak semmi különlegességet, nem úgy, mint az északnyugoti urnatemetők : a szokott gömbösfejű bronztúkből, tekercsekből és
kúpalakú boglárokból állnak, nevezetesen a második számú sírban volt egy
tekercstöredék és egy gombostű, a hatodikban egy tekercs, a nyolczadikban
egy gombostű és tekercstöredékek, a kilenczedikben tekercstöredékek és
kúpalakú boglárok. Még az a kifúrt 4 tengeri csiga (columbella) is előfor
dul a sík temetkezési módnál, a mit egyik kelenföldi urnában találtak, DunaKeszin p. Offenbach J. úr egy kosárra való gyűjtött össze.
A negyedik urnatemető Budán, a pest-rákosi országút készítése alkalmával
az új főgymnasiumi épület helyén került napvilágra.* Az itt lelt urnák közül
egyet Lei János a M. N. Múzeumnak ajándékozott
(Rég. N. 97/1874). Hihetőleg néh. Havas Sándor
birtokába is jutott közülük néhány s innen valók le
hetnek azok a kétségtelenül bronzkori jellegű edé
nyek, melyek, mint Buda környékéről való leletek,
az ő adományából az aquincumi múzeumban vannak.
Ilyen pl. egy 8 cm. magas, nyilasán 7, alján 4*5 cm.
átmérőjű, oldalának felső részén négy kis bütyökkel
ellátott pohár durva barna agyagból ; két végén be
horpadt gömbszerű idoma többször előfordul a bronzkori leletekben, így pl.
ismeretes a dunakeszi urnatemetőből is. Egy másik, 7 cm. magas, nyilasán
10 cm., alján yj cm. átmérőjű, vékony falú, füles bögre mészbetétes díszí
téssel van ellátva. Egy fényes, fekete fölületü, letört fülű bögre díszítése
öblének felső részén négy csoportba osztott függélyes barázdákból áll (1. az
* Arch. Közi. X. 85.
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ábrát), közben egy-egy, összesen pedig három kis dudorral, a bögre magas
sága 7'5 cm., nyilasa 7*5, alja 4*5 cm. átmérőjű. Ezekhez járul egy 4*5 cm.
magas, 7*5 cm. átmérőjű födő vörösre égetett, durva agyagból.
Őskori edényeket szórványosan egyebütt is találtak Budapest határá
ban. Ilyen pl. az aquincumi múzeumban egy 14 cm. magas, nyilasán 14,
alján 8'5 cm. átmérőjű fületlen csupor vastag falú durva
•
fekete agyagból, falán vastag fekete koromréteggel,
mely 189 5 -ben az esztergomi vasuttöltés mellett a Dunánál
került napvilágra. Egy másik vastag durva falú csuprot,
mely Kund Pál úr birtokában van, a budai oldalon lelteL Kőbányán talált edényeket ú. m. egy kézzel for
mált egyfülü bögrét, fületlen mély csészét és korongon
készült fületlen bögrécskét dr. Hazslinszky Hugó aján
dékozott a M. N. Múzeumnak (Rég. N. 23/1896). Ezek
azonban már nem tartoznak a bronzkorba. A korongon
készült edények a vaskor «La Tène» névvel jelölt idő
szakában tűnnek föl s benyúlnak a római uralom sza
kába, a mikor a fejlett fazekasság mellett a barbároknál
igen durva és esetlen formájú edények is jelentkeznek,
mint az említett kőbányai leletnél, melynek korát a velük
lelt Vespasianus-féle ezüstdénár eléggé meghatározza.
Az urnatememetőkön kívül szórványosan bronztár
gyak is kerültek elő a főváros minden részéből, de kü
lönösen a Dunából. így 1850-ben a pesti oldalon 12—25
bronzkardot halásztak ki, melyeket Fejérváry Gábor szer
zett meg I s gyűjteményével külföldre kerültek. Két kardot
(1. az ábrát), melyet szintén a Dunában leltek, 1891 június
havában az Egger testvérek régiségkereskedése bocsátott
árverésre Londonban.2 Az egyik (Hampel CLXXIX. 5)
markolattal van ellátva s a Hampel felosztása szerinti
B) típushoz tartozik ; 3 egészben véve mintegy 5 31/2 cm.
hosszú, ebből a liliomlevélhez közeledő formájú pen
gére 43 y2 cm. esik, a három gyűrűs markolat korongban végződik, mely
nek közepén gombszerű kiemelkedés van. A másik (Hampel CLXXX. 11.
1

Hormayr : Archiv f. österr. Gesch. XXIX. 284. Hampel J. : A bronzkor. II. k. 112.
Arch. Ért. 1902. XI. 525—J27. 1. III. t. 5., IV. t. 11. Hampel J. : A bronzkor. CLXXIX. t. {< —
CLXXX. t. Î I . — CLXXXÏ. 11. a. L. még u. 0. III. k. 82. 1.
3 Hampel id. m. III. k. 86. 1.
2
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CLXXXI. i i . a.), melyet a budai oldalon találtak, markolat nélküli
penge s mintegy $ ç cm. hosszú, éle hullámvonalas, csigavonalas díszítésű
félköralakú tövén kétfelől három-három szögecscsel volt a markolathoz erő
sítve; idománál fogva különben nem tartozik a rendes magyarországi bronzkardtipusok közé x s a mennyiben Kossina G. a bronzkor első időszakából
származtatja2 — időrend tekintetében természetesen az övétől nagyon eltérő
álláspontra helyezkedve — azon északnyugot és nyugot felől terjeszkedő s
a magyarországi bronzkori lakosság zömétől különböző népelemmel hozható
kapcsolatba, melytől valók a bronzkori csontvázas sirok (mosony-szolnoki,
gátai, szomolányi, keszthelyi) s később a kővel körülrakott urnatemetők. 3
Másik két kardot a Margitsziget táján a kotrógép emelt ki a Duná
ból 4 s kereskedőtől megvásárolva mindegyik a M. N. Múzeumba került
1

Hampel id. m. III. k. 79 s köv. 11.
Zeitschr. für Ethn. XXXIV. k. 5. füz. 1902. évf. 210.
3 Kossina a magyarországi bronzkor egyes időszakainak egymásutáni sorrendjére egészen az
északi bronzkor fejlődési szakait alkalmazza s ennek befolyása alól Reinecke P. sem tud egészen sza
badulni (1. különösen a temetkezési módra nézve Arch. Ért. XIX. 1899. 3^0—134. 1.) De míg északon
ugyanazon népség fokozatos kulturális fejlődéséről van szó, nálunk különböző irányból jövő népáramla
tokkal is számolni kell, úgy hogy ha ez időszerint még nem is ténynek, de valószínűnek vagy legalább
is lehetőnek vehetjük fel, hogy a bronzkulturát valamely bevándorló nép honosította meg nálunk, akkor
pedig eredete felől semmiesetre sem északnyugat felé, hanem talán keleten, esetleg Közép-Ázsiában
kell kereskednünk. Ha igazolható Scheftelowitz (Die Sprache der Kossäer Zeitschr. f. vergleich. Sprach
forschung. j8. k. 261 s köv. 11.) azon véleménye, hogy a Babyloniában Kr. e. 1700 felé dinasztiát ala
pító Kassiták nyelve közel rokonságban volt a Vedák nyelvével : megkaptuk a történelmi hátteret is az
árjaság bronzkulturájának keletkezésére nézve. A hindu néptörzs kelet felé való terjeszkedése a mai
Oroszország területéről csak az elamiták hatalmának (Kr. e. 2280—2090 körül) meggyöngülése
után történhetett s így a Kr. e. 2100—1700 közti időszakot vehetjük fel olyannak, midőn az
árják keleti ága, az indo-iránság közelebbi viszonyba jutott a szumir-elamita kultúrával s megösmerkedett az érczczel, melyre úgy az ázsiai, mint az európai árjáknál van egy közös eredetű
elnevezés (szanszkr. ayas, irán : as, asin, ahen, latin: aes, gót: ais, eisarn, ném. : eisen sat.). Ekkor tehát
még nem szakadt meg köztük a területi összefüggés, mely csak a Kr. e. XVI. század körül, a szkitha
elem terjeszkedésével következett be, midőn a hindu-irán törzsek dél felé szorultak, más rokon keleti
árja törzsek pedig visszanyomattak nyugotra. Hogy aztán egy ilyen előretolt középázsiai népség már készen
hozhatta Magyarországba a bronzkulturát: az ép olyan lehető volt, mint mikor sokkal később a magyarok
a Szasszanida-kulturával lépnek föl mai hazájukban. Ilyen eshetőség mellett aztán megtörténhetett, hogy
nálunk mindjárt azon a fokon kezdődik a bronz kultúra, mely északnyugaton az ú. n. III. időszaknak
felel meg s mindig a magyarországi viszonyokat tartva szem előtt, nincs Lenne semmi képtelenség,
hogy III. időszakból való bronztárgyak régebbiek, mint az 1—II. időszakbeliek vagyis történelmi alapon
tekintve a kérdést, az eszaknyugoti népáramlat a bronzkultura I. és II. fejlődési fokán volt akkor, mikor
Magyarország területére hatolt s az itteni bronzkultura sajátságos formáit aztán nyugaton is elterjesz
tette, a mi aztán ott a III. fejlődési foknak felelt meg, holott nálunk már előbb is megvoltak. Korai
volna azt állítani, hogy csakugyan így is történt a dolog; előbb még számos kérdést kell tisztába hozni,
különösen pedig azt, hogy honnan és mikép eredt a magyarországi bronzkultura. De annyit már most
is biztosan mondhatunk : az északi bronzkultura időszakainak egymásutánja nem alkalmazható Magyar
országra.
2

4Arch. Ért. XIII. 1895. 168. 1. 5—6, 178. 1. Hampel J. : A bronzkor. CXCVII. t. 5—6. á. Egyik
nek, a tömör markolatú görbe pengéjű kardnak a rajzát közölte Posta B. is Zichy J. gr. Kaukázusi és
Kö^épá^siai utalásaiban. Bpest, 1897. II. k. 584. 1. 82. ábra.
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(Rég. N. 18/1893). Az egyik a nálunk nagyon elterjedt lemezes markolatú
típusok közé tartozik, a lemez vége a markolatrész karimáján túl is folyta
tódik, a penge nádlevél alakú ; mint ritkaságot jegyzi meg róla Hampel J.,
hogy megmaradt a lemezben valamennyi szögecske, a mivel a markolat favagy csontrészét odaerősítették. A má
sik kard tömör markolatú a Hampel
által fölvett s nálunk csak szórványosan
előforduló E) típusból,* melynél a köze
pén erősen kidomborodó markolat egész
teste függélyesen futó lánczszerű sorok
kal van díszítve s végén koronggal el
látva; egészen szokatlan jelenség nád
levélalakú pengéjének görbesége.
Szintén a Margitsziget körül a Duna
mederben találtak egy 24 cm. hosszú
bronzlándzsacsúcsot, melyet a találótól
a M. N. Múzeum szerzett meg (Rég.
N. 32/1900). A Stettina hajógyári igaz
gató által 1875-ben a M. N. Múzeum
nak ajándékozott bronzkardpenge-töre
déket és lándzsacsúcsot is hihetőleg a
Dunából kotorták ki Ó-Budán (Rég.
N. 102/1875. A.); a kardpengerész li
liomlevélalakú, mindkét oldalán a gerincztől jobbra-balra párhuzamos vonaldíszszel, hossza 26 cm. ; csonka a lánd
zsa is, csúcsa hiányzik, köpüje 9*5 cm. ;
alsó átmérője 2*3 cm. ; a köpü vonal- és
pontdíszszel van ellátva. A S^ent Gellért
hegy alatt egy őskori bronz halászhorgot
találtak a Dunában, Térbe Gerő aján
dékából most a M. N. Múzeum birtoká
ban van. (Rég. 7/1899.) Egy másik, 8 7 cm. hosszú és lapos bronzsodronyból
kovácsolt halászhorgot pedig, valamint egy 14*1 cm. hosszú s köpüjén 2*4 cm.
átmérőjű bronzlándzsát 1878 nyarán a Kopas^átonynál emelt ki a Dunából
a kotrógép, melyeket aztán Fischer Henrik mérnök úr a M. N. Múzeum* H a m p e l id.

m.
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nak ajándékozott, (Rég. N. 18/1879.) Rajzukat Csetneki J. E. után itt
adjuk.
De nemcsak a Duna medre, hanem a város területe is szolgáltatott
bronz régiségeket, így a pesti oldalon egy ház újjáépítésekor 1850-ben egy
50 cm. hosszú, letört csúcsú, igen szép patinájú tömör markolatú kardot
találtak.1 A Józsefvárosban 1865 augusztus elején egy új malom helyén
napvilágra került egy füllel ellátott, 12'5 cm. hosszú tokos véső,2 mely
Schieffner János gyűjteményébe, innen pedig 1876-ban a M. N. Múzeumba
került (Rég. N. 67/1876.) Dr. Arányi Lajos egy a Bor% és Lipót (ma Váczi)
utcza szegletén még 1830-ban lelt, négy nagyobb s négy kisebb csúcscsal
ellátott bronz buzogányfejet ajándékozott ugyancsak a N. Múzeumnak. (Rég.
N. 11/1872.) A Kerepesi-út és Nagy-diófa-utc^a sarkán, szemben a Rókussal, egy ház alapozásakor 5 méter mélységben találtak 3 kúpalakú bronz
öntőmagot, melyeket aztán a M. N. Múzeum vásárolt meg. (Rég. N. 3/1899.)
A mester-utc^ai iskola kertjében lelt 10*2 cm. hosszú, párhuzamos lánczdíszszel. alább 2 — 2 félkörívvel ellátott füles tokos vésőt Benczúr Gyula úr
ajándékozta a M. N. Múzeumnak. (Rég. N. 57/1902.) Egy másik kis fülű,
párhuzamos és csúcsba futóvonalakkal díszített 13.5 cm. hosszú tokos véső,
melyet a M. N. Múzeum Müllner Józsefnétól szerzett (Rég. N. 40/1901.)
a Lehel-utciában került napvilágra. A Lehel-utcza környékéről különben
a bronzkort követő időknek is maradtak emlékei. így az Angyalföldön,
a tébolyda tájékán, a Hungaria-út mentén istállóépítés közben 1892 decz.
havában 1 méter mélyen a vaskor kezdetéről származó aranykincset találtak 3
melyet egy-két darab kivételével a M. N. Múzeum váltott meg Zimmermann
Péter államvasuti fűtőtől; a lelet áll 6 drb aranylemezzel borított, 4 cm.
átmérőjű bronz félgömbből, 3 darab 2 — 2*3 cm. átmérőjű aranyszalag
tekercsből, egy csillagalakú 3/7 cm. átm. és két, kettős csonka kúpalakú,
i*5 cm. átm. aranygyöngyből. (Rég. N. 113/1892 és 6/1893.)
Szintén az Angyalföldről, a Reiszig-féle jégverem mellett, a Krausz
örökösök területéről valók egy rómaikori barbarsir mellékletei, ú. m.
2 bronzkarperecztöredék, 1 csonka római bronzfibula, különböző színű (sárga,
vérvörös, zöld, kék, fehér) üveggyöngyök s egy vastag falú, egyenetlenül
kézzel formált agyagedény, melyeket szintén a N. Múzeum vett meg. (Rég.
N. 55/1898.) Rákosról Schieffner János gyűjteményével egy 13*4 cm. hosszú
bronztőrpenge került a N. Múzeumba (Rég. N. 67/1866. 15.); a penge
1

Archiv für österr. G e s c h . 1851. I. 2^. Hampel J. : A bronzkor. II. k. 115.
Arch. Közi. VI. 1866. 107.
3 Leírását 1. Arch. Ért. X I I I . 189?. 87. I. V. ö . még u. o. 178. 1.
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háromszögalakú, közepén gerincz fűt végig, tövén két lyukkal van ellátva,",
egyikben megmaradt a szögecske, melylyel a markolatra erősítették. Egy
bronzvéső pedig és baltatöredék a debreczeni ref. kollégium birtokában,
van.1 A Rákos azonban, az Angyalföldhöz hasonlóan, sokkal nevezetesebb,
mint vaskori leihely. Ide tartozik egy bronz szarvastehén, melyet 1868-ban
a Rákos homokjában több mint 17 2 méter (5 láb) mélyen találtak és Schmidt
Henrik ajándékából a M. N. Múzeum tulajdonában van.2 1881-ben a vasúti
töltés építése alkalmával több mindenféle régiségre akadtak. Ezek közül egy
4*2 cm. hosszú bronzfibulát és egy lapos élű, 12*5 cm. hosszú vaslándzsácsúcsot Schupp IgnáczX. kerületi előljáró hivatalosan küldött be a M. N.
Múzeumnak. (Rég. N. 104/1881.), 4 rómaikori barbáredényt, részint kézzel ido-v
mított durva, részint finomabb vöröses agyagból, továbbá egy edénytöredé
ket, egy koponyát, koponyarészeket,, kéz-, lábszár- és medenczecsontokat,
bordákat s bölényszarv töredékét pedig dr. Tergina Gyula régiségtan segédőr
vitte be ugyanoda. (Rég. N. 105/1881.) 1893-ban, a rendező pályaudvar
környékén rómaikori barbár régiségekre akadtak, melyek közül egy arany
lemezzel borított és vastűvel ellátott korongalakú ezüstfibulát, egy 4*9 cm.
hosszú bronzfibulát, 5*4—7*4 cm. átmérőjű ezüstkarpereczet Wiesinger Mór
régiségkereskedőtől szerzett meg a N. Múzeum (Rég. N. 28/1893.) 3 1894
tavaszán újabb vaskori emlékeket találtak a vasúti állomás környékén,
melyeket borosjenői Kádár Gusztáv mérnök úr hivatalosan küldött be a
N. Múzeumnak; volt köztük 2 pár sodronynyal összefűzött kagyló, egy kettős
és két egyszerű hengerded bronzedényke s töredékei, baboskarperecz, sodronykarperecztöredék vas maggal, korongos bronzfibula, 2 arany lemezke,
csengetyűalakú bronzcsüngő, bronzgyűrű, durva cserépedény és borostyán,
karneol, üveg- és pasztagyöngyök. (Rég. N. 37/1894.) 4 Az államvasuti mér
nökség egy másik hivatalos küldeményében, melyet Lipták Ferencz és Gór
Márton napszámosok egy fél méter magas dombban csontvázzal találtak,
volt egy bütykös bronzkarika és 4 üveg gyöngy. (Rég. N. 57/1894.)
A budai oldalon a várépítésnél került napvilágra egy csonka bronzkard,
keskeny nádlevél alakú pengével, közepén gerinczczel ellátva, melyet Rozsa?
novszky Frigyestől vett meg a M. N. Múzeum. (Rég. N. 22/1899.)/:
.

_...?•..Említi Csetneki Jelenik Elek A bronzkor ez. birtokomban levő kéziratos művében.
2
Arch. Ért. III. 1870. 288. 1. — Képes Kalau\ a M. N. Múzeum régiségtárában. 2. kiad. 187j. 75.
ábra. — Pulszky F. Magyarország Archceolögiája. I. k. 202. 1. 59. ábra. 4. sz. — Zichy J. gr. Kaukázusi
és Kö^épá^siai Utalásai. Budapest, 1897. II. k. 531. 1. =,7. ábra. • > •
3 Arch. Ért. XIII. 189j. 190.
?' • - i:
4 Arch. Ért. XIV. 1894. 262—265. 1. I—III. tábla. Zichy J. gr. Kaukázusi és középázsiai uta
zásai. II. k. 528—529. 1.
.<..;••.
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A Promontor felé vezető úton a kavicsbányában lelt két őskori bögre
(egyik 9.6, másik 8*8 cm. magas) Kubics Eliza ajándékából jutott ugyan
csak a N. Múzeumba. (Rég. N. 33/1889.) A környékről Schieffner János
szerzett néhány bronztárgyat, melyeket később a M. N. Múzeum vásárolt
meg; ezek közé tartozik egy 12*2 cm. hosszú és 3 cm. átmérőjű keskeny
köpüs véső, egy 7 cm. átmérőjű bronzbuzogányfej s egy másik, szintén 7 cm.
átmérővel s négy nagy csúcscsal ellátva; ez utóbbit a Svábhegyen találták.
(Rég. N. 67/1876 22, 32, 36.) Egy harmadik 8 cm. hosszú, 2'8 cm. át
mérőjű gerezdes bronzbuzogányt, egy 1 r$ cm. átmérőjű őskori agyagtálacskával együtt József m. kir. herczeg ő fensége ajándékozott a M. N. Mú
zeumnak, melyeket a Margitszigeten, az üvegház-telepen 2 méternyi mély
ségben találtak. (Rég. N. 104/1883.). Buda-Ujlakról való egy a gyárudvarban
lelt s Benes igazgató ajándékából a M. N. Múzeum birtokában levő bronz
karika (Rég. N. 166/1869.); egy bronzvéső pedig a bécsi csász. gyűjte
ménybe került.
Az Ó-Budán lelt bronztárgyak közt első helyen említjük azt az erős
huzalból készült, gyűrűben végződő korongalakú tekercset, mely a német
régészek szerint a bronzkor II. időszakából való x s a
M. N. Múzeum régebbi szerzeményei közé tartozik.
Egy másik nehéz és feltűnő nagyságú tekercs több to
kos vésővel együtt Plank Ferencz gyűjteményébe ke
rült.2 Id. Kubinyi Ferencz egy vörösrézcsákányon és
buzogányon kívül ugyaninnen szerzett egy füllel ellátott
tokos vésőt és egy 18 csúcsú bronzbuzogányfejet.3 Volt
aztán Schieffner János gyűjteményében is néhány ó-budai
bronzkori régiség, mint egy hengeralakú, egész hosszá
ban bordákkal ellátott buzogányfej s egy körülbelől
16 cm. (6 hüvely) hosszú és 2 cm. (10 vonal) széles bronz
kés; 4 azok között, melyeket 1876 ban a M. N. Múzeum
vásárolt meg tőle, ó-budai lelhelylyel előfordul egy csészés bronzkardmarkolat
(Rég. N. 171/1874. 14.), aztán két babos karperecz, egyik 8*6, másik 9^2
cm. átmérőjű (Rég. N. 67/1876. 43—44.), ez utóbbbiak azonban már a vas
korból származnak. Két Ó-Budán talált bronzvésőt a bécsi csász. Naturhist.
1
Hampel J. : A bronzkor. X X X V I . t. 4. á. V. ö. Kossina id. t. Zeitschr. f. Ethn. 1902. X X X I V .
210. R e i n e c k e P . Arch. É r t . 1899. 144.
2
Arch. Közi. VII. 1867. 77.
3 U . o. VI. 1866. 190.
4 Arch. Közi. VI. 18Ó6. 101.
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Sammlungban láttam, mindakettő tokos és füllel van ellátva, az egyik, melyet
csúcsba futó vonalak diszítenek, a Hampel felosztása szerinti első változat
hoz tartozik, az erősen kiszélesedő élű másik véső pedig az ötödik változat
hoz.x Az Egger testvérek által árverésre bocsátott régiségek közt is volt
egy körülbelől 28*5 cm. hosszú bronzlándsahegy, melynek állítólag Ó-Buda
volt a lelhelye.2
Egy Budapesten, de közelebbről meg nem jelölt helyen talált 2i'<$ cm.
hosszú, köpüjén lyukkal ellátott bronz-lándsahegyet Kogler Adolf hajóskapi
tány ajándékozott a M. N. Múzeumnak. (Rég. N. 103/1885.)
Budapest szomszédságában észak felé, a Duna balpartján haladva, mind
járt Új-Peslen volt egy urnatemető, 1868-ban ugyanis, a Hecht-féle ház
kertjében találtak egy hamvvedret, benne csontokat és kisebb bögrét, mely
aztán Bakits János budai ügyvéd birtokába jutott.3 Mint Kund Pál úr emlí
tette, Kápos^tás-Megyeren is kerültek elő urnák erdővágás alkalmával, gróf
Károlyi Sándor földjén. Ugyaninnen való egy őskori cserépedény, melyet
még 1857-ben ajándékozott Mihálky Mihály a M. N. Múzeumnak. (Rég. N.
71/1857.)
Mindebből azonban csak annyit látunk, hogy a bronzkori népnek itt
is volt egy telepe, de semmi olyat nem nyújtanak e nagyon is sovány ada
tok, a miből további következtetéseket vonhatnánk ezen terület bronzkori
lakosságának közelebbi életviszonyaira.
A hézagot sok tekintetben kitölti a rákospalotai brönzlelet, mely nyil
ván ugyanazon népnek a hagyatékához tartozik, a melytől valók az említett
urnatemetők. A leletre Sinka János, rákospalotai földmíves 1878 április
elején akadt faültetés alkalmával, csekély mélységben a föld szine alatt, miről
Tóth István biró nemcsak azonnal értesítette a N. Múzeumot, hanem a
találóval együtt személyesen megjelenve közvetítette a lelet megszerzését,
mielőtt egyes darabjai elkallódtak volna. (Rég. N. 36/1878.) A lelet állt
38 darab különböző bronztárgyból,4 melyek egy több darabra tört, de lénye
ges részeiben összeállítható középnagyságú bögrében voltak a földbe rejtve.
Az ú. n. kincsleletek közé tartozik tehát a lelet, melynek az adja meg a
1

Hampel id. m. III. k. 44, 46. 1.
Arch. Ért. XI. 1891. 528. Hampel J. : A bronzkor. CLXXXI. t. 7. à.
3 Arch. Közi. VII. 1. f. 78.
4 Leírását s rajzát 1. Arch. Ért. XIV. 1880. 52—60. 1. V—VI. t. Hampel J. : Trouvailles de l'âge
de bronze en Hongrie. Budapest. 1886. 9}. 1. LXXXVI—LXXXVII. t. és A bronzkor. I. k. LXXXVI—
LXXXVII. t. II. k. 122—125. 1. — Zichy J. gr. : Kaukázusi és kö^épá^siai utalásai. II. k, 510. 1. V. ö.
Kossina id. tan. Zeitschr. f. Ethn. 1902. XXXIV. 210. és Reinecke P. Arch. Ért. XIX. 1899.. 241. 1.
VIL, 246. és ?3$. 1.
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fontosságot, hogy ha nem is épen egy nemzedék, de mindenesetre egymás
hoz közel eső időben élt nemzedékek fontosabb és féltettebb tárgyainak a
gyűjtelékéből áll.
Úgy Kossina, mint Reinecke a bronzkor II. időszakából eredőnek
mondja és pedig Reinecke szerint valamivel későbbi, mint az ó-budai tekercs,
úgy hogy a Kr. e. 1800—1500 közti időnek szemben a felső-baloghi, rima
szombati, forrói stb. leletekkel egy újabb csoportjához tartozik a tőkési,
ráksii és szigligeti leletekkel együtt. Már föntebb megjegyeztem, hogy ezen
időszakok egymásutáni sorrendje bajosan alkalmazható a magyarországi bronz
korra; sokkal több a valószínűség abban, hogy ethnikai különbséget jelez
nek s ez esetben egykorú lehet az úgynevezett I—II. időszak a III. idő
szakkal, sőt emez meg is előzheti amazokat s közvetlen kapcsolat lehet a
II. és IV. időszak között. E tekintetben nagyon érdekes tanúságokat szolgál
tat a rákospalotai lelet.
Ethnikai jellegét tekintve, az osztrák, cseh és délnémet csoporttal
rokon tárgyakon kívül olyanokat is foglal magában, melyek az Odera vidéké
vel való kapcsolatra utalnak. Ilyen különösen az egyik oldalon föl, másikon
lefelé hajló tekercses végű karperecz, mely — mint Reinecke mondja —
aránylag gyakori Sziléziában, Posenben és Keleti-Poroszországban. Ilyen
karperecz van a baranyamegyei korosi leletben (Nemz. Múz. XLV. tábla,
60. 64. sz.), hasonló, de igen vastag huzalból készült tekercset találtak a
torontálmegyei Sasüllésen, mely a szegedi múzeum birtokába került. 1 Szin
tén az Odera-Elba vidéken fordul elő a rákospalotaival egyező edényidom,2
melyet a két nagy füllel ellátott hengeralakú magas nyak és a dudoros
diszű kettős kúpszerű has jellemez. Egyik sajátossága a fül tetején alkalma
zott félholdalakú mélyedés, a mi az olaszországi terramarék «ansa lunata»nak nevezett edényfüleivel mutat közelebbi kapcsolatot; ilyen edényfülek
ismeretesek a szelevényi és gerjeni terramare dombokból, a hatvani urna
temetőből és Vattináról,3 de míg Reinecke a szelevényi és hatvani edénye
ket a bronzkor IV. időszakából eredőknek véli, Wosinszky, a ki a gerjeni
Várdombon kő-, agancs-, csont- és agyagtárgyak tekintélyes halmaza mellett
egyetlenegy bronztárgyat sem talált, e telep idejét a kőkor végére vagy a
bronzkor kezdetére teszi; a vattinai homokgödörben is 722 tárgy közt csak
1

Arch. Ért. XXIII. 1903. 44. 1.
L. Reinecke czikkét Arch. Ért. 1899. JJ1,. 1.
3 Hampel J. : A bronzkor. LXXXVIII., CXXX. és CCI. t. — Arch. Ért. XIV. 1880. 58—60. 1.
Új foly. XI. 1891. 510. 1. XIV. 1894. 8. XIX. 1899. 169. — Wosinszky M. Tolna vármegye a\ őskortól
a honfoglalásig. I. k. J24, 409. s köv. 11.
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5 volt bronz, köztük egy kétélű csákány abból a típusból (Hampelnél XXXI. 5.),
mely Reinecke szerint ugyancsak a II. időszakot jellemzi s Magyarországon
kívül ritkán Csehország és Közép-Németország egyes vidékein fordul elő.
Más tipus a rákospalotai csákány; köpüje alacsonyabb s a kettős él
helyett laposfejű gombához hasonló korongos fokkal van ellátva, mely a
köpüvel együtt megkülönbözteti a Reinecke által egynek vett tüskés korong
ban végződő felső-baloghi csákánytipustól (Hampelnél XCIV. 7.). Vannak
azonban egészen egyező idomok, minők az igen diszes alsó-némedi, szent
királyi, mezőberényi, gyapolyi és a kiálló köpű helyett egyszerű nyéllyukkal
ellátott gaurai s az egyszerűbb tőkési, nagyiklódi, zentai, hosszúháti és
bikácsi csákányok,J melyek közül a mezőberényi és gaurai csákányokat
Reinecke díszítésüknél fogva a IV. időszakba helyezi, hozzáteszi azonban,
hogy a forma megvolt már a II. időszakban is, míg Kossina valamennyit a
II. időszakból származtatja.2 Nem kicsinyelhetjük a diszítésmód kronológiai
jelentőségét s épen azért újólag hangsúlyozom, hogy a II. és IV. időszak
közt nem lehet olyan nagy időbeli különbség, melyet egy külön fejlődési
korszak (az ú. n. III. időszak) szakítana meg. Erre vall a rákospalotai lelet
egy másik darabja, a korongidomú csücskös boglár is, mely ép úgy előfor
dul a II. (alsó-némedii, ráksii, vattinai), mint a IV. időszak leleteiben (bonyhád
vidékiben és ráczegresiben).3 Hasonlót tapasztalunk a tölcséralakú csüngődísznél, mely a II. időszakbeli rimaszombati meg az abaujszántói, kisterennei,
magyar-csaholyi, tornyos-németi, simonfai leleteken kívül a IV. időszakba
helyezett bozsoki, kurdi és kemecsei leletekben is feltalálható.4 A korongos
fejű és csavart végű rákospalotai, ráksii, sárbogárdi, sajó-gömöri, szobi, kistorbágyi stb. nagytű mása megvan a rácz-egresi leletben is,5 mely Reinecke
szerint átmenetül szolgál a IV. időszakba. Ugyancsak a rácz-egresi lelet szol
áltatja a rákos-palotai karimásvégű vastag karperecz hasonmását, úgy hogy
még díszítésük is egyezik ; ugyanilyen a II. időszakbelinek mondott szegedröszkei lelet karperecze, 6 mely utóbbiban feltalálható ezenkívül az a szé1
Hampel J.: A bronzkor. X X I X . i. L X X X I . 4. L X X X I I . , L X X X I V . CCL. 1. — U. o. C X C I X . 4. —
A r c h . É r t . 1895. 2 6 1 . 1. 1897. 105. 1. 57. a. 1878. 287. — Wosins^ky Tolna pm.' a\ őskortól. I. k. 303. 1.
2
Arch. Ert. 1899. 225—226, J22. Zeitschr. f. Ethn. 1902. 210.
3 H a m p e í id. m. CLIII. 29. C L X I . 1—6. C C X X i . — Arch. Ért. XIV. J88O. 57. Új foly X X I I .
1902. 49.
4 H a m p e l id. m. CXIII. 14. CC!I. 8. A bozsokit, mely egy edény széléről csüng le 3 kis karika
ból álló lánczon 1. u. o. C. t. 11., a kurdit u. o. C C X I I I . 3—10, a kemecseit C C X X X I V . t. 8. L. még
Arch. Közi. II. k. Képatlasz,V. rész. X I X . t. 120. X X I . t. i j i . X X I I . t. 166. Arch. Ért. 1900. X X . k. 81. 1.
5 H a m p e l id. m. C G X X I . 5—4. C C X X I I I . 7—8. C X I V . í j — 2 0 . C C X X V . 6. C L X I . 10—11.
V. ö. Arch. Ert. XIV. 1880. 55.
6
Hampel id. m. C L X I . 13. s még inkább 14. sz. U. o . C L X X X V . 1.
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es lemezű, végei felé keskenyedő, külső felén hornyolt • karperecz is, a
mit Rákos-Palotán kívül ismerünk a lovasberényi urnatemetőből, Aszódról,
Magyar-Csaholyról, továbbá aranyból készítve Izsáról.1 Ezek a széles lemezű
karpereczek, valamint a föntebb említett csavart végű korongos fejű tűk, a
tölcséralakú hosszúkás csüngők és a csücskös végű korongok az osztrák,
cseh és délnémetországi leletekben is gyakoriak.
A hengeralakú hosszúkás sodronytekercseken és az eredeti idomukból
kiforgatott tekercskorongokon kívül még megemlítjük azokat a gömbszelet
alakú, vékonylemezü s két felől átlyukasztott bronzpikkelyeket, melyekből
négy darab volt a rákospalotai leletben. Effajta pikkelyek gyakoriak nálunk
a bronzkor egész tartama alatt; a tököli nagy temetőben, mely •— mint lát
tuk— még a kőkorba nyúlik vissza, 26 darabot találtak; nagyobb számmal
voltak az ercsii övrészlet mellett is, melyet Reinecke az I. és II. korszak
közti átmeneti időbe tesz ; a battai leletben hasonló öviemezek társaságá
ban fordul elő ; vannak aztán olyan leletekben, melyeket a II. korszakból
származtatnak, ilyen pl. a rimaszombati; egyéb ilyen leletek még: a felsődobszai, kis-terennei, mohi-pusztai, új-szőnyi, sopron-nyéki, pilini, simontor
nyai, füzesabonyi, feketetóti (500-nál több), bánhídai, tomori, eszéki, kolgyárcsepini stb. ; de azokból sem hiányoznak e pikkelyek, melyek Reinecke
szerint a IV. korszakból származnak, vannak pl. az aszódiban, tisza-szentimreiben, kurdiban, bozsokiban, hol az átfúrt pikkely egy három sodronygyűrűből álló lánczocska végső szeméhez erősítve tölcséralakú ékszerrel
együtt edényszélének tartott bronzlemez darabról csüng le; a kisapáti bronz
kincsleletben is, melyet egy bögrében találtak, sarlók, vésők stb. mellett
együtt volt az átfúrt bronzpikkely a IV. korszakot jellemző fibulával és bronz
edény részletekkel.2
Vannak vaskori régiségek is Rákos-Palotáról. Két babos és egy dom
ború, belül vájt lemezű, nyilt végein gombbal ellátott bronz karpereczet,
egy La Tène sarkantyú gombját bronzból és vékonysodronyból készült fibulát kereskedőtől szerzett a M. N. Múzeum. (Rég. N. 14/1883.) Ugyaninnen
való egy közepe táján szélesebb, végein kifelé hajlított s vonal- és köríves
díszítéssel ellátott, szintén vásárlás útján szerzett nyilt bronz karperecz.
(Rég. N. 4 0 8 8 6 . )
Rákos-Palota szomszédságában mindjárt a legközelebbi község, Duna1

Arch. Ért. XIV. 1880. 54. Hampel id. m. C L X X X V . 4. Arch.

Ért. Új foly.

XVIII. 1898. 51,

J29. lap.
2
Hampel id. m. XCIII. 15, CXII. 17—22, C X X V . 50—51, CXCIV. íj—27. CCXIII. 27—28,
C. 24. — Arch. Ért. 1897. 125. 1. 9. és 1902. 425. 1. — Arch. Közi. II. k. Képatlasz, XXII. t. 102.
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Kes^i területe volt egyik legnevezetesebb telepe a bronzkori népességnek.
Tanyái azon a magasabban fekvő helyen lehettek, hol ma is fekszik a falu,
eddigelé azonban még semmi olyan nyomról nincs tudomásom, melyről a
telep helyét biztosabban meg lehetne állapítani. Néhány évtized óta azonban
ismeretes egykori temetőjük, mely a községtől délnyugotra, a falu és a Duna
közt, nem messze a vízvezetéki teleptől, a Kopolya nevű dűlőben volt egy
futóhomokból álló, körülbelől 3 holdnyi emelkedettebb helyen. Nagyobb
részét az utóbbi 20—25. év alatt az innen nyert finom homok miatt szét
hordták, úgy hogy ma már csupán egyes szalagok jelzik a kis dombhát egy
kori területét. A homokhordás közben lépten-nyomon találtak a falu lakosai
kisebb-nagyobb edényeket, de szokás szerint összetörték, kincset keresvén
bennük. Egy-kettő mégis megmaradt s ez vezette rá az érdeklődőket a nyolczvanas évek dereka táján arra az urna-temetőre, mely nagy terjedelménél fogva
bizonyára több századon át volt használatban, de mint annyi más helyen, itt
sem történtek rendszeres tudományos ásatások; ismerünk tárgyakat, de az
egyes urnafészkeket nem tudjuk oly módon csoportosítani, hogy azok nyomán
bizonyos fejlődési fokokat állapíthatnánk meg s megjelölhetnénk az itt lelt
és többfelé szétszóródott nagyszámú edény változatos idomában és díszítés
módjában az együttesen járó elemeket. S ma már alig van valami a temető
ből ; csaknem teljesen ki van aknázva.
Az ásatásokat ezelőtt valami 18 évvel Kund Pál úr kezdte meg, a kit
Kiss János akkori községi jegyző tett figyelmessé a Kopolya-dülőben levő
őskori temetőre. Utána Offenbach István dunakeszi kereskedő ásatott, a kitől
aztán dr. Szabó Alajos, a Rákos-Palotán levő mostani Wagner-féle nevelő
intézet előbbi tulajdonosa szerzett meg valami _ 40 darab edényt. Majd ismét
Kund Pál és Révész István helybeli plébános urak rendeztek közös költséggel
1886—88 folyamán egy nagyobb ásatást, mely alkalommal körülbelől félezer
sírfészket bontottak fel ; az akkor napvilágra került tárgyak felerészben Kund
Pál úrnak jutottak s ma is az ő tulajdonában vannak, míg Révész István úr
a neki jutott tárgyakkal különböző intézetek, mint a váczi, kassai stb. múzeum
gyűjteményeit gyarapította. 1889 tavaszán dr. Posta Béla volt régiségtári
segédőr jelenléte mellett a M. N. Múzeum részére történt ásatás, s ez
alkalommal a töredékeken kívül 5 nagyobb, 10 középszerű és 8 kis
urna, 6 urnafedő tál és 25 bögre került a régiségtár birtokába, melyeket
a múzeum Offenbach Istvántól váltott meg; köztük a nagyobbak magas
sága Çi'5, 50.7, 47, 43.6 és 41.5 cm.; a középszerüeké 59*5, 38, 33.5, 33,
31, 28'$, 27*5 és 25.2 cm. ; a kis urnáké 18.9, 17, 14*5, 14, 13.8 és 13.5 cm. ;
az urnafedők közt volt két nagyobb (mag. 28 és 29, átm. 35.5 és 34*5 cm.)
Budapest Régiségei, VIII.
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s 4 kisebb (mag. 11, 9, 8.3 és 7 cm., átmérőjük 22, 20.5, 23.5 és 21 cm.);
a bögrék közt a legmagasabb 7.6, a többi 7.4—6 cm. közt váltakozik, ennél
kisebb csak kettő volt, egyik 5.8, másik 5 cm. magas, ez utóbbi füle tövén
függélyesen, oldalán vízszintesen 3 körrel van díszítve; három bögrén büty
kösdíszítés van, egyen krétabetétes pontvonal és czikk-czakk, egy töredéken,
melynek nyaka tölcsérformán kiöblösödik, bütyök, gömbdudor és kördíszítés.
(Rég. N. 25/1889.)
Ezekhez járulnak az Offenbach úr által 1889 folyamán három izben
ajándékozott tárgyak. Nevezetesen június 15-én adott 3 bronztűt és 4 teker
cses hengerdarabot, melyeket urnákban leltek; a tűk közül egyik 14.5 cm.
hosszú, átlyukasztott kerek (ejü, hegye felé meg van görbítve, a feje bemé
lyített vonalú háromszögekkel van díszítve ; szintén kerek fejű a másik tű
is, de díszítése, mely feje alatt a tű szárára is kiterjed, széles sávban be
mélyített csigavonalakból áll, tűje meg van csavarva, hegye letört, hossza
9.2 cm.; a harmadiknak nincs feje, e helyett felső vége laposra van kala
pálva s lehajtva, vége meggörbítve, hossza 11.6 cm. (Rég. N. 44/1889.)
Július 4-én <$ nagyobb, 1 középszerű s 4 kis urnát és 5 bögrét ajándékozott.
A legnagyobb urna magassága 56.8 cm. s négy kis kerek füllel van ellátva;
a többi urna 50, 49.3, 46, 4=5, 40.5 és 30, a kisebbek 22.5, 21.5, 17 és
15 cm. magasak, köztük egyik a nyak tövén levő két kis kerek fülön kívüj
két bütyökkel is el van látva; a bögrék magassága 7.1—6.2 cm., egy pedig
5 cm. (Rég. N. 49/1889.) November 26-iki adományában ismét 2 bronztű
s 1 tekercses hengerke volt, ezenkívül 22 finom ponczolt pontszegélylyel és
vonaldíszszel ellátott bronztöredék; a tük szára csavaros, a fej közepét ponczczal bevert pontkör díszíti. (Rég. N. 94/1889.)
A múzeumba került régiségeket bemutatta Posta B. az orsz. rég. tár
sulat 1889 november 26-iki ülésén, míg Kund Pál úr gyűjteményéről dr. Borovszky Samu közölt egy rövid ismertetést az Archaeologiai Értesítő 1893-iki
évfolyamában, az egész temetőről pedig e sorok irója értekezett ugyancsak
az orsz. rég. társulatban 1901 október 29-én, melyekhez járul még az Offen
bach I. úr által ajándékozott bronztárgyak leírása az Archaeologiai Értesítőben
1890-ben. *
A Kund Pál úr birtokában levő dunakeszi urnák s egyéb régiségek
közül a jellemzőbb darabokat hat táblán adjuk.
Az I. táblán látható egy másik vonaldíszes egyfülű urnával együtt a
Duna-Keszin lelt legnagyobb (57 cm. magas) hamvveder, rajta a fedőtállal,
* V. ö. Arch. Ért. 1880. 575, 439. — 1890. 8Ç. — 18931. 265. — Hampel J. A bronzkor. II. k. 26. 1.
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melylyel leborítva találták; a négy fülű urna a legöblösebb részén lánczdiszítéssel van ellátva. Az arányok feltüntetésére a két urna közt van egy kis
bögre s egy másik, a legkisebb fajtákból.
A II. táblán egy kétfülű, lánczdíszű nagy urna mellett van egy kisebb,
mely még nincs fölbontva, tetején a fedőcsészével, nyakán levő kis fülén
kívül a hasán négy bütyökkel van ellátva; középen van egy föl nem bontott
henger alakú edény, fölötte pedig egy kis bögre.

Dunakeszi urnatemető. I. tábla.

A III. táblán öt különböző edény rajzát adjuk. Szélről van egy csücskös díszű csupor pereméből kinövő s nyakát átölelő két nagy füllel (egyik
azonban hiányzik); másik szélén egy fülű csésze rovátkos és hullámvonalas s
apró konczentrikus körökből álló díszítéssel; ezek mellett van két kis bögre,
egyik gömbölyded s dudoros díszű; a középső tálnál jellemzők a kisebbnagyobb fülek.
A IV. táblán ismét öt külön fajta edény látható. Fölül a középső, nya
kán csorba csupornál a krétabetétes konczentrikus körök vonaldíszítéssel
vannak kombinálva, hasát egymás mellé sorakozó vesszőcskék osztják két
részre ; mellette van egy dudoros díszű szilke s egy sárgás színű, finomra
iszapolt agyagból készült, csücskökkel s egymásba zárt körökkel ellátott
17*
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gömbölyded csupor; a tábla alsó részén levő két csésze közül egyiknek két
szer átfúrt füle, másiknak bemélyített háromszögekből álló peremdíszítése a
jellemző.
Az V. táblán több apró edény és két szarvasagancsból készült lyukasztó
ábráját közöljük. Alul-szélről van egy kettős kúpszerű, kihajló peremű, négy
lábú és csücskös hasú csupor, krétabetétes pontozott vonaldíszítéssel, fino
mabb vöröses agyagból; hasonló pontozott vonaldíszítéssel s ezenkívül konczentrikus körrel van ellátva a tábla másik szélén levő egy fülű bögre; a
középső csésze díszítése párhuzamos vonalakból és betüzdelt pontokból áll ;

Dunakeszi urnatemető. II. tábla.

legalól van egy kis csésze, mely eredetileg egy bögrének az alját képezhette ;
a felső sorban látható egy csonka kúp alakú, oldalt kiálló nagy bütyökkel
(fültöredék) ellátott 7.5 cm. magas, fenekén 2, nyilasán 5.2 cm. átmérőjű
edényke, melyhez hasonlót a vattinai őstelepről ismerek ; * a mellette levő
bögre krétabetétes díszítésű, mely a többször ismétlődő konczentrikus körök
ből és pontozott vonalakból áll; e mellett van egy bizonytalan rendeltetésű
agyagtárgy, mely talán simító volt; a szélső kis bögre a legkisebbek közé
tartozik, melyet Duna-Keszin találtak (mag. 4 cm.), díszítése egyszerű és
pontozott vonalakból áll.
* Arch. Közi. XX. k. 1897. SV '• H. t. 17. ábra.
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A VI. táblán vannak az urnamellékletek, úgymint gömbös fejű bronz
tűk, tekercses hengerkék s egy tűfej, levél idomú, begöngyölt véggel, néhány
kova- és obszidiánszilánk, agyag orsófejek, ezenkívül egy az urnatemetőben
lelt tokos véső és kagylóhéj.
A dunakeszi temető az urnatemetők azon nálunk nagyon elterjedt cso
portjához tartozik, melyre már a külső soroksári úti temetőnél utaltunk s a
minő e vidéken még a soroksári, ócsai, peregi, aszódi, hatvani, tétényi,
ercsii, göböljárási, lovasberényi, nagyloóki stb., a mikor a holttestet egy a
temetőn kívül eső helyen elégették, hamvait és megszenesedett csontjait
összeszedték, az elhunyt korának s talán tekintélyének és vagyoni helyzeté
nek megfelelő nagyobb vagy kisebb hamvvederbe helyezték, melyet aztán

Dunakeszi urnatemető. III." tábla.

egy másik, rendesen tálalakú mélyebb edénynyel letakarva, nem valami mélyen
a puszta földbe tettek, úgy hogy a földművelés alá vett területeken több
nyire ki van téve az ekevas pusztításainak. A nagyobb urnák rendes magas
sága 43 — )2 cm. között váltakozik, a középszerűeké 30—38 cm. között, a
gyermekurnáké 13—22 közt, a hasbőség többnyire néhány czentiméterrel
kisebb, mint a magasság, a különbség ritkán terjed 10 cmig, még ritkább,
a mikor a hasbőség nagyobb a magasságnál, a legnagyobb aránytalanságot
eddigelé egy nagyloóki urnánál tapasztaltam, melynek magassága csak 45 cm.,
ellenben a hasbősége 75 cm. Az 52 cm.-nél magasabb hamvvedrek minden
urnatemetőben előfordulnak ugyan, de már csak helylyel-közzel. így LovasBerényen volt két urna 5$ és 55-.$ cm. magassággal; a dunakesziek közt a
legnagyobb Kund Pál úr birtokában van, magassága ^7 cm.; megközelíti
ezt 56.8 cm. magasságával egyik múzeumi hamvveder, melyet Offenbach úr
ajándékozott; jóval nagyobb lehetett azonban ezeknél az az urna, melynek

tu
nyakát Offenbach I. úrnál láttam, de ennek egészen hiányzik az alsó része; a
külső soroksári úti urnák közt, mint láttuk, a legnagyobb 63 centiméternyi
magasságot ér el ; ennél is nagyobbak a rákóczi pusztai és bákóhalmi urnák,
amaz 68, emez pedig 76 cm. magas, egy ismeretlen leihelyű pedig mintegy
90 cm.* Az urnába rendesen még egy vagy két kisebb bögrét és csészét is
tettek, melyek vagy hamut vagy elkorhadt éteimaradványokat foglalnak ma
gukban, ezenkívül az urna mellett is részint a fülénél, részint az urnafödő

Dunakeszi urnatemető. IV. tábla.

csésze fölött, vagy mind a két helyen szokott még egy-két kisebb csupor
forma edény előfordulni, melyek közt a legkisebbek könytartó edények vol
tak, többnyire igen csinosak és párhuzamos vonalakból, pontokból, kettős
körökből stb. álló díszítményük krétaszerű fehér anyaggal van kitöltve. Néha
a nagyobb urna mellett még egy vagy két kisebb hamvveder is található,
úgy hogy lehetetlen föl nem ismerni az ilyen urnafészkekben az egy csa
ládhoz tartozóknak a sírjait. Ilyenformán van rá eset, hogy egy-egy sírfészek
ben tíz különböző alakú és nagyságú edényt is találhatni, de 3-—4 mind
egyikben van, melyek rendeltetésük szerint részint hamvvedrek, részint urna* L. ez utóbbiakat Hampelnél id. m. II. k. 6. 1. CXXXIX—CXL. tábla.
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födök, részint pedig étel- és könytartók voltak. Az urnák díszítése egyszerű,
felső részük általában véve nélkülöz minden díszítést, csak a kiöblösödő részen
szokott lenni egyszerű, kettős vagy pontozott vonal- vagy lánczdísz, mely két
részre osztja az urnát, az alsó részen aztán találunk függőleges vagy harántos
barázdákat s zeg-zugos, vagy egymást metsző bekarczolt vonalakat. Annál dísze
sebb szokott lenni a többi edény, leggyakoribb a pontozott és finoman be
karczolt czikk- czakkos és hullámvonalakból összeállított díszítés, kombinálva
konczentrikus és egymásba zárt körökkel, melyek mélyedései kréta- és mész-

Dunakeszi urnatemető. V. tábla.

betéttel vannak kitöltve. A legszebb ilyen díszítésű edények igen változatos
idomban Dél-Magyarországban fordulnak elő s mindenesetre a délvidéki
műveltség köréből veszik eredetüket, észak és nyugat felé mindinkább rit
kulnak, az edények idoma is egyszerűbbé válik s Magyarország területén túl
már nagyon szórványosan találhatók. Reinecke az edények ezen csoportját
a bronzkor IV. időszakába teszi.* Csészéken, csuprokon előfordul az edény
öblén alkalmazott dudoros díszítés, nagyobb csuprokon nem ritka a köralakú
mélyedésből kiemelkedő kúpalakú bütyök sem.
Ezek a rendes mellékletek, melyek minden urnasirban előfordulnak.
Nem olyan általános, mikor az elhunyt hamvaival megszokott tárgyait is urnába
tették. A puszta földbe tett hamvvedrekben inkább csak ékszerféle szokott
* Arch. Ért, 1899. 377. 1.

i36

lenni, legtöbbször egy gömb- vagy még inkább korongalakú fejjel ellátott s
meggörbített nagy bronztű, melylyel minden valószínűség szerint a ruhát tűz
ték össze s a későbbi fibulát pótolta. A dunakeszi urnatemetőből $ ilyen tűt
ajándékozott Offenbach úr a nemzeti múzeumnak, melyről már említést tet
tünk; van egy pár Kund Pál úr birtokában is; ez utóbbiak rajza a VI. táb
lán látható. Gyakoriak ezenkívül a tekercses hengerkék, melyek szintén
előfordulnak a dunakeszi temetőben s övhöz tartozhattak.1

Dunakeszi urnatemető. VI. tábla.

Sokkal ritkábbak az öviemezek; Lovas-Berényen egy urnában 13 olyan,
az ercsii övrészekhez hasonló pléhlemezt találtak, mely egy fecskefark-alakú
csüngődíszszel és a gátaihoz hasonló korongos fejű tűvel együtt azon emlék
csoporttal mutat közelebbi kapcsolatot, a mit Reinecke az I. és II. korszak
közti átmeneti időbe tesz ; 2 míg ugyanott egy másik urnában lelt, pontozott
vonalsorokból, körökből s körszelvényekből álló, ponczczal bevert díszítésű,
1
2

Alkalmazásukat 1. az ercsii övnél. (Hampel J. A bronzkor. XCIII. t.)
Arch. Ért. 1898. J29. 1. n , í j , 15. k. V, ö. U. o. 149. 1,
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széles lemezű öv a IV. korszak öveivel (komjáthi, gyermeli, csabrendeki stb.)
egyezik * s nyilván hasonló övnek a részei azok a ponczolt díszű lemeztöre
dékek is, melyeket a dunakeszi urnatemetőből ismerünk s Offenbach I. úr
ajándékakép a nemzeti múzeumba kerültek. Szintén ritkák ezen urnateme
tőkben a fegyverfélék. A külső soroksári úti temetőnél említettük, hogy
egyik urnában tőrpengét találtak, Duna-Keszin azonban tudomásom szerint
egyetlen egy fegyver sem fordult elő. Van ugyan Kund Pál úr birtokában
egy nem is annyira fegyvernek, mint inkább használati tárgynak nevezhető
tokos véső, de ezt sem urnában, bár az urnatemető területén, egyik hamv
veder közelében lelték. Helylyel-közzel egy-egy tengeri csiga is akad az
urnákban, mint például Kelenföldön, Duna-Keszin egy egész edénynyel
találtak murex, canus és más — a Földközi-tengerben honos — kis csigákat,
melyek Offenbach úr birtokába jutottak, de az edény nem hamvveder, a csigák
inkább elrejtett kincsnek, mint sirmellékletnek tekinthetők.
Az urnába tett ételmaradék közül megmaradt az őskori nép egyik főtáplálékának, az édesvízi kagylónak a héjjá, az ismert békateknő, mely az
őstelepeken a kőkortól kezdve a bronzkoron át gyakran nagy tömegekben
található a konyhahulladékok között s elő szokott fordulni az urnatemetőkben
is, így például Nagy-Loókon hamvvederben találták.2 Duna-Keszin is szerte
szét van békateknő a temető területén, két évvel ezelőtt a földszínen rövid
idő alatt valami húsz darabot szedtem össze; mint Kund Pál úrtól értesül
tem, legtömegesebben az urnafészkektől keletre találhatók, hol egy lapos
kövekkel kirakott helyen 3—4 ujjnyi vastag hamurétegben egész kosárra
való kagylóhéj volt összehalmozva. Nyilván itt tartották a halotti tort,
A hamvvedrek elhelyezése bizonyos szabályszerűséggel történt. A nagyioóki temetőben nyugatról kelet felé húzódó urnasorokat találtak, melyek
2 — 3 méternyi közben következtek egymásra, míg a sorokban egy vagy két
méter távolságra voltak egymástól az egyes sírfészkek. Minden sorban volt
6—7 sírfészek s ez a rend csak a temető közepe táján változott meg, hol
két köralakba állított s öt vagy hat fészekből álló urnacsoport volt.3
A szomszédságból, a nagyalagi pusztáról egy 22 cm. hosszú, laposra
csiszolt, egyik végén elmetszett s mindkét végén kilyukasztott lócsont, ú. n.
«csontkorcsolya» került előbb Závodszky István s az ő ajándékából a
M. N. Múzeum birtokába. (Rég. N. 278/1876. 6.) Herman Ottó, ki tüze1

Arch. Ért. 1897. 504. 1.
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2

A fejérmegyei és Székes-Fejérvár városi tört. és rég. egylet Evkönyve 1885-re. 92. 1.
3 Igen tanulságosan írja le a nagyloóki ásatásokat dr. Hattyuífy Dezső a föntebb idézett helyen
7 5 - 8 9 . 1.
Budapest Régiségei. VIII.
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tes vizsgálat alá vette az őskor ezen emlékeit, úgy találta, hogy az ú. n.
csontkorcsolyák közt négy csoport különböztethető meg, a tulajdonképeni
csontkorcsolyákon vagy magyarán irongacsontokon kívül vannak kecze- és
hálócsontok, simító csontok s végül szántalpak. Ezen utóbbiak sorába tar
tozik az alagi kilyukasztott lócsont is, mely mint a hasonnemű csépai, ercsii
és ispánlaki, a ló kézközép-csontiából (metacorpus) készült.1 Ezen kívül még
csak egy kis könnyfogó edényről tudok, a mit az alagi leletek közül az őskori
emlékek csoportjába lehet sorolni; 1871-ben földásás közben találták a
béresek s ez szintén Závodszky J. gyűjteményébe került.2 Egy bronz lelet
nek a szomszéd sikátori pusztáról van nyoma,3 melynek egy része Kenessey
Kálmán birtokába jutott, de kétséges, hogy a bronztábla és 14 dombordad
gömbölyű, 9 cm. átmérőjű boglár csakugyan a bronzkor emlékei közé tar
tozik-e ?
Budapesttől keletre Rákos-Keresztáron találtak vasúti földmunkálatok
közben egy 22*7 cm. magas, két felől füllel ellátott kisebbszerű urnát, mely
nek füle alatti rovátkos vonaldiszítése, az oldalán levő 3 — 3 bütyök s az
ezekből lefelé menő pontsor a bronzkorra utal. Mint az előbbieket, ezt is
Závodszky J. szerezte meg 1874-ben, (1. Naplóját u. e. év 11. sz. a.), az
1876-ki ősrég. kongresszus után pedig gyűjteményének más szebb darabjai
val együtt a M. N. Múzeumnak ajándékozta. (Rég. N. 278/1876. 2.) A vas
korból való egy urnával, koponyával és két sima karpereczczel együtt lelt
hólyagos bronzkarperecz, mely Fuchs Ármin ajándékaként került a M. N. Mú
zeumba. (Rég. 25/1895.) A kispesti határból is vaskori régiségek ismere
tesek ; egy La Tène fibulát ezüstből s egy babos karpereczet bronzból a
Kis-Dunában találtak, ugyanezen időbeli edénytöredékekre pedig a homok
bányában akadtak; amazok vétel útján, emezek Szabó Géza ajándékakép a
M. N. Múzeumba jutottak. (Rég. N. 211/1874. és 73/1900.)
A s^entlőrinc^i határban a Cséry-féle szemétvasut építésekor, a Csérymajortól észak-nyugatra talált kisebb fajta urnák és bögrék, melyek közül 7 da
rab 1893-ban részint Cséry Lajos ajándékából, részint dr. Posta Béla akkori
régiségtári segédőr ásatásából a N. Múzeumba került, díszítésüknél fogva nem
lehetnek korábbiak a vaskornál. Különösen jellemző egyik égetett csontmarad
ványokkal telt kis csuporalakú hamvveder díszítése, melynek testén hét sáv
1

Herman O t t ó : Ironga, szánkó, kec%e. Budapest. 1902. 7. 1. I. tábla, 17. sz. és 25. 1. (Különleny. a Term. Tud. Közi. 1902. XXXIV. köt. 589. füzetéből). — Hampel J. : Antiquités préhistorique.
Esztergom. 1876. I. k. II. t. jo. sz. V. ö. Závodszky Napi. 1875. év 6. sz. a.
2
Závodszky Naplója 1871. év 58. sz, a.
5 Arch. Ért. XI. 1877. 165.
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fut körül; az első, harmadik és ötödik sáv szaggatott párhuzamos vonalak
ból van alakítva ; a második sima és rovátkos koczkákkal megszakított ágdíszből, a negyedik szintén ilyen zeg-zug vonalas díszből, a hatodik derék
szögű meanderszalagbói áll, a hetedik sáv dűlt rovátkolással van ellátva.
Egy csészében szintén égetett csontok voltak, ennek testét négy lapú bütyök
sorral szegélyzett háló borítja. Egy io"6 cm. magas és i4 - 8 cm. átmérőjű
csupor öblét három kettős csúcsú bütyök díszíti. A négy 7*5—8 cm. magas
és 7*2 — I I cm. átmérőjű bögrének teste kettős csonkakúp alakú s tölcséres
nyílású hengerded nyakkal és kerek pántfüllel van ellátva. (Rég. N. 31/1893.)*
A soroksári határban ismét volt egy urnatemető, mely a budapestzimonyi vasút munkálatai alkalmával egy a falutól északra eső dombos tér
ség átvágásánál alig pár lábnyi mélységben került napvilágra s Kossina sze
rint a bronzkor III. időszakából való.2 Az itt lelt edények közül Lehner kir.
mérnök küldött a M. N. Múzeumnak egy 28 cm. magas urnát, egy 17*5 cm.
átmérőjű vastag falú tálat, melylyel az urna be volt födve, egy az urnában
lelt 5'4 cm. magas bögrét s 2 másik bögrét. (Rég. N. 164/1881.) Albusz
Dénes vasúti vállalkozó ajándékozott egy két fülű, oldalán bütyökkel ellátott
középszerű (29 cm. magas) és egy kisebb fajta (16 cm. magas) urnát, egy
24 cm. átmérőjű és 10 cm. magas fedőtálat, egy 7';; cm. magas bögrét és
egy bütykös edényt, magas 8*15 cm. (Rég. N. 5/1882.) Dr. Hampel József
és dr. Tergina Gyula ásatott ki az országút átvágásánál egy 45 magas
nagyobbfajta hamvvedret; fölötte volt egy 30 cm. átmérőjű, 15 cm. magas
bütykös díszű tál, az urna nyakánál egy kisebb tál (mag. és átm. 7 cm.) s
az urnában volt egy 5 cm. magas bögre.
Alább a Duna keleti oldalán a következő helyek ismeretesek, mint
bronzkori leihelyek, telepek és temetők :
Haraszti határában urnákat találtak, melyek, Vásárhelyi Géza úr szerint,
alakjuk, anyaguk és készítésmódjuk szerint hasonlók a soroksári, ócsai és
peregi urnákhoz 3 s ennyiben bronzkoriaknak vehetők fel. Egy szárított
agyagból kézzel formált, kihajló peremű s 10 cm. magas, nyilasán 7*8 cm.
átmérőjű bögrét Későy Béla egyetemi hallgató ajándékozott a N. Múzeum
nak, ez azonban a római kori vagy épen a népvándorláskori barbárok hagya
tékából való. (Rég. N. 51/1887.)
1

Arch. Ért. XIII. 1895. 178.
Arch. Ért. II. k. 1882. 508—jio. Hampel.: Trouvailles de l'âge de bronze en Hongrie. Budapest.
1886. 55. 1. LXXVII. t. A bronzkor. LXXVII. tábla. — Pulszky F. Magyarors\. Archaeologiája. Budapest.
1897. I. k. 170. 1. LXVIII. tábla. — Kossina id. tan. Zeitschr. f. Ethn. 1902. XXXIV. 211.
3 Arch. Ért. 1897. 258.
2
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Ocsát már négy évtizeddel előbb úgy emlegették, mint a hol számos
bronzrégiség kerül napvilágra,1 ezenkívül urnatemető is van a határában,
honnan egy ujjbenyomásos vonaldíszű 40 cm. magas és 48 cm. hasbőségű
hamvvedret, meg egy io'2 cm. magas, hasán 3 kiálló bordával ellátott füles
bögrét Békey István min. tanácsostól kapott ajándékba a N. Múzeum. (Rég.
N. 213/1876.); két urnát, három bögrét és két csészét pedig, melyeket
189Ó őszén földforgatás alkalmává találtak, Vásárhelyi Géza úr szerzett meg.2
A Kozma János földmíves szöllejében 1896 április havában lelt két edényt
és hét bronztű-töredéket a N. Múzeum vette meg. (Rég. N. 61/1896.),
valamint az üveghegyi dűlőn levő urnatemetőből 1902-ben napvilágra került
régiségeket is (ez utóbbiakat Mészáros Jánostól); a lelet áll egy 34 cm.
magas urnából és 78 darab kisebb bronztárgyból; az utóbbiakhoz tartozik
18 nagyobb és három változatban 19 kisebb övlemez és bronzpléh csö
vecske, minők az ercsii és battai leletben fordulnak elő, aztán 4 egész
pápaszemalakú kettős korongú sodronytekercs s egynek a töredékei, hét
gömbszelvényalakú két felől átfúrt bronzpikkely, 24 hengerdedtekercs és
3 sodronytöredék. (Rég. N. 24/1902.) 3 Az ócsai bronzkori telep népétől
alig lehet elválasztani az alsó-némedii bronzleletet, melyet 1870 szept. 12-én
Bugyi Andrástól vásárolt a N. Múzeum. (Rég. N. 210/1870. M. N. Mú
zeum XLVII. 20—30. tábla.) Volt a leletben: egy sodrony tekercsek közé
űzött 11 tagú melldísz, egy a rákospalotaival egyező, de díszesebb, bevésett
ív- és háromszögalakú ékítményekkel ellátott csákány, egy karimás véső,
6 darab karika vésett vonalakkal diszítve, sarlótöredék, 2 tekercstöredék és
a rákospalotaihoz hasonló korong, melynek alapján Kossina a bronzkor
II. időszakából származtatja a leletet, jóllehet a csákány díszítése alapján
Inkább a IV. időszakba tartoznék.4
A sárii urnatemető, melyet Rómer említ,5 nyilván összefügg a dabasi
feletekkel, a melyekből valók állítólag a N. Múzeum által 1883 folyamán
kereskedőtől vásárolt s föntebb már említett réztárgyak. Volt ezek közt
2 bronzvéső is, egyik tokos, füllel van ellátva s 6 cm. hosszú, 3 cm. széles,
a másik périmés, éle kiszélesedő, hossza 7*5 cm., szél. 3 cm. (Rég. N.
128/1883.) Ezenkívül még 3 őskori kis bögrét is kapott ajándékba a

1

Arch. Ért. IV. k. 167.
Leírásukat s rajzukat 1. Arch. Ert. 1897. 258.
3 Arch. Ért. 1902. 420, 421, 424. 1.
4 Hampel J. : Trouvailles de l'âge de Bronze. 62. 1. A bronzkor. XXIX. 1, LIX. 7. és II. k. 4. 1. —
V. ö. Zeitschr. f. Ethn. 1902. XXXIV. 5. füz. 210. 1.
5 Rómer FI. : Résultats Généraux Mouvement Archéologique en Hongrie. Budapest. 1878. 186. 1.
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N. Múzeum Mády Gyulától, a legnagyobb 6'$ cm. magas, átmérője 4 cm.,
a középső 6 cm. magas, 5 cm. átmérőjű, a legkisebb egyúttal a leghasasabb, magassága csak 4 cm., míg átmérője 6 cm. s hét átfúrt bütyökkel,
a bütykök körül pont- és kördiszítéssel van ellátva, a mi mutatja, hogy a
bronzkor virágzása idejéből való. (Rég. N. 147/1882.)
Ugyané csoportba tartoznak a gyóni leletek, melyekre a községtől dél
keletnek, néhai Halász Boldizsár kertjében akadtak. Ezekből egy lapos fejű,
38 cm. hosszú, vonaldiszítésű bronztűt, egy másiknak 21 cm. hosszú töredékét,
továbbá vonaldíszes karpereczet és sarlóvéget Halász Zoltán a M. N. Mú
zeumnak ajándékozott. (Rég. N. 126/1874.) I Ugyancsak tőle kapott a mú
zeum 1895-ben egy urnát és egy csillagos bronzbuzogányt, melyeket szintén
Halász Boldizsár kertjében találtak. (Rég. N. 68/1895. 1. és 71/1895. 1.)
Nyugot felé, az Ócsa és Gyón közti vonalon Bugyi határában volt
urnatemető, melyről már 1876-ban tudomása volt Rómernek. 2 Ugyanitt
1895 április 17—18-án, Stoics Ignácz és Gál Ambrus földjén, a községtől
délnyugotra emelkedő malomkertben dr. Kuzsinszky Bálint ásatott a M. N. Mú
zeum részére. Napvilágra került egymástól hat lépés távolságban, 70 cm.
mélyen két urna, három tál és egy bögre négy töredéke ; a legnagyobb tál
a nagyobbik hamvveder, a két kisebb pedig egymásba illesztve a kisebbik
nek a födelét képezte. A hamvvederekben tárgy nem, csupán elégett csont
szilánkok voltak. (Rég. N. 173/1895.)
A szomszédságban, Bugyitól délnyugotnak, a Duna mellett is volt egy
másik urnatemető. Ez a -peregi, melylyel összefügg a már 1864-ben említett
ráczkevei urnatemető. Ez utóbbi ugyanis a ráczkevei határnak a Dunától
keletre eső részében, a peregi oldalon, Peregtől egynegyed órára feküdt,
hol 1864-ben Ludaics Miksa az időbeli szolgabíró földjén 18 urnát találtak
egyszerűen a földbe téve.3 12 évvel később a peregi részben a Duna ára
dása mosott ki hamvvedereket s más edénynemüt, ezekből Későy Lőrincz
községi jegyző 1876 április 8-án 2 hamvvedret, 4 bögrét s egyik kis bögré
ben lelt 5 cm. hosszú bronz sodronytekercset küldött ajándékba a M. N. Mú
zeumnak (Rég. N. 63/1876.). Mind a két urnának hiányzik a nyaka; egyik
50 cm. magas, hasbősége 39 cm., hasán két kis füllel s alább vízszintes és
harántos vonaldíszszel van ellátva; a másik urna magassága 31 cm., has
bősége 36 cm., köríves, vízszintes és függélyes vonalakkal van díszítve.

1

Hampel J.: Trouvailles 74. I. A bronzkor. II. k. 48.
Romer Fl. Résultâtes Gén. Mouv. Arch. 186. 1.
3 Arch. Közi. IV. 169.
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A bögrék közt a legnagyobb 13 "6 magas, nyaka jóval hosszabb, mint fél
gömb idomú hasa; egy másik 6*$ cm. magas és nyilasán 7 cm. átmérőjű
bögrének a hasa majdnem gömbalakú, rövid nyaka tölcsér alakban kiszéle
sedik, alsó részén dudorokkal van ellátva; a két kis bögre közül egyik
7*8, másik 6 cm. magasságú. Az urnatemetőben aztán a N. Múzeum rende
zett ásatást még ugyanazon évi április hóban, melyet dr. Rómer Flóris,
dr. Hampel József és Zsigmondy Gusztáv kezdett meg Gránitz Imre földjén
s folytatta Későy L. jegyző és a két helybeli tanító. Találtak hat urnát és
egy urnatöredéket, egy tálat és háromnak a töredékét, négy bögrét és kettő
nek a töredékét s több kisebb edényrészt. Az urnák közt a legnagyobb $9 cm.
magas, hasbősége 66 cm. Egy másik, mely két füllel, hat dudorral és karczdiszítéssel van ellátva, 52 cm. magas s 41*15 cm. átmérőjű. Egy harmadik
négy dudoros és czikk-czakkos díszítésű urna magassága 43 cm., hasbő
sége 46 cm. A negyedik, mely teljesen épen maradt s egy füllel van ellátva,
valamennyi közt a legkarcsúbb, magassága ugyanis 37*6 cm., hasbősége
30 cm. Az ötödik urna 36 cm. magas, 39*5 cm. átm. ; a hatodik 34 cm.
magas, 33 cm. átmérőjű. (Rég. N. 80/1876.)*
Csepel szigetén a bronzkori népesség a mai Tököl területén tömörült,
melynek a kőkorba visszanyúló őskori nagy temetőjéről már föntebb beszél
tünk a vele összefüggő csépi urnatemetővel együtt. Ezenkívül néhány szór
ványos leletről van csak tudomásunk. Egy karikaöntésre szolgáló, homokkő
ből készült 6 cm. hosszú és 3*2 cm. széles bronzkori öntőmintát s egy
7*5 cm. magas bögrét Csepel-Újfaluban találtak s Knőbel Károly a N. Mú
zeumnak ajándékozta. (Rég. N. 107/1902.) Sqiget-S^ent-Miklósról egy magas
nyakú, bütyökfüllel s testén pont- és vonaldiszítéssel ellátott 9*5 cm. magas
bögrét kapott a N. Múzeum (Rég. N. 38/1891.), egy nagy, egy középszerű
és egy kisebb hamvvedret pedig Vásárhelyi Géza úr szerzett égett kagyló
gyöngygyei és égett szarvval együtt. A Csepel szigetről, de közelebbről nem
ismert helyről való egy csészésfejú bronzkard, melyet Kemény József mú
zeumi kapus ajándékozott a régiségtárnak. (Rég. N. 11/1892.)
A Duna nyugoti oldalán Budapest szomszédságában Békás-Megyer tar
tozik a bronzkori lelhelyek közé ; legalább azon réztárgyak között, melyeket
a N. Múzeum Krausz Jakabtól vásárolt a 80-as és 90-es években, mint
Békás-Megyeren találtakat, volt néhány bronz is, ú. m. egy 12 cm. hosszú
görbe kés, kettétörve (Rég. N. 17/1883. 3.), egy kihajló élű 12*^ cm. hosszú,
* Arch. Ért. X. 1876. 128, 158. I. — Rómer F!. Résultats Gen. 19. — Hampel J. Catal. expos.
préhist. 90. Trouvailles 58—59. A bronzkor. II. 171.
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2"5 cm. széles périmés és 5 cm. hosszú, 2 7 cm. széles tokos véső (Rég. N.
31/1883.), egy kihajló élű nagyobb tokos véső, melynek hossza 7 cm.,
szél. 4*7 cm. (Rég. N. 34/1883.), ismét egy tokos véső és késtöredék
(Rég. N. 133/1895.), egy markolatán rovátkos díszszel ellátott késtöredék,
melynek pengéje és markolata egy darabból áll. (Rég. N. 41/1896.), karperecz, kartekercs és buzogány. (Rég. N. 62/1899.) Volt ezen állítólagos
békásmegyeri tárgyak közt néhány vaskori is, úgy mint egy 10 cm. átmérőjű
bronztorques, kerek pálczából, végein csavarmenetes díszítéssel; egy római
kori ezüst fibula, félköralakúan felhajló nyakkal, keresztbe álló széllel, nya
kán niellodiszítéssel s egyik oldalt O C R D betűkkel és egy La Tène kori
bronzsarkantyú. (Rég. N. 91/1887. 3, 65/1899. 4.)
S^ent-Endre egyike a legrégibb ismert bronzkori leihelyeknek. Már
1810-ben ajándékozott egy bronz kardmarkolatot a N. Múzeumnak tóthlipcsei Pajor Gáspár, melyet szentendrei szőllejében találtak.1 A múlt század
dereka felé egy cserépedénybe rejtett kincslelet került napvilágra; volt
benne két bronz kartekercs középbordával ellátott hullámvonalas díszű lemez
ből s mindkét végén korongalakú sodronytekercscsel (M. N. Múz. I. ter.
XLV. 5.), minők Reinecke szerint a II. és III. időszakban fordulnak elő,
egyiket Fejérváry Gábor (f 1851) szerezte meg s gyűjteményével Angol
országba, Riskes-Curie birtokába került, a másik Kubinyi Ferencz losonczi
gyűjteményét gazdagította a kincslelet egyéb tárgyaival együtt, minők : a
sajátos magyarországi formák közé tartozó s nagy tekercses koronggal el
látott karperecz, a II. időszaknak egyik jellemző ékszere (M. N. Múz. I. ter.
XLIV. 2.), 2 korongos fejű tű (U. o. XLV. 52, 154.) és korongalakú bog
lár, közepén nagy tüskével. Kubinyi ezeket az oroszok által 1849-ben föl
égetett többi losonczi régiségeinek maradványaival 1850- és 1851-ben a
M. N. Múzeumnak ajándékozta. (Rég. N. 6/1850. A. 10—12. és 51/1851.

8-9.) *
Egy a patak medrében lelt díszített bronz lándzsahegyet vétel útján
szerzett meg a nemzeti múzeum. (Rég. N. 47/1900.) A budapesti egyetem
birtokában egy gyűrűöntésre szolgáló bronzkori agyagminta van.3 A szent
endrei bronzkori nép temetője a Paps^igeten volt, hol a partban bolthajtás
alakra vannak egymás fölé vagy oldalaikra rakva az urnák.4 Az őstelep nyo1

Cimeliotheca Musei Nat. Hung. Buda. 149, 1. 17. sz.
Arch. Közi. II. k. 90., 91., 98. 1. Képatlasz. VI. tábla. 22. VIII. t. .34- XIX. t. 122. — Hampel J. Trouvailles 55 — 54. 1. A bronzkor. XLIV. t. 2. és II. k. 142. 1.
3 Hampel J. Catal. expos, préhist. 156. 1. 7. sz.
i Arch. Közi. IV. 169.
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mait, konyhahulladékokat és cserepeket a sziget déli csúcsán, Újpest felé
találhatni, de sok vastag cserép fordul elő a nyugati parton is Kalázzal szem
ben. 1 A telep maradványai közül Füredy László, volt tótfalusi jegyző egy
kilyukasztott agyagkúpot (Rég. N. 30/18151),, Császár Árpád tanár úr pedig
egy a Pokol-csárdánál lelt 5*8 cm. átmérőjű orsófejet'ajándékozott a M. N,
Múzeumnak. (Rég. N. 42/1898.)
A sziget északi csúcsán, Duna-Bogdányon vannak emlékei a bronzkor
nak. A kőkorba visszanyúló őstelepéről már föntebb szóltunk. Bronztárgyakat,
úgymint 15.15 cm. hosszú borotvát, karikát 3 belefoglalt sodronytekercscsel,
2 tűtöredéket és 2 késtöredéket 1880-ban kapott ajándékba Földváry László
ref. lelkésztől a N. Múzeum. (Rég. N. 121/1880.) 2
A szentendrei szigettől nyugatra eső területen Páty tartozik a neveze
tesebb bronzkori leihelyek közé. Innen már 1846 nyarán szerzett a N. Múzeum
nak Mátray Gábor egy a szőlőhegyen napvilágra került leletet, mely állt
egy kis cserépbögréből, csákányalakú «réz»-bői, 9 szívalakú «réz» ékességből,
36 nagyobb és 45 kisebb «réz» pikkelyből s 13 lemezből és sodrott «réz»ből. (Rég. N. 12/1840.) A lelet tehát — a mint kivehető — egy az ercsiihez és battaihoz hasonló öv részeit foglalta magában s úgy látszik a földbe
rejtett kincsleletek közé tartozott. Egy késtöredék és szárnyas véső egybefutó
szárnyakkal Várady József gyűjteményében volt.3 Az urnatemető a Sasfészkén,
a Száraztó fölött volt, hol a hatvanas években 3 hamvvedret találtak.4
2 agyagcsésze Polgár Gábor ajándékából került a N. Múzeumba. (Rég. N.
47/1891.)
Egy másik nagyobb bronzleletre, öntőműhelynek a maradványaira, Herc^eghalmán, özv. hg. Metternich Rikhárdné szül. gr. Sándor Paulina birto
kán akadtak földmunkálatok alkalmával, a puszta földben, melynek egyrészét
a herczegné a M. N. Múzeumnak engedte át. (Rég. N. 1/1894.)
A 197 darab tárgy közt voltak öntőrögök, bronzrudak, tokos vésők és
töredékeik, kardpengetöredékek, karikák, sarlók és részeik, lándzsahegyek,
csüngodíszek, csúcsos korongok, gyűrűk, gombostűtöredékek stb. 5
A vidéken még egy pár szórványos lelet fordul elő. Kis-Torbágyról
Funk Ferencz községi jegyző egy korongos fejű, csavart szárú bronztűt aján-
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U. o. VI. k. 2. r. 182. 1.
Hampel J. Trouvailles. 70. A bronzkor. II. 25.
> Említi Hampel J. Cat. expos. 88. 1. A véső és kés rajza meg van birtokomban Csetneki J. E.
kéziratai közt.
4 Arch. Közi. VI. 107.
5 Arch. Ért. XV. 1895. 97—98. — Hampel J. A bronzkor. CCIX. tábla.
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dékozott a N. Múzeumnak. (Rég. N. 126/1.869.) Solymárról egy 8.2 cm.
hosszú, 3.3 cm. széles vonaldíszszel ellátott, tompa élű bronz vésőtöredék
került Schieffner János gyűjteményébe s innen a M. N. Múzeumba. (Rég.
N. 67/1876. 17.)
•;,,•"•..}•'•" ;•
;:? ; ,,-j
Timire vidékéről említ Hampel J. egy tekercskorongban végződő s
oldalt is párosával tekercskorongokkal ellátott fibulát az aszódi típusból,
minők a bronzkor utolsó szakában, annak is a dereka táján tűnnek föl.1
Nyilván összefüggésben van tehát e fibula a tinnyei urnatemető egykori né
pével, mely temetőre 1890 őszén Vásárhelyi Géza úr birtokán, a
faluból a hegyre vezető út mellett elterülő fensíkon, szemben a
Kis-Várnak nevezett halommal, szántás közben akadtak. Az itt lelt
urnák már korongon készültek, 7—8 darab kővel voltak körülrakva,
mint a kelenföldi síroknál láttuk, fedőjük tál volt, de a tál fölé
ismét egy nagyobb- követ tettek. 2 Már az urnák készítésmódja, a
korong használata is utal kései eredetükre, de még világosabban
mutatja időkorükat egy görbe kis vaskés, mely egyik urna fenekén
volt hamu között. Mint Vásárhelyi Géza úrtól értesültem, 1902-ben
ismét találtak ugarszántás alkalmával 3 hamvvedret, volt bennük
tokos véső, de nem bronzból, hanem vasból, 2 vas lándzsahegy s
azután 2 kifúrt kőeszköz. Világosan kitűnik ebből, hogy a tinnyei
urnatemető népe, melynek telepe az ott lelt hálósúlyok, cserép
darabok, orsók stb. szerint a Kis-Vár környékén volt, már a vaskor
első időszakába tartozik, de ugyanez a vastárgyak mellett a kő
eszközök használatával sem hagyott fel.
Dél felé Budapest mellett, Albertfalva határában fordulnak elő
hamvvedrek.3 Promontorról Károly János székesfejérvári kanonok
(most prépost) ajándékozott a N. Múzeumnak 2 bronzkarikát és 3 sodronyból
összecsavart nyakpereczet, a mi azonban semmiesêtre sem tartozik a bronzkor emlékei közé. (Rég. N. 129/1885.) Tétényben a dombok lejtőjén urnákat
találtak egyszerűen a földbe téve. Egy bronzkard, a markolatnál szegekkel
ellátva, Schieffner J. gyűjteményébe került több réztárgygyal együtt. Egy
állítólag Tétény vidékén lelt bronz lándzsacsúcs pedig az Egger testvérek által
1891 nyarán Londonban elárverezett régiségek közt volt.4 Rajzát itt adjuk.
1

H a m p e l J. A bronzkor. III. i j ó . V. ö. Arch. Ért. 1899. 326.
Arch. É r t . X . 1890. 450—452.
3 Arch. Ért. 1878. 314.
4 Arch. Közi. IV. 170. VI. k. I. füz. 110. 1. — Arch. Ért. X I I I .
— Hampel J. A bronzkor. C L X X X I . t. j ,
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Az őskor egyik legnevezetesebb temetője az érdi és baltái határban el
terülő s a középkori magyar krónikákban is emlegetett Százhalom, mely alá
a XIII. század első tizedeiben készült Hunn Krónika szerint a tárnokvölgyi
csatában elesett hunnokat temették. Ez a hiedelem nagyon soká tartotta
magát, sőt még ma is kisért itt-ott, bár kitűnt az 1847-iki és 1876-iki ása
tásokból teljes alaptalansága. Egy sokkal régibb kornak az emléke a száz, vagy
pontosan 122 halom; avaskor elejéről valók s valamivel későbbiek lehetnek
a tinnyei urnatemetőnél vagy — a mi még valószínűbb — más fajbeli néptől
származnak ; amaz a Kr. e. IV. század körül (vagy még korábban) beván
dorló kelták temetője, emez pedig a régi bronzkori nép ivadékaié.*
A halmok közül a Varsányi János által 1847-ben készített tervrajz szerint
az 1 — 55, 57-—65 és 119—122. az érdi, a 66—118. a battai határba tar
tozik, az 56. és 66. számú a határon van. Ezek közül Luczenbacher János
(a ki aztán épen ezen ásatás alkalmából az Erdy nevet vette föl), dr. Szabó
János és Varsányi János, a Kubinyi Ágoston és Ferencz, dr. Szabó János
és gr. Károlyi István által magukra vállalt költségen fölásatta 1847 niájus
26—28-Íkán a 29, 30, 40 és 73., ugyanez év szept. 20-ikán hozzájuk csat
lakozván még Tasner Antal, a 28, 41. és 122. számú halmokat. Az 1876-iki
ősrégészeti kongresszus alkalmával néhai Csetneki Jelenik Elek dr. Tauscher
Gyulával együtt feltárta a 12. és 119. sz. halmot s előkészítette a 3. és 10. sz.
halom felbontását, a mi aztán a kongresszus tagjainak szept. 8-iki kirándulá
sakor történt meg.
A nagyobb halmok 2—^3, a legnagyobbak pedig 5 öl (9Va méter)
magasságúak, átmérőjük a föld színén a magasság szerint váltakozó, általában
10 öl, a legnagyobbé pedig csaknem 30 öl (57 méter). A halom tetején a
hányt föld rétegei közt legelőbb is 3 egymás alá helyezett jelzőkő volt, ezek
alatt következtek kitapasztott sárga agyagrétegen különböző nagyságú kövekkel
körülrakva az égésfekvetek, félig elégett nagy fa- és széndarabok és sok
hamu között megégett tetemek, bronz- és vastárgyak, vörhenyes és nagy
mennyiségű barna cserépdarabok, itt-ott szarvascsont és kagylóhéj). A holt
testeket a halomban égették el, a tűz nyomait mutatják a rájuk hányt kövek
és föld is. A mindenesetre több századra terjedő időszak alatt, a míg ide

* L. Luczenbacher János 1847. jul. 26-iki akad. értekezését (M. Akad. Ért. 1847. VII. 282—289. 1.
V—VIII. tábla.) — Az 1847 szept. 20-iki ásatásról már Erdy János név alatt írt «A kelenföldi pogánysírok»
ez. értekezésében. (Arch. Közi. I86T. II. k. 53—55. 1. Képatlasz. II. rész. III. tábla. 122, 41, 28. sz.) —
Arch. Ért. III. k. 1870. 14$. 1. és X. k. 1876. 256—257. — Römer FI. Résultats gén. du Mouv. Arch.
127—128. 1. — Néh. Csetneki J. E. rajzai és «Az érd-battai hunhalmok» ez, értekezésének kézirata bir
tokomban,
.
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temetkeztek, a szokásokban is többféle változás történt. Az 1876-iki kon
gresszus kirándulásakor föltárt 3. sz. halomban fagerendákból: összeállított,
belől mészszel kitapasztott, délnyugottól északkeletnek fekvő hosszas négy
szögű sírkamara volt, melynek tetejét csaknem méternyi vastagon kövekkel
rakták meg s az egészet földdel borították be ; a kamara padozatát lesúlykolták s itt helyezték el időközönként a hatvanihoz, pátkaihoz stb. hasonló
urnákat, összesen 32-öt, bennük égett csontmaradványokkal; a kamara tetejét
bezúzta a fölébe rakott kő, mindamellett épen maradt néhány edény. Egy
halomban (120. sz.) ülő csontváz is fordult elő, szintén kőrakás alatt, grafitos
vörös és fekete cserepekkel együtt.
A lelt tárgyak rajzát Erdy az Akad. Értesítő idézett 1847. évfolyamában
a VII—VIII. táblán adja. Legtöbbet találtak a 73. sz. halomban, innen a
hamu és szén közül valók : 2 bütykös díszű urna s 2 csésze, a mit a tömérdek
cserépből össze lehetett állítani, bronz fibulatöredék, babos karperecztöredék,
bronzgyűrü, apró bronzpitykék, bronz sodronytöredék, ponczolt bronz lemez
darab, üveggyöngyök, csontkorong, körkörös díszű csontlemez és vasdarabok;
a 40. sz. halomban vas- és bronztöredékeken kívül találtak egy vaskarikát és
lemezes végű, szakállas lapos vasnyílhegyet; hasonlónak a töredéke került
elő bronztöredékekkel a 30. sz. halomból; a 29-ikben a nagy lapos kővel
lebontott égésfekvetek közt díszített grafitos cserépdarabok voltak. Az 1876-iki
ásatáskor a 10. sz. halomban találtak egy urnát, a 119-ikben bronzgyűrűt,
a 3-ikból való egy görbe vaskés és bronz csüngődísz, minőt a nagysomlói és
dobrai kunhalmokban is találtak s tulajdonképen nyakláncznak a része, egy
ilyen csüngőkkel díszített nyakláncz vagy melldísz a csabrendeki vaskori
temetőből ismeretes; 1 a 12-ik halomból való egy görbe vaskés (hossza 9*5
cm.), egy hallstatti tipusú vasvéső (hossza 20*2 cm., éle 5 cm.), mely szintén
előfordul a nagysomlyói kunhalmok leletei közt, még jobban hasonlít az
érdihez a szomolányi sánczokban talált vasvéső,2 ezekhez járul két kis, 4*2 cm.
átmérőjű gyűrű. (Rég. N. 205/1876 és 320/1876.)
Érd a kezdődő vaskor, míg a szomszédos Batta a bronzkor népének
volt egyik jelentékenyebb helye. Néhány hengeralakú sodrony kartekercset
mintegy 14 tekeredéssel, 6 pipafödél alakú csüngődíszt, egy «fölül csavaridomúlag kezdődő, alsó végén domború lappal» ellátott négyszögű sodrony
darabot (tű?) s több fibulát 1864 decz. havában találtak, melyek Schieffner
János gyűjteményébe kerültek. 3 1902 folyamán pedig a M. N. Múzeum
1

Arch. Ért. 1895. 517—524. 1. III. t, 11. Arch, Közi. X X I I . 26. k. 69—70. 1.
Arch. É r t . 1890. 70. 1. III. t. 1.
• : . '
'
3 Arch. Közi. IV. ióó.
V
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szerzett több bronzkori régiséget Kovács Ivántól és özv. Fehérváry Jánosnétól,
ú. m. nyakán s teste felső részén bütykös díszú hamvvedret (mag. 29 cm.),
tálakat, bögréket, csuprot, lábast, cserépfödőt, kis csészét, agyaggulákat és
kúpokat, egy svastikaszerű motívumokkal ellátott bélyegzőt, örlőköveket, kő
baltákat s egy gyűjtelékes bronzleletet, benne két csúcsba szögellő köpüvel
ellátott csákányt, 1 lándzsát, hat gömbös és lapos fejű s laposra kalapált
végű tűt és tűtöredéket, karpereczeket, 20 bronzövlemezt és bronz pléhcsövecskéket, minőket az ócsai leletnél említettünk, pápaszem alakú kettős korongú
sodronytekercseket, hengeralakú sodronytekercseket, 2 horgonyalakú csüngődíszt és gömbszelet alakú átfúrt pikkelyeket. (Rég. N. 16/1902, 17/1902,
27/1902, 45/1902.) T
Alább a Duna mentén Ercsi tartozik a jelentékenyebb bronzkori leihelyek közé. Találtak itt urnákat, melyeket Tauscher Gyula az erdélyi
múzeumnak küldött.2 Négy «öntőminta homokkőből périmés és tokos véső
és egy kerékalakú sallang előállítására 1879-ben a szántóföldön került nap
világra; kettőt Vlassics Nándor uradalmi tiszttartó a M. N. Múzeumnak
ajándékozott (Rég. N. 85/1879 és 169/1879), a többi Kuliffay Adolf urad.
számtartó birtokában maradt.3 1880 tavaszán a Duna árja által okozott part
szakadáskor egy bronztárgyakkal megtöltött bögre hullt alá a part szélére,
mely egy, Kossina és Reinecke szerint, a bronzkor I. időszakának végéről
vagy a Il-ikba való átmeneti időből származó övnek a részleteiből, az ócsaihoz
és battaihoz hasonló lemezekből, hengeralakú sodronytekercsekből, szív- és
félholdalakú csüngőkből, hengeralakú kartekercsekből, átfúrt gömbszelvény
idomú pikkelyekből és nyakpereczekből álltak.
A lelet nagyobbrészét (417 darabot) Kuliffay A. a N. Múzeumnak
ajándékozta, egyrészét pedig a székesfejérvári múzeumnak; tartott meg be
lőle a saját gyűjteménye számára is, de volt olyan is, a mi elkallódott. (Rég.
N.

112/1880.)4

A perkátai homokdomb északnyugoti részén levő urnatemető a tinnyeihez hasonlóan már a vaskorba tartozik. Az edények, melyekben elszenesedett
csontok voltak, korongon készültek s a nép, melytől valók, miként a csabrendeki urnatemetőnél, lassankint fölhagyott a holtak elégetésével, a domb
délkeleti oldalán már csontvázak fordulnak elő La Tène korszakbeli v.as1

L. rajzukat Arch. Ért.
Arch. Ert. XIII. 1879.
> Arch. Ért. XIV. 1880.
4 Arch. Ért. XIV. 1880.
kor. XCIII. t. és II. k. 28-29.
2

1902. 42]—426. 1.
50.
211 — 213. — Hampel J. A bronzkor. II. 27. Trouvailles 71.
212—214. Új f. XIX. 1899. 242. Hampel J. Trouvailles 71. A bronzZeitschr. f. Ethn. XXXIV. 1902. 210.
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tárgyakkal, kardokkal, ollóval, vaslánczczal stb.T Ezeket 3 bögrével és urna
töredékkel, továbbá egy 11 'j cm. hosszú kőtárgygyal együtt gr. Győry
Téré?,, a M. N. Múzeumnak ajándékozta. (Rég. N. 46/1890. és 49/1891.)
Ugyancsak Perkátáról való egy pár vaskori bronz karperecz, négy nagy
tojásdad idomú tagból szerkesztve, melyek Récsei Viktor ajándékából szintén
a M. N. Múzeumban vannak. (Rég. N. 49/1891.)
Alább a Duna mellett Duna-Pentele tartozik még a bronzköri telepek
közé. Urnatemetőjéről annyit tudunk, hogy a hamvvedrek kőrakás nélkül
voltak egyszerűen a földbe helyezve.2 Egy innen való dudoros bögrét Flei
scher Károly (Rég. N. 31/1877), két kézzel formált s alighanem jóval
későbbi bögrét pedig Szumlitz János ajándékozott a M. N. Múzeumnak.
(Rég. N. 94/1886.)
Bronztárgyakat már a hatvanas években szerzett innen Schieffner János,
így pl. 1864-ben tekercseket, küllős lapot és vésőt, 1866-ban pedig egy
bronz tőrpengét, tövén három lyukkal a markolat megerősítésére és öntő
rögöt; 3 a M. N. Múzeum által 1876-ban megvásárolt gyűjteményében két
dunapentelei tőrpenge volt, egyik 20" 5, másik 15*4 cm. hosszú, de ezek
közül egyik sem azonos amazzal, mert a csonkahegyű nagyobbiknak a töve 5,
a kisebbiké 2 lyukkal van ellátva. (Rég. N. 67/1876. 12—13.) 1886-ban
néhai Fröhlich Róbert ajándékozott a N. Múzeumnak néhány dunapentelei
bronzkori régiséget, ú. m. 12 cm. hosszú s füllel ellátott tokos vésőt, 8*7 cm.
hosszú lándsacsúcstöredéket és egy 6*i cm. átm. karikát, melynek végei
gyűrűszerüleg vannak egymás fölé helyezve. (Rég. N. 72/1886.) 4 Egy kúp
alakú rovátkos fejű, szárán is rovátkos bronztú Fejér József ajándékából
(Rég. N. 106/1896), egy TJ cm. átmérőjű bütykös zárt karika pedig egy 2 cm.
átmérőjű szívidomú aranykarikával együtt vétel útján került a N. Múzeumba.
(Rég. N. 14/1897.)
A Budapest vidékén megtelepedett bronzkori nép északkeleti csoportja
leginkább a Csörszárok és Galga mentén tömörült.5
A Galga völgyében egyike a bronzkor legnevezetesebb lelhelyeinek
As^ód, hol különösen a czukorgyár környékén a Galga folyóhoz közel fekvő
hegy alatti térség szolgáltatta Varsányi János volt pestmegyei mérnök gyűj-

1
Arch. Ért. 1890. 264. Pulszky F . M a g y a r o m . Arch. 182. 1. L X X V I I I . t. 218. 1. L X X I X . t.
220. 1. L X X X . t.
2
Arch. Ért. X I I I . 18Z9. 50.
3 Arch. Közi. IV. 16c—166. VI. 102.
4 Hampel J. : A bronzkor, II. 26.
> L. régészeti t é r k é p é t R ó m e r FI. Résultats gen. 150. 1. I. t.
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töményének legkiválóbb darabjait, a melyeket aztán 1872-ben a M. N. Mú
zeum vásárolt meg. (Rég. N. 164/1872.)1 Voltak e gyűjteményben hamv
vedreken, különböző edényeken, egyéb agyagtárgyon és őrlőköveken kívül
Öntőminták homokkőből, továbbá gazdag sorozata a bronztárgyaknak, melyek
közül a szebb és jellemző darabok eléggé ismeretesek az irodalomban. Meg
említjük közülük a hét fibulát, mint a melyek közelebbről utalnak az aszódi
telep idejére (Hampelnél XLÍ. 3—4.); a fibula a bronzkor nagyon előhaladt
szakában tűnik csak fel, az aszódi négy változatból, melyek közt kettő az
egyszerű, három a páros tekercsű tipusból való, egy a tekercskorongos
pápaszemalakú, egy pedig az itáliai eredetű kengyeles fibulák csoportjához
tartozik, azt látjuk, hogy itt egy a bronzkor vége felé s a vaskorba való át
menet idején szereplő nép emlékeiről van szó.2 Ugyanezen korszakra utal
az üstalakú bronzcsésze (Hampel LXV. c.j, mely — mint a kengyeles
fibula —• az ó-italiai vagy etruszk behozatali czikkek közé tartozik a villa
novai temető által jellemzett időszakból ; ideje a Kr. e. utolsó évezred
régebbi fele. Ezzel a bronzkor nagyon kései szakát jellemző emlékcsoport
tal az is összevág, hogy az aszódi lelethez egy bronzzabla is tartozik
(M. N. Múz. XLV. 35.), a mi a szorosabb értelemben vett bronzkorban
nem fordul elő, csak az átmeneti időszakban, a mikor feltűnnek azok a
háromélű kis bronz nyílcsúcsok is, minőkből négy volt az aszódi leletben,
melyek hallstatti befolyásra mutatnak.3
Egyes bronztárgyak Schieffner J. gyűjteményébe is kerültek ; így 1864-ben
egy szép bronzvéső,4 egy bronz kardmarkolatot pedig, midőn gyűjteményén
kezdett túladni, a M. N. Múzeum szerzett meg tőle. (Rég. N. 78/1875.)
Mikulás Dániel lelkész földjén urnákat találtak az ötvenes évek elején,
melyeket aztán ú. m. 3 hamvvedret, 3 csészét, 2 korsót, 1 edényt, $ bögrét
s aztán egy agyagkarikát a M. N. Múzeumnak ajándékozott. (Rég. N.
i4/i8S3.)5
1
Varsányi gyűjt, leírását 1. Arch. Ért. V. 1871. 58—59, 65, 67—69, 157. 1. — Römer FI. Résul
tats gen. 107. 1. — Hampel J. Trouvailles 2—5. A bronzkor, I. k. IV. k. 6. V. t—4. XVII. 9. XXVIII.
12—IJ. XXXIV. 4. XLI. j . XLV. 5. és LXXXI1I. J. II. k. 6. 1. (a XXXVIII. 2. sz. a. diadema és a
LXV. 2. sz. a. bronzedény váczszentlászlói. A diadémát Pulszky is 192. I. 51. á. 1. sz. a. mint aszódit
közli.) — U. a. Antiquités préhist. XIV. t. 5, 6, 9, 10, 12, 15. és Catal. de I'exp. 137. 1. 15, 16, 18,
19, 27, 28. sz. — Pulszky F. Magyarorsz. Arch. I. k. 152. lap. XXX. t. Ç. sz. 155. lap. LII. t. 9—10.
161. I. LVIII. t. 4. sz. 162. 1. LIX. t. 5—4. sz. 169. 1. LXVI. t. j . — Az egyes tárgyak korára nézve
1. Arch. Ért. 1897. 24. és 1899. 518, J25—726. 1.
2
V. ö. a fibulára Pulszkynál Magyarorsz. Arch. I. k. 165. s köv. 11. mondottakat. L még Reinecke Arch. Ért. 1899. 525, $26. I.
3 Pulszky F. Magy. Arch. I. 224. Reinecke P. Arch. Ért. 1897. 24. 1.
4 Arch. Közi. IV. 165.
5 L. az urnatemetőről Érdy János értesítését. M. Akad. Ért. 1854. évf.
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'•';:.• Aszódtól északkeletre a varsányi pusztán b. Podmaniczky János örökö
seinek birtokán találtak hamvvedereket, bronztárgyakat, parittyaköveket s
gyöngyöket, melyekből 4 périmés és tokos véső Gorove Károly ajándéká
ból s edénytöredékek, agyagkanál, orsófejek, agyaggula, őrlőkő, szarvasés őzszarvak, 1 csúcsos bronzboglár, 1 bronzcsat és üveggyöngyök Kubinyi
Ferencz ajándékából a M. N. Múzeum birtokába jutottak. (Rég. N, 14/1851.
és 5 3/1861.)*
Alább a Csörszárok felé egymást követik a lelhelyek. Ilyen mindjárt
Hévi^, hol 1864-ben szemközt a községgel a Galga keleti oldalán tavaszi
ásatáskor több hamvvedret, bronztűt, sarlót, tokosvésőt és lándsahegyet
találtak 2 1879-ben báró Nyáry Jenő a Szent-Andráshegyen ásatott s föltárta
az őstelep maradványait; a lelt tárgyakat, ú. m. egy kőbaltatöredéket, csi
szolt hegyű szarvasagancsokat, édesvízi kagylóhéjakat, feketére és vörösre
égetett vonaldíszes, dudoros és grafltos cserépdarabokat a M. N. Múzeum
nak ajándékozta. (Rég. N. 83/1879.) 3
A szomszédságban levő Túrán a vasúti bevágásban a hatvanas években
sok bronzbalta, kis sarló és hamvvedrek jöttek napvilágra.4 Egy 18 cm.
magas, két kis füles és öblén három dudorral ellátott edényt pedig Ruehietl
Miklós postamester ajándékozott a N. Múzeumnak. (Rég. N. 294/1871.)
A Csörszárka déli oldalán S^ent-Lás^ló volt a legnevezetesebb bronz
kori leihely.5 Itt találták azt az érdekes bronz diadémát, körüle függélyesen
földbe szúrt gombostűkkel, mely az irodalomban, mint aszódi diadema említ
tetik. Szintén az aszódi telepről származtatják a két etruszk (villanovai) ere
detű bronzedényt, egyik azonban (Hampel LXV. 2.) a szentlászlói lelethoz
tartozik s mint ilyen, korhatározó, a mennyiben a szentlászlói leletek idejét
a bronzkor végső szakába helyezi. Mindkét darab Varsányi János gyűjtemé
nyével került a M. N. Múzeumba több más Sz.-Lászlón lelt bronztárgygyal
együtt, melyek közt volt 6 véső (karimás, szárnyas és tokos), 2 sarló, 1 kés,
1 fürész, tűk, csüngődíszek stb. (Rég. N. 164/1872. M. N. Múzeum
XLVII1. 1 —14.) A szomszédos Valkot már a kőkori lelhelyek közt említet
tük, de találtak bronzokat is. így a Kása-dülőn, Sziráki Mihály földjén
1
Arch. Közi. 1861. II. k. 29?. Arch. Ért. IV. 1870. 22. VII. 1872. 45—45. Hampel J. : A bronz
kor, II. k. 121. és 169. A tokos vésőt 1. M. N. Múz. 1. ter. LI. t. 20. sz. a.
2
Arch. Közi. IV. 167.
3 Arch. Ért. XI. 1877. 162.
4 Arch. Közi. IV. 170.
."'.':
5 Hampel J.: Trouvailles 101, 106, A bronzkór, I. k. XXXVIII. t'. 2. ( = Pulszky F. Magyarorsz.
Arch. 192. 1. 51, á. 1. sz. tévesen aszódinak mondja) és LXV. t. 2. a—c. (tévesen az aszódi telepről
származtatva) II. k. 121, 168. — L. még Arch. Ért. IV. 1871. 196. és XIX. 1899. 518.

1876-ban cserépedényben a következő bronztárgyak kerültek napvilágra:
3 reczés és vonaldíszes karperecz, 7 gyűrű, 1 kapocs, 1 hajtű és 1 töredék;
1878-ban leltek egy 9:5 cm. hosszú s élén 4*5 cm. széles füles tokos vésőt
s a Kása tetőn, Lukács József földjén egy 8 cm. hosszú lándsahegyet,
melyek Závodszky István gyűjteményébe kerültek ; közülök egy karpereczet
s egyik tekercs gyűrűt 1876-ban a N. Múzeumnak ajándékozta (Rég. N.
278/1876.), a többi pedig gyűjteményének 1896 elején történt megvásárlása
kor került a N. Múzeumba. (Rég. N. 2/1896.) x Egy Valkón lelt bronzlándsát
szintén 1876-ban kapott a múzeum 4 obszidián szilánkkal együtt (Rég. N.
321/1876.), 2 szárnyas véső a gödöllői múzeumba került.2 A Csörszárka
által kettévágott halmok leletei a vaskorba tartoznak. Már a hetvenes évek
elején ásatott itt Huber Béla, gödöllői urad. főerdész s a talált tárgyakat,
bronzkarpereczeket, vaskarikát, durva fületlen edényt, borostyán és külön
böző szinű üveggyöngyöketa N. Múzeumnak ajándékozta. (Rég. N. 281/1872.)
Az őstörténelmi kongresszus 1876 szept. 6-ki hatvani kirándulásán is föltár
tak két halmot, de csupán rendetlenül fekvő köveket s pár csontot talál
tak, ellenben a völgyben útépítés közben napvilágra került két sírban fehér,
zöld, kék és vörösszínű üveggyöngyök voltak. Zöld üveggyöngyöket kapott
még a N. Múzeum Jeney Szabó Árpádtól is. (Rég. N. 58/1891. 3—7.) 3
' S^ent-Királyon gödörásás közben találtak különböző bronztárgyakat, ú. m.
3 hengerded kartekercset s egynek a darabját, egy tekercses korongban
végződő karpereczet, 4 nyilt karpereczet és egy a rákospalotaihoz hasonló,
de gazdagon díszített csákányt, melyet díszítése után Reinecke a bronzkor
IV. időszakába helyez, míg Kossina szerint — nyilván a tekercses karperecz
alapján
a II. időszakból való. A leletet Tannert Ingolf a M. N. Múzeum
nak ajándékozta. (Rég. N. 82/1876.) 4 M. N. Múz. XLV1II. 15 — 21;.
Isas^egről egy 14*5 cm. hosszú szárnyas vésőt, egy 12"8 cm. hosszú
keskeny vésőt és egy bronzsarlót vásárolt a N. Múzeum. (Rég. N. 107/1897.)
Gödöllő vidékéről a gödöllői múzeumba került bronztárgyakat részlete
sen felsorolja Hampel József, de csak egy korongos fejű tű van köztük,
melyet Gödöllőn leltek.5 A közelebbi évek alatt a kincstári erdőben árok
1

L. Závodszky Naplóját 1876-ik év ], 1878-ik év 5. és 15. sz. a.
Hampel J. : A bronzkor, II. 47.
3 Arch. Ért, 1875. VII. 12. — 1876. X . 248. — R ó m é r FI. Résultats gén. 150. lap. II. t. és
166—167. 1.
4 Hampel J. : Catal. e x p . 82. — Ant. préhist. X . 1—5. (tévesen szentlászlói leletnek mondva). —
Trouvailles, I O O — I O I . A bronzkor, I. k. L X X X I . 4. II. k. 121. — Arch. Közi. T88O. XIII. 2. f. 6?. —
Arch. Ért. 1899. 22$. — Zeitschr. für E t h n . X X X I V . 1902. 21:0. 1.
5 Hampel J . : A bronzkor, II. k. 46—48.
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ásás közben, 40 cm. mélyen akadtak egy i8'6 cm. hosszú szárnyas vésőre,
melyet Császár Árpád tanár a M. N. Múzeumnak ajándékozott. (Rég. N.
119/1898.) A várostól délkeletnek fekvő gazdasági legelő homokbuczkái közt,
a két patakmalom tájékán vaskori régiségek fordulnak elő, melyekből a
nyolczvanas években Závodszky István 16 háromélü s közönséges köpüs
bronz nyilcsúcsot, 6 gombos és stilusalakú bronztűt (hossz. 772, 8, 9*4, 11
cm.), egy domború bronzlemezt (edényrészt?) és spirális sodronyból fél karpereczet szedett össze régészeti sétái alatt vasfibulával, nyílcsúcsokkal, vas
vésővel, kova- és obszidián szilánkokkal együtt. Gyűjteményének megvételé
vel a M. N. Múzeumba kerültek. (Rég. N. 2/1896.) *
A Csörszárök mentén Gödöllőtől Dunakeszig Mogyoród a közbeeső
hely. Itt is maradt nyoma a bronzkori népnek. Egy 2T2 hosszú bronzcsákányt
Schieffner János gyűjteményéből szerzett a M. Nemz. Múzeum. (Rég. N.
67/1876. 26.) A csákány a rákospalotainak a változata, a korongos fok tüs
kéje azonban erősebb, Egy finomabb agyagból, de nem korongon készült,
3 bütykös füllel ellátott s pontdiszítésü csésze Závodszky István gyűjtemé
nyébe került. (L. Naplóját 1871. év 43. sz. a.)
Délnyugotra az ócsai, alsónémedi, peregi stb. csoporthoz egy pár szór
ványos lelet szolgál összekötő kapcsuk Pécseién 1864 szept. havában a
vaspályái átfúrásokban tömegesen találtak jobbára eltört hamvvedreket s egy
egyenesen fekvő csontvázat, a mi azt sejteti, hogy — a mennyiben csak
ugyan hamvvedrek voltak ezek — csak a vaskorból valók, a mikor már
tömegesebbek az emlékek.2 Mint fönnebb említettük, a kő- és vaskor
közti időre, a bronzkorra, a leletek közül egy sem utal teljes határo
zottsággal. Monorról egy i6y 2 cm. magas, 2472 cm. átmérőjű, oldalán
rézsútos rovatdiszítéssel ellátott két kisfülű, feketére égetett urnafedő tálat,
egy öblén három domború párhuzamos vonaldiszítésü, kétfülű kisebb hamv
vedret (mag. és hasbősége 1 $ I/2 cm.) s egy 672 cm. magas bögrét ajándé
kozott a N Múzeumnak Burján János. (Rég. N. 8^/1866.) Délfelé a leg
keletibb őstelep volt Gomba, mely még a kőkorba nyúlik vissza. Erről már
előzőleg részletesebben szóltunk.
Északon Vácz felé ismét néhány szórványos lelet fordul elő. Ikladrót
egy edény került néh. Kubinyi Ferencz gyűjteményébe s innen a M. N.
Múzeumba.3 Domony határából, egy kis vízmosásban, Bernáth Gyula földjén
1
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a hetvenes évek elején lelt 13 '8 cm. hosszú, tömör markolatú bronztőrt
szerzett Závodszky István volt kisszentmiklósi jegyző, melyet 1876-ban a
M. N. Múzeumnak ajándékozott. (Rég. N. 278/1876. 26.) l
; . Kis-S^ent-Miklóson Závodszky naplójegyzetei után több nyoma állapít
ható meg a bronzkori népnek. A Vermes-parton, a Tecze nevű mocsaras
rét mellett egy emelkedettebb dombon 1870-ben egy urnafészekre akadtak;
melyben volt földdel s alján kevés égettcsonttal és hamuval telt, hasán pár
huzamos vonaldíszű, 19 cm. magas két kisfülű hamvveder, tetején fedő;;
mely azonban darabokra tört, jobb felől vöröses csésze, balra kétfülű - s
völgyeletes díszű finomabb bögre, tetején s mögötte egy vörös cseréptál
darabjai. A hamvvedret Závodszky 1876-ban a M. N. Múzeumnak ajándé
kozta. (Rég. N. 278/1876. 1.)
. ...
•:.*
.
A ref. temetőben sírásás közben mintegy méternyi mélységben talál
tak egy kör- és vonaldíszes kis bögrét hasonló cseréppel. Egy másik, hasán
egyenletes körvonásokkal díszített bögrére árokásás közben akadtak. A tavon
túl, a nyárasontúli buczkában s Ó-Teczéken agyag orsófejek jöttek nap
világra. Néhány bronztárgy is fordult elő, így az új szőllőkben egy véső,
továbbá karperecz, a major alatti régi temetőben sodronydarab, a major
alatti buczkában tűtöredék és kis tekercsgyú'rű. Már a vaskorba tartoznak
a major alatti, őrhegy melletti és a nyíresen levő buczkákban lelt két- és
háromélű vagy szárnyas köpüs bronznyílcsúcsok (összesen 9 drb), valamint
egy szintén a nyíresen talált négyszögű, közepén nyolczszögű bronztű is.
Ezekből egy 3*6 cm. hosszú, 2*2 cm. széles köpüs nyílcsúcsot már 1876ban a N. Múzeumnak ajándékozott Závodszky, (Rég. N. 278/1876. 19.) a
többi tárgy pedig 1896-ban vétel utján került ugyanoda. (Rég. N. 2/1896.) 2
Még nagyobb számmal gyűjtött össze Závodszky hasonló bronznyíl
csúcsokat kova- és obszidián nyílcsúcsokkal együtt a veresegyházi buczkákból ; nevezetesen a nyíresen, a Vaskapun, az Eresztvény melletti s a Mogyo
rós erdő északi részén s az erdő alatti buczkákban és Rudnyánszky Ferencz
birtokán, összesen 17 darabot talált a föld szinén ú. n. régészeti sétái köz
ben. Ezekhez járul egy a Vaskapun lelt bronzkapocs és kis bronzpikkely;
egy közepén átlyukasztott szívalakú bronzpikkelyre pedig a nyíresen, a nagy
topolyaültetés és a bottyáni földek közti nagy buczkán tett szert. Két ezüst
fibulát is talált a buczkákban, egyiket a Revet mellett, másikat a Mogyorós nevű
1
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erdő alatt.'Mindezek 1896-ban a M. N. Múzeumba kerültek, égy szárnyal
köpüs nyílcsúcsot és az egyik ezüstfibulát pedig már 1876-bán odaajándé
kozta. (Rég. N. 278/1876. és 2/1896.) * Égy háromélű bronz nyílcsúcs
dr. Arányi Lajos ajándékából is van ugyaninnen a M. Nemz. Múzeumban.
(Rég: N. 113/1871.) 2
Ï i;
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A homokbuczkák azon részéből, mely a szomszédos községek határába
nyúlik át, Rátótról való egy tojásalakú bronzpikkelyf a bottyáni nyiresről
pedig egy tölcséralakú fejjel s a fő alatt gömbbel ellátott hajtű, mindegyik
Závodszkyhoz került.3
•'' lQ' /• ;=
:
Ezen részint háromélű, részint szárnyas nyílcsúcsok, melyekből Zá
vodszky gyűjteményének megvásárlásakor összesen 41 jutott a N. Múzeumba.
(Rég. N. 2/1896.) Aszódtól kezdve a Csörszároktól északra, Gödöllőn,
Kis-Szent-Miklóson és Veresegyházon át egész Tó-Györkig előfordulnak,
hol Szontágh Gusztáv volt csendbiztos földjén csontváz mellett egy marokra
válót találtakv Ezekből Závodszky megszerzett kettőt (1. Naplóját 1870.-év
45. és 56. sz.), egy háromélűt pedig (hossza 2*4 cm.) Sehulcz József aján
dékából a M. N. Múzeum. (Rég; N. 114/1870.) 4
;
c Ugyancsak Szontágh G. .földjén jött napvilágra egy ezüst fülbevaló és
csontváz, fejénél kis agyagedénynyel, mely az eperjesi kollégium birtokába
került.5 E vidék vaskori leleteihez tartozik még egy ezüstfibula, melyet Mácsán csontváz nyakán találtak s Ivánka Imre a M. N. Múzeumnak ajándé
kozott. (Rég. N. 40/1866.) A Vácz melletti S^ent-Márk puszta ismét bronz
nyílcsúcsok leihelye, honnan két 4 és 4*2 cm. hosszú szárnyas köpüs és
három- 2*5, 2*6 és yi cm. hosszú háromélű nyílcsúcsot Mayer Ferencz'
váezi gazdasági ispántól kapott ajándékba a N. Múzeum. (Rég/N. 1 0 9 / 1 8 ^ .
A vaskori emlékek e csoportja után, melyek oly sűrűn ismétlődjek'
Pestmegye északnyügoti szögletében, míg a bronzkor hagyatéka sokkal szór
ványosabb, Aszódtól nyugotfelé Vác% lehetett egyik jelentékenyebb bronz
kori telep, hol már a hatvanas évek közepe felé találtak 10 drb hármástekercsú bronzkarpereczet ; ugyanezen időtájban Plank gyűjteményébe került
több bronzkori metsző eszköz, egy öntvény-varrányokkal ellátott idomtalan
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penge s egy bronzedény; ugyanitt találtak egy háromszögű díszítéssel ellá
tott tőrpengét. 1
Szerzett aztán a M. N. Múzeum is néhány váczi bronztárgyat, mint
egy tőrpengét, lándzsacsúcsot, sarlót, tokos vésőt és patkóidomú vastag
nyilt karpereczet. (Rég. N. 285/1871.). Schieffner gyűjteményébe s innen
a M. N. Múzeumba került egy Vácz vidékén lelt, 7*4 cm. átm. henger
alakú bronzbuzogányfej (Rég. N. 67/1876.).; szintén Vácz vidékéről való a
Lemberger Miksától vásárolt csillagalakú s 5 cm. átm. bronzbuzogány és
kiszélesedő élű peremes véső, hossza 15 cm., éle 6 cm. (Rég. N. 122/1882.) 2
-K

Ezzel véget ért hosszúra nyúlt ismertetésünk Budapest környékének
őskori régiségeiről. Miféle és hány nép lakta e vidéket az ősidők messze
eső századai és ezredei alatt, nem tudjuk, még a bronzkori népség felől is
homályban vagyunk s legfölebb annyit koczkáztathatunk meg, hogy legalább
is háromféle elemből állt: az őslakosságból, melynek megtelepedése még a
kőkorba nyúlik vissza és kulturális tekintetben, meg talán ethnikailag is
összefüggött a trójai I. város népével, hihetőleg a pelaszg-etruszk népséggel;
egy keletről bevándorolt elemből, mely alighanem ázsiai árja és túrán ke
verék volt s babylon-elamita hatás alatt kifejlett bronzkulturát hozhatott
magával; végül a baltvidéki szőke raszszal kapcsolatban levő s északnyugot
elől behatoló, a bronzkulturának még kezdetleges fokán álló árjákból.
Ezek a vándorlások a Kr. e. XIV—XII. század körül történhettek, a
mikor a «tenger széléről való északi népek», mint a dardok (dardan), môszuk
(mysiai), javanok (ion), akaivasok (achai), sakalsák (siculus), sardok vagy
sairdanák (sardin), II. Ramses (Kr. e. 1347—1281) ç-ik évében, Merenptah
(Kr. e. 1280—1260) alatt és III. Ramses 8-ik évében (Kr. e. 1232) Egyip
tomot is háborgatják; a mikor elpusztult a görögök életében annyira emlé
kezetes trójai VI. város, a Kr. e. XIII. században vagy Eratosthenes szá
mítása szerint Kr. e. 1183-ban; a mikor a görögök, phrygek, illyrek és
italicusok benyomultak a Balkánra, Hellasba, Kis-Ázsiába és Italiába; s a
mikor a dórok a Kr. e. XII. század dereka táján véget vetettek a mykenaei kultúrának. Ezen időtájban nyomulhatott Magyarország területére az a
két népelem, melyet a történelem hajnalán is itt találunk. Kelet felől az
ázsiai árjasággal közelebbi rokonságban levő thrák, közte szkitha-masszageta1
2
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féle turánokkal, kik Kr. e. 1500 körül kezdtek nagyobb hatalomra szert
tenni, Herodotus szerint Darius szkitha hadjárata előtt ezer esztendővel
alapítván első királyuk Targitaos a csakhamar háromfelé oszlott szkitha
államot (Herod. IV. 7.); míg északnyugotról a lett és graeco-ital csoport
közelebbi rokonsága, az illyr elem terjeszkedett, behatolva a Balkán nyugoti
részébe és Itáliába is.
Mindez azonban ma még csak hozzávetés. Biztosabb történeti és
ethnikai ismereteink csak abból az időből kezdődnek, a mikor a keleti
szkithák vagyis az ú. n. szkolotok Kr. e. 700 körül megindult mozgalmainak
hullámai Közép-Ázsiából a mai Dél-Oroszországon át egész Magyarországig
hatoltak s feltűnnek nálunk a szkitha jellegű legrégibb vastárgyak ; majd a
Kr. e. IV. század felé a kelták ú. m. szkordiszkok, araviszkok, tauriszkok
és boiok hódításaival elterjed nálunk is a La Tène névvel nevezett vaskori
kultúra.

