
K U TZ IÁN IDA 

A PBSTSZBNTBRZSEBBTI URNATBMBTO. 

Pestszenterzsébet területéről négy őskori 
lelőhelyet ismerünk. 1933-ban a csepeli 
Kis-Dunaág melletti téglagyár agyagbányá
jánál zsugorított csontvázas sír került elő, 
amelynek korát a mellékletek a harang
alakú edények kultúrájában jelölik meg.1 

Bronzkori lelőhely nyomaira akadtak a 
Petőfi-utcában.2 A Kakastó mellett és a 
Perczel Mór-utcában pedig bronzkori temető 
mutatkozott.3 

A Perczel Mór-utca 32. sz. alatti ismételt 
földmunkálatok alkalmával hat urnasír került 
napvilágra. Az elsőt planírozás közben talál
ták, amelyről csak értesítést kapott a Nem
zeti Múzeum.4 A II—V. számú urnasírok 
leletanyagát Gallus Sándor (V. sír) és Rad
nóti Aladár (II—IV. sír) emelték ki 1938-ban.5 

A VI. számú urnasírt pedig a Fővárosi 
Régészeti és Ásatási Intézet tárta fel 
1943-ban.6 

I. sír. A sírra vonatkozólag csupán a 
Nemzeti Múzeum ásatási naplójának szűk-

1 Tompa Ferenc, Budapest őskora. Tanulmányok 
Budapest múlt jából IV. Budapest , 1936., 11. 1. - ^ 
Tompa Ferenc, 25 Jah re Urgeschichtsforschung in 
Ungarn, 1912—1936. 24/25. Bericht der Römisch-
Germanischen Kommission 1934/35. Frankfur t am 
Main. 60. 1. ( továbbiakban B R G K . 24/25). — 
Patay Pál, Kora i bronzkori ku l tú rák Magyar
országon. Diss. Pann . Ser. I I . No 13. Budapest , 
1938. 19. 1. ( továbbiakban Diss. Pann . 11/13.). 

2 Tompa Ferenc, Őskor. Budapest Története I . 
Budapest az ókorban. Első rész. Budapest , 1942. 
60. 1. ( továbbiakban Budapest Törtenete 1/1.). 

3 BRGK. 24/25. 60., 81.1 . — Budapest Története III. 
.60—61. 1. — Diss. Pann. 11/13. 80., 90. 1. 

4 Gallus Sándor szóbeli közlése. 
è A I I . és V. számú urnasír leletanyagát csak az 

ásatási és a leltári napló leírása és rajzai alapján 
volt módomban megismerni, mer t a Nemzeti 
Múzeum kiállítási anyagát a légiveszély mia t t 
elcsomagolták. A közöttük levő néhány publikált 
példánnyal a publikációk alapján foglalkozom. 

6 L. ásatási napló. 

szavú leírása áll rendelkezésünkre, amely 
összesen egy edényt említ a sírból : »Szög
letes hasú nyúlánk urna épen került ki a 
földből«.7 

II. sír. 1. Kettős konikustestű urna (7. kép 
l).8 A vállrészt alkotó csonkakúp kissé ívelt. 
Az alapnál jóval szélesebb nyaktőből tölcsé-
resedő nyakrész indul ki, amely erősen kihajló 
szájperemben végződik. Az edény alsó részét 
alkotó fordított csonkakúp összeszűkülése 
után egyeneslevágású profilált fenékben 
fejeződik be. A nyak és a váll érintkezés
vonala alatt négy — közepén behomorított — 
bütyök ül szimmetrikus elhelyezésben. Az 
öblösödés legnagyobb átmérőjű vonalát apró 
függőleges rovátkolás alkotta sor futja körül. 
Az urna színe sárgásbarna. Magassága 71*5, 
peremátmérője 45, talpátmérője 16 cm. 
(Ltsz. 8/1940—12.) Az urna a föld súlya 
alatt megnyomódott. 

2. Az urna borítótála (9. kép 2.)9 Színe 
sötétszürke, erősen töredékes. A töredékek
ből megállapítható, hogy a tálnak kihajló 
pereme, innen kiinduló és a vállra támasz
kodó ívelt füle volt. Vállát négy vonalból 
álló vésett díszítés futotta körül, ahonnan 
lefelé irányuló vonalkötegek indultak ki. 
Knnek a díszítésnek nyomai az edény fenék
töredékes részén is mutatkoznak. A töredé
kes edénynek csak fenékátmérője mérhető : 
125 cm. (Ivtsz. 8/1940—14-16.) 

7 »Szögletes hasú« a la t t feltehetőleg erősen kiszögellő 
hasú, nyomot t gömbhasú, vagy ket tős kónikus 
öblű u rná t kell ér tenünk, mer t a I I . sír temető
urnájá t (1. kép 1. ; 7. kép 1.) ugyan ilyen leírással 
találjuk az ásatási naplóban és az u tóbbi a fel
tételezett helyes leírásnak felel meg. 

s Budapest Története 1/1. 60—61. 1., X . t . 13. 
9 I,. a Nemzeti Múzeum leltári naplóját 8/1940 — 

14—16. szám ala t t . 
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3. Az urna fedőtála. (9. kép 8.)10 Színe 
szürkésbarna. Az egyenesen levágott profi-
lálatlan fenékből kiinduló oldalfalak enyhe 
ívelődéssel futnak a vállig, innen azonban 
erőteljesebb beívelődés után érik el a ki-
hajló száj peremet. Kevéssel a perem alatt 
indul ki és a vállra támaszkodik a tál két 
átellenesen elhelyezett széles szalagfüle. 
A fül alatt kissé ferde árkokból álló rovát-
kolás futja körül az edényt. Ebből a horizon
tális tagolásból megközelítőleg párhuzamos 
vésetek alkotta vonalkötegek futnak suga
rasan a tál egy enesle vágású fenekéhez. 
M. 17-3, p. á. 37-5, t. á. 9-5 cm. (Ltsz. 
8/1940—14.) 

4. Barnaszínű füles bögre. (10. kép l . ) n 

Az edényfal az egyenesen levágott száj-
perem alatt alig beívelődő nyakat alkot, 
majd menetelesen kifelé tartó oldalfalai az 
edény teljes magasságának alsó negyedénél 
érik el a legerősebb kiöblösödési vonalat, 
ahonnan ívelten haladva nyomott félgömböt 
képeznek. A bögrének nincs külön talp
része, csupán vízszintesre nyomott feneke 

l-Budapest Története 1/1. 60—61. 1., X. t. 9. 
it Budapest Története 1/1. 60—61. 1., X. t. 8. 

1. kép. 
A pestszenterzsébeti II. számú urnasír. 

2. kép. 
A pestszenterzsébeti. III. számú 

urnasír. 

biztosítja az edény stabilitását. A csupor 
vaskos füle a peremrészből kiindulva lendü
letesen ívelődik, majd a hasra támaszkodik. 
M. 6-5, p. á. 6 cm. (I/tsz. 8/1940—13.) 

A II . sír (1. kép.) urnájának (1. kép 1.) 
fenekén kalcinált csontok mutatkoztak, 
ezekre került a kis bögre (1. kép 4.) az urria 
déli felébe. Az urna peremére, illetőleg nya
kába nyílásával felfelé fordított tálat ( 1. kép 
3.) helyeztek. Az urna belsejében még egy 
nagyobb edény volt.12 A nagyobbik borítótál 
nyílásával lefelé került az urnára. (1. kép 2.) 

III. sir. 1. Szürkéssárga, erősen nyomott 
gömbhasú urna. (7. kép 2.) Alacsony, tömör 
talprésze alig ugrik ki az edény testből. 
Ideszakadt nyaka a hengeresnél alig tölcsé-
resedőbb, csak közvetlenül az egyenes-
le vágású perem alatt hajlik kifelé. Az urna 
váll- és hasrészén seprős huzgálások mutat
koznak rendszertelenül elhelyezett kötegek
ben. Az edénytest magassága (nyak nélkül 
mérve) 38 cní, nyakmagassága 14 cm, 
p. á. 25-5, t. á. 12 cm. 

2. Borítótál. (9. kép 9.) Fenékrésze ki
szakadt. A hasrész az erősen beívelődő, 
majd kifelé tartó nyakkal éles törésvonal
ban találkozik. Ennél az átmérőnél a kihajló 
perem átmérője sem szélesebb. A perem alatt 
12 Nemzeti Múzeum ásatási naplója 11/4. 



két centiméterrel indul ki az egy
mással átellenesen elhelyezett két fül 
s a nyakat áthidalva a vállra támasz
kodik. Ezen a vonalon, a két fül 
közötti távolság felezőpontján két, 
tetején kettős ujj hegy benyomással 
tagolt enyhe kiemelkedés mutatkozik 
ugyancsak egymással átellenesen. P. 
á. 38 cm. 

3. Füles borítótál töredékei, 
amelyekből csupán az ívelt nyak, 
az egyenesen levágott száj perem, 
valamint a kigömbölyödő hasrész 
(9. kép 5.) utalnak az edény egykori 
formájára. Színe vörösessárga. 

4. Vékonyfalú, feketésszínű füles 
tál. (9. kép 6.) Apró cserepekben 
maradt meg, amelyekből eredeti 
alakjára vonatkozó pontosabb követ
keztetések nem vonhatók le. 

5. Kis füles bögre. (10. kép 7.) 
Alakja és díszítése egyaránt arról 
tanúskodik, hogy a kisméretű edény 
a harangalakú edények kultúrájába 
tartozik. A bögre feneke profi-
lálatlan. A gömbölyded aljból — amely nem 
alkalmas arra, hogy az edényke egyensúlyi 
helyzetét megtartsa — mindjárt az öblösödő 
hasrészbe futnak a falak, legerősebb kiöblö-
södését a bögre alsó negyedrészének kezde
ténél éri el. Innen azután az edényfal 
enyhén befelé tart, majd gyenge beívelődés 
után erősen tölcséresedő nyakat képezve éri 
el az egyenesen levágott, kihajló szájperemet. 

3. kép. 
A pestszenterzsébeti IV. számú 

urnasír. 

4. kép. — A pestszenterzsébeti V. számú urnasir. 

Alig valamivel a perem alatt indul, ki, 
másik végével pedig a lejtős vállrészbe simul 
az edényke erősen kiugró füle, amelynek 
nyílását kerek, horizontális átfúrás alkotja. 
Az edény megőrizte az agyag eredeti szürkés 
színét. Felületét enyhén bemélyedő rovások 
alkotta vonalak díszítik zónákba rendeződve. 
A keletkezett árkok alját helyenként ismét
lődő erősebb bemélyítésekkel, beszúrásokkal 
tették alkalmasabbá a mészbetét beágyazá
sára, amelynek maradványai ma is jól lát
ható nyomokban mutatkoznak. Közvetlenül 
a perem alatt, a fül tövénél indul az első 
horizontális vonal s a kerületet körülfutva 
a fül tövének másik oldalán ér véget. A fül
nyílás alsó részénél hasonlóan körülfutó 
parallel kettős vonal, alatta az edénynek 
a füllel átellenes harmadát övező ugyancsak 
kettős párhuzamos vonal díszíti a vállat, 
majd a has legerősebb kiöblösödésének 
kerületén mutatkozó körülfutó párhuzamos 
vonalpár fejezi be az edényke horizontális 
tagolását. Ez a parallel vonalpár a fenék
részen ismétlődik meg újra olyan kettős kör 

\ 



6. kép. 
A pestszenterzsébeti VI. számú urnasír. 

alakjában, amely az előző körülfutó vonal
párból kiinduló hármas vésetek alkotta 
sugárkötegeket fogja össze. A horizontális 
tagolást adó vonalpárok közötti zónákat 
ugyanolyan technikával készült vertikális 
párhuzamosok töltik ki, csupán a vállrésznél 
mutatkozó sáv marad díszítetlen. A bögre 
magassága valamint peremátmérője 4 cm. 

A III . sír (2. kép) urnájában (2. kép 1.) 
kisebb tál töredékéi (2. kép 4.) voltak kevés 
kalcinált csonttal. Az urna szája fölé nyílá
sával lefelé került a nagyobb töredékes tál 
(2. kép 3.) és ezt borította be a harmadik, 
legnagyobbméretű kétfülű tál (2. kép 2.) 
szájnyílásával lefelé irányítva. Az urnán 
kívül, annak déli oldalán, a kiöblösödés 
magasságába helyezték a zónás díszítésű 
kis füles bögrét. (2. kép 5.). 

IV. sir. 1. Alig profilált fenéken álló, 
erős öblösödésű temetőurna (7. kép 3.). 
Kiugró öblösödésének legnagyobb átmérőjű 
pontja az urnatest középmagasságára esik. 
A töredékes edény nyaka és pereme hiány
zik, csupán nyakcsonkja maradt meg, amely 
a kiindulás enyhe tölcséresedését mutatja. 
A nyak és a váll törésszerűén érintkezik. 
Az érintkezést körülfutó, nyomokban meg
maradt bevésett vonal hangsúlyozza. Vala
mivel alatta egymással szimmetrikus elren
dezésben három kis hegyes bütyök ül, a 
negyedik bütyök helyén pedig fülcsonk 
mutatkozik az egyébként díszítetlen urna 
vállán. Magassága a nyakig mérve 32, 
f. á. 11 cm. 

2. Töredékes borító tál (9. kép 7.). Alsó 
része enyhén ívelt csonkakúp, amely éles 
törésvonalban találkozik a befelé, majd 
erősebben kifelé ívelődő nyakrésszel. Száj-
pereme kihajló. Nyakát a peremnél kiinduló 
és a váll törésvonalára támaszkodó fül 
hidalja át. A tál díszítetlen. P. á. 26, ni.. 
10, f. á. 8. cm. 

3. Egyenesen levágott száj peremű kis 
bögre (10. kép 2.). A peremből az oldalfal 
alig szűkülve indul ki és enyhe ívben megy 
át a kiöblösödésbe, amely legkiemelkedőbb 
pontját alig valamivel az egyeneslevágású 
fenék felett éri el. Vaskos füle a perem alatt 
indul ki és lendületes ívelődés után ér az 

1 2 
5. kép. 

. Bronz tőrpenge az V. számú urnasírból. 
2. Fenökö az V. számú urnasírból. 

1—2. Pestszenterzsébet. 



• 7. kép.' : ' 
7—4. Urnák a pestszenterzsébeti urnatemetőből. 

7—-3. Magyar Nemzeti Múzeum. 4. Fővárosi. Régészeti és Ásatási Intézet. 
Budapest Bégiségei XIV. 
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öblösödéshez. Színe szürkéssárga. Díszítet
len. M. 6, p. á. 6, f. á. 3"5 cm. 

4. Az előbbihez hasonló profilvonalú bögre 
töredéke. (10. kép 3) Csak egyik oldala és 
ezen fülcsonkja maradt meg. A töredék 
alján omphalosszerű enyhe behomorodás 
van, amely a fenékrész belső falán is mutat
kozik enyhe domborulat alakjában. Kz az 

omphalosszerű behomorodás megjelenik a 
lovasberényi urnatemető bögréin13 és egyéb 
hasonlókoní (bronzkor II. és III . periódusa) 
kerámiai leleteken.14 Díszítetlen. M. 6-5 cm. 

A IV. sír (3. kép) temető urnájának (3. kép 
1.) fenekén nagyobb darabokban megmaradt 
kalcinált csontok voltak. Az urnát nyílásával 
lefelé fordított tál (3. kép 2.) fedte. A füles 
bögre (3. kép 3.) az urna középmagasságában 
helyezkedett el, annak délnyugati oldalán. 
A föld súlya nemcsak az urnát és a borító
tálat rongálta meg súlyosan, hanem az 

13 Archaeológiai Értesítő 1897. U. f. XVII . 316—317.1. 
U BRGK. 24/25. 79. 1. 

eredetileg szabadon álló kis bögrét is az urna 
oldalához lapította. A 4. számú bögre
töredéket az ásatási napló nem említi s így 
természetesen annak eredeti elhelyezéséről 
sincs tudomásunk, de hogy a IV. számú 
urnasírhoz tartozott, azt a leleten talált 
múzeumi feljegyzés bizonyítja. 

V. sír. 1. Kihajló peremű, a cylindrikusnál 

alig tolcséresedőbb nyakú urna. (8. kép l.)15 

Nyaktövénél éles törésvonalat látunk, amely
ből ívelten indul a váll-, illetőleg a hasrész. 
Az edény falnak ez az ívelődése az edény test 
alsó és felső része érintkezésvonalának töré
sét is letompítja. Az alsó rész már sokkal 
közelebb áll a csonkakupidomhoz, amely
ből egyeneslevágású profilált fenék ugrik ki. 
A kihajló perem alatt mutatkozik az egy
mással átellenesen elhelyezett két fül ki
indulópontja. Az ívelt fülek közvetlenül a 
nyak és váll találkozásának törésvonala 
alatt támaszkodnak az urna vállára. Szorosan 
i s Budapest Története I I . 60—61. 1., X . t. 11. 

1 2 
8. kép. 

1—2. Urnák a pestszenterzsébeti urnatemetőből. 
Magyar Nemzeti Múzeum. 
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9. kép. 
7—7 7. A pestszenterzsébeti urnatemető táljai. 

1., 10. Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet. — 2—9., 11. Magyar Nemzeti Múzeum. 



egymásmellé sorakozó ujjhegybenyomások-
kai tagolt plasztikus borda futja körül a 
legerősebb kiöblösödés vonalát. Az urna 
színe barnásszürke, feketés foltokkal. M. 75, 
p. á. 41, f. á. 15. cm. (Usz. 8/1940—1.) 

2. Kihajló peremű urna (8. kép 2.).16 

A tölcséres nyak íve alól a fal ugrásszerűen 
megy át az öblösödésbe és ezáltal kiugró 
vállrészt alkot. A váll alatt az edény fala 
kifelé tar t és csak az edény teljes magasságá
nak alsó harmadánál éri el legerősebb ki-
öblösödését. Az urna alsó része csonkakup
idonihoz hasonlóan szűkül össze, majd eny 
lién profilált, egyeneslevágású talpban vég
ződik. A váll alatti részt és a has kiszögel lését 
öt párhuzamos bemélyített vonal futja körül. 
Az általuk keretezett zónát a keretből 
kiinduló és az ugyanitt, illetőleg a középen 
találkozó és egymást keresztező vonal
kötegek tagolják. Közöttük függőlegesen 
elhelyezett rövid, párhuzamos véséscsopor
tok mutatkoznak. Az urna színe sötétszürke. 
M. 31-5, p. á. 17-5, f. á. 9-3 cm. (Usz. 8/ 
1940—4.) 

3. Az 1. sz. urna borítótála (9. kép 4.). 
Viszonylag keskeny, profilált taipából ki
indulva ívelten futnak az oldalfalak az erő
teljes kiöblösödésbe, majd lendületes ívvel 
tölcséresedő nyakat képeznek és így érik el 
az egyenesen levágott száj peremet. Két, 
egymással átellenesen álló széles szalagfüle 
jóval a perem alatt indul ki és a vállra támasz
kodik. A tálnak a has középvonalától lefelé 
eső részét enyhén bemélyedő, nagyobbára 
párhuzamos vonalakból álló és rendszertelen 
irányítású rövid kötegek — az ú. n. seprős 
dísz — borítják. A tál színe barnásfekete. 
M. 25, p. á. 47, f. á. 9. cm. (Usz. 8/1940—2.) 

4. 2. sz. urna borítótála. (9. kép. 11.) 
Feneke egyenesen levágott. Az edényfal ível
ten futva éri el a gömbölyű hasrészt, majd 
ismét ívelődve tölcséres nyakat alkot. Egye
nes le vágású száj pereméből két, egymással 
szemben álló fül indul ki és az edény vállára 
támaszkodik. A tál színe barnásszürke. 
Díszítetlen. M. 16, p . a . 31-5, f. á. 10-5 cm. 
(Usz. 8/1940—3.) 

5. Sötétszürke tál töredéke. A töredékből 
is Budapest Története T/l. 60—61. 1., X. t. 12. 

megállapítható, hogy a tál legerősebb ki-
öblösödése kismértékű volt s a legerősebb 
kiöblösödésvonal meglehetősen éles (4. kép 
5.), majd menetelesen szűkül az oldalfal, 
végül a nyak tölcséresedve erősen kifelé len
dül és így éri el az egyeneslevágású száj-
peremet. Az idetartozó töredékek azt is 
bizonyítják, hogy a tál eredetileg füles volt. 
P. á. 23-3 cm. (Usz. 8/1940—11.) 

6. Egyenesen levágott fenekű, mérsékel
ten öblösödő kis tál. (9. kép 3.) Az öblösödés 
legtávolabbi vonala felett az oldalfal hirtelen, 
de csak kismértékű szűkületet mutat, ez 
után az enyhe beívelődés után olyan erősen 
kitölcséresedik a nyak, hogy az egyenes
levágású száj perem átmérője jóval meg
haladja a legerősebb kiöblösödés vonalának 
átmérőjét. Az edény egyetlen füle a száj
peremnél indul ki és a nyakat áthidalva a 
vállra támaszkodik. A tál vörösesbarna 
színét sötétszürke foltok tarkítják. M. 6-6, 
p. á. 14-5, f. á. 5 cm. (Usz. 8/1940—5.) 

7. Barnásszürke színű bögre (10. kép 5.). 
Gömbölyded hasrésze alig lapul el kissé, 
hogy fenékrészt képezzen. A kismértékű 
kiöblösödés súlypontja csak kevéssel esik 
feljebb a fenéknél. Az öblösödés felett az 
oldalfal enyhén befelé tart, majd kissé ki
tölcséresedik. Egyenesen levágott pereméből 
indul ki a fül és a nyakat áthidalva a lejtős 
vállrészbe simul. M. 6, p. á. 5-5, f. á. 5 cm. 
(Usz. 8/1940—7.) 

8. Felfüggeszthető edényke. (10. kép 10.) 
Talpa egyenesen levágott, kevéssel felette 
élesen kiszögelő hasképzést látunk, majd az 
oldalfal kevésbbé meredeken simul a kezdet
ben keskenyedő, végül tölcséresen kilendülő 
nyakba. Szájpereme egyenesen levágott. Az 
edény vállán átellenesen két bütyökszerű 
nyúlvány ül, amelyeket kettős kerek átfúrás 
tesz a felfüggesztés céljaira alkalmassá. 
A perem alatt parallel vésett vonalak futnak 
körül a nyak tölcséresen kihajló részén. 
A nyaktőtől kezdődően pedig két bemélyí
tett párhuzamos és a közöttük futó zeg-zug 
vonal keretezi azt a mezőnyt, amelyben 
vonalkázott háromszögek sorakoznak egy
más mellé két sorban olymódon, hogy a két 
párhuzamos háromszögsor egymással a há-
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7—19. A pestszenterzsébeti urnatemetô bögréi. 
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romszögek csúcsa által érintkezik. Közöt
tük így rombusok jelennek meg, mint ki
hagyásos motívumok. A bemélyített vonalak 
az egykori mészbetét nyomát őrzik. M. 9-6, 
p. á. 8, f. á. 4 cm. (Ltsz. 8/1940—6.)17 

9. Triangularis bronz tőrpenge. (5. kép 1.) 
Markolatfelőli végén eredetileg négy szegecs
lyuk volt, ezek közül azonban a két középső 
kitört, nyomát két öbölszerű kimetszés őrzi. 
Az így képződött két szélső hullámhegy 
alatt egy-egy szegecslyuk látható a benne-
maradt szegekkel. A penge közepén végigfutó 
hosszanti borda emelkedik ki. Díszítése 
hármas párhuzamosok által keretezett, erősen 
asszimmetrikus rombus. A rombus alsó 
háromszöge erősen megnyúlt, míg a felső 
egészen ellaposodó. Utóbbi belső vonalához 
középütt két teljes, mellettük pedig egy-egy 
fél, csúcsával lefelé irányított, vonalkázott 
belsejű háromszög csatlakozik. Hossza 11, 
legnagyobb szélessége 3-5 cm. (Ltsz. 8/ 
1940—8.) 

Az V. sírból származik még : 
10. Átfúrt fenőkő. (5. kép 2.)18 Felső vége 

lekerekített, míg az alsó letörött. Töredékesen 
mért hossza 4-3, szélessége 2-5 cm. (Ltsz. 
8/1940—10a.) 

11. Bronzszegek és törmelékek összeégett 
állapotban. (Ltsz. 8/1940—10b.) 

12. Három fekete kagylóhéj. (Ltsz. 
8/1940—9.) 

Az V. számú urnasírban (4. kép) — az 
előbbiekkel ellentétben — két urna volt, 
olyan helyzetben, hogy a kisebb urna 
(4. kép 2.) aljával a nagyobbik (4. kép 1.) 
öblét érintette. Az urnák nyakába száj
nyílásukkal felfelé irányított tálakat (4. kép 
5—6.) helyeztek, — a kisebb urna fedő
tálában (4. kép 6.) kagylóhéjak (12.) voltak— 
majd szájnyílásukkal lefelé fordított tálak
kal (4. kép 3—4.) borították le az urnákat. 
A délkeleti oldalon a díszítetlen bögre 
(4. kép 7.), tőle keletre pedig a mészbetétes 
felfüggeszthető edény (4. kép 8.) helyez
kedett el. Utóbbiban égett bronzszegek és 

17 legközelebbi analógiáit a dunapentelei (BRGK. 
24/25. 26. t. 4.) és a dunaföldvári (Diss. Pann. 
11/13. IV. t. 8.) edényke szolgáltatja. 

is Az ásatási naplóban (5. sír) mint kézvédőlemez 
töredéke szerepel. 

törmelékek (11.) voltak. A bögrékkel szem
ben átlósan (az északnyugati oldalon) feküdt 
a tőr (4. kép 9.) a nagyobbik urna borító
tálának (4. kép 3.) középmagasságáb'an. 

VI. sír, 1. Szürkéssárga, nyomott gömb-
hasii urna. (7. kép 4.) Egyeneslevágású talpa 
kiugrik az edénytestből. Nyaka a vállrész-
ből ívelten indul ki, majd tölcsérszerűen 
szélesedve éri el az egyenesen levágott 
száj peremet. Szalagszerű fülei — eredetileg 
négy, szimmetrikus elhelyezésben •— egymás
sal átellenes pontokon ülve, kevéssel a száj-
perem alatt kezdődnek és a nyakat át
hidalva a lejtős váll felső részére támasz
kodnak. A legerősebb kiöblösödés vonalán 
sűrűn egymás mellé sorakozó ujjhegy-
benyomások alkotta sor tagolja e leg
nagyobb kerületet körülfutó plasztikus bor
dát. M. 78, p. á. 46-5, f. á. 19. cm. 

2. vSzürkéssárga borítótál. (9. kép 1.) 
Egyeneslevágású, kissé profilált fenekéből 
ívelten alakul ki a gömbös hasrész, nyaka 
csak enyhe ívben tölcséresedik. Kevéssel 
a perem alatt veszi kezdetét a vállra támasz
kodó három fül és horizontális irányban 
három asszimmetrikus részre tagolja a n)^a-
kat. M. 41, p. á. 64, f. á. 16 cm. 

3. Szürkésfekete, vékonyabb falú fedő tál. 
(9. kép 10.) A profilált tál feneke egyenesen 
levágott, majd az oldalfal kifelé tartva ki
szögellő hasrészt alkot, hogy azután a váll-
nál kissé beszűkülve erősen tölcséresedő 
nyak- és egyeneslevágású peremrészt képez
zen. Díszítetlen. M. 16, p. á. 35, f. á. 10-5 cm. 

A VI. sz. urnasír (6. kép) nagyméretű 
temetőurnáját (6. kép 1.) kisebb, fületlen 
tál (6. kép 3.) fedte, szájnyílásának irányítása 
az urnáéval megegyező volt. így került az 
urnára a rendkívül nagy borítótál (6. kép 2.) 
szájnyílásával lefelé fordítva. Az urnából 
kalcinált csontok, az urna mellől pedig 
zöldes patinájú morzsaszerű rögök kerül
tek napvilágra, amely utóbbiak a bronz 
egykori jelenlétét látszanak bizonyítani. 

* * * 
A fentebb részletesen ismertetett kerámiai 

anyag három formatípusra osztható : urnák, 
tálak és bögrék. 
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Az urnák két főtípusra oszlanak. Mind 
a nyomott gömbhasú, erősen domború vállú, 
(7. kép. 2—3.), mind pedig a kettős kónikus 
testű urnák (7. kép 1.) jelentkeznek már a 
kisapostagi19, de továbbélnek még a vatyai20 

csoportban is. Az előbbi forma azonban 
csak a vatyai csoportban válik általánossá 
és e csoport temetőiben jut túlsúlyba. 

Az urnák az égett hamvak és a mellék
letek egy részének befogadására szolgáltak. 

A tálak (9. kép) íveltnyakúak és enyhén 
vagy erősebben kihajló szájperemben vég
ződnek. A nyakat két, illetőleg három egy
mástól jobbára szimmetrikus távolságban el
helyezkedő szalagszerű fül hidalja át. Teljes 
biztonsággal csak egy tálnál állapítható meg, 
hogy eredetileg is egy füle volt (9. kép 3.), 
felső tövénél kissé szögesedő hajlással. Ez. 
a tál még elenyészőbb váll- és nyakívével 
és erősebben kitölcséresedő nyakával is 
elválik a pestszenterzsébeti urnasírok tál
jaitól. Hasonló profilú a 9. kép 10. ábráján 
látható fületlen tál és a 8. ábra kétfülű tálja. 

A tálak a pestszenterzsébeti urnafészkek
ben fedő- és borítótálak szerepét játszották.21 

Általában a bronzkor II . periódusát (Tószeg 
BI—II.)22 képviselik, de természetesen itt 
is számolnunk kell az I. periódusú típusok 
továbbélésével23 annál is inkább, mert ez a 
táltípus megtalálható a kisapostagi csoport 
leletaii}^agában is,24 

A harmadik kerámiai csoportot kisebb
méretű bögrék képviselik. (10. kép) A leg
gyakoribb az egyfülű, általában díszítetlen25 

bögre, amelynek súlypontja közel esik a 
fenékrészhez. (10. kép 1—3, 5.) Ismeretes 

is Mozsolics, A kisapostagi korabronzkori urna
temető. Árchaeologia Hungarica X X V I . Buda
pest, 1942. ( továbbiakban Arch. Hung. XXVI. ) — 
Bálint, A kisapostagi bronzkori urna temető . 
Dolgozatok X I . Szeged, 1935. X X V I I . t. 16—18. 

20 Diss. Pawn. 11/13., 88. 1., X I I . t. 10. 
2i I t t nem találunk példát temetőurnaként tör tént 

alkalmazásukra. I lyenirányú felhasználásukról. 
P a t a y tesz említést (Diss. Pann. H/13. , 81. 1). 

22 BRGK. 24/25. 23. t. 6., 26. t. 1. — Diss. Pann. 
H/13. , VI . t. 6., X I I . t. 8. 

23 Diss. Pann. H/13. , I I . t . 10. 
24 Arch. Hung. X X V I . I I I . t . 34.; IV. t . 100/a, 

100/b; X . t. 3—4., 19—22.; X I . t. 22., 25. , 28. — 
Bálint, i. m. X X V I I . t. 6—8. 

25 Díszített vál tozatá t közli K a d a Elek a va tva i 
urnatemetőből (Arch. Ért. 1909. U. f. X X I X . , 
129. 1., I I I . t . 12.). 

már a kisapostagi csoport leleteiből is-.26 

Ezek az edénykék az urnában (1. kép 4.), 
vagy közvetlenül az urna mellett, annak 
délnyugati/illetőleg délkeleti oldalán (3. kép 
3 ; 4. kép 7.) mutatkoznak. A déli oldalra 
állítottak egy, az eddigiektől eltérő alakú, 
díszített kis bögrét (2. kép 5 ; 10. kép 7.), 
amelynek mind alakja, mind díszítése 
— mint fentebb említettük — az ú. n. 
harangedények által jellemzett kultúra 
Magyarországon is mutatkozó kerámiai 
produktumaira utal. A további kutatás 
feladata lesz feleletet adni arra a kérdésre, 
hogyan kerülhetett e két, egymástól időben 
annyira távolálló kultúra hagyatéka egy
azon zárt sírleletbe? 

Ugyancsak a délkeleti oldalról, a fent
említett díszítetlen egyfülű bögre (4. kép 7.) 
mellől került elő a kisapostagi és a vatyai 
csoportból egyaránt ismeretes ú. n. függő-
edény. (4. kép 8 ; 10. kép 10.)27 

Az elmondottakból megállapítható, hogy 
a Perczel Mór-utcai urnasírok a leletanyag 
alapján a vatyai csoportba sorolhatók. 
Hogy a leletanyagban egyéb kultúrák 
illetőleg kultúracsoportok emlékanyagából 
ismeretes leletek is előfordulnak, természetes 
jelenség, amely a nem önálló fejlődésű vatyai 
csoport egyéb temetőiben is megállapítható.28 

I t t kívánjuk még megemlíteni azokat a 
pestszenterzsébeti kerámiai leleteket, ame
lyeknek mindegyike egy-egy idegen kultúra
csoport jegyeit viseli magán. A gömbölyű-
fenekű, egyfülű bögre (10. kép 4., m. 6, 
p. á. 6-3 cm)29 a kisapostagi csoporttal való 
szerves összefüggésre mutat. Ugyancsak a 
kisapostagi csoport hatását mutatja az a 
tekercselt pálcika benyomását30 utánzó be
karcolt díszítés, amely egy — a kisapostagi 
formakincshez tartozó31 — bögre nyak. 

26 — Bálint, i. m. 147. 1. — Diss. Pann. Ilj 13. 83., 
88. 1. — Arch. Hung. X X V I . I I . t. 61.; I X . t. 41 . 

27 Diss. Pann. H/13. , 83., 88. 1. — Arch. Hung. 
X X V I . I . t . 221.; I I . t . 58—59. ; I I I . t . 30. ; I X . t . 
4—5., 42. 

28 Diss. Pann. 11/13. 79—89. 1. 
29 Diss. Pann. 11/13., X I I . t. 5. 
30 Méri, A mészbetétágy elkészítésének módja ä kis

apostagi edényeken. Arch. Hung. X X V I . 
31 Arch. Hung. X X V I . I I I . t . 33. ; IV. t. 66., 103 ; 

I X . t. 
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részét futja körül. (10. kép 9., m. 7-5, p. á. 
7 cm.)32 Figy másik egyfülű, erősen profilált, 
alacsonysúlypontú bögre (10. kép 6., rn. 12, 
p. á. 11 cm)33 az aunjetitzi kultúra hatását 
viseli magán. A negyedik edény pedig (10. 
kép 8., m. 5, p. á. 8 cm)34 a déldunántúli 
mészbetétes kerámia tipikus képviselője. 
Ezek a Perczel Mór-utcai leletek több durva
kidolgozású kerámiatöredékkel együtt kerül
tek a Nemzeti Múzeumba,35 amely töredékek 
közül egy a 9. kép 7. ábrájához közelálló 
tál profiltöredéke és két töredékes, egyenes-
le vágású fenékrész érdemel figyelmet. A 
cserepek egy része durva kidolgozású, nagy
méretű urnára enged következtetni, amely
nek legerősebb kiöblösödés vonalát ujj hegy
nyomásokkal tagolt plasztikus léc futotta 
körül. 

Az ismertetett triangularis tőr (V. sír, 
9., 5. kép 1.) jellemzője a bronzkor II . 
periódusának,36 amely jelenség természete
sen csak a temető időbeli alsó határának 
megvonásánál szolgáltat támpontot. 

A Perczel Mór-utcai urnasíroknál mutat
kozó temetkezési ritus is megegyezik a 
vatyai típusú urnatemetőkből megismerttel. 

Már a kisapostagi csoport temetkezése is 
hamvasztásos urnatemetkezés37 s a vatyai 
csoport képviselői innen vették át ezt a 
temetkezési módot.38 A pestszenterzsébeti 
urnasírok temetkezési ritusa még részletei
ben is megegyezést mutat a nagy-

32 Diss. Pcmn. 11/13., X I I . t. 1. — Budapest Története 
1/1. X . t. 7. 

33 Diss. Pann. 11/13., X I I . t. 3. — Budapest Története 
1/1., X. t. 10. 

34 Diss. Pann. 11/13.. X I I . t. 2. — Budapest Története 
XII. t. 10. 

35 E N 5/1938. sz. 
36 Diss. Pann. 84., 86. 1. 
37 Arch. Hung. X X V I . 31—32. 1. 
38 Diss. Pann. 11/13., 87. 1. 

kiterjedésű vatyai típusú urnatemetőkével.39 

Az égetett hamvak az urnába kerültek,40 

erre gyakran az egyfülű bögrét helyezték, 
majd az urnát befedték. A befedés leg
általánosabb módja az volt, hogy az urna 
száj-, illetve nyakrészébe nyílásával — leg
többször — felfeléfordított kisebb tálat 
illesztettek, majd nagyobb, nyílásával lefelé 
irányított tállal borították le az urna száját 
és nyakát. Az urnán kívül helyezték el 
— kevés kivétellel — leggyakrabban annak 
délnyugati, illetőleg délkeleti oldalán a 
kisebb edényeket, az egyfülű bögréket vagy 
a függőedényeket,41 amely utóbbiak tartot
ták a mellékelt bronzékszereket.42 Az ékszerek 
néha magában az urnában kaptak helyet.43 

A fegyver ritkán előforduló melléklet, amely 
azonban nem kerül edénybe, hanem az urna 
mellett fekszik. Ugyanilyen elhelyezésben 
mutatkoznak az átlyukasztott fenőkövekis.44 

A sírok tehát a ritus és a kerámia jelleg
zetességei alapján a vatyai csoportba sorol
hatók. B)z a tény már magában foglalja a 
kronológia45 kérdésének megoldását is, és 
a Perczel Mór-utcai sírok korát a bronz
kor II . periódusában (Tószeg BI—II.) hatá
rozza meg a felső időhatárnak a bronzkor 
III . periódusába (Tószeg BII—C) való 
áttolódásával. 

39 1. m. 79—80. 1., 1—36., X I I I . elterjedési térkép. 
40 Kada Klek Vatyán t e t t megfigyelése szerint 

(Arch. Ért. 1909. U. f. X X I X . 125.* 1.) a lábcsont 
részei az edény fenekébe, a koponyadarabok pedig 
ezek fölé kerültek. — Diss. Pann. 11/13. 87. 1. 

4i A lovasberényi temetőben pl. az u rnában voltak 
(Arch. Ért. 1898. U. f. X V I I I . 326. 1.) 

42 Arch. Ért. 1909. U. f. X X I X . 125. 1. — Diss. 
Pann. 11/13., 87. 1. 

í3Arch. Ért. 1909. U. f. X X I X . 125. 1. 
a Arch. Ért. 1882. U. f- I I . 309—310. 1., 308. 1. 

6., 11. ábra . — Arch. Ért. 1897. ü . f. XVII . 258., 
304—317. 1. — Arch. Ért- 1898. U. f. X V I I I . 321., 
326., 328. 1. — Arch. Ért. 1909. U. f. X X I X . 
125., 127., 128. 1. — Diss. Pann. 11/13. 82., 87. 1. 

45 BRGK. 24/25. 81. 1, — Diss, Pann. 11/13. 84., 88.1. 
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IDA KUTZIÁN 

THE URN CEMETERY OF PESTSZENTERZSEBET 

Prom the territory of Pestszenterzsébet, 
we know four prehistoric places of discovery. 
In 1933, in the clay pit of the brickworks near 
the Small Danube-Branch of Csepel, a grave 
with a skeleton in contracted posture was 
discovered, belonging, as the grave furniture 
indicates, to the culture of the bell-shaped 
vessels. The traces of a Bronze Age place 
of discovery were found in Petöfi-street. 
Near the Kakastó (Cock-Lake) and in 
Perczel Mór-street, a Bronze-Age cemetery 
was discovered. 

During the repeated earthworks at 32. 
Perczel Mór-street, six urn-graves came to 
light. The first was found during these 
works and the Hungarian National Museum 
was only later informed. The urn graves 
II—V were disclosed by the Hungarian Nat. 
Mus. in 1938, No. VI by the Budapest 
Archaeological Institute in 1943. 

From the contents of grave I, only an urn 
is known to us. 

At the bottom of the urn (PI. 1. fig. 1. -— 
PI. 7. fig. 1.) found in grave I I (PI. 1.) calcined 
bones were discovered, over these, a small 
mug was placed (PI. 1. fig. 4. — PL 10. fig. 1.) 
in the southern half of the urn. On the rim 
and neck respectively of the urn, a bowl was 
placed with its opening turned upwards. (PI. 
1. fig. 3. — PI. 9. fig. 8.) Inside the urn there 
was another bigger vessel. A large covering 
dish with its opening turned downwards 
was put over them, (PL 1, fig. 2. — PL 10, 
fig. 2.) 

In the urn (PL 2, fig. 1. — PL 7, fig. 1.) 
of grave I I I (PL 2.) were the fragments of 

a smaller bowl (PL 2, fig. 4. — PL 9, fig. 6.) 
together with a few calcined bones. Over the 
mouth of the urn came a bigger bowl (PL 2, 
fig. 3. — PL 9, fig. 5.) and this was covered 
by a third two-handled bowl (PL 2, fig. 2. — 
PL 9, fig. 9.), the biggest of all, with its ope
ning directed downwards. Outside the urn, 
on the southern side, in the height of the 
bulgy part, a small one-handled mug deco
rated with a zonal ornament was placed. 
(PL 2, fig. 5. — PL 10, fig. 7.) 

At the bottom of the urn (PL 3, fig. 1. — 
PL 7, fig. 3.) in grave IV (PL 3.) were calcined 
bones preserved in bigger pieces. I t was 
covered with a bowl turned downwards. (PL 
3, fig. 2. — PL 9, fig. 7.) In the middle 
height of the urn, on the SW. side, a mug 
with a handle was discovered. (PL 3, fig. 3.— 
PL 10, fig. 2.) The weight of the earth 
damaged the urn and the covering bowl and 
pressed the small mug, which originally 
stood independently, to the side of the urn. 
The fragmentary mug PL 10, fig. 3. is not 
mentioned in the excavation records and 
so we do not know its original position, 
but the note we have found on it proves that 
it belonged once to urn-grave IV. 

In urn grave V (PL 4.) there were, in 
contrast to the aforementioned examples, 
two urns. The smaller urn (PL 4, fig. 2. — PL 
8, fig. 2.) touched with its bottom the bulgy 
part of the bigger one. (PL 4, fig. 1. — PL 8, 
fig. 1.) In the necks of the urns, bowls turned 
upwards were placed (PL 4, fig. 5—6. — PL 
9, fig. 3.), in the bowl covering the smaller 
urn (PL 4, fig. 6. — PL 9, fig. 3.) were shells. 
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The urns were covered afterwards with 
bowls turned downwards. (PI. 4, fig. 3. — 
PI. 9, fig. 4, 10.) On the SE side, there was 
an unadorned mug (PI. 4, fig. 7. -— PI. 10, fig. 
10.) and to the K. a siispensible vessel with 
lime incrustation. In the latter, burnt bronze 
nails and fragments were found. Diagonally 
to the mugs (on the NW side) lay a small 
bronze dagger blade (PI. 4, fig. 9. — PI. 5, 
fig. 1.) in the middle height of the covering 
dish belonging to the bigger urn (PI. 4, 
fig. 3.) To the find-material of this grave 
belonged further a perforated whetstone. 
(PI. 4, fig. 10. — PI. 5. fig. 2.). 

The biggish urn (PI. 6, fig. 1. — PL 7, 
fig. 4.) of grave VI (PI. 6.) was covered with 
a smaller bowl without a handle (Pi. 6, 
fig. 3. —• Pi. 9, fig. 11.) the direction of its 
opening was the same as that of the urn. 
Then a very big covering bowl (PI. 6, fig. 2. — 
PI. 9, fig. 1.) was placed on the urn with its 
mouth turned downwards. In the urn, calci
ned bones were found, near to the urn, 
crumb-like lumps which turned to malachite 
came to light. The latter seem to prove the 
former existence of bronze. 

The pottery found in the graves can be 
divided into urns, bowl and mugs. The urns 
again show two chief types. Both the urns 
with a pressed globular belly and rather 
embossed shoulder (Pi. 7, fig. 2—3.) and 
those whose body is double cone shaped 
(PI. 7, fig. 1.) appeared already in the Kis-
apostag-group, but they were surviving in 
the Vatya group too. The former shape 
became general only in the Vatya group and 
prevailed in the cemeteries belonging hither. 

The urns held the burnt ashes and part of 
the grave furniture. 

The bowls (PL 9.) possess curved necks and 
they end in more or less projecting rims. The 
necks are overbridged by two or three band
like handles placed in symmetrical distances 
from each other. We can only say certainly of 
one bowl, that it originally had only one 
handle (PL 9, fig. 3.) with a slightly angular 
curve at the upper starting point. This bowl is 

less curved at the neck and shoulder, the neck 
is more funnelshaped and thus it differs from 
the bowls belonging to the Pestszenterzsébet 
urngraves. Besides these, a bowl without a 
handle was also found at this place of disco
very (PL 9, fig. 11.). 

The bowls were used at the Pestszenterzsé
bet urn-cemetery for overlaying and cove
ring. They generally represent the second 
period of the Bronze Age (Tószeg B I—II.) 
but of course we must consider the survival 
of types belonging to the I. period, all the 
more, because this bowl-type is present in the 
find-material of the Kisapostag group too. 

The third pottery group consists of smaller 
mugs. (PL 10.) The commonest is the gene
rally unadorned mug with one handle, its 
centre of gravity is near to the bottom part 
(PL 10, fig. 1—5.) We have already found 
these among the finds belonging to the Kis
apostag group. These small vessels appear 
in the urn (PL I, fig. 4.) or immediately beside 
the urn on the SW. or SB side. (PL 3, fig. 3. — 
PL 4, fig. 7.) A small adorned mug which 
differs from the above mentioned in its 
shape, was put at the southern side. (PL 2, 
fig. 5 . — PL 10, fig. 7.). Its shape and orna
ment point to the pottery belonging to the 
culture of. bell-shaped vessels, which also 
appears in Hungary. Further researches must 
answer the question, how the relics of two 
cultures so far from one another in time could 
get into the same closed find? 

At the SFr side, next to the above menti
oned unadorned mug with one handle, (PL 4, 
fig. 7.) was discovered the so called suspen-
sible vessel (PL 4, fig. 8. — PL 10, fig. 10.) 
known equally from the Kisapostag group 
and the Vatya one. 

So we can state, that the urn graves found 
in Perczel Mór-street can be considered as 
belonging to the Vatya group. I t is not 
unprecedented, that finds which we know 
from other cultures and culture groups 
respectively also appear in this find material, 
for we find the same in the other cemeteries 
of the Vatya group which did not develop 
independently. 

Now we mention those Pestszenterzsébet 
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pottery finds, which bear the marks of foreign 
culture groups. The mug with one handle and 
globular bottom (PI. 10, fig. 4.) displays 
a close connection with the Kisapostag group. 
The same influence manifests itself in the 
incised ornament imitating the impression 
of a stick, around which a cord is twisted, 
which runs around the neck part of a mug 
belonging to the Kisapostag forms. Another 
strongly profiled mug with one handle and 
a low centre of gravity shows the influence 
of the Aunjetitz culture. (PI. 10, fig. 6.). 
The fourth vessel (Pi. 10, fig. 8.) is a typical 
representative of the incrusted ware of the 
southern trans-Danubian district. These 
finds from Perczel Mór-street came together 
with several coarsely worked fragments (we 
can distinguish pieces belonging to a pro
filed bowl and an urn of large size) into the 
Hungarian National Museum. 

The triangular dagger is characteristic of 
the second period of the Bronze Age, but 
this of course only helps us to draw a limit 
as to the earliest period of the cemetery. 

The burial rites of the urn graves in Perczel 
Mór-street correspond to those we learned to 
know in the urn-cemeteries of the Vatya type. 

The Kisapostag group already knew the 
custom of urn burial combined with crema
tion and the representatives of the Vatya 

group took over this kind of burial. The 
burial rites in the Pestszenterzsébet urn-
cemeteries agree even in their details with 
those of the urn-cemeteries of Vatya type. 
The burnt ashes were placed inside the urns, 
on these, often a mug with one handle was 
put and then the urn was covered. Generally 
a smaller bowl with its mouth turned 
upwards was placed into the mouth or neck 
part of the urn, then the mouth and neck of 
the urn were covered with a bigger bowl whose 
opening was turned downward. Outside the 
urn were with a few exceptions- on the SW 
or SB side the smaller vessels, the mugs with 
one handle or the suspensible vessels, which 
contained the bronze jewels. The jewels were 
sometimes inside the urn, over the ashes. 
Weapons appear seldom and they are not 
inside the vessels, but lie beside the urn. 
In the same position we find perforated 
whetstones. 

So on the basis of the rite and the charac
teristics of the pottery, we can consider 
these graves as belonging to the Vatya group. 
This fact settles the chronological question 
and the age of the graves found in Perczel 
Mór-street (II. Bronze Age period [Tószeg B 
I—II]) while the upper limit is shifting over 
into the III . Bronze Age period (Tószeg 
B. II—C). 

ILLUSTRATIONvS. 

Fig. 1. — The urn-grave No. II. of Pestszenterzsébet. 
Fig. 2. •—• The urn-grave No. III. of Pestszenet'zsebet. 
Fig. 3. — The urn-grave No. IV. of Pestszenterzsébet. 
Fig. 4. — The urn-grave No. V. of Pestszenterzsébet. 
Fig. 5. — Bronze dagger-blade from urn-grave No. V.—2. Whetstone from urn-grave No. V. 1—2. 

Pestszenterzsébet. 
Fig. 6. — The urn-grave No. VI. of Pestszenterzsébet. 
Fig. 7. — Urns from the urn-cemetery of Pestszenterzsébet. 1—3. Hungarian National Museum. 4. 

Archeological Institute of Budapest. 
Fig. 8.— 7—2. Urns from the urn-cemetery of Pesiszenterzsebet. Hungarian National Museum. 
Fig. 9. — 7—7 7. Bowls from the urn-cemetery of Pestszenterzsébet. 7, 7 7. Archaelogical Institute of 

Budapest. 2—10. Hungarian National Museum. 
Fig. 10.— 1 —10. Mugs from the urn cemetery of Pestszenterzsébet. 1—10. Hungarian National 

Museum. 
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