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A Budapest őstörténetével foglalkozó újabb régészeti irodalom a pesti oldalon eddig 
gyéren lakott, elszórt kelta telepekkel számolt az i. e. III. ós II. században és egyúttal feltételezte, 
hogy a Duna bal partján a kelta foglalás időszakában viszonylagos zavartalanságban továbbélt a 
keltával keveredett illír kultúra.1 Az említett felfogás a legutóbbi időkig részben megfelelt régé
szeti ismereteinknek. Az i. e. I. században bekövetkezett dák foglalást2 megelőző két évszázadban 
a pesti oldal aránylag kisszámú régészeti emlékanyaga (a LT C—D szintekre keltezhető néhány 
szórványos ékszer, valamint egy-két sírlelet3) valóban arról látszott tanúskodni, hogy az i. e. III . 
ós II. században helyenként kelta telepesek szállták meg ezt a területet. Az illírsóggel kapcsolatba 
hozott koravaskori műveltség továbbélését egészen a LT-korig a Duna bal partján a régészeti 
emlékanyag azonban eddig nem támasztotta alá, s erre több-kevesebb joggal csak a Duna jobb 
parti viszonyok alapján következtetett a kutatás. Az utóbbi években Rákospalotán előkerült 
urnasír leletegyüttese, amelyet az alábbiakban részletesebben elemzünk, végre konkrét adatokat 
szolgáltatott a Duna bal part műveltségi viszonyaihoz éppen az eddig hiányosan ismert i. e. H i 
l l , századra. Az urnasír edényegyüttese, amint ezt látni fogjuk, az Alföld szkítakori kerámiájának 
ismert típusaiból áll, amelyek a Duna—Tisza közére jellemző módon egyesítették egyrészt e 
terület retardáló kora vaskori műveltségben élő lakosságához, másrészt az i. e. V. század folya
mán betelepült szkíta csoportokhoz köthető agyagművességi gyakorlatot és edónyformákat. 
Leletegyüttesünk ennek a szkítakori kerámiának általában a fiatalabb változatait képviseli, 
ami a lelőhely periferikus jellegével karöltve majdnem lehetetlenné teszi a föntebbi két összetevő 
szabatos kielemzését minden egyes darabnál. De útját állja ennek továbbá az is, hogy ma még 
hiányzik az Alföld kora vaskori (H A—C, Reinecke) ós szkítakori (nagyjából H D—LT A—B, 
Reinecke) rógiséganyagának összefoglaló feldolgozása, ami csak a következő években várható.4 

A Pontus vidéki szkítakori kerámiakutatás megalapozása is még folyamatban van.5 Az említett 
nehézségek ellenére is az idézett urnasir anyaga nemcsak a helyi, kora vaskori műveltség egyes 
elemeinek a LT C periódusig való továbbélését valószínűsíti egészen a bizonyosság határáig, 
amint az a következőkből remélhetőleg kitűnik, hanem egyúttal rávilágít arra az eddig fel sem 
merült tényállásra,6 hogy a kelta foglalást megelőzően a Duna-könyöktől délre húzódó Duna bal 
parti sávban olyan kevert praeszkíta-szkíta műveltséggel számolhatunk, amely a lehető legszoro
sabb kapcsolatban állott az Alföld szkítakori kultúrájával. 

A f öntebbiekhez alapul és kiindulópontul szolgáló sírlelet 1955 decemberében Rákospalotán, 
a Medicolor Analinf estékek és Vegyitermékek Gyára Mogyoródi út 42. sz. alatti telepén került elő (1. 
kép), ahol a munkások betonkerítés alapozása alkalmával az egyik kerítóspillór ásásánál urnasírra 
bukkantak. Helyszíni kiszállásunk alkalmával az urnasír anyagát már kiszedve találtuk. Az agya
gos talajba vágott sírgödör eredeti formája utólag nem volt megállapítható. A sírfenék a felszín 
alatt 45—50 cm mólyen feküdt. A sírgödör kihányt homokjának átvizsgálásakor még néhány 
edény perem- és oldaltöredéket szedtünk össze, amelyek a sírlelet agyagedényeinek összeállítása
kor az urna (1. szám), illetve magasfülű bögre (4. szám) darabjainak bizonyultak. Az alapozást 
végző munkások adatközlése szerint a sírgödörben elhelyezett urnát (1. szám) a szájperemrészé
vel lefelé fordított tál (2. szám) borította. A kissé behúzott szájú tál valóban jól illik a bütykös 
urna szájperemrészére (5. kép). Összetartozásukat a szkítakori temetőkből ismert nagyszámú 
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példa is alátámasztja. Ugyancsak a munká
sok adatközlése szerint az urna belső fenék
részén volt elhelyezve, éspedig szájperemré
szével fölfelé, a hengeres falú, bütyökdíszes 
kis csésze (3. szám), amelyben a magasfülű 
bögre (4. szám) állott. Az utóbb említett két 
kis edény valóban elfér a tállal borított 
urnában, úgyhogy ebből a szempontból az 
adatközléssel szemben kifogás nem emelhető.7 

A munkások közvetlenül az urna mellett, 
annak keleti oldalán találták a kis talpas 
poharat (5. szám), továbbá a bronzkarperec 
(6. szám) és a vaskarperec (7. szám) töredé
keit, valamint az erős rézrozsdával bevont 
csontszilánkokat (8. szám). A sírgödör át
vizsgált földjében sem hamu maradványait, 
sem pedig kalcinált emberi csontokat nem 
találtunk.8 Felfigyeltünk azonban arra, hogy 
a kisebb bütyökdíszes csésze (3. szám) belső 
fenékrészéhez valami szürkésfehér színű anyag 
tapadt . Az elvégzett kvalitatív kémiai vizsgá
lat9 erről azonban kimutatta, hogy nem hamu 
maradványa, hanem valószínűleg valamely 
növényi anyag elégéséből keletkezett. Megemlíthető még az, hogy a föntebbi urnasír a jelek 
szerint egy nagyobb temetőhöz tartozik. Erre utal, hogy az urnasírral szomszédos pilléralapnál 
is kerültek elő durva cseróptöredókek, amelyeket azonban a munkások nem őriztek meg. 
A terület feltárása, mielőtt beépítenék, Budapest őstörténete szempontjából fontos és kívá
natos volna. 

A jövőben 1. sorszámmal jelölhető rákospalotai urnasír leletegyütteséből a következő 
tárgyak kerültek a BTM Régészeti Osztály gyűjteményébe : 

1. Kézzel formált, virágcserép alakú kis urna (2. kép). Színe világosbarna foltokkal 
tarkított feketés-szürke. A ferde síkban behúzott szájperemrész alatt négy, szimmetrikusan elhe
lyezett és vízszintesen elálló hengeres bütyök, közöttük 5-5—6—6 benyomott pontból álló 
sor. Lt . sz. 58.07.1. 

2. Kézzel formált, alsó részében csonkakúpos, feketés-szürke tál. Pereme ferde síkkal kissé 
behúzott. Az edény fenékrésze egyenesre vágott 
(3. kép). Lt . sz. 58.07.2. 

3. Kézzel formált, világos téglabarna színű 
durva kis csésze (4. kép). Az egyik oldala 
majdnem merőleges, a másik kissé hordószerűen 
ívelődő. Aszimmetrikus. Az egyenetlen szájpe
remrész alatt két szimmetrikusan elhelyezett 
bütyök, közülük a ferdén lefelé irányuló egyszer
smind a tartófül szerepét és funkcióját is játsz
hatta. Az edényke belseje erősen kormos. Lt. sz. 
58.07.3. 

4. Aránylag jól iszapolt, korongon készült, 
világos-szürke magasfülű bögre (4. kép). Az 
edény alsó csonkakúpos része sötétebb szürke 
árnyalatú. Fenékrésze profilált. A kissé megduz
zadt szájperem fölé magasodó fül középen lapos 
és széles barázdával tagolt. Lt. sz. 58.07.4. 

1. kép. Helyszínrajz 

2. kép. Az urnasír urnája 



3. kép. Az urnasír tálja 

5. Durva anyagú és kézzel formált tal
pas kis pohár (4. kép). Színe helyenként 
feketés-szürke árnyalatú sötétbarna. A csonka
kúpos talprész belül üreges. Lt . sz. 58. 07. 5. 

6. Lemezes és külső oldalán hernyósze-
rűen tagolt bronzkarperec töredékei (6. kép 1). 
A töredékek egy nagyjából 8 cm átmérőjű kör 
kerületén helyezhetők el. A karperec kb. 2 cm 
széles, 0,2—3 mm vastag bronzlemezből készült, 
amelynek széleit lenyírták. Majd az egyik széle 
közelében rátrébeltók a gyöngysoros díszítést, 
s utána a lemezt 7 mm átmérőjű nyomott spi
rális formájában összehajtogatták. A külső ol
dalra került gyöngysoros dísz melletti lemez
részt a belső sima oldal fölé hajtották. A töre
dékek belseje részben homokkal volt tele. 
A szokásos durva szövet10 vagy más pasztaszerű kitöltő anyag maradványát a töredékekben 
nem találtuk. Lt. sz. 58.07.6. 

7. Kerek átmetszetű, nyitott és lapított végű vaskarperec töredékei (6. kép 2). A tömör 
karika két kisebb töredékén kívül megmaradt a karperec 7 mm széles lemezzé kalapált egyik vége. 

8. Három darab erős rézrozsdát mutató csontszilánk 18 évnél fiatalabb nő vázából. Az 
egyik valószínűleg borda, a másik esetleg alkar töredéke. A harmadik, alig pár cm hosszú töredék 
meghatározatlan.11 A csontokon égés nyoma alig vehető ki. Lt. sz. 58.07.7. 

A rákospalotai 1. sz. urnasír tehát hamvasztásos rítussal eltemetett fiatal nő sírhelyéül 
szolgált. A sír leletegyüttesének következő részletesebb elemzése kapcsán nem téveszthetjük 
szem elől a bevezetőben már hangoztatott nehézségeket, valamint azt a körülményt, hogy a rákos
palotai urnasír egy nagyobb temető eddig ismert egyetlen sírlelete. Végleges értékelése tehát majd 
csak akkor adható meg, amikor ennek a temetőnek anyaga teljesebben ismeretessé válik. Az emlí
tetteken kívül dolgozatunk szabott terjedelme is megkívánja, hogy a következőkben csupán a 
fontosabbnak ítélt összefüggésekre mutassunk rá. 

4. kép. Az urnasír kísérőkerámiája 
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5. kép. A tállal fedett urna. Rekonstrukció 

A hernyoszerűen tagolt lemezes bronz 
karperectöredék végeivel egymásbatolt vagy érint
kező majdnem zárt karikára egészíthető ki.12 A 
rákospalotai töredékes példánynál sem a könnyű 
lemezes anyag, sem a gyöngysoros díszítés vagy 
a kiegészíthető méret alapján nem dönthető el, 
hogy vajon eredetileg kar- vagy lábperecként 
használták-e. A lemezes gyöngysoros karikáknak 
kelta környezetben egyaránt kimutatható mind 
a két viselési módja.13 Abból a korábbi helyi 
kultúrákkal színezett szkíta műveltségi körből 
viszont, ahová mint látni fogjuk kerámiája alapján 
a rákospalotai sírlelet is sorolható, lábperecek ed
dig nem ismeretesek. Gyöngysoros töredékeinknek 
vaskarpereccel együttes előfordulása is amellett 
szólhat, hogy az előbbiek ugyancsak karperechez 
tartoztak. A Nagy- és Kisalföld szkítakori és 
részben szkítajellegű temetőiben gyakoriak ugyan
is az ilyen karperecpárok és a rákospalotai 
urnasírhoz hasonlóan bronz és vas karperecegyüt
tes is előfordul.14 

A rákospalota sírleletben a töredékes bronz
karperec a kelta műveltség hagyatékának számít. 
Ezen túlmenőleg azonban a karperectöredékek a 
sírlelet kormeghatározása szempontjából az urna

sír leletegyüttese legfontosabb darabjainak tekinthetők. Az ilyen lemezes bronzkarperecek 
a korai vaskor fiatalabb szakaszának tömör gyöngy díszes karpereceiből vezethetők le.15 Az utóbbiak 
Magyarországon kelta környezetben már az i. e. IV. században aránylag nagyobb számban fellép
nek, de elvétve még a következő században is kimutathatók.16 Az aránylag súlyos, tömör öntósű 
bronzkarperecek mellett a könnyű, lemezes bronzkarperecek, amelyeknél a tróbelt gyöngysordísz 
csak a karika külső oldalára szorítkozik és nem nyúlik le, mint a korábbi tömör karpereceknél, 
háromnegyedkörben a belső oldalig, a cseh—morva területeken az i. e. IV. században,17 míg a 
Kárpát-medencében ós Alsó-Ausztriában az i. e. III. század elején jelennek meg,18 és így nálunk 
föltétlenül a második nagy kelta bevándorlási hullámmal hozhatók kapcsolatba. A hernyoszerűen 
tagolt, lemezes bronzkarperecek használata Magyarországon éppúgy, mint a közvetlenül szomszé
dos nyugati területeken egészen az i. e. II . század végéig kimutatható.1 9 A bronz karperectöredókek 
alapján tehát a rákospalotai sírlelet az i. e. III—II. századra keltezhető. 

Az említett lemezes bronzkarperecek sorában két fő változatot különböztethetünk meg. 
Az egyiknél szorosan egymás mellett sorakoznak fel a plasztikusan megformált gyöngytagok 
(pl. Gyoma, Kósd), míg a másik változatnál a gyöngytagok aránylag laposak és laza elrendezésben 
következnek egymás után. A kétféle változat, mint a karperecekben gazdag kéméndi anyag20 

mutatja, már az i. e. III . században egymás mellett élt és nem képvisel időbeli egymásutánt. A lapos 
kezelésű és szaggatott gyöngysormintát mutató rákospalotai töredékes bronzkarperec kétségtele
nül a második helyen említett változat példányai közé sorolható, és ezek közül leginkább a 
Hunyady i. m. IX. t. 25., 28. képeken közölt darabokkal vethető össze. 

Nehezebb a rákospalotai urnasír vaskarperecének besorolása. A töredékek alapján 
először is határozottan nem dönthető el, hogy vajon a karperec lemezesen kiszélesedő végei egy
másra futottak-e, vagy pedig (ami valószínűbbnek látszik) a töredékek nyitott végű karperecre 
egészíthetők ki. Egyik kiegészítés esetén sem származtatható azonban karperecünk a kelta művelt
ségű körből, ahol a lemezes végeikkel egymásra futó karperecek hiányoznak,21 és az Andráshida,22 

Győr—Űjszállások23 lelőhelyű példányokkal jellemezhető nyitott , de elkeskenyülő végű karperecek 
pedig formailag térnek el a rákospalotai darabtól. Az utóbbi nem vezethető le a magyarföldi kora-
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vaskori ékszerekből sem, ahol a kerek atmetszetű, de végeinél lemezesen kiszélesedő karperec-
forma ma még ismeretlen.24 Az Alföld szkítakori publikált emlékanyagát tanulmányozva azt 
találjuk, hogy ebben a műveltségi körben közönségesek ugyan a kerek atmetszetű és nyi tot t végű 
vaskarperecek. Jellemző forma azonban az elheshenyülő végeikkel egymásrafutó vaskarperecek. 
Ilyen teljes példányokat közöltek pl. Békéscsaba—Fényes,25 Kishomok26 ós Tápiószele27 temetőiből, 
míg kerek atmetszetű és valószínűleg erre a típusra kiegészíthető, de végeinél törött darabokat 
majd minden szkítakori lelőhelyről.28 Az ékszerforma kora vaskori előzményei eléggé ismeretesek. 
A Balsáról LT C (Reinecke) fibulákkal előkerült karperec29 pedig figyelmeztet az ékszertípus hosszú 
élettartamára. A rákospalotai karperec azonban sem ehhez, sem a többi karperecformához nem 
illik. Megfelelő analógiák hiányában ezért esetleg arra gondolhatunk, hogy a rákospalotai vaskar
perec a tömör, kerek atmetszetű és a lemezes vaskarperecek regionálisan kötött későszkitakori 
hibrid változata. 

Mint már említettük, a rákospalotai urnasír agyagedónyei közül a virágcserép alakú 
bütykös urna, a simafalú csonkakúpos tál, a hengeres bütykös kis csésze és az erőteljes profilú 

6. kép. 1. A lemezes bronzkarperec töredékei. 2. A vaskarperec darabjai 

magasfülű bögre a Nagy- és a Kisalföld szkítakori kerámiájának egészen közönséges edényformáit 
képviselik. A talpas kis pohár pontos megfelelői viszont az említett körben még nem mutathatók 
ki. Az első helyen idézett edényformákat, területi elterjedésüket, időrendi helyzetüket az utóbbi 
évek irodalma ismételten megtárgyalta.30 Bár e kérdések közül egyik sincs véglegesen lezárva, a 
következőkben elsősorban arra szorítkozunk, hogy a rákospalotai urnasír edényeinek helyét az 
Alföld szkítakori kerámikáján belül kijelöljük. 

A virágcserép alakú bütykös urna méretét tekintve inkább a bütykös fazekak csoportjába 
tartozik. Az Alföldön a virágcserép alakú urnák, amelyeket az irodalom vitathatóan nem választ 
szét a hordó alakú urnáktól, általában nyúlánkabbak és nagyobbak, mint az urnának használt 
rákospalotai edény. A nagyobb méretű és virágcserép alakú urnák közül legfeljebb a Hódmező
vásárhely—Fehértó melletti szkítakori telep egyik edénye említhető,31 amely jóval nyúlánkabb 
formája ellenére is rokon profilt mutat a rákospalotai edénnyel. Az utóbbi pontosabb megfelelőit 
Tápiószelén és Hódmezővásárhely—Kishomokon32 azonban nem az urnák, hanem az urnasírok 
kísérő kerámiája között találjuk meg. Az előbbi helyen az urnák között a kettős csonkakúpos ós 
a „Villanova" típusú, Kishomokon pedig a „Villanova" és a hordó alakú bütykös edények domi
nálnak. A rákospalotainál valamivel nyomottabb virágcserép alakú bütykös fazék a muhi—korcsma
dombi temető 10/a jelzésű sírjából, Csanytelekről pedig szórványként ismeretes.33 Az előbbi darab 
bütyökdíszeit benyomott pontsor köti össze. A rákospalotaival összevethető kisméretű bütykös 
urnák, pontosabban urnának használt fazekak szerepelnek azonban Békéscsaba—Fényesen34 és 
Vekerzugon,35 ahol a 117. sz. sír hárombütykös, hordó alakú kis urnáján a bütyökdíszek között 
benyomott pontsort és a ferdén behúzott szájperemrészt is megtaláljuk. Formai szempontból a 
rákospalotai urna legjobb megfelelőjének mégis az Érsekújvár—Ilonatelepről közölt edény36 

tekinthető, amelynek közelebbi leletösszefüggése sajnos nem ismeretes. Az utóbbi darab kapcsán 
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figyelmet érdemelhet, hogy a rákospalotaival méretben összevethető, azonban hordó alakú büty
kös kis urnák általánosak az i. e. IV. századra keltezett hetónyi (Chotin) birituális szkítakori 
temetőben.37 

A felsorolt példák közül a vekerzugi, hódmezővásárhelyi, tápiószelei és muhi—korcsma
dombi edények szájperemrésze a rákospalotaihoz hasonlóan ferde síkkal behúzott, míg a többi 
idézett példánynál egyenesre vágott, illetve legömbölyített. A behúzott szájperemű virágcserép 
alakú bütykös edények időrendi helyzetét az Alföldön az idézett leletegyüttesek pontosabb idő
meghatározása világíthatja meg. A vekerzugi temető használata az i. e. V. században kezdődött, 
felhagyása az i. e. I II . század elejére tehető.38 A szóban forgó sír urnáját a helyi kora vaskori tálakra 
visszavezethető, kézzel formált behúzott peremű bütyökdíszes kis tál fedte. Az ilyen bütyökdíszes 
tálak készítésének és használatának alsó időhatárát azonban még nem ismerjük. A közzétett anyag 
alapján úgy tűnik, hogy az utóbbiak a IV. század folyamán mindinkább átengedik a helyet a 
többnyire korongolt, ritkábban kézzel formált sima falú, behúzott peremű tálaknak.39 A veker
zugi 117. sz. sír és a körülötte feltárt (feltehetően időben is közel egymáshoz tartozó) sírcsoport 
a 120. sz. sír állatfejben végződő csontmarkolatú szkíta tőre40 miatt sem keltezhető az i. e. IV. 
század elejénél későbbi időre. A Hódmezővásárhely—Fehértó melletti telep kezdeteit az i. e. V. 
századra teszi a kutatás.41 A telep élete azonban mélyen benyúlott a III. századba. Az idézett 
virágcserép alakú edény töredékei LT C (Reinecke) cserepek társaságában kerültek elő ós így az 
i. e. III . század elejénél aligha lehetnek korábbiak. A tápiószelei bütykös fazék palackformájú 
korongolt edénnyel együtt került elő, amelyet LT B—C típusnak határoztak meg.42 A tápió
szelei edény valamivel nyomottabb megfelelőjét Kishomokról LT C1 (Pittioni—Hunyady) kör
nyezetből ismerjük.43 A muhi—korcsmadombi temető használata az i. e. V—IV. századra tehető. 
A szóban forgó 10/a jelzésű sírból származik két darab egyélű, íveltfokú vaskés töredéke.44 

Mindkettő a szkítakorban közönséges ívelthátú egyélű kések sorába tartozik,45 amelyek 
finomabb korhatározásra alkalmatlanok. A föntebbi néhány adat arra látszik utalni, hogy a ferde 
síkkal behúzott szájperemű, virágcserép alakú bütykös urna(fazók) az Alföld szkítakori kerámiá
jában pontosabb időhatárhoz nem köthető. Feltűnő azonban, hogy az Alföld egyik legkorábbinak 
tar to t t szkítakori temetőjében, Békéscsaba—Fényesen, a behúzott szájú, virágcserép alakú edé
nyek még hiányoznak.46 A rákospalotai urna szempontjából viszont ennél fontosabb lehet, hogy 
a koravaskor későbbi szakaszára, valószínűleg a H C (Reinecke) periódusra keltezhető Budapest 
XIV. ker. Egressy úti agyagedények között kissé behúzott peremű virágcserép alakú kis bögre is 
szerepel,47 amely hordó alakú formában a Gellérthegyen is előfordul.48 A rákospalotai urna száj
peremkiképzésénél tehát helyi tradíciók is szóba jöhetnek. 

Nem könnyű a rákospalotai urna egyszerű pontsor díszítésének megítélése sem. A pont
sor az i. e. V—-IV. századi szkítakori temetők urnáin, kisebb fazék-, illetve köcsögszerű edényein 
gyakori ujj, köröm vagy pálcika végének benyomásával tagolt plasztikus szalagdísz49 egyszerűbb 
változatának tekinthető. Mindkét díszítési mód előzményei egyaránt kimutathatók a helyi kora
vaskori50 és a Pontus vidéki51 szkíta kerámiában. A bütyökdíszek között benyomott pontsor az 
Alföld szkítakori kerámiájában inkább a fiatalabb csoportra jellemző. Emellett szól, hogy amíg 
Békéscsaba—Fényes aránylag korai temetőjének anyagában még a tagolt plasztikus szalagdísz 
az uralkodó, addig az i. e. III . század elején is használt vekerzugi temetőben már a rákospalotai 
edényével egyező pontsordíszítés az általánosabb.52 Az i. e. III. századba még erősebben benyúló 
tápiószelei temető közzétett anyagában pedig az utóbbi díszítés is aránylag ritka. 

A magyarföldi szkítakori temetőkben a hordó vagy virágcserép alakú urnák állandó 
kísérői a csonkakúpos, behúzott peremű tálak. Az edényforma Közép- és Kelet-Európában a késő 
bronzkortól a késő LT-korig követhető,53 és a Kárpát-medence szkítakori kerámiájának is egyik 
jellemző edénytípusát képviseli. Az itteni szkíta körben a forma állandóságát példázhatja, hogy a 
rákospalotai tálnál alig valamivel szélesebb szájú tálat megtaláljuk már Békéscsaba—Fényesen, 
az i.e. V. századra keltezett 21. sz. sírban.54 A simafalú és korongolt vagy kézzel formált behúzott 
peremű tálak, mint említettük, valószínűleg az i. e. IV. század folyamán szorítják háttérbe a bütyök
díszes, archaikus ízű tálakat. Az előbbiek csoportjában formai szempontból két fő változatot külö
níthetünk el.55 Az egyiknél, ahová a rákospalotai tál is sorolható, a ferdén behúzott szájperemrész 
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7. kép. LT C urna a Gellérthegyről 

aránylag mólyen indul ós az alsó csonkakúpos 
edény testtel tompa szöget zár be („A" válto
zat). A másik változatot a felül, az edényszáj
nál majdnem vízszintesen behúzott peremű tá
lakképviselik („B" változat). Mindkét változat jj 
egyformán előfordul a legtöbb alföldi, szkíta
kori temetőben. így pl. mindkettőt megtalál
juk Tápiószelón,56 Kishomokon,57 a nyíregy
házai temetőkben,58 Tiszalök—Vásárhalmon,59 

Szentes—Vekerzugon,60 Hetényben61stb. Ugyan
akkor viszont az „A" változathoz sorolható 
tálak dominálnak Békéscsaba—Fényesen,62 

Csanytelken,63 Szentes—Jaksoron64 ós Szentes—• 
Kistőkén.65 A „ B " változathoz sorolható tálakat 
az említett lelőhelyeken mindössze néhány szór
ványos példány képviseli.66 A muhi—korcsma
dombi temetőben ezzel szemben a „ B " válto
zat táljai kerültek elő.67 A teljes anyag fel
gyűjtése és feltérképezése lehetséges, hogy 
területileg is ad majd bizonyos csoportokat, 
amelyek időrendi szempontból is értékelhe
tők lesznek. 

A rákospalotai urnasír edónymellékletei 
sorában az élezett hasú, magasfülű, korongolt 
bögre és a kézzel formált, hengeres, bütykös kis 
csésze kísérőkerámiának számít. Egymásra téve, 
az urna belsejéből kerültek elő. A két kis edény együttes előfordulására Békéscsaba—Fényes,68 

Szentes—Vekerzug,69 Hódmezővásárhely—Kishomok,70 Törökszentmiklós—Surján,71 Tápiószele,72 

Nógrádkövesd,73 Alsóilosva74 temetőiből idézhetünk példákat, amelyek a temetési rítusban össze
tartozásukat talán eléggé illusztrálják.75 

Az Alföld ós peremvidékei szkítakori temetőiben közönséges füles bögrék között a rákos
palotai példány ritkább változatot képvisel, amit érdemes pár szóval megtárgyalni. A korongolt 
vagy kézzel formált kettős csonkakúpos, füles bögrék sorában egy aránylag szólesszájú és egy zár
tabb szájkiképzést mutató csoportot választhatunk szót. Mindkettő közös jellemvonása, hogy 
a legnagyobb kiöblösödés, az edény súlypontja aránylag mélyen fekszik. Az edényszájtól ferdén 
vagy kis ívelődéssel induló sima vagy bordázott fül alsó végével a legnagyobb kihasasodásra 
támaszkodik. Az edényprofil továbbá általában lágyvonalú, sokszor S formát mutat . Mindkét 
csoporton belül megtalálható azonban az éles, törtvonalú profilt mutató forma. A rákospalotai 
edény a szűkszájú ós éles, törtvonalas profilú, füles bögrék alcsoportjának ama változatához tarto
zik, ahol a felső csonkakúpos edónytesthez még külön egy alacsonyabb cilindrikus nyaki rész 
járul. Az utóbbi formai előzményei olyan füles bögrék lehettek, mint pl. a szentes — zalotai ós az 
egyik kishomoki,76 ahol a felső csonkakúpos edénytesthez közvetlenül gallórszerűen elálló alacsony 
perem csatlakozik. A további formafejlődést képviselheti a vekerzugi 117. sz. sír bögréje,77 amely
nek kialakult cilindrikus nyaki része, legömbölyített és kissé ferdén kiképzett szájpereme a rákos
palotai edénnyel összevethető és az Alföld erősprofilú bögréi között a tárgyalt változat egyik leg
korábbi példájának tekinthető. Az egyik szórványnak számító kishomoki füles bögre78 a száj-
perem és a fenékrész egyszerűbb formálása ellenére világosan kiképzett hengeres nyaki rész miatt 
említhető meg. Az idézett darabokon kívül a Tisza—Maros szöglet körzetéből (gyomai alcsoport—• 
Bottyán) közzétett többi ólesprofilú bögre viszont más változatokhoz kapcsolható.79 

A tápiószentmártoni alcsoport (Bottyán) legnagyobb sírszámú temetőjében, Tápiószelén, 
mind a szólesszájú, mind pedig a zártabb szajkiképzést mutató füles bögrék csoportjában egyaránt 
megtaláljuk az éles, törtvonalú profillal rendelkező darabokat. Az utóbbiak sorában az 1. sz. sír 
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füles bögréje80 az egyenesre vágott fenékrésztől eltekintve a rákospalotai edény pontos megfelelőjé
nek tekinthető.81 A törökszentmiklós—surjáni és tiszakeszi öblösebb bögréken82 is megtaláljuk a 
fejlett cilindrikus nyaki részt, de vízszintesen kiképzett peremmel. A Mátra vidéki (zöldhalom
pusztai—Bottyán) alcsoport közölt anyagában az erősprofilú füles bögrék tárgyalt változata nem 
fordul elő. 

A kettős csonkakúpos füles bögrék élesprofilú csoportja hiányzik a Pontus vidéki i. e. VI—V. 
századi szkíta kerámia anyagában.83 A podoliai, kustánfalvi és erdélyi füles bögrék arányai és 
formái is mások.84 Majdnem bizonyosra vehető ezért, hogy az Alföld szkítakori lelőhelyeiről ismert 
kettős csonkakúpos füles bögre mindkét említett csoportja és ezen belül az élesprofilú változatok 
részben az itteni autochton praeszkíta lakosság agyagmúvességétől függnek.85 A füles bögrék 
Alföldön kialakult formái kerültek azután a szkíta foglalás révén a Kisalföldre,86 ahol az előzmé
nyek eddig hiányoznak mind a hetényi (Chotin), mind pedig a seredi kultúrában. 

A rákospalotai urnasír füles bögréjével együtt előkerült aszimmetrikusan formált henge
res, bütykös kis csésze a két edénytípus összetartozására föntebb felsorolt leletegyüttesekben 
majd kivétel nélkül hordó alakú, illetve csonkakúpos formát mutat. A többi idézhető példánynál is 
a hordó alak az uralkodó.87 Kivételnek számít a már említett tápiószelei 38. sz. sír hengeresfalú 
bütykös kis edénye,88 amely ugyancsak ólesprofilú füles bögre társaságában került elő. Az aszim
metrikusan formált edénytestre a vekerzugi 117. sz. sír kisméretű urnája idézhető.89 A rákos
palotaival összevethető durva kis edények csoportjában az aszimmetrikus forma ismert Dél-Orosz
ország szkíta kultúrájában, és pl. a Gerasimovka kurgán NI anyagában egy ilyen durva kis csésze 
jöt t elő füles bögrével együtt.90 

Az Alföld szkítakori keramikáján belül igen ritka edónyformának számít a rákospalotai 
urnasír talpas kis pohara. Kishomokról közöltek egy szélesebb tányórú ós kihajló peremű, már 
inkább talpas tálnak mondható példányt ,9 1 amelynek előzményei a helyi kora vaskori92 és a Pontus 
vidéki szkíta talpas tálakból93 egyaránt levezethetők. Arányaiban egyezik ezzel a Békéscsaba— 
Fényes temetőjének egyik tállal borított hamvasztásos sírjából előkerült talpas tálka, peremrószén 
két kis füllel.94 A rákospalotai talpas pohár szempontjából azonban mindkét idézett példa távo
labbi analógiának számít. Az utóbbi elég pontos megfelelőjót Donja Dolinán találjuk meg,95 ami 
a kis edény autochton gyökereit még jobban aláhúzza. 

Az eddigiek folyamán ismételten utaltunk arra, hogy a rákospalotai urnasír edényeit igen 
erős szálak kapcsolják a helyi koravaskori praeszkíta kerámiához. Ugyanakkor viszont arra is rá 
kell mutatnunk, hogy a rákospalotai és az ezzel összevethető edényegyüttesek az Alföldön és perem
területein a szkíta időkben jelennek meg ós a különböző formájú és méretű bütykös edények, behú
zott peremű tálak, magasfülű bögrék nemcsak szkítakori, hanem fegyver, ékszer, realgar stb. 
mellékletek alapján határozottan szkítának tekinthető síroknak is tipikus kerámiaformái.96 Ezzel 
kapcsolatban nem arról van szó, hogy a foglaló lovasnép átvette volna az autochton földműves 
állattartó lakosság edénykészletét. A virágcserép alakú bütykös urnák, fazekak pl. Podóliában 
korábbi előzmények nélkül a szkíta foglalás idején jelennek meg97 és egészen közönségesek a dél
oroszországi szkíta kerámiában.98 Az utóbbi körben a behúzott peremű tálak is éppoly gyakoriak, 
mint Közép-Európában, ós a magasfülű bögre előzményei is kimutathatók. A magyarföldi szkíta
korikerámia tehát kettős gyökerű. Egyrészt a helyi, autochton praeszkíta agyagművességre vezet
hető vissza, másrészt a betelepülő szkíták egyező (behúzott peremű tál) vagy rokon (hordó, illetve 
virágcserép alakú bütykös edények, magasfülű bögrék, talpas tálak) formáihoz kapcsolható. 
A rákospalotai sír edényei a föntebbi két összetevőből az Alföld és peremvidékén kialakult kerámiá
nak fiatalabb formáit képviselik. 

Annak ellenére, hogy a rákospalotai leletegyüttes legkorábban az i. e. I II . századra keltez
hető — de nincs kizárva, hogy átnyúlik az i. e. I I . századba — kerámiája a kelta edényművesség 
legkisebb hatását sem mutatja. A leletegyüttes egyetlen korongolt edénye a föntebbieknek nem 
mond ellent. Párducz nagyon helyesen mutatot t rá,99 hogy a korong használatának ismeretét az 
Alföld szkítakori lakossága aligha az i. e. IV. század folyamán megjelent keltáktól vette át. Sokkal 
valószínűbb, hogy a szkíták a korong használatát a pontusi görög műhelyektől még dél-oroszországi 
tartózkodásuk idején elsajátították. A föntebbiekhez még hozzáfűzhetjük, hogy az i. e. IV. század 
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folyamán a keltaság és az alföldi szkíták közötti kulturális érintkezés nem is lehetett különösképpen 
intenzív. A LT B (Reinecke) emlókanyaghoz kapcsolható korai kelta bevándorlás a Dunántúlon 
lényegében a Bakony—Vértes hegységek vonaláig terjedő nyugat-dunántúli területeketérintette, 
és legfeljebb helyenként jutot t el a Dunáig. Az utóbbi azonban nem bizonyítható.100 A történeti 
és régészeti adatok továbbá egyaránt arra utalnak, hogy az Alföld végleges megszállása is csak a 
kelták nagy balkáni vállalkozásainak lezáródása után, az i. e. I II . században, ennek is inkább a 
második felében törtónt meg. Az Alföld IV. századi szkítakori lelőhelyein aránylag nagy számban 
jelentkező korongolt edények már ezért sem vezethetők vissza a kelta edénymüvessóg hatására. 
A rákospalotai urnasír esetében a hernyószerűen tagolt üreges bronzkarperec alapján viszont nem 
vitatható, hogy a sírlelet földbekerülése idején a pesti oldal lakossága már érintkezésbe került a 
keltasággal, sőt esetleg már kelta uralom alatt élt. A temető teljesebb feltárása előtt ennek az érint
kezésnek formáiról a Duna-könyöktől délre eső sávban azonban közelebbit még nem mondhatunk. 

Viszont már az eddigi anyagismeretünk alapján is felvázolható a pesti oldal őstörténeté
nek kerete a dák foglalást megelőző századokban ós ezen belül kijelölhető a rákospalotai lelet
együttes helye. 

A H A—B (Reinecke) periódusokban Budapest területén a Duna bal parti sávjába is 
átnyúlott a váli kultúra. A zuglói Tisztviselőtelepen előkerült zárt edónyleletben101 a kultúra még 
igen erős helyi, kósőbronzkori vonásokkal jelentkezik, ami az idézett leletegyüttes öblöshasú, 
íveltnyakú bütyökdíszes hombáredónyónól különösen szembetűnő.102 A váli kultúrás sashalmi 
edónyegyüttesben103 viszont még velatitzi formák fordulnak elő. Az említett sajátosságok mindkét 
leletegyüttest a váli kultúrának még a korábbi szakaszába sorolják, ami valószínűvé teszi, hogy 
területünkön a váli-podoli műveltség megjelenésével már a H A folyamán számoljunk. Amennyi
ben az Egressy útról számontartott edények104 együvótartozását elfogadjuk, úgy nagy valószínű
séggel az is állítható, hogy a retardáló bronzkori elemekkel színezett váli kultúra a pesti oldalon 
megérte a H C periódust.105 A rákospalotai urnasír kerámiájának megítélése szempontjából mármost 
figyelmet érdemel, hogy Budapest területén a váli kultúra köré csoportosítható kerámia anyagá
ban már megtaláljuk a hordó alakú és bütyökdíszes edényeket, a behúzott peremű tálformát, 
virágcserép alakú bögrét kissé behúzott száj peremmel és a szólesszájú, S profilú füles bögrét ;106 

ezek a terület későbbi szkítakori edényművessógóben a helyi összetevő szerepét játszhatták. 
A váli kultúrát követően területünkön egy aránylag jól iszapolt, jórészt szürkésbarna 

színű kerámiacsoport jelentkezik, amit a zuglói Tisztviselőtelepről élezett hasú, ívelt nyakú bögre 
omphalosszal, turbántekercsdíszű, behúzott peremű tál és fekete bucchero-csósze együttese kép
visel.107 A csoport közvetve a Kalendenberg-kultúrától függő. Idő rendbeli helyzetét (H C vége, H D 
eleje) a megfelelő nyugat-szlovákiai telepanyag (Sered) is alátámasztja, ahol edény együttesünkkel 
rokon kerámia közvetlenül a szkítakori szint alatt feküdt.108 A szkíta foglalást megelőzően a Duna 
bal partján tehát egy nyugati habitusú kultúrával számolhatunk. A kimmórekkel kapcsolatba 
hozott praeszkíta lovasnópnek viszont eddig semmi nyoma sincs a pesti oldalon.109 

Leletek hiányában ma még az sem ismeretes, hogy mikor következett be a szkíta foglalás 
a pesti oldalon. A boldoghatvani,110 gyöngyösi,111 de különösen a tápiószentmártoni112 szkíta leletek
ből következtetve azonban a Galga—Zagyva folyók környékének szkíta megszállása legkésőbb a 
H D végének megfelelő i. e. V. század elején már befejeződött. Az említett időpont után Budapest 
körzetében a Duna bal part praeszkíta lakossága sem tar tha t ta magát hosszú ideig, és bizonyosra 
vehető, hogy rövidesen a legközelebbi szkíta politikai és kulturális központ befolyása, sőt uralma 
alákerült. A budajenői kereszt alakú bronz tegezveret113 és feltételesen a váli szkíta nyílhegyek114 a 
Duna-könyök közelében megszállt szkíta csoport Duna jobb partjára történt átcsapásainak emlé
keikónt kezelhetők. Bár a pesti oldalról az i. e. V—IV. századra keltezhető leletanyag még hiányzik, 
a föntebbiek és a rákospalotai urnasír alapján mégis jogos annak föltevése, hogy a pesti oldalon a 
H D vége és LT A—B (Reinecke) fokozatoknak megfelelő időszakot, az i. e. V—IV. századot a 
szkíta uralom töltötte ki. Igazolható viszont, hogy ezt követően a kelták legkorábban csak az i. e. 
IV—III. század fordulóján szállták meg a Duna-könyöktől délre eső területet. Erről szükséges még 
néhány szót szólni. 

A kelták megtelepülését Budapest területén még az újabb irodalom is az i. e. IV. századra tet te. 
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Azonban sem a kelta mozgalmak története,115 sem pedig az emlékanyag ezt a felfogást nem 
támasztja alá. AIV. század első harmadának végén a Dunántúl területére benyomult kelta csopor
tok, a leletanyag tanúsága szerint, lényegében megálltak a Bakony—Vértes—Pilis hegység vona
lánál.116 A korábbi irodalom egy részétől az LT B periódusra keltezett leletanyag Északkelet-Dunán
túlról kimutathatóan a LT C vagy még későbbi időbe tartozik.117 Egyedül az érd—gyulamajori 
hamvasztásos temető118 2. sz. sírjából előkerült rövid vaskos kis lándzsahegy mutat határozott 
LT B vonásokat. Az 1. sz. sír literi típusú kardjai azonban már főként LT C környezetből ismere
tesek.119 Az érdi sírokat tehát legkorábban a LT B/C fordulójára keltezhetjük, ami abszolút idő
ben az i. e. 300 körüli éveknek felelne meg. Tekintetbe véve a sírok leletanyagának erős nyugat
dunántúli kapcsolatait, nem kizárt, hogy az érdi sírok a IV. század végi újabb nyugati kelta elő
retöréstől kimozdított valamely nyugat-dunántúli kelta csoport hagyatékát képviselik. 

Hasonlóan értékelhetők Budapest területén a békásmegyeri kelta telep anyagának az 
eddigi irodalomtól még a IV. századra keltezett darabjai.120 A korainak ítélt edényformák és díszí
te t t edények között egyetlen egy sincs, amelyet nem ismernénk máshonnan LT C környezetből. 
Az eraviszkuszok hagyatékától elkülöníthető békásmegyeri kelta telepanyag i. e. III—II. századi. 
Békásmegyertől délre a budai oldalon egészen a Gellérthegyig mindössze két szórványos LT C 
karperec121 képviseli a keltaság korai emlékanyagát. A Gellérthegyen, a későbbi oppidum Eravi-
scorum területén, a LT D szintek alatt eddig hiányzott a keltajellegű LT B, sőt még a LT 0 horizont 
is. Néhány esetben közvetlenül a LT D szint alatt a retardáló koravaskori műveltségben élő őslakos
ság emlókanyaga jelentkezett.122 A gellérthegyi Citadella mögül szórványos leletként került újabban 
gyűjteményünkbe egy öblöshasú, íveltnyakú sötétszürke urna (7. kép),123 amely formailag a 
zömökebb ócsai124 s a valamivel nyúlánkabb kómóndi ós ordódbabóti125 példányok közé helyezhető; 
edényünk a Pittioni—Hunyady-féle LT C2 fokozatba sorolható. Az eddig ismert leletanyag alap
ján a budai oldal megszállását tehát ugyancsak a LT C idejére tehetjük.126 

Hasonlóképp ítélhető meg a Duna bal parti rész kelta megszállása. Az innen származó 
szórvány leletanyag127 a LT C—D periódusokra keltezhető. Az elmondottakkal különben egyezik 
az a kép, amit a Duna-könyök körzetének megszállása mutat. A nagy kósdi128 és szobi129 temetők 
a III . században kezdődnek. A szobi temető görög fémedénye130 nem a már i t t letelepült kelták 
kereskedelmi kapcsolatait példázza, hanem a kelták III . századi balkáni hadjáratai alkalmával 
zsákmányolt darabként kezelhető. A temető keltezése szempontjából tehát nem használható fel. 
Az említett balkáni hadjáratok után, a III . század második negyedében törtónt csak meg az Alföld 
végleges megszállása, ahol vitathatatlan LT B környezetből nem került elő számottevő anyag.131 

Ettől az időponttól kezdve számíthatjuk a keltaság és a korábbi autochton szkíta lakosság tartósabb 
érintkezését, amelynek a rákospalotai sírlelet is egyik példája lehet. 
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XXIX. t. 8—9 (a durva kis edény hordó alakú). 

72 Bottyán i. m. XXIII. t. 12—13 (38. sz. sír); 
XXII . t. 17—19 (20. sz. sír). 

73Patay: FA VH (1955) 65. old., XVTJI. t. 
10—11 (21. sz. sír). A magasfülű bögrét a rákospalotai
nál valamivel nagyobb hordó alakú négybütykös 
edény kísérte. 

74 Bottyán i. m. XXI. t. 12—13. 
75 Az urna nélküli szórt hamvasztásos síroknál 

behúzott peremű tál, kettős csonkakúpos magasfülű 
bögre és hordó alakú bütykös edényegyüttes gyakori. 

76 Csallány—Párducz i. m. XLVIH. t. 3. — 
Párducz, Kishomok. VII. t. 8 ; X. t. 10. 

77 Párducz, Vekerzug (ni) . XHI. t. 6. A sír kelte
zésére lásd föntebb, 128. old. 

78 Párducz, Kishomok. X. t. 11. —• Bottyán 
i. m. XXIX. t. 17 (Szirmabesnyő). 
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79 Az egyik változat az erdélyi szkítakori kerá
miával mutat kapcsolatot. Lásd a csanytelki 1. sz. 
sír füles bögréjét [Csallány—Párducz i. m. XLVIH. t. 
17. — Kovács: Dolgozatok (1915) 267. old., 34. kép 
2. Marosvásárhely—Târgu-Mures, 9. sz. sír] és egy 
szentes—jaksori szórványt {Csallány—Párducz i. h. 
X L V m . t. 18, s hozzá: Kovács i. h. 32. kép 1). 

80 Bottyán i. m. XXII. t . 1. — Vö. még : 
XXIV. t. 112; XXV. t. 10. 

81 Az eltérő változatok megbeszélése e helyen 
nem feladatunk. 

82 Bottyán i. m. XXIX. t. 8, 23. — Vö. még : 
XIX. t. 15 (Újfehértó). 

83 Lásd erre : Iljinszkaja i. m. 1.1. 5—7. formák. 
Az alföldi lágyprofilú változatokhoz legközelebb áll 
a II. t. 33. forma. — Vö. még : Grakov—Meljukova 
i. m. 7. kép 1. 

84 Sulimirski, Scytowie. . . XIII. t. — Kovács i. h. 
27. kép 8—9. formák. — Roska, Skythische Altertümer 
Siebenbürgens. ESA XI (1937) 187. old., 28. kép. — 
Uő., Erdély régészeti repertóriuma. I. 1942, 158. old., 
183. kép. Az egyik piski edény [Roska: Dolgozatok 
(1913) 238. old., 5. kép] az alföldivel rokon helyi 
praeszkita kerámiához kapcsolható [vö.: Nestor: 
22. Ber. d. BGK (1932) 15. t . 5]. 

85 Megjegyezhető, hogy az éles profilú füles 
bögrék mélyen ülő hasi résszel ismertek már a pilinyi 
[Dornyay B., Salgótarján és vidéke az őskorban. 
1926, n . t. 10; Tompa: FA I—II. 29. kk., 1. kép ; 
Patay: Arch. Ért . (1954) 7. kép 8—10. stb.] és az 
egyeld {Tompa: 24/25. Ber. d. BGK (1936) 31. t. 
9 ; vö.: 32. t, 7—8] kultúrákból. 

™Poulik: Slovenská Archeológia IV (1956) 197. 
old., VI. t. 13. kép. — Benadik: AB V (1953) 663. 
old., 305. kép. — Duèek utóbb i. h. 182. old., 73. kép. 

87 L. pl.: Csallány—Párducz i. m. XXXVIII . t. 
10. — Párducz, Kishomok. IX. t. 8. — Uő., Vekerzug 
(II). VIII. t. 9. — Bottyán i. m. XIX. t. 10 ; XX. t. 
4 ; XXVI. t. 7. — Patay: FA VII (1955) XVŒL t. 
3. — Duéek: AB VII (1955) 474. old., 221. kép (bal
oldalt) stb. 

88 L. 72. jegyzet. Békéscsaba—Fényesről egy 
szórványdarabot idézhetünk (Banner B. : Dolgo
zatok VIII (1932) XLVH. t. 47). 

89 Párducz, Vekerzug (III). XIV. t. 5. 
90 Iljinszkaja i. m. I. t. 17. forma, és IV. t. 2. 

kép. 
91 Párducz, Kishomok. IX. t. 1. kép, a 24—25. 

sz. sírok összekevert anyagából. Nem tudunk köze
lebbit a vekerzugi 145. sz. urnasír serlegformájú kis 
edényről [Párducz, Vekerzug (III). 10]. 

92 L. pl.: Callus—Horváth, Un peuple cavalier 
préscythique en Hongrie. Diss. Pann. IL 9. 1939, 
XXXIV. t. 4. — Tompa: 24/25. Ber. d. BGK (1936) 
48. t. 5. kép. — Az utóbbi megfelelője Glasinacról 
ismert : Truhelka: WMBH I (1893) 107. old., 235. 
kép. 

93 Iljinszkaja i. m. II . t. 36, 40—42. formák. 
A formafejlődés a közép-európaihoz hasonló ütemű 
lehetett. Vö. az Azovi tenger vidékéről közölt nyúlánk 
szarmatakori poharat : I. T. Kruglikova: Szovj. 
Arh. XXV (1956) 255. old., 11. kép 4. 

94 Párducz, Békéscsaba—Fényes. XII. t. 15. — 
A lelőkörülményekre lásd: Banner utóbbi, h. 139 (a kép
számra utalás sajtóhibával). 

95 Truhelka: WMBH IX (1904) XXI. t. 2. — 
Lásd még a dályai (Dalj) urnatemetőből ismeretes 
talpas poharat. — Hof filler: CVA, Yougoslavie, 
fasc. 2. 33. t. 8. 

96 L. pl.: Vekerzug, 15, 31, 55, 134. sz. sírok. 
97 Sulimirski, Scytowie. . . 109. 
98 L. pl. uo. 129. Továbbá : Grakov—-Meljukova 

i. m. 120 kk., 3. kép. — A. I. Tyerenozskin i. m. 7. 
kk., 4. kép. — Iljinszkaja i. m. I—H. táblán simafalú 
típusokat közöl. 

99 Párducz, Vekerzug (III). 14—5. — Uő.; Arch. 
Ért . (1955) 159. A Maritzyn melletti Adshigol Í J 
jelzésű kurgán korongon készült behúzott peremű 
tálját feketealakos vázatöredék az i. e. VI. századra 
[Ebért: PZ V (1913) 103. old., 3. kép], míg az I B 
jelzésű kurgán gyűrűstalpú, behúzott peremaí, koron
golt tálját a két feketealakos lekythos (Ebért i. h. 
]9. kép) az i. e. V. századra keltezi. 

100 Lásd erre és a következőkre részletesebben : 
132. old. 

101 Tompa: Budapest története. 1 köt. Bp. 
1942, XXI . t. 6—10. — Uő.: Bud. Bég. XIV. köt. 
Bp. 1945, 19. kk., 2. kép. — Szántó: Arch. Ért . 
(1953) 57. — Patek: Arch. Ért . (1955) 4. kép 1—6. 

102 Tompa: Bud. Bég. XIV. köt. Bp. 1943, 2. 
kép 12. — Az edény közeli megfelelője a kiskun
dorozsmai 4. sz. sír urnája (Foltiny i. m. V. t. 1. 
kép ; 21. old.), amelynek lausitzi (talán inkább halom-
síros) kapcsolatai vannak. 

103 Tompa: 24/25. Ber. d. BGK (1936) 48. t. 
10. — Uő.: Budapest története. I. köt. Bp. 1942, 
104. old., XX. t. 1—4. — Patek i. h. 1. kép 32 ; 3. 
kép 2, 8, 14. — Vö.: Kőszegi: FA VIII (1956) 59. 

™* Tompa: Bud. Bég. XIV. köt. Bp. 1945, 
16. kk., 1. kép 8—10. — Több kiadatlan töredék a 
BTM Bégészeti Osztály gyűjteményében. 

105 Különösen fontos ebből a szempontból a 
Bud. Bég. XIV. köt. 1. kép 8. sz. alatt közölt nyúlánk 
S profilú csöbörformájú edény, a perem alatt két kis 
füllel. Pontos megfelelőjét a jánosházai 5. sz. urnasír
ból ismerjük: Lázár: Arch. Ért . (1955) 202. old., 
XXXI. t. 1. 

106 L. föntebb, a 101—104. jegyzetekben idézett 
kerámiát. 

™ Tompa: Bud. Bég. XV. köt, Bp. 1945, 3. 
kép 17—20. 

108 J. Paulik: Slovenská Archeológia IV (1956) 
179. kk. 

109 Ma még erőltetett volna az angyalföldi 
kincslelet [Tompa: Arch. Ért . (1928) 54. kk.] , 
valamint a nagytétényi [Hampel: Arch. Ért . (1911) 
278] raktárlelet földbekerülését ilyen mozgalomhoz 
kapcsolni. Aránylag közeli volta miatt figyelmet 
érdemel viszont a vácszentlászlói, Harmattá III. típusú 
zablalelet [Gallus—Horváth i. m. 38. kk.; Harmattá: 
Arch. Ért . (1948) 121, 123]. A magyarföldi bronz 
zablaleletekről egyéni véleményt képvisel : A. A. 
Jessen [Szovj. Arh. XVHI (1953) 49. lik. — Magyarul: 
Szovjet Bégészet X (1955) 41 kk.]. 

110 Posta B.: Arch. Ért . XV (1895) 1. kk. 
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m Márton: Arch. Ért . XXVIII (1908) 37. kk. 
A korábbi rigolírozáskor előkerült aránylag nagyobb 
számú fém- és kevesebb edény anyag hiteles lelet -
összefüggése ma már nem állapítható meg. Nem 
kétséges azonban, hogy a szórványnak tekinthető 
darabok eredetileg több sírlelethez tartoztak. Első
nek ezt Fettich N. szögezte le [A zöldhalompusztai 
szkíta lelet. Arch. Hung. n i . (1928) 17—18, és Bestand 
d. skythischer Altertümer. M. Rostowzew „Skythien 
und der Bosporus" (Berlin 1931) c. művében. 515— 
517]. A szórványanyag sírok szerinti szétválasztásával 
fáradozott : Párducz, Vekerzug (I). Acta Arch. (1952) 
149—150. 

112 Bella, Az Orsz. Magyar Régészeti Társulat 
II. Évkönyve. 1927, 157. kk. — Fettich [Arch. Ért . 
XLI (1927) 138. kk., 312. kk., ós Arch. Hung. III. 40] 
mutatta ki, hogy a lelet nem rablásból elrejtett holmi, 
hanem hamvasztásos fejedelmi sír melléklete. Újab
ban a lelőhely közelében több hamvasztásos szkíta
kori sír került elő [Arch. Ért . (1954) 74]. Az arany
szarvas keltezésére lásd : Rostowzew i. m. 531 : „Das 
frühe V. Jh. v. Chr. ist das späteste Datum für den 
Hirsch v. Tápiószentmárton." 

113 Párducz, Vekerzug (II). 61. old., és 31. kép 
la—o. — Vö.: Benadik: AR V (1955) 672. kk. 

114 Fettich, Bestand d. skythischen Altertümer. 
525. old., 70. sz. 

115 A kelták Duna völgyi mozgalmainak részle
tes és modern feldolgozása hiányzik. A régészeti 
anyagtól távolabb álló történészek a Segovius nevéhez 
kapcsolt első nagy kelta bevándorlás jelentőségét, 
amely pedig a LT B emlékanyaggal lemérhető, el
túlozzák. A Dunától keletre az i. e. IV. századra keltez
hető régiséganyag semmi nagyobb változást nem tük
röz. Másképp pl.: R. Lantier, Die Kelten. História 
Mundi 3 (1954) 413. kk. — Vö. még: H. Hubert, 
Les Celtesdepuisl'époque de La Tène. Paris 1932/1950, 
40. kk. 

116 Hunyady, Kelták. . . 1. sz. térkép. Lásd még 
a következő jegyzetet. 

117 A dunapentelei (sztálinvárosi) korainak tar
tott madárfejes típusú fibulák (Márton: Arch. 
Hung. XL 26. kép) másutt LT C környezetben is elő
fordulnak. Az 1951 és 1952-ben előkerült sírok anyagát 
Kutzián az i. e. III—H. századinak határozta meg 
[Intercisa. I. köt. 194. old., 3. jegyzet ; Arch. Ért . 
(1954) 72]. A felsőtöbörzsöki sírlelet [Székesfehérvári 
Szemle (1932) 32; Hunyady, Leletanyag. Régészeti 
Füzetek 2 (1957) 73] a hosszú ós széleslevelű vas

lándzsa alapján ugyancsak LT C szintre keltezhető. 
— A sárosdi égetett sírokból {Tompa: 24/25. Ber. 
d. RGK (1936) 53. t. 4—9] az LT C elején feltűnő és 
az LT D-ig használt kardkötő láncok kerültek elő. 
A sírokat Hunyady (Kel ták . . . 104) az LT C—D-nek 
megfelelő időszakra teszi. — A bonyhádvarasdi vas
kard (Tompa utóbb i. h. 53. t. 1) az LT C kardok közé 
sorolható (Hunyady, K e l t ák . . . 111). 

118 Hunyady, Leletanyag. . . 62 (korábbi iro
dalommal). 

119 Hunyady, Kelták. . . 110. 
120 Tompa: Budapest története. I. köt. Bp. 

1942, XXIV. t. felső kép. — Hunyady, K e l t á k . . . 
LX. t. 2 ; LXXVII. t. — A telepanyag legnagyobb 
része kiadatlan. Az itt elmondottak a BTM Régészeti 
Osztályán őrzött 1956 előtti teljes anyag átnézésén 
alapulnak. Nagy L. újabb ásatása LT D-kori anyagot 
talált. 

121 Nagy G. i. m. 124. — Tompa utóbb i. h. 131. 
122 Tompa utóbb i. h. 100. — B. Kutzián I.: 

Ant. Hung. II (1948) 11. — B. Bónis É.: Bud. Rég. 
XV. köt. Bp. 1950, 338, 340. 

123 1930 körül találták és egy durva kézzel for
mált, szürkés-barna csonkakúpos edényalj töredékei
vel együtt az OTM Régészeti Osztályának szolgál
tat ták be. A szórványlelet jelenleg a BTM Régészeti 
Osztály gyűjteményében található. 

i24 Hunyady, Kelták . . . LXXVII. t. 3. 
125 Uo. VI. t. 6, LXXXII. t. 6. 
126 A Gellérthegyen ezt megelőzően a H A—D és 

LT A—B periódusoknak megfelelő időben a szembe
levő pesti oldallal nagyjában egyező kultúrelemekkel 
számolhatunk. L. pl.: B. Bónis i. h. 346. old., 18. 
kép 1—3, 7. 

127 Nagy G. i. m. 128. kk. — Tompa utóbb i. h. 
131—132. — Hunyady, Leletanyag. . . 115, 117. 
Rákospalotára 1.: 3. jegyzet. 

128 Fettich: Arch. Ért . XL (1923—26) 234. kk. 
— Márton: Dolgozatok IX—X (1933—34) 114. kk. 
— Tompa: 24/25. Ber. d. RGK (1936) 53. t. 15—17 ; 
54—56. t. — Az anyag jórésze kiadatlan. 

129 Hunyady, Leletanyag. . . 154. kk., régebbi 
irodalommal. 

is« Tompa: 24/25. Ber. d. RGK (1936) 53. t. 
2. — Hunyady, K e l t ák . . . XXXVIII. t. 1. — Szilágyi 
J. Gy., Programme de la Conférence arch. 1955, 191. 

131 A piispökhatvani szórvány jellegű darabok 
történeti értéke csekély. 
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Т. НАДЬ 

МОГИЛА СКИФСКОГО ХАРАКТЕРА ЭПОХИ ЛАТЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В РАКОШПАЛОТЕ 

В Будапеште, в XV-ом районе (Ракош-
палоте) на участке дома 42 по проспекту 
Модьороди при подведении фундамента бетон
ного забора рабочие в декабре 1955 года обна
ружили урновое захоронение. Первоначаль
ной формы врезанной в глинистый грунт по
гребения не удалось определить. Глубина 
дна захоронения была 45—50 см от современ
ной Поверхности. Обнаруженный инвентарь 
урнового захоронения состоит из следующих 
находок. 

1. Вылепленная вручную из глины урна 
имеет форму цветочного горшка. Цвет урны 
черноватосерый со светлобурыми пятнами. 

2. Миска черноватосерого цвета ручной 
формовки, нижняя часть которой имеет форму 
усеченного конуса покрывала урну. 

3. Чаша ручной формовки светло кир-
пичнобурого цвета. Под ротовой поверхности 
симметрично помещены два кулачка, из кото
рых один направлен косо вниз и одновре
менно мог служить ручкой. Небольшая чаша 
была обнаружена в урне. 

4. Хорошо отмученная, сделанная на гон
чарном круге светлосерая кружка с высокой 
ручкой. Ручка расчленена плоским и широким 
нарезом. Эта маленькая кружка также была 
обнаружена в урне. 

5. Стопка на подставке ручной формовки, 
изготовленная из грубого материала ; она 
была обнаружена вне урны. 

6. Фрагменты бронзового пластинчатого 
браслета, расчлененного на внешней стороне 
в виде гусенины. Остатков обычной грубой 
ткани или другого мастикообразного мате
риала для заполнения не было найдено в 
фрагментах. 

7. Фрагменты открытого и со сплющен
ным концом железного браслета круглого 
сечения. Оба браслета находились вне урны. 

8. Три осколка костей скелета молодой, 
моложе 18 лет, женщины. На костях едва 
можно было обнаружить следы сожжения. 

Упомянутое урновое погребение принад
лежит могильнику, состоящему из многочи
сленных урновых захоронений, раскрытие 
которых предусмотрено Археологическим от
делом Будапештского исторического музея. 
Окончательная оценка находок также воз
можна лишь после полного раскрытия этого 
могильника. 

Находки погребения в Ракошпалоте на 
основе бронзового пластинчатого браслета с 
расчленением в виде гусеницы следует отнести 
к III—II веку до н. э. Подобные браслеты 
появлялись в Карпатском бассейне в начале 

III века до н. э. и их непременно можно при
вести в связь со второй, большой волной кельт
ского переселения. Применение этих брасле
тов можно выявить вплоть до конца II в. 

Аналоги массивного железного браслета 
с круглым сечением и с концами, расширяю
щимися в пластинки, отсутствуют в материале 
памятников венгерской Латенской культуры, 
также как и в материале раннежелезного 
века. Вероятно, что браслет из Ракошпалоты 
представляет из себя региональное гибридное 
видоизменение скифской эпохи массивных 
браслетов с круглым сечением как и расшир
яющихся в пластинки железных браслетов 
из раннежелезного века. 

Автор на основе подробного анализа 
формы глиняных изделий из погребения в 
Ракошпалоте пришел к следующим устано
влениям: сосуды из урнового погребения тесно 
связаны, с одной стороны, со старой местной, 
так называемой предскифской керамикой ран
нежелезного века, а с другой, комплекс сосу
дов из Ракошпалоты и сопоставляемые с ним 
другие комплексы сосуд появляются на Боль
шой Венгерской низменности и окраинных 
территориях во времена скифов и являются не 
только типичными формами керамики захо
ронений из скифской эпохи, но даже могил, 
которые на основании их содержания оружий, 
ювелирных и реальгарных изделий бесспорно 
рассматриваемы скифскими могилами. В связи 
с этим не может быть речи просто о том, что 
захватнический конный народ только перенял 
комплекс сосуд автохтонного земледельче
ского-скотоводческого населения. Так напри
мер, кулачковые урны, сосуды в форме цве
точного горшка, появляются в Подолии без 
предшественников во время скифского завое
вания страны, и являются весьма обыденной 
южнорусской скифской керамикой. В кругу 
последних миски с загнутыми во внутрь 
краями так же часто встречаются, как и в 
Средней Европе, далее выявляемы также 
предшественники кружка с высокой ручкой. 
Керамика скифского времени в Венгрии имеет 
двоякие корни. С одной стороны, она связана 
со старыми местными автохтонными, так назы
ваемыми предскифскими формами керамиче
ского ремесла, а с другой, с аналогичными 
ими (миски с загнутыми во внутрь краями) 
или родственными им (бочкообразные или 
баночной формы сосуды с сосковидными вы
ступами, кружки с высокой ручкой, сосуды 
на подставке) формами керамического ре
месла поселяющихся скифов. Сосуды из моги
лы в Ракошпалоте являются представителями 
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более молодых форм керамики, развивавшихся 
на Большой Венгерской низменности (Аль
фельд) и на ее окраинах из двух вышеупомя
нутых компонентов. 

Несмотря на то, что в инвентаре могилы 
в Ракошпалоте имеется бронзовый браслет, 
происходящий из кельтского культурного 
круга, и следовательно захоронение можно 
датировать III—II вв. до н. э., то керамика 
могилы не показывает ни малейших призна
ков о влиянии кельтского керамического 
ремесла. Изготовленная вручную на гончар
ном круге кружка с ручкой не указывает на 
происхождение из кельтского культурного 
круга. Переселявшиеся на Альфельд скифы 
усваивали применение гончарного круга еще 
в южной России от понтических греческих 
мастерских. Только на этом основании можно 
истолковать, что в материале находок IV века 
на Альфельде в большом количестве были об
наружены изготовленные на гончарном круге 
сосуды. С другой стороны в IV веке между 
кельтскими и скифскими группами населения 
Альфельда связь была еще слишком слабой 
для того, чтобы на этом основании объяснить 
распространение гончарного круга среди ав
тохтонного населения этой области. Автор в 
связи с этим подчеркивает, что по свидетель
ству статистических данных о находках, от
носимые к горизонту Латен «Б» (La Tène В) 
первые крупные кельтские группы, вторгнув
шиеся на территорию Венгрии, по сути дела 
остановились у линии задунайского средне-
горного хребта Баконь—Пилиш—Вертеш, и 
только небольшие группы достигли временно 
линию Дуная. Захват кельтами окрестности 
Среднего Дуная имел место лишь около 300 г., 
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во время второй крупной кельтской волны 
переселения. На Альфельде они стали оседать 
в более поздний период, только после окон
чания походов на Балканы, то есть со второй 
четверти III в. до н. э. 

В заключительной части своей статьи 
автор вкратце излагает предисторию лево
бережной территории Будапешта, с начала 
вальской культуры, которую можно ставить 
в параллель с Гальштаттским «А» периодом, 
до кельтского вторжения на венгерскую тер
риторию. Памятники кельтского господства 
появляются на территории Будапешта также 
не раньше, чем в период около 300 г. до н. э. 
Автентичный материал памятников горизонта 
Латен «Б» (La Tène В) отсутствуют. В гори
зонте Латен «В» (La Tène С) центром кельт
ских поселений можно рассматривать с. Бе-
кашмедьер. На территории кельтского oppi
dum возникшего на горе Геллертхедь в ходе 
периода Латен «Г» (La Tène D) при вторжении 
эрависков (в семидесятых годах до н. э.) гори
зонт Латен «В» (La Tène С) представлен лишь 
спорадическими находками керамики. На упо
мянутой территории следует предполагать 
интенсивное дальнейшее существование задер
живающейся раннежелезновековой культуры. 
Автохтонное население скифской эпохи Пешт-
ской части Будапешта попало под власть 
кельтов предположительно в первые десяти
летия III в. до п. э. Взвешивая исторические 
связи, находки захоронения в Ракошпалоте 
следует скорее датировать III в., чем II в. 
до н. э. Однако, окончательное решение дан
ного вопроса будет возможно только после 
полного раскрытия могильника. 
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