
Halomtörténetek – nyomozás a korai légi fényképek után

Százhalombatta) is tehetünk, vagyis ezek a területek rész-
ben ma is a Kr. e. 6. századra kialakult állapotokat tükrözik. 
Minthogy 40–80 ha-os lelőhelykomplexumokról van szó, 
a maradandó változások a kora vaskori táj egy fontos ele-
mébe nyújtanak bepillantást. Arra az izgalmas kérdésre 
pedig, hogy a későbbi korok embere hogyan viszonyult 
ezekhez a nekropoliszokhoz, a további kutatások adhatják 
meg a választ.
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mikor és kik építették fel ezeket a nekropoliszokat. A ko-
rábbi kutatások és a legutóbb, 2015–2016-ban feltárt száz-
halombattai 49-es halom alapján a halmok építése egy 
viszonylag rövid időszakban, a Kr. e. 7. század 2. felében 
– Kr. e. 6. sz. elején történhetett meg. Bár ennek a kor-
szaknak a tumulusaiból ma legfeljebb néhány száz darab 
ismerhető fel a terepen, a légi fényképes és a geofi zikai ku-
tatásoknak köszönhetően már az ezret is meghaladhatja 
a korszak dunántúli halmainak és halomhelyeinek száma. 
Az építő nép nevét nem ismerjük, a korszak és a régészeti 
kultúra az ausztriai Hallstattról kapta nevét.

Ugyancsak a 19. század óta ismert dunántúli lelőhe-
lyek közé tartozik a Zalaszántó melletti Várrét nevű részen 
található sírmező. Minthogy ezen a területen ma is csak 
„szelíd” mezőgazdasági hasznosítást (rét) folytatnak, felté-
telezhető, hogy – az északi részen feltárt – halomsor teljes, 
azaz nincs, vagy kevés az elmúlt évezredek agrikultúrájá-
nak áldozatul esett sírépítmény. Még jobb példa a Sopron 
melletti Várhely halomsírmezője, ahonnan valószínűleg 
a legtöbb jó állapotú, biztosan kora vaskori magyarorszá-
gi halomsírt ismerjük. A hegytetőn lévő terület intenzív 
mezőgazdasági művelés alatt soha nem állhatott, hiszen 
az erdőben álló halmok többsége a terepen járva is fel-
ismerhető. Ezt bizonyítja, hogy Szádeczky-Kardoss Gyula 
1982-es kitűnő térképét a 2007-ben légi lézeres szkennelés 
alapján elkészített domborzati modell sem egészítette ki 
a halmok számát és elhelyezkedését illetően. A modern, 
erdős területeken különösen jól használható módszerrel 
készült térképen ugyanakkor felismerhetővé váltak azok 
a – részben valószínűleg őskori – utak, amelyek a sír-
mezőn át a vele egykorú településhez vezettek. Fontos 
körülmény, hogy a jelenleg kirándulóhelyként használt 
területen most is ugyanebben a zónában vezet át az út, 
minthogy a halmok között másutt nehéz is lenne meg-
oldani az átjárást. Hasonló megfi gyeléseket másutt (pl. 

Pusztuló halmok nyoma a Százhalombatta és Érd határán található sírmezőn. A talaj sötét elszíneződése a sírépítményeket övező 
egykori körárkokra utal (a szerző felvétele)

Sopron-Várhely, kora vaskori halomsírmező. Az egyik első hazai, 
régészeti lelőhelyről légi lézeres szkennelés alapján készített dom-
borzati modell (Király Géza, 2011)
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Kontextus

A halmok feltárása önmagában is mindig kü-
lönösen érdekes, izgalmas feladat 
egy régész számára. Csak 
kevesen és ritkán kap-

nak lehetőséget arra, hogy a ré-
gészet és a természetvédelem 

oldaláról is óvott, különböző 
mondáknak, népi babonáknak 
alapot adó földpiramisok valódi 
titkait kifürkészhessék. Tolna megyé-
ben, a Kapos–Koppány folyók összefolyásá-
nál lévő Regölyben is egy jókora mesterséges domb állt 
valaha. Az ólakkal, pincével bolygatott halom rétegeiből 
kipergő régészeti leletekre Cziráki Viktor hívta fel a fi gyel-
münket az 1990-es évek elején. Sajnos, a tulajdonossal 
akkor nem tudtunk megegyezni, így majdnem húsz évet 
kellett várni, mire 2011-ben nekiláthattunk a feltárásnak.

A telek közepén álló halomcsonk körül az ólakat már 
elbontották, a lakatlan ház udvarán burjánzott a növény-
zet. A pince és a halomba mélyedő ólak falában gazdag 
leletanyagú régészeti jelenségeket fi gyeltünk meg, a fa-

lak mentén pedig mindenütt az égett, faszenes rétegből 
kifordult leletekkel találkoztunk. Közöttük egy 

különösen szép, szarvasagancsból fa-
ragott, festett, geometrikus díszí-

tésű lemezzel is, amely a többi 
tárggyal együtt szkíta kori 

volt. A  helyi emlékezet 
szerint a  halom agyagos 
rétegeit az 1900-as évek 
elején a falu házainak új-
jáépítéséhez hordták el, 
amit igazol az is, hogy 
a környező épületek vert 
fala zöldell a bennük lévő 

bronzleletektől. Az öregek 
arra is emlékeztek, hogy 

amikor a  pincét ásták, akkor 
annak az aljába kíváncsiságból 

egy gödröt mélyítettek, amiben ren-
geteg követ és faszenet találtak. A szokatlan 

jelenség hamar a helyi folklór szerves részévé vált, volt, 
aki a szomszéd telekről fúrt alagúttal próbálta megtalálni 
a titokzatos kincseket.

A terepi szemlét követően elhatároztuk, hogy minden-
képpen megpróbáljuk megmenteni az erősen pusztuló 
rétegek anyagát, ezért már február közepén meg-
kezdtük a halom és környezetének fel-
mérését, megtisztítását a szeméttől, 
a növényzettől és a leomlott föld-
től. A leletek összegyűjtésére min-

A 

Pannon 

királyság 

kultuszközpontja a 

Kapos mentén

„az Isztroszon túl egyetlen nép lakik, a m
éd viseletben járó szigünnák” Hérodotosz

A 
szokatlanul 

apróra tört leletek 
miatt már az első 
lépésektől a földet 

át kellett szitál-
ni

Fekete Mária
Szabó Géza
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A Pannon királyság kultuszközpontja a Kapos mentén
dent átszitáltunk (ezt folytattuk később is, mintegy 
300 m3 föld szó szerint aprólékos átvizsgálásával). 
Így hamar körvonalazódott, hogy bár az edénytö-
redékek, fegyverek, lószerszámok, csontfaragvá-
nyok szkíta koriak, de valami egészen különleges, 
a Kárpát-medencéből eddig nem ismert összeté-
telű anyaggal számolhatunk. Egyes tárgyak pár-
huzamai a Kr. e. 7–6. 
század fordulóján 
a  hallstatti, szkíta 
és etruszk területe-
ken ugyan előfor-
dultak, de összes-
ségében mégsem 
sorolhatók be ezen 
kultúrák egyikébe 
sem. Közben azt 
is sikerült kiderí-
tenünk, hogy az 
ingatlant a korábbi 
tulajdonostól Strupka 
József és Magyar Beáta vet-
ték meg, akik készségesen 
támogatták a  terület régé-
szeti kutatását és később 
a feltárást is szponzorálták.

A birtok telké-
nek középső része 
mintegy méternyi-
vel magasabb, mint 
a  környező kertek 
szintje. A telek kö-
zepén álló kurgán 
minden oldalát 
megfaragták, föld-
jét jelentős részben 
elhordták , falai 
ezért meredekek, 
bozóttal benőtt 
teteje viszont – ér-
dekes módon – 
teljesen lapos volt. 
A  nagyjából cson-
kagúlához hasonlító halommaradvány 5,8 mé-
terrel emelkedett ki a közvetlen környezetéből, 
oldalai nagyjából a telekhatárokhoz igazodtak. 
Az eredeti felszín meghatározására az alapvo-

nalunkon öt méterenként 
80 mm átmérőjű kézi ta-
lajmintavevő spirálfúró-
val mintákat emeltünk ki. 
A  fúráspontokat a későbbi 
számítógépes adatfeldol-
gozásra is gondolva, egye-
di azonosítóval jelöltük és 
a  mérőrúd mellé fektetett 
mintákat folyamatosan fo-
tóztuk. Így jól látható volt, 
hogy a felszín hullámzásától 

függően 40–120 cm mélységtől 
kezdődik az eredeti altalaj, amelyen 

egy vékony, de nagy ki-
terjedésű, mintegy 

30–35 méteren 
át  követhető 
faszenes réteg 
fi gyelhető meg, 
amit a  tumu-

lus sárgásbarna 
agyagos feltöltése 

követ. A halom felhordott 
anyaga a fúrásminták tanúsága 
szerint gyakorlatilag leletmentes 

volt, csak néhány apró korábbi, 
őskori kerámiatöredék került 
elő belőle.

Az állapotfelmérés után 
megkezdtük a  nyárra ter-
vezett régészeti feltárás 
előkészítő munkáit. A  ha-
lom déli, szinte teljesen 
függőlegesre faragott ol-
dalába vájt pince oldalfalát 
megnyestük és 1×1 méteres 
négyzethálóban lerajzoltuk 
és fotóztuk az elénk táruló 
szinteket. A  keleti oldalfal-
ban az első, majdnem négy-

méteres részen a felhordott, 
rétegesen ledöngölt agya-
gos részt figyelhettük meg, 
melyet keresztülvágott egy 
ék alakú repedés, amelyben 
a halom feltöltésének nagyjá-

Már 
az első leletek 

is egy rendkívül 
széles, Közép-Ázsiától a 

németországi Heunebur-
gig, Frígiától Etruriáig 
követhető kapcsolat-

rendszerre utal-
tak
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A Pannon királyság kultuszközpontja a Kapos mentén
ból vízszintesen 
futó rétegei a két 
oldalhoz képest 
egy szintet le-
felé elcsúsztak, 
beékelődtek. Ezt 
követően a  ré-
tegek jellege, 
rendje egy közel 
függőleges vonal 
mentén teljesen 
m e g v áltozot t , 
vörös paticsos 
és szürke, feke-
te faszénpöttyös 
csíkok, sárgás-szürkés, agyagos rögökkel, 
kövekkel tarkított, ferdén futó sávok váltot-
ták egymást, melyekben kisebb kerámia- és 
bronzdarabok is voltak. A másik oldalfalban 
a pince bejáratának közelében ugyancsak megfi -
gyeltük a rétegek függőleges vonal menti éles elválását. 
A szokatlan jelenség okára nem találtunk magyarázatot, 
de a beékelődés arra utalt, hogy a belső részben még nem 
volt betöltés, amikor a repedés keletkezett.

A pince belsejének rajzolásával párhuzamosan a ha-
lom ház felőli oldalán is megkezdtük az omladék eltávo-
lítását, amivel március első napjaiban végeztünk is. Követ-
kező lépésben a halom kert felőli, nyugati oldalán nyestük 
le az átázott, szétfagyott, a gyökerektől bolygatott 
talajt egészen az érintetlen rétegekig. A met-
szet készítése során igyekeztünk a lehető 
legtöbbet megőrizni a  halomcsonkból, 
ezért metszetünket az oldal ferdeségét 
követve készítet-
tük el. A  pince 
belsejéhez ha-
sonlóan a  be-
járathoz közeli 
részen a  halom 
felhordott föld-
jének rétegesen 
ledöngölt, szür-
ke-sárgásbarna 
agyagos, leletet 
alig tartalmazó 
anyagát figyel-
tük meg. A dön-

gölt rétegek felső 
részén itt is voltak 
jól követhető re-
pedések, de ezek 
nem futottak le 
az alsó rétegekig. 
Az égett, hamus, 
köves  s z intek 
a  halomcsonk 
külső o ldalán 
csak a kert szint-
jéhez közel, rövid 
szakaszon buk-
kantak elő. Érde-
kes módon itt az 

égett rétegeket hasonlóan, ferdén futó, le-
letanyagot alig tartalmazó barna, humuszos 

szintek fedték.

A telken álló házat és melléképületeit rész-
ben a halom szélére építették. Ezért a tulajdonosok 

engedélyével a házat és az istállót is a tavasz folyamán 
elbontottuk. A vert fal sok helyen szinte zöldellt a ben-
ne lévő bronzdaraboktól, ami jól mutatta, hogy ezt az 
épületet is a halom anyagából készítették. Természetesen 
a bontás során előkerült fém- és kerámiatöredékeket is 
elcsomagoltuk.

A megtisztított és részletesen dokumentált halom-
csonk rétegeit a következő két évben a nyári régészeti 

diáktáborok önkénteseinek segítségével az álta-
lános gyakorlatot követve egyenként fejtettük 

le, először csak a kert szintjéig. Ott a talaj 
tisztára nyesése után kirajzolódó elszínező-

dések alapján újabb 
meglepetésben 
vo lt  rés zünk : 
a  külső, lelet-
mentes döngölt 
a g y a g r é te g e k 
egy szokatlanul 
nagy méretű, 
szabályos négy-
zet alakú, égett, 
faszenes betöl-
tésű központi 
részt fogtak kör-
be. A  további-
akban már csak 

A 
megnyesett 

halom döngölt 
agyag rétegeinek 

párhuzamai az ókori 
Kelet, Gordion királyi 

sírjai felé mutat-
tak

A 
központi rész 

szokatlanul nagy 
mérete, sűrű rétegsora, 

összetett szerkezeti elemei 
az aprólékos bontási és 
dokumentálási mun-

kát is megnehezí-
tették
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dent átszitáltunk (ezt folytattuk később is, mintegy 
300 m3 föld szó szerint aprólékos átvizsgálásával). 
Így hamar körvonalazódott, hogy bár az edénytö-
redékek, fegyverek, lószerszámok, csontfaragvá-
nyok szkíta koriak, de valami egészen különleges, 
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a  hallstatti, szkíta 
és etruszk területe-
ken ugyan előfor-
dultak, de összes-
ségében mégsem 
sorolhatók be ezen 
kultúrák egyikébe 
sem. Közben azt 
is sikerült kiderí-
tenünk, hogy az 
ingatlant a korábbi 
tulajdonostól Strupka 
József és Magyar Beáta vet-
ték meg, akik készségesen 
támogatták a  terület régé-
szeti kutatását és később 
a feltárást is szponzorálták.

A birtok telké-
nek középső része 
mintegy méternyi-
vel magasabb, mint 
a  környező kertek 
szintje. A telek kö-
zepén álló kurgán 
minden oldalát 
megfaragták, föld-
jét jelentős részben 
elhordták , falai 
ezért meredekek, 
bozóttal benőtt 
teteje viszont – ér-
dekes módon – 
teljesen lapos volt. 
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kagúlához hasonlító halommaradvány 5,8 mé-
terrel emelkedett ki a közvetlen környezetéből, 
oldalai nagyjából a telekhatárokhoz igazodtak. 
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számítógépes adatfeldol-
gozásra is gondolva, egye-
di azonosítóval jelöltük és 
a  mérőrúd mellé fektetett 
mintákat folyamatosan fo-
tóztuk. Így jól látható volt, 
hogy a felszín hullámzásától 

függően 40–120 cm mélységtől 
kezdődik az eredeti altalaj, amelyen 

egy vékony, de nagy ki-
terjedésű, mintegy 

30–35 méteren 
át  követhető 
faszenes réteg 
fi gyelhető meg, 
amit a  tumu-

lus sárgásbarna 
agyagos feltöltése 

követ. A halom felhordott 
anyaga a fúrásminták tanúsága 
szerint gyakorlatilag leletmentes 

volt, csak néhány apró korábbi, 
őskori kerámiatöredék került 
elő belőle.

Az állapotfelmérés után 
megkezdtük a  nyárra ter-
vezett régészeti feltárás 
előkészítő munkáit. A  ha-
lom déli, szinte teljesen 
függőlegesre faragott ol-
dalába vájt pince oldalfalát 
megnyestük és 1×1 méteres 
négyzethálóban lerajzoltuk 
és fotóztuk az elénk táruló 
szinteket. A  keleti oldalfal-
ban az első, majdnem négy-

méteres részen a felhordott, 
rétegesen ledöngölt agya-
gos részt figyelhettük meg, 
melyet keresztülvágott egy 
ék alakú repedés, amelyben 
a halom feltöltésének nagyjá-
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A Pannon királyság kultuszközpontja a Kapos mentén
ból vízszintesen 
futó rétegei a két 
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dések alapján újabb 
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szabályos négy-
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A 
megnyesett 

halom döngölt 
agyag rétegeinek 

párhuzamai az ókori 
Kelet, Gordion királyi 

sírjai felé mutat-
tak

A 
központi rész 

szokatlanul nagy 
mérete, sűrű rétegsora, 

összetett szerkezeti elemei 
az aprólékos bontási és 
dokumentálási mun-

kát is megnehezí-
tették
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ezt a  rész bon-
tottuk tovább. 
Közel 1 méter 
mélységben az 
eredeti, faszénnel 
borított altalajon 
egy nagy méretű, 
négyzetesre fara-
gott gerendákból 
épített, boronafa-
lú, deszkapadlójú 
épület nyomait figyeltük meg. 
Belsejében négy lemélyedő, 
nagyjából sír méretű és alakú, 
jelentős részben kövekkel töltött 
gödör, valamint egy szabályos 
katakomba sír szerkezetű beásás 
volt. Nagy izgalommal kezdtünk 
a  feltételezett temetkezések ki-
bontásához, azonban számunkra 
érthetetlen módon egyikben sem 
találtunk emberi maradványokat.

A feltárt cölöplyukak, gerenda-
nyomok alapján jól követhető volt, 
hogy a  legalább 13×13 méteres 
központi tér közepén álló épület 
tetejét 6 sorban 9-9, összesen 54 
fa oszlop tartotta. Feltételezhe-
tő, hogy ezt az épületet eredetileg 
mesterséges barlangként, föld alatti szentélyként hasz-
nálták, ami halotti rítusaik helyszíne is lehetett. A dön-
gölt agyagrétegek határán húzódó cölöplyukak, 
a közöttük lévő részen megfi -
gyelt, vízszintesen 
futó lenyoma-
tok egyértel-

műen mutatták, 
hogy a  középső 
építményt a dön-
gölt föld oldal-
n y o m á s á t ó l 
a  sűrűn leásott 
oszlopokkal és 
vesszőfonat tal 

védték. Azon-
ban az t  i s 
m e g f i g y e l -
t ü k ,  h o g y 

a  cölöplyukak 
elferdültek, sőt, 

az egyik oldalon még 
a döngölt rétegek is rácsúsztak, 
a  metszetben pedig V alakban 
megtört, elszenesedett oszlopok 
nyomai látszottak. Minden jel arra 
mutatott, hogy az agyagrétegek 
elmozdultak és összeroppantot-
ták a faragott gerendákból emelt 
síkfödémes épületet. Így érthe-
tővé vált az is, hogy már a pince 

belső oldalának rajzolásakor 
megfi gyelt repedés és be-
ékelődés valójában erre 
a katasztrófára utalt, csak 
akkor a  kevés információ 

alapján még nem tudtuk ér-
telmezni a jelenséget. Azonban 

ez újabb kérdések sorát vetette fel: mi-
ért mozdult meg a halom köpenye, 

miért nem találkoztunk 
ezzel más feltárások 

a n y a -

A 
pince oldal-

falának réteg-
sora, a repedések, 

beékelődés jelentős 
elmozdulásra 

utaltak

A 
földpi-

ramisba ásott 
pince megtisztított 
oldalfalában futó 

rétegek elem-
zése

A Pannon királyság kultuszközpontja a Kapos mentén

A 
faragott 

gerendákból épített 
kultuszhely rekonstruk-

ciós rajza, melyhez hason-
ló szerkezetű oszlopcsar-

nokos épületek csak 
az ókori Keletről 

ismertek
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g á b an ,  s tb . 
Válaszokat elsősorban az 
agyag tulajdonságai és 
statikai törvényszerűségek 
elemzésével kerestünk. A döngölt, szárított agyag felhasz-
nálása elsősorban a déli, szárazabb területekre jellemző, 
a lelőhelyen megfi gyelt jelenségek régészeti párhuzamai 
is abba az irányba mutattak. A Kárpát-medence nedve-
sebb éghajlatán az agyag nehezebben szárad ki, képlé-
kenyebb marad, nagyobb mennyiségben felhalmozva 
hajlamos akár saját súlya alatt is megfolyni. Valószínű, 
hogy a regölyi halom esetében is ez történhetett, de egy 
földrengés lehetőségét vagy a kettő együttes hatását sem 
lehet teljesen kizárni. A padlószinten megfi gyelt ha-
talmas mennyiségű faszén arra utalt, hogy 
az összeroppant, megsérült építményt 
rituálisan felégették, beomlasz-
tották. Az így kialakult üreget 
a  halom tetején végzett, 
nagy tűzzel járó szertar-
tások erősen megégett 
maradványaival töltöt-
ték fel. Ezekben a réte-
gekben rendkívül sok 
volt a  különlegesen jó 
minőségű, erősen égett, 
töredékes régészeti lelet, 
és elszórva emberi ham-
vakat, valamint apróra tört 
embercsontokat is találtunk. Ilyen 
szerkezetű és rítusú kurgánra eddig az európai 
területről nem ismerünk párhuzamot. Belső-Ázsiában 

Bajkaraknál, a Kubán folyó bal partján Uljapnál ismerünk 
példát arra, hogy a szentélyt is a halom alá temették, s ott 
is az emberi maradványok hiányát fi gyelték meg. A re gö-
lyi halom döngölt agyagból készült szerkezetére, belső 
oszlopos épületének párhuzamaira Gordionon át Altin-

tepe, Godin Tepe, 
a  persepolisi 
apadana alapján 
a tárgyi leletek-
hez hasonlóan 
Kis-Ázsia felé ta-

lálunk adato-
kat.

A történeti háttér, 
a tárgyak párhuzamai, a ha-
lom építményének szerkezete 
alapján egy olyan széles kapcsolatrendszer vázolható 
fel, amely a kimmerek déli, a Fekete-tengert megkerü-
lő ágának a Kr. e. 7–6. századi mozgásához köthető, és 
melynek hatása a németországi Heuneburgig követhető. 
De kik is lehetettek, honnan, mikor és miért kerültek ezek 
a Közép-Ázsiából kiinduló, Médiát, Frígiát is érintő, végül 

a Kapos mentén lete-
lepedő embe-

rek az új 
hazá-

A fő 
égtájak men-

tén meghúzott tenge-
lyeken vett talajminták a 

halom eredeti kiterjedése, 
szerkezete mellett egy szi-
getelő, vízelvezető faszén-

rétegre is felhívták a 
fi gyelmet

A 
regölyi, 

Strupka–Ma-
gyar-birtokon fel-
tárt halom elmé-

leti szerkezeti 
rajza

A Pannon királyság kultuszközpontja a Kapos mentén

A 
kibontott 

padlószinten jól látható 
volt a vastag faszénréteg; a 

vesszőfonatos támfal cölöpsora; 
a szögletesre faragott, a sarkokon 

egymásba csapolt gerendákból 
épített szentély oszlopainak le-
nyomata; a sírgödör méretű, 

eredetileg kővel töltött 
beásások
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jukba? A Kr. e. 7. századi kis-ázsiai történeti események 
viszonylag jól ismertek, az ottani háborúkban fontos 
szerepet játszó kim-
mereket legtöbb-
ször mobil iráni har-
cos elitként írják le, 
akiknek életmódja 
a  szkítákéhoz ha-
sonló, de azokkal el-
lenséges viszonyban 
álltak. Hérodotosz 
is ír a  kimmereket 
Médiában érő, 28 
éves szkíta uralom-
ról. Sőt, a nagy törté-
netíró hazánk terüle-
tére vonatkozóan is 
közöl adatokat, ami-
kor az Isztroszon (Duna) túl lakó, a médektől elvándo-
rolt szigünnákról ír. Ezt sokáig úgy értelmezték, hogy 
az óiráni ’sikvan’=,erős’ szóból eredeztethető nevű szi-
günnák a Tisza és a Maros tor-
kolatánál élhettek. A re-
gölyi tumulus ásatási 
m e g f i g ye l és e in e k 
tükrében azonban 
ú j r a  á t  k e l l e t t 
gondolni a  Kr. e. 5. 
században keletkezett 
leírás értelmezési lehe-
tőségeit.

„az Isztroszon túl 
egyetlen nép lakik, a méd 
viseletben járó szigün-
nák. Bozontos lovaik-
nak, amelyeket állítólag 
öthüvelyknyi szőr borít, 
termete kicsi, orra töm-
pe, s egy embert ugyan 
nem bírnak el, de kocsiba 
fogva páratlanul gyor-
sak, s ezért az ott lakók 
mind kocsin járnak. Azt 
mondják, területük egé-
szen az Adriai-tengernél 
lakó enetoszok határá-
ig terjed, s hagyomány 

szerint a médek-
től vándoroltak ki...” 
(Hérodotosz: A  gö-
rög-perzsa háború, 
Terényi István fordí-
tása.)

H é r o d o t o s z 
megjegyzéseit ösz-
s z e f ü g g é s e i b e n 
é r t e l m e z v e  é s 
térképre vetítve jól 
látható, hogy valójá-

ban csak a Dunántúltól 
az Adriáig tartó területről lehet szó. Ez összhangban van 
azokkal az újabb régészeti megfi gyelésekkel, hogy a mai 
Magyarország délnyugati felén, Horvátországban, Szlo-
véniában, a Dunától az Adriáig terjedő területen a Kr. e. 7. 

század végétől keleti ere-
detű, de hasonló anyagi 
kultúrájú régészeti cso-
portok éltek (Regöly, 
Kaptol,  Mar tijanec). 
Mindez arra mutat, 
hogy ezek a méd erede-
tű szigünnák különböző 
törzseivel, a  későbbi 
források illíreknek, pan-
nonoknak nevezet t 
népeivel azonosítha-
tók. Így legfontosabb 
kérdéseink egy részére 
válasz t is  kaptunk. 
A regölyi halom alá rej-
tett épületet a Médiából 
érkező szigünnák egyik 
törzse emelhette, amely 
a Bakonyig terjedő du-
nántúli területét vala-
mikor a babilóni lázadás 
leverése után (Kr. e. 648) 
Assurbanipal bosszú-
hadjáratai elől Kis-Ázsi-

A 
kimmerek 

Kr. e. 10–7. szá-
zadi vándorlásai az 
ókori források és a 

régészeti leletek 
alapján

A cö-
löplyukakba 

helyezett, ferdén álló 
nádsor és a metszetfalba 

fekvő V alakban benyomó-
dott támfal elszenesedett 
nyoma egyértelműen a 

szentély katasztró-
fájára utal

A Pannon királyság kultuszközpontja a Kapos mentén
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ából menekü-
lők hullámával 
foglalhatta el. 
A  méd hatal-
mi viszonyok 
m e g e r ő s ö -
dése, a  szkíta 
szövetségese-
ikkel az asszír 
főváros, Nini-
ve Kr. e. 612-
es elfoglalása, 
illetve a  Kr. 
e. 605-ös kar-
kemisi csata után pedig már lezárultak azok az utak, 
amelyeken ebből a térségből jelentősebb csoportok 
érkezhettek volna a Kárpát-medencébe. A megszállók 
a Dunántúl déli felén megszervezték a maguk erősen 
központosított hatalmát, kis királyságukat, mely a szkí-
táknak és majd a keltáknak is mintegy háromszáz éven 
át ellenállt. A továbbélő őslakosságot a római források 
pannonoknak nevezték, s ezért nevezték az itt megszer-
vezett provinciát is Pannoniának.

Kutatásaink során, 2014-ben az iráni anyagok helyszí-
ni vizsgálata közben a régészeket talán leginkább izgató 
kérdésre, a közvetlen kapcsolatok leglényegesebb, tu-
lajdonképpen szinte mindent megmagyarázó formájára 
derült fény. A regölyi halom feltárásakor a kurgán alatt 
nem találtunk emberi csontvázakat vagy hamvakat, 
a nálunk eddig megszokott „klasszikus” értelemben vett 
temetkezéseket. Ennek ellenére első pillanattól fogva 

biztosak vol-
tunk abban, 
hogy itt vala-
milyen, Euró-
pában eddig 
nem ismer t 
szokás kereté-
ben temették 
el halottaikat. 
A   kövek kel 

feltöltött na-
gyobb sírgö-
dör méretű 
beásások al-

ján nem voltak 
a  megszokott 

leletek, csak elvétve 
kerültek elő résekbe szorult emberi maradványok. Irán-
ban, egy régi metszet, illetve egy archív felvétel ábrázolá-
sa világított rá arra, hogy a zoroasztriánusok, mivel a szent 
elemnek tartott földet a halottaikkal sem szennyezhették, 
ott, ahol nem volt sziklás az altalaj, gödrökbe rakott kőágy 
tetejére fektették az elhunytakat, akiknek a csontjait a tel-
jes lebomlás után savval leöntötték vagy eltakarították. 
Regölyben gyakorlatilag ilyen, a Mazda-hitűeknél máig 
élő temetkezési szokás nyomaival találkozhattunk, ami 
a rítus és a kultusz európai megjelenését is bizonyítja, 
legkésőbb már a Kr. e. 7. század utolsó harmadától. Egy 

rövid ideig tartó megtorpanás 
után a Kr. e. 6. században 

robbanásszerű fejlődés 
következett – ami új 
korszakhatárt jelen-
tő történeti esemé-

nyekre utal, nem csak 
a  Dunántúlon és a  Kár-

pát-medencében, de egész 
Európában.

C C C

Ro-
kon anyagi 

kultúrájú, erős keleti 
kapcsolatokat mutató 
régészeti csoportok a 

Dél-Dunántúl és a Héro-
dotosz által is említett, 

venétek lakta adriai 
területek között

Zo-
roasztriánus 

dahme (hallgatás 
tornya) kőágyra 

fektetett halottakkal 
(Mme Jane Die-

lafoy, 1887)
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jukba? A Kr. e. 7. századi kis-ázsiai történeti események 
viszonylag jól ismertek, az ottani háborúkban fontos 
szerepet játszó kim-
mereket legtöbb-
ször mobil iráni har-
cos elitként írják le, 
akiknek életmódja 
a  szkítákéhoz ha-
sonló, de azokkal el-
lenséges viszonyban 
álltak. Hérodotosz 
is ír a  kimmereket 
Médiában érő, 28 
éves szkíta uralom-
ról. Sőt, a nagy törté-
netíró hazánk terüle-
tére vonatkozóan is 
közöl adatokat, ami-
kor az Isztroszon (Duna) túl lakó, a médektől elvándo-
rolt szigünnákról ír. Ezt sokáig úgy értelmezték, hogy 
az óiráni ’sikvan’=,erős’ szóból eredeztethető nevű szi-
günnák a Tisza és a Maros tor-
kolatánál élhettek. A re-
gölyi tumulus ásatási 
m e g f i g ye l és e in e k 
tükrében azonban 
ú j r a  á t  k e l l e t t 
gondolni a  Kr. e. 5. 
században keletkezett 
leírás értelmezési lehe-
tőségeit.

„az Isztroszon túl 
egyetlen nép lakik, a méd 
viseletben járó szigün-
nák. Bozontos lovaik-
nak, amelyeket állítólag 
öthüvelyknyi szőr borít, 
termete kicsi, orra töm-
pe, s egy embert ugyan 
nem bírnak el, de kocsiba 
fogva páratlanul gyor-
sak, s ezért az ott lakók 
mind kocsin járnak. Azt 
mondják, területük egé-
szen az Adriai-tengernél 
lakó enetoszok határá-
ig terjed, s hagyomány 

szerint a médek-
től vándoroltak ki...” 
(Hérodotosz: A  gö-
rög-perzsa háború, 
Terényi István fordí-
tása.)

H é r o d o t o s z 
megjegyzéseit ösz-
s z e f ü g g é s e i b e n 
é r t e l m e z v e  é s 
térképre vetítve jól 
látható, hogy valójá-

ban csak a Dunántúltól 
az Adriáig tartó területről lehet szó. Ez összhangban van 
azokkal az újabb régészeti megfi gyelésekkel, hogy a mai 
Magyarország délnyugati felén, Horvátországban, Szlo-
véniában, a Dunától az Adriáig terjedő területen a Kr. e. 7. 

század végétől keleti ere-
detű, de hasonló anyagi 
kultúrájú régészeti cso-
portok éltek (Regöly, 
Kaptol,  Mar tijanec). 
Mindez arra mutat, 
hogy ezek a méd erede-
tű szigünnák különböző 
törzseivel, a  későbbi 
források illíreknek, pan-
nonoknak nevezet t 
népeivel azonosítha-
tók. Így legfontosabb 
kérdéseink egy részére 
válasz t is  kaptunk. 
A regölyi halom alá rej-
tett épületet a Médiából 
érkező szigünnák egyik 
törzse emelhette, amely 
a Bakonyig terjedő du-
nántúli területét vala-
mikor a babilóni lázadás 
leverése után (Kr. e. 648) 
Assurbanipal bosszú-
hadjáratai elől Kis-Ázsi-

A 
kimmerek 

Kr. e. 10–7. szá-
zadi vándorlásai az 
ókori források és a 

régészeti leletek 
alapján

A cö-
löplyukakba 

helyezett, ferdén álló 
nádsor és a metszetfalba 

fekvő V alakban benyomó-
dott támfal elszenesedett 
nyoma egyértelműen a 

szentély katasztró-
fájára utal
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ából menekü-
lők hullámával 
foglalhatta el. 
A  méd hatal-
mi viszonyok 
m e g e r ő s ö -
dése, a  szkíta 
szövetségese-
ikkel az asszír 
főváros, Nini-
ve Kr. e. 612-
es elfoglalása, 
illetve a  Kr. 
e. 605-ös kar-
kemisi csata után pedig már lezárultak azok az utak, 
amelyeken ebből a térségből jelentősebb csoportok 
érkezhettek volna a Kárpát-medencébe. A megszállók 
a Dunántúl déli felén megszervezték a maguk erősen 
központosított hatalmát, kis királyságukat, mely a szkí-
táknak és majd a keltáknak is mintegy háromszáz éven 
át ellenállt. A továbbélő őslakosságot a római források 
pannonoknak nevezték, s ezért nevezték az itt megszer-
vezett provinciát is Pannoniának.
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