
A Bakonyban ma nyitott szemmel túrázók vagy 
sétálók fi gyelmét felkelthetik a nagyjából sza-
bályos kör alaprajzú, 5–35 méter átmérőjű és 
0,1–3 méter magasságú mesterséges földhalmok. 
Ezekből a Magyarország régészeti topográ� ája 4. 
kötete 1962–1969 között végzett terepi munká-
latai során 57 lelőhelyen 1373 darabot a késő 
bronzkorhoz soroltak és így vettek nyilvántar-
tásba. Ez a szám azonban napjainkban is nö-
vekszik, hiszen ma is van, aki szisztematikusan 
járja a hegységet, bővíti a halmok kataszterét, 
de a halmok rongálását is bejelenti a területileg 
illetékes járási örökségvédelmi osztályoknak. A halmok természetesen már jóval korábban is kivívták 
mások érdeklődését. Ezek közül sokat ugyanis már a régészettudomány születése előtt évszázadok-
kal megbolygattak a sírrablók. E rablások megnehezítették a tudományos érdeklődéssel érkezők 
lehetőségeit is, akik között az első igazi egy bencés pap-tanár, később a magyar régészet „alapító 
atyja”, e tudomány egyetemi magántanára, a Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárának vezetője, 
az akadémikus Rómer Flóris (1815–1889) volt.
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Rómer Flóris feljegyzése a bakonyszücsi Százhalomról

A bakonyszücsi Százhalom késő bronzkori sírjai, az egyiken a rabló árka (fotó: Wolf Ernő)
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kút melletti halomsírmezőből „több fel lett ásva magam, későbben Miháldy István 
bakonyszentlászlói lelkész felügyelete alatt. […] kincsásók által vannak túrva, eddig 
durva cserepeken kívül csak kettőben találtatnak vastag szénrétegben bronz eszkö-
zöket és fegyvereket” – rögzíti e tényt aktuális évi naplójában.

A temetkezések költségigényes feltárása azóta is folytatódik, természete-
sen kisebb-nagyobb szünetekkel. Mára az is világossá vált néhány 1870-ben, 
Bakonyszentkirály határában megbolygatott halomsírból az 1990-es években 
magángyűjteménybe került tárgyi emléknek köszönhetően, hogy a „preszkíta” 
korban, azaz a legkorábbi Kárpát-medencei vaskorban is halmokban helyez-
ték örök nyugalomra az ősöket. A „feltárás” történetéről a következőt tudjuk 
Laczkó Dezső veszprémi múzeumigazgató 1908. évi feljegyzése alapján: „Az 
egyiket (értsd: az egyik halmot – a szerző megjegyzése) egyik Esterházy grófné 

A bakonybéli szerzetes szívé-
hez közel állt, tudományos érdek-
lődését pedig felkeltette a hegység 
nyugalmat árasztó természeti szép-
sége és kultúrtörténeti gazdagsá-
ga. Győri pedagógusként gyakran 
indult gyűjtőutakra a hegységbe. 
Kirándulásai során nem csupán 
geológiai, valamit növény- és ál-
lattani megfigyeléseket tett, de 
a történelem emlékeivel, így a ha-
lomsírokkal is találkozott. A Bakony 
című munkájában erről így ír: „a 
műemlékek száma a  kőkorból oly 
csekély, miszerint abból még alapos 
gyanuink sem lehetnek. […] Ezen 
kortól tán nem messze állnak azon 
sírhalmok, melyek a csurgói, bántai, 
gyepesi határban láthatók; a kétes 
fenyőfői – a hathalmi – és a Kőris- és 
Somhegy közt a szűcsi határba eső 
kérdéses Százhalom valószínűleg ide 
tartoznak.” (A Bakony, természetrajzi 
és régészeti vázlat. Győr 1860, 12. ol-
dal) Ilyen előzményeket követően 
1875 októberében a  Bakonyszü-
csön is birtokos pápai gróf Ester-
házy Pál költségén, a Tekervényes 

Segítségért kiáltó halomsírok a Nyugat-Dunántúlon

Kora vaskori megbolygatott tumulus Felsőcsatár határában (fotó: Tóth Kálmán)

Római kori halmok, az előtérben lévő közepén beásással és szeméttel Szalafő határából (fotó: Havas Márta Katalin)
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tó, két másikat pedig 1978-ban a he-
lyi termelőszövetkezet szándékozott 
eldózerolni. A meginduló leletmentő 
ásatások eredményei ma már minden, 
kora vaskort (is) oktató egyetemen 
a tananyag részét képezik, de e lele-
tegyüttesből válogatott darabokat 
a szombathelyi múzeum állandó kiál-
lításán is megszemlélhetünk.

Az őrségi Szalafőről Csörgőszer-
re vezető út déli oldalán egykor egy 
nagy halom állt. Egy útépítés során 
akarták elhordani azt, de szerencsére 
1956 tavaszán Horváth Ernő (1929–
1990) muzeológus éppen arra gyűj-
tött növényeket. Álljon itt jelentésé-
nek egy részlete: „A helyszínen csak 
apróbb töredékeket sikerült találnom, 
melyeket behoztam a  szombathelyi 
múzeumba. A tumulusban [halomsír-
ban – a szerk.] egyébként kő építmé-
nyek vannak, melyek pontos alakjára 
még nem lehetett következtetni. A fal 
magassága 40 cm, szélessége 30 cm és 
kisebb nagyobb belvilágú cellákat al-
kot. A falak mind vakoltak és meszeltek. 
A padozat az egyik cellában a római 
terrazzóhoz hasonlítható, azonban 
annál sokkal gyengébb és felülete szin-
tén meszelve van. A tumulust egyéb-
ként török domb-nak nevezik. Egy 

felnyittatta. Belseje több köbméternyi kő-
halom. A kővel körülhányt üregből zabla, 
tarajos (?) sarkantyú, s egyéb vasból ké-
szült (olvashatatlan szó) részletek, azu-
tán hamu, 1 nagy kettősfülű urna és egy 
agyagmécses került elő. A cseszneki pap 
állítása szerint idevaló (olvashatatlan szó) 
a Miháldy-gyűjteményben is. Egy nagy és 
egy kisebb halom még érintetlen.” Némi 
kutatást követően tudjuk, hogy az érdek-
lődő ásató gróf Lazanszkyné, született 
gróf Eszterházy Angéla volt.

Ma a Bakony több tucat halomsírján láthatók a legújabb fosztogatók nyomai 
is, de ezek a „sebek” részben a felelőtlen erdészeti és vadgazdasági tevékeny-
ség következményei is lehetnek.

Ha térben kissé nyugatabbra, a Vas megyei Vas-hegyre kalandozunk, idő-
ben pedig továbblépünk, ugyancsak halomsírmezőre, de egy több korszak 
sírjait is magába foglaló temetkezési helyre akadunk. A temető 204 sírja a mai 
Ausztria területén, 72 db pedig Felsőcsatár község határában található. A két 
világháború között az ausztriai részen folytak is feltárások, amelyek néhány 
kora vaskori, de többségükben római kori sírt eredményeztek. A magyar olda-
lon találhatók egy részét máig sajnos csak az illegális érdeklődők bolygatták 
meg. Pedig jelentőségükre különös fényt vet egy, a halomsírmezőtől csak 
néhány száz méterre, de már Vaskeresztes határában 1910-ben szőlőtelepí-
téskor egy hatalmas kőlap alól előkerült kora vaskori bronz kincslelet. Innen 
légvonalban kb. 1,5 km-re, a Pinka vízfolyásának túlsó teraszán található három 
halomsír dombja a több ezer éven át zajló szántás következtében már alig látha-

Segítségért kiáltó halomsírok a Nyugat-Dunántúlon

Preszkíta lószerszámok bronz szíjelosztói, Bakonyszentkirály (magángyűjtemény – fotó: Takács Tibor)

Római kori tumulus kőből épített sírkam-
rájának maradványa Kemenesszentpéter 
határában (fotó: Ilon Gábor)
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sőbb kifosztották. Hasonló szerkezetű 
és kivitelezésű, de nagyobb és 

magasabb sírkamrát ismerek 
pl. az 1990. évi feltárás óta 
visszatemetetlenül pusztuló, 
a 2. század elejére keltezett 
egyik kemenesszentpéteri 
halomsírból (Veszprém me-
gye). Ennek külön érdekes-

sége, hogy a  sírdombot 
a  közeli Árpád-kori 

falu lakosai szintén 
temetkezési helyként 
„hasznosították”.

Megfontolandónak 
tartom, hogy megfelelő 

kerékpáros és gyalogutak ki-
alakításával bemutatásra kerülhetne 

néhány nyugat-dunántúli, különböző korból 
származó halomsírmező. Hasonlóan 
a Scarbantia Társaság szervezésében 
a  Sopron-várhelyi (burgstalli) 2006-
ban rekonstruált tumulushoz. Itt már 
a nemzetközi gyakorlatból jól ismert 

módon évek óta megismertetik az érdeklődőkkel a te-
metkezési helyek kultúrtörténeti értékét. Egy ilyen be-
mutatást és védelmet követően nemcsak a turisták, de 
a terület tulajdonosai és kezelői is bizonyára érdemben 
óvnák és becsülnék a halmokat, hiszen ezek hazánk ősi 
lakóira, egykori elődeinkre emlékeztetnek.

C C C

öreg bácsi szerint ezeket a dombokat 
az 1900-as évek legelején mind 
megásták /ugyanis itt három 
van egymás mellett/ ott ahol 
a legmagasabb, vagyis a kö-
zepén, de állítólag nem 
találtak benne sem-
mit. Hogy kik ásták 
meg nem tudta mon-
dani.” Néhány héttel 
később Mócsy András 
(1929–1987) a  Magyar 
Nemzeti Múzeum ré-
gésze érkezett a hely-
színre. Beszámolójából 
megtudjuk, hogy a falu-
ból a Zala folyón áthaladva 
az úttól délre 3 halom van. Ezektől 
nyugatra az erdőben is több halom lehetett, 
de közülük már csak egy nagy látható, 
amelynek közepén széles és mély be-
ásás van. Az útépítés miatt megboly-
gatott halom átmérője 15, magassága 
1,8 méter. A közepe táján – a halom 
legmagasabb pontjától 1,5 méter mélységben – sötét 
kövekből épített 2,5×2 méteres, kétrészes sírkamra volt. 
Ennek északnyugati sarkából még egy fal indult, ame-
lyet megrongáltak. A kamra járószintjétől 35 cm-es ma-
gasságban a kőfalak simított habarccsal le voltak zárva. 
Ezért én azt gondolom, hogy eredetileg sík fafödém óvta 
a temetkezést. Azt azonban már a római korban vagy ké-

Segítségért kiáltó halomsírok a Nyugat-Dunántúlon

Vaskeresztesi bikafejes edény a Sa-
varia Múzeum kiállításán

(fotó: Farkas Csilla)

Sopron-Várhely (Burgstall) 131. számú halomsír rekonstrukciója
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egyik kemenesszentpéteri 
halomsírból (Veszprém me-
gye). Ennek külön érdekes-

sége, hogy a  sírdombot 
a  közeli Árpád-kori 

falu lakosai szintén 
temetkezési helyként 
„hasznosították”.

Megfontolandónak 
tartom, hogy megfelelő 

kerékpáros és gyalogutak ki-
alakításával bemutatásra kerülhetne 

néhány nyugat-dunántúli, különböző korból 
származó halomsírmező. Hasonlóan 
a Scarbantia Társaság szervezésében 
a  Sopron-várhelyi (burgstalli) 2006-
ban rekonstruált tumulushoz. Itt már 
a nemzetközi gyakorlatból jól ismert 

módon évek óta megismertetik az érdeklődőkkel a te-
metkezési helyek kultúrtörténeti értékét. Egy ilyen be-
mutatást és védelmet követően nemcsak a turisták, de 
a terület tulajdonosai és kezelői is bizonyára érdemben 
óvnák és becsülnék a halmokat, hiszen ezek hazánk ősi 
lakóira, egykori elődeinkre emlékeztetnek.

C C C

öreg bácsi szerint ezeket a dombokat 
az 1900-as évek legelején mind 
megásták /ugyanis itt három 
van egymás mellett/ ott ahol 
a legmagasabb, vagyis a kö-
zepén, de állítólag nem 
találtak benne sem-
mit. Hogy kik ásták 
meg nem tudta mon-
dani.” Néhány héttel 
később Mócsy András 
(1929–1987) a  Magyar 
Nemzeti Múzeum ré-
gésze érkezett a hely-
színre. Beszámolójából 
megtudjuk, hogy a falu-
ból a Zala folyón áthaladva 
az úttól délre 3 halom van. Ezektől 
nyugatra az erdőben is több halom lehetett, 
de közülük már csak egy nagy látható, 
amelynek közepén széles és mély be-
ásás van. Az útépítés miatt megboly-
gatott halom átmérője 15, magassága 
1,8 méter. A közepe táján – a halom 
legmagasabb pontjától 1,5 méter mélységben – sötét 
kövekből épített 2,5×2 méteres, kétrészes sírkamra volt. 
Ennek északnyugati sarkából még egy fal indult, ame-
lyet megrongáltak. A kamra járószintjétől 35 cm-es ma-
gasságban a kőfalak simított habarccsal le voltak zárva. 
Ezért én azt gondolom, hogy eredetileg sík fafödém óvta 
a temetkezést. Azt azonban már a római korban vagy ké-

Segítségért kiáltó halomsírok a Nyugat-Dunántúlon

Vaskeresztesi bikafejes edény a Sa-
varia Múzeum kiállításán

(fotó: Farkas Csilla)

Sopron-Várhely (Burgstall) 131. számú halomsír rekonstrukciója
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