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2013-ban ajándékként került Márok (Baranya me-
gye), Iváni-sarok lelőhelyről (azonosító: 86295) két 
vas lándzsahegy1 a mároki Helytörténeti Gyűjte-
ménybe (1. kép).2 Ezeket a darabokat ismertetjük az 
alábbiakban:

1. Lándzsahegy. Hegye törött, felülete erősen kor-
rodált; köpűje szétnyílt. Pengéje hosszú, végei felé 
erősen elkeskenyedő. Átmetszete rombusz alakú. 
Köpűje hengeres, a hegy fele összeszűkülő. Legna-
gyobb mérhető hosszúsága: 46 cm. Köpű hossza: 13 
cm. Penge legnagyobb szélessége: 3,7 cm. (2. kép 1).

2. Lándzsahegy töredéke. A köpűje, a penge 
végével letört; a penge meghajlott; felülete erősen 
korrodált. Pengéje hosszú, végei felé erősen elkes-
kenyedő. Átmetszete rombusz alakú. Legnagyobb 
mérhető hosszúsága: 31,5 cm. Penge legnagyobb 
mérhető szélessége: 3,5. (2. kép 2).

Habár a második darab erősen töredékes, az első 
darabbal azonos típusba tartozik. Mindkettő a Hu-
nyadi Ilona által „fűzfalevél” alakú lándzsahegyek 
nevezett típus, hosszabb pengéjű darabjai közé so-
rolható, melyeknél a romboid átmetszetű penge kö-
zepén nem fut végig még egy kitüremkedő borda.

A darabok időbeli helyzetét az alábbiakban ha-
tározhatjuk meg. Ez a típus még hiányzik a Gour-
nay-sur-Arondenál (Picardie, Franciaország) feltárt 
szentély anyagában, de már megtalálható a sotini 
(Szerbia) temetőben a Kr. e. II. század végi, a Kr. 
e. I. századi kontextusban3 és a karaburmai temető 
(Belgrád, Szerbia) 94., 97. és 149. sírjában.4 Habár 

1 A leltározatlan darabok a Mároki Tájház Gyűjteményében 
találhatók (Kossuth Lajos utca 58), ahol a gyűjtemény meg-
nyitása előtti munkálatok során 2014-ben tanulmányozhattuk. 
Hálásan köszönjük Gábor Olivérnek, hogy az említett darabok-
ra felhívta a figyelmünket és közlésüket engedélyezte, valamint 
Rákóczi Imrének lelkes támogatásáért, mellyel tanulmányozá-
sukat a helyszínen lehetővé tette.
2 PeSTI 1982, 711. nyomán
3 raPIn–Brunaux 1988,128., 133–134., Fig. 64. 4.
4 todorovIć 1972, Grob 94. 1, T. XXIX, Grob 97. 3, T. XXX, 
Grob 149. 1, T. XXXVII.

a jól datálható fegyverek és fibulák az utóbbi teme-
tő idézett sírjaiból hiányoznak, ezek is nagyjából a 
sotini leletekkel egykorúak. Szintén a Kr. e. I. szá-
zadra keltezhető együttesből ismert a Novo Mesto-
nál (Szlovénia) feltárt Beletov vrt temető 71. sírjá-
ból.5 További darabok kerültek elő Pécs, Jakabhegy 
környékéről,6 Cserkútról7 (Baranya megye), Szek-
szárd, Bakta-hegyről8 (Tolna megye), Pilismarót, 
Basaharcról9 (Komárom-Esztergom megye), Vin-
kovciból és Vinkovci környékéről (Horvátország).10 
Mindezek alapján a két fegyvert a Kr. e. II. század 
végére és a Kr. e. I. századra keltezhetjük.

Márok már korábban is ismert kelta lelőhely volt. 
Az Iváni-sarok közelében elterülő Pusztaföldekről 
LT C2–D kerámia és egy töredékes vaskés került 
a pécsi Janus Pannonius Múzeumba.11 Ezt egészítik 
ki a most közölt leletek. Az alapján, hogy a két azo-
nos típusba tartozó fegyver lelőhelyén nem volt egy 
esetleges településre utaló nagyobb mennyiségű ke-
rámia, valószínűleg egy a mezőgazdasági művelés-
sel elpusztított temetkezést (vagy temetkezéseket) 
feltételezhetünk az Iváni-sarok területén. Előkerü-
lésük pontos helye már nem meghatározható ezért 
nem tudjuk, hogy milyen viszonyban lehettek a 
pusztaföldeki leletekkel, mindenesetre ezek a hely-
történet iránti lelkesedés által megmentett emlékek 
értékes adalékot nyújtanak a Dunántúl DK-i része 
késő La Tène lelőhelyeinek megismeréséhez.12

5 Knez 1992, T. 27, Grob 71. 4.
6 Maráz 1979, 92–93., 17. kép, 91.
7 A Kis-Zsebedob lelőhelyről, Maráz 2008, 75., 68, Abb. 5. 4., 
9.
8 hunyady 1944, 120., további darabokat említ Bácsföldvárról 
(ma Bačko Gradište, Szerbia) és Szabatonypusztáról (Tolna 
megye); hunyady 1942,Taf. L. 7.
9 récSey 1894, 68–69., II. sz. kép.
10 dIdzar 2001, T. 12. 5; dIdzar et al 2004, 49., T. 1.2–3.
11 F. PeTreS 1979, 203., No. 24.
12 Lásd legutóbb: Maráz 2008, 6. j.
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Two iron spearheads were donated to the Local History Collection from the Márok, Iváni-sarok site in 
County Baranya (id. no. 86295; Fig. 1).11–22 Both pieces can be assigned to the type labelled willow leaf-
shaped spearheads by Ilona Hunyadi; these are characterised by a longer blade which does not have a raised 
rib down the midline of the lozenge-sectioned blade (Fig. 2).

This type has not been attested in the Gournay-sur-Arond sanctuary, but it has been documented in the 
Sotin cemetery in a late 2nd–1st century context2 and in Graves 94, 97 and 149 of the Karaburma cemetery, 
dating to roughly the same period.3 Other comparable spearheads dating from the 1st century BC are known 
from Grave 71 of the Novo Mesto, Beletov vrt cemetery,4 the Pécs-Jakabhegy area,5 Cserkút,6 Szekszárd, 
Bakta-hegy,7 Pilismarót, Basaharc,8 Vinkovci and the Vinkovci area.9 In the light of the above, the two 
weapons can be dated to the late 2nd and the 1st century BC.

LT C2–D pottery and a broken iron knife reached the Janus Pannonius Museum from Márok, from an 
area known as Pusztaföldek that lies near Iváni-sarok.10 The fact that a larger amount of pottery indicating 
a settlement was not found at the site of the two weapons of the same type would suggest a burial (or 
burials) destroyed by agricultural cultivation. Although the relation of the two spearheads to the finds from 
Pusztaföldek can no longer be determined, they do provide additional information on the late La Tène sites 
of south-eastern Transdanubia.11

1. 1 The uninventoried spearheads are currently housed in the collection of the Márok Ethnographic House Museum (58 Kossuth 
Lajos Street), where we could study them in 2014, before the collection was opened to the public. We are greatly indebted to 
Olivér Gábor for calling our attention to these finds and for his kind permission to publish them, and to Imre Rákóczi for his 
warm-hearted support, enabling us to study the spearheads in the museum.
2 The footnote texts can be found in the Hungarian study.
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1. kép: Márok, Iváni-sarok. A lelőhely topográfiai helyzete a Kárpát medencében és a község határában
2. kép: Márok, Iváni-sarok. Vas lándzsahegyek
Fig. 1: Márok, Iváni-sarok. Location of the site in the Carpathian Basin and on the outskirts of the settlement
Fig. 2: Márok, Iváni-sarok. The iron spearheads




