
A vaszari és somlóvásárhelyi Hallstatt-kori halomsírok 

A halomsír kutatás hosszú idő óta elhanyagolt terü
lete az ősrégészetnek. A század eleje óta feltárt tumulu-
sok száma igen csekély, s ezeknek is igen jelentős részét 
a magán érdeklődésből, a tudománykedvelő Lázár 
Jenő által feltárt halmok teszik. Éppen ezért kap bizo
nyos jelentőséget az alább ismertetendő néhány halom
sír, mivel ma még gyér tudásunkhoz néhány újabb 
adatot szolgáltathat. Kisebb hiányosságai ellenéreis szép 
és érdekes kérdéseket felvető anyaguk másirányú hatá
sokat tükröz, mint amelyeket a korábban feltárt temet
kezések, s egyikük keletkezésének időpontja talán több
kevesebbvalószínűséggel meg is határozható. Éppen ez— 
mivel a korszak belső kronológiája mind a hazai, mind a 
szomszédos területeken meglehetősen bizonytalan,— ad 
bizonyos jelentőséget az anyag szépsége mellett e halom
sírok anyagának. 

A társulati vándorgyűlés alkalmával tartott rövid 
előadásom összefoglalója volt az 1957-ben elkészített 
szakdolgozatomban feldolgozott anyagnak. Bár egyes 
kiemelkedő darabjai közlésre kerültek, többízben hivat
koztak is rá, a két ásatás anyaga mindmáig nem került 
közlésre. Ezért tartom helyesnek ezúttal nem az előadás, 
hanem a teljes anyagközlés közreadását, úgy, ahogyan 
annakidején elkészítettem. 

A szakdolgozat összeállítása idején a somlóvásár
helyi és vaszari ásatások anyaga a veszprémi Bakonyi 
Múzeumban még csak az 1930-as években megkezdett 
ún. szakosított leltárkönyvbe volt bevezetve, ahol rajzok 
és fényképek is illusztrálták az egyes tételeket. Eredetileg 
csak e leltárkönyvi hivatkozásokat tartalmazták a le
letleírások. Minthogy azonban 1963-ban a két ásatás 
anyaga a szabványosított leltárkönyvbe is bevezetést 
nyert, a szövegben szerepel az új — végleges leltári 
szám is. Kivételt képeznek olyan tárgyak, amelyek idő
közben elkeveredtek, vagy a restaurálás közben (rossz 
vastárgyak esetében) felismerhetetlenekké váltak, eset
leg teljesen tönkrementek. Ilyen esetekben csak a régi 
leltári szám szerepel. 

I. A SOMLÓVÁSÁRHELYI HALOMSÍROK 

Rómer Flóris a Budapesten 1876-ban megtartott ré
gészeti kongresszus előkészítése folyamán a magyaror
szági lelőhelytérképhez igen nagyszámú, sokszor ma már 
elpusztult, fel sem ismerhető tumulust térképezett fel. 
Különösen nagyszámú halomsír csoportokat közöl a 

Dunántúl, és így Veszprém megye területéről is. Somló
vásárhelyről ekkor még tizenhárom halomsírt említ.1 

Később 1899-ben jogos büszkeséggel írja Darnay 
Kálmán, a leletek fáradhatatlan gyűjtője: „ . . .nem me
rész azon állítás, hogy a Somló hazánk leggazdagabb 
lelőhelye, mely egymaga képes lett volna egész múzeu
mot megtölteni, ha csak egy félszázad óta a szőlő mun
kálatoknál a véletlenség által feltárt sírleletek némi fi
gyelembe részesíttetnek. Ha őskori leleteinkre csak 
futó pillantást vetek, szembeötlőleg a hallstatti leletek 
dominálnak."2 

Már 1880-ban Ádám Iván számol be a Somló-hegy
ről származó, szőlőforgatás közben szórványosan elő
került, illetve szétrombolt halomsírból származó ló
szerszám díszről, bronzüstök töredékeiről és cserepek
ről,3 valamint hírt ad arról is, hogy a hegyhez közelebb 
egy másik halomban „dárdahegyet, keresztvas nélküli 
kardot, tömérdek vasgyűrűt és vasfület stb. találtak a 
munkások."4 

Röviddel ezután Kleiszl Károly tudósít archeológiai 
leveleiben a hegy fennsíkján lévő hallstattkori telepről 
származó cserepekről. 1895-ben Darnay egy állítólagos 
lovassírból származó vaszabiát és kardot közöl, Kleisz K. 
pedig egy Dóba melletti halomsír gazdag leleteit 
ismerteti,5 és ettől kezdve Darnay Kálmán lelkes gyűjtő
munkájának eredményeképpen a leletek egész sorát 
ismerjük a Somló környékéről. 

1899-ben ismerteti az előkerült telepmaradványokat 
és urnatemetőt, valamint egy újabb halomsír leletanya
gát. Ezzel egyidőben összefoglalja a már eddig korábban 
előkerült leleteket.6 

1904-ben ismét egy halomsír feltárásáról és az abból 
előkerült zablákról, csákányokról, lándzsákról számol 
be7, majd végül is 1913-ban a Somlóról szórványosan 
előkerült hallstattkori bronzszobrocskát mutat be.8 

A század elején megalakuló veszprémi múzeumba is 
érkeztek köztük hallstattkori leletek is a Somlóról, azon
ban ezek között kizárólag a telepről származó cserepek
ről, orsógombokról és egyéb telepmaradványokról, 
valamint egy szórványosan előkerült lószerszám díszről 
és zablapálcáról hallunk.9 

A Somlóról származó és a Magyar Nemzeti Múzeum
ból előkerült szórványos leleteket, közöttük lándzsákat, 
zabiákat, lószerszám díszeket Gallus Sándor ismerteti 
összefoglaló munkájában, és ugyanakkor együtt tár
gyalja a Somlóról már korábban közölt leletekkel.10 

Mindezekből láthatjuk, hogy Darnay K. nem alap
talanul tartotta a Somló vidékét egyik leggazdagabb 
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hallstattkori lelőhelyünknek, s ez fokozottan áll akkor, 
ha mindehhez hozzászámítjuk azokat, a minden bi
zonnyal nagyszámú leleteket, amelyek elkallódtak. En
nek ellenére a Somló környékén még ma is vannak jól 
felismerhető megvédésre, vagy feltárásra váró, egyre 
pusztuló halomsírok.11 Ugyancsak Darnay említi, hogy 
ahol a Séd víz patak leér a hegyről, a nagyobb halmokon 
kívül se szeri se száma a kisebb halmocskáknak.12 Ez 
nem túlzás részéről. Rhé Gy. töredékes jegyzeteiben egy 
alkalommal megjegyzi, hogy a Tornaág patak mentén, 
ahol legközelebb esik a csatornához számos apró, el
laposodott halmocskát látott. Az egyiket szántás alkal
mával megbolygatták, s fekete cserepek kerültek elő 
belőle. Bár ezek azóta is sokat pusztultak, még ma is 
fellelhetők, s elvétve hallunk a belőlük korábban elő
került leletekről. Az egykor tehát igen nagyszámú 
halomcsoportnak 1928-ban már csak három, terjedel
müknél fogva kiválóbb tagjáról kapunk hírt.115 Ekkor 
kezdték meg ugyanis a somlóvásárhelyi temető kápol
nájának elbontását, amely az egyik nagy halomsírra 
épült. Ezzel egyidőben megkezdték a halom vasúti 
töltéshez való elhordasát is. „A felső homokos réteg 
elhordása után mind gyakoribb lett az összehordott 
bazaltkő, amely alatt összezúzott cserépdarabok, vas és 
bronztárgyak jutottak felszínre".14 Mózner László 
helybeli káplán, e tárgyak nagyrészét összegyűjtötte és 
a veszprémi múzeumnak erről jelentést tett. E jelentés 
alapján tartott Laczkó Dezső múzeumigazgató hely
színi szemlét és a további munkálatok ellenőrzésére, és 
a szükséges ásatások eszközlésére Rhé Gyulát, a mú
zeum igazgató-őrét küldötte ki. 

Rhé Gyula az 1928. szeptember 8-tól 22-ig végzett 
ásatás folyamán mindössze két halomsírt tárt fel. 

AZ I. SZ. HALOMSÍR 

A halomra épült temető kápolna „ha a vasúttal 
Devecser felől Celldömölk felé utazunk, a somlóvásár
helyi vasúti megállóhely előtt a pályatest oldalán" 

2. Somlóvásárhely IT. halomsír. 
2. Somlóvásárhely TI. Hügelgrab. 
2. Somlóvásárhely, tumulus No TI. 
2. Шомлопашархей, И курган. 

1. Somlóvásárhely I. halomsír (Rhé Gy. nyomán). 
1. Somlóvásárhely I. Hügelgrab (Nach Gy. Rhé). 
1. Somlóvásárhely, tumulus No T (d' après Gy. Rhé). 
1. Шомловашархей, I курган, (по д. Ре). 

állott. Az ásatás megkezdésekor a halom „alapjának 
még oly terjedelmű része állott eredeti helyén, hogy 
annak alaprajza és mérete is megállapítható volt, sőt a 
leleteknek egy része is még eredeti helyén feküdt".15 

(/. kép.) 
A köralakú halom alapjainak átmérője 20—22 m volt. 

A halom nagyságának megfelelő helyen az eredeti 
talajfelszínt teknő alakban lemélyítették és e mélyedés 
középrészét finom homokkal hintették be. Középen a 
sírkamra számára egy 6—7 méteres üresen hagyott kör 
köré faragatlan bazaltkövekből, száraz falazással, mint
egy két méter magas boltozatot emeltek, majd a kő-
halmazt körben kiterjesztették úgy, hogy végül is nyo
mott kúpformát kapott. Maga a sírkamra nem zárt kör, 
hanem északnyugati oldalán megszakad, „mintegy 
bejáró folyosó szolgált volna a középrészre".16 

A leírásban nem olvasunk semmiféle gerenda szer
kezetről, vagy belső támasztó cölöp lyukairól, amelyek 
a tiszta homokban minden bizonnyal jól meglátszottak 
volna. Az idők folyamán meglazult kőboltozat besza
kadt és a leleteket összezúzta. A sír méreteit Rhé Gyula 
az elhordott kő és földmennyiség alapján próbálja 
rekonstruálni. „Az innen kitermelt és szabályosan össze-
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4. Somlóvásárhely I. halomsír. 
4. Somlóvásárhely 1. Hügelgrab. 
4. Somlóvásárhely, tumulus No I. 
4. Шомловашархей, I курган. 

rakott — tehát pontosan lemérhető — bazaltkő mennyi
sége a 240 köbmétert meghaladta, az elhordott földanyag 
pedig ennek megközelítőleg háromszorosa. Ha a sír
üreg nagyságát, a kő és földtartalom köbméterszámát, 
valamint a szél és víz által történt elhordását is figyelem
be vesszük, úgy az egész halomnak űrtartalma mintegy 
1500 köbméter, magassága pedig 10 méter körül vehető."17 

Az előkerült leletek 1. Grafitozott agyagedény töredékei. 
21 db. (H 1928.1. á-v.)Ltsz: 63.25.2 (29. kép.l.) kiegészítve.18 

2. Vegyes edénytöredékek. 17 db. (H 1928. 2. á-r.) Ltsz: 
63.25.2; 63.25.4; 63.25.7; 63.25.11. 3. Vegyes edénytöredékek. 
21 db. Közöttük: a) Simára polírozott, enyhén kihajló száj-
peremű, koncentrikus körökkel és lencseszerű benyomással 
díszített fényes, grafitos urna darabjai. Fala belül egyenletes, 
bár érdes, falvastagsága 7—10 mm között változik, égetése 
jó. b) Párhuzamos V-alaku kannelurákkal keretezett bütyök-
díszű urna darabjai. Grafitozott. c) Grafitozott urna függő
leges szalagfülének kiindulása, d) Kis érdesfalu tálka fenék
töredéke. (Árkolt koncentrikus körökkel és függőlegesen in
duló, majd derékszögben törő hornyolás-sorral díszített 
cserepek.) (A cserepekből nem lehet pontosan megállapítani, 
hogy eredetileg hány edényhez tartoztak.) (H 1928. 3. á-v.) 
Ltsz: 63.25.5; 63.25.7; 63.25.9; 63.25.12. 4. Agyagedény töre
dékei. 5 db. Valószínűleg egyazon szürke színű, erősen kihaj
ló peremű, öblösaljú tál töredékei. A tál belső oldalán a pe
remtől egy cm széles, látszólag a középpont felé tartó grafi
tozott sávok idnulnak. A peremen félkörösen kicsúcsosodó 
dísz. Fala vékony, jól iszapolt. (H 1928. 4. a-d.) Ltsz: 63.25.3. 
5. Agyagedény töredékei. (7 db) Valószínűleg ugyanazon szür
ke színű kisméretű urna darabjai. Vállán besimított vonalon 
sűrűn egymás mellett futó,párhuzamos V-alakú kannelurával 
díszített bütyök ül. Fala vékony, jól égetett, helyenként gra-
fitozottnak látszik. (H 1928. 5. á-g.) Ltsz: 63.25.13. 6. Vas 
kerékabroncs töredékek. 32 db. Egyes darabokban berozsdá
sodott vasszegek maradtak. (7. kép.) Ltsz: 63.110.3. Az ab
roncsrészek ma már csaknem teljesen egyenesek, ezért a ke
rekeket összeállítani nem lehet. Anyaguk az épebb darabok
nál fél cm vastag kovácsolt vas, eredeti szélességük 3,5 cm 
lehetett. A kerékvasak keresztben is íveltek, kétoldalt fel
perdülnek. A vasalásokon tüzes állapotban ütöttek lyukat a 
szegek számára, ezt mutatja a belső oldalán a lyukak körül 
erősen kitüremlett vaslemez. Az abroncsba berozsdásodott 
szegek némelyike erős kopásnyomot mutat, valószínűleg tehát 
használatban lévő kocsit tettek a sírba. A meglévő abroncs

töredékek együttes hossza 793 cm. Szegek is kerültek elő a 
kerékabroncs mellől (11 db) (9. kép. II.). Rendkívül hosz-
szúak, a leghosszabb, amelynek hegye letörött, feje pedig 
teljesen elkopott 17,5 cm. (Egyik, az abroncsba belerozsdá
sodott darab is körülbelül ugyanilyen hosszúságot mutat, 
ezért ezeket a különálló szegeket az abroncsból kihullottak-
nak tekinthetjük.) Készítésük az egyik helyen jól látható. A ko
vácsolt vasrúdra ráhúztak egy alátétkarikát, amely fölött sze
gecsszerű fejet kalapáltak. Átmérőjük az épebb darabok alap
ján ítélve 6—7,5 mm lehetett. Keresztmetszetük változó, kör, 
négyszög, vagy sokszög. (H 1928. 6.) Ltsz: 63.110.4. 7. Kö-
püs vaslándzsák. 4 db. a) Vaskos durvább típus, (6. kép 3.) 
a köpüjén jól látható hézag, a hüvellyé kalapált vaslemez 
két szélének tökéletlen összeillesztéséből ered. Találáskor 
hosszabb, még 46 cm volt, jelenleg 35 cm hosszú. Pengéje 
26 cm hosszú, szélessége kb. 5 cm lehetett. Köpüje alul 
töredékes (H 1928. 7. a-b.) Ltsz: 63.25.16. b) az előbbi
hez hasonló (6. kép 2.) csak annál valamivel nyúlánkabb, 
finomabb kidolgozású. Pengéje íveltebb, bár erősen töredé
kes, középen erős borda fut végig, mely a csúcs felé fokoza
tosan elvékonyodik. Hossza 44 cm. Szélessége kb. 5 cm, kö
püje töredékes. (H 1928. 8.) Ltsz: 63.25.15. c) Hasonló: 
hossza 38 cm, köpüje karcsúbb (átm. 15 mm), töredékes 
(6. kép. 4) (H 1928. 9.) Ltsz: 63.110. 1. d) Pengéje finoman 

3. Somlóvásárhely 11. halomsír. 
3. Somlóvásárhely 11. Hügelgrab. 
3. Somlóvásárhely, tumulus No II. 
3. Шомловашархей, II курган. 
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kovácsolt, viszonylag a legépebb (6. kép. l.). Hossza 33 
cm, levélszerűen ívelő pengéjének szélessége 4,7 cm (H 1928. 
10.) Ltsz: 55.316.1. Valószínűleg ennek az utóbbinak darabja 
az a köpütöredék, amelyet a 6. kép 10. mutat. Ezek egyikén 
épen maradt meg a köpü alsó pereme, amely fölött többszö
rös körbefutó rovátkolást mutat. Falvastagsága 3 mm, belse
jében rozsdával átitatott farostok maradtak (H 1928. 11. a) 
8. Nyársszerűen hegyesedő vaslándzsa rúdvég (6. kép. 7.). 
Köpüje alul ép, 6,5 cm hosszú. Teljes hossza 13 cm (H 1928. 
11. b) 9. Vaszabla (9. kép. 12.). Csavarttestű szájrészeihez 
kétoldalt egy-egy 50, ill. 40 mm átm. vaskarika csatlakozik. 
A szájrészek az egymásba kapcsolódás helyén erős kopást 
mutatnak (H 1928. 12.). (Megjegyzendő, hogy a sír rajzán 
— 1. kép — két zablát látunk, később azonban a második 
zabláról sehol sem esik szó.) 10. Bronz pajzsdudor (5. kép.). 
Repedezett, töredezett. Valószínűleg kalapálás útján készí
tették egy kb. 1,5 mm vastagságú lemezből. Lépcsőzetesen 
profilált széles kerete fölött domborúan kiemelkedő közép
részből külön ráerősített, négyzetes alapú, öntött bronz
csúcs áll ki. Tetején, középen gombbal ellátott kis korong ül. 
Átm. 25 cm, m. 6 cm (H 1928. 13.) Ltsz: 63.25.18.11. Kerek, 
bronzból öntött lószerszámdíszek (5 db). Egy elveszett (4. 
kép 3—7.). Középen kúposán kiemelkedő csúcs két-két 
kis karika díszíti. Hátlapon külön felforrasztott fül, egyik 

6. Somlóvásárhely I. halomsír. 
6. Somlóvásárhely I. Hügelgrab. 
6. Somlóvásárhely, tumulus No í. 
6. Шомловашархей, 1 курган. 

5. Somlóvásárhely I. halomsír. 
5. Somlóvásárhely I. Hügelgrab. 
5. Somlóvásárhely, tumulus No I. 
5. Шомловашархей, I курган. 

példány ép, négy töredékes, tűzben megolvadt és deformáló
dott. Átm. 4,5 cm (H 1928. 14. a-e.) Ltsz: 63.25.19. {—$. 12. 
Két darab áttört bronz rozetta, (4. kép 8—9.). Küllős 
díszein kis bronzcsúcsok ülnek. Hátlapján négy kis lábacs
kára gyűrűszerű fület forrasztottak. Átm. 3 cm (H 1928. 
15.) Ltsz: 63.25.20. 13. Bronz tűfej (4. kép 10.). Lapos feje 
után karcsú nyak, majd erősen korongszerű vastagítás követ
kezik. A tű szára letörött. Hossza 2,8 cm (H 1928. 16.) 
Ltsz: 63.25.21. 14. Nagyméretű bronzkorong 2 db (4. kép 
1—2.). Előlapján a belső környílás körül erős bordaszerű 
megvastagodás, rajta három-három ellentett ferde rovátka. 
Hátlapja sima. Egyik darab töredékes. Átm. 7 cm, belső átm. 
4 cm (H 1928. 17.) Ltsz: 63.25.22. 1—2. 15. Bronz lemeztöre
dékek 2 db (4. kép 11—12.). Valószínűleg elkeskenyedő 
bronz szalag részei. Hosszanti széleiken beütött pontsor, 
középen hasonló rozettás dísz fut végig. A lemez vastagsága 
0,2—0,3 mm, ezért beütéskor több helyen átszakadt. Hosszú
ságuk 6 ill. 4. cm (H 1928. 18.) Ltsz: 63.25.23. 16. Vaskard 
(9. kép 10.), elveszett (H 1928. 18.). Rhé Gyula leírása és a 
meglévő fénykép alapján tudunk bizonyos képet alkotni fe
jőié. 

„Egy vaskard három darabra törve, megközelítő hossza 
95 cm. A markolat alatti részen a penge kiszélesedik (70 mm) 
és ugyanitt a famarkolat megerősítése céljából szegecs lyukkal 
A kard hegye 14 cm, a két penge átlagos szélessége 30—42 
mm." 

,,A kardra vonatkozó legközelebbi analógia a sümegi Dar-
nay múzeumban lévő és ugyancsak somlóvidéki vaskard. 
Teljesen azonos a markolat, a szegecslyukas kiszélesedő élkez-
det és kétélű kardnak befejező, hegyes része"/19 
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8. Somlóvásárhely II. halomsír. 
8. Somlóvásárhely II. Hügelgrab. 
8. Somlóvásárhely, tumulus No T. 
8. Шомловашархей, II курган. 

17. Karos vasbalta (6. kép 8.). Hosz-
sza 17 cm, éle 4 cm, foka 2 cm széles. 
Legnagyobb vastagsága 0,5 cm (H 
1928. 20.) Ltsz: 63.25.24. 18. Nyéllyu
kas vascsákány (6. kép 6.), mindkét 
végén éles. Kezdetleges módon, két 
lemezből úgy kovácsolták össze, hogy 
az egyik lemez jobbról a másik balfelől 
képezi a nyéllyukakat, ezért az nem 
kör, hanem hegyesedő ovális formát 
mutat. Hossza 15,5 cm, éle 5,5 cm, 
foka 2,2 cm széles. A nyéllyuk átm. 3 
cm (H 1928. 21. Ltsz: 63 25. 25. 19. 
Köpüs vasbalta (6. kép 5.) Köpüje 
egyik oldalán töredékes, rajta szeglyu
kak a nyélre erősítéshez, benne rozsdá
val átitatott fanyél maradványai. 
Hossza 9 cm, éle 3,5 cm széles (H 
1928. 22.) Ltsz: 63.25.26. 

A leletek elhelyezése a sírkam
rában :20 A sírkamra közepén ham-

7. Somlóvásárhely I. halomsír. 
7. Somlóvásárhely I. Hügelgrab. 
7. Somlóvásárhely, tumulus No I. 
7. Шомловашархей, l курган. 

vasztott emberi csontmaradványok feküdtek a föl
dön szétszórva erősen hamus, faszenes rétegben 
(/. kép III. a.). A csontvázmaradványokat edényekkel 
rakták körbe (/. kép 1. b.). „ . . . a töredékekből ítélve 
legalább is 10 nagyobb és ennél több kisméretű volt az 
edények száma". A sírkamra északi és keleti része üres 
volt, a leletek a nyugati és déli részen csoportosulnak. 
A déli részen közvetlenül a sírkamra fala közelében 
„ . . . . zabiának és lószerszámnak bronz és vastöredékei 
(c.) hevertek."21 A lószerszámok mellett feküdtek, a 
pajzsdudor tanúsága szerint, minden bizonnyal egy 
pajzzsal letakarva, a fegyverek egy vaskardnak". . . és 
egy keresztalakú vasvésőnek (?) eltörött és nagyrészt 
elrozsdásodott maradványai, továbbá egy elég ép fokos 
fejsze, és egy tokos vésőalakú fejsze (d.), továbbá egy
más mellett 4 db vaslándzsa (f.). A fegyverek mellett, 
ugyancsak a falközelében, a bejárat jobboldalánál egy 
kocsi két kerekének abroncs részei feküdtek ugyancsak 
deformált állapotban. Az abroncsokon keresztül húzott 
vasszegekből megállapítható, hogy ezek mintegy 12— 
14cm vaskos fakerékre voltak húzva. E vasak között ott 
ahol a nagyfelületű bazaltkövek véletlenül úgy hullottak 
egymásra, hogy az alájuk került tárgyat a nedvességtől 
elzárták, erőteljesen korhadt tölgyfaszilánkok és vaskos 
deszkarészletek kerültek elő".22 

A tumulus kerámia mellékletekben igen gazdag le
hetett, mivel az első leletközlésben tíz nagyobb és ennél 
több kisméretű edényről hallunk. Sajnos a veszprémi 
múzeumban található kerámia anyaga csak kis töredé
két teszi a leletek eredeti mennyiségének, s így a lelet
együttes összképe meglehetősen hiányos, erről a fontos 
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anyagról telj esen bizonytalan képet kapunk.23 Rhé Gyula 
közöl ugyan díszítő motívumokat a kerámiáról, (1. kép 
3. a.), amelyek igen érdekes és jellegzetes kannelurás, 
volutás, spirális és vonalozott háromszög díszek. Sajnos 
nem közli, melyik tumulusból származnak, s a meglévő 
leletekből sem lehet ezt eldönteni, ezért bármennyire is 
érdekesek, ezeket figyelmen kívül kell hagynunk. 

A kerámia maradványai közül a legjellegzetesebbnek 
tekinthetjük azt a meredeken kihajló peremű csonka
kúpos nyakú, a váll és a has bemélyített osztóvonalán 
párhuzamos V alakú kannelurákkal körülárkolt bü
työkdíszes típust, amely valószínűleg egy kisebb és talán 
több, nagyobb grafitozott urnán is előfordult. Ez az 
edénydísz a dunántúli hallstatt korban meglehetősen 
gyakorinak mondható. Igen kezdetleges formában dur
va és szabálytalan bekarcolásszerűen jelentkezik a kö
zéprépáspusztai temető 15. sírjának 7. számú és 10. 
sírjának 4. számú edényén.24 Hasonló díszítéstípust 
látunk még a Lázár Jenő által közölt25 csöngei tumulus 
edényein, de megtalálhatók a süttői26 és nagybaráti27 

tumulusok nagy grafitozott edényein, valamint a lábat-
lani temető28 néhány kisebb urnáján. Egy másik jellem
ző, s a töredékekből is felismerhető edénytípus az öblös-

9. Somlóvásárhely 1—9. II. halomsír; 10—12. I. halomsír. 
9. Somlóvásárhely 1—9.: II. Hügelgrab; 10—12.: I. Hügelgrab. 
9. Somlóvásárhely, 1—9. tumulus No II; 10—12. tumulus I. 
9. Шомловашархей 1—9: II курган; 10—12: I курган. 

aljú, kihajló peremén karéjos dísszel ellátott tál, melynek 
párhuzamait ugyancsak fellelhetjük a Dunántúl eddig 
ismert leletei között. Ilyenek a mesteri tumulusból,29 a 
Középrépáspusztáról30 szórványosan előkerült, a somló
vásárhelyihez hasonlóan grafitrajzolatot mutató, vala
mint a lábatlani temető, kis talppal ellátott tálja. A tí
pus eredetét keresve leleteinknek közvetlen kapcsolatát 
a Gemeinlebarn-i III. tumulus táljain találhatjuk meg, 
melyeknek egyike a grafitozásokon túl vörös festést is 
mutat.31 Találunk még néhány koncentrikus körökkel 
árkolt és lencsebenyomásos díszű cserepet, amelyek 
azonban oly jelentéktelenek, semmitmondóak az edény 
formája szempontjából, hogy ezek alapján mégcsak fel
tételeznünk sem szabad valamely hasonló díszt tartal
mazó csoporthoz fűződő kapcsolatukat. Hasonló a 
helyzet a korábban tárgyalt urnák esetében is, itt csupán 
csak megemlítjük, hogy bár nem azonos, de hasonló 
díszítés a csehországi hallstatt kultúrában is megtalál
ható. Bár maga az urna formája, melyen a dísz előfor
dul, eltéréseket mutat.32 

Sajnos ez minden amit a somlóvásárhelyi I. tumulus 
cserépanyagáról mondhatunk, s a kerámia alaposabb 
vizsgálatát később, más tumulusok anyagának tárgya
lásakor kell behatóbban részleteznünk. Sokkal fonto-
sabb és lényegesen többet mond számunkra e tumulus 
gazdag fém, bronz és vas anyaga. 

A tumulusból előkerült lószerszám veretek, két egy
mástól különböző típust mutatnak. Az egyik egy kari
kás díszekkel ellátott kúpos bronzgomb (/. kép 3—7.). 
Hasonló példány nálunk kizárólag a Somló hegy köz
vetlen környékén feltárt tumulusokból került elő, s a 
Dunántúlon egyébként ismeretlen típusnak mondható. 
Egy ilyen ép és egy töredék példányt közöl G alius 
Sándor, mely a század elején került vétel útján a Nem
zeti Múzeumba (10. kép 11—12.). Ugyanezt a típust ta
láltam lelőhely és leltáriszám nélkül a M NM raktárában 
több más lószerszámról származó bronzdísszel együtt. 
(11. kép 5.) További analógiát csak távolabbi területről, 
Vetuloniában a Tomba del Gueroiero-ból került elő,33 

a párhuzamok nagyobb részét azonban Közép-Európa 
területéről ismerjük. 

Délnyugat-Csehországból, a Hradenin-i temető 
44. sírjából, 34 és Plananyból35 kerültek elő hasonló 
gombok. Számos párhuzamát találjuk a Délbajorországi 
hallstatt kultúrában.36 Érdekes megfigyelnünk, hogy 
ezek a lószerszám veretek mind Bajorországban, mind 
pedig Délnyugat-Csehországban gyakran párosulnak 
kocsitemetkezéssel, vagy annak nyomaival. Georg 
Kosack a bajorországi lószerszámos temetkezésekről 
írott összefoglaló tanulmánya alapján elkülöníthető a 
lószerszám veretek bizonyos csoportja, amely mint lát
tuk, nagy területen elterjedt, s ugyanakkor teljesen 
azonos képet mutat. Itt nem egy minden esetben azonos 
leletegyüttesre gondolunk, hanem egy gazdag típuscso-
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10. Somlóvásárhely (Gallus S., Dis. Pan. II. 9. LU. t.). 
10. Somlóvásárhely (S. Gallus, Dis. Pan. II. 9. LU. t.). 
10. Somlóvásárhely (S. Gallus, Dis. Pan. II. 9, t. LU). 
10. Шомловашархей. (S. Gallus, Dis. Pan. II. 9. t. LH). 

portra, melynek darabjai erősen változó társításban for
dulnak elő. Éppen ezért beszélnünk kell olyan típusok
ról is, amelyek leletünkben ugyan nem fordulnak elő, 
de közvetlenül hozzákapcsolhatók. Ilyen a bajorországi 
és a csehországi lószerszám mellékletű sírokra jellegze
tesnek mondható bronz vagy vasból készült zablapálca 
típus, melynek párhuzamait a Somló környékéről meg
lehetősen nagyszámban ismerjük.37 

A típusra jellemző, hogy élénken mutatja a Hallstatt 
В korü zablákból való származását, eltér azonban 
ezektől abban, hogy az egyes áttörések, a zablarúd met
szete négyszöges sarkított formát, gyakran pedig válto
zatos, profilált díszeket mutat. Hasonló, bár sokkal 
ritkább tárgytípus, a Pulachból lószerszám véretekkel 
előkerült csillagos bronzgomb,38 melynek egyetlen párját 
a MNM raktárából ismerem. (11. kép 6.) 

A somlóvásárhelyi lószerszámdíszek másik típusa 
egy áttört, csúcsos díszítményű darab sokkal ritkább, 
s pontos mását a csehszlovákiai Horakovból ismerem.39 

Hasonló áttört bronzdísz került elő a csehszlovákiai 
Welhottából.40 Csupán abban tér el az előzőktől, hogy 
a küllőcskéit nem díszítik kis bronz csúcsok. 

Hasonlóképpen jellemző lelete ezeknek a lószerszám 
és zablapálcás síroknak a gyakran díszes, úgynevezett 
kucsmás markolattal ellátott kard típus. A fénykép és 
Rhé Gyula mérés adatai alapján az első tumulus kardját 
(9. kép 10.) is ezek közé sorolhatjuk. A Somló környékén 
feltárt dobai tumulusból egy ilyen kardmarkolat gomb
ját ismerjük.41 Hasonló penge került elő a Séd víz mel
letti „lovas sírból"42 Dorogról őriz az esztergomi mú
zeum egy ilyen típusú szórványosan előkerült vaskar
dot.43 A kardtípussal gyakran előforduló különös alakú 
szárnyas koptatót eddig a Dunántúl területéről nem 
ismerünk. Korábbi leletközlésekben is többször találko
zunk a feldúlt, vagy lehordott tumulusokból előkerült 
kardok említésével.44 Ezek azonban nem igazítanak útba 
e kardok típusát illetőleg. A kardtípus jóval gyako
ribb az említett lószerszám véreteknél, bár elterjedése 
nagyjából ugyanazon területen fekszik. A tumulusból 
előkerült még több vasfegyver és szerszám. Ilyenek vol
tak a 4 db, vaslándzsa, melyek a kornak általános jel
lemző leletei. A lándzsák egyike külön típust képvisel 
(6. kép 3.). Ez igen vaskos, tömör, egészen durva, s ép
pen ezáltal hasonló a csöngei tumulusból származó dara
bokhoz.45 A másik három lándzsa sokkal finomabb 
kivitelű, s ezáltal jobb fenntartású is. Eredeti hosszuk kb. 
47 cm szélességük 5,5—6 cm lehetett, pengéjükön szabá
lyosan kikalapált egyenletesen elkeskenyedő középborda 
vonul végig. Méreteiben és formájában teljesen hason
ló lándzsapár került elő a süttői tumulusok valamelyi
kéből,46 a vaszari tumulusok területéről, (17. kép 2.), 
valamint a MNM ugyancsak Somlóvásárhelyről szár
mazó anyagából is.47 A darabok közötti hasonlóság any-
nyira feltűnő, hogy származásukat valószínűleg közös 

eredetre kell visszavezetnünk. A lándzsákhoz hasonló
an ugyancsak elég gyakori a rövid, s hegyes lándzsa
papucs, melyet Lázár J. rövid tokos lándzsa néven közöl 
a kismezei tumulus anyagából.48 

A somlóvásárhelyi leletben előforduló karos és köpüs 
vasbalta (6. kép 5., 8.), meglehetősen általános és igen 
hosszú életű típusok. Mindkettő korábbi bronz formák
ra vezethető vissza, s kezdetleges, vasban anyagszerűtlen 
formák. Az előbbinek elterjedése szinte egész Közép-
Európában általános, de a későbbi időkben ismeretes a 
Balkánon és a szkita területen. A dunántúli-hallstatti 
leletek között hasonlót találunk a Vaszari V. tumulus-
ban (23. kép l.).51 Tokos, vagy köpüs vasbaltát pedig a 
dobai52 a kismezei,53 tumulusban, valamint szórványos 
darabokat Kisbarátról.54 A tumulus vascsákányának 
(6. kép 6.) pontos párját eddig nem találtam. Kezdetle
ges vasforma, mivel két lemezből kovácsolva nem kerek, 
hanem mandula alakú, ovális 2 végén hegyesedő nyél
lyukat alakítottak ki. 
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A lelet csavart vaszablájú ugyancsak jellegzetes, a mi 
vas korunkban is gyakori típus (9. kép 12.). Számos pél
dányát ismerjük a már említett Somló környéki tumu-
lusokból,55 de előfordul a Somlóvásárhelyi II. (9. kép 
1., 4., 6.) a vaszari V. (23. kép 6—8.), s a csöngei,56 

nagybaráti, 57 süttői58 és kismezei59 tumulusokban is. 
Ez utóbbi kettőről érdemes megjegyezni, hogy a Somló 
környéki zablapálca típustól eltérően valószínűleg egy 
egyenes és vaskos vasrúdból készült zablapálcát kap
csoltak egyetlen füllel a szokásos csavart szájtagokhoz, 
míg a nagybaráti tumulus félköríves zablapálcájának 
egyetlen párhuzamát Glasinácról az ossovoi II. tumu-
lusból ismerem.60 

Külön érdekessége a tumulus leleteinek a nagyméretű 
bronzból készült, bordázott, s a közepén gúla alakú 
csúccsal ellátott pajzsdudor (5. kép). Az eddig látottak
kal ellentétben az analógiák a Balkán területére utalnak, 
s legközelebbi, nagyjából pontos párhuzamát egy 
Olympiából előkerült pajzsdíszen láthatjuk. Ugyancsak 
innen került elő lemez nélkül egy hasonló gúla alakú 
öntött csúcs.61 Bizonyos eltérést mutat, de rokonsága 
jól felismerhető a glasináci terület Citluci hasonló 
darabján.62 A különbség csupán a kereten jelentkező 
hólyagos és pontozott rozettákban mutatkozik. Ez a 
tumulus leletünkkel rokon abban is, hogy anyagában vas 
kardpenge töredéket vagy lándzsákat, csákányokat, vas-
zablát és kúpos lószerszám gombokat találunk. E gaz
dag fegyverzetet bronz lábvért, mellvért darab és bronz-

11. 1—2.: Boba; 3—4.: Csönge; 5—8.: Magyar Nemzeti Múzeum. 
11. 1—2.: Boba; 3—4.: Csönge; 5—8.: Ungarisches Nationalmuseum. 
11. 1—2.: Boba; 3—4.: Csönge; 5—8. : Musée National Hongrois. 
11. 1—2.: Боба; 3—4: Чёнге; 5—8: Венгерский национальный музей. 

csésze teszi teljessé. A további párhuzamokat a Donja-
Dolina-i temető sírjaiban találjuk,63 ezek azonban már 
sokkal erősebben bordázottságot, szélesebb és tagolt ke
retet mutatnak, s közöttük vasból készült példányok is 
akadnak, melyeket ezért is, valamint a leletegyüttesek 
egésze miatt ugyané típus későbbi változatának kell te
kintenünk. 

A bronztű (4. kép 10.) közvetlen analógiáját a nagy
baráti tumulus hasonló tagoltfejű tűiben kell látnunk,64 

míg a bronzlemez töredékek leletkörülményeit nem is
merve csak feltételezhetjük, hogy a korra jellemző leme
zes fémövekkel és ékszerekkel állnak kapcsolatban. 

A KOCSI TEMETKEZÉSRŐL 

A halomsírból előkerült kocsilelet, az első biztos és 
nem csupán feltételezett kocsitemetkezés a Dunántúl 
Hallstatt korában, ezért megérdemli, hogy behatóbban 
foglalkozzunk vele. 

A kocsi eltemetésének szokása jóval korábbi előz
ményekre megy vissza és kapcsolatban áll a már koráb
bi időkben feltűnő, majd mintegy kortünetként viszony
lag nagyszámban fellépő, azonban megjelenésben és ki-

12. Somlóhegy (Gallus S., Dis. Pan. II. 9. LUI. t.). 
12. Somlóhegy (S. Gallus, Dis. Pan. II. 9. LUI. t.). 
12. Somlóhegy (S. Gallus, Dis. Pan. II. 9. t. LUI). 
12. Шомлохедь. (S. Gallus, Dis. Pan. II. 9. t. LUD-
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13. Vaszar-Pörösrét (a lelőhely vázlatos helyszíni rajza). 
13. Vaszar-Pörösrét (Skizze der Fundstätte). 
13. Vaszar-Pörösrét (esquisse du site). 
13. Васар-Пёрёшрет (схематический план местности археологического 

объекта). 

vitelben igen különböző kocsikkal. Kocsileletünk egy 
hosszú fejlődési folyamatnak elég késői szakasza, amely
nek előzményeire is kell néhány rövid pillantást vetnünk. 

A péceli kultúra Budakalászon előkerült65 kocsija 
egyedülálló lelet, amelynek nálunk sem előzményei, 
sem közvetlen követője eddig nem ismeretes. Legköze
lebb ismét a bronzkor második felében találunk biztos 
adatokat a Kárpát-medencében kocsik használatára. 
Bizonyítják ezt a Tárcaírói előkerült bronz kerékagy
borító, s néhány hasonlónak korábban közölt, de eddig 
fel nem ismert töredéke.66 Ugyancsak a kocsiemlékek
hez sorolható, de közelebbről meg nem határozható és 
időhöz nem köthető az Árokaljáról és Abosról származó 
két bronzveretekkel ellátott harcikocsi kereke.67 

A bronzkor végén kezdődik Európaszerte a kocsik és 
kocsiábrázolások viszonylag tömegesebb előfordulása. 
Ezek legnagyobb része már kapcsolatot mutat valami
lyen formában a temetkezéssel, vagy általában a kul
tusszal, s ez a fejlődés nem ér véget a bronz és vaskor 
határán, hanem szinte megszakítás nélkül folytatódik 
tovább, kiterjedt formában a korai vaskor idején. Ezen 
hosszú időn belül inkább alaktanilag lehet csoportosí
tani, a különböző kocsileleteket. Már a bronzkor végén 
megjelenik a bronzból készült és urnával ellátott temet
kezési kocsi.68 Ennek a típusnak későbbi darabja a kis-
kányai agyagból készült urnakocsi.69 Ha pontos párját 
nem is, de hasonló urnakocsinak kerekét ismerjük 
Velemszentvidről,70 a csehszlovákiai Podebradból vala
mint más ottani leletből.71 Hasonló célra fából is készí
tettek fémveretekkel ellátott urnakocsit, amilyen pl. a 
Pécs-Jakabhegyi halomsírokból került elő.72 Egy má
sik csoportot képez az agyagból és bronzból készített 
kicsinyített kocsimodellek köre.73 Ezek gyakran oly 
pontos képét mutatják magának a kocsinak, hogy biz
tos adatot szolgáltatnak ezáltal a kor közhasználatú 
kocsijának rekonstrukciójához. Előfordulnak kocsik a 
rajzos ábrázolások között is, amelynek legfontosabb da
rabjai közé tartoznak a Sopron Burgstall-i urnák raj
zai.74 Gallus Sándor szerint ez utóbbiak is elválasztha
tatlanul összefüggnek a kultusszal és a temetkezéssel.75 

A korai vaskor fiatalabb szakaszában lép fel a temetke
zésnek az a formája, amikor használatban levő kocsit 
temetnek a halott mellé. Ezen az egységesnek látszó 
szokáson belül is úgy látszik számos változatot kell majd 
megkülönböztetnünk az elhelyezés módjától, a sírbatett 
kocsik típusától stb. függően.76 

A somlóvásárhelyi kocsimaradványok meglehetősen 
szegényesek, mivel a kocsiból csupán a kerékabroncs 
töredékek (7. kép.), nagy vasszegek (9. kép 11.), erő
teljesen korhadt tölgyfaszilánkok és vaskos deszkarész
letek maradtak meg.77 Valószínűleg a kocsi alkatrészei 
közé kell még sorolnunk két 7 cm átmérőjű bronzko
rongot (4. kép 1—2.). Ezeket Rhé Gyula kantárdísz
ként emlegeti, azonban a meghatározás helyességében 

Mí= az egyes halmok hozzare/o/eges maqassaga centimehrekben 

kételkedni lehet. A bronz zabiák és egyéb lószerszám
díszek bár igen változatosak ebben a korban, mégis 
egy nagy területre kiterjedő általánosan egyöntetű ké
pet mutatnak, s közöttük sehol sem találunk az emlí
tettekhez hasonló nagy korongos kantár vagy egyéb dí
szeket. A nálunk e korból ismert lószerszámdíszek és 
zabiák ebbe a nagyobb egységbe szervesen épülnek 
be, és szerkezeti szempontból nem igen térnek el az 
ekkor másutt is általánosan használt hasonló leletek
től. Annál is inkább feltűnő, hogy ilyen korongokat 
csak a Dunántúlról ismerünk, s ezek csaknem mindig 
egy gazdag, nagy tumulusban eltemetett és mellékle
tekkel gazdagon felszerelt halott sírjából kerülnek elő. 
A somlóvásárhelyi I. sz. halomban a kocsileleteken kí
vül lándzsákat, kardot, baltákat és pajzsot helyeztek 
lószerszámok és ételmellékletek mellé a minden bizony
nyal előkelő halott sírjába. 

Hasonló fémkorongokat találunk a Börzsönyi A. ál
tal feltárt „Nagyhalomban",78 amely már mint neve is 
mutatja nem közönséges halott maradványait fedte. 
Ezek rendeltetéséről Börzsönyi A. a következőket írja: 

„Nálunk vaspöngőnek, Zala megyében vascsöngőnek 
nevezték a fatengelyes szekereken a kerékagy mindkét 
felére alkalmazni szokott vaskorongokat, ilyennek tar
tom a mi leletünket i s . . . Alakjuk korong 4 cm átmé
rőjű, nagy környílással, melyet egyik oldalon bordás 
perem vesz körül, másik felük sima. 6 db többé-kevésbé 
teljes korong és 2 db töredékes fordul elő. A szekérnek 
többi része után való kutatásom eredmény nélkül ma
radt, úgy látszik fából volt és teljesen megsemmisült."79 

Bár a néprajzi irodalomban erről további adatokat 
nem találtam, Börzsönyi megfigyelése az akkor még né
hol használatban levő fatengelyes kocsikkal kapcso
latban értékes adatokat szolgáltat egymagában is, és 
valószínűvé teszi ezen korongok rendeltetésének helyes 
megfejtését. 

Börzsönyi a nagybaráti Nagyhalmot csak részben 
tárta fel, egy keresztárokkal, ezért a leletek korántsem 
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szolgáltathatják a halomban elhelyezett tárgyak teljes 
invertárját, s az előkerült darabok is (vascsákány, ló
szerszámdíszek, zabiák stb.) az átlagosnál gazdagabb 
temetkezésekre vallanak. Meg kell említenünk, hogy a 
közleményből a leletek egymáshoz való viszonya nem 
derül ki, de talált az ásató itt is „teljesen elpudvásodó 
fadarabokat"80 is, melyeket a sírkamra belső faépít
ménye maradványainak tartott. Egy másik lehetőség, 
hogy a kocsit a halottal együtt elhamvasztották, mivel 
az összes leletek egy vastag faszenes, hamus rétegből 
kerültek elő, s a kisebb bronztárgyak tűzben összeol
vadtak.81 Mindez természetesen, a kocsival együtt csak 
feltevés, bizonytalan találgatás, amelyet bizonyítani 
nehéz lenne. 

Ha tovább keresünk Börzsönyi Arnoldnak azon meg
figyelése nyomán, hogy a korongok vagy pöngők egy 
fából készült kocsi fémalkatrészei voltak, akkor a du
nántúli leletek között tovább bővíthetjük a párhuzamok 
körét. Vaszaron az V. sz. halomsírban 3 db, egy na
gyobb és két kisebb az eddig említettekhez hasonló 
egyik oldalán sima, másikon pedig az 5 ill. 3,7 cm átm. 
belső nyílás körül megvastagodó bordával ellátott ko
rongot találunk (25. kép 1—3.). Talán az itt elhelye
zett kocsi (?) alkatrészeinek minősíthetjük még a ha
lom leletei között levő 7 cm átmérőjű vaskarikákat, me
lyek sem ékszer, sem lószerszám díszeként nemigen 
szolgálhattak. A sír belső elrendezésének vázlatos raj
zán (18. kép.) a vaskarikák és korongok egymáshoz 

14. Vaszar-Pörösrét (a halomsírok 1957-ben). 
14. Vaszar-Pörösrét (Die Hügelgräber in 1957). 
14. Vaszar-Pörösrét (les tumulus en 1957). 
14. Васар-Пёрёшрет (курганы в 1957-м году). 

közel egy karos vasbalta mellett vannak, feltüntetve, 
egyéb ásatási megfigyelések hiányában azonban mesz-
szemenő következtetésekre nem vállalkozhatunk. Annyi 
bizonyos, hogy a vaszari V. sz. halom leletei is igen 
gazdagok — vascsákány, vaskés, zabiák és finomművű 
lószerszámdíszek, valamint figurális díszű kerámia 
— voltak. 

Hasonló környezetben, fegyverek, zabiák, sisak, 
összeégetett lószerszámdíszek és gazdag kerámia, tehát 
egy előkelő halott mellékletei között találunk 2 db bor
dás vaskorongot a csöngei I. sz. halomsírban, amelyek
hez itt 2 db, a belsőnyílás átm. nagyjából megfelelő 
vaskorong tartozik.82 Hasonló, de kisebb méretű (6 cm 
átm. 2,5 cm belső átm.), korongokat találunk a bobai 
tumulus83 (11. kép 1—2.) leletei között, amelyek belső 
kerületén kiemelkedő keret van a szokásos bordaszerű 
megvastagodás helyén. Ez a lelet ezért is érdekes, mi
vel a korongok egyikét nem magában, hanem egy kb. 
14,5 cm hosszú, egyik végén töredékes, eredetileg kb. 
2,5 cm vastagságú erős kovácsolt vasrúdon találjuk. 
A rúdnak csaknem egész felületét kéregszerű vastag 
ráoxidálódott kavicsos salak réteg borítja, amelytől csak 
néhol látható a vas eredeti felszíne. A rúdnak egyik ké
regtől mentes végén találjuk a tűzben deformálódott 
korongot. Ebből arra következtethetnénk, hogy a 
töredékes vasrúd egy kisebb kocsi vastengelyeként 
szolgálhatott, s ez egyben magyarázatot ad arra is, hogy 
miért kisebb a korongok belső környílása az előbbiek
nél. 

A fentebb mondottakat összefoglalva megállapíthat
juk, hogy a somlóvásárhelyi I. sz. halomban talált kocsi 
egyedülálló lelet a Dunántúlon, ha azonban Börzsönyi 
Arnold már idézett feltételezése beigazolódik, akkor to
vábbi kocsitemetkezésekkel is számolhatunk. Fennáll 
azonban az a lehetőség is, hogy egy sajátos lószerszám
dísszel van dolgunk. 

Megkönnyíthetné és bizonyos fokig valószínűsít
heti a dunántúli kocsik feltételezését az a tény, hogy a 
Kárpát-medence területén a közelebbi korból ismerünk 
már kocsitemetkezéseket. A magyarországi szkíta le
letek között Márton Lajos84 és Párducz Mihály meg
állapítása szerint több kocsileletet is találunk. Ezek kö
zül igen értékes adatokat szolgáltat a pontosan megfi
gyelt Szentes-Vekerzug-i 13. sír, amelyben többek kö
zött négykerekű kocsi szegekkel felerősített abroncsait, 
és kerékagyat védő vasperselyeket találtak.85 Különö
sen fontos számunkra az 5 db persely, amelyeknek ren
deltetése nagyjából azonos lehetett a már említett bronz, 
illetve vaskorongokéval (ha ugyan ezek valóban kocsi
hoz tartoztak). Az említett vasperselyek olyan 15 cm 
átm. vaskorongok, amelyeknek 5 cm belső nyílásából 
csövesen kiemelkedő 3 cm magas peremrész áll ki. A per
selyeket 3 db szeggel erősítették a kerékagy külső és 
belső oldalára és rendeltetésük az volt, hogy mind a 
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15. Vaszar I. halomsír. 
15. Vaszar 1. Hügelgrab. 
15. Vaszar, Tumulus No Г. 
15. Васар, I курган. 

kerékagyat, mind pedig a fatengelyt, melyek a fából ké
szült kocsinak leggyorsabban pusztuló részei, az idő 
előtti kopástól megóvják. 

Hasonlóképpen fontos a gyöngyösi86 lelet, amely 
ugyancsak kerékabroncs és kocsi alkatrészeket tartal
mazott mivel e két leletben talált iga, vagy hám vasal
katrészeit képező leletek segítségével két további felté
telezett kocsitemetkezést lehetett megállapítani olyan 
helyeken, ahol a kocsinak meghatározott tárgyi bizo
nyítéka ezeken kívül nem maradt. Ilyenek voltak a 
Szentes-Vekerzug-i 12. sír, és a Diósgyőr Vasgyár-i lele
tek87, ahol ugyancsak páros lótemetkezéssel együtt „kocsi 
vagy iga (?) alkatrészek is szerepeltek".88 Fontos meg
állapítások számunkra, hogy egyes kocsik teljesen fából 
készültek, valamint, hogy a kocsikat esetenként rész
ben elégetve, részben összetörve helyezték a halott 
mellé, s így előfordulhatott, hogy a kocsi még össze
tört állapotában sem teljes egészében került a sírba.89 

Mindezek ha nem is megoldását, de egy bizonyos értel
mezését adhatják a Dunántúlról előkerült kocsileletünk 
igen szegényes voltának, amelynek behatóbb vizsgála
tánál a szkíta anyagon tett megfigyelésekre, mint fon
tos szempontokra vissza kell térnünk. 

Mint minden egyéb kocsival és temetkezéssel kapcso
latos jelenség, a kocsi sírba való eltemetése sem kizáró
lagos, a Kárpát-medence területére korlátozódó jelen
ség. Már Párducz Mihály megállapította, hogy a nagy
baráti tumulus leletanyaga „több rokonvonást mutat a 
csehszlovákiai Bylan-i, s ezen keresztül a délnémetorszá
gi kocsitemetkezéses kultúrával. E kultúra késői kép
viselőjének látszik".90 

A somlóvásárhelyi I. sz. halomsír leletei minden két
séget kizárólag, már első pillanatra bizonyítják azt a 
szoros genetikus összefüggést, amely mind a temetkezés 
rítusában, mind pedig az egész leletegyüttesben megmu
tatkozik.91 Ezt a genetikus kapcsolatot szemléltetően 
igazolja a kultúrában előforduló kocsitemetkezések vi
szonylag nagy száma, valamint az egyes leletdarabok 
azonossága. Sajnos a kultúra igen gazdag leletei nem 
sok lehetőséget nyújtanak a dunántúli hallstatt-kor jó
val szegényesebb kocsi leletével való összehasonlításra. 
Míg a Dunántúlon csak kevés valószínűséggel próbál
tuk a néhány csak többé-kevésbé megfigyelt lelőhelyen 
előforduló jelentéktelen tárgyaknak kocsihoz való tar
tozását feltételezni, addig a Bylan-i kultúra számos ismert 
kocsitemetkezése között több mintaszerűen feltárt sír 
segítségével egy egész sor gazdag felszerelésű, jól rekonst
ruálható kocsit találunk. 

A Bylan-i kultúra kocsija minden esetben megvasalt 
kerékabronccsal, gyakran pedig a kerékagy mindkét 
oldalán lemezből készített profilált kerékagyborítók
kal, csüngősdíszű kerékagy szegekkel nem ritkán bronz
veretes kocsiszekrénnyel és számos egyéb fémalkatrész-
szel ellátott. A leletek között néhány szerencsés esetben 
(Straskov, Hradenin, Planany) felismerhető, sőt éppen 

kiemelhető fémveretekkel gazdagon díszített igát talál
tak,92 amelyekre eddig a mi területünkön nincs példa. 
A gazdag leletanyag és a gondos megfigyelések alapján 
a hám szerkezete, és a lovak befogásának módja is 
többé-kevésbé rekonstruálható volt. A kocsitemetkezé
sek itt is a leggazdagabb, az úgynevezett „fejedelmi 
sírokban" fegyverekkel, főként karddal, lándzsákkal és 
csákányokkal, lószerszámdíszekkel, zabiákkal és nagy
számú edény melléklettel járnak együtt.93 

Mindezekből világosan kitűnik, hogy sem a közeli 
szkíta terület, sem a Bylan-i kultúra rokonleletei ko
csink helyreállításához közvetlen segítséget, pontos 
párhuzamokat nem szolgáltatnak. A somlóvásárhelyi 
és a többi feltételezett dunántúli kocsileletek egyszerű
ségükkel szinte egyedül állnak korunkban. Ha mégis 
megkíséreljük vázolni a helyreállítás lehetőségeit, akkor 
legtöbbször ismét csak feltevésekre, gyakran pedig 
többféle lehetőség és számos megoldatlan kérdés fel
tevésére vagyunk utalva. Biztosabb adataink erre csak a 
Somlóvásárhely I. halomsírban vannak, azonban itt is 
mindjárt nehézségekbe ütközünk. Az itt talált kerék
abroncsok együttes hosszúsága jelenleg 796 cm. Az 
ásatásról szóló rövid leletközlés határozottan egy kocsi 
két kerekének abroncsrészeit említi,94 így azonban egy 
kb. 125, de ha az abroncsok töredékesek vagy hiányo
sak, akkor lehetséges, hogy 130 cm átm. kerekeket kell 
elképzelnünk. Mind a kétkerekű kocsi, mind pedig az 
ilyen nagy kerékátmérő ebben a korban egészen ritka 
jelenség.95 Kérdésessé teszi a megfigyelések hitelességét, 
hogy az ásatás megkezdésekor már csak a leletek egy 
része volt eredeti helyén található, a másik rész eredeti 
helyzetét már csak elmondás alapján lehetett rekonstru
álni,96 valamint az, hogy Rhé Gy. nem különíti el köz
leményében ezektől a gyakran bizonytalan elmondások
tól a saját megfigyeléseit. Másrészt meg kell említeni azt 
is, hogy Mózner László helybeli káplán a leleteknek 
csak nagy részét, és nem a teljes leletanyagot gyűjtötte 
össze.97 Mindezek az ellentmondó, önmagukban bizo
nyosnak látszó adatok megnehezítik, hogy bármilyen 
feltevést is tegyünk a kocsira vonatkozólag. Ha mégis 
választanunk kell a többféle lehetőség között, akkor 
tán leghelyesebb a meglevő leletek alapján némi fenn-
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16. Vaszar I.: II. halomsír. 2.: III. halomsír 
16. Vaszar 1.: II. Hügelgrab. 2.: III. Hügelgrab 

16. Vaszar 1.: Tumulus No II., 2.: Tumulus No III. 
16. Bacap l.: И. курган, 2.: Ш. курган 

tartással ugyan, de elfogadnunk a kocsi kétkerekű vol
tát. Ez esetben a kocsi rendkívül egyszerű, nehézkes 
kétkerekű kordé lehetett. Anyaga megállapíthatóan 
tölgyfa volt,98 s ebből készült a kocsi 4—5 cm vastag 
fatengelye is. A kocsi két kereke vagy tömör farészek-
ből készülhetett," vagy pedig küllős, igen vaskos kerék
talpakkal ellátott, megvasalt kerék lehetett. A kocsi kere
kében az egymástól szabálytalan távolságra beütött vas
szegek a vasabroncs belső oldalán erős kitüremlést idéz
tek elő. Egy ilyen körös-körül egyenetlen, kiálló része
ket mutató összefüggő vaskarikát sohasem tudtak 
volna pontosan ráilleszteni a fakerékre, de nem képzel
hetjük el azt sem, hogy a kerékre való ráhúzás után 
hidegen ütötték rá az erős abroncsot. A kerék megva-
salása csak úgy történhetett, hogy a szalagszerü vas
lemezt előzőleg tüzesen átlyukasztották a szegek szá
mára, majd a kerék köré hajtották és a már átütött 
lyukakon keresztül körben a kerékre szegezték. A le
mez két vége egymásra hajlott, amelyet végül egy szeg
gel fogtak össze, az itt jelentkező egyenetlenséget elka
lapálták. Az igen hosszú szegek tanúsága szerint és 
Rhé Gy. megfigyelése alapján100 a keréktalp 12—14 cm, 
de esetleg még ennél is szélesebb volt. Ehhez hasonlóan 
magas keréktalpat látunk Strettweg-i kocsi kerekén.101 

17. Vaszar I., 5., 8.: III. halomsír; 3—4. :1I. halomsír; 2., 6—7.: szórványos 
leletek. 

17. Vaszar 1., 5., 8.: III. Hügelgrab, 3 4.: II. Hügelgrab; 2. 6 - 7 . : 
Streufunde 

17. Vaszar, 1., 5., 8.: tumulus No III; 3—4.: tumulus No II.; 2., 6—7. 
trouvailles isolées. 

17. Bacap 1., 5., 8. Ill курган; 3—4: II курган; 2., 6—7: отдельные 
археологические находки. 



18. Vaszar V. halomsír (az ásató vázlata). 
18. Vaszar V. Hügelgrab (Skizze des Grabungsleiters). 
18. Vaszar, tumulus No V (esquisse du fouilleur). 
18. Bacap, V курган (схема производившего раскопки). 

A kocsi kerekének akár külső, akár belső oldalán szere
pelhetett a tengely és a kerék védelmére szolgáló két 
bronzkorong. A kocsi felső fa építményéről, az esetle
ges kocsiládáról, valamint a kocsi lapjának és a ten
gelynek összeerősítési módjáról semmit sem tudunk. 

Még ennél is jóval kevesebbet mondhatunk a dunán
túli többi „vaspöngő" leletekről. Ha ezek a kocsihoz 
tartoztak akkor csaknem teljesen, egészükben fából 
készülteknek kell tartanunk ezeket a kocsikat, amelye
ket néhány a mindenütt előforduló teljesen összerozs
dásodott és felismerhetetlen vaskapocs tartotta össze. 
A kocsi tömör fakerekét, amely nehezen elkészíthető és 
több rész egybefaragásából állt, óvták csupán fémalkat
részekkel. A nagybaráti tumulusban talált 8 db vasko
rong alapján arra gondolhatnánk, hogy talán négyke
rekű kocsit helyeztek el. A Lázár- gyűjtemény korong
jai talán egy vastengelyű kocsi részeit képezték. Kérdé
ses, de meg sem kísérelhető, hogy magyarázatát adjuk 
a Csöngén talált vaskorongokba illő kisebb tutulus-
forma tárgyak rendeltetésének. Hasonlóképpen nem 
tudjuk magyarázatát adni a Vaszaron talált páratlan 
számú, különböző méretű vaskorongoknak. Ez a je
lenség még a lelet hiányosságának feltételezése mellett 
is csak úgy lenne magyarázható, hogy ha két külön
böző méretű tengellyel ellátott kocsit tételezhetnénk fel, 
ez azonban ebben a korban több mint valószínűtlen. 

Mindaz tehát amit következtetésképpen a Dunántúl 
területén a Hallstatt-korban használatos kocsiról a 

leletek alapján levonhatunk vajmi kevés, s nem mentes 
az ellentmondásokról. Talán a leleteink hiányosságát 
magyarázhatja az a Bylan-i kultúra leleteinél tett meg
figyelés, hogy a kocsit egyes sírokba csak szimboliku
san helyezték és annak egyik részével (tengelyszeg, ve
ret, vagy egyéb vasalás) helyettesítették, ugyanúgy, 
ahogy a teljes lószerszám helyett esetleg csak egy zablát 
tettek a halott mellé.102 Másrészt lehetséges, hogy a 
kocsikat elégetés után helyezték a sírba, s ezért for
dulhatott elő, hogy nem minden rész került a halott 
mellé, amint ezt a szkíta kocsitemetkezéseknél is 
látjuk.103 

A lehetőség tehát fennáll, hogy a somlóvásárhelyi 
halomsíron kívül még más dunántúli Hallstatt-kori 
halmokba is temettek kocsikat, vagy azok egyes ré
szeit, de az itt feltételesen megemlített kocsileletek tény
leges kocsivoltát csak az újabb szerencsés és jól megfigyelt 
leletek igazolhatják, vagy cáfolhatják meg véglegesen. 
Végezetül megállapíthatjuk, hogy a Dunántúlon egy 
sajátos kocsitípust találunk a Hallstatt-kor második fe
lében. Ez szoros kapcsolatban áll a Bylan-i kultúra ha
sonló korú kocsitemetkezéseivel. Ezt a kapcsolatot 
igazolják a leletegyüttes összeképe és maga a kocsite
metkezés szokása. Eltér egymástól a két leletcsoport a 
temetkezés rítusában, (mivel a Bylan-i kultúra kocsi
temetkezései általában csontvázas temetkezéssel fordul
nak elő) és a halom belső szerkezetében (mély, fölbe
ásott négyszegletes kamrasírok),104 valamint a leletek 
jóval nagyobb gazdagságában, amelyre eddig nálunk 
nincs példa. Másrészt éppen szegényes és hiányos vol
tuknál fogva hasonlóságot mutatnak a szkíta területen 
előkerült kocsitípusokkal, ezzel szemben sokkal feltű
nőbb az az eltérés, amely a kocsi eltemetésénél többi 
részleteiben a szkíta és hallstattkori kocsileleteink között 
fennáll, mivel ez utóbbiak halom és fejedelmi halott 
nélkül páros lótemetkezéssel fordulnak elő.105 

A som lóvásárhelyi I. sz. halom tehát egy előkelő 
harcos sírját és a dunántúli késői hallstatt-kori sajátos 
kocsiját vagy annak részletét őrizte meg számunkra. 

A II. SZ. HALOMSÍR 

Az első halomtól délre, a „Cédulaház" mögött fek
szik, az állomástól a községbe vezető út déli oldalán 
levő vásártéren a II. sz. halom. 

„ . . . Ezen épület mellett, valamint vele szemközt a 
temetői halomhoz hasonlóan két ellaposodott domb 
á l lo t t . . . " A Cédulaház mögötti halomnak terjedelme 
pontosan nem állapítható meg, mert ezen a részen tar
tották az állatvásárokat, „így a halom erősen leko
pott. . . " Amennyire az ásatásokon meg lehetett álla
pítani, az első sírhalomnál jóval nagyobb terjedelmű, 
mintegy 30 méter lehetett. A halomhoz északnyugat 
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19. Vaszar V. halomsír. 
19. Vaszar V. Hügelgrab. 

felől félköríves, humusszal kevert, homokból álló, el
laposodó földhányás kapcsolódott. A halomból már 
korábban követ bányásztak, s így ebben nagyobb mé
retei ellenére is az előbbihez viszonyítva lényegesen ke
vesebb kő volt. Talán ezzel magyarázható, hogy a ha
lom leletei sokkal szegényesebbek és rongáltabbak, 
melyek mint olvassuk „ . . .teljesen szétzúzott állapotban 
kerültek felszínre".106 

A halomból előkerült leletek 1. Fekete agyagedény töredé
kei, 2 db (2. kép 9. és 29. kép 2.) kívül és belül grafitozott. 
(H 1928. 23. a-b) Ltsz: 63.25.29. 2. Állatfigurákkal díszített 
fekete agyagedény töredékei, 13 db (eredetileg 30 db) (2. kép. 
1—8; 3. kép; 29.kép 3;) (H 1928.24.a-m.) Ltsz: 63.25.28.— 
29. Rhé Gy. közlése alapján: „Legszebb leletek itten 
egy tálszerü edénynek töredékei, amelyek közül két szarvas 
és három madár utánzat a legkiválóbbak. Az edény anya
ga jól iszapolt agyag, kívül-belül egyenletesen feketére szí
nezett. A hallstatti kultúra keretén belül az állatalakokkal 
való díszítés ha nem is gyakran, de használatos A mi 
töredékeinken feltűnő azoknak lapok szerinti kidolgozása, 
ami az állati alakokat nyúlánkká és szögletessé formálja. 
A két szarvasnak nemcsak teste, de lába is természet ellene
sen elnyúlik, szemmelláthatóan bizonyos praktikus cél felé 
törekszenek. E célt legjobban az egyik szarvas alak magya
rázza. Ugyanis a lenyúló két első lábon az edény testével való 
érintkezési felületnek egy kis darabja megvan, ez a rész pe
dig az edény oldalfelületének egy darabkája, vagyis a függő
legesen álló állat teste az edény fülét helyettesítette. A két ma
dár alak is egy fül töredékén ül. Töredékeinkből úgy gon
doljuk az edényt összeállítani, hogy a bemélyített ékalakkal 
díszített edény testére négy fül úgy volt szerelve, hogy a 
szarvas a szarvassal a madár a madárral állott szemben."107 

Rhé Gy. megállapításával szemben azt kell monda
nunk, amit az előkerült cserepek is bizonyítanak, hogy 

19. Vaszar, tumulus No V. 
19. Bacap, V курган. 

a szarvas alakok lehetséges, hogy nem is szarvast, ha
nem szarvasmarhát ábrázoltak,108 valamint nem egy 
tál, hanem egy-egy situla pár fedőjét díszítették. A le
letben szerepel ugyan egy fényes fekete színű, finoman 
iszapolt vékonyfalú tálacska, ennek azonban nem vol
tak madár alakú díszei. A madár alakok tehát egy 
másik edényhez tartoztak, esetleg a Rhé Gyula által 
említett tálhoz, amelynek azonban egyéb maradványát 
nem találtam. 

3. Vaszabiák, 4 db (9. kép /., 4—6.). Csavart testű, két
tagú, némelyikben karika, vagy ennek töredéke látható. A ké
pen látható zabiák szájvasaihoz kétoldalt hurkosfejű erős 
aklaszeg töredékei tartoztak, amelyek segítségével valamilyen 
szilárdabb anyagot, esetleg pusztuló anyagból készült zabla
pálcát rögzítettek. A zabiák állapota rendkívül rossz, ma már 
inkább csak vastörmelékek.(H. 1928. 25—27.) Ltsz: 63.131. 
1—2; 63.25.17. 4. Vaskarikák a) átm. 6 cm (H 1928. 28.), 
b) átm. 4 cm (9. kép 7.) (H 1928. 30.) Ltsz: 63.146. 1., c) 
átm .3—3 cm 2 db (8. kép 11; 13.) (H 1928. 31.), d) átm. 5 cm 
(H 1928. 29.). 5. Vas kantárgombok. Az ásatási közlemény 
szerint 12 db, a leltárkönyvben fennmaradt fényképeken 9 db. 
Elvesztek. Méreteiktől függően 3 különböző típus volt: 
a) A leltárkönyv rajza és a fénykép egyszerű vaskorongot mu
tat, melynek közepébe a hátlapon kétfelé hajló szegecset 
kalapáltak. 4 cm átm. 3 db (8. kép 3—5.) (H. 1928. 321. 
a-c), b) teljesen hasonló, átm. 3,2 cm 2 db (8. kép 1—2.) 
(H 1928. 33. a-b.), c) hasonló, átm. 2,8 cm 4 db (8. kép 6—9). 
(H 1928. 34. a-d.). 6. Vascsüngők. 30 db került elő (8. kép. 
12.) hossza 70—75 mm. Elveszett (H 1928. 35.). 7. Vastöredé
kek, 4 db egy vasrúdból összekovácsolt hurkos fejű szegek 
darabjai (8. kép 10.) (H 1928. 36.). 8. ívelthátú vaskés tö
redéke (9. kép 7.) hossza 7,8 cm (H 1928. 37.) Ltsz: 63.131.6. 
9. Fenőkő függesztőlyukkal (9. kép 8.) hossza 9,5 cm (H 
1928. 38J Ltsz: 63.25.31. 10. Hurkosfejű vastengelyszeg (9. 
kép 9.). Elveszett (H 1928. 39.). 
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20. Süttő (?) Esztergom, Balassa Bálint Múzeum. 
20. Süttő (?) Esztergom, Balassa-Bálint-Museum. 
20. Süttő (?) Esztergom, Musée Balassa Bálint. 
20. Шюттё (?) Эстергом, музей им. Балинта Балашша. 

A halom közepén itt is hamvasztott emberi csontváz 
részei feküdtek a földön szétszórva. „ . . .e körül ugyan
csak nagy mennyiségű kisebb és nagyobb edénytöre
dékek hevertek", közöttük a plasztikus szarvas és ma
dárfigurákkal díszített tál töredékei. Csupán a hal
lom... „délkeleti középrészen volt vasból készült 
zabla, kés és kantárveretek elhelyezve. A kantár vé
kony vaspléhből készült körlapokban és karikában vég
ződő hosszúkás lelógó vaslemezekkel (csótárral) volt 
díszítve".109 

A somlóvásárhelyi II. tumulus kerámiája az előző
höz hasonlóan meglehetősen hiányos, így a leltárkönyv 
által jelzett fekete kívül-belül grafitozott agyagedényről 
közelebbit nem mondhatunk. Szarvasmarha ábrázolás 
és a madár test (1. kép 2.) már sokkal érdekesebb szá
munkra, bár itt is igen hiányos az anyag, a Rhé Gy. 
által szarvasként említett marha ábrázolás, melynek lá
bán az edény töredéke is látszik, egy fedő fogórésze 
(2. kép 2. és 29. kép 3.) volt, s lényegesen különbözik a 
másik állat töredéktől, melynek négy karcsúbb lába kü
lön kidolgozott és nem tömbszerű. A cserép-darabok 
bizonysága szerint a sírban eredetileg 2—2 külön tí
pusú szarvasmarha figurális díszített fogójú situla fedő, 
és valószínűleg hozzá tartozó situlák lehettek, mivel a 
madáralakok ehhez nem tartozhattak, lehetséges, hogy 
a Rhé Gy. által említett tálat díszítették. Az edény fe
delének a fogóján kidolgozott állatalak nem ritka, a 
mesteri tumulus situla fedőin is megtaláljuk madár alak 
formájában. Az ausztriai Bernardstahl situla fedőjén 
ugyancsak madáralakot találunk.110 Ez urnához hason
lóan a soproni Burgstall (?) tumulusából előkerült tá-
lacska peremén madár alakok sorakoznak. Valószínű
leg így kell elképzelni a Rhé Gy. által említett tálszerű 
edényen is madár alakok elhelyezését.111 A tumulus 
leleteinek másik érdekessége, az egyszerű vasból ké
szült nitthez hasonló korongos, csüngős lószerszám ve
retek (8. kép 1—9., 12.), melyek ritkán fordulnak elő. 
Méretük különböző 3—4 cm között változó. Egészen 
hasonló példányt találtam a süttői tumulusok anyagá
ban (7 db). Ezeknek hátlapján jól látható, hogy egy 
nagyobb korongos és egy kisebb hátsó szabálytalan 
alakú vaslemezt egy darab mindkét, az első és hátoldal
ról szétkalapált drótdarab segítségével fogták össze, 
melyek között 2—3 mm hézag maradt valószínűleg va
lamilyen szíjazat befogadására.112 Ugyancsak ilyenek 
fordultak elő a Lázár-gyűjtemény Csöngéről származó 
tumulus anyagában (11. kép 3—4.), s hasonlók töredé
keit őrzi a keszthelyi múzeum somlói kurgán megjelö
léssel. Ugyanilyen lószerszám véreteket találunk a 

21. Vaszar V. halomsír. 
21. Vaszar V. Hügelgrab. 
21. Vaszar, tumulus No V. 
21. Bacap, V курган. 

Hradenin-i temető 10. sírjának leletei között.113 Egy-
egy darab előfordult a vaszari III. és IV. halomsírban 
(17. kép 8. és 23. kép 9.), ezekről azonban nem lehet 
megállapítani, hogy valóban lószerszám töredékei vol
tak-e avagy egyszerűen csak nittként alkalmazták. 
A csüngők, mint az egyik töredék mutatja (8. kép 3.) e 
korongra voltak függesztve. A tumulusban levő vas
késről (9. kép 7.) és a fenőkőről (9. kép 8.) csupán 
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annyit, hogy mindkettő különösen a vaskés igen jel
lemző és elterjedt a hallstatt-kori sírokban, s az utóbbi
nak pontos mását a Pécs-Jakabhegy-i 201. tumulusban, 
valamint a hallstatti temető leletei között találjuk. 

A III. SZ. HALOMSÍR 

A II. sz. halomtól keletre 60 m-re fekszik ugyancsak 
a Cédulaház közelében. Ezt a telek tulajdonosa nem en
gedte felásatni. A közepén horpadás jelezte, hogy a 
belsejében sírkamra lehetett, amely beomlott. Alakja 
szabálytalan dél felé elnyúló kör, átmérője 24 és 32 m 
között változik. A halom délkeleti oldalán „egy a 
csúcshoz felvezető töltés csatlakozik, amely a szántó
földek felé lassan ellaposodik". A halom egy részét út-
bevágás pusztította el. Az így keletkezett metszetben 
kevesebb a kő, mint az előbbi halmoknál. Rhé Gy. 
megemlíti, hogy talán itt volt az első halomnál is ta
pasztalt bejárati folyosó. Nagy valószínűséggel ezt is 
hallstatt-korinak tételezi fel.114 
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22. Vaszar V. halomsír. 
22. Vaszar V. Hügelgrab. 
22. Vaszar, tumulus No V. 
22. Васар курган, V. 

A halmot a házhely tulajdonosa később felásatta, 
de állítása szerint egy kocsi kövön kívül mást nem ta
lált. 

II. A VASZARl HALOMSÍROK 

A vaszari halomsírok feltárását ugyancsak Rhé Gyula 
végezte. Az 1932 őszén lefolyt ásatás során a „Pörös-
rét" keleti dűlőjében levő 3302—3310 sz. parcellák 
közötti területen hat halomsírt tárt fel. Sajnos az ása
tás folyamatáról és eredményéről semmiféle jelentést 
nem készített, így annak menetéről és a helyszínen tett 
megfigyelésekről csupán az ásatáson készített jegyzetek 
és néhány megmaradt és nehezen értelmezhető lapja, 
néhány rajz a leltárkönyv és régi fényképek alapján 
szerezhetünk, legtöbbször nagyon hiányos értesülé
seket. 

A Pörösrét Vaszar község határában a falutól délre, 
mintegy másfél kilométerre fekszik (30. kép). Észak 
felől a község magasabban fekvő dombjai, délről hosszú, 
nagyjából K-NY irányú dombhát, a pápai dombok fog
nak közre egy mélyebben fekvő sík területet. Közepén 
a Gerence patak szeli át. A halomcsoport e patak partjá
tól délre, mintegy kétszáz méterre esik és egykor szá
mos, elég nagyméretű halomból állott. A halmok szá
mát ma már pontosan megállapítani nem lehet, de 
nagyjából 17 halom ma is jól felismerhető és számos 
enyhe kiemelkedésről viszont már csak ásatás döntheti 
el, hogy valóban temetkezést takar-e? 

Sajnos Rhé Gy. jegyzetei alapján a halmok számozá
sát azonosítani nem lehet, ezért a vázlaton látható sor
számok nem fedik az anyagleírásnál közölt sorrendet. 
Sándor Imre, akinek rétjén annak idején az ásatást vé
gezték, azt állítja, hogy csupán két halmot tártak fel, 
s ezeknek a helyét tudta csak megmutatni (13. kép.) 
(V—VI. halom rajz). Ettől a halomcsoporttól észak
nyugati irányban egy magányos 65 m átmérőjű és 
180 cm magas halom áll. Ezt a helybeliek megkülönböz
tetésül a másik halomcsoporttól Egyes halomnak neve
zik.115 

AZ I. SZ. HALOMSÍR 

A halomról semmit sem tudunk, innen csupán egy 
edény származik. 

1. (15. kép.) Öblös, szélesszájú, nyomott urnaforma. Ala
csony szájpereme meredeken kifelé hajlik, válla csonkakúpos, 
hasa öblös, legömbölyített. Vállán mélyített vonaldísz, s raj
ta három bütyök ül. Hasán függőleges, sűrű kannelurák. 

23. Vaszar V. halomsír. 
23. Vaszar V. Hügelgrab. 
23. Vaszar, tumulus No V. 
23. Bacap, V курган. 



A nyakat és vállalat félköríves szalagfül köti össze. Felső
része grafitozott, iszapolása és égetése jó. Magassága 23 cm. 
száj átm. 22 cm, has átm. 31,5 cm, fenék átm. 9,5 cm (H 1932, 
I.) Ltsz: 63.19.7. A halomból előkerült urnához hasonló edé
nyek darabjai kerültek elő szórványosan az ásatás területén. 
Hasonló díszt mutat a kismezei tumulus, formájában bizo
nyos fokig eltérő magasnyakú urnája.116 

A II. SZ. HALOMSÍR 

Bolygatott, középen horpadást mutatott. A sír raj
zán (31. kép) látható csontváz a halom alapjánál ma
gasabb szintből, 140 cm mélységben került elő, így nem 
tartozhatott az eredeti temetkezéshez. Combjánál 
16 cm hosszú, fátokban levő, vas függesztővel ellátott 
vaskés került elő. Ezt csupán az ásatási feljegyzésekből 
ismerem. 

A halomból előkerült leletek 1. Fekete felsőrészén grafi
tozott agyagedény töredékei (29. kép 6.) (H 1932. 2.). 2. 
Vastagfalú urna töredékei (29. kép 5.). Szájpereme kihajló, 
nyakán grafitozott zeg-zugos vonaldísz alatta bütykök ül
nek. Füle töredékes. Hasán hármas ujjnyi széles besimított 
ferde kannelurák díszítették. (H 1932. 3.). 3. Magas, széles
szájú urna (16. kép 1.) pereme élesen kihajló. Nyaka ala
csony, has megnyúlt, öblös, meredeken összeszűkül. A nyak 
és a váll között 1 cm széles grafitos zeg-zug vonal fut körbe. 
Vállát besimított osztóvonal választja el a hastól, rajta négy 
párhuzamos kannelurákkal körülvett bütyök ül. Színe fekete. 

25. Vaszar V. halomsír. 
25. Vaszar V. Hügelgrab. 
25. Vaszar, tumulus No V. 
25. Bacap, V курган. 

24. Vaszar 1—2.: V. halomsír; 3.: II. halomsír. 
24. Vaszar 1—2.: V. Hügelgrab; 3.: II. Hügelgrab. 
24. Vaszar, 1—2. tumulus No V; 3. tumulus No П. 
24. Bacap 1—2: V курган; 3: II курган. 

M. 33 cm, Szá.: 25 cm, Ha.: 41 cm, Fá.: 10 cm (H 1932. 4.) 
Ltsz: 63.19.6. 4. Agyagtálka töredékei, 2 db (29. kép 4.). 
Színe sárgásszürke, anyaga érdes (H 1932. 5.). 5. Vaslándzsa 
töredékei, 2 db (17. kép 3—4.) mindkettő rövidebb, széles 
levél alakú típust mutat. Az eredeti urnatemetkezéshez való 
tartozása bizonytalan. Az ép darab hossza 23,2 cm (H. 1932. 
5—6.). 6. Függesztő és egyéb vastöredékek, 17 db (24. kép 
3.). Az úgynevezett függesztő karikába hajtott, erős vasdrót
ból áll, amely két végén összenittelt koronggá szélesedik ki 
(H 1932. 8.). 7. Állati csontmaradványok, 33 db (H 1932. 9.). 
Elveszett. 8. Kéregpajzs, összehajtva feküdt a sírban, vastag
sága 4—5 mm (H 1932. 10.). Elveszett. 

Hasonló urnatípus került elő a süttői tumulusok va
lamelyikéből.117 Ugyancsak innen, valamint a nagyba
ráti tumulusokból118 kerültek elő hasonló, úgynevezett 
függesztők, amelyeknek rendeltetését egyenlőre nem 
ismerjük. 

A III. SZ. HALOMSÍR 

Két ellentétes irányú, egy nyújtott és egy másik enyhén 
felhúzott lábakkal eltemetett szorosan egymás mellett 
fekvő csontváz került elő. A halom és a csontvázak vi
szonyáról semmiféle adatunk nincs. (16. kép 2. és 
31. kép 2.). 
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A halom leletei 1. Vaslándzsa (17. kép 1.) rövid, zömök, 
széleslevelű típus. Töredékes, megmaradt rész hossza 20 cm 
(H 1932. 11.). Elveszett. 2. Vaskarika (17. kép 5.) téglalap 
átmetszetű 6 mm vastag huzalból. Átmérője 8,5 cm. Talán ez 
látható a kinyújtóztatott csontváz bal könyökénél (H 1932. 
12.) Ltsz: 63.19.8. 3. Töredékes vas „nittfej" (17. kép 8.), 
esetleg lószerszám dísz. Átmérője 2,2 cm (H 1932. 13.). 
Elveszett. 

Úgy látszik, hogy a minden bizonnyal utólagosan be
temetett csontvázak a halom leleteit teljesen elpusztí
tották oly annyira, hogy egyetlen egy cseréptöredék sem 
bizonyítja a temetkezések hallstatt-kori voltát. 

26. Vaszar VI. halomsír. 
26. Vaszar VI. Hügelgrab. 
26. Vaszar, tumulus No VI. 
26. Bacap, VI курган. 

A IV. SZ. HALOMSÍR 

Feldúlt, rajza nem maradt fenn. Minden bizonnyal 
hamvasztásos temetkezést tartalmazott. 

A halom leletei 1. Csonkakúpos agyagtálka töredékei, 2 
db (29. kép 7.). Peremén enyhén megvastagodó, oldala kissé 
ívelt, anyaga durva, színe szürke. M.: 6—8 cm, Fá. : 5 cm, 
(H 1932. 14. a-b.). 2. Vegyes vastöredék, 5 db (H 1932. 15.). 
Elveszett. Égetett emberi csontok (H 1932. 16.) 

A halomban talált edény erősen emlékeztet a La-Téne 
kor megvastagodó peremű seprősdíszű bögréire és nagy 
valószínűséggel a kor leletei közé sorolható. Mivel 
már láttuk, hogy a csontvázas temetkezés a II. sz. 
halomban kétségkívül másodlagos, az itt előforduló 
lándzsatípusok eltérnek a hallstatti lándzsák megszo
kott nagyméretű formáitól, valamint a III. sz. halom
ban talált különös elhelyezésű két csontváz helyzete is 
bizonytalan, bizonyosnak látszik, hogy a II—III. és 
IV. sz. halomban a La-Téne kori utótemetkezéseket 
kell látnunk. 

Valószínűbbé teszi ezt az a tény, hogy Vaszarról már 
korábban is kerültek elő kelta sírok,110 legutóbb ettől 
a lelőhelytől kb. 2 km-re eső kavicsbányában.120 

AZ V. SZ. HALOMSÍR 

Bizonyosan hamvasztásos temetkezést tartalmazott, 
valószínűleg bolygatatlan. Méreteiről semmit sem tu
dunk, talán kőboltozatos vagy körkörös sírkamrát ta
kart. Mellékletekkel gazdagon volt felszerelve (18. kép.) 

A halom leletei 1. Alacsony nyakú, zömök kis urnák, 2 db 
(19. kép 1—2.). Alakra és méretre teljesen megegyeznek. 
Szájperemük keskeny, ferdén kihajtó, nyakuk nyomott kú 
pos. Erős hasasodásából marhafejben végződő nyak közötti 
osztóvonalon három bütyök ül. Hasasodásuk alatt hirtelen 
szűkülnek össze,enyhén bemélyedő kis talpakon állanak. Isza-
polásuk és égetésük jó, eredeti színük világos sárgásbarna. 
Mindkettő vörös alapfestéssel bevont, amelyre grafittal 
festettek. Festett díszük: a kihajtó szájperemen belül feketén 
grafitozott, kívül körbefutó zeg-zugos grafitsáv díszíti. Az 
edény egész válla és az állatfejek felső része grafitbevonatos, 
valamint összefüggő grafitbevonat van az edények talpán és a 
has alsó részén. A két grafitbevonat közötti nagyjából egyen
letes sávot díszítették festéssel, illetve kannelurákkal. a) 
A három bütyök és az állatfej szimmetrikusan helyezkednek 
el az edényen. A bütyköket és az állatfejeket háromszoros V 
alakú kettős kannelurák veszik körül, amelyek közé egy-egy 
fordított V alakú kannelurapár ékelődik be. A kannelurák 
grafitozottak, az edény hasa vörös színű. Az állat nyakán a 
vörösfestésű sáv magasra felfut, ezért itt egy további kannelu
rapár van. (H 1932. 17.) Ltsz: 63.19.11. b) A három bütyök 
díszt és az állatfejet kettős V alakú, 1 cm széles, helyenként 
elmosódott grafitsáv fogja közre. Közöttük hasonló egyszeri 
fordított V alakú grafitsáv. A V és fordított V alakú sávok 
között függő meander sorok futnak végig. Ltsz: 63.19.10. 
Méreteik: M.: 18,5 cm, Pá.: 11 cm, Há.: 19,5 cm, Fá.: 8 cm. 
2. Kis omfalosz csésze (21. kép) belül hármas bemélyített gra 
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27. Vaszar VI. halomsír. 
27. Vaszar VI. Hügelgrab. 
27. Vaszar, tumulus No VF. 
27. Bacap, VI курган. 

fitozott vonal díszíti, pereme enyhén befelé hajlik. Átm. 13 
cm, m.: 5 cm, (H 1932. 19.) Ltsz: 63.19.12. 3. Korong alakú 
áttört bronz lószerszámdíszek, egymástól alig különböző 
három típus, a) Középen az áttörés négy nyílszerű küllőt 
képez, melyek a korong síkjából kiemelkedő gombos csúcs
ban találkoznak (22. kép 1—4.). A küllők közepe tájára 
négy lábacskát forrasztottak, melyeket még egy külön gyűrű 
fog össze. Átm. 5,4 cm, m.: 2,3 cm. (H 1932. 20. a-d.) Ltsz: 
63.19.13; 1—4. b) Egy darab az előbbivel teljesen megegyező 
(22. kép 5.). A nyílszerű küllők valamivel karcsúbbak, de 
vastagabbak, a korongos külső kereten pontkör díszek sora
koznak. Átm. 4,7 (H 1932. 22.). Elveszett, c) Az előbbiekhez 
hasonló, 2 db (22. kép 6—7.). Korongja vékonyabb lemez
szerű. Á lemezek közepén pontkörös dísz, a korong külső 
kerületén két koncentrikusan karcolt kör között apró beütött 
pontsor látható. Hátlapján két-két nyílcsúcs közepét félkör
íves ráforrasztott fül köti össze. Átm. 5 cm, m. : 1,6 cm 
(H1932.21.a-b.)Ltsz:63.19.14;l—2.4. Bronz hüvelytöredék 
(22. kép 8.). M.: 1,5 cm (H 1932. 23.). Elveszett. 5. Szárnyas 
vasbalta (23. kép 2.) h: 16 cm (H 1932. 24.) Ltsz: 63.19.15. 
6. Karos vascsákány (23. kép 1.) h: 15,3 cm, éle 4 cm, foka 
2,3 cm széles. 7. Vasvéső (23. kép 5.). A hosszú nyélrész 
8,5 cm. Átmetszete téglalap, munkaéle 4 mm széles. Teljes 
hossza: 21,5 cm (H 1932. 26.) Ltsz: 63.19.17. 8. Vaskés (23. 
kép 3.) h: 12,4 cm (H 1932. 27.). Elveszett. 9. Vaskorongok, 
(25. kép 1—3.) 3 db. Belső oldalán 5 mm széles megvastagodó 
perem, hátlapjuk sima. Méreteik: átm. 9,5 cm, belső átm. 
5 cm, 1 db. Átm. 7,5 cm, belső átm. 3,7 cm, 2 db. (H 1932. 28.) 
Ltsz: 63. 19.18.1—3. 10. Vaskarikák, átm. 8,5 cm, 4 db (25. 
kép 4—7). Laposra kalapált téglalap átmetszetű vashuzalból 
(H 1932. 29. a-d.) Ltsz: 63.19.19. Átm. 6 cm, 2 db (H 1932. 30. 
a-b.). Elveszett. Átm,. 5 cm, 3 db (H 1932. 31 ). Elveszett. 
Vaskarikák töredékei, 3 db (H 1932.). Elveszett. 11. Áttört 
vaspálca (23. kép 4.) (H.: 5,5 cm) (H 1932. 33.). Elveszett. 12. 
Nittfej (?), vagy lószerszámdísz, átm. 3 cm (23. kép 9.). El
veszett. 13. Vaszabiák, 3 db (23. kép 6—6\). Csavart szájré
szeikhez karikák és hurkosfejű aklaszegek csatlakoztak 
(H 1932. 35—37.) Ltsz: 63.145.1. (a másik kettő elveszett.) 
14. Vaszabla töredékei, 22 db (H 1932. 38—39.). Elvesztek. 
15. Vegyes vastöredékek (H 1932. 40.). Elvesztek. 16. Bronz
töredékek, 2 db (H 1932. 4L). Elvesztek. (22. kép 10—11.) 
17. Bronzkarika, átm. 1,2 cm (22. kép 9.) (H 1932. 42.). 
Elveszett. 18. Vaddisznó agyarpár (24. kép 1—2.) h:10 cm 
(H 1932. 43.) Ltsz: 63.19.20. 19. Égetett emberi csontok, 
9 db (H 1932. 44.). Elvesztek. 20. Állati csontok, 27 db (H 
1932. 45.). Elvesztek. 

A tumulus kerámiája nem annyira mennyiségével, 
inkább különleges díszével és formáival emelkedett ki 
hallstatt-korunk egyéb leleteiből. Az innen előkerült 
2 db vörösfestésű és grafitozott állatfejes urna, ilyen 
formában egyedülálló lelete a dunántúli hallstatt kul
túrának (19. kép). A korban igen elterjedt állatplasz
tika eredete és agyagedényeken való alkalmazása ko
rábbi előzményekből a Welatice és podoli kultúrák 
talajából származik. A Wien-vősendorfi121 edény a 
bronzkorból jól ismert típus (gyakran madár alakra 
képezték ki), amelynek oldalából szarvas vagy marha-

28. Vaszar VI. halomsír. 
28. Vaszar VI. Hügelgrab. 
28. Vaszar, tumulus No VI. 
28. Bacap, VI курган. 

fejes dísz nyúlik ki.122 Hasonlóképpen e korba tartozik 
a Chatin-i temető állatfejes díszű edénye. A tárgyalt 
vaszari edényeink is közel állanak a podoli kultúra 
urnatípusához, s az átfejlődés elég kezdeti fokát mutat
ják. Hazai területen ugyanezt a formát megtaláljuk a 
soproni Burgstall123 egyik halom sírjában, s az eltérés 
csupán abban mutatkozik, hogy az utóbbi darab bekar-
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colt háromszög és hálós négyszög díszeket mutat, festve 
és grafitozva nem volt, valamint a vaszari urnák tal-
pacskája helyett négy rövid vaskos lábon áll. 

Ugyancsak a Sopron Burgstallról említ Márton Lajos 
a XVII. tumulusból,124 amelyben — vörösfestésű és 
gráf itos sávokkal díszített edények is előkerültek — egy 
kis bögrét állatfej alakú fogóval. Ugyanebből a tumu
lusból közölt hasonló urnatípust, mely kis oszlopos 
lábakon áll.1-5 Tompa Ferenc is említ a porpáci tumu-
lusokból előkerült állatdíszű edényeket.l2(i 

Bár más formát mutat, de meg kell említenünk a süt-
tői tumulusok grafit díszes fekete agyag urnáját,127 

melyen eredetileg három kiemelkedő, sajnos ma már 
igen töredékes, marhafejes díszű fogantyú lehetett. 
Hasonló hármas szimmetrikusan elhelyezett marhafe
jes díszt találunk a vaszari VI. sz. tumulusban. (26. 
kép 1.) Állatfejes díszű urna került elő még egy hall-
statt-kori urnasírból, Sümegről,128 ez azonban sajnos 
elveszett. 

A vaszari urnatípushoz, a hasonló ausztriai leletek 
közül, legközelebb áll a Stattzendorf-i pontsoros és vo
nalas díszítésű urna,129 mely hasonló formát a fogó, 
s az állatfej hasonló elhelyezését mutatja, s kis talpacs-
kán áll. Bár formákban eltérnek, meg kell említenünk a 
Gemeinlebarn-i tumulusok kettős marhafejes fogantyú
val díszített edényeit,™0 melyeken az egyik edényünk
höz hasonló grafitos függő meander sorokat látjuk vö
rös alapfestésen feltűnni. A további analógiákat ugyan
csak Ausztria területéről sorolhatjuk Donnerski rchen-
ben131 öblös edényen három vaskos erősen stilizált 
marhafejet, Rabensburgból132 az állat négy lábán álló 
edényből kiemelkedő marha ábrázolást, s a Wies-i 
csoport anyagában Goldesből133 kettőskúpos urnán 
elhelyezett két állatfejet találunk. Mindebből láthatjuk, 
hogy az állatfejes agyagedények nagy része jobbára 

29. 1. Somlóvásárhely I. halomsír; 2—3.: Somlóvásárhely II. halomsír; 
4—6., 8.: Vaszar II. halomsír; 7.: Vaszar III. halomsír (az ásató vázla
tos rajzai). 

29. 1.: Somlóvásárhely I. Hügelgrab;2—3.: Somlóvásárhely II.Hügelgrab; 
4—6., 8. Vaszar II. Hügelgrab; 7. Vaszar III. Hügelgrab (Skizzen des 
Grabungsleiters). 

29. 1.: Somlóvásárhely, tumulus No I;2—3.: Somlóvásárhely, tumulus No 
II; 4—6., 8.: Vaszar, tumulus No II; 7.: Vaszar, tumulus No III (es
quisses du fouilleur). 

29. 1: Шомловашархей, I курган; 2—3: Шомловашархей, II курган; 
4—6, 8: Васар, II курган; 7: Васар, Ш курган (схематические 
рисунки производившего раскопки). 

Ausztria és a Dunántúl területére esik, ámbár nem is
meretlen távolabbi területeken sem, így például előfor
dul DNy-Lengyelországban is a sziléziai kultúra ha
tásaként.134 

Hasonlóképpen korai kezdetre megy vissza és még 
nagyobb területen elterjedt a marhaábrázolásoknak 
bronz edények díszeként való alkalmazása, valamint az 
önállóan megjelenő bronz marha szobrocskák.135 

A fentiekből megállapításként leszűrhetjük, hogy a 
vaszari V—VI. tumulus állatdíszű edényei az ausztriai, 
pontosabban formában és festett díszben közelebbi kap
csolatot a Statzendorf-Gemeinlebarn-i típus, valamint 
a soproni Burgstall ugyan e csoportba tartozó leleteivel 
mutatnak. Bizonyos eltérést mutat azonban a vaszari 
V. tumulus leleteinek összképe az említett csoporttól, 
nem annyira az előforduló fém típusokban, mint in
kább a fémleletek meglehetősen nagy számával. Ezek 
közül legjelentősebbként kell kiemelnünk azt az át
tört díszű keresztes lószerszám típust, melynek három 
egymástól díszítésben némileg különböző változatát 
találjuk az V. sz. halomsírban (22. kép I—7.). A Du
nántúlról Somlóhegyről,l3e Székesfehérvár környéké
ről és К iskőszegről138 előkerült darabok összefüggéseit, 
sajnos a leletek szórványos volta miatt nem vizsgálhat
juk, így csupán a típus elterjedését mutatják. Nem nyújt 
közelebbi segítséget a hallstatti temetőből139 és Strado-
nitzról140 előkerült két darab sem. Sokkal jobban is
merjük e típusnak a Glasinác-i területen141 előforduló 
változatát, mely díszítésben és formájában legtöbbször 
teljesen azonos, azonban minden valószínűség szerint 
zömmel nem lószerszám, hanem ruházat díszeként al
kalmazták. Úgyszintén meg kell említenünk, hogy az e 
típusokat tartalmazó leletegyüttesek a hallstattkor fia
talabb periódusára utalnak és ezért e darabokban a ve-
retforma és dísz, helyi továbbélését kell látnunk. Ha
sonló áttört keresztes díszítményt a balkáni La-Tène 
kor leletei között is találunk.142 Különös jelenségként 
kell kiemelnünk a Nagyenyed-kakasdombi143 szkíta 
lelet áttört bronz díszeit, melyek némi eltéréssel ugyan
ezt a formát mutatják. Anélkül, hogy ezt közelebbről 
magyarázni próbálnánk, pusztán megjegyezzük, hogy 
a leletnek sem az említett verettípusa, sem a kereszt 
alakú szíjelosztók, sem a zabla típus szkíta vonásokat 
nem mutat, azért nagy valószínűséggel hallstattkori 
leleteink közé sorolhatjuk. 

A tumulusból még előkerült karos vasbalta, vaskés, 
vaszabla és kocsialkatrész típusokról már korábban 
szólottunk, ezért e helyen csak az eddig még nem tár-
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gyalt szárnyas vasbalta típusról kell még megemlékez
nünk (23. kép 2.). Ez a baltatípus ugyancsak a vasfor
mák kezdetleges és kiforratlan típusát mutatja, mivel 
pontosan másolja a korábbi bronz formát. Nálunk 
hasonló példányt csak a dobai tumulusból144 ismerünk, 
azonban mind a hallstatti temetőben,145 mind a balká
ni146 és alsóausztriai147 tumulusokban ismeretes. Ha
sonlóképpen bronz formát utánoz az a máshonnan is
meretlen vasvéső típus, mely a tumulusból előkerült 
(23. kép 5.). Szokatlanul keskeny, s munkaélére merő
legesen kiszélesedő pengéje mutatja a kapcsolatot az 
M NM ismeretlen lelőhelyű bronz vésővel,148 valamint a 
Velemszentvidről149 előkerült köpüs bronz vésőkkel. 

A VI. SZ. HALOMSÍR 

A halomról semmit sem tudunk, rajz róla nem ma
radt. 

A halom leletei 1. Urna (26. kép 1.), vállából három szim
metrikusan elhelyezett marhafejben végződő nyak indul ki, 
amely az edény szájpereme felé dől, és azt csaknem eléri. 

30. Vaszar-Pörösrét (térképvázlat), 
30. Vaszar-Pörösrét (Kartenskizze). 
30. Vaszar-Pörösrét (esquisse du fouilleur). 
30. Васар-Пёрёшрет (схематическая карта). 

Szájpereme alacsony, meredeken kihajló, hasa erősen öblö-
södik, a hastól lefelé enyhén homorú ívben, meredeken fut az 
edény talpa felé. Az edény peremén, és az állatfej alatt seké
lyen bemélyített párhuzamos kannelurák díszítik. Felülete 
érdes, színe sötét barnás szürke, m.: 27 cm, szá.: 13,5 cm, 
há.: 37 cm, fá.: 9 cm (H 1932. 46.) Ltsz: 63.19.21. 2. Füles 
csészepár (27—28. kép.). Pereme kúposán kifelé tart, alatta 
a csésze oldalának erős körbefutó kiugrása van, melyen há
rom bütyök ül. A negyedik bütyök helyén a peremet és a csé
sze kiugró vállát széles szalagfül hidalja át. Belsejében grafit-
sávok képeznek kereszt alakot. A két edény mindenben 
megegyezik, felületük fényes barnásfekete. Méreteik: m.: 
5 cm, pá.: 11,5 cm, fá.: 5 cm (H 1932. 47—48.) Ltsz: 63.19. 
22; 63.19.23. 3. Durva agyagfazék (32. kép). Öblös pereme 
enyhén kihajló, vállán durván bekarcolt függőleges sűrű vona
las dísz. Anyaga durva, fala érdes, színe szürke (H 1932. 49.) 
Ltsz: 63.19.24. 

A tumulusból előkerült állatdíszű edények kérdé
sével már foglalkoztunk. Itt erre ismét, valamint az 
ugyancsak innen előkerült igen durva és függőleges ár-
kolással díszített edényre sem (26. kép 2.), mely külö
nösebb figyelmet nem érdemel, nem térünk ki. Csupán 
azt a csészetípust (28—28. kép.) kell megemlítenünk, 
melynek belsejét kereszt alakú grafitozott dísz borítja. 

A hasonló csészék a hallstatti tumulus leletek között 
meglehetősen gyakoriak, pontos megfelelőjét azon
ban nem ismerem. 

Szórványos leletek az ásatás területéről 
1. Agyagedény töredékei, 11 db. A hasi részén függőleges 

vonaldísz (H 1932. 50. a-k.). 
2. Grafitos tükörfényesen polírozott kihajló peremű, 

bütyökkel díszített urna töredékei, 3 db (H 1932. 51. 
a-c). 

3. Nagy hegyes félkörösen körülárkolt bütyökkel díszített 
grafitozott urna töredékei, 10 db (H 1932. 52. a-j.). 

4. Vaslándzsa (17. kép 2.). Teljesen ép, 45 cm hosszú. 
Köpüje 16 cm mély, külső peremén többszörösen kör
befutó irdalás és két felerősítő szeglyuk látható. Pengé
jének középen erős, elkeskenyedő borda fut végig 
(H 1932. 55.) Ltsz: 63.108. 1. 

5. Vastöredékek, 7 db (H 1932. 54.). Elvesztek. 
6. Vaskarika. Átm. 5 cm (H 1932. 55.). Elveszett. 
7. Vaskarika. Átm. 3,8 cm. Laposra kalapált téglalap ke

resztmetszetű vashuzalból készült. (H 1932. 56.) 
8. Vastöredékek, 3 db (H 1932. 57.). Elvesztek. 
9. Bronztöredék (H 1932. 58.). Elveszett. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Mindezek után végül is próbáljuk összefoglalni és 
rendezni mindazt, amit a tárgyalt tumulusok anyagából 
és a velük kapcsolatos analógiák helyzetéből megálla
pításként leszűrhettünk. 

31. Vaszar IT., ITT. halomsír (az ásató vázlatai). 
31. Vaszar II., III. Hügelgrab (Skizzen des Grabungsleiters). 
31. Vaszar, tumulus Nos II et III (esquisses du fouilleur). 
31. Bacap II и III курганы (схемы производившего раскопки). 
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A kép, mely elénk tárul, meglehetősen zavaros. Egy-
egy tumulus anyagán belül több irányú, gyakran kü
lönböző, s igen távoli területekről érkező hatásokat, 
emellett több határozottan helyi vonást figyelhetünk 
meg. A tárgyalt lelettípusoknak úgyszólván minden 
egyes alkalommal csak egyes megfelelő darabjait ta
láltuk, ritka eset, hogy egy többtagú, és jellegzetes le
letcsoportot tudunk párhuzamba állítani, de úgyszól
ván sohasem találtunk azonos síregyütteseket. Foglal
juk még egyszer össze azokat a részleteredményeket, 
amelyeket az egyes tumulusok vizsgálatánál megálla
pítottunk. 

A somlóvásárhelyi első tumulus anyaga, mint ki
emelkedő gazdag temetkezés, mely számos érdekessé
get tartalmazott, három fő összetevőre bontható. 
1. A ránk maradt kerámia gyér adataiból is, melyeknek 
csak többé-kevésbé tudtuk hasonló díszeit a hazai, az 
Osztrák-, illetve Cseh-medence területén felismerni, 
annyit megállapíthatunk, hogy nem üt el a Dunántúlon 
megszokott típusoktól, és leginkább otthonosnak még 
ezen a területen mondható. 

2. A Balkán felé mutató meglehetősen távoli kapcso
latokat a sírból előkerült pajzsdudor egymagában jelzi. 
Éppen emiatt valószínűnek látszik, hogy vagy a keres
kedelem révén, vagy egyéb ehhez hasonló módon ke
rült ebbe az idegen környezetbe. Fontosságát éppen 
nem túl gyakori típusa, távoli eredete, mellyel ha bár
milyen laza és közvetett, de kétség kívül meglevő kap
csolatokat bizonyít, s végül nem utolsósorban krono
lógiai szerepe adja, melyre még később visszatérünk. 

3. A harmadik és legjelentősebbnek mondható elem 
a jellegzetes lószerszámmal együtt történt kocsitemet
kezés, mely legélesebben és legközvetlenebbül mutat 
kapcsolatot a Bylan-i kultúra és Dél-Bajorország kocsi-
temetkezéses kultúrájával, melynek kihatásai К és Ny 
felé, e két említett centrumnál jóval távolabbra terjed
nek. Ugyanakkor fontos tény, hogy a Somló környé
kén, a somlóvásárhelyi első tumulus anyagán kívül, 
bár pontosan számukat megmondani nem tudjuk, több 
más tumulus leletanyaga is hasonló, teljes bizonyosság
gal ehhez a csoporthoz sorolható leletanyagot tartalma
zott. Kossack e leletcsoport tagjai között, melyet nyo-

32. Vaszar VI. halomsír. 
32. Vaszar VI. Hügelgrab. 
32. Vaszar, tumulus No II. 
32. Bacap, VI курган. 

mon kísér, s amely szinte minden területen azonos tí
pusú fegyvereket (gondolunk itt főként a leleteket kísérő 
kard és karosbalta típusra), lószerszámdíszeket, s a 
kocsi vagy valamely részének eltemetését, azon felül 
minden alkalommal a szokásosnál gazdagabb temetke
zést mutat, kétségtelenül meglevő kapcsolatokat álla
pít meg.150 Ennél tovább azonban nem megy, éppen 
azért, mivel a leletegyüttesek területenként önálló kerá-
mikát, a temetkezés rítusában való eltéréseket, és szá
mos egyéb helyi vonást mutatnak. Annyit leszögezhe
tünk, hogy a Dunántúl hallstatt korában a somlóvásár
helyi I. sz. tumulus és más Somló-környéki tumulusok 
anyaga eléggé zárt csoportban jelentkező idegen hatást 
képvisel, melynek eredetét valószínűleg a Bylan-i kul
túra körében kell keresnünk, bár e két terület közötti 
útvonalon a hasonló leletek hiányoznak. 

Hasonlóképpen összetett képet ad, bár sokkal erő-
sebb helyi elemeket mutat a somlóvásárhelyi II. sz. 
tumulus anyagának vizsgálata. Az állatdíszes edénytö
redékek, és az esetleg ide sorolható díszített cseréptöre
dékek a Gemeinlebarn-i tumulusok anyagával mutatnak 
erős kapcsolatot, ugyanakkor úgy látszik kapcsolódik 
a Dél-dunántúli tumulusok anyagához is. 

A tumulus lószerszám véreiéinek analógiáját egy 
alkalommal ugyancsak a Bylan-i kultúra körében ta
láljuk meg, ámbár e típus úgy látszik igen erősen kép
viselve van a Dunántúl területén is. Nem világos a kép 
a vaszari I—II. és III. tumulusainak esetében sem, ame
lyek szerényebb anyagához csak többé-kevésbé kap
csolható részben díszítés, részben pedig formák tekin
tetében megegyező, inkább helyi, mint külső analógiá
kat tudtunk találni. Még a legerősebb ausztriai kapcso
latot mutató vaszari V. és VI. tumulus anyagát sem 
szabad minden fenntartás nélkül, teljes egészében a 
Statzendorf-Gemeinlebarn-i csoporthoz sorolnunk, ép
pen az ezekben szokatlan fémtípusok, és fémekben való, 
gazdagsága miatt. 

Sajnos az V. tumulusban előforduló igen jellegzetes 
lószerszámdíszeket éppen e típus nagyobb területen való 
nagyjából egyenletes előfordulása, valamint a legtöbb
ször bizonytalan, más esetekben pedig egymásnak erő
sen ellentmondó helyzete miatt egyelőre nem lehet egy 
terület, vagy egy bizonyos kultúra hatásaként felfognunk, 
illetve a típus kiindulási helyét nem rögzíthetjük. 

Az eddig elmondottakból, valamint az anyag halom-
síronkénti tárgyalásából is kitűnik, hogy a dunántúli 
Hallstatt-kor leletanyagában számos külső terület 
gyakorolt hatást, és fejlődése is ezek hatására indult 
meg. Mindezek a hatások azonban egy-egy bizonyos 
idő után ötvöződve sajátos, különálló helyi fejlődést 
eredményeztek, s talán ezzel magyarázhatjuk azt, hogy 
az imént tárgyalt somlóvásárhelyi tumulusokon kívül, 
amelyben szintén érződnek helyi elemek, jóformán 
egyetlen tumulus leletünknek sem tudjuk teljes egészé
ben pontos megfelelőjét találni. Egy másik tény, amely 
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még jobban megnehezíti a kérdést az, hogy bár elég 
gyér számú tumulus leleteinknek, még a Dunántúl terü
letén is csak egyes részletei között tudunk analóg lelet
ként párhuzamot vonni, s a leletek összképe szinte min
den egyes tumulus esetében önállóságot, egyéni arcu
latot mutat. Ezt nem magyarázhatjuk csupán azzal, 
hogy leleteink gyér volta miatt nem ismerjük az egyes 
időszakokban az egymástól többé-kevésbé eltérő terü
leti csoportokat, mert gyakran egy szűkebb területen 
belül is nagy eltérések mutatkoznak. Részben magya
rázhatná ezt talán az a feltevés, hogy az egyes külső 
hatások nem egy invázióként, hanem több, sűrű és 
gyors egymásutánban érkeztek hozzánk, amelyek egy 
igen változatos és meglehetősen gyors ütemű fejlődést 
eredményeztek viszonylag rövid idő alatt, s ezáltal igen 
nehézzé teszik az egyes tumulus leletek viszonylagos 
kronológiai sorrendjének megállapítását. 

A tárgyalt tumulusaink közül a somlóvásárhelyi 
I. sz. tumulus nyújt a legtöbb lehetőséget közelebbi 
kronológiájának megállapítására. A már említett ló
szerszám típusokat G. Kossack Bajorország területén, 
az abszolút kronológiát közelebbről meg nem hatá
rozva, a Hallstatt С periódus idejére teszi.151 Ennek a 
csoportnak csehszlovákiai leleteit Dvorak152 a VIII. és 
VII. sz. idejére teszi, valamint Kossack153 egy újabb 
tanulmányában a Tomba del Gueriero idejét (mely
ben a hasonló lószerszám típus előfordult) a 775— 
680 közötti időkre helyezi. Nagyjából ezt az időt hatá
rozza meg Merhart is a pajzsdudor Citluciban talált 
analógiájára vonatkozólag,154 aki a korábbi (950 körüli 
időkre helyezett) hasonló Olympia-i példányok, vala
mint a La-Tène korba nyúló Donja-dolinai darabok 
alapján a Citluci-i pajzsdísz közbeeső helyzetét (VII. 
sz.), s e típus kétségtelen görög eredetét bizonyítja. 
Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy mind területileg, mind 
iőben az összekötő láncszemek hiányoznak. Ezen véle
ményeknek, valamint azon eltérések alapján, melyet a 
somlóvásárhelyi és a Citluci-i darabok mutatnak, (s 
amely talán kronológiai különbséget jelent) a somló
vásárhelyi I. sz. tumulus korát nagyjából a VIII—VII. 
század fordulójára, avagy a VII. század elejére 
tehetjük. 

Közelebbről ilyen pontossággal meg nem határoz
ható, ámbár mivel semmi okunk sincs arra, hogy a 
tárgyalt tumulusok bármelyikét is túlságosan korábbi 
időre, a Hallstatt-kor II. periódusába soroljuk, ezeket 
is a Hallstatt С periódus idejére kell tennünk. Ezek kö
zül, mivel bizonyos fokig régebbi kerámiai formákat tük

röz, a vaszari V. sz. tumulus korát valamivel korábbi 
időkre kell tennünk. Ez az eltérés azonban a fémanyag
ban, különösen a vasanyagban való gazdagság és a 
megegyező típusok miatt nem lehet túlságosan nagy. 
Sajnos a többi tumulusok koráról, s az egyes temetkezé
sek relatív kronológiájáról, sorrendjéről ma még keve
set mondhatunk, s ebben a szomszédos területeken vég
zett kutatások sem nyújtanak sok segítséget. 

Ennek egyik oka, hogy számos külföldi szerző mind
máig a Dunántúl területét nem tekintette a hallstatti 
kultúrkör részének, hanem Aberg alapján ennek határát 
a soproni Burgstallal lezártnak tekintette. Bár Márton 
már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy „az or
szág Ny-i része, főleg a Dunántúl csaknem teljes egé
szében integráns része a hallstatti kultúrterületnek",155 

Pittioni még legújabb összefoglaló művében sem említi 
e kultúra részeként.156 Legutóbb Lázár Jenő tiltakozott 
a Dunántúl területének e figyelmen kívül hagyása, vala
mint e területnek Tompa Ferenc által történt zónás fel
osztása ellen.157 

Mindenesetre egy határvonalnak Sopron táján való 
megvonása nem teljesen alaptalan. Az Ausztria terü
letén bizonyos fokig rendezetten és egységes leletegyüt
tesekben előforduló, jól csoportosítható Hallstatti le
letanyag Sopron területével lezárul. 

E terület anyaga Pittioni szerint hosszú időn keresztül 
bizonyos egyöntetűséget mutat, s éppen mint a köze
lebbi beosztás egyik akadályát az e korban működő 
„változó erők" csekély voltát említi meg.158 Ezzel szem
ben a Dunántúl keletre eső részein éppen egy igen nagy
fokú változatosságot találunk, mely legalább oly nagy 
akadálya egy pontosabb kronológiai besorolásnak, mint 
az előbbi. Mégis ha tisztázni kívánjuk a dunántúli 
Hallstatt-kornak csak néhány legfontosabb kérdését, 
mint például a második Hallstatt periódus anyagának 
különválasztása, ennek végső határának időbeli meg
határozása az egyes periódusokon belül való hozzávető
leges besorolása, ez valószínűleg elvégezhető lesz. Eh
hez azonban mindenekelőtt éppen a többirányú és igen 
távoli kapcsolatok miatt szükséges aprólékos gondos
sággal egybevetnünk oly nagy területek anyagát, mint 
É-Itália, Ausztria, É-Balkán területe, Bajorország-
Közép-Németország, a Cseh-medence és a Kárpát, 
medence.159 

Legfőképpen pedig mintegy félszázadnyi időköz után 
meg kellene kezdenünk a ma még meglevő, de rohamo
san pusztuló tumulusaink végre rendszeres feltárását. 

Horváth Attila 
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In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen trat in den 
Forschungsarbeiten betreffend die frühe Eisenzeit und die 
Erschließung von Hügelgräbern ziemlicher Stillstand ein. 
Dies ganz im Gegensatz zum Ende des vorigen Jahrhun
derts und zur Jahrhundertwende, wo diese Arbeiten, wenn 
auch ohne planmäßige Organisation, aber doch mit großem 
Eifer betrieben worden waren. Neben den in der Gegend des 
Ság-Berges von Jenő Lázár aus eigener Initiative durchge
führten Grabungen kamen im genannten Zeitraum die wich
tigsten Hallstattzeitfunde durch Aufschließungsarbeiten ans 
Tageslicht, in deren Verlauf Gyula Rhé Ende der 20-er Jahre 
in der Gegend von Somlóvásárhely zwei weiträumige Hü
gelgräber und Anfang der 30-er Jahre von der in der .Gemar
kung der Ortschaft Vaszar gelegenen Hügelgrabgruppe sechs 
Gräber freilegte. 

Sieht man von den Spuren nachträglicher Wühlungen ab, 
so kann das Alter dieser aus den beiden Gräbergruppen ge
hobenen Funde auf die Hallstatt C-Zeit, d. h. auf das VII. 
Jh. v. u. Z. zurückgeführt werden. Besondere Bedeutung 
kommt dem Fundmaterial aus den Hügelgräbern Nr. 1. von 
Somlóvásárhely und Nr 5. von Vaszar zu, die mit größter 
Wahrscheinlichkeit, bzw. wie angenommen werden kann, aus 
Wagenbestattungen stammen. 

Auf Grund dieser Funde kamen wir zur Vermutung wei
terer solcher Wagenbestattungen auf dem Gebiet von Trans
danubien. 

Ein Teil der in diesen Hügelgräbern gefundenen Pferde
geschirrbeschläge steht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
den gleichalterigen Fundstücken aus mitteleuropäischen 
Gräbern, während der andere Teil direkt und eng mit weiter 
westwärts gelegenen Pferde- und Wagenbestattungen, den 
sog. „Pferdegeschirrgarnituren aus Fürstengräbern" auf 
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dem Boden der Tschechoslowakei und dem deutschen Süden 
verwandt ist. Die früher erwähnten sind von wesentlicher 
Bedeutung, besonders wenn neben den hier gegenständlich 
behandelten solchen Funden auch jene in Betracht gezogen 
werden, die sporadisch auch in der Somló-Gegend zum Vor
schein gekommen sind. 

Neben übereinstimmenden Merkmalen finden sich aber 
sozusagen keinerlei Identitätszeichen zwischen den Gegen
ständen der beiden Fundstückgruppen, zumal das kerami
sche Material auf außerordentlich verzweigte, zugleich aber 
auch auf viele örtlich bedingte Beziehungen hinweist. Hierin 
spiegelt sich eben die außerordentlich vielschichtig zusam
mengesetzte Kultur Transdanubiens in der Hallstattzeit. 
Hervorzuheben ist aus dem Fundmaterial von Somlóvásár
hely der Schildschmuck, der unmittelbar mit gleichen Funden 
auf dem Balkan, mittelbar aber mit dem Fund von Ártánd 
in Zusammenhang steht. 

Das Gesagte läßt erkennen, daß das besprochene Fund
material zu den bedeutsamsten Hallstattzeitfunden auf unga
rischem Boden gehört, u. zw. entgegen den Beobachtungen, 
Grabungsaufzeichnungen und auch der Gemenglage oder 
Unvollständigkeit eines Teils der Funde. Eben wegen dieser 
Unvollständigkeit müssen zahlreiche offene Fragen noch 
unbeantwortet bleiben. All dies, ebenso wie die auf den be
nachbarten Gebieten in letzter Zeit kraftvoll in Gang ge
kommene Hügelgrabforschung aus der frühen Eisenzeit 
fordert gebieterisch die Neuwertung und Veröffentlichung 
des aus diesem Zeitalter zur Verfügung stehenden beimi
schen Fundmaterials, womit natürlich auch der Wunsch 
nach Aufdeckung und Erschließung weiterer solcher Gräber
gruppen mit den modernsten Mitteln eng in Zusammenhang 
steht. 

Attila Horváth 

Hügelgräber aus der Hallstattzeit 
nächst Somlóvásárhely und Vaszar 
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Tombeaux tumulaires de l'époque hallstattienne à Somlóvásárhely 
et à Vaszar 

Les fouilles des tombeaux tumulaires de l'âge premier du 
fer qui — bien que non organisées — se poursuivaient à 
cadence vive à la fin du siècle passé et au tournant du siècle, 
se ralentissaient pendant l'entre-deux-guerres. A côte des 
fouilles autonomes de Jenő Lázár aux environs de Ság-hegy, 
les trouvailles les plus remarquables de l'époqe hallstattiene 
mises à jour en ce temps, sortirent, à la fin des années 20, 
des deux grands tumulus sauvés par Gyula Rhé à Somlóvásár
hely et, au commencement des années 30, des six tombeaux 
tumulaires découverts dans le finage du commun de Vaszar. 

Sans tenir compte des dérangements postérieurs, on peut 
dater du VIIe siècle avant notre ère les trouvailles de tous 
les deux champs de tumulus de l'époque hallstattienne C. 
Parmi ces trouvailles, celles du tumulus 1 de Somlóvásárhely 
et du tumulus 5 de Vaszar sont d'une grande importance, vu 
que le premier incontestablement, le deuxième vraisemblable
ment présentent un ensevelissement en chariot. 

A partir de nos trouvailles, nous supposions l'existence 
d'autres ensevelissements en chariot en Transdanubie. Une 
partie des plaques de harnais retrouvées dans les tumulus 
mentionnés est en rapport immédiat avec des trouvailles 
de l'Europe Centrale de la même époque, tandis que d'autres 
plaques témoignent de rapports im médiats et serrés avec 
les ensevelissements équestres et en chariot mis à jour en 
Tchécoslovaquie et en Allemagne du Sud lointaines avec 
«les enharnachements de tombeaux royaux». Ce dernier fait 

Начатые в прошлом и na рубеже нынешнего столетия, 
проводившиеся хотя и неорганизованно, но быстрыми 
темпами, исследования раннего железного века и рас
копки могильников, в период между двумя мировыми 
войнами значительно сократились. Енё Лазар делал 
самостоятельные раскопки в окрестностях горы Шаг, 
Дьюла Рее в 20-х годах раскопал два больших кургана 
в Шомловашархейе, а в начале 30-х годов — располо
женную на окраине села Васар группу из шести курганов. 
От этих раскопок и собрались самые значительные на
ходки, относящиеся к гальштатской культуре. 

Не считая позднейших затрагиваний, находки обеих 
групп курганов относятся к периоду «С» гальштатской 
культуры — т. е. к VII веку до н. э. Из них наибольшее 
значение имеют материалы шомловашархейского кур
гана №1 и васарского кургана №5, которые, определенно 
предполагается, — содержат захоронения повозок. 

С помощью материалов археологических находок и 
на их основании предполагается более широкое рас
пространение в Задунайской низменности кладбищ пово
зок. 

Часть найденных кованых принадлежностей конской 
сбруи имеет прямуюсвязь с находками в Средней Ервопе, 
относящимися к этомую же периоду, другая часть указы
вает на прямую и тесную связь с более далекими чехос
ловацкими и южно-германскими кладбищами повозок 
(«гарнитур конской сбруи княжеских могил»). Особенно 

est d'une importance remarquable, si l'on prend en considé
ration, outre les trouvailles mentionnées, les trouvailles 
isolées mises à jour aux environs de Somló. 

Ces traits concordants mis à part, il n'y a guère d'identité 
entre les matériels des deux fouilles, dont les céramiques — 
reflétant la variété extraordinaire et le caractère composite 
de la civilisation hallstattienne de Transdanubie — témoi
gnent de relations divergentes, et en même temps portent de 
nombreuses caractéristiques locales. Dans le matériel c'est 
l'ombon du tumulus de Somlóvásárhely qui mérite notre 
attention, car il s'attache directement aux trouvailles sembl
ables des Balkans, et indirectement aux trouvailles d'Ár-
tánd. 

Tout ce que nous venons de dire range cette trouvaille 
parmi les monuments les plus remarquables de l'époque 
hallstattienne de Hongrie — malgré les oublies des obser
vations, les lacunes du journal des fouilles et malgré le man
que et la confusion d'une partie de la trouvaille. 

Mais, à cause des imperfections mentionnées, nombreux 
problèmes restent sans réponse. 

Tout cela, de même que les fouilles en pleine renaissance 
aux terrains environnants, exige la réappréciation et la publi
cation urgentes des trouvailles relatives à cette époque ainsi 
que la recherche et la mise à jour moderne des groupes de 
tumulus qui peuvent être encore sauvés. 

Attila Horváth 

важна последняя, если принять в расчет и местами по
падающиеся находки из окрестностей Шомло. 

Кроме этих сходных черт, совпадений среди предме
тов, составляющих находки обеих групп, почти не на
ходится. В особенности керамика — и это определяет 
исключительное многообразие и многосложность галь
штатской культуры — указывает на очень разветвлен
ные связи и одновременно на наличие многочисленных 
местных черт. Среди предметов находок особенно 
выделяется украшение на щите из шомловашархейского 
кургана; украшение это имеет непосредственную связь 
со сходной находкой из балканских материалов, а кос
венно — с атрандской. 

Несмотря на недостачу части материала, наблюдений 
и записей раскопок, а также того, что они перепутаны, 
описываемые нами предметы относятся к важнейшим 
памятникам гальштатской культуры в Венгрии. 

Благодаря перечисленным недостаткам многочислен
ные вопросы остались неразрешенными. 

Так как в последнее время оживились исследования 
курганов, относящихся к раннему железному веку, все 
это требует срочной переоценки отечественных архео
логических находок этого периода, их опубликования, 
а также исследования групп курганов, которые ещё 
можно спасти и их раскопок на современном уровне 
науки. 

Аттила Хорват 

КУРГАНЫ ГАЛЬШТАТСКОИ КУЛЬТУРЫ В 
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