
A pötrétei későbronzkori kincslelet 

1967. szeptember 16-án Hontváry Gyula zalaszentmi
hályi kultúrotthon-igazgató levélben hívta fel a Göcseji 
Múzeum figyelmét, hogy a hó elején Zalaszentmihály 
határában tőzegfejtés közben a munkások „lószerszá
mokra" akadtak.1 Szeptember 19-én mentünk ki a mun
kák színhelyére, és ott Varga Ferenc tőzegfejtő munkás, 
aki a leleteket összegyűjtötte, átadta a kincsleletet.2 

A lelőhely közvetlenül a Zalaszentmihály és Pötréte 
közti határ mellett, a pötrétei oldalon, a Kis-Szévíz 
csatornától nyugatra, mintegy 100 m-re volt (1. kép). 
A találó elbeszélése szerint kb. 80—90 cm tőzeg ki
bányászása után bukkant a kincsre. A kincs eredetileg 
egy halomban volt, de munkagépével (dózer) 1,5 X 
2 m-es területre szórta azt szét. Némely darabon jól 
láthatók a sérülés nyomai. A leleteket a találó a tőle 
telhető alapossággal gyűjtötte össze. Cserépdarabokat 
is talált, ezeket azonban munkatársai a közeli vízel
vezető csatornába dobták. 

A lelőhelyen és közvetlen környékén 1967. szeptember 
19—20-án kisebb leletmentést végeztünk. Az ásatás so
rán még néhány kisméretű bronztárgyat és borostyánkő 
gyöngyöt találtunk. A bányászást a területen már abba
hagyták, mert elérték a tőzeg alsó határát. A kincs 
feletti talaj fekete, sok növényi részt tartalmazó tőzeg. 
Az alatta levő réteg szürke, erősen homokos és szintén 
növényi maradványokat tartalmazó iszap. Ez lehetett 
a hajdani vízfenék. A kincset tehát feltehetően nem a tő
zegbe, hanem vízbe, nádas, sasos helyre rejtették. A víz
fenék felső rétegében, nagyjából a kincslelettel egy szint
ben állati csontokat és kisméretű barna, illetve szürke, 
többnyire rücskös felületű, kézzel formált jellegtelen 
őskori kerámiatöredékeket találtunk (ltsz. : 69. 11. 17.). 
Utóbbiak közt egy szürke, enyhén kihajló és meg
vastagodó peremet, mely a korai bronzkorban (zóki k.) 
készülhetett (2. kép 1.). A szomszédos vízelvezető árkot 
átkutatva 6,0X4,3X0,8 cm-es nagyságú, friss törés
felületű töredéket találtunk (ltsz.: 69, 11. 16.). Varga 
Ferenc szerint ehhez hasonló töredékeket talált a kincs
csel együtt, és ezeket szórták munkatársai a vízelvezető 
árokba. A töredék belül fényes fekete, külső oldalán 
barnásszürke, rücskös felületű edény oldaltöredéke, mely 
korban a többi korai bronzkori töredékkel egyezik, 
s így nincs kapcsolatban a kincslelettel. Valószínű, hogy 
a kincset nem edénybe helyezve, hanem textíliába csa
varva, vagy bőrbe varrva rejtették el. Annál is inkább 
gondolhatunk erre, mert a kincset nem telepbe ásták, 
szállítása pedig edényben sokkal bonyolultabb lett volna, 
mint pl. bőrbe varrva. 

1967. november 15-én újra kimentünk a lelőhelyre 
és a honvédség által rendelkezésünkre bocsátott fém
kereső műszerrel átfésültük a lelőhely tágabb környékét, 
és azt a tőzegkazlat, ahová az innen származó tőzeget 
szállították. Itt egy nagyobb bronzpitykét találtunk meg 
így. Mint kipróbáltuk, az egyedülálló kisebb bronz
tárgyakat nem érzékelte a műszer, a nagyobb korongo
kat azonban még 25 cm mélységben is jelezte. Feltételez
hetjük, hogy ha nem is teljes az anyag, nagyobb tárgyak 
nem veszhettek el. A leletegyüttes így 250 borostyánkő
gyöngyből és 247 különböző bronztárgyból állt. 

A csaknem teljes kincs és a leletek közt előforduló 
ritka típusok teszik indokolttá az anyag közzétételét. 

Borostyánkő-gyöngysor. Ltsz.: 69.11.1. (3. kép) 250 db 
közepesen érett, különböző árnyalatú barna borostyánkő
gyöngy. A legnagyobb alaktalan, kissé ovális, a nyers darab
hoz igazodó csiszolással (4,3x3,7x1,9 cm). A két következő 
is hasonló megmunkálású, a 2. legnagyobb méretűn kivájt 
zárvány helye figyelhető meg. A közepes nagyságúak már 
többnyire bikonikus kiképzésűek, bár itt is előfordul az 
alakhoz igazodó csiszolás, s ugyanez mondható a kisebbek
ről is. Alakjuk: korong, henger, kettős csonkakúp vagy ha
sáb (a legkisebbek méretei: v: 0,3 cm, átm.: 0,4 cm, illetve 
v: 0,1 cm, átm.: 0,4 cm). Némelyiken a furat széle kitörede
zett. Az egyik kicsi csőalakú, három bekarcolt körbefutó 
vonallal díszített gyöngyszem nem borostyánkő. Tompán 
fekete fényű, nem átlátszó vagy áttetsző. Sztereó-binokuláris 
mikroszkóp alatt határozott szöveti szerkezet nem látszik, 
viszont néhány pontszerű bemélyedés alapján növényi szö
vetre is gondolhatunk. Talán gagát (jet). Megcsonkítani vi
szont nem akartuk a darabot, hogy szöveti szerkezetéről meg
győződjünk. 

A borostyánkövek egy gyöngysort alkothattak, amit nyak
ban viselt tulajdonosa. 

/. Korong. Ltsz.: 69.11.10 (4. kép 1. és 5. kép 1.) Egy he
lyen széle kissé berepedt, és a díszítéseknél az anyag elvéko
nyodása következtében repedések és lyukadás figyelhető 
meg. 0,2—1,0 mm vastagra kalapált sík bronzlemezből nega
tív vésetű verőtőn készült, centrikus elhelyezkedésű füllel 
felerősíthető korong. 

Az öntött és kb. 1 mm vastagra kalapált lemezből először -
durván vágták ki a formát, és csak miután a széleit 0,2— 
0,6 mm vastagságúra vékonyították, nyírták ki a megközelí
tően pontos kör alakú (átm. : 76—77 mm) végleges formára. 
A kalapálás következtében kifelé enyhén kúposodik. Erre 
azért volt szükség, mert a korong széleinek vékonynak kellett 
lennie, hogy a verőtő mintáját minél jobban átvegye, a kö
zepének viszont vastagabbnak, hogy a tartását ne veszítse el 
és a fül felerősítésekor ne szakadjon át. A lemez szélét és tel
jes felületét lecsiszolták, hogy ne legyen éles, és a kalapálás
nyomokat eltüntessék. 

Ezután egy bronz verőtőn, valószínűleg a lemezre helye
zett ólmon vagy ólom képlékenységű egyéb fémen keresztül 
kalapálták. A verőtövet két 1,2—1,3 mm széles koncentri
kus kör díszítette (átm. : 64, illetve 71 mm). Amennyiben nem 
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1. Lelőhely térkép 
1, Fundortkarte 

1. Plan du site 
1. Карта археологического объекта 

verőtőn, hanem kalapálással készítették volna a díszítést, a 
koncentrikus körök a külső, pozitív oldalon elmosódottab
bak lettek volna, mint a belső, negatív oldalon. A lemez széle 
enyhén behajlik. Ez nem mindenütt található meg, de ez a 
lemez szabálytalan kör alakjának következménye. Ebből kö
vetkezik, hogy a verőtő vagy kisebb volt a lemeznél, és szé
lét arra ráhajtották; vagy ami valószínűbb, annál nagyobb 
volt. Ebben az esetben a verőtő következő koncentrikus köré
be hajlott a lemez széle. 

A lemez díszítése után olvasztással erősítették fel a négy
szög alakú öntött fület. A fül külső sarkai lekerekítettek, két 
rövidebb oldalán öntési varrat figyelhető meg. A fül két 

2. Kerámia és tutulus a kincs alatti rétegből 
2. Keramik und Tutulus aus der Schicht unter dem Schatz 
2. Céramique et tutulus trouvés dans la couche de dessous le trésor 
2. Керамика из слоя, расположенного пол кладом 

talpa vastagabb, mert ezzel az anyaggal történt a forrasztás, 
melynek nyomait kissé elkalapálták. 

Az egész felület finom polírozása után a fül felvarrásával, 
tehát egy helyen rögzítették valamilyen ruházati tárgyon a 
kész korongot. 

//. Korong. Ltsz.: 69.11.9. (6. kép 1. és 7. kép 1.) A gépi 
bolygatás következtében erősen megsérült. Közel egyharmada 
kitörött, és három részre szakította a gép. Széle több helyen 
sérült, kissé gyűrött. 0,2—0,5 mm vastag sík bronzlemez
ből verőtőn és beverőmintával készült, füllel rögzíthető ko
rong. 

Nagyobb méretű, megközelítően egyenletes vastagságú 
lemezből vágták ki a csaknem kör alakú korongot (átm.: 
117—118 mm). Ellentétben az előbb ismertetett koronggal, 
ennek anyaga középen nem vastagabb (középső mezejében 
mértünk 0,4 mm-t, szélén pedig 0,5 mm-es vastagságot is), 
így nem is kellett kétszer kalapálni. 

A lemezt egy legalább 7 koncentrikus körrel díszített verő
tőre helyezték, melybe 4 kisebb és 3 nagyobb átmérőjű 
1,2—1,3 mm széles kört vájtak (átm.: 4,0, 4,6, 5,2 és 5,8 cm 
illetve 10,4, 11,0 és 11,6 cm). A külső kör, a lemez kissé sza
bálytalan kör alakja miatt, csak részben figyelhető meg a 
fül tengelyével megegyező széleken. Ezután, a verőtőnél 
használt puhább fémre helyezett lemezbe a hátlapon pozitív 
beverőmintával — melyben két koncentrikus kör (átm.: 
11,0 és 5,0 mm) középen pedig egy pont volt —, hat mintát 
ütöttek. A díszítést egyenletesen elosztották a két koncentri
kus körcsoport közti körgyűrűben, különböző távolságra 
azoktól, de mindig közelebb a külső körökhöz. Jól megfi
gyelhető szabad szemmel is, hogy a verőtőn készült díszek 
a pozitív (külső) oldalon, a beverőmintával készültek pedig 
a negatív (belső) oldalon élesebbek. 

Az előző koronghoz hasonlóan a belső oldal közepére ol
vasztották a külön öntött fület, mely az előzőnél íveltebb, 
szélesebb talpú. Ezen is megfigyelhető öntési varrat, amit 
gyekeztek elkalapálni, illetve lecsiszolni. Végül ezt a koron
got is polírozták. 

III. Korong. Ltsz.: 69.11.11. (4. kép 2. és 5. kép 2.) Erősen 
sérült, kb. 1/4-e hiányzik, csúcsa letörött. A gép által leszakí
tott darabok nem kerültek elő. Öntéssel készült, kúpos, ere
detileg csúcsos végű, füllel felerősíthető bronzkorong. 

Ellentétben a két első koronggal, ez nem kalapált lemez
ből, hanem öntőmintában készült, valószínűleg azért, mert 
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a középen kiemelkedő csúcsot nem tudták volna kikalapálni 
(átm.: 132—134 mm, a lemez vastagsága a szélén 0,4 mm, 
közepén több mint 1,5 mm). A középső részt négy koncent
rikusan elhelyezkedő, alig kiemelkedő borda három árokra 
osztja (átm.: 5,2,4,2, 2,9 és 1,6 cm). A díszítést az öntőmin
tába vésték, mert a korong belső oldalán nincs nyoma. 
Belső, homorú oldalának közepére rövid félkör alakú ön
tött fület olvasztottak. A forrasztás nyomait felületesen el
kalapálták. A forrasztás során belső oldala megsérülhetett, 
vagy ami valószínűbb, a lemez közepének ívelődését akarták 
így növelni, mert egy 1,8—2,9 cm átmérőjű körgyűrűben 
kb. 5 mm széles vésővel készített mély beütések láthatók. 
Ennek a korongnak is lecsiszolták a szélét és polírozták a 
felületét. 

IV. Korong. Ltsz.: 69.11.12. (6. kép 2. és 7. kép 2.) Széle 
egy helyen beszakadt, egy kis darabja hiányzik. Jó megtar
tású, ívelődő, középen függőlegesen kiemelkedő csúcsban 
végződő, poncolt bronzkorong. 

Szintén öntési eljárással készült, de az öntőmintába nem 
véstek díszítést. Alakja enyhén ovális (átm.: 92—94 mm). 
Széle 0,4—0,5 mm, közepe több, mint 2 mm vastag. Felté
telezhető, hogy az eredetileg kisebb öntött korong szélét 
kalapálással elvékonyították, és körbenyírták, majd lecsi
szolták a kalapácsnyomokat. Ezért szabálytalan az alakja. 

Ezután poncolással díszítették. Ehhez a munkához az öt
vös két szerszámot használt. Egy hegyes legömbölyített végű, 
enyhén ovális keresztmetszetű poncolót (végének átmérője 
10 mérés alapján: 1,01 mm és 0,85 mm), és egy keskeny 
egyenesszélű, enyhén ívelt végű vésőt (három félreütés mére
tei alapján a 0,3 mm mélyre ütött véső élhossza: 6,2 mm, 
sz: 0,6 mm). Utóbbival négy kisebb (átm.: 60—61, 62—64, 
66—-67 és 69—70 mm) és három nagyobb (átm.: 76—77, 
80—81 és 83—84 mm) szabálytalan kört készített, majd a 
poncolóval a két körcsoport közé, illetve azokon belül és kí
vül, összesen három pontsort ütött be. A poncolás nyomai 
jól láthatók a belső oldalon. A szabálytalan körív alakú ön

tött fület durván felforrasztották, majd nyomait elkalapál
ták. Végül ezt a korongot is polírozták, így a fényes felü
let jobban kihangsúlyozza a díszítést. 

Melldísz. Ltsz.: 69.11.15. (4. kép 3. és 5. kép 3.) Bronz
lemezből készült, eredetileg négy láncon csüngő dísszel ellá
tott, spirálban végződő melldísz. Állapota jó, a négy lánc 
különböző hosszúságban maradt meg, a bal oldali spirál 
kissé szétnyílt. 

A melldísz vázát egy átlagban 1,5 mm vastag lemezből 
levágott 3—4 mm széles lemezszalag alkotja, melynek két 
vége elvékonyodik és élével spirálba tekeredik. A két spirál 
közti részt 7 (3 + 4) ellentétes hurok tölti ki. A spirál a felső 
három hurokhoz csatlakozik. Itt egy 10—11 mm széles, 
0,5 mm vastag, vésővel beütött halszálkamotívummal dí
szített lemezszalag fogja össze a hurkokat. Végeit a dísz há
tulján visszahajtották. A bal oldali hurkot még egy 4 mm 
széles 0,5—0,7 mm vastag lemezszalaggal erősítették meg. 
Ugyanilyen lemezdarabkák fogják össze 3 helyen az alsó 
négy hurkot is. Ezekhez a hurkokhoz csatlakozik a négy 
lánc, melyek szemeit egy 0,5—0,7 mm vastag lemezből le
vágott 4—5 mm széles szalagokból készítették (ún. „csör-
tetőlánc"). Feltehetően ugyanabból az anyagból készültek, 
mint a hurkokat összefogó darabok. A legfelső kezdő sze
mek is ebből az anyagból készültek, csak nagyobbak. Ki
vételt képez a bal oldali lánc második szeme, amit egy négy
szög keresztmetszetű öntött huzaldarabból hajlítottak. Való
színűleg az ékszer viselése során szakadt el egy szem, amit 
így pótoltak. 

A nagyobb, ^babérlevél alakú csüngők. Ltsz.: 69.11.13. 
(8. kép 1—3.) Öntött és kalapált, pontsorral díszített, eredeti
leg láncon csüngő levéldíszek. Jó megtartású ép darabok, az 
egyik a bolygatás során kissé meggyűrődött. 

Mindhárom öntéssel készült, de különböző öntőminták
ban, amit a szinte ép fülek bizonyítanak. Öntési nyomok 
mindhárom fül belső oldalán megfigyelhetők. A levelek hosz-
szanti középvonalában enyhe borda húzódik végig, mely a 

3. Borostyánkő gyöngysor 
3. Kette aus Bernsteinperlen 

3. Fil de perles d'ambre 
3. Янтарное ожерелье 
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4. Bronzkorongok és bronz melldísz 

4. Bronzescheiben und Brustschmuck aus Bronze 

4. Disques en bronze et barrette en bronze 

4. Бронзовые бляхи и бронзовый медальон 

füleknél a legvastagabb (1,7, 1,8 és 2,0 mm), és a végén a leg
vékonyabb (0,5, 0,7 és 0,7 mm). Ez lehetett az öntött levelek 
vastagsága is, de a széleket kalapálással elvékonyították és 
megnyújtották. Ekkor vált a levelek hossz- és keresztmet
szete íveltté. A kalapálás következtében — bár lehet, hogy az 
eredeti öntőminták is különbözőek voltak —, különböző 
formát nyertek a díszek (h: 76, 80, illetve 81 mm; legnagyobb 
szélesség: 25, 27, illetve 28 mm). A kikalapált levéldíszeket 
körbenyírták, amint az az élek tökéletlen lecsiszolása nyomán 
ma is jól látható. Ezután egy legömbölyített végű poncolóval 
pontsort ütöttek a díszek 0,2—0,3 mm vastagságú szélébe. 
Az anyag vékonysága miatt, és talán azért is, mert nem puha
fémet, hanem esetleg fát használt alátétként az ötvös, a leme
zek széle kissé felpöndörödött. így a szerszám nem hagyott 
éles, tisztán lemérhető nyomot. A lyukak pereme is általában 
korrodált. Ezért az 1. levélen egyáltalán nem, a 2-on egy, a 
3-on pedig csak két precízen lemérhető nyomot találtunk. 
A lyukak a IV. korong poncolójához hasonlóan kissé ováli
sak. Mindhárom esetben a nagyobb átmérő: 1,02 mm, a 
kisebbik: 0,87 mm volt. Ezek arányaikban megegyeznek és 
méreteikben is alig nagyobbak a IV. korong pontsorainál. 
Tekintve, hogy a mélyebb beütések megmagyarázhatók azzal, 

hogy a levelek széle vékonyabb a korong szélénél (puhább 
anyagot használhattak alátétként is), bizonyossággal állíthat
juk, hogy a IV. korong és a három levélcsüngő díszítéséhez 
azonos szerszámot használtak. A két ékszertípus tehát azonos 
műhelyben és közel azonos időben készült. A csüngők fülébe 
4—5 mm széles, 0,5—0,7 mm vastag lemezszalagból készített 
láncok kapcsolódnak. A láncszemek méretei megegyeznek a 
melldíszről lecsüngő láncszemek méreteivel, tehát a melldíszen 
ezek a levelek lógtak. A harmadik levélen csak 1, az elsőn 7, 
a másodikon pedig 98 láncszem maradt. A két ékszer össze
tartozását bizonyítja az is, hogy a kezdő láncszemek a levél-
csüngőkön is azonos anyagúak, de nagyobbak, mint a többi 
láncszem, akárcsak a melldísz esetében. A 2. levélcsüngő 
láncmaradványa alapján — feltételezve, hogy ebben az eset
ben csak kettészakadt a lánc — hozzávetőlegesen a csüngő 
eredeti hossza is megállapítható (max.: 119, min.: 104 szem, 
vagyis kb. 53—46 cm). Az is nyilvánvaló a levelek és a mell
dísz összetartozásából, hogy eredetileg volt még egy negyedik 
levél is, amely elveszett. Mindezen egyezések alapján sem állít
hatjuk, hogy a melldísz és a levelek egyidőben készültek. 
Ugyanis a melldísz alsó szélein erős kopásnyomok figyel
hetők meg. A hurkok alja mintegy 1,5—2,0 mm-rel véko-
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5. Bronzkorongok és bronz melldísz (hátlap) 

5. Bronzescheiben und Brustschmuck aus Bronze (Rückseite) 

5. Disques en bronze et barrette en bronze (revers) 

5. Бронзовые бляхи и медальон (тыльная сторона) 

nyabb, mint az eredeti lemezszalag, a levélcsüngők fülén 
viszont még az öntési varratok is jól láthatók. 

Láncok. Ltsz. : 69.11.6. (6. kép 3—4., 7. kép 3—6. és 8. kép 
10.) Jó állapotban levő 4—5 mm széles, 0,5—-0,7 mm vastag 
lemezszalagból készített csörtetőlánc töredékek. Szélük ko
pott. Tekintve, hogy anyaguk és jellegük azonos a melldíszen 
és a nagyobb levélcsüngőkön levő láncokkal, minden bi
zonnyal azokhoz tartoztak. 7 különböző hosszúságú lánc
darab került a múzeumba (3, 11, 21, 29, 30, 40 és 82 lánc
szem), melyeket a bolygatás során a gép szakíthatott el. 
Eredetileg tehát a csüngős melldíszen voltak. Feltételezve, 
hogy a negyedik, elveszett levélcsüngőn is maradt egy rövid 
lánc, a levelek egy kb. 104 szemből álló láncon csüngtek. 
(A melldísz rekonstrukciója a 13. képen látható.) Ezt az 
ékszert, amennyiben ember viselte, csak valamilyen elöl 
zárt, hosszú ruházati tárgy elülső felén, a mell felső részére 
felerősítve képzelhetjük el. 

Mint láttuk, a melldísz két része eredetileg nem tartozhatott 
egybe a kopásnyomok miatt. A lánc széle erős kopást mutat, 
és a láncok anyagából készült lemezek fogják össze a mell
díszen a hurkokat. A láncok tehát a felső résszel egyidősek 
és ahhoz tartoztak eredetileg is. 

A kisebb, fűzfalevél alakú csüngők. Ltsz.: 69.11.14. (8. kép 
4—9.) 6 db füllel ellátott, öntéssel készült fűzfalevél alakú 
csüngő, melyek a bolygatás során nem sérültek meg. A csün
gők világosan két csoportba oszthatók: 4 erősen és 2 alig 
kopott példány. 

A két kevésbé kopott csüngő (8. kép 5—6.) sem ugyan
azon öntőmintában készült. Az egyik nyújtottabb és véko
nyabb alakú (legnagyobb sz. : 12,5 mm, v. : 1,0 mm), a másik 
tömzsibb (legnagyobb sz.: 14 mm, v.: 1,3 mm) és a nyakrész 
elülső oldala elmosódott féloldalas gallérral díszített. Mindkét 
csüngő hosszirányban enyhén ívelt, a hosszanti középvonal
ban alig kiemelkedő borda fut végig. A levelekhez csatlakozó 
füleken jól láthatók az öntés ki nem javított hibái (belsejük 
alaktalan), melyeket a használat sem tüntetett el. Kopás
nyom nem figyelhető meg rajtuk. Valószínű, hogy felvarrva 
díszítettek valamilyen ruhát. 

A négy másik fűzfalevél alakú csüngő is különböző öntő
mintákban készült. A legrövidebb (8. kép 4.) tömzsi, széles
nyakú, enyhén ívelt darab. Hossztengelyében borda vonul 
végig (h.: 54 mm, a levél legnagyobb sz.: 13 mm). A 2. 
csüngő (8. kép 7.) széles, a vége letörött, ezért nem csúcsban 
végződik. A törés nyomait csiszolással igyekeztek eltüntetni. 
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6. Díszített bronzkorongok és láncok 

6. Verzierte Bronzescheiben und Ketten 

6. Disques ornés en bronze et chaînes 

6. Украшенные бронзовые бляхи и куски цепочки 

Nyaka erősen beszűkül és az elülső oldalon kiképzett fél
oldalas gallérral tagolt. Hossztengelyében alig kiemelkedő 
borda figyelhető meg (h.: 60 mm, a levél legnagyobb sz. : 
17 mm). A 3. csüngő (8. kép 8.) keskeny, hosszú, ívelt, az 
előzőekben tárgyalt csüngőkhöz hasonlóan féloldalas öntő
mintában készült. Ezért a hossztengely vonalában kiemel
kedő borda, és az erősen beszűkülő nyakat díszítő gallér 
a hátsó oldalon nem figyelhető meg. Hosszában és kereszt
ben is kissé ívelt (h. : 64 mm, a levél legnagyobb sz. : 12 mm). 
A 4. csüngő (8. kép 9.) az egyetlen, amelyik kétoldalasán 
profilos, tehát két részből álló öntőmintában készült. Füle 
megközelítően kör alakú. A levél keskeny, elnyúlt, tompavégű, 
hossz- és keresztirányban enyhén ívelt. Borda nem díszíti, 
az erősen szűkülő nyakat gallér tagolja (h.: 68 mm, a levél 
legnagyobb sz. : 11 mm). 

Közös vonása a négy csüngőnek, hogy erősen kopottak. 
Hosszú ideig tartó használatra utal, hogy a levelek szélei 
simára csiszolódtak és a füleknek különösen a felső része kis 
szakaszon egész vékonyra kopott. A 2. csüngő füle a haszná
lat következtében szét is szakadt. Ezért két szárát összehaj
tották. Ezek a közös vonások bizonyítják, hogy felhasználá
suk azonos volt, láncra akasztva díszítettek egy ékszert. 
Ez a lánc elég hosszú lehetett, így a csüngőknek nagy mozgási 
lehetősége volt. Láncot, vagy akár csak egy láncszemet is 

azonban egyik darabon sem találtunk. A hasonló rendelte
tésű nagyobb levél alakú csüngők mindegyikén volt lánc. 
Ezért feltételezhetjük, hogy a földbekerüléskor már nem 
eredeti funkciójuknak megfelelően használták, hanem az 
első két kopásnyom nélküli darabhoz hasonlóan felvarrva 
viselték őket. Egyébként is az előkerült láncdarabok a már 
korábban tárgyalt melldíszhez tartoztak, és csak ahhoz voltak 
elegendőek. Úgy gondoljuk, hogy eredetileg ez a négy csüngő 
tartozott a melldíszhez. Azt már korábban bizonyítottuk, 
hogy a melldísz és a láncok sokkal kopottabbak, mint a 
nagyobb, babérlevél alakú csüngők, tehát idősebbek is. Mi
után a kisebb levelek erősen elkoptak, sőt az egyik (2. csüngő) 
le is szakadt, hogy elvesztésüket elkerüljék, leszedték őket a 
melldíszről és felvarrták. Helyettük az új és nagyobb csüngő-
ket szerelték fel. 

Pápaszem alakú csüngők. Ltsz. : 69.11.8. (9. kép 1—2.) 
Jó állapotban megmaradt, bronzhuzalból tekercseléssel ké
szült sértetlen csüngők. A két tárgyat azonos anyagból, egy 
szál 1,4—1,6 mm átmérőjű, megközelítően kör keresztmet
szetű huzalból tekercselték. A kb. 45—47 cm hosszú huzalok 
egyik végét 3—4 cm hosszan sodorták, majd körkörösen 
21—23 mm átmérőjű koronggá tekerték két végét. Ezután 
egy kb. 35 mm hosszú hurkot képeztek. A huzal egyik végét 
nem vágták el a korong középpontjában, hanem bizonyos 
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7. Díszített bronzkorongok és láncok (hátlap) 
7. Verzierte Bronzescheiben und Ketten (Rückseite) 

mélységet hagyva tűszerűén visszahajlították a másik korong 
irányába. Az egyik csüngő tűje el sem éri a másik korong 
közepét, míg a másik a sodrott közepű korong túlsó széléig 
ér. A tűk vége hegyesre kalapált és csiszolt, így nagyon ha
sonlítanak a fibulákhoz. Azok viszont nem lehettek, mert a 
sodrott közepű korongok centrumában semmiféle tűrögzítő 
felerősítésének nyoma nem látható. Ezen kívül, mint emlí
tettük, az egyik tű túl rövid is ahhoz, hogy bármi módon rög
zíteni lehessen. Felerősítésük módját a mikroszkóp alatti 
vizsgálat oldotta meg.3 Az egyik csüngő hurok részén (9. kép 
2.) kb. a tű magasságában, a huzal irányára átlósan haladó 
fonálnyomokat észleltünk. Tehát a dísztűvel tűzték a ruhára. 
Ezután úgy varrták fel, hogy a külső oldalon levő hurkot és a 
belső oldalon levő tűt az anyagon keresztül összevarrták. 
Amennyiben csak a hurkot varrták volna fel a ruhára, a fo
nálnyomok a huzal irányára merőlegesen haladtak volna. 

Az egyik sodrott közepű korong elülső oldalának leg
belső két körére tapadva bronzoxid által konzerválódott 
textilmaradványt találtunk. A bomlófélben levő anyag Füzes 
Miklós meghatározása szerint lenvászon volt.4 

Kisméretű bronzpitykék. Ltsz. : 69.11.2. (11—12. kép) 
175 db különböző méretű, többnyire sértetlen, verőtövön ké
szült, kör alakú, felvarrható pityke. 0,2—0,4 mm vastagra 
kalapált és csiszolt felületű bronzlemezből különböző mé-

5 

7. Disques ornés en bronze et chaînes (revers) 
7. Украшенные бронзовые бляхи и цепочки (тыльная сторона) 

retű, megközelítően kör alakú lemezkéket vágtak ki (átm.: 
13—31 mm). Ezeket egy negatív félgömb vagy gömbszelet 
kiképzésű verőtőn, egy félgömb vagy gömbszelet végű szer
számmal gömbszeletté alakították. A pitykék mérete külön
böző. Ez anyagtakarékossággal magyarázható. Ezért figyel
hető meg több darabon, hogy enyhén szögletes vagy egyik 
oldala egyenes. Ha szabályos köröket vágnak ki, sokkal több 
lett volna a hulladék. Különösen a kisebb, tehát maradék 
darabok közt találkozunk ilyen formákkal, pl. sarkított 
négyzet vagy éppen téglalap (12. kép 1—2.) alakúval. A ve
rőtő mintája nagyobb volt, mint a lemezdarabkák, különben 
könnyen elcsúszhattak volna a ráhelyezett lemezek, illetve 
újra kellett volna vágni a díszeket. Kihajló perem egyik dara
bon sem figyelhető meg. így viszont ha nem vízszintesen he
lyezték a verőtőbe a lemezkét, akkor is külső gömbszelet for
mát kaptak. A pitykéket nem egy verőtőn készítették, hanem 
legalább négyen. A verőtő mintáját ugyanis a lemezek teljes 
mértékben átvették, és legalább négy különböző sugarú gömb 
külső gömbszeleteinek bizonyultak. Annyi megállapítható, 
hogy a közepes nagyságú (átm.: 21—23 mm) és az ennél 
nagyobb pitykék többnyire külön verőtőn készültek, de ez 
sem kizárólagos. A kalapálás és a lemez egyenetlenségei 
miatt az egyes pitykék anyagának keménysége is különböző 
volt. Ezzel magyarázható, hogy jó néhány darabon kétoldalt 
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gyűrődés figyelhető meg, míg mások felülete teljesen egyen
letes. A gyűrődések is bizonyítják, hogy nem kalapálással 
gömbölyítették a pitykéket. 

A külső gömbszelet alakú lemezek elkészülése után került 
sor a felvarráshoz szükséges lyukak átütésére. Két ellentétes 
oldalon — néha alig 2 mm-re a széltől — belülről kifelé ütöt
ték ki árral a két lyukat. A pitykét puha anyagra, valószínű
leg fára helyezték. Ezért a lyuk anyaga kitüremkedett, amit 
csiszolással igyekeztek eltüntetni. Az élesen kihajló részek 
ugyanis könnyen elvághatták volna a felvarráshoz használt 
fonalat. A kisebb lyukak esetében, ahol a kitüremkedett 
anyag is kevesebb volt, eltekintettek a lecsiszolástól. A lyuka
kat nem azonos szerszámokkal készítették. Háromféle árat 
használtak: egy kör keresztmetszetűt (ez a leggyakoribb), 
egy lesarkított téglalap vagy ovális és egy négyzet kereszt
metszetűt. Ez utóbbi a legritkább, csak egy erősen oxidáló
dott töredékes darabon figyelhető meg. A szerszám formáját 
jól kiadja, mert a kitüremkedéseket sem csiszolták le (11. kép 
1.). Több darabon a lecsiszoláskor visszahajlott egy-egy rész, 
ezért a szerszám alakja nem meghatározható. 

Csak három pitykén találunk kettő helyett három lyukat 
(11. kép 2. és 12. kép 3—4.). Két esetben megállapítható, 
hogy a harmadik lyukat utólag ütötték be, mégpedig kívülről 
befelé. A kisebbiknél a lyuknál megrepedt a lemez, a nagyob
biknak a közepét lyukasztották ki utólag. A harmadik pityké-
nél a két lyukkal egyidős a harmadik is. Azért volt rá szükség, 
mert az első kettőt nem egy átmérőn keresztül ütötték. 

Nagyméretű pitykék. Ltsz. : 69.11.3. (9. kép 3—11. és 
10. kép 3—11.) 8 db különböző méretű, szegeccsel felerősít
hető, verőtőn készült, többnyire sérült bronzpityke. Készí
tésük szinte azonos módon történt, mint az előbb leírt pity-
kéké. Méreteik eltérése mellett (átm.: 29—39 mm, csak egyik 
kisebb, mint a másikak legnagyobbika) más különbséget is 
megfigyelhetünk. A készítő kifejezetten törekedett arra, hogy 
a pitykék szabályos kör alakúak legyenek. Csak egy centrá
lisán elhelyezett lyukat ütött rajtuk, kívülről befelé. Nem var
rással, hanem széles fejű, öntött szegeccsel erősítették fel őket 
a ruhára. Négy pitykén maradt meg a patkószerűen vissza
hajtott szegecs. Segítségükkel hozzávetőlegesen megállapít
ható a ruha vastagsága: 2,7—3,0 mm. Tehát bőrt vagy nemez
szerű anyagot díszíthettek ezek a pitykék. 

Az egyik pitykén a 12. kép 3.-n bemutatott darabhoz ha
sonlóan három lyukat találunk. Azért soroltuk mégis ehhez 
a csoporthoz, mert méretei alapján ide tartozik (átm.: 
3,3 mm), és mindhárom lyukat kívülről befelé ütötték. Fel
tehetően azért, hogy miután a szegecs elveszett vagy eltörött, 
felvarhassák. 

Öntött pityke. Ltsz.: 69.11.4. (9. kép 8. és 10. kép 8.) 1 db 
jó megtartású, öntött, kör alakú bronzpityke. A III. és IV. 
koronghoz hasonló eljárással készült, de hozzáöntötték a 
fület is. A fül elhelyezkedése csak megközelítően centrális. 
Jól mefigyelhető, hogy az eredetileg tömör fület csak később 
ütötték át, arról az oldalról, amelyikhez a fül közelebb esik. 
Külső felületét nem díszítették, csak polírozták. Méretei 
majdnem megegyeznek a nagyobb pitykékével (átm.: 36— 
37 mm). 

Tululusok. Ltsz.: 69.11.7. (10. kép 12—22.) 11 db jó meg
tartású, bronzlemezből készült csonkakúp alakú dísz. 
0,2—0,4 mm vastag, polírozott felületű lemezekből trapéz 
alakot vágtak ki, és ezeket csonkakúppá hajlították. Mére
teik különbözőek: m: 30—43 mm, talpátm.: 11—15 mm. 

Kivételt képez három darab (10. kép 16—18.). Ezek sokkal 
szabálytalanabbak és inkább hengerre emlékeztetnek. Az 

8. Babér és fűzfa levél alakú csüngők 
8. Lorbeerblatt- und Weidenblattförmige Anhänger 
8. Pendants en forme de feuille de laurier et de saule 
8. Подвески в форме ивового и лаврового листа 
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9. Pápaszem alakú csüngők, pitykék, spirálgyöngyök 
9. Brillenförmige Anhäger, Knöpfe, Spiralperlen 

egyik (10. kép 18.) alig észrevehetően benyomott, félkör 
alakban futó benyomott vonalkázással díszített (kiterített 
rajza: 2. kép 2.). Méreteikben is kisebbek (h: 20—24 mm). 
Talán nem hozzáértő által, maradék lemezekből készültek. 
Felvarrva, vagy csengőszerűen függesztve ruhadíszként hasz
nálták őket. 

Spirálgyöngyök. Ltsz. : 69.11.5. (9. kép 12.) Ovális kereszt
metszetű huzalból hajlított bronztekercsek töredékei. A 25 db 
töredék (összh: kb. 70 cm) nem összetartozó, mert a huzalok 
különböző hosszúsága mellett a tekercsek átmérője is külön
böző (átm.: 3,5—5,5 mm). Ruhadíszként használhatták 
ezeket is. Nem valószínű, hogy úgy, mint az oroszvári 4. 
sírban találtakat (gyöngyökkel kivarrt textíliamelldísz).5 

A különböző keresztmetszetek és hosszúságok legalábbis 
erre utalnak. Más késő bronzkori depot-kban és sírokban is 
gyakori, hogy csak egy-két kisebb vagy gyöngynek már alig 
tekinthető nagyobb darab került elő.6 

Hatszögletű bronzdíszek. Ltsz.: 69.11.18. (9. kép 13. és 10. 
kép 23.) 4 db bronzlemezből készített dísz. A rendkívül 
vékony lemezből (vastagság: 0,05—0,1 mm) alig 10—12 mm 
hosszú elnyújtott rombusz alakot vágtak ki, majd a pitykék 
készítésénél használthoz hasonló verőtőn íveltté nyomták. Az 
eszkábaszeghez hasonlóan két hegyesebb végét vékony tex
tíliába nyomva és visszahajtva, jól felerősített hatszögletű 

5* 

9. Pendants en forme de lunette, boutons, perles en spirale 
9. Подвески, согнутые из пороволоки, спиральные бусинки и пу

говицы 

díszt nyertek. Nem díszíthettek bőrövet, mint ahogy a ha
sonló darabokról Wagner feltételezi,7 mert túl finom meg
munkálású lemezből készültek. Bőr vagy vastag textíliából 
készített öv esetén nem hajthatták volna teljesen a díszre a 
végeit. 

A pötrétei kincslelet az egyedi típusok mellett több 
olyant tárgyat tartalmaz, ami az egész késő bronzkorra 
jellemző, pontosabb korhatározásra nem alkalmas. Ide 
sorolhatjuk a borostyánkő gyöngysort, a tutulusokat, 
a gyöngyspirálokat, a csörtetőlánc-töredékeket és a fel
varrható pitykéket.8 

Jól datálhatok viszont a kis fűzfalevél alakú csüngők. 
A pötrétei példányokat nem csak a használat és ko
pottság alapján oszthatjuk két csoportba. Sima és gal
lérraltagolt nyakúcsüngőket találunk közöttük. Mindkét 
típus előfordult Velemszentviden és Csabrendeken, né
melyik lánctöredékkel,9 sőt a közeli Keszthelyről is is
mert.10 Kedvelt ékszer volt a Kárpát-medencében11 és 
azon kívül12 is. Duna vidéki típus, mely a korai urna-
síros kultúra idejére keltezhető.13 

67 



10. Pápaszem alakú csüngők, pitykék, tutulusok 
10. Brillenförmige Anhänger, Knöpfe, Tutuli 

10. Pendants en forme de lunette, boutons, tutulus 
10. Подвески, пуговицы, украшения 

Általánosan elterjedt volt az egybeöntött füllel ké
szített kis korong vagy öntött pityke is.14 Gyakran 
két párhuzamos fület forrasztottak fel.15 A kincslele
tünkben levővel megyegyező memmelsdorfi példányt Mül-
ler-Karpe a. bronzkor D időszakra datálta.16 

A hatszögletű, eszkábaszeghez hasonló dísz analógiáit 
Velemszentviden11 kívül nagyobb számban ismerjük 
Észak-Tirolból is.18 Utóbbiak általában HAL és HA2 
idejű anyaggal együtt kerültek elő.19 

Szegeccsel felerősíthető préselt pitykék is kerültek 
elő Velemszentviden.20 

A nagy korongoknak nemcsak a készítési technikája 
különböző, származási helyeik is. A legáltalánosabban 
elterjedt a III. öntött korong, melyhez hasonló dara
bokat elég nagy számban ismerünk,21 elsősorban Kelet-
Dunántúlról (Herceghalom, Kér, Kurd és Bonyhád vi
déke) .22 A másik három korong inkább déli, jugoszláviai 
kapcsolatokra utal. A IV. koronghoz hasonló példány 
Papon (Szabolcs m.) került elő.23 Öntött, vésővel be

ütögetett három koncentrikus kör díszíti, de pontsort 
nem találunk rajta. Goricából ismerünk egy poncolással 
díszített korongot, bár az valószínűleg nem öntött, kö
zépen lyukas.24 Ugyanitt került elő egy kis koncentrikus 
körökkel díszített, az előzőhöz hasonló lemez, amely 
a II. korongunkkal mutat rokonságot.25 Augsdorfban, 
Spureban és Velemszentviden találtak még hasonló dí
szítésű korongot,26 Bingula-Divosból pedig pontos má
sát ismerjük.27 Az I. korong jellegében azonos a II. 
koronggal, csak kisebb és éppen ezért kevésbé díszített. 
Hozzá hasonló méretű és díszítésű korongtöredéket 
a szönyi kincsben találunk.28 

A pápaszem alakú csüngőnk különös ékszer. For
mája már a bronzkor korábbi szakaszában is kedvelt, 
és gyakori lelet a késő bronzkorban. Különlegessé az te
szi, hogy átmenet a felvarrható csüngők és a fibulák 
közt. A pápaszem alakú fibulák közt nem találjuk meg 
csüngőnk pontos formamását, többnyire nyolcas-dísz 
köti össze a két spirálkorongot. A tű azonban teljesen 
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ismeretlen a csüngők körében. A felhasznált huzal egy 
részének sodrott díszítése is gyakori szokás.29 Müller-
Karpe a bronzkor D periódus tipikus darabjának tekinti 
a pápaszem alakú csüngőket,30 a pápaszem alakú fi-
bulákat pedig a Hallstatt időszak elejére keltezhetjük.31 

Ezért úgy gondoljuk, hogy csüngőnk a BD—НАг idő
szakban készülhetett. 

A leletegyüttes legérdekesebb, egyedülálló darabja a 
csörtetőláncon függő levelekkel ellátott melldísz. Pontos 
mását vagy akár csak hasonló, felvarrható melldíszt 
nem ismerünk. A díszítőmotívumok alapján azonban 
megrajzolhatjuk ékszerünk rokoni körét. Hasonló dí
szítést mutatnak a spirálfejben végződő hullámostestű 
tűk,32 a spirálvégű nyolcas-kengyelű fibulák33 és egy 
oroszországi ékszer.34 Közelebb állnak azok a fibulák, 
melyek kengyele nem nyolcas, hanem hullámdíszítésű.35 

Leginkább az a darab hozható rokonságba melldíszünk
kel, melyet elkalapált huzalból vagy lemezszalagból haj
togattak.36 Valamennyi a HA időszakra keltezhető. 
A sujtásos fibulákon pedig megtaláljuk a lemezdara
bokkal való megerősítést, és elég gyakran díszítik ezeket 
is levél alakú csüngőkkel.37 Ezek valamennyien fűzfa-

levél alakú csüngők, mint ahogy eredetileg ékszerünket 
is ilyen levelek díszítették. A nagyobb babérlevél alakú 
csüngők valamivel későbbiek. Korukat a IV. korong 
határozza meg, amellyel együtt egy műhely produk
tumai. 

A pötrétei kincsleletben előkerült ékszerek tehát nem 
egy helyen és egy időben készültek. A melldísz felső 
része, a csörtetőlánc és a fűzfalevél alakú csüngők ko
rábbiak és a Közép-Duna-medencéhcn készülhettek. 
A babérlevél alakú csüngők és a IV. korong későbbiek, 
szintén egy helyen és egy időben készültek, de dél felé 
mutatnak. Ez az időbeli eltérés nem túl nagy. A lelet
együttes korhatározó tárgyai az egész kincsleletet a korai 
urnasíros kultúra idejére, tehát a BD—HAX időszakra 
keltezik. 

Kincsünk több típusa más leletekben is együtt került 
elő. Pl. pápaszem alakú csüngők és felvarrható pity
kék,38 fűzfalevél alakú csüngők és felvarrható pitykék,39 

tutulusok, spirálcsüngők és felvarrható pitykék.40Legtöbb 
típusunkat a kurdi leletben találjuk együtt : a III. korong 
több példányban, pápaszem alakú csüngők, tutulusok, 
felvarrható pitykék és egy 226 db-ból álló, a pötréteihez 
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hasonló borostyánkő-gyöngysor.41 Amennyiben nem sír
leletekről van szó, a fenti depot-k nemcsak ruhadíszeket, 
hanem egyéb ékszereket, szerszámokat vagy bronzrö
göket is tartalmaznak. Ez is különlegessé teszi a pöt-
rétei kincset, mert benne a borostyánkő gyöngysoron 
kívül csak felvarrható vagy szegecselhető ruhadíszeket 
találunk. A pápaszem alakú csüngőn talált varrásnyom, 
a nagyobb pitykék ki nem egyenesített szegecsei és 
a hatszögletű díszek behajtott végei pedig arra utalnak, 
hogy ruhával együtt rejtették el ezeket a tárgyakat. 
Felvetődik tehát a kérdés, hogy jelen esetben nem rak
tárleletről van szó, hanem egy díszes ruha elrejtéséről. 
Ha ugyan elrejtésről és nem elvesztésről! Erre kell 
gondolnunk, mert a kincset, mint láttuk, feltehetően 
nem edénybe tették, hanem textíliába csavarhatták vagy 
bőrbe varrhatták. A díszes ruhában nehéz lett volna 
a menekülés, és ezért valószínűleg becsomagolták. Köny-
nyen előfordulhatott, hogy átkelés közben elveszítették 
az értékes csomagot. Nem valószínű, hogy vízbe akarták 
rejteni — márpedig a tőzegterület e részét ebben az idő
ben nádas és sasos borította —, hisz csak rövid ideig 
tartó víz alatti tárolás esetén is hasznavehetetlenné vált 
volna a ruha anyaga. 

A csomag jelentős nagyságú lehetett, mert még ha 
teljesnek tekintjük is a kincset, akkor sem férhetett volna 
el egyetlen ruhadarabon. Egyébként is megállapítható, 
hogy a szegecselt pitykék — ennek megfelelően való
színűleg a többi felvarrható pityke is — egy vastagabb, 
valószínűleg nemezszerű anyagot díszített. Ez pedig csak 
külső ruha lehetett. Ezen voltak talán a pápaszem alakú 
csüngők is, mert a spirálkorongok és a tűk közti tá
volság 3—4 mm, tehát ugyancsak vastagabb anyagra 
utal. A többi ékszert, bizonyíthatóan csak a hatszögletű 
díszt egy vékonyabb, belső ruhára erősíthették fel. Ez 
egy elöl zárt, hosszú köpenyszerű ruha lehetett, melyre 
középen fent varrták fel a csüngős melldíszt, és a mell
részt díszíthették a korongokkal, tutulussal, spirálgyöngy
gyei eszkábaszegszerű dísszel. A korongok valamennyi
en más és más méretűek és díszítésűek, mégis elképzel
hetőnek tartjuk egy ruha darabra való felvarrásukat. 
Ahhoz hasonlóan, amint az egy Lüneburg-környéki női 
sírban megfigyelhető.42 Ott is két ruha fedte a halottat. 
Az alsót díszítette az 5 különböző méretű és díszítésű 
korong, a felső ruhát pedig nagyszámú felvarrható pity
ke. Ezért is helytelen falerának nevezni minden ko
rongot.43 A korong, mint ruhadísz délen is megtalálható, 
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pl. Donja-Dolinán, ahol több más ékszer mellett egy 
női sírban a mell egyik oldalán került elő két díszes 
korong.44 Ezek a példák is bizonyítják, hogy ruhánk 
női viselethez tartozhatott. 

A pötrétei, a korai urnamezős időszakban (BD—HAj) 
készült kincs tehát egy két részből álló női viseletet 
díszíthetett, melyet ruhástól veszíthetett el tulajdonosa 
a HAj időszak végén, talán a népmozgalmakkal kap
csolatosan. 

Müller Róbert 
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Tutuli, 8 regelmäßige und 3 unregelmäßige (9/12—22); 
Spiralperlen, verschiedene Bruchstücke (10/12); 
Rechteckige Bronzeziere, aus dünner Platte ausgeschnittene 

Rohmben, sie sind durch Einbiegung ihrer spitzigen En
den anzubringen (9/23 und (10/13). 
Die Untersuchung mit stereoskopischem beidäugigem 

Präparationsmikroskop hat eindeutig bewiesen, daß die 
punzierte Scheibe und die punzierten blattförmigen An
hänger in einer Werkstatt verfertigt wurden. Als der Brust
schmuck in die Erde kam, hingen diese Blätter an den Ketten. 
(Rekonstruktion: 13). Der Brustschmuck ist aber älter und 
es ist auf Grund der Abwetzungsstellen festzustellen, daß 
er ursprünglich mit die kleineren Blättern behängt war. 

Der Meinung des Verfassers nach machen die datierbaren 
Gegenstände wahrscheinlich, daß die Schmuckstücke in 
der D-Periode der Bronzezeit und der AI-Periode der Hall
stattzeit verfertigt wurden und sie jemand am Ende des 
frühen Abschnittes der Urnen felderkultur (HAI) verlor. 

Die Bodenproben, die am Fundort genommen wurden, 
beweisen, daß das betreffende Gebiet damals unter Wasser 
stand. Es ist also anzunehmen, daß die Funde nicht ver
borgen, sondern verloren wurden. Außer der Bernsteinkette 
sind alle Gegenstände Schmucksachen, die an Kleider be
festigt werden können. Die nicht abgeglichenen Nadeln der 
größeren Knöpfe, die eingebogenen Enden der rechteckigen 
Zierscheiben und Nähspuren an dem brillenförmigen An
hänger sprechen dafür, daß die Funde mit dem Kleid zu
sammen ins Wasser gerieten. 

Das Kleid durfte aus zwei Teilen bestehen, aus einem dik-
keren, filzartigen äußeren Kleid — dies war wahrscheinlich 
mit Knöpfen und den brillenförmigen Anhängern verziert — 
und aus einem dünneren, inneren Kleid, an das die übrigen 
Schmuckstücke befestigt waren. 

Der Schatz von Pötréte ist also kein Depotfund, sondern 
er enthält die Schmuckstücke eines vermutlichen Frauen
kleides, das seine Besitzerin beim Überqueren des Baches 
Széviz am Ende der HAI-Periode, vielleicht im Zusammen
hang mit den Völkerbewegungen verloren haben durfte. 

Robert Müller 

Der spätbronzezeitliche Schatzfund von Pötréte 
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Le trésor de l'âge du bronze tardif de Pötréte 

En septembre 1967, entre les villages de Zalaszentmihály et 
Pötréte, à 25 km à peu près à l'ouest de Balaton, en extrayant 
de la tourbe, on a trouvé un trésor de l'âge du bronze. L'au
teur est descendu sur les lieux. Le trésor — retrouvé presque 
complet —• comprenait 250 perles d'ambre jaune et 247 
objets divers en bronze. 

Les types généraux sont les suivants: 
fil de 250 perles d'ambre jaune polies (3); 
disque en bronze, lame de bronze martelé, modelée à coin-

matrice, ornée de deux cercles concentriques (4/1 et 5/1); 
disque en bronze, lame de bronze martelé, modelée à coin-

matrice, ornée de cercles concentriques et de petits cercles 
(6/1 et 7/1); 

disque en bronze, fondu, originairement pointu, orné de 
trois nervures circulaires à peine saillantes (4/2 et 5/2) ; 

disque en bronze, pointu, conique, fondu, poinçonné (6/2 
et 7/2), chaque disque peut être fixé par la boucle soudée 
au dos du disque; 

barrette, fortement élimée, la queue en spirale, corps on
dulé, renforcée de lamelles, avec quatre morceaux de chaîne 
(4/3 et 5/3); 

pendants, en forme de feuille de laurier, fondus, poinçonnés 
au bord (8/1-3); 

chaînes, débris de soi-disant «chaîne fracassante», faite 
de lamelles (6/3-4, 7/3-6 et 8/10); 

pendants en forme de feuille de saule, fondus, fixables 
par un boucle, 4 pièces bien usées, 2 pièces neuves (8/4-9); 

pendants en forme de lunette, fil contourné, fixables par 
une broche (9/1-2 et 10/1-2); 

boutons métaliques, bombés, faits à coin-matrice, avec 
deux trous pour la monture (11-12); 

boutons métalliques, plus grands que les précédents, fixables 
par un trou avec un rivet à grosse tête (9/3-11 et 10/3-11); 

bouton métallique fondu, avec boucle (9/8 et 10/8); 

tutulus, 8 pièces régulières, 3 pièces irrégulières (9/12-22); 
perles en spirale, débris divers (10/12); 
parures hexagonales en bronze, losanges coupés en lame 

mince, fixables en recourbant les deux bouts pointus (9/23 
et 10/13). 

L'examen au microscope stéréobinoculaire a révélé que le 
disque poinçonné et le pendant poinçonné en forme de 
feuille sont les produits du même atelier. Quand la barrette 
a été mise en terre, ces feuilles pendaient aux chaînes (re
construction: 13). Mais la barrette est plus vieille et aux 
traces de ragage, on peut constater qu'originairement elle 
était ornée de feuilles plus petites. 

L'auteur pense que les objets datables ont été exécutés 
dans la période Al de Hallstatt, à Г âge du bronze D et qu'ils 
ont été perdus à la fin de l'époque de sépultures aux urnes 
(HAÏ). 

Les échantillons de sol pris au site prouvent que ce terri
toire était inondé à cette époque. C'est pourquoi il est pro
bable que le trésor n'a pas été caché, mais perdu. Excepté 
le fil de perles d'ambre, tous les autres objets sont des paru
res fixables à la robe. Les rivets recourbés de gros boutons 
métalliques, les bouts plies de parures hexagonales et les 
traces de couture retrouvées sur les pendants en forme de 
lunette semblent témoigner que les trouvailles sont tombées 
dans l'eau ensemble avec la robe. 

La robe pouvait se composer de deux pièces: une robe de 
dessus, en drap plus épais: celle-ci ornée de boutons métal
liques et des pendants en forme de lunette, et une robe de 
dessous, en toile plus légère où l'on a fixé les autres parures. 

Le trésor de Pötréte n'est donc pas une trouvaille de dépôt, 
mais ils comprend les parures d'un vêtement — vraisemblable
ment féminin — richement orné que la propriétaire avait 
perdues en franchissant le ruisseau Széviz, à la fin de l'époque 
H Al , peut-être à la suite des migrations des peuples. 

Róbert Müller 
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Пётретейский клад поздинебронзового периода 

В сентябре 1967 года во время работ по добыче торфа в 
25 километрах к западу от Балатона, между селениями 
Заласентмихаем и Пётрете, был обнаружен клад брон
зового века (рис. 1.). Он состоял из 250 янтарных бу
син и 247 различных бронзовых предметов. 

Среди найденных предметов главнейшими типами 
были следующие: 

янтарное ожерелье из 250 точеных янтарных бусин 
(рис. 3); 

бронзовые бляхи из кованых пластин, украшенные кон
центрическими кругами (рис. 4/1 и 5/1); 

бронзовые бляхи из кованых пластин с украшениями, 
выполненными при помощи кузнечного молотка в виде 
концентрических кругов и кружочков (рис. 6/1 и 7/1); 

бронзовые бляхи литые, украшенные тремя еле замет
ными ребрами (рис. 4/2 и 5/2); 

бронзовые бляхи литые конусовидные, украшенные 
клеймами (рис. 6/2 и 7/2), на внутренней стороне блях 
наварены ушки; 

медальон довольно стертый, волнообразный, окан
чивающийся спиралью, с четырьмя звеньями от цепочки 
(рис. 4/3 и 5/3); 

подвески в форме лаврового листа, литые, края укра
шены клеймом (рис. 8/1—3); 

цепочки: куски цепочки, сделанные из пластин (рис. 
6/3—4, 7/3—6 и 8/10); 

подвески в форме ивового листа литые, имеют ушко, 
4 из них довольно потертые и 2 новых (рис. 8/4—9); 

подвески, согнутые из проволоки, могли укрепляться 
иглой (рис. 9/1—2 и 10/1—2); 

бронзовыве пуговицы, кованые, имеющие по два от
верстия для пришивания (рис. 11—-12); 

бронзовые пуговицы более крупных, чем предыдущие, 
размеров, укреплялись через одно отверстие заклепкой 
(рис. 9/3—11 и 10/3—11); 

пуговицы пришивались через ушко, отлитое вместе с 
пуговицей (рис. 9/3 и 10/3); 

бронзовые украшения, 8 штук правильной и 3 непра
вильной формы (рис. 9/12—22); 

спиральные бусинки (различные обломки (рис. 10/12); 
шестиугольные бронзовые украшения — вырезанные 

из тонких пластин ромбы, укреплялись загибанием двух 
острых концов (рис. 9/23 и 10/13). 

При помощи бинокулярного стереомикрсскопа мож
но было определить, что клейменые бляхи и подвески 
были изготовлены в одной и той же мастерской. Эти под
вески в форме листьев болтались на цепочке, на которой 
висел медальон (реконструкцию см. на рис. 13). Меда
льон, однако, гораздо старше, и по следам потертости 
можно установить, что первоначально его украшали 
листья меньших размеров. 

Автор статьи считает, что найденные предметы были 
изготовлены в период D бронзового века и в период Ах 
гальштатской культуры, в землю же они попали в 
конце периода урнового захоронения (НАХ). 

Образцы почвы, взятые из археологического объекта, 
указывают на то, что в этот период исследуемая нами 
территория была покрыта водой. Поэтому можно ду
мать, что предметы украшения не были зарыты в землю, 
а потеряны. Все найденные украшения, кроме янтарного 
ожерелья, пришивались на одежду. Не выпрямленные 
заклепки крупных пуговиц, загнутые концы шести
угольных украшений и следы пришива на подвесках указы
вают на то, что все они попали в воду вместе с одеждой. 

Одежда состояла, по-видимому, из двух частей: более 
толстого верхнего одеяния из войлока (оно было укра
шено бляхами и крупными подвесками) и более тонкого 
нижнего плятья, на которое были пришиты остальные 
украшения. 

Найденные в Пётрете украшения не были кладом, а 
предположительно являлись украшением женской одеж
ды; ее владелица, очевидно, утонула вместе со своим 
платьем при переправе через озеро в конце периода 
НА1; что, может быть, было связано с переселением 
народов. 

Роберт Мюллер 
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Koravaskori bronzszobrocska Keszthely-Dobogóról 

A keszthelyi Balatoni Múzeum egy széttárt karú, ter
pesztett lábú meztelen férfit ábrázoló bronzszobrocskát 
őriz.1 Leltári száma 54. 14. 1. A leltárkönyv bejegyzése 
szerint Keszthely—Cserszegtomaj—Hévíz határánál, az 
egykori Balaton hévízi öblének keleti partján, a mai 
hévízi tótól É—ÉK-re emelkedő Dobogó dombon ta
lálták.2 A bronzszobrocska közelebbi lelőhelye, lelet
körülményei, előkerülésének módja és ideje azonban 
ismeretlen. 

A keszthelyi Dobogó domb a szakirodalomban nem 
ismeretlen.3 Ez a terület Magyarország Régészeti To
pográfiája I. kötetében 21/2—8. számú lelőhelyként sze
repel. A bronzszobrocskát népvándorláskori (Keszt-
hely-kultúrás) leletként ismerteti a kötet.4 

Az ábrázolás felfogása, kidolgozása és alkalmazhatósá
gának módja azonban kevésbé emlékeztet a népvándor
láskori kisplasztikákra. Sokkal jobban kapcsolatba hoz
ható a koravaskori ábrázolásokkal. Ezért szükségesnek 
tartottuk, hogy eddigi nézeteinket revideáljuk a Kárpát
medence viszonylatában is ritka kisplasztikával kap
csolatban. 

A bronzszobrocska álló, meztelen férfialakot ábrázol 
ferdén kitárt karokkal és terpesztett lábakkal (1. kép.). 
A bal láb térdmagasságban letörött. Törésfelületének 
egyenetlenségei kissé lekoptak, mélyebb részein sztereó-
binokuláris preparálómikroszkóp alatt rézsókkal össze
cementált talajszemcséket lehet megfigyelni. A törés 
tehát nem modern eredetű. A szobrocska felületét lapos 
síkokból, többféle eszközzel alakították ki (2. kép). 
A szerszámok nyomai még ma is jól látszanak. 

A szobrocska méretei a következők : Magassága 5,6 cm 
a képzeletbeli főtengelyen, kitárt karok ujjhegyeinek 
távolsága 2,7 cm, a lábfejek feltételezett távolsága 2,2 cm, 
fej hosszúsága a koponyatatőtől a váll magasságáig 
0,85 cm, fej átmérő szemmagasságban 0,54 cm, vas
tagság vállmagasságban 0,38 cm, törzs hosszúsága váll
tól a lágyékig 1,85 cm, vastagság köldökmagasságban 
0,35 cm, vastagság combnyakmagasságban 0,32 cm, 
jobb láb (ép) hosszúsága 2,9 cm, bal láb (töredékes) 
hosszúsága 1,27 cm, vastagság bokamagasságban 0,20cm, 
vastagság lábfejmagasságban 0,15 cm. 

Szobrocskánk súlya 6,872 gr. Mivel a bal láb térd
magasságban letörött, így a szobrocska eredeti súlyát 
a jelenlegi térfogat, súly és az eredeti térfogat (a bal 
és a jobb láb kiképzése azonos lehetett) mennyiségének 
felhasználásával tudtuk hozzávetőlegesen megállapítani. 
A szobrocska eredeti súlya 7,57 gr körül lehetett. 

A szobrocska fején csak a szemek, a szemöldökök 
az orr, a száj és az áll jelölt. A fej és a nyak vonala 
frontális egységet alkot, közöttük átmenet nincs. La
terális nézetből a szobrocska készítője kihangsúlyozta 
az áll vonalának jelzésével a fej és a nyak formális 
elkülönülését. A fejtetőn reszelésnyomok mutatkoznak, 
amelyeket helyenként kalapált felületek szakítanak meg. 
E tényre a későbbiekben még visszatérünk. 

A fejet és a nyakat szabálytalan ötszög—keresztmet
szetű hasábból alakították ki, amelynek átlói a fej irá
nyába kissé nőnek. A hasáb szabálytalan félgömb alak
ban záródik a fejtetőn. Az ötszög—keresztmetszetű hasáb 
egyik éle egybeesik az orr vonalával. Az élre merőlegesen 
és azzal hegyesszöget bezáróan két beütés található, 
amelyek megadják az orr, a száj és az állcsúcs rajzolatát. 

Ezek a beütések vésőtől származnak. Az ajkat képező 
beütés árkának méretei a következők: Hosszúsága (a 
test hossztengelyére merőleges irány) 2,178 mm, szé
lessége 1,947 mm, mélysége 0,99 mm. Megfigyelhető, 
hogy a véső éle középen csorbult volt. 

Az állcsúcs beívelésének ábrázolására szolgáló véső
nyomnál csupán a hosszúságot és a mélységet lehetett 
mérni. Hosszúsága 1,815 mm, mélysége 0,594 mm. Ennél 
a beütésnél világosan látszik, hogy a véső a beütéskor 
mintegy 30°-os szöget zárt be a szobrocska főtengelyével. 
A szög szárai a fej felé irányulnak. A beütés elvégzése 
csak úgy történhetett, hogy a szobrocskát hátára fek
tették a beütéshez szükséges ellenerő miatt. A véső 
megdöntésének célja az lehetett, hogy a már említett 
hasáb élének — amely az orr vonalával esik egybe — 
átfutását biztosítsa a szobrocska törzsének síkjába. A be
ütés szélességét ezért nem lehetett mérni. Az állcsúcs 
alatti levésett felületet a továbbiakban reszeléssel fi
nomították. 

A szemöldök ívét a fejtető szabálytalan félgömbje 
és az ötszög—keresztmetszetű hasábban folytatódó fej 
találkozási felületének külső, helyi kihangsúlyozása adja. 

A szobrocskán körös árkolású nyomokat hagyó csö
ves végű poncolóvéső segítségével oldották meg a két 
szem, az area mammae és a köldök ábrázolását. Sza
bad szemmel is megfigyelhető, hogy ezek a beütések 
nem szabályos kiképzésűek. Méreteik megadásánál két 
értéket közlünk, amelyek a beütés minimális és maxi
mális átmérőinek felelnek meg. 

A két szem körös árkolású ábrázolásának pontos 
méreteit nem lehetett felvenni, mert ezek a nyomok 
erőteljesebben korrodáltak helyenként. Méreteik azonban 
nagyjából azonosak a többi hasonló beütés méreteivel. 
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