
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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Az anatómiai leírásoknak megfelelően (amit a to
vábbiakban is alkalmazunk) a baloldali area mammae-
nál 1,988 mm és 2,178 mm átmérőjű. A másik oldalon 
a korróziós folyamatok miatt csak elmosódott képet 
kapunk. Átmérője azonban ennek is 1,980 mm körül 
lehet. 

A köldökön találtuk a legépebben megmaradt nyo
mot. Átmérői 1,881 mm-nek és 2,178 mm-nek bizo
nyultak. 
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A méretek tanúsága szerint ezeket a beütéseket azonos 
csöves végű poncolóvésővel ütögették be. Az eszköz hasz
náltságára utal a nyomokból következtethető deformá
lódás és a körök szélein található csorbulásnyomok. 
Az egyik oldalon a nyom feltűnően megvastagodó. 

A körös árkolású nyomok árokszélessége a poncoló
véső csövecskéjének falvastagságával nagyon kis elté
réssel egyezik. Ezek szerint a poncolóvéső csövének 
maximális falvastagsága 0,594 mm, minimális falvas
tagsága 0,334 mm. Az átlagos falvastagságot azonban 
0,363 mm-nek vehetjük. 

Az átlagos falvastagság értéke nem a minimális és 
maximális falvastagság számtani középarányosát jelenti, 
hanem a két szélső mennyiség között leggyakrabban 
ismétlődő érték meghatározását. A továbbiakban az 
előbb leírtak alapján közöljük az átlagos érték meg
jelölést. 

A poncolóvéső csövecskéjének beütése után a kö
zépen maradó, eredeti magasságú köralakú felület fel
tűnően szabályos, figyelembe véve annak kicsiny mé
retét. Kérdés, hogy milyen eljárással alakították ki 
a poncolóvéső csöves végét? Tekintve a kevés vizsgálati 
anyagot, a fenti kérdésre még nem adhatunk kielégítő 
választ. 

A poncolóvéső nyomának árkát azuritszerű korró
ziós termékek töltik ki, amelyeket talajszemcsék szeny-
nyeznek. Kémiai vizsgálatig azonban ez a szennyeződés 
nem távolítható el. 

A két alkaron, azok hosszanti tengelyével tompa
szöget bezáró ferde díszítések láthatók, amelyek véső
vel történő beütéstől származnak. E díszek rendelte
tését még nem*tudjuk. Nem valószínű, hogy ornamen-
tikális szerepet töltöttek be, mivel a szobrocska felü
letén található anatómiai jelöléseken kívül más díszítő
elemet nem észleltünk. Talán az ujjak, vagy — az elő
zőek ellenére — a karperecek sematikus ábrázolásának 
tekinthetjük ezeket. Feltevésünk szerint inkább az első 
variáció az elfogadható. Mindkét alkaron négy-négy 
ilyen beütés van. Ezek egymástól való távolsága nem 
állandó érték, szabályosan nem ismétlődnek. Irányuk 
is csak nagyjából azonos. Ezek alapján feltételezhet
jük, hogy egyprofilú vésővel, külön-külön ütögették be 
e díszeket. Többprofilú véső használatát a beütés el
végzésének nehézsége, az él sajátosságából adódó ese
tenkénti alkalmazása is kizárja. 

A beütések minimális hosszúsága 1,617 mm, maxi
mális hosszúsága 2,376 mm, az átlagos hosszúságuk 
pedig 1,950 mm. Minimális szélességük 0,99 mm, ma
ximális szélességük 1,254 mm, az átlagos szélességet 
1,105 mm-nek állapíthatjuk meg. Minimális mélységük 
0,198 mm, maximális mélységük 0,334 mm, átlagos 
mélységük 0,221 mm. 

Figyelembe véve a méretek nagyságát, a véső élének 
hossza nem lehetett kisebb a maximális (2,376 mm) 



2. A Keszthely-dobogói bronzszobrocska elöl-, oldal-, hátulnézetben 

2. Die Bronzestatuette aus Keszthely-Dobogó in Vorder-, Seiten- und 
Rückansicht. 

2. Statuette en bronze de Keszthely-Dobogó vues de côté et de dos 

2. Бронзовая статуэтка из Добого: вид спереди, сбоку и сзади 

hosszúságú beütés méreténél. A minimális hosszúság 
méretének (1,617 mm) és a véső élének ez az aránylag 
nagy különbsége abból adódik, hogy a véső élének 
hossza nagyobb volt, mint a karok vastagsága az ujj-
hegyeknél. így a véső éle ezen a helyen a véső hosszú
ságán belül végződő felületre ütődött be, míg könyök
magasságban teljes felületre. Ezért az utóbbi adatot 
használtuk fel a vésőprofil hosszúságának megállapí
tására. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a bronz bizonyos ötvözet 
esetén hidegen is megmunkálható fém.6 Szobrocskánk
nál is erre a megmunkálási módozatra gondoltunk a fe
lületen található eszköznyomok alapján. Mint azt a ké
sőbbiekben látni fogjuk, a szobrocska kialakításánál 
a vésővel történő beütések a reszelő alkalmazása után 
következtek. A reszelőnyomok a vésőnyomokat sehol 
sem zavarják. 

Mivel a hideg bronz csak nagyon kis mértékben 
képlkeny, így a beütött eszközök élének nagyságát, alak
jának negatívját kevés eltéréssel megtartja. Ennek oka 
a kohéziós erő (fémeknél ún. rácserő). A hő növekedésé
vel a rácserő csökken, a molekulák mozgása fokozódik, 
az atomok közötti kölcsönös vonzóerőt a hő okozta 
mozgás lassan legyőzi. Hideg bronz megmunkálásakor 
a rácserő nagy, a véső éle nem tud mélyre hatolni, 

a nyomok perifériális részein a molekulák nem tömö
rülnek össze túlságos mértékben.7 Tehát elhanyagolható 
nagyságrendű eltérés mellett a munkaeszköz profilja 
rekonstruálható. Eszközök rekonstruálásakor, mű
helyek megállapításánál, műhelyazonosság eldöntésénél 
ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. 

A phallos ábrázolása sematizált, scrótumot nem tün
tet fel. A phallos a has síkjából 1,32 mm-re emelkedik 
ki. Legömbölyödött élű, trapéz alakú kiemelkedés. 

Az ép jobb lábon a bokáig anatómiai jellegeket nem 
tüntetett fel a szobrocska készítője. Azonban a lábfej, 
a phalloshoz hasonlón trapéz alakú kiemelkedés for
májában jelentkezik. Ez a kiemelkedés a láb tüskeszerű 
végétől 3,135 mm-re kezdődik. A trapéz hossza (a láb 
tengelyére merőleges hosszúság) 1,32 mm, szélessége 
0,99 mm. A kiemelkedés magassága a boka szintjétől 
0,825 mm. -

A jobb láb a combnyaktól a talpig fokozatosan el
keskenyedik. A combnyaknál a láb szélessége 3,498 mm, 
a lábujjak magasságában 0,495 mm. Az a tény, hogy 
a láb végét tüskeszerűen képezték ki, lehetőséget nyújt 
a szobrocska elhelyezésének megállapítására. A későb
biekben erre még visszatérünk. 

A térdmagasságban letörött bal láb minden valószí
nűség szerint megegyezett a jobb láb kiképzésével. 
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Ezt a feltételezést alátámasztja a szobrocskán található 
anatómiai jelölések szimmetrikus elrendezése. 

A szobrocskán nagyjából összefüggő, zöld zománc
szerű patinaréteg van, amelyet helyenként azuritszerű 
réteg fed. A sík felületek élein és a bal láb törésfelületén 
a patinaréteg lekopott. Ezeken a helyeken a szobrocska 
anyagának színe világos sárgásbarna. 

Szobrocskánk valószínűleg ónból (Sn) és rézből (Cu) 
előállított bronzból készült. Az ónbronz 2—20 % meny-
nyiségű óntartalom mellett hidegen is nyújtható, ko
vácsolható, hengerelhető ötvözet.8 

A szobrocska anyagának pontos összetételét csak 
spektrálanalitikai értékelés után kaphatjuk meg. 

A szobrocska felületén öntési varratnyomokat ki
mutatni nem sikerült. Nem valószínű, hogy a szobrocs
kát öntötték volna, mert két negatív félből álló szek
rényben való öntés után csupán a varratnyomokat kell 
eltüntetni és nem szükséges az egész felület másodlagos 
megmunkálása, valamint az anatómiai jelölések elvég
zése sem utólagos feladat ebben az esetben. 

A szobrocska felületén található megmunkálási nyo
mok lehetővé tették számunkra, hogy a szobrocska 
készítését rekonstruálhassuk. A szobrocska készítésének 
menete a következő lehetett : 

1. A szobrocska alapanyagául egy 0,54—55 cm vas
tagságú (a szobrocska legvastagabb része 0,54 cm) bronz
lemezt használtak. Ebből vésővel kivágták a szobrocska 
durva alakját. A lemezből összesen négy négyszög alapú 
és egy háromszög alapú darabot kellett kivágniuk. 

2. A továbbiakban valószínűleg kalapálással fino
mították a szobrocska alakját. Kalapálásnyomokat csu
pán a fejtetőn észleltünk. Azonban ez későbbi eredetű, 
mivel a következő munkafolyamat, a reszelés nyomait 
szakítják meg. 

3. Mint már említettük, a következő munkafolyamat 
a reszelés volt. Reszelésnyomokat csaknem a szobrocska 
egész felületén megfigyelhetünk. 

A reszelő okozta horony és horonyközök méreteiből 
arra következtethetünk, hogy a szobrocska alakjának 
végső finomítását két darab, különböző méretű és fi
nomságú reszelővel végezték. Homok, csiszolópor nyo
mát a szobrocska felületén kimutatni nem lehet. 

Az először használt, durvább reszelő nyomai a test 
hossztengelyével párhuzamosan futnak, majd erre merő
legesen, vagy kissé ferdén újabb reszelőnyomok kereszte
zik azokat. Ezzel a folyamattal tulajdonképpen a szob
rocska végleges alakját már kiformálták. A reszelőnyo
mok a köldök táján figyelhetők meg a legélesebben. A re
szelő hornyainak maximális szélessége 0,297 mm, minimá
lis szélessége 0,260 mm, az átlagos szélesség 0,271 mm. 
Két horony közötti távolság maximális nagysága 
0,132 mm, minimális nagysága 0,099 mm. A hornyok 
közötti távolság átlagos értékét 0,11 mm-nek vehetjük. 

A szobrocska felületét alkotó síkok élein és a síkok 
felületén több helyen finomabb reszelő nyomai talál
hatók. A hornyok szélessége 0,0264 mm és 0,0297 mm 
között váltakozik. A két horony közötti távolság átlagos 
értéke 0,14 mm. 

A finomabb reszelő nyomai minden esetben átvágják 
a durvább reszelő nyomait. 

Feltűnő, hogy mindkét reszelő finom kidolgozású 
lehetett. Kézi előállításuk igen nagy kézügyességet és 
szakmai gyakorlatot kívánt. 

Az egyes reszelők megfelelő méreteinek ez az aránylag 
nagy szórása annak tulajdonítható, hogy a kézi készí
tésű reszelő — még az eszköz leggondosabb készítése 
esetén is — egyenlőtlen térközű nyomokat hagy maga 
után. 

Fémfelületen a reszelő felszíni képleteinek adatát 
a horonyszélesség, a horony okozta mélység és a hornyok 
közötti távolság jellemzi. A horony mélysége — habár 
elsősorban a reszelő kiálló hornyainak magasságától 
és kiképzésétől függ — az eszközre ható nyomó-tolóerő 
és a fém összetételének, keménységének, szöveti szer
kezetének függvényében változik. A horonyszélesség és 
két horony közötti távolság azonban ideális esetben a re
szelő egyedi tulajdonságát mutatja, míg a reszelőnyomok 
mélységéből csak hozzávetőleges adatokat kaphatunk. 

A reszelőnyomok méreteinek megállapításánál vigyáz
nunk kell arra, hogy a megmunkált felület olyan részén 
vegyünk mértéket, ahol a reszelő nem siklott keresztül 
a már meglevő reszelőnyomon. Még ebben a szerencsés 
esetben is lehetséges, hogy a reszelő felületén egymást 
követő, de nem azonos vonalban levő hornyok nyomai 
kétszeres, vagy többszörös finomságról tanúskodnak. 
Ugyanis a nyomok alapján a mai fareszelőhöz hasonlóan 
kiképzett felületű eszközre gyanakodhatunk. 

A fentiek értelmében tehát eszközazonosítás számára 
biztosabb bélyeget a horonyszélesség ad — ez is vál
tozhat a nyomóerő függvényében —, amely mellett 
természetesen nem szabad elhanyagolnunk a mélység 
és két horony közötti távolság mértékét sem. 

4. A kifinomított szobrocska felületére csak ezek után 
ütögették be az emberi test anatómiai jellemzőinek meg
felelő díszeket. Mint már említettük, e díszek jelölése 
egyprofilú vésővel és csövesvégű poncolóvésővel tör
tént. Kivételt képez a phallos és a lábfej kidolgozása. 
E két testrész ábrázolását először véső, majd reszelő 
segítségével oldották meg. A has és a combnyak re
szelésekor meghagyták a phallos helyén a lemez eredeti 
vastagságát. (A phallos felső részén reszelőnyomok nin
csenek.) Hasonló módon jártak el a lábfej ábrázolásá
nál is, azzal a különbséggel, hogy a láb fokozatos 
elvékonyítása miatt már nem hagyhatták meg a lemez 
eredeti vastagságát, hanem a boka és a lábujjaknak 
megfelelő magasság közötti négyszög alapú területet ki
vésték, majd körülreszelték. (Itt már mutatkoznak re
szelőnyomok a kiemelkedés felszínén is.) 

Az eddig ismertetett magyarországi koravaskori kis
plasztikák9 legnagyobb részének stílusa, formája nem 
egyezik a Keszthely-dobogói szobrocskáéval. Azon
ban Posta B. közléséből ismerünk hasonló darabokat, 
amelyek Kilényi Hugó gyűjteményéhez tartoztak.10 Saj
nos, ezeket a szobrocskákat nem használhatjuk fel a tör
téneti értékeléshez, mivel lelőhelyük nagyon bizonytalan, 
sőt Posta B. feltételezi, hogy egyes szobrocskák régi
ségkereskedőktől (rajtuk keresztül talán Olaszország
ból), míg másikak modern hamisítványként kerültek 
Kilényi Hugó gyűjteményébe.11 
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A dobogói szobrocska kormeghatározásához, érté
keléséhez sokkal jobb adatokat szolgáltat az a primitív, 
hasonló kidolgozású, Marsot ábrázoló bronzszobrocska 
(3. kép), amely 1917-ben került a veszprémi Bakonyi 
Múzeumba.12 Leltári száma: 63.86.1. A bronzszob
rocska lelőhelye a Bakonyi Múzeum Szerzeményi Nap
lójának (1903—1923) 4870. számú bejegyzése és a leltár
könyve alapján Somlyóhegy (Veszprém megye), deve-
cseri járás). Közelebbi lelőhelyét topográfikus szem
pontból a Séd-forrás környékére helyezik.13 

Módunkban volt, hogy a somlyóhegyi szobrocskát 
a dobogói szobrocskához hasonlóan megvizsgáljuk. 

A bronzszobrocska taréjos sisakú, meztelen, phallikus 
harcost ábrázol. Karjai a könyökízület, lábai a térd 
magassága felett töröttek. Törésfelületük, hasonlóan 
a dobogói lelethez, lekoptak, talajszemcsékkel szennye
zettek. Tehát ezek a törések sem modern eredetűek. 
A végtagok indítása kétségtelenné teszi, hogy karjai 
kitárva, lábai terpesztve voltak. A végtagok és a szob
rocska főtengelye által bezárt szög azonos a dobogói 
leletével. Az anatómiai jelölések száma is egyezik, ameny-
nyiben — és joggal — feltételezzük a végtagok ki
képzésének egyezését. 

A szobrocska méretei: magassága a képzeletbeli fő
tengelyen 4,35 cm, jobb kar (töredékes) hossza válltól 
0,55 cm, jobb kar szélessége a törésnél 0,25 cm, bal 
kar (töredékes) hossza válltól 0,5 cm, bal kar szélessége 
a törésnél 0,21 cm, jobb láb (töredékes) hossza lágyéktól 
0,55 cm, vastagság combnyak magasságban (mindkét 
lábnál) 0,30 cm, jobb láb szélessége törésnél 0,23 cm, 
bal láb (töredékes) hossza lágyéktól 0,95 cm, bal láb 

szélessége törésnél 0,17 cm, törzs hosszúsága állcsúcstól 
lágyékig 2,25 cm, sisaktaréj magassága a fejtetőtől (hoz
závetőleges) 0,65 cm, sisaktaréj hosszúsága 0,95 cm, 
sisaktaréj vastagsága a tetején 0,2 cm, szélessége szem
magasságban 0,35 cm, vastagság szemmagasságban 
0,45 cm, szélesség nyakmagasságban 0,4 cm, vastagság 
ugyanitt 0,2 cm, szélesség köldökmagasságban 0,45 cm, 
vastagság köldökmagasságban 0,22 cm. 

Az arányokat figyelembevéve a szobrocska eredeti 
magassága a képzeletbeli főtengelyen cca. 5,5 cm lehetett. 
Jelenlegi súlya 4,352 gr. A dobogói szobrocska esetében 
használt módszerrel a somlóhegyi szobrocska eredeti 
súlya 5,8 gr körüli volt. 

A somlóhegyi szobrocska — mint említettük — tel
jesen azonos felfogásban, megjelenési formában készült, 
mint a dobogói. A szobrocska felületét itt is lapos 
síkokból képezték ki. Ugyanazokat az anatómiai jelle
geket észleljük a két szobrocskán, azzal a különbséggel, 
hogy a somlyóhegyi szobrocska töredékesebb és taréjos 
sisakkal rendelkezik. A somlyóhegyi szobrocskán is meg
figyelhetők a kidolgozáshoz és az anatómiai jelölésekhez 
szükséges eszközök nyomai. 

Az eszköznyomok alapján a somlyóhegyi szobrocska 
kidolgozásának menete, valamint a készítésnél használt 
eszközök fajtái is azonosak lehettek a dobogói darabéval. 
Szükségesnek látszik a két szobrocskán található eszköz
nyomok összehasonlítása, hogy esetleges eszközazonos
ság, műhelyazonosság kérdésére feleletet adhassunk. 

A somlyóhegyi és a dobogói szobrocskán az orrt, 
az ajkat és az állcsúcs ábrázolását szolgáló vésőnyomnál 
a véső az orr vonalával egybeeső ötszög—keresztmetszetű 

3. A somlyóhegyi bronzszobrocska 
3. Die Bronzestatuette von Somlyóhegy 

3. Statuette en bronze de Somlyóhegy 
3. Шомьохедьская бронзовая статуэтка 
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hasáb egyik élére ütődött be. így a vésőnyom ezeken 
a helyeken nem az eszköz teljes profilját mutatja. Ha 
ezt nem vennénk figyelembe, akkor téves adatokat kap
nánk a véső élének méreteit illetően. A somlyóhegyi 
szobrocska felületén teljes területre beütődő vésőnyom
mal nem rendelkezünk. Ezért ezeket a vésőnyomokat 
nem használhatjuk fel az ilyen irányú összehasonlításhoz. 

A somlyóhegyi szobrocskán szintén a körös árkolású 
nyomokat hagyó csöves végű poncolóvésővel ütögették 
be a szemek, az area mammae és a köldök jelét. Bal 
szemnél a körös árkolású nyom maximális átmérője 
2,123 mm, minimális átmérője 1,989 mm. A poncoló-
véső csövének maximális falvastagsága itt 0,55 mm, 
minimális falvastagsága 0,275 mm. Jobb szemnél a ma
ximális átmérő 2,120 mm, minimális átmérő 1,987 mm. 
Maximális falvastagsága 0,532 mm, minimális falvas
tagsága 0,27 mm. Bal area mammae ábrázolásánál ma-

4. Todi-i bronzszobrocskák (Forrer után) 
4. Bronzestatuetten aus Todi (Nach Forrer) 
4. Statuettes en bronze de Todi (d'après Forrer) 

4. Бронзовые статуэтки из Тоди (по Форреру) 

ximális átmérő 2,125 mm, minimális átmérő 1,998 mm, 
a maximális falvastagság értéke 0,325 mm, minimális 
falvastagsága 0,275 mm. Jobb area mammae jelölésénél 
pontos méreteket felvenni nem tudtunk, mivel ezen 
a helyen nagyon erős korróziós réteg fedte az ábrázolást. 
Köldöknél a maximális átmérő 2,125 mm, minimális 
átmérő 1,992 mm. Maximális falvastagsága 0,35 mm, 
minimális falvastagsága 0,25 mm. 

A körös árkolású nyomok méretei világosan mutatják, 
hogy a somlyóhegyi szobrocska készítésénél ugyanazzal 
a csöves végű poncolóvésővel ütögették be a szemek, 
az area mammae és a köldök ábrázolását, mint amellyel 
a dobogói szobrocskát is megmunkálták. Ezt még kü
lönösen alátámasztja az a tény, hogy a két szobrocskán 
található körös árkolású nyomok deformálódása és a kö
rök szélein látható csorbulásnyomok formája teljesen 
egyezik. A méretek összehasonlításánál elhanyagolhatók 
azok a tized-századmilliméteres eltérések, amelyek első
sorban a poncolóvéső beütési szögétől, erejétől adód
hattak. 

A somlyóhegyi szobrocska felületén is találtunk re-
szelőnyomokat. A kétfajta reszelővel való megmunkálás 
itt is érvényes. A durvább reszelő maximális horony
szélessége 0,28 mm, minimális szélessége 0,255 mm. 
Két horony közötti távolság maximális értéke 0,12 mm, 
minimális 0,085 mm. A finomabb reszelő maximális 
horonyszélessége 0,031 mm, minimális szélessége 0,025 
mm. Két horony közötti maximális távolság 0,135 mm, 
minimális távolság pedig 0,098 mm. A reszelőnyomok 
méreteinek összehasonlításakor is feltűnő, hogy mennyire 
minimális az eltérés a két szobrocska adatai között. 

A méretek azonosságából joggal következtethetünk 
műhelyazonosságra. Abban az esetben, ha a két szob
rocska stílusa, formája nem lenne ennyire egyező, akkor 
a méretazonosságot véletlennek is tulajdoníthatnánk. 
Azonban világosan látszik, hogy a két szobrocska azonos 
kultúrkörből származik, tehát a méretazonosság sem 
lehet véletlen. Természetesen a műhelyazonosság teljes 
értékű bizonyítását csak spektrálanalitikai vizsgálat után 
kaphatnánk meg. 

A somlyóhegyi szobrocska sisaktaréjának tetején is 
megfigyelhetünk reszelőnyomokat megszakító kalapált 
felületet. Erre a későbbiekben még visszatérünk. 

A dobogói és a somlyóhegyi szobrocska a külföldi 
analógiák alapján feltétlen itáliai kapcsolatokra utal. 
A somlyóhegyi szobrocska sisakjának formája közis
mert az itáliai szitulaművészet gyakori témájánál, a har
cos ábrázolásánál,14 valamint a bronzplasztikák köré
ben.15 

A mai Dunántúl és Itália között a korai vaskor 
második felében szoros kereskedelmi kapcsolatok vol
tak. A helyi illír uralkodóréteg birtokába így sok tárgy 
került az itáliai műhelyekből. Később, vagy valószínű, 
hogy ezzel párhuzamosan helyi utánzatai is elkészül
nek.16 Az etruszkok egyik régi városában, Todi ban 
(perugiai tartomány) az 1880-as években 30—40 bronz
szobrocskából álló raktárlelet került elő.17 Ezek a bronz
szobrocskák (4. kép) tökéletes analógiát szolgáltattak 
számunkra. A bronzszobrocskák meztelen, phallikus 
férfit, vagy szoknyás nőt ábrázolnak. Kidolgozásuk, 
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formájuk teljesen azonos a dobogói és a somlyóhegyi 
szobrocskáéval. Bolognából,18 Modenából,19 Ancarano 
di Norciaból20 is ismerünk hasonló darabokat, habár 
ezek formája kissé eltér a két hazai leletünktől, de 
összetartozásuk így is kétségtelen. 

Az itáliai analógiák alapján e szobrocskák készítési 
helyét az etruszk szállásterülettel hozhatnánk kapcso
latba. Felvetődik a kérdés, hogy idekerülésük mögött 
egyszerű kereskedelmi kapcsolat, vagy vándorló iparo
sok munkája, esetleg ezek rövidebb-hosszabb ideig tartó 
letelepülése a dunántúli fémműves központokban (Ve-
lemszentvid, Sághegy stb.) húzódik. Nézetünk szerint 
a két területről említett szobrocskák azonosságából fel
tételezhetünk bizonyos hasonlóságot a vallási élet terü
letén is. Ellenkező esetben a helyi népesség nem hasz
nálta volna szertartásainál az itáliai eredetű szobrocs
kákat. Tehát a Dunántúlt birtokló illír lakosság 
— amelynek szervezete katonai arisztokrácia volt — 
mitologikus elképzelései egyik fő alakjának, a harc 
istenének, Marsnak áldozott, míg a termékenység-kul
tusszal kapcsolatos, phallikus megjelenítésű istenek is 
fontos szerepet kaptak, hasonlóan a szobrocskák ké
szítésének helyéhez. így esetünkben nemcsak tárgyi, 
hanem szellemi hasonlóságról is beszélhetünk. 

Ezeknél a bronzszobrocskáknál az ép láb tüskeszerűen 
kiképzett. A töredékes lábak kiképzése is hasonló le
hetett. A dobogói és a somlyóhegyi szobrocska fejének, 
illetve sisakjának tetején reszelőnyomokat megszakító 
kalapált felületet észleltünk. E tényezőkből arra kö
vetkeztethetünk, hogy a szobrocskát valamely tárgyra, 
vagy talpazatra erősítették úgy, hogy tüskéje a lábfej 
jelöléséig annak anyagába hatolt. Kerámiába, fémbe, 
kőzetbe ilyen módszerekkel nem erősíthető tárgy. Égetés 
előtt sem helyezhették nyers, kiformált agyagba, mert 
ebben az esetben kalapálásra nincs szükség és a szob
rocska égetésekor legalább deformálódna. A szobrocská
kat valószínűleg fából készült talapzatba verhették be 

1 Ezen az úton is köszönetemet fejezem ki dr. Sági Káro lynak , hogy fi
gyelmemet felhívta a Keszthely-dobogói szobrocskára. 

2 A leltárkönyv bejegyzése a szobrocska vázlatos rajzával ellátott lelőhely
cédulán és a B M régi leltárkönyvének 5541. szám alatti feljegyzésen 
alapszik. 

3 Bakay—Kalicz—Sági, Magyarország Régészeti Topográfiája I. (Keszt
helyi és tapolcai járás) (Bp. 1966) 76—77. 

4 U o . 77. 
5 Az összes méretet sztereó-binokuláris preparálómikroszkóp alatt mér

tük. 
6 Verő József, Általános metallográfia I. (Bp. 1955). 159. 
' U o . 156. 
8 U o . 158—159. 
9 Pl. : Hampel, Bronzkor I. LXIX. t. — Hampel, Velemi bronzszobrocskák. 

A É (1898) 79—80. — Miske K., Egy őskori bronzszobrocskáról . A É . 
(1908) 266—268. — Darnay K., Somlyói szobrocska a régibb vaskorból . 
A É (1913) 408—411. — Roska M., Die Früheisenzeitliche Bronzefigur 
von Per. ESA. (1934) 187—190. — Szántó I., Phallikus bronzszobrocska 
Zsámbékról . A É . (1951) 43—44. — Mozsolics A., Ada tok a magyaror
szági hallstattkori kisplasztikához. AÉ. (1954) 165—167. 

tüskéje segítségével. Ez vagy elő fúrás nélkül lágyabb 
lombosfa, vagy előfúrással kemény lombosfa xylem ré
szébe történhetett a fejtetőn észlelt nyomok alapján. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt 
sem, hogy a bronzszobrocskák 73 %-a törött lábú, illetve 
karú. Lehetséges, hogy ezek a nyilvánvalóan értékes 
alkotások, amelyekhez kultikus képzetek miatt is job
ban ragaszkodtak, mint más tárgyakhoz, időnként új 
talpazatra kerültek, s újbóli felerősítésükkor megron
gálódtak. Azonban feltételezhetjük azt is, hogy tudatos 
rongálás következményei ezek. A Todi-i szobrocskák 
egy gödörből kerültek elő, a leletegyüttesben ép és 
töredékes darabok vannak. Hogy veszély előtt elásott 
votivszobrócskákkal, amelyek egy szentélyhez tartoztak, 
vagy a kereskedő, iparos depójával állunk szemben,21 

a leletkörülmények teljes hiánya miatt nem tudjuk el
dönteni. 

A dobogói és a somlyóhegyi szobrocska lelőhelye 
közvetlen környékén jelentős koravaskori település le
hetett.22 A két szobrocska történeti értékelését azonban 
nagyon megnehezíti a leletkörülmények, kísérőleletek 
ismeretének teljes hiánya. Egyedüli kiindulópontot az 
olaszországi leletek nyújtanak, habár ezek sem rendel
keznek a leletkörülmények pontos leírásával, s az újabb 
kutatások sem foglalkoztak ezekkel a szobrocskákkal.23 

Véleményünk szerint valószínű, hogy a korai vaskor 
második felében erőteljesebbé váló kereskedelmi kap
csolatok útján került hazánkba e két szobrocska. Ér
tékelésünket nagyon emelné, ha az itáliai analóg szob
rocskákat is hasonlóan megvizsgálhatnánk, spektrál-
analitikailag is értékelhetnénk. Feladatunk nem lehetett, 
hogy a dobogói és a somlyóhegyi szobrocska kapcsán 
minden szempontot figyelembe vevő vizsgálatot végez
zünk, annál is inkább, mivel két szobrocskánk az eddigi 
koravaskori kisplasztikák között egyedi darabként sze
repel. 

Horváth László 

1 0Posta В., Kilényi Hugó régiséggyűjteménye. Dolgozatok. 1918. 126. 
7. kép. 

11 U o . 110. 
12 Bakay—Kalicz—Sági, Magyarország Régészeti Topográfiája I I I . 

Kézirat . 
13 U o . 
11 Vö. Forrer, Reallexikon 740—744. és 211—213. t. 
15 Jules Martha, L 'ar t Étrusque. (Paris, 1889) fig. 210., 235. — Kurt 

Pf ister, Die Etrusker. (München , 1940) 110. — Forrer, Reallexikon fig. 
580. 

10 Barkóczi—Bona—Mócsy, Pannónia története. (Bp. 1963) 11 . 
"Forrer, Beiträge zur Prähistorischen Archäologie (Strassburg, 1892) 

26—27. — Forrer, Reallexikon, fig. 107. 
18 О. Montelius, La civilisation primitive en Italie, (Stockholm, 1895) 

Serie В . 87. t. 
19 U o . 97. t. fig. 12. 
20 Notizie degli scavi d 'antichitá, 1878. fig. 4—7., 9. 
21 Lásd a 17. számú jegyzet 27. о. 
22 Vö. Magyarország Régészeti Topográfiája I. és III . (kézirat). 
23 Ezek a szobrocskák jelenleg a Museo di Valle Giulia 32. és 34. termében 

vannak kiállítva. 
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Früheisenzeitliche Bronzestatuette aus Keszthely-Dobogó 

Das Balaton-Museum in Keszthely bewahrt unter der In
ventarnummer 54.14.1. eine Bronzestatuette, die einen nack
ten Mann mit ausgebreiteten Armen und gespreizten Beinen 
darstellt. (Abb. 1—2.) Die Statuette stammt aus der Gemar
kung von Keszthely, aus Dobogó. Die Art und Weise ihres 
Auffindens, sowie der Zeitpunkt, also die Fundverhältnisse 
sind aber unbekannt. 

Der Fund wurde im I. Band der Archäologischen Topo
graphie Ungarns,[bei der Beschreibung des Fundortes21/2—8 
auf die Zeit der Völkerwanderung gesetzt (und zurKeszthely-
Kultur gereiht). Auf Grund unserer Untersuchungen dürfte 
aber die Statuette vielmehr mit früheisenzeitlichen Darstel
lungen in Beziehung gebracht werden. 

Die Statuette ist 5,6 cm hoch und sie wiegt 6,872 g. Da 
das linke Bein der Statuette in Kniehöhe abgebrochen ist, 
(der Bruch ist nicht modernen Ursprungs: die Bruchfläche 
ist abgewetzt, in den Vertiefungen sind einige mit Kupfer
salzen zementierte Erdkörnchen zu beobachten), kann mit 
der Hilfe des heutigen Umfangs und Gewichts ein Original
gewicht von etwa 7,57 g angenommen werden. 

Die Spuren von Werkzeugen auf der Oberfläche der Statu
ette, deren Maße unter dem stereobinokularen Preparations-
mikroskop mit Okularmikrometer festgestellt wurden, er
möglichten uns, die Verfertigung der Statuette zu rekon
struieren : 

1. Als Grundmaterial wurde eine 0,54—0,55 cm breite 
Bronzeplatte verwendet. Daraus wurden die rohen Umrisse 
der Statuette ausgemeißelt. 

2. Im weiteren wurde die Statuette wahrscheinlich durch 
Behämmern feiner gestaltet. 

3. Das nächste Arbeitsverfahren war das Feilen. Nach den 
Feilenspuren zu urteilen, wurde diese Arbeit mit zwei ver
schiedenartig feinen Feilen durchgeführt. 

4. Erst danach wurden in die auf diese Weise ausgestaltete 
Figur die den anatomischen Eigenarten des menschlichen 
Körpers entsprechenden Verzierungen eingehauen. Die 
Verzierungen wurden mit einem einseitigen Meißel (bei der 
schematischen Darstellung der Nase, des Mundes, des Kinns 
und der Finger) und mit einer rohrartigen Punze (Augen, 
Brust und Nabel) aufgebracht. Die Darstellung des Phallos 
und der Füße erfolgte mit der Hilfe eines Meißels. 

Der Stil und die Form der meisten früheisenzeitlichen Klein
plastiken, die aus dem Karpatenbecken stammen,;* ist mit 
denen der Dobogóer Statuette nicht identisch. Ähnliche 
Plastiken wurden nur von B. Posta publiziert, ein Teil von 
diesen stammt aber aller Wahrscheinlichkeit nach von ita
lienischen Antiquitätenhändlern, während andere Exem
plare als moderne Fälschungen in die Sammlung von Hugó 
Kilényi kamen.10-11 

Die einzige vollkommene Analogie aus dem Gebiet Un
garns stellt die Bronzestatuette von Somlyóhegy (Komitat 
Veszprém, Kreis Devecser) dar. (Abb. 3.) Diese Statuette ist 
die Darstellung eines nackten phallischen Kriegers, der einen 
Helm mit aufhat. Die Arme und Beine sind fragmentarisch. 
Sie ist 4,35 cm hoch (fragmentarische Höhe), nach den Pro
portionen durfte sie ursprünglich eine Höhe von ungefähr 
5,5 cm gehabt haben. Ihr jetziges Gewicht beträgt 4,352 g, 
das Originalgewicht durfte ungefähr 5,8 g gewesen sein. 

Auch auf der Statuette von Somlyóhegy sind die Spuren 
der zur Bearbeitung und zur Darstellung der anatomischen 

Eigenarten nötigen Werkzeuge zu beobachten. Auch diese 
Spuren wurden untersucht, um die Frage der Identität der 
Werkzeuge oder die Frage der Identität der Werkstatt beant
worten zu können. Beim Vergleich der Maße von Werkzeug
spuren, die auf der Oberfläche der beiden Statuetten zu fin
den sind, stellt sich deutlich heraus, daß die Statuette von Do
bogó und die von Somlyóhegy mit denselben Werkzeugen 
bearbeitet wurden. Aus der Übereinstimmung der Maße kann 
mit Recht auf Werkstattgleichheit geschlossen werden. 

In den 1880-er Jahren kam in Italien, in Todi, einer der 
alten Städte der Etrusker (Provinz Perugia), ein aus 30—40 
Bronzestatuetten bestehender Depotfund zum Vorschein.17 

Diese Statuetten (Abb. 4.) sind alle ganz vom gleichen Typ 
wie die Funde von Dobogó und Somlyóhegy. 

Auf Grund der italienischen Entsprechungen 18—20 

könnte der Entstehungsort der beiden Statuetten mit dem 
etruskischen Quartiergebiet in Zusammenhang gebracht 
werden. 

Zwischen dem heutigen Transdanubien und Italien gab 
es in der zweiten Hälfte der Früheinsenzeit enge Handels
beziehungen. Es taucht also die Frage auf, ob wir im Zusam
menhang mit der Tatsache, daß die beiden Statuetten auf 
das Gebiet des heutigen Transdanubien kamen, einfache 
Handelsbeziehungen, die Arbeit wandernder Handwerker 
oder eventuell ihre kürzer oder länger währende Ansiedlung 
in den transdanubischen Metallbearbeitungszentren (Velem-
szentvid, Sághegy) vermuten müssen. Die Erscheinung der 
typisch italienischen Statuetten in Transdanubien kann aller
dings außer der sachlichen Identität auch auf eine gewisse 
geistige Ähnlichkeit bezüglich der beiden Gebiete hinweisen. 
Sonst hätte die hiesige Bevölkerung die Statuetten italie
nischer Herkunft bei den eigenen Zeremonien nicht ver
wendet. 

Die Beine dieser Statuetten sind dornartig ausgebildet. 
Auf dem Kopf, bzw. auf dem Helm der Dobogóer und 
Somlyóhegyer Statuetten sind behämmerte Flächen zu beob
achten, die Spuren der Bearbeitung mit Feile unterbrechen. 
Daraus läßt sich folgern, daß die Statuetten auf irgendeinen 
Sockel befestigt waren. Der Sockel war wahrscheinlich aus 
Holz. 

Es ist interessant, daß 73% der Statuetten abgebrochene 
Beine bzw. Arme aufweist. Es ist durchaus möglich, daß 
die Glieder bei der Befestigung der Statuetten auf einen neuen 
Sockel abgebrochen sind, es kann aber auch angenommen 
werden, daß die Brüche Ergebnisse bewußter Beschädi
gungen sind. Da die Fundverhältnisse unbekannt sind, kann 
diese Frage mit Sicherheit nicht entschieden werden. 

Es scheint aber offensichtlich zu sein, daß diese Statuetten 
Bestandteile irgendeines Heiligtums gewesen sein durften. 

In der Nähe der Fundorte der Dobogóer und Somlyó
hegyer Statuette durften bedeutende früheisenzeitliche Sied
lungen gelegen haben.22 Eine weitere historische Bewertung 
ist aber wegen Unkenntnis der Fundverhältnisse nicht mög
lich. 

Unseres Erachtens durften die beiden Bronzestatuetten 
infolge der in der zweiten Hälfte der Früheisenzeit enger 
werdenden Handelsbeziehungen in unsere Heimat gelangt 
sein. Sie könnten besser bewertet werden, wenn wir die 
analogen itelienischen Bronzestatuetten vom Gesichtspunkt 
der Werkzeuggleichheit aus untersuchen und sich auch 
spektralanalytisch überprüfen könnten. 

László Horváth 
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Statuette en bronze, de l'âge du fer précoce, trouvée à Keszthely-Dobogó 

Le Musée de Balaton à Keszthely garde une statuette en 
bronze — cotée 54.14.1 (fig. 1-2) — représentant un homme 
nu, aux bras étendus et aux jambes écartées. La statuette fut 
trouvée dans le finage de Keszthely, à Dobogó. Mais nous 
ne connaissons ni les circonstances, ni la date de sa dé
couverte. 

D'après la spécification de la Topographie Archéologique 
de Hongrie (Magyarország Régészeti Topográfiája, 1er vol., 
description du site 21/2-9) cette trouvaille daterait de l'époque 
des invasions barbares (de la civilisation Keszthely). Mais 
selon notre examen, elle peut être rapprochée plutôt de l'art 
de l'âge du fer précoce. 

La hauteur de la statuette est de 56 mm, et son poids de 
6,872 gr. Puisque la jambe gauche, à la hauteur du genou, 
s'est détachée (la casse n'est pas d'origine récente: la surface 
de cassure est élimée, et dans les creux il se trouve des granu
les de sol, agglutinées aux sels cuivriques), ainsi, vu le volume 
et le poids actuels, on peut supposer que le poids originaire 
était de 7,57 gr. environ. 

Nous avons fixé avec micromètre sous microscope stéréo-
binoculaire, les traces d'outil retrouvées sur la surface de la 
statuette, ce qui nous a permis de reconstruire le processus 
de l'exécution de la statuette. 

1. Comme matière de base, on a utilisé de la tôle de bronze 
de 0,54-55 cm d'épaisseur. On y a coupé grosso-modo la 
figure de la statuette. 

2. Par la suite, probablement, on a achevé la statuette en 
la battant à coups de marteau. 

3. Le procès suivant du travail était le limage. A en juger 
d'après les coups de lime, ce travail a été exécuté avec deux 
limes de finesse différentes. 

4. C'est seulement après cela que les motifs correspondant 
aux caractéristiques anatomiques du corps humain ont été 
gravés sur la figure ainsi formée. On a signalé ces motifs en 
employant un ciselet biseauté (pour marquer sématiquement 
le nez, la bouche, le menton et les doigts) et un poinçon 
(pour les yeux, les tétins, le nombril). Pour former le phallus 
et les pieds, on a employé une lime. 

Le style, la forme de la plupart des plastiques de l'âge du 
fer précoce, provenant du bassin des Carpates ne sont point 
identiques avec ceux de la statuette de Dobogó.9 Béla Posta 
seul a publié des pièces semblables, mais une partie de celles-
ci ont été vendues, selon toute probabilité, par des antiquaires 
italiens, tandis que certaines pièces de la collection de Hugo 
Kilényi sont des contrefaçons modernes.10-11 

Sur le territoire de la Hongrie l'unique et parfaite analogie 
de notre statuette est la statuette en bronze (fig. 3) retrouvée 
à Somlyóhegy (dép. de Veszprém, district de Devecser). 
Celle-ci représente un guerrier nu, phallique, coiffé d'un 
casque à la crête. Ses bras et pieds sont fragmentés. Sa hau
teur (fragmentée) est de 43,5 mm, à en juger d'après ses pro
portions, la hauteur originaire devait être de 55 mm environ. 
Son poids actuel est de 4,352 gr, et le poids originaire sup
posé, de 5,8 gr environ. 

Sur la statuette de Somlyóhegy nous pouvons observer 
également les traces des outils nécessaires à l'exécution et aux 
signalements anatomiques. Nous avons mesuré ces traces 

aussi, pour pouvoir constater l'identité des outils ou de 
l'atelier. En comparant les mesures des traces d'outil retrou
vées sur les deux statuettes, il s'est avéré, sans laisser aucun 
doute, que la statuette de Dobogó et celle de Somlyóhegy 
ont été ouvragées avec outils identiques. L'identité des me
sures nous permet de conclure que ces statuettes proviennent 
du même atelier. 

En Italie, dans une des anciennes villes étrusques (à Todi, 
de la région actuelle de Pérouse), aux années 1880 une 
trouvaille de dépôt comprenant 30-40 statuettes en bronze 
a été découverte.17 Ces statuettes (fig. 4) sont exactement du 
même type que les trouvailles de Dobogó et de Somlyóhegy. 

A la base des analogies italiennes18-20 nous pourrions 
mettre en rapport le lieu d'origine de ces statuettes avec les 
cantonnements étrusques. 

Entre la Transdanubie actuelle et l'Italie, dans la deuxième 
moitié de l'âge de fer précoce, d'étroites relations commer
ciales existaient. Il se pose la question de savoir si c'est 
seulement un simple contact commercial qui explique 
l'arrivée de ces statuettes ou bien elles sont des oeuvres des 
artisans ambulants, ou c'est l'installation pour une durée 
plus ou moins longue de ceux-ci aux centres métallurgiques 
de Transdanubie (à Velemszentvid, Sághegy, etc.) qui en 
donne l'explication. En tout cas, la présence en Transdanubie 
de ces statuettes typiquement italiennes porte à supposer 
que — outre les idenités objectives — une certaine identité 
spirituelle existait dans les rapports de ces deux territoires 
mentionnés. Car en cas contraire, la population locale ne 
se serait pas servie dans ses cérémonies de ces statuettes 
originaires d'Italie. 

Les pieds de ces statuettes se terminent par une sorte 
d'épine. Sur la tête, c'est-à-dire sur le casque des statuettes 
de Dobogó et de Somlyóhegy, nous observons des surfaces 
martelées où les traces de la lime sont applaties. Ces détails 
nous permettent de supposer que les statuettes étaient fixées 
sur quelque socle. Le socle devait être, probablement, en 
bois. 

Il est intéressant que les 73 p. с des statuettes en bronze 
ont les pieds, voire les bras cassés. Il est possible que ces casses 
soient arrivées quand on voulait fixer les statuettes sur un 
nouveau socle, ou bien elles peuvent être les résultats d'une 
dégradation intentionnelle aussi. 

Mais il est de toute probabilité que ces statuettes étaient 
les accessoires de quelque sanctuaire. 

Autour des sites des statuettes de Dobogó et de Somlyó
hegy devaient être des colonies importantes dans l'âge du fer 
précoce.22 Mais le manque absolu des renseignements con
cernant les circonstances de la découverte des statuettes rend 
impossible toute évaluation historique ultérieur. 

Selon notre avis, il est probable que les deux statuettes 
sont arrivées dans notre pays grâce aux relations commercia
les devenues plus actives dans la deuxième moitié de l'âge 
de fer précoce. Notre appréciation serait beaucoup plus 
fondée s'il nous était possible d'examiner les statuettes ana
logues italiennes, du point de vue de l'identité des outils, 
et si nous pouvions les soumettre à l'examen spectralanaly-
tique. 

László Horváth 



Бронзовая статуэтка раннего железного века в Кестхей—Добого 

В кестхейском Балатонском музее под инвентаризацион
ным номером 54.14.1. хранится бронзовая статуэтка, 
изображающая голого мужчину с растопыренными ру
ками и ногами. (Рис. 1—2). Статуэтка была найдена 
в окрестностях Кестхея — в Добого. Однако, время и 
обстоятельства находки неизвестны. 

В I томе АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ 
ВЕНГРИИ (Мадьярорсаг регесети топографиа) при 
описании археологического объекта 21/2—9 эту находку 
отнесли к периоду великого переселения народов (кест-
хейская культура). Мы же скорее отнесем ее к раннему 
железному веку. 

Высота бронзовой статуэтки 5,6 см, вес 6,872 г. Левая 
нога фигурки у колена отломана (поломка не нового 
происхождения: место отлома стерто, а в глубоких 
трещинках можно обнаружить сцементировавшиеся с 
медью кусочки земли), поэтому, исходя из величины ос
тальных частей статуэтки, можно определить, что при
мерный вес первоначальной фигурки был около 7,57 г. 

На поверхности статуэтки имеются следы инстру
мента, которым она обрабатывалась. Размер их был оп
ределен при помощи окулярного микрометра, помещен
ного под стереобинокулярный микроскоп. Это дало 
возможность реконструировать изготовление статиэтки: 

1. Материалом послужила бронзовая пластина тол
щиной в 0,54—55 см. Из нее резцом вырезали грубую 
форму статуэтки. 

2. Затем молоточком придали форму фигуре. 
3. Следующей ступенью было опиливание. Судя по 

следам на поверхности статуэтки, это делалось двумя 
различными пилками. 

4. Последней фазой было нанесение на фигуру ха
рактерных для анатомии человека черт. Эти выполнялось 
однопрофильным резцом (нос, рот, подбородок и схема
тическое изображение пальцев) и клеймовочным резцом 
(глаза, грудь, пупок). 

Известная нам мелкая скульптура раннего железного 
века из Карпатского бассейна в большинстве по сво
ему стилю и форме не сходится с описываемой нами 
статуэткой. Подобные экземпляры описаны лишь 
Б. Пошта, но из них часть, по всей вероятности, куп
лена у итальянских антикваров, отдельные же экзем
пляры, попавшие в коллекцию Хуго Киленьи, являлись 
просто напросто искусной подделкой под старину.10-11 

Из находок на территории Венгрии единственной 
полнойаналогией данной фигуркеявляется бронзовая ста
туэтка, найденная в «Шомьохедь» (комитат Веспрем, с. 
Девечери) (Рис. 3). Эта статуэтка изображает голого вои
на в шлеме с гребнем. Руки и ноги обломаны. Высота 
4,35 см (обломок), первоначальная высота примерно 
5,5 см. Теперешний вес 4,352 г, первоначальный вес мог 
быть приблизительно 5,8 г. 

На шомьохедьской статуэтке тоже видны следы обра
ботки. Следы эти тоже были нами обмеряны для того, 
чтобы сравнить способ обработки обеих статуэток. При 

сопоставлении размеров бороздок, оставленных обра
батывающим инструментом на поверхности обеих стату
эток, бесспорно выяснилось, что обе статуэтки обраба
тывались одинаковыми инструментами. Одинаковость 
размеров следов обработки дает нам полное основание 
утверждать, что обе они вышли из одной и той же мас
терской. 

В 1880 году в Италии, в провинции Перуджия, там, 
где раньше располагался древнейший город этрусков 
Тоди, было обнаружено собрание из 30—40 статуэток.17 

Эти статуэтки абсолютно тождественны нашим двум — 
добогойской и шомьохедьской (Рис. 4). 

По аналогии с итальянскими статуэтками18-20 мес
том изготовления наших двух фигурок можно считать 
Этрусскую стоянку. 

Между Италией и задунайской территорией в раннем 
железном веке существовала тесная торговая связь. 
Вполне резонно предположение, что эти вде статуэтки 
попали к нам таким путем. Можно предположить также, 
что это работа странствующего мастера или мастеров, 
обосновавшихся на непродолжительное время в тогдаш
них задунайских центрах железоделания (Велемсентвид, 
Шагхедь и др.). Во всяком случае, появление на нашей 
территории типично итальяанских статуэток свидетель
ствует и о духовном тождестве — иначе зачем бы поль
зовалось местное население для культовых нужд такими 
же точно фигурками? 

Ножки у этих фигур сделаны в виде шипов. На голове, 
вернее на верхушке шлема у обеих фигурок видны следы 
ударов молоточком, прерывающие следы, оставленные 
обработкой напильником. Из этого мы заключаем, что 
статуэтки были укреплены на подставке, которая, по-
видимому, была сделана из дерева. 

Интересно, что из известных нам бронзовых статуэток 
73 % — с отломанными руками и ногами. Вероятно, эти 
поломки получились при укреплении в новые подставки. 
Возможно же, что это сделано с умыслом. Об этом за 
отсутствием материала судить трудно. 

Однако, совершенно очевидно, что они являлись при
надлежностью какого-то культа. 

На месте, где были обнаружены добогойская и шомьо-
хедьская статуэтки, очевидно, находилось значительное 
поселение раннего железного века.22 За отсутствием 
другого археологического материала, судить об истории 
этого поселения не представляется абсолютно никакой 
возможности. 

По нашему мнению,эти две статуэтки попали на нашу 
территорию в результате существоваших во второй 
половине раннего железного века интенсивных торговых 
отношений. 

Конечно, если бы аналогичные итальянские бронзовые 
статуэтки подвергнуть такому же тщательному спект
ральному анализу, судить об этом можно было бы более 
определенно. 

Ласло Хорват 
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Későkeltakori lakóház leletmentése Keszthely-Usztatón 

1969 június közepén H u n y a d y Károly, a keszthelyi 
Agrár tudományi Főiskola újmajori üzemegységének ag-
ronómusa értesítette a Balatoni Múzeumot , hogy a 
Keszthely-úsztatói homokkőbánya területén régészeti le
letek kerül tek elő.1 E bejelentés nyomán 1969. június 
19—21 közöt t kisebb leletmentést végeztünk a lelő
helyen. 

A Keszthely és Alsópáhok közöt t húzódó kelet—nyugat 
irányú műú t két részre osztja az ún. Gát i -dombot . 
A lelőhely a d o m b északi részén van. Ezt a dombot , 
amelyet a környéken és a szaki rodalomban t ö b b néven 
emlegetnek, nyugatról a Balaton egykori hévízi öble, 
míg a többi oldalát a csatornázot t Hévíz-lefolyás hatá
rolja.2 Az öböl eltőzegesedett szintjéből két szigetszerű 
d o m b emelkedett ki, amelyek közül a keleti kiemelkedést 
a Gá t i -domb elnevezésen kívül régebben Mosóház néven 
is említették.3 M a m á r főleg Úszta tó néven ismerik, 
azonban emlegetik korább i nevein is. 

A d o m b a régészeti szakirodalomban n e m ismeretlen, 
mivel ásatás, leletmentés, topográfiai terepbejárás és 
a véletlen útján kü lönböző korokból származó leletek 
kerültek felszínre.4 A bennünket közvetlenül érdeklő 
rész, a d o m b északi része, a Magyarország Régészeti 
Topográfiája I . kötetében 21/12. sz. lelőhelyként sze
repel. E terület nyugati lejtőjén az évekkel ezelőtt meg
nyitott h o m o k k ő b á n y a fokozot tabb kihasználására ke
rült sor. Ennek kapcsán 1969 tavaszán a feltalajt mun
kagépekkel el távolí tották a bányászásra a lkalmas ré
tegig. A bánya cen t rumában ez a m u n k a 3—4 m relatív 
mélységet jelentett , míg a perifériális részeken*csupán 
50—100 cm-t. 

A lehordot t feltalajban — megfigyelésünk szerint — 
későrézkori , péceli ku l tú rába tar tozó és bronzkorvégi 
edénytöredékek voltak. A leletmentés megkezdésekor 
ezek pon tosabb előkerülési helyét m á r n e m lehetett 
meghatározni . 

A feltalaj gyalulásakor a bánya délkeleti szögletében, 
ahol csak 50—100 cm vastagságú földréteget mozgat tak 
meg a gépek, egy későkeltakori lakóház és két késő
római kemence körvonala bontakozot t ki . A kemencék 
a háztól délkeleti i rányban 6,5 m-re helyezkedtek el. 
A két objektum között i területet a munkagépek teljesen 
megsemmisítették, a kemencéket környező területre pe
dig át lagban 3 m vastagságban összetömörítet ték a le
nyesett talajt. 

A nagymér tékű bolygatás miat t n e m lehetett eldön
teni, hogy szabadban levő kemencék ezek, vagy egy 
ház belsejének tar tozékai . A kemencék közvetlen kör

nyékén padlószintet , vagy járószintet n e m észleltünk. 
Annyi t azonban sikerült megfigyelni, hogy a két ke
mence és a lakóház n e m azonos időben működö t t . 
A kemencékben és körü lö t tük későrómai tégla- és edény
töredékek voltak, a házból pedig teljesen egyértelműen 
későkel takorra keltezhető edénytöredékek kerül tek elő. 
A továbbiakban csupán a későkelta lakóházzal kívá
n u n k foglalkozni (1—2. kép) . 

A lakóház alakja téglalap a lakú, sarkai lekerekítettek 
(3. kép). Északnyugat i sarkát a munkagép megboly
gatta, de minden valószínűség szerint —• mint a későbbi
ekben látni fogjuk — a lakóház bejárata itt volt. A ház 
hossztengelye nyugat—kelet i i rányú. A 115 cm mélységű 
padlószint felett 85 cm vastagságban gyalul ták le a földet. 
Az érintetlenül hagyot t rész (30 cm) tanúsága szerint 
a ház földbe mélyített gödör lakás volt. A ház készítői 
kihasználták a természetadta lehetőségeket, ugyanis 
a ház padlózatát a természetes helyzetben fekvő, leg
felső h o m o k k ő réteg képezte. A ház mérete a pad ló 
szintjében 4,05 X 2,8 m. Az épen marad t , padlószint
től maximálisan 30 cm-re felmenő oldalfalak kissé 
kifelé dőlnek. H u n y a d y Káro ly közlése szerint a ház 
foltját kb . 50 cm mélységtől lehetett észlelni. Közlése 
alapján a ház földbe mélyített oldalfalának magassága 
a padlószinttől az akkor i felszínig kb . 65 cm volt. 

A ház hossztengelyétől kissé délre, a nyugati és keleti 
oldalon egy-egy nagyjából kerek átmetszetű cölöplyukat 
talál tunk. A nyugati cölöp átmérője 40 cm, a keleti 
35 cm. A cölöpök a pad ló szintjétől 35 cm mélységben s 
gömbölyű a lakban végződtek. Tehát a cölöpök n e m 
voltak kihegyezve, beépítésük gödörásás segítségével tör
ténhetett . Az észlelt kerek folt a k o r h a d ó fa bomlás
termékeinek n y o m á n színeződött el, magát a gödör 
foltját viszont nem figyelhettük meg. Sövényfonás, vagy 
egyéb épí tmény nyomá t a ház számára mélyített gödör 
oldalfalában n e m észleltünk. 

A ház bejáratát sem tud tuk m á r megfigyelni. Csupán 
közvetett bizonyítékunk van arra , hogy a ház bejárata 
a nyugat i oldalon, a n n a k is az északi felében volt. 
Ezt a részt, mint említet tük, a gép megbolygatta . A lakó
ház többi részén azonban bejáratra u ta ló nyomot n e m 
ál lapí that tunk meg. így a bejárat helyét csak a bolygatot t 
területre tehetjük. Az említett két cölöplyukon kívül 
a ház külső és belső részén t öbb cölöplyuk nem volt. 

A megmaradt , maximálisan 30 cm vastagságú, pad ló
szint feletti rétegben rendszertelenül sok edénytöredék, 
kevesebb állatcsont és szarvasagancs töredékek jelent
keztek. N é h á n y agancstöredéken fűrészelés n y o m a volt. 
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