
1997  novemberében terepjá-

róval az Őrség felé halad-

tam a magyar–szlovén 

vasútvonal Vas megyei nyomvonalának megelőző 

feltárására  Körmenden jártam, amikor megcsör-

rent életem első, természetesen „céges” mobilte-

lefonja  Itt még, vagy már, volt térerő  A vonalban 

római koros kolléganőm szólalt meg  Elmondta, 

hogy pár perce egy körmendi férfi hívta fel a szom-

bathelyi Savaria Múzeumot, hogy bronztárgyait szí-

vesen megmutatná „valami hozzáértő” múzeumi 

szakembernek  Miután a kocsiban ülő kollégáimat 

elvittem Bajánsenyére, visszamentem Körmendre, 

és bekopogtam a megadott panellakás ajtaján  S  

J  úr állt velem szemben  Hamarosan kb  1,5 kg-nyi 

bronztárgy feküdt előttem, amiből megállapíthat-

tam, hogy a késő bronzkori urnamezős kultúra ké-

sői időszakából (kb  a Kr  e  9  századból) származó 

kincsleletről lehet szó  Abban maradtunk, hogy 

másnapra minden további nála lévő tárgyat elő-

kerít  Így is történt  Én a „zöld könyvvel” – az akkor 

hatályos múzeumi törvény egységes szerkezetbe 

foglalt szövege – érkeztem  A megfelelő pillanatban 

a kezébe adtam a törvény szövegét, s ott helyben el 

is olvasta a vonatkozó részeket  Megértette, hogy 

sok lehetősége nincs  Át kell adnia a több éve nála 

lévő tárgyakat, amelyeket nem tudott értékesíteni  

Cserébe megígértem neki, hogy „találási jutalmat” 

fog kapni  Így gazdagodott „vásárlás” útján 1997 

decemberében a Savaria Múzeum régészeti gyűj-

teménye a korszak kiemelkedő, ugyanakkor „hite-

les”, 35,55 kg összsúlyú bronz leletegyüttesével  Az 

átadás-átvételre a múzeum állandó kiállításában 

került sor, ekkor már a média jelenlétében 

A kincslelet – mint kiderült – a szombathelyi 

Jáki úti temetőben, a Perint-patak nyugati, máso-

dik teraszán került elő  A fent nevezett úr és társai 

a leletegyüttest a C temető 1/a szakasz 1  sor 26  

számon nyilvántartott 200 cm mélyre ásott krip-

tája készítésekor találták  A hely azonosítását a 

temetkezési vállalat jegyzőkönyvi bejegyzése 

alapján sikerült tisztáznunk dr  Andor Ferenc igaz-

gató úr segítségével  Eszerint 1991  november 26-

án temették ide az első halottat, Káldi Jánost  S  

J  úr elmondta, hogy a kripta gödrének oldalából 

bontották ki a tárgyakat  A bronzokat tartalmazó, 

összenyomódott és már repedezett edényt a meg-

találáskor széttörték  Szerencsémre 13 db perem- és 

oldaltöredék a bronzok közé keveredve még így is 

megőrződött  Ezek alapján feltételezem, hogy egy 

nagyobb, síkozott peremű, karcolt díszes edény-

be pakolták a bronztárgyakat, amit egy 

tállal lefedve 

temetett el egy-

kori tulajdonosa  Az S  

J -nek segédkező két társ is 

egy-két „fokost”(?) megtartott 

magának  Ezek után joggal feltéte-

lezhető, hogy a kincs nem teljes  En-

nek ellenére jelentősége vitathatatlan, hi-

szen Szombathely határából ez az első ilyen 

korú, viszonylag teljes és „hiteles” depó  Ha-

sonló, a korból származó kincseket Vas megyéből 

csak a nagy fémműves központokból (Velem-Szent 

Vid-hegy, Celldömölk Ság hegy) és az utóbbi szűkebb 

környékéről (Nagyság, Izsákfa) ismerünk  Ugyanakkor 

megjegyzem, s már a kérdéses kincslelet megszerzéskor 

is így véltem – többek között annak topográfi ai helyzete 

miatt –, hogy az a velemi késő bronzkori hatalmi és iparos 

központ termékeinek sorába tartozhatott 

A kincs 378 db tárgyat tartalmaz  A tárgyak között összetört 

ékszerek (dísztűk, tűk, csüngő), borotva, kardpenge, lándzsacsú-

csok, kés, tokos-füles balták, kettős kampó, illetve sarlók találha-

tók  A több mint 20 kg-nyi lepény alakú öntecs, rudak és karikák 

nyersanyagként szolgálhattak eredetileg, és a töredékes tárgyak 

is az újra felhasználás érzését keltik az emberben  Azt, hogy iparos 

mesteremberhez köthetők az ilyen kincsleletek, több mint száz 

éve vetették fel szakmánk képviselői  Ugyanakkor néhány évtize-

de az ilyen tárgyegyütteseket „isteneknek” szánt vagy valamilyen 

közösségi cselekmény részeként összetört, az élet körforgásából 

kivont, úgynevezett áldozati ritu-

álé eredményének 

tartja a kuta-

tók egy 

része 
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A kincs előkerülési helye a szom
bathelyi köztem
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A kincs előkerülési helye a szom
bathelyi köztem

etőben (fotó: Ilon Gábor)

A 

tárgyak egyik 

legk iemelkedőbbike 

egy Európában máig egyedül-

álló, rendkívüli jelentőségű hatalmi 

jelkép, egy diadém  A hiányos fejdíszt 

Kiss E  Csaba főrestaurátor hozta fotózható 

és rajzolható állapotba  A tárgy az átadásakor 

4 összehajtogatott, összegyűrt darabban volt  A 

nyújtott-hengerelt szalag mindkét széle finoman 

poncolt  [A poncolás az ötvöstárgyak felületét ismétlő-

dő motívumokkal egy többnyire hegyes, árszerű eszköz-

zel díszítő eljárás – a szerk ] A poncolt szélek közötti ábrá-

zolás egy ugyancsak poncolt napszimbólum, két oldalán 

két-két vízimadárral, majd a lemezvégek felé széttartó, hár-

mas, poncolt vonalköteg  Mindez feltehetően egy napbárkát 

szimbolizál  Két darabján egy-egy kis méretű szegecslyuk 

van a perem közelében, azaz a bronzlemezből készült tár-

gyat valószínűleg bőrre és/vagy textilre rögzíthették  Minden 

darab 61 mm széles, összsúlyuk 31,3 gramm 

A diadémon látható vízimadár, a véleményem szerint gu-

lipán (Recurvirostra avosetta L.). Kollégám és barátom, Szabó 

Géza viszont bütykös ásólúdként azonosította (Tadorna ta-

dorna)  Én nem tudok a madárhoz mitológiai hátteret, ér-

telmezést rendelni; ő igen  Én azonban úgy gondolom, 

nem feltétlenül ismerhetjük és értelmezhetjük mai 

tudásunk alapján az urnamezős emberek teljes 

szimbólumrendszerét  Ugyanakkor ezek a ter-

mészettel együtt élő emberek a madár jelleg-

zetességeit bizonyosan jól fi gyelték meg, 

és úgy is ábrázolták  A két madár 

csőre között pedig látványos a 

különbség!

A 

madárszimbo-

lika eredetének kora a 

korai urnamezős periódus, azaz 

a Kr  e  13  század, ugyanakkor ennek 

gyökerei a Kárpát-medencében a kö-

zépső bronzkorba vagy ötszáz évvel korább-

ra vezetnek vissza  A napbárka motívuma és a 

madárszimbolika az itáliai és a közép-európai urna-

mezős kultúrában igen jelentős szerepet játszott, de 

népszerűsége Észak-Európában is kimutatható  A bronz 

lemez- (pl  mellpáncélok, lábvértek, fémedények) és ön-

tött tárgyak (pl  kardok, kések, csüngők) mellett azonban a 

napbárkaszimbólumok időnként agyagból is készültek 

Bizonyosnak tűnik tehát, hogy a Kárpát-medencei 

bronzkor embere is ugyanúgy politeisztikus vallási meg-

győződéssel rendelkezhetett, mint a mediterráneumi civi-

lizációk népei, azzal a különbséggel, hogy az európai belső 

térségében élők istenneveit 

nem ismerjük  A pan-

teon legfontosabb 

alakja feltehetően 

a sok esetben 

napbárkamo-

t í v u m m a l 

m e g j e l e ní -

tett, az euró-

pai urname-

zős kör egész 

területén – de 

azon kívül is – 

tisztelt „Napisten” 

lehetett  A korszak-

hoz tartozó 

Nyomozás egy szombathelyi bronzkincs tárgyában

A 

tárgyak 

némelyikének műszeres analízise 

megtörtént, amit Költő László régész-

vegyész (Kaposvár) végzett el  Megállapította, 

hogy 1  a leletben található ép sarló peremén 

és a bütykön a zöld színű korróziós termék némi 

nikkeldúsulást mutat, a kékben pedig rézből talált az 

alapfém réztartalmához képest többet, 2  a vizsgált 

bronzlepény és a -rúd ötvöző elemei között az arzén, 

az antimon és az ón is szerepet játszott, 3  a diadém 

és a tű, a tokos balta és a karika kis ólomtartal-

mú ónbronzok  A kész tárgyak „csoportja” 

tehát egyetlen műhely termékeként 

értékelhető 
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b é k á s -

megyeri temető három 

„varázsló”-sírja tovább színezi a képet  

Ezekbe a Napot, a Holdat és a csillagokat ábrázoló 

agyagplasztikákat is elhelyeztek  Minden egyes készlet az 

égbolt teljességét fejezi ki  Ebben a temetőben együtt van tehát a 

bronzkori ember hitvilágának egésze: a lélekmadár (askos), a lábbeli alakú, 

az orrán lyukas edény (esetleg időmérő eszköz?) és az asztrális-lunáris szimbó-

lumok  E tárgytípusok többsége fellelhető a Vas megyében található velemi Szent 

Viden és a Celldömölk melletti Ság hegyen is  Az utóbbi késő bronz- vagy kora vaskori 

településének feltárása során az 1930-as években „in situ” [tehát eredeti, bolygatatlan 

helyzetben – a szerk ] egy közel másfél méteres átmérőjű agyaglapot is kiemeltek  Ezen 

három koncentrikus borda látható  Minden egyes bordán néhány száz ferde bevagdosás 

fi gyelhető meg  A tárgyat a kutatók egy része napkorongnak tartja, de alapos tanulmá-

nyozásával és értelmezésével máig adósak vagyunk  Mindezek talán az indoeurópaiak 

monoteizmus irányába mutató, belső szellemi fejlődésének eredménye-

ként értelmezhetők  Erről a késő urnamezős kori páneurópai hitvi-

lágról kimondható, hogy a díszítések nem öncélúak és nem 

önmagukért voltak (azaz nem „összedobáltak” = ez a 

görög szümbolon szó eredeti jelentése), hiszen 

a kor embere számára erős és egyértelmű 

jelentéstartalommal bírtak 

Nyomozás egy szombathelyi bronzkincs tárgyában
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A depó hosszú ideig használt sarlói, kése és baltája

(fotó: Tarbay János Gábor)

A diadém rajza (rajz: Kiss E. Csaba)

A békásmegyeri askos (madár alakú edény)
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Mit mond a mikroszkópkamera?

A  l e -

letek makroszkopikus és mik-

roszkópos vizsgálata vizuális megfi gyelésen, kísér-

leti régészeten, és nem utolsósorban jelentős anyagismereten 

alapul  Különösen a szombathelyihez hasonló, véletlenül előkerült kincsek 

esetén elengedhetetlen, mivel ezek tárgyait számos „behatás” éri  Ha a megtalá-

lók nincsenek tudatában annak, hogy mire is bukkantak, elég gyakran darabokra törik a 

bronzokat  Az anyagiasabb, azaz a leleteket eladni szándékozó emberek, nem ritkán megre-

szelik e tárgyakat, vagy anyagvizsgálat céljából darabokat vágnak ki belőlük  Ez sajnos így volt jó 

131 évvel ezelőtt is, ahogy erről ifj   Kubinyi Miklós a komjatnai (Komjatná, Szlovákia) késő bronzkori kard-

depó esetén tájékoztat: „A szokásos próbák után, melyeknek egy penge – fájdalom – áldozatúl esett, megy-

győződvén, hogy a lelet nem arany, szívesen engedte azt át a komjáthnai plébános, ntiszt. Tomik József úrnak…”.

A makroszkopikus vizsgálat ilyen kincsek esetén gyakorlatilag „reverse engineering”-et végez, azaz a beszolgál-

tatott depó állapotából próbálja meg visszafejteni a kincs elrejtésének rítusát, a bronzkori emberek által ismert eredeti 

állapotot  A szombathelyi depó tárgyainak egy része valószínűleg épen kerülhetett a kerámiaedénybe  Két kardot, két 

baltát, nyolc sarlót, két nyakperecet, három karperecet, egy rúdöntecset és tizenkét öntőlepényt a megtalálók törtek 

darabokra, a restaurálatlan tárgyakon látható modern törésfelületek alapján  Az ép tárgyak mellett bronzkori töréseket 

is láthatunk  A nyersanyagok jelentős részét még ekkor darabolhatták fel, valószínűleg az öntéshez  A munkaeszközök 

többségén, számos hasonló korú kincsben vissza-visszatérő törésformák és deponálási rítusok tűnnek fel  Ilyenek a 

kettéválasztott és beütött tokú balták, a sarlók és lándzsák hegyének letörése vagy a borotva és diadém hajtogatása  

Különösen érdekes, hogy a kincslelet tárgyai között nem kevés hosszú ideig használt darab van  Ennek legjobb 

példái a látványosan elvékonyodott pengéjű sarlók és kések vagy a kopott felszínű, a sokszori élezéstől és 

munkától teljesen „elfogyott” pengéjű balták  Az, hogy pontosan hogyan helyezték el a bronztárgyakat az 

edényben, örök rejtély marad  Mindössze néhány tárgy illeszthető össze a korrózió révén fennmaradt 

lenyomatok alapján  Valószínű, hogy a régészet által „kontextusban feltárt” depókhoz hasonlóan 

ebben a depóban is szabályos rendben rakták le a tárgyakat  Hasonló kincsek esetén nem 

ritka, hogy a sarlókat egymásra fektetik, a nehéz fémnyersanyagokat legalulra pa-

kolják, vagy, hogy a fi nomabb és értékesebb tárgyakat, mint a diadém és az 

ékszerek, a depó legfelső részére helyezik 
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Még a bronzkorban

Korróziós lenyomatok ala
pján

rekonstruált tárgylerakás

A depó hosszú ideig használt sarlói, kése és baltája

(fotó: Tarbay János Gábor)

eltört és összezúzott

tokú balta
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