
A vaskor az emberiség írott történelem előtti évezredeinek utolsó szakasza, mely a Kárpát-
medencében a Kr. e. 9. századtól a Római Birodalom hódításáig, vagyis a Krisztus születése 
utáni első évtizedekig tartott. A vaskorral bekövetkező számos jelentős technológiai, társadal-

mi és kulturális változás közül az egyik legfontosabb a minden korábbinál hatékonyabb vaseszközök 
és -fegyverek széles körű elterjedése, mely a könnyen elérhető és kitermelhető vasércforrásoknak volt 
köszönhető. Ez a Közel-Keleten, a mediterrán térségben és a kelet-európai sztyeppén is hozzájárult 
új államalakulatok felemelkedéséhez, népmozgásokhoz, a korábbi társadalmi és kulturális egységek 
felbomlásához vagy átalakulásához. Az Eurázsiában ekkor beköszöntő hűvösebb, csapadékosabb 
éghajlat a helyhez kötött, mezőgazdaságon alapuló közösségekkel szemben a gyorsan mozgó, lo-
vas-nomád harcmodort űző, nagyállattartó népcsoportok felemelkedését segítette.

Ezek a változások a mai Budapest térségét sem kerülték el. A vaskor 
hajnalán a preszkíta (azaz szkíták előtti) népesség: keleti eredetű, bronz 
és vas lószerszámmal és -fegyverekkel felszerelt csoportok jelentek meg 
a Közép-Duna-medence keleti felében. Ők a Közép- és Kelet-Európa 
nagy részén felbukkanó kaukázusi és sztyeppevidéki tárgytípusok, il-
letve a velük megjelenő temetkezési szokások alapján talán az ókori 
forrásokból ismert kimmerekkel azonosíthatók. E kis létszámú közös-
ségek megjelenése jelentősen átrendezte a térség erőviszonyait: nagy 
méretű, erődítéssel védett településközpontok szűntek meg, míg más-
hol tovább folyt a helyi őslakosság élete. A jelentős változások ellenére 
kevés hozzájuk köthető régészeti lelőhelyet ismerünk. 

A mai Budapest területéről származó korabeli leletek – például 
az angyalföldi kincsek – azt mutatják, hogy természeti adottságai e kor-
szakban különösen fontossá tették fővárosunk térségét, mely a kora 
és középső vaskorban egyaránt két nagy, a korabeli Európa kulturális 
képét alapvetően meghatározó műveltség találkozási zónáját jelentette. 
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A MAGYAR FŐVÁROS TERÜLETÉNEK 
RÉGÉSZETI EMLÉKEI A KORA ÉS 
KÖZÉPSŐ VASKORBÓL

Öntött bronz nyílhegy előkerülési helyzetében a so-
roksári szkíta kori temetőből (fotó: Szilágyi Gábor)
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Nagy méretű, díszített kora vaskori edények a Hallstatt-kultúra Harsánylej-
tőn feltárt településéről (fotó: Szilágyi Nóra)
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Budapest a szkíták idején

A kelet felől érkező új közösségek: 
a preszkíta kor sztyeppei kötődésű elemei, 
majd a helyi és keleti gyökerekkel egya-
ránt bíró, szkíta jellegű Vekerzug-kultúra 
a Duna vonalánál, részben a mai Budapest 
térségében találkoztak a túlnyomórészt 
nyugati kötődésű dunántúli Hallstatt-kul-
túra népességével.  

A régió megszállását, a hatalmi rend kiépítését a Kár-
pát-medencei szkíta kor kezdetén (a Kr. e. 7. század máso-

dik felében) keletről érkező harcosok hódító hadjáratokkal 
biztosíthatták. Ezt látszanak alátámasztani az Északi-közép-

hegység és a mai Délnyugat-Szlovákia késő bronzkori – kora 
vaskori erődített településein egyre gyakrabban és időnként 
igen nagy számban előkerülő szkíta típusú bronz nyílhe-
gyek. A Kr. e. 6. századra kialakuló átmeneti egyensúlyt 
a helyi, dunántúli népesség és Vekerzug-kultúra közös-

ségeinek békés egy-
más mellett élése 
jellemzi,  mely 
a  Vekerzug ka-
rakterű temet-

kezések dunán-
túli előfordulásai 
alapján bizonyos 
fokú áttelepüléssel, akár 
házassági-családi kap-

csolatok létrejöttével is 
együtt járhatott. 

A kapcsolatok egyen-
lőtlenségére utal, hogy 
a  Dunántúl zárt, szkíta jel-
legű leletegyütteseivel, jelleg-

Aranycsészék a 2. angyalföldi kincsből 
(fotó: Vágó Ádám)

Az angyal-
földi Duna-part 

közelében, a Margit-sziget és az 
Óbudai-sziget közti szakaszon egykor gázló, 

vagyis a folyón való átkelés, a kereskedelem, a hadmozdulatok 
és az információáramlás szempontjából döntő jelentőségű hely 
lehetett. Ennek közelében 1892-ben arany és bronz ékszerekből, majd 
1925-ben ettől távolabb négy egymásba rakott, ékszerekkel megtöltött 
aranycsészéből álló kincs került nap-
világra építkezések során. A korban 
minden bizonnyal kiemelkedő 
értékkel bíró tárgyak párhuzamai a 
Kaukázus vidéke felé vezetnek. El-
rejtésük valószínűleg az átkelőhely-
hez kapcsolódik; mindkettő felsőbb 
hatalmak, istenek számára szánt áldozat, 
esetleg fogadalmi ajándék lehetett, melyet 
a környék vagyonos, nagyhatalmú vezetője, 
előkelői vagy egy nagyobb közösség tehetett földbe egy mára 

homályba veszett szertartás záróakkordjaként – talán 
éppen sikeres átkelések 

„biztosítására”.

A felső-ausztriai lelőhe-
lyéről elnevezett hallstatti mű-

veltség Közép-Európában, a helyi, késő 
bronzkori urnamezős kultúra alapjain fejlő-
dött ki. A Dunántúl mellett Kelet-Franciaország-
tól az Adriai-tenger északi partjáig és Dél-Csehor-
szágig elterjedt. Az utóbbi évek kutatásai nyomán 
a korábban ismert nagy méretű, erődített telepü-
lések és a korabeli elithez köthető halomsírok 
mellett egyre több egyszerű, falusias tele-

pülést és „köznépi” temetkezést is 
ismerünk a korszakból.

Üveg gyöngysor a soroksári szkíta kori
 temetőből (fotó: Szilágyi Nóra)

Szkíta kori harcos lovával. Elméleti rekonstrukció 
a soroksári temető leletei és egykorú ábrázolások 
alapján (készítette: Boldog Zoltán)
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zetes leletcsoportok (pl. bronz 
nyílhegyek, tegezdíszek és hajka-
rikák, vaszablák és harci balták, 
pecsétlők, fazekaskorongon 
készült kerámia) nagyszámú 
előfordulásával szemben 
a Vekerzug-kultúra alföldi 
lelőhelyein jóval ritkábbak 
a hallstatti típusú leletek, 
és ezek is jobbára a vi-
selet és az ékszerdivat 
bizonyos darabjainak 
(karikaékszerek, fi bulák 
[ruhakapcsoló tűk – a szerk.]) 
átvételét, ritkábban az úgyneve-
zett kelet-alpi kerámiaművesség né-
hány díszesebb példányának való-
színűleg kereskedelem útján való 
mozgását mutatják. Az uralkodó 
elit temetkezéseihez köthető lele-
tegyüttesek (pl. Ártánd, Regöly) 
ugyanakkor kiterjedt kapcso-
latrendszert és ennek tárgyia-
sult reprezentációját tükrözik. 

Budapest területe nem csak 
az egykori gázlók, a Budai-hegység 
folyosóként működő völgyei vagy 
a  legfontosabb határt és kommu-
nikációs csatornát egyaránt jelentő 
Duna miatt válhatott különösen 
jelentőssé. Mozaikos területén 
egymástól igen eltérő gaz-
dálkodási formákat, létfenn-
tartási stratégiákat követő 
közösségek is megtalálhatták 
a számukra kedvező feltételeket 
az ártérből kiemelkedő szigeteken, 
a patakmenti lösz- és homokhátakon, 
a Duna-teraszokon vagy a hegylábi 
régióban; és az itt lakók élvezhették 
a  budai oldal hévizes forrásainak 
előnyeit is. A  korábbi, késő 
bronzkori településhálózat 
sűrű rendszere a Duna-par-
tokhoz kötődött. E hálózat 
a középső vaskorra felbomlott: 
ebből a korszakból jóval keve-

sebb budapesti lelőhely ismert, 
melyek elszórva, a Duna mellett 
leginkább a patakok vonalához 

kapcsolódóan helyezkednek 
el, jól mutatva a korábbiaktól 
eltérő éghajlat és gazdálko-

dásmód tájhasználati kü-
lönbségeit. 

A  p e s t i  o l d a l o n 
a  szkíta kori Veker-
z u g - k u l t ú r a  t ö b b 
települését és teme-

tőjét ismerjük. Az előb-
biek közül kiemelkedőnek 

számít az  M0-s autóút építését 
megelőzően 1995–96-ban, Rákos-

palota-Újmajor lelőhelyen feltárt, 
laza szerkezetű, falusias telepü-
lés részlete, ahol a  félig földbe 

mélyített épületek, tárolóver-
mek, agyagnyerő- és szeme-
tesgödrök mellett élelmiszer 
tartósítására szolgáló füs-
tölőgödör is előkerült. Az is-

mert temetkezési helyek közül 
kiemelt figyelmet érdemel az M0-s 

déli szektorának építését megelőzően 
Soroksár, Akácos-dűlőn 2009-ben fel-
tárt, a Kr. e. 6–5. századra keltezhető 
109 síros temető. Az elhunytakat a kor 

sokszínű etnikai és kulturális 
viszonyainak megfelelően 
33 esetben elhamvasztották 
és a hamvaikat a sírgödör-
be vagy urnába helyezték, 

51  esetben pedig az  oldalukra 
fektetve, úgynevezett zsugorított 

helyzetben, vagy a  hátukon fekve 
temették el. A túlvilágra szánt útra-
valóul fazekaskorongon készült bög-

rékbe vagy kézzel formált tálakba, 
fazekakba tett étellel, itallal lát-

ták el hozzátartozóikat, akikkel 
ékszereiket, viseleti tárgyaikat 
is elföldelték. A férfiak mellé 
néhány esetben a  lovas-no-
mád harcmodor jellegzetes 

A Szentes határában feltárt szkíta kori 
temetőről elnevezett Vekerzug-kultúra

a Kr. e. 7. század végén az Alföld, az Észa-
ki-középhegység és a mai Délnyugat-Szlovákia 

térségében megjelenő új, keleti eredetű népcso-
portok és a tovább élő késő bronzkori – kora vaskori 

lakosság hagyatékával azonos. A lakosság sokszínűsé-
gét a jellegzetesen keleti eredetű tárgytípusok és temet-

kezési szokások mellett tovább élő korábbi hagyományok, 
a regionális különbségek és a széles kapcsolatrendszerről 

árulkodó „import” tárgyak mutatják. A kultúra virágzását a Kr. 
e. 4. század során a kelták nyugat felől betelepülő törzsei 

számolják fel; az itt élők békés asszimilációját 
lelőhelyek sokasága bizonyítja.

A nagyvárosi régészeti kutatás 
sajátos módszertana és korlátozó 

tényezői töredezett és aránytalan 
topográfi ai képet eredményezhetnek, 

hiszen a terepbejárások, távérzékelési 
módszerek, roncsolásmentes kutatások 

a sűrűn beépített területen csak kivételes 
esetekben alkalmazhatók; és, minthogy a feltá-
rások kivétel nélkül építkezésekhez kötődnek, 

a  lelőhelyeknek leggyakrabban 
csak kisebb-nagyobb rész-

leteire derülhet 
fény.

Agyag orsógombok és szövőszéknehezékek 
a Hallstatt-kultúra Harsánylejtőn feltárt
településéről (fotó: Szilágyi Nóra)

Budapest a szkíták idején
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elemeit: vasból készült zablát, kést, lándzsát, bronzból öntött heggyel ellátott 
nyílvesszőket helyeztek.

A III. kerületben, Csúcshegy-Harsánylejtőn feltárt, a dunántúli Hallstatt-kul-
túrához tartozó település nyomai kedvező környezeti feltételekre, hosszan tartó 
megtelepedésre utalnak. Az itt végzett intenzív textilművességről nagyszámú 
agyag szövőszéknehezék és orsógomb tanúskodik. Az egyik épület padlóján he-
verő több száz kerámiatöredékből egy 11 darabból álló, különleges, plasztikus 
és grafi tos díszű, nagy méretű edényeket tartalmazó készlet volt restaurálható. 
A leletek közt szkíta típusú bronz nyílhegyet és a Vekerzug-kultúrára jellemző 
agyagból készített pecsétlőt is találtunk. 

Budapest 525 km2-es terüle-
téről a kora és középső vaskorból 
jelenleg 19, a házak, utak, terek 
által rejtett régészeti lelőhelyet 
lelőhelyet ismerünk. A pesti olda-
lon és a dunai szigeteken a presz-
kíta időszak három, valamint 
a középső vaskori Vekerzug-kul-
túra kilenc lelőhelyéről van tudo-
másunk, míg a budai oldalon két 
szkíta jellegű temetkezési hely 
mellett a  Hallstatt-kultúrához 
tartozó településnyomokat öt jól 
keltezett és két bizonytalan beso-
rolású lelőhelyről ismerünk; ezek 
lakosságának temetkezési helyei 
egyelőre ismeretlenek számunk-
ra. Egymás közelségében megta-
lálhatók tehát a tisztán hallstatti 
leletanyaggal jellemezhető te-
lepülések és a Vekerzug-kultúra 
szokásait és anyagi műveltségét 
tükröző lelőhelyek – elsősorban 
temetkezések. Az ezekről előke-
rült leletek jól mutatják a két el-
térő gyökerű kultúrkör élénk kap-
csolatrendszerét és békés egymás 
mellett élését a mai Budapest te-
rületén és annak térségében.

C C C

A 
k e r á -

miaedények ké-
szítési technikája az újkőkor-

tól a kora vaskorig csak kismértékben 
változott: az edényeket kézzel, hurkákból vagy 

lapokból formálták, a felület simítását, fényezését, 
díszítését ezután végezték. A fazekaskorong hasz-

nálata térségünkben a Kr. e. 7–6. század forduló-
ján jelent meg; a Fekete-tenger partvidékének 

görög gyarmatvárosaiból jutott el az Alföld 
szkíta kori lakosságához. Az új technológia 

az edényformák egységesülését, a faze-
kasmesterség specializációját ered-

ményezte.

Kora és középső vaskori lelőhelyek Budapest ősvízrajzi térképén (készítette: Tóth Farkas Márton)

Budapest a szkíták idején

Kézzel formált és fazekaskorongon készült edények a soroksári szkíta kori 
temetőből (fotó: Szilágyi Nóra)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

2928



zetes leletcsoportok (pl. bronz 
nyílhegyek, tegezdíszek és hajka-
rikák, vaszablák és harci balták, 
pecsétlők, fazekaskorongon 
készült kerámia) nagyszámú 
előfordulásával szemben 
a Vekerzug-kultúra alföldi 
lelőhelyein jóval ritkábbak 
a hallstatti típusú leletek, 
és ezek is jobbára a vi-
selet és az ékszerdivat 
bizonyos darabjainak 
(karikaékszerek, fi bulák 
[ruhakapcsoló tűk – a szerk.]) 
átvételét, ritkábban az úgyneve-
zett kelet-alpi kerámiaművesség né-
hány díszesebb példányának való-
színűleg kereskedelem útján való 
mozgását mutatják. Az uralkodó 
elit temetkezéseihez köthető lele-
tegyüttesek (pl. Ártánd, Regöly) 
ugyanakkor kiterjedt kapcso-
latrendszert és ennek tárgyia-
sult reprezentációját tükrözik. 

Budapest területe nem csak 
az egykori gázlók, a Budai-hegység 
folyosóként működő völgyei vagy 
a  legfontosabb határt és kommu-
nikációs csatornát egyaránt jelentő 
Duna miatt válhatott különösen 
jelentőssé. Mozaikos területén 
egymástól igen eltérő gaz-
dálkodási formákat, létfenn-
tartási stratégiákat követő 
közösségek is megtalálhatták 
a számukra kedvező feltételeket 
az ártérből kiemelkedő szigeteken, 
a patakmenti lösz- és homokhátakon, 
a Duna-teraszokon vagy a hegylábi 
régióban; és az itt lakók élvezhették 
a  budai oldal hévizes forrásainak 
előnyeit is. A  korábbi, késő 
bronzkori településhálózat 
sűrű rendszere a Duna-par-
tokhoz kötődött. E hálózat 
a középső vaskorra felbomlott: 
ebből a korszakból jóval keve-

sebb budapesti lelőhely ismert, 
melyek elszórva, a Duna mellett 
leginkább a patakok vonalához 

kapcsolódóan helyezkednek 
el, jól mutatva a korábbiaktól 
eltérő éghajlat és gazdálko-

dásmód tájhasználati kü-
lönbségeit. 

A  p e s t i  o l d a l o n 
a  szkíta kori Veker-
z u g - k u l t ú r a  t ö b b 
települését és teme-

tőjét ismerjük. Az előb-
biek közül kiemelkedőnek 

számít az  M0-s autóút építését 
megelőzően 1995–96-ban, Rákos-

palota-Újmajor lelőhelyen feltárt, 
laza szerkezetű, falusias telepü-
lés részlete, ahol a  félig földbe 

mélyített épületek, tárolóver-
mek, agyagnyerő- és szeme-
tesgödrök mellett élelmiszer 
tartósítására szolgáló füs-
tölőgödör is előkerült. Az is-

mert temetkezési helyek közül 
kiemelt figyelmet érdemel az M0-s 

déli szektorának építését megelőzően 
Soroksár, Akácos-dűlőn 2009-ben fel-
tárt, a Kr. e. 6–5. századra keltezhető 
109 síros temető. Az elhunytakat a kor 

sokszínű etnikai és kulturális 
viszonyainak megfelelően 
33 esetben elhamvasztották 
és a hamvaikat a sírgödör-
be vagy urnába helyezték, 

51  esetben pedig az  oldalukra 
fektetve, úgynevezett zsugorított 

helyzetben, vagy a  hátukon fekve 
temették el. A túlvilágra szánt útra-
valóul fazekaskorongon készült bög-

rékbe vagy kézzel formált tálakba, 
fazekakba tett étellel, itallal lát-

ták el hozzátartozóikat, akikkel 
ékszereiket, viseleti tárgyaikat 
is elföldelték. A férfiak mellé 
néhány esetben a  lovas-no-
mád harcmodor jellegzetes 

A Szentes határában feltárt szkíta kori 
temetőről elnevezett Vekerzug-kultúra

a Kr. e. 7. század végén az Alföld, az Észa-
ki-középhegység és a mai Délnyugat-Szlovákia 

térségében megjelenő új, keleti eredetű népcso-
portok és a tovább élő késő bronzkori – kora vaskori 

lakosság hagyatékával azonos. A lakosság sokszínűsé-
gét a jellegzetesen keleti eredetű tárgytípusok és temet-

kezési szokások mellett tovább élő korábbi hagyományok, 
a regionális különbségek és a széles kapcsolatrendszerről 

árulkodó „import” tárgyak mutatják. A kultúra virágzását a Kr. 
e. 4. század során a kelták nyugat felől betelepülő törzsei 

számolják fel; az itt élők békés asszimilációját 
lelőhelyek sokasága bizonyítja.

A nagyvárosi régészeti kutatás 
sajátos módszertana és korlátozó 

tényezői töredezett és aránytalan 
topográfi ai képet eredményezhetnek, 

hiszen a terepbejárások, távérzékelési 
módszerek, roncsolásmentes kutatások 

a sűrűn beépített területen csak kivételes 
esetekben alkalmazhatók; és, minthogy a feltá-
rások kivétel nélkül építkezésekhez kötődnek, 

a  lelőhelyeknek leggyakrabban 
csak kisebb-nagyobb rész-

leteire derülhet 
fény.

Agyag orsógombok és szövőszéknehezékek 
a Hallstatt-kultúra Harsánylejtőn feltárt
településéről (fotó: Szilágyi Nóra)
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