
Kontextus

A késő bronzkor és a kora vaskor határán (Kr. e. 9–8. század) egy, a helyi késő bronzkori hagyo-
mányokat tovább folytató kultúráktól (Kyjatice-, urnamezős, Gáva-kultúra) jól elkülöníthető 
csoport alakult ki az Alföldön. A mezőcsáti kultúraként ismert, úgynevezett preszkíta kori 
népesség elsősorban új temetkezési rítusával, keleti eredetű lószerszámaival és edényei-
vel tűnik ki. A temetőkön kívül anyagi műveltségüket elsősorban kincsleletekből ismerjük 
az alábbi lelőhelyekről: Dinnyés, Szanda, Biharugra, Fügöd, Vetés, Sarkad. 

A mezőcsáti kultúra hagyatékában egyedi 
tárgyaknak számítanak a hosszú csontokból 
és szarvasagancsból készített, geometrikus 
mintákkal díszített, csiszolt csontlemezek. 

Különlegességük egyediségükben és gazdag 
ornamentikájukban rejlik. 

Több jeles magyar régész is foglalkozott 
korábban e tárgyak rendeltetésének meg-
határozásával, így Csallány Dezső, Szabó 

János Győző, Patek Erzsébet és Kemenczei 
Tibor. Csallány Dezső a szeged-öthalmi 

preszkíta sírban talált csontlemez és 
avar kori íj méretadatai alapján felté-
telezte, hogy a tárgy egy íj középső 
merevítő csontja lehetett. Az 1950-es 

és 60-as években újabb hasonló csont-
lemezekre bukkantak a régészek: Füzesa-

bony- Kettőshalom, Sirok-Akasztómály, Maklár-Koszpérium 
és Mezőcsát-Hörcsögös lelőhelyeken. A csontlemezekkel 

B
Ó

K
A

  G
ER

G
EL

Y

A biharugrai kincslelet

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Preszkíta csontlemezek a Kárpát-medencében
gyakran egy csomóban előkerülő varrótűk, csontlyukasz-
tók és vasárak alapján a csontlemezeket Szabó János Győző 
varrókészlet tartozékának tartotta. Szerinte a nők maguk-
kal vitték a bőrruhák készítéséhez használt felszerelésüket 
a túlvilágra. Patek Erzsébet felvetette a lehetőségét annak, 
hogy a csontlemezek valamilyen szerves anyagból készült 
tárgyra (tarsolyra) voltak felerősítve. Elméletét arra alapozta, 
hogy a lemezek két végén található bekarcolt vonalak nem 
díszítések, hanem a lemezek fonal által való felerősítésének 
a nyomai. A fenti kutatók azonban mind egyetértettek ab-
ban, hogy a csontlemezek esetén egy kultúraspecifikus 
tárgyra kell gondolnunk. 

A mezőcsáti kultúra sírjaiban talált csontlemezek na-
gyobbik része agancsból készült, de gyakran felhasználták 
az egyes állatok csöves csontjait, valamint bordáit is. 

Az őz és a szarvas agancsának szinte minden négy-
zetcentimétere felhasználható különböző célokra. 
Mind az elejtett állat „friss” agancsa, mind az elhullaj-
tott agancs alkalmas volt a megmunkálásra. Ez köny-
nyen (vadászat és agancsgyűjtés révén) beszerezhető 
nyersanyag volt az erdős vidékeken. Az agancs kompakt 
állománya a csontéval szemben kevésbé rostos, inkább 
szivacsos felépítésű. Ennek következtében az agancs 
egy rugalmasabb és kevésbé hasadékony nyersanyag. 
Előnyös tulajdonságai miatt az  őskor folyamán fel-
használták kapák, balták, bogozók, zablapálcák és 
nyílhegyek készítéséhez is. 

A csontlemezek nagy változatosságot mutatnak díszí-
tésük terén. Alapvető motívumnak számítanak a sraff o-
zott háromszögek és rombuszok, az osztott háromszögek, 
az egymásba kapcsolódó spirálisok, a sűrű hálómintával 
kitöltött terek, a vonalakkal kitöltött geometrikus mo-
tívumok és a koncentrikus körmotívumok. A díszítések 
közös jellemzője, hogy szimmetrikusak és sávokban 
helyezkednek el a csontlemezek felületén. A díszítések 
sorát vízszintesen bekarcolt egyes vagy kettes vonalak 
és az ezeket közrefogott üres területek szakítják meg. 
A Kárpát-medencében előkerült csontlemezek díszítései 
alapján öt csoportot lehet elkülöníteni:

A: egymásba kapcsolódó spirális motívumokkal díszített 
csontlemezek csoportja,

B: sraffozott háromszögekkel díszített csontlemezek 
csoportja,

C: sűrű hálómintával és pontkörökkel díszített csontle-
mezek csoportja,

D: vonalakkal kitöltött geometrikus motívumokkal díszí-
tett csontlemezek csoportja,

E: díszítetlen csontlemezek csoportja.

A kutatások alapján úgy tűnik, hogy a mezőcsáti 
kultúra népességének egy-egy regionálisan elkülö-
nülő csoportja /közössége különböző díszítőelemeket 
kedvelt és használt. A tárgyra felvitt díszítés az adott 
közösségre jellemző egyedi motívum volt. A csontle-
mezek korára vonatkozólag a rajtuk található díszítések 
azonban nem adnak biztos támpontot. A díszítések, 
főleg a spirális szalagok, a sraffozott és osztott három-
szögek, valamint a pontkörös motívumok sokszor sze-
repelnek a késő bronzkori fémművesség termékein és 
késő bronzkori – kora vaskori kerámiákon is.

Sirok-Akasztómály lelőhelyen előkerült díszített csontlemezek 
elhelyezekedése a síron belül
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A  c s o n t l e m e z e k 
egyébként három terü-
leten találhatók meg a sí-
rokban. A fej környékén és 
a koponya alatt egyaránt 
előfordulnak, csakúgy, 
mint a  bal kar mellett, 
a  kulcscsont vonalától 
a  kézfejig. A  harmadik 
csoportot a lábfej környé-
kén elhelyezkedő csont-
lemezek jelentik. Mak-
lár-Koszpérium 97. sírját 
kivéve – ahol két csontle-
mezt helyeztek el egymás 
mellett – minden esetben 
egyetlen csontlemez ke-
rült a sírba. Elhelyezkedé-
sükről elmondható, hogy 
zömmel a  csontváz bal 
oldalára tették a  teme-
tés alkalmával. Egyetlen 
esetben figyelték meg 
a sír jobb oldalán (Mező-
csát-Hörcsögös, 65. sír), 
de itt a többi melléklet is a csontváztól jobbra helyezke-
dett el. A temetkezés rítusa (legyen az nyújtott csontvázas, 
avagy zsugorított csontvázas), úgy tűnik, nem befolyásolta 
a csontlemezek helyét a sírban. A zsugorított pózban elte-

metetteknél szintén meg-
figyelhető ez a  hármas 
csoportbeosztás. A sírba 
helyezett csontlemezeket 
gyakran keresztben vagy 
hosszában szándékosan 
eltörték. Ezt a  szokást 
feltételezhetően a presz-
kíták hiedelemvilágával 
hozhatjuk kapcsolatba.

De vajon mire hasz-
nálhatták akkor ezeket 
a  különös tárgyakat? 
A csontlemezek formája, 
a  rákötözés nyomai, va-
lamint az egyetlen eset-
ben előforduló átfúrás 
egy komplex tárgyat en-
gednek meg feltételezni. 
Tehát nem önmagában 
töltöttek be funkciót ezek 
a  csontlemezek. A  tű-
tartófunkcióból (Szabó 
János Győző) kiindulva 
maga a csontlemez érte-

lemszerűen nem volt alkalmas egy vagy több tű tartására, 
hozzá kell képzelnünk, „szerkesztenünk” egy másik tárgyat 
is. A tűk tartására legalkalmasabbnak egy bőrből készült 
tarsoly vagy egy fából faragott hasáb formájú, hosszúkás 

A szarvasagancs a csonttárgyak 
készítésének legjobb alapanyaga

A csontlemezek díszítései alapján felállított csoportok

Preszkíta csontlemezek a Kárpát-medencében
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doboz tűnik. Egy ilyen tárgynak a fedele lehetett a csont-
lemez, amelynek mind a két végét – hogy lecsúszását 
megakadályozzák – valamilyen fonallal erősíthették föl. 
Egy esetben csak az egyik végét kötözték rá, a másik 
végét viszont (szeggel?) rög-
zítették, így feltehetőleg 
el fordíthatóvá vált 
a  csontlemez (lásd 
a Füzesabony-Kettős-
halmon előkerült 
darabot). A csont-
lemezeken látha-
tó bevagdalások 
a csontlemezekre rá-
kötözött zsineg vagy 
bőrszalag lecsúszását 
próbálták megakadályozni. 

Rekonstrukciós rajzok — 1: két végén egy hosszúkás fadobozhoz zsi-
neggel rögzített csontlemez; 2: borotvatartó tok; 3: egyik végén szeggel 
rögzített csontlemez

A tárgyak pontos régészeti analógiájának híján érde-
mes lehet a néprajz felé fordulnunk. Hasonló funkciójú és 

formájú tárgyakat ismerünk 
ugyanis a  középko-

ri  előzmények-
re visszamenő 
néprajzi anyag-
b ól  is .  E zek 
az úgynevezett 

b o r o t v a t a r t ó 
tokok. A borotva-

tartók egy vagy két 
borotva elhelyezésére és 

védelmére szolgáló, fából 
faragott és gyakran díszített 
eszközök. Régebbi formájuk 

hasáb alakú és kihúzható fedelű volt, bár 
ezekkel egy időben már készítették a többi 
típust is, díszítésük főleg vésett, ékrovásos, 
geometrikus formákból áll. A  kihúzható 
fedelű formát Európában már a Kr. u. 1. év-
ezredben is használták. A csontlemezeket 
egy hasonló tárgy fedőlapjaként lehet elkép-
zelni. Ez a tárgy valószínűleg a ruhák készí-
téséhez szükséges tűk, árak és lyukasztók 
védelmére és elhelyezésére szolgált. Számos 
példát is találunk a  régészeti anyagban, 
amikor a csontlemez alatt vagy közvetlen 
mellette bronztűket, árakat is találtak. Egy 
esetben (Sirok-Akasztómály) 50 db apró 
bronzgyöngy töredékét fi gyelték meg pon-
tosan a csontlemez alatt, amit nyilvánvalóan 
a tartóban helyeztek el a temetés alkalmá-
val. A fent kifejtett rekonstrukciós elképze-
lés bizonyítására egy gyakorlati kísérletet is 
elvégeztünk, amihez egy fi atal őz agancsát 
használtuk fel. Ez a rekonstrukciós kísérlet 
megerősítette a fent kifejtett elmélet való-
színűségét, miszerint a csontlemezek egy 
olyan, feltételezhetőleg fából készült, hasáb 
alakú doboz fedőlapjai lehettek eredetileg, 
amelyek együtt egy komplex tárgyat alkotva 
alkalmasak voltak tűk, árak, apró gyöngyök 
stb. tárolására és védelmére.

C C C

Preszkíta csontlemezek a Kárpát-medencében

Fából készült, borotvatartó tok 
(Hajdúsági Múzeum)
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Egy esetben csak az egyik végét kötözték rá, a másik 
végét viszont (szeggel?) rög-
zítették, így feltehetőleg 
el fordíthatóvá vált 
a  csontlemez (lásd 
a Füzesabony-Kettős-
halmon előkerült 
darabot). A csont-
lemezeken látha-
tó bevagdalások 
a csontlemezekre rá-
kötözött zsineg vagy 
bőrszalag lecsúszását 
próbálták megakadályozni. 

Rekonstrukciós rajzok — 1: két végén egy hosszúkás fadobozhoz zsi-
neggel rögzített csontlemez; 2: borotvatartó tok; 3: egyik végén szeggel 
rögzített csontlemez

A tárgyak pontos régészeti analógiájának híján érde-
mes lehet a néprajz felé fordulnunk. Hasonló funkciójú és 

formájú tárgyakat ismerünk 
ugyanis a  középko-

ri  előzmények-
re visszamenő 
néprajzi anyag-
b ól  is .  E zek 
az úgynevezett 

b o r o t v a t a r t ó 
tokok. A borotva-

tartók egy vagy két 
borotva elhelyezésére és 

védelmére szolgáló, fából 
faragott és gyakran díszített 
eszközök. Régebbi formájuk 

hasáb alakú és kihúzható fedelű volt, bár 
ezekkel egy időben már készítették a többi 
típust is, díszítésük főleg vésett, ékrovásos, 
geometrikus formákból áll. A  kihúzható 
fedelű formát Európában már a Kr. u. 1. év-
ezredben is használták. A csontlemezeket 
egy hasonló tárgy fedőlapjaként lehet elkép-
zelni. Ez a tárgy valószínűleg a ruhák készí-
téséhez szükséges tűk, árak és lyukasztók 
védelmére és elhelyezésére szolgált. Számos 
példát is találunk a  régészeti anyagban, 
amikor a csontlemez alatt vagy közvetlen 
mellette bronztűket, árakat is találtak. Egy 
esetben (Sirok-Akasztómály) 50 db apró 
bronzgyöngy töredékét fi gyelték meg pon-
tosan a csontlemez alatt, amit nyilvánvalóan 
a tartóban helyeztek el a temetés alkalmá-
val. A fent kifejtett rekonstrukciós elképze-
lés bizonyítására egy gyakorlati kísérletet is 
elvégeztünk, amihez egy fi atal őz agancsát 
használtuk fel. Ez a rekonstrukciós kísérlet 
megerősítette a fent kifejtett elmélet való-
színűségét, miszerint a csontlemezek egy 
olyan, feltételezhetőleg fából készült, hasáb 
alakú doboz fedőlapjai lehettek eredetileg, 
amelyek együtt egy komplex tárgyat alkotva 
alkalmasak voltak tűk, árak, apró gyöngyök 
stb. tárolására és védelmére.
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Fából készült, borotvatartó tok 
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