
Európa és a halomsíros időszak

A klasszikus értelemben vett ha-
lomsíros kultúra Nyugat-Német-
országtól Ausztrián át egészen 
a  Kárpát-medence déli régiójá-
ig elterjedt, középső bronzkori 
(a magyarországi terminológia sze-
rint a késő bronzkor kezdetét jelző) 
anyagi kultúra. Természetesen nem 

úgy kell elképzelnünk, hogy a több ezer négyzetkilométe-
res elterjedési területen minden tárgy, szokás vagy viselet 
egységes, hiszen a korszak emberei alkalmazkodtak a he-
lyi nyersanyagokhoz, erőforrásokhoz vagy akár a klima-
tikus viszonyok keretén belül megtermelhető „növénykí-
nálathoz”. Vagyis helyi jellegzetességek és különbségek 

léteztek, a halomsírok emelésének szokása azonban 
mégis összekötötte ezt a területileg igencsak 

diff erenciált korai kultúrát.

A halomsíros időszak előtti (kora 
bronzkori) Közép-Európa nagy 

területein ún. sík temetke-
zési szokást fi gyelhetünk 
meg, vagyis alig, csupán 

elvétve ismerünk halom-
sírokat. Német nyelvterü-

leten a teljes időszak is ezt 
a beszédes nevet kapta: síkte-

A  halomsírok emelése 
nem korlátozódik sem 
földrajzi régiókhoz, sem 

konkrét időszakokhoz, ugyan-
úgy találkozunk velük a magyar 
Alföldön, mint a  Dunántúli-kö-
zéphegységben, Skandináviá-
ban vagy akár más kontinensen 
(pl. az  Újvilágban). Ugyanakkor 
elmondható, hogy egyes terü-
leteken bizonyos korszakokban jellemzőbbek lehetnek 
és meghatározó temetkezési jellegzetességgé vállnak. 
Európa nagy részén a bronzkor folyamán például annyira 
elterjedt lesz ez a temetkezési mód, hogy Németországtól 
a Kárpát-medencéig nagy területen, kevés eltéréssel 
alkalmazzák és egy egész korszaknak is nevet ad: 
ez a halomsíros kultúra, a német szakirodal-
mak alapján pedig a halomsíros korszak. 
Írásunkban ezzel a  periódussal 
és jellegzetes temetkezési 
szokásaival ismertetjük 
meg az  olvasót, mi-
közben Európa távo-
labbi tájainak hasonló 
épített síremlékeiről is 
szót ejtünk.

Címlapsztori

Skan-
d i n á v i á -

ban az ún. északi 
bronzkor időszakában (Kr. e. 

1800–500) szintén ismerik a halmos te-
metkezéseket. Ugyanakkor ezek nem „igazi” ha-

lomsírok, amiket földből emelnek, hanem kizárólag kőből 
építik. A formájuk általában kerek vagy ovális, de a későbbi korsza-

kokban (főleg a viking korban) találkozunk szögletes vagy hajó 
formájú kőhalmokkal is, ez utóbbiak hossza elérheti a 40–45 

métert. A több rétegben felhalmozott kőrakások általában 
egy központi, fából vagy kőlapokból épített sírkamrát fed-

tek. A halmokat sok esetben további sírokkal is bővít-
hették, ezeket újabb kövekkel fedték, így a sírhalmok 

mérete és kiterjedése folyamatosan változott. A 
legnagyobb ilyen temetkezéseket Gotland szi-

getén találjuk, ahol akár 7 méter magas és 70 
méter átmérőjű sírhalmok is előfordulnak.
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A gyakorta több 
száz sírt számláló te-

metőkben – bár a ha-
lomsírok szerkezete 

és kialakítása hasonló 
volt – a  halott elteme-

tésének szokásrendje, 
a  temetés rítusa sok eset-

ben különbözött. Kétféle 
temetkezési mód létezett: 

a csontvázas és a hamvasztásos, 
egy temetőn belül akár mindkét 

metők kora. Vajon mi vitte rá a közösségeket arra, hogy miután sok száz 
éven keresztül hasonló módon temették el a halottiakat, ezen a szokáson 
változtatva, idő- és energiaigényes vál-
lalkozásokba kezdjenek, és a holtaknak 
látványos, egyúttal maradandó halotti 
házakat emeljenek? A kérdésre sajnos ma 
még nem rendelkezünk egyértelmű válasszal, egyesek 
más csoportoktól átvett szokással magyarázzák, 
megint mások az új nyersanyaglelőhelyek fe-
letti ellenőrzést és az ezzel összefüggés-
ben megjelenő új innovációkat (új 
típusú eszközök, főként fegy-
verek), átalakuló gaz-
dasági és társadalmi 
struktúrákat (a harcos 
elit megjelenése) tartják 
a  fő mozgatónak. Bizo-
nyos, hogy több tényező 
is szerepet játszott, és az is 
biztos, hogy pontosabb vá-
laszt a ma már egyre nagyobb 
számban végzett archaeogene-
tikai vizsgálatok eredményeitől 
várhatunk.

Bronzkori halomsírok a Kárpát-medencében

A 
halom-

síros kultúra leg-
nagyobb hazai temetője 

a Szeged melletti Tápén, az egykori 
téglagyár területén található. Trogmayer Ottó, 

a Móra Ferenc Múzeum egykori igazgatója által vezetett 
feltárás során, olykor nagyon nehéz körülmények között 1960 és 

1965 között közel 700 bronzkori sírt sikerült megmenteni. A sírok 
többségébe felhúzott lábakkal és karokkal temették el a halotta-

kat. Kevés számban hamvasztásos rítus is előfordult. A síroknál 
a gazdag bronzmelléklet pontos ruha- és ékszerviseleti re-

konstrukciót is lehetővé tett: a nőket általában hajkarikák-
kal, kéz- és lábujjgyűrűkkel, bronzból készült lemezövvel 

és nagy méretű tűkkel temették el; e két utóbbi egy 
kaftánszerű ruha tartozéka lehetett. A férfi aknál is 

találunk gyűrűket, karperecet, a bronztűből azon-
ban csak egyet viseltek, amely valamilyen kö-

pönyegszerű ruhadarabot foghatott össze.

A halomsír rekonsrukciója 

Kövekkel kirakott urnasír 
Zagyvapálfalváról (pilinyi kultú-

ra, Nógrád megye)
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A magyarországi halom-
síros kultúra és területi 
csoportjai

A Kárpát-medence nyu-
gati felében a halomsíros 
kultúra megjelenése és el-
terjedése (kb. Kr. e. 1500–

1200/1150) előtt már ta-
lálkozunk körárkos 

temetkezésekkel, 
vagyis olyan je-
lenséggel, ami-
kor a  központi, 

földbe mélyített 
sírt 2–4 méter átmé-

rőjű sekélyebb árokkal 
veszik körbe. Az árok sok 

esetben arra utal, hogy az abból kitermelt 
földdel fedték be a sírt és hozták létre a ki-
sebb-nagyobb halmokat. A Morvaország-

ban, Ausztria keleti és a mai Szlovákia 
nyugati területein élő kora bronz-

kori kultúráknál megjelenő 
körárkos temetkezések 
jelezhetik a  halomsíros 
kultúra kialakulási terü-
letét is.

A kultúra a  Kár-
p á t - m e d e n c é b e n 
több területi csoport-

tal írható le, amit főként 
a  kerámia változatossága jelle-

mez, míg a  fémtárgyaik viszonylag 
egységes képet mutatnak. Több 

száz éven keresztül virágzó 
anyagi kultúráról van 

szó, amely nemcsak 
területi variánsokat 

hozott létre, de idő-
ben is eltérő régészeti 

emlékeket hagyott ránk. 
A Dunántúlon és a Dél-Al-

földön a  közép-európai 
vagy Duna-vidéki halomsí-

ros kör terjedt el, míg Szlová-
kia déli és Magyarország keleti 

és északi tájain az ún. kárpáti 

szokás is előfordulhatott 
(ezeket nevezzük birituális 
temetőknek). Amennyiben 
csontvázasan temetkeztek, 
úgy a  halottat a  hátán 
fek ve nyújt va,  estleg 
oldalára fektetve és enyhén 
felhúzott lábakkal temették 
el. A halottat tehették 
rönkkoporsóba vagy kőből 
rakott sírkamrába, a sírokat 
pedig minden esetben föld-
réteggel, ahol rendelkezésre 
állt, ott pedig kőréteggel is 
lefedték. Néhány sír feltárá-
sa során arra is lehetett kö-
vetkeztetni, hogy árokkal 
is körbevették, az árok bel-
ső oldalán pedig kis karó-
lyukak sorakoztak, amelyek 
az egykori, egyszerű sövény 
meglétét bizonyították. A 
halmok létrehozásával egy-
részt megjelölték a halottak 
házát és biztosították az élők 
és halottak világának elkü-
lönülését. Az akár több száz 
sírból álló temető egy adott kö-
zösség közös emlékezési színtere 
is lehetett, ahol az ősök földi ma-
radványait és végső soron az ősök lelkét őrizték. A hal-
mok méretére gyakorta csak következtetni tudunk, 
de általában 6 és 8 méter közötti átmérővel 
rendelkeznek, de nem ritka az ennél na-
gyobb, akár 15 méter átmérőjű és 2 
méter magas halom sem. Sok 
esetben ma már ezekből 
alig látszik valami, de mo-
dern eszközökkel végzett, 
legfőképp a  légi régészeti 
felderítés eszközeivel jól 
vizsgálhatók. Megőrzésük 
az utókor számára elsősorban 
ott biztosított, ahol az  emberi 
felelőségteljes magatartás felelős 
mezőgazdasági vagy erdőgazdálko-
dási szemlélettel párosul a kulturális 
értékek megőrzése érdekében.

Szur-
dok püs-

pökiben 2005-ben 
tártuk fel azt a mellékletek-

ben gazdag, csontvázas rítusú halom-
síros temetkezést, amelyben egy anya nyugodott 

két gyermekével. A háton, nyújtott testhelyzetben elte-
metett fi atal, 22–25 éves nő a jobb karjával öleli át a 2–2,5 éves 

kisgyerekét. Valószínűleg fi úgyermekről lehet szó, a feje fölött 
elhelyezett bronztőr legalábbis erre utalhat. A fi ú halántékán 

ezen kívül egy vékony aranydrótból hajlított fülbevalót is 
találtunk. A felnőtt nő lábainál egy harmadik személy, 

egy 6–8 éves gyermek maradványai is előkerültek. 
Az apró csontok között egy tű, számos kerek, la-

pított borostyángyöngy, valamint háziasított 
kutya szemfogai kerültek elő, mindkettő az 

egyik végén átfúrt, feltehetően amulettként 
használták.

A halomsíros kultúra hármas temet-
kezése Szurdokpüspökiből 
(Nógrád megye)
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ban, de tovább viszik a ha-
lomsíros hagyományt, akár 
a ke rá mia mű ves ség ről, akár 
a  fémművességről legyen 
szó. Ez utóbbira kitűnő pél-
da az Északkelet-Magyaror-
szágon, valamint Kelet-Szlo-
vákia és Kis-Lengyelország 
területén elterjedt pilinyi 
kultúra, amely kezdeti, ki-
alakulási szakaszában a ha-
lomsírok emelésével őrzi 
az  ősi hagyományokat. 
Temetőikben viszont már 
kizárólag hamvasztásos 
temetkezések vannak, és 
néhány kivételtől eltekintve 

az  urnás-hamvasztásos rítus egyeduralkodó lesz. 
Az urnákat nem ritkán kőládákba helyezik, a sírok fölé 
pedig kőből emelnek akár 2-3 méter átmérőjű halmokat. 
Sajnos az  évezredek során az  emberi beavatkozások 
(mezőgazdasági művelés, erdőirtás, a kövek másodla-
gos felhasználása), de a természetes eróziós folyamatok 
is folyamatosan pusztítják a kultúrtáj e páratlan elemeit. 
Megóvásuk és megőrzésük a szakemberek egyik legfon-
tosabb feladata, akik azonban sok esetben versenyt futnak 
az idővel, az emberi nemtörődömséggel és olykor az ille-
gális kincskeresőkkel is.

C C C

halomsíros kör. A hasonló 
temetkezési szokások, vise-
leti tárgyak (pl. széles bronz 
lemezkarperecek, sarlós szá-
rú tűk) fejlődése, átalakulása 
a  területi csoportoknál ké-
sőbb eltérően ment végbe, 
nyilván a szomszédos közös-
ségeknek, valamint az eltérő 
irányból érkező hatásoknak 
köszönhetően. Így például 
a  Dunántúlon a  temetők 
többségénél megmaradnak 
a  halomsírok, leglátványo-
sabban talán a Bakony terü-
letén. Az alföldi területeken 
viszont alig figyeltek meg 
halmokat, bár több lelőhelyen (pl. Jánoshidán) körárkos 
sírok is előkerültek, amelyek utalhatnak az egykori földhal-
mok meglétére. A temetkezési rítus szintén több temető 
esetében vegyes, vagyis vannak hamvasztásos (urnás) és 
csontvázas temetkezések is.

A halomsíros kultúra egyes területi variánsai jobban, 
míg mások kevésbé őrizték az anyagi kultúra vagy szo-
kásrend hagyományait, és néhány generációt követő-
en természetes módon átalakulnak, adaptálódnak akár 
természeti, környezeti változásokhoz. Így a  korábban 
egységesebb kulturális kép a halomsíros korszak végére 
egyre mozaikosabb lesz, kialakulnak olyan területi cso-
portok, regionális kultúrák, amelyek módosított formá-
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A magyarországi halom-
síros kultúra és területi 
csoportjai

A Kárpát-medence nyu-
gati felében a halomsíros 
kultúra megjelenése és el-
terjedése (kb. Kr. e. 1500–

1200/1150) előtt már ta-
lálkozunk körárkos 

temetkezésekkel, 
vagyis olyan je-
lenséggel, ami-
kor a  központi, 

földbe mélyített 
sírt 2–4 méter átmé-

rőjű sekélyebb árokkal 
veszik körbe. Az árok sok 

esetben arra utal, hogy az abból kitermelt 
földdel fedték be a sírt és hozták létre a ki-
sebb-nagyobb halmokat. A Morvaország-

ban, Ausztria keleti és a mai Szlovákia 
nyugati területein élő kora bronz-

kori kultúráknál megjelenő 
körárkos temetkezések 
jelezhetik a  halomsíros 
kultúra kialakulási terü-
letét is.

A kultúra a  Kár-
p á t - m e d e n c é b e n 
több területi csoport-

tal írható le, amit főként 
a  kerámia változatossága jelle-

mez, míg a  fémtárgyaik viszonylag 
egységes képet mutatnak. Több 

száz éven keresztül virágzó 
anyagi kultúráról van 

szó, amely nemcsak 
területi variánsokat 

hozott létre, de idő-
ben is eltérő régészeti 

emlékeket hagyott ránk. 
A Dunántúlon és a Dél-Al-

földön a  közép-európai 
vagy Duna-vidéki halomsí-

ros kör terjedt el, míg Szlová-
kia déli és Magyarország keleti 

és északi tájain az ún. kárpáti 

szokás is előfordulhatott 
(ezeket nevezzük birituális 
temetőknek). Amennyiben 
csontvázasan temetkeztek, 
úgy a  halottat a  hátán 
fek ve nyújt va,  estleg 
oldalára fektetve és enyhén 
felhúzott lábakkal temették 
el. A halottat tehették 
rönkkoporsóba vagy kőből 
rakott sírkamrába, a sírokat 
pedig minden esetben föld-
réteggel, ahol rendelkezésre 
állt, ott pedig kőréteggel is 
lefedték. Néhány sír feltárá-
sa során arra is lehetett kö-
vetkeztetni, hogy árokkal 
is körbevették, az árok bel-
ső oldalán pedig kis karó-
lyukak sorakoztak, amelyek 
az egykori, egyszerű sövény 
meglétét bizonyították. A 
halmok létrehozásával egy-
részt megjelölték a halottak 
házát és biztosították az élők 
és halottak világának elkü-
lönülését. Az akár több száz 
sírból álló temető egy adott kö-
zösség közös emlékezési színtere 
is lehetett, ahol az ősök földi ma-
radványait és végső soron az ősök lelkét őrizték. A hal-
mok méretére gyakorta csak következtetni tudunk, 
de általában 6 és 8 méter közötti átmérővel 
rendelkeznek, de nem ritka az ennél na-
gyobb, akár 15 méter átmérőjű és 2 
méter magas halom sem. Sok 
esetben ma már ezekből 
alig látszik valami, de mo-
dern eszközökkel végzett, 
legfőképp a  légi régészeti 
felderítés eszközeivel jól 
vizsgálhatók. Megőrzésük 
az utókor számára elsősorban 
ott biztosított, ahol az  emberi 
felelőségteljes magatartás felelős 
mezőgazdasági vagy erdőgazdálko-
dási szemlélettel párosul a kulturális 
értékek megőrzése érdekében.

Szur-
dok püs-

pökiben 2005-ben 
tártuk fel azt a mellékletek-

ben gazdag, csontvázas rítusú halom-
síros temetkezést, amelyben egy anya nyugodott 

két gyermekével. A háton, nyújtott testhelyzetben elte-
metett fi atal, 22–25 éves nő a jobb karjával öleli át a 2–2,5 éves 

kisgyerekét. Valószínűleg fi úgyermekről lehet szó, a feje fölött 
elhelyezett bronztőr legalábbis erre utalhat. A fi ú halántékán 

ezen kívül egy vékony aranydrótból hajlított fülbevalót is 
találtunk. A felnőtt nő lábainál egy harmadik személy, 

egy 6–8 éves gyermek maradványai is előkerültek. 
Az apró csontok között egy tű, számos kerek, la-

pított borostyángyöngy, valamint háziasított 
kutya szemfogai kerültek elő, mindkettő az 

egyik végén átfúrt, feltehetően amulettként 
használták.

A halomsíros kultúra hármas temet-
kezése Szurdokpüspökiből 
(Nógrád megye)
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ban, de tovább viszik a ha-
lomsíros hagyományt, akár 
a ke rá mia mű ves ség ről, akár 
a  fémművességről legyen 
szó. Ez utóbbira kitűnő pél-
da az Északkelet-Magyaror-
szágon, valamint Kelet-Szlo-
vákia és Kis-Lengyelország 
területén elterjedt pilinyi 
kultúra, amely kezdeti, ki-
alakulási szakaszában a ha-
lomsírok emelésével őrzi 
az  ősi hagyományokat. 
Temetőikben viszont már 
kizárólag hamvasztásos 
temetkezések vannak, és 
néhány kivételtől eltekintve 

az  urnás-hamvasztásos rítus egyeduralkodó lesz. 
Az urnákat nem ritkán kőládákba helyezik, a sírok fölé 
pedig kőből emelnek akár 2-3 méter átmérőjű halmokat. 
Sajnos az  évezredek során az  emberi beavatkozások 
(mezőgazdasági művelés, erdőirtás, a kövek másodla-
gos felhasználása), de a természetes eróziós folyamatok 
is folyamatosan pusztítják a kultúrtáj e páratlan elemeit. 
Megóvásuk és megőrzésük a szakemberek egyik legfon-
tosabb feladata, akik azonban sok esetben versenyt futnak 
az idővel, az emberi nemtörődömséggel és olykor az ille-
gális kincskeresőkkel is.

C C C

halomsíros kör. A hasonló 
temetkezési szokások, vise-
leti tárgyak (pl. széles bronz 
lemezkarperecek, sarlós szá-
rú tűk) fejlődése, átalakulása 
a  területi csoportoknál ké-
sőbb eltérően ment végbe, 
nyilván a szomszédos közös-
ségeknek, valamint az eltérő 
irányból érkező hatásoknak 
köszönhetően. Így például 
a  Dunántúlon a  temetők 
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