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kik éS MikOR TeMeTkezTek A BAkOnY HALOMSíRjAiBA?
Magángyűjtők és régészek Rómer Flóris nyomában

Bevezetés

A Bakony-hegységben ma nyitott szemmel túrázók vagy sétálók figyelmét is
felkelthetik a nagyjából szabályos kör alaprajzú, különböző átmérőjű (5–35 m) és
magasságú (0,1–2,5 m) mesterséges földhalmok. (Ilon 2014, 1a. Tabella / Liste)
Ezekből a mai napig 1373 darabot1 vettünk nyilvántartásba, de számuk hajdan
ennél jóval több lehetett. Korábban és mások érdeklődését is kivívták, ezért nem
kevés sírhalmot már a XIX. század közepe előtt megbolygattak a sírrablók., Ezek a
földhalmok ennek következtében idővel „felszívódtak” a természeti környezetben,
így e rablások megnehezítették a tudományos érdeklődéssel érkező lehetőségét,
akik között az első Rómer Flóris volt. A mesterséges földhalmokat, így ezen ha-
lomsírokat is 1995 óta a természetvédelmi, 2001 óta pedig az örökségvédelmi tör-
vény védi.

Rómer Flóris A Bakony című munkájában ezt írja: „…a műemlékek száma a
kőkorból oly csekély, miszerint abból még alapos gyanuink sem lehetnek. […] Ezen
kortól tán nem messze állnak azon sírhalmok, melyek a csurgói, bántai, gyepesi2 ha-
tárban láthatók; a kétes fenyőfői — a hathalmi — és a Kőris- és Somhegy közt a szű-
csi határba eső kérdéses Százhalom valószínűleg ide tartoznak.” (1860, 12.)  Később
így folytatja (Rómer 1860, 205.): „ … Szűcsön megállapodtam, fürkészvén az itt
néhány év előtt felásott sírok maradványai után. Alig pendítettem meg e tárgyat,
midőn a plébánián 10 db filcsont gyöngygyel — melyek valami holtnak ékei lehet-
tek — ajándékoztattam meg tárunk3 számára. A talált csákányok egyike a nemzeti
múzeumé lett, a másik mint hallám Lőrintén őriztetik.”

Ilyen előzményeket követően 1875 őszén4 az itt birtokos pápai gróf Esterházy
Pál költségén a Tekervényes kút melletti halomsírmezőből „…több fel lett ásva
magam, későbben Miháldy István5 bakonyszentlászlói lelkész felügyelete alatt.
…kincsásók által vannak túrva, eddig durva cserepeken kívül csak kettőben találtat-
nak vastag szénrétegben bronz eszközöket és fegyvereket.”6 (1. kép, 2. kép 2.) Rómer
Flóris a mindig nála lévő, évenként megnyitott aktuális jegyzőkönyvébe természe-
tesen írt és rajzolt is. Az utóbbinak köszönhetően egy csésze és több bronztárgy (pl.
kés, lándzsacsúcsok)7 formáját ismerjük. (2. kép 1.) A csészének csak két jó párhu-
zamát idézem: Farkasgyepű–Pöröserdő Mithay Sándor által 1976-ban feltárt ha-
lomsírjából (Ilon 1988, 4. ábra 4.) és Németbánya–Felsőerdei dűlő tell
településéről. (Ilon 1996, IV. tábla 1.) A kés (pengéje egyenes élű, ívelt hátú) nagy-
részt azonos példányai közül is csak kettőre hivatkoznék, amelyek szintén temet-
kezésekből származnak: Balatonfűzfő 6. számú harcos sírjából (Ilon 2012, Taf. 5.)
és Isztimér–Csőszpuszta halomsírjának temetkezéséből. (Kustár 2000, Taf. 22.) A
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kisebb lándzsahegy talán egy hajító fegyverhez tartozhatott, amelyhez hasonlóról
Farkasgyepű–Pöröserdő II. lelőhelyről, a XX. század elején feltárt valamelyik ha-
lomsír ásatásából van tudomásunk. (Jankovits 1992a Abb. 28. 2.)

Rómernek a bakonyszűcsi Százhalom fenti feltárási eredményei már 1878-tól
bekerültek a nemzetközi szakmai köztudatba, hiszen az 1876. évi budapesti nem-
zetközi kongresszusra készített, a Kárpát-medencei halomsírokat ábrázoló térké-
pen szerepelt, majd a hazai kutatást összefoglaló Compte-Rendu kötetben — a
bakonybéli Vall halomsírmezejének felmérésével (Rómer 1878, 121, Fig. 47. I.) és
a Gáthegy halomsírjainak 1875. évi kutatásával (Rómer 1878, 123.) együtt —
(Rómer 1878, 104, 135, 138, 140, Fig. 74.) megjelent.

Tudni illik, hogy ezeket a késő halomsíros–korai urnamezős kori (Kr. e. 1330
és 1250, a régészeti beosztás szerint Bz D–Ha A1) halottakat elhamvasztották. Égett
csontmaradványaik szétszórva kerültek vagy a halom sírgödrébe, vagy felhordás
közben a halom földjébe, néhány négyzetméternyi területre. (Bakonyjákó I/4. sír,
Balatonfűzfő 6. sír, Németbánya II/1. sír: Jankovits 1992b, Abb. 5.; Ilon 2012, Taf.
1. 3-4.; Ilon 1986, 3. ábra) Más esetben kőlapokkal határolt és fedett területre
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1. kép
Rómer feljegyzése Bakonyszűcsről, 1875
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2. kép
Rómer jegyzőkönyvi rajzai a halmok tárgyairól

1

2



(ugod 7. halom: Mithay 1988, 10. ábra), és néha — az időszak vége felé — kő-
kamrába szórva, vagy ép, nagy edénybe (Németbánya II/3. halom 1. és 2. sír: Ilon
1986, 83., 1. ábra, II. tábla 2.; Ilon 1996, 114.; Ilon 2014, 110.) helyezték a kalci-
nátumokat. Bizonyosan vannak olyan halmok, amelyekben — a maradványok ant-
ropológiai meghatározása szerint — csak egy ember nyugszik (Ilon 2014,
107–108.) és olyanok, ahol elképzelhető a többes — a korábbi hagyományokat őrző
— (családi vagy közösségi) temetkezés. (Kőszegi 1984, 132.) Az utóbbi esetekben
(pl. Bakonyjákó, Farkasgyepű: Jankovits 1992a-b), azonban az embertani feldol-
gozás máig nem történt meg, mert a kalcinátumok eleve múzeumba sem kerültek,
ha mégis bekerültek, akkor mára elkallódtak. Pedig a nyitott kérdések eldöntéséhez
ma már például a genetikai vizsgálatokat is segítségül hívhatnánk, amelynek kivi-
telezése „csak” pénzügyi fedezet kérdése.

Mai gyűjtők Rómer Flóris nyomában

A múlt emlékeinek gyűjtése nem csak a reneszánsz fejedelmek, avagy az újkori
királyi családok, netán egyházi méltóságok és iskolák tanárainak és a társadalom
bizonyos rétege tagjainak különleges érdeklődéséből fakadt, de ez a szenvedély ré-
góta megérintette a „hétköznapi” embereket is. Ma sincs ez másként. Nem meg-
lepő tehát, hogy Rómer nyomán a zircen élő Wolf Ernő is érdeklődik környezetének
archeológiai emlékei iránt és gyűjti a bakonyi sétái során a szeme elé kerülő tárgyi
emlékeket, s szerencsénkre — lelőhelyüket dokumentálva: fotó, térkép — meg is
őrzi azokat. Szíves engedélyének köszönhetően ismertethetem a Bakonyból szár-
mazó — a címbeli témához tartozó — „kincseit”.

Bakonybél határa
Az 1990-es évek második felében szerzett meg — egy a neve elhallgatását kérő

férfitől — egy bronzkard töredéket. Mivel a találás körülményeit és annak pontos
helyét sajnos nem tudjuk, így kérdéses, hogy településről, vagy sírból származik-e.

Bronzkard (3. kép 1.) Pengetöredéke kevésbé hangsúlyozott bordával rendel-
kezik, amelyet a Heft8 közelében 2–2, majd lejjebb 1–1 vércsatorna kísér. Eredeti-
leg a penge felső harmadában kiszélesedő, egyébként levél alakú. A felszínre
kerüléskor (ásó vagy eke?) sérült meg és repedt el, vagy a találó „érdeklődésének”
következménye a törés. A törésfelület ugyanis nem patinásodott. Külön érdekes-
sége, hogy egy (talán alabárddá?) átalakított kardról van szó. A mostani „kard” szo-
katlan, nem hegyes „hegyénél” volt az átalakított, eredeti fegyver Heftje, amit a
vércsatornák vonalvezetése árul el. Hossza: 165, a töredék legnagyobb szélessége:
35 mm, súlya: 132 g.

A pengeforma — a felső harmadban kiszélesedő, levél alakú és átmetszete, va-
lamint vércsatornái — alapján legközelebbi párhuzamai lehetnek: Balatonfűzfő 6.
sír (Ilon 2012, Taf. 2. 3.), Barcs–Dráva, Dunaújváros–Duna és Veszprém (Kemenc-
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3. kép
1: Bakonybél, 2: Porva, 3: zirc, 4: Bakony, ismeretlen lelőhely (Rajz: Tóth zoltán Ferenc)



zei 1988, 49–50., Taf. 22. 223, Taf. 23. 225., 233.), valamint a Béky Albert sárvári
magángyűjtő tulajdonában lévő töredékek. (Ilon 2015) A kard talán Peter Schauer
(1971, 119–125.) Traun típusa, ami Kemenczei Tibor A típusa 4. variánsának (Ke-
menczei 1988, 49–50.) felel meg és a Ha A1 periódusra keltezett.

Porva–Pálinkaház-puszta (MRT 4. 67/10. lelőhely)
A késő bronzkori települési hely lokalizálását és leírását — „több fekete színű

foltot figyeltünk meg” — Dax Margitnak és Torma Istvánnak köszönhetjük. Néhány
edénytöredék (MRT 4. 221, 6. tábla 38–39.) alapján adták meg a keltezést. A to-
pográfusok feltételezésének helyességét igazolja a most közlésre kerülő bronztőr,
amelyet Wolf Ernő 2000 körül talált és gyűjteményében ma is őriz.

Bronztőr (3. kép 2.). Heftjén 2 nitszeg helye őrződött meg, de elképzelhető,
hogy a markolatlemezen még egy vagy kettő lehetett. A markolatlemez vége és a tőr
hegye is hiányzik. A pengeborda erőteljes, rombikus átmetszetű, s azt 1–1 vércsa-
torna kíséri, ami a Heft felé összetart. Az éle helyenként sérült, amelyek között re-
cens is van. A szép patina csak néhol maradt meg. Több folton lepattogott,
valószínűleg a felszínre kerülést követően. A felületén látható sok kis gödröcske
talán öntési hibára, vagy régebbi megégésre utalhat. Hossza: 130, markolatlemez
szélessége a végén: 15, Heft legnagyobb szélessége: 25, penge szélessége a köze-
pén: 18 mm, súlya: 36 g.

Legjobb párhuzamai: Vindornyaszőlős láphulla/sír/áldozat (MRT 3. 308, Taf.
16. 13), valamint Nagyvejke és Palotabozsok depóinak (Kemenczei 1988, 30–31, Taf.
10. 125., 127., 130.) ún. hosszútőrei. A „fegyver” a Dunántúlon és a Tisza-vidéken ter-
jedt el (Kemenczei 1988, Taf. 55B). Ez a markolatlapos tőrök B típusának 5–6. vari-
ánsa, amelyeket Kemenczei Tibor a korai urnamezős kultúra emlékei közé sorol, és a
Kisapáti-Lengyeltóti kincshorizont (Ha A1) emlékeinek tart. (Kemenczei 1988, 32)

A településhez tartozó temetőként Dax és Torma a zirc–Csengő (MRT 4. 81/14.
lelőhely, 268–269, 55. kép) területén található 115 halomból álló sírmezőt hatá-
rozták meg. Állításuk szerint a megbolygatott — némelyik kőborításos sírt tartal-
maz — halmok valamelyikéből származik az a 3 nitszeges (hossza: 143 mm, Lsz.
55.42.1.) bronztőr (Peschiera típusú: Kemenczei 1989, Abb. 10. C/3), amelyet ko-
rábban Patek Erzsébet (1968, 166, Taf. LXVII. 3) szórványként a tündérmajori
(MRT 4. 81/7. lelőhely, 267, 19. tábla 6, 10.) halomsírokhoz kötött. A temetkezé-
seket néhány azonosítható tárgy alapján Patek Erzsébet a Ha A periódusra keltezte. 

Zirc–Tündérmajor I. (MRT 81/6. lelőhely)
A késő bronzkori települést, a veszprémi múzeum hajdani igazgatója, Laczkó

Dezső már 1911-ben megfigyelte, amit Torma István 1967. évi bejárása lokalizált,
hitelesített és megerősített. A lelőhelyről egy nagyméretű, nyéllyukas, durva kidol-
gozású kőbaltát ajándékoztak (1969) a múzeumnak. Valószínűleg a Farkasgyepűről
(2 db) és Németbánya belterületéről a pápai múzeumba került (Ilon 1996, XVI. tábla
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1, 6, XVII. tábla 1), valamint egy bakonyi ismeretlen lelőhelyről (Ilon 2013, XLV.
tábla 242) és a Vas megyei Köcsk határából magántulajdonban lévő9 ismertekkel
megegyező formájú és típusú méltóságjelző tárgyról lehet szó. A településhez tartozó
temetkezési terület a Tündérmajor II. alatti kis (6–7 darabból álló) halomsírmező
lehet. Itt Jankó László10 1911. évi ásatásán két halomban kövekkel határolt urnasí-
rokat találtak. Az egyikben két tál mellett két bronztű (Dainsdorf típusúak: Ke-
menczei 1989, Abb. 10. C/1, 5), egy karperec és egy pápaszemes fibula (Kemenczei
1989, Abb. 10. C/2) volt. A másikban egy profillált tál és hamvak (MRT 4. 267).

A település területén 2000 táján Wolf Ernő egy szárnyas balta töredékét ta-
lálta meg.

Szárnyas balta (3. kép 3.) Foka és éle hiányzik, de nagy valószínűséggel felső-
középső szárnyállású, átmeneti forma lehetett. Mivel bronzpestis támadta meg, a
találó a patinát letisztította. Felülete rendkívül lyukacsos, ami hibás öntésre vagy
másodlagos égésre utalhat. Szélessége a szárnynál: 25, hossza: 80 mm, súlya: 78 g.

Legjobb párhuzamai a Bakonyból újabban Balatonfűzfő 6. sírjából (Ilon 2012,
139, 143, 145, Taf. 2. 1), korábban Bakonyszűcs VIII. halomsírjából (Jankovits
1992a, 6, Abb. 3) kerültek elő, amelyek a Bz D – Ha A átmenetére, illetve a Bz D idő-
szakra datáltak. Idézett, korábbi írásom (Ilon 2012) példái és az ott idézett szak-
irodalom mentesítenek a felesleges ismétléstől.

Béky Albert sárvári magángyűjtő pedig — a témánk szempontjából most érde-
kes — az alábbi tárgyat őrzi és járult hozzá a közléshez. Szívességét e helyütt is kö-
szönöm.

Bronztőr (3. kép  4.), amelyet egy pápai börzén vásárolt 2013-ban. Markolat-
lapja hiányzik, a törés a két egymás melletti nitszegnél történt. A törésfelület pati-
nás, azaz régi. A hegy közelében a penge kampószerűen meghajlított. A hajtás nem
recens, hiszen a patina mindkét pengeoldalon az eredeti helyén maradt. Hangsú-
lyozott, trapéz átmetszetű pengebordával rendelkezik, amely a Heftig tart. A trapéz
alakú, eredetileg 4 nitszeges Heft meglévő legnagyobb szélessége: 30, hossza be-
hajlított állapotában: 95 mm, súlya: 46 g.

Legjobb párhuzamai: Vindornyaszőlős láphulla / sír / áldozat (MRT 3. 308, Taf.
16. 13), Nagyvejke és Palotabozsok depóinak (Kemenczei 1988, 30–31, Taf. 10. 125,
127, 130) ún. hosszútőrei. A „fegyver” a Dunántúlon és a Tisza-vidéken terjedt el
(Kemenczei 1988, Taf. 55B). Ez a markolatlapos tőrök B típusának 5-6. variánsa,
amelyeket Kemenczei Tibor a korai urnamezős kultúra emlékei közé sorol és a Kisa-
páti-Lengyeltóti kincshorizont (Ha A1) emlékeinek tart (Kemenczei 1988, 32).

A tőr meghajlítása, azaz használhatatlanná tétele valószínűleg rituális okból tör-
tént. (Nebelsich 1997) ugyanígy a hegye hajlított Nyírtura (Kemenczei 1988, Taf. 10.
128) tőrének, illetve letörték azt Pápa, Balsa, Orci, Siófok, Palotabozsok és egy ma-
gyarországi (Kemenczei 1988, 29–31, Taf. 10. 115, 121, 123-124, 130, Taf. 11. 135),
valamint horvátországi (Slavonski Brod: Clausing 2004, Abb. 5. 14) tőr esetében.
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A tárgy — az árusítási hely alapján — a Bakony-vidék, vagy a Kisalföld vala-
melyik késő bronzkori lelőhelyéről (halomsír, település, depó?) származhat.11

A régészettudomány Rómer Flóris nyomában

A hazai kutatásban a most vizsgált időszaknak és témának legkiemelkedőbb te-
repi és teoretikus-összegző kutatói voltak Patek Erzsébet (1968, 1970), Mozsolics
Amália (1973, 1985, 2000) Kemenczei Tibor (1988, 1989) és Kőszegi Frigyes
(1960, 1984, 1988). Patek és Kőszegi monografikus feldolgozásokkal járultak
hozzá az urnamezős időszak emlékeinek megismeréséhez és értelmezéséhez. Patek
Erzsébet legfontosabb feltárása12 az 1970. évi bakonyszűcsi Százhalom halomsír-
mezején volt, ott, ahol Rómer Flóris korábban már ásatott (lásd fent!). A késő Ha-
lomsíros – korai urnamezős kultúra kezdetének hazai magterülete a Bakony és
környéke, amely eredetét tekintve érdemben kötődik a délnyugat-szlovákiai Čaka
kultúrához. A vizsgált területen található régészeti leletanyagot a szakirodalom-
ban az alábbi neveken ismertették: 

1. Jánosháza–Farkasgyepű csoport (Kőszegi 1960, 178–179.);
2. késői vagy továbbélő Halomsíros – korai urnamezős kultúra (Kőszegi 1960,

178–179., 181.; Kőszegi 1988, 19–20., 58–59.; Kemenczei 1989, 207.; Ilon
1996); 

3. urnamezős kultúra nyugat-dunántúli csoportja (Patek 1968, 25–51.); 
4. Čaka kultúra vagy kör egyik csoportja (Paulík 1963, 335–337.; Hänsel 1968,

168.; Müller-Karpe 1975, 9., 11., 13–14.).
Kőszegi Frigyes (1960, 157., 178–180.) több mint fél évszázada megállapította,

hogy a Dunántúlon a bronzkor és az urnamezős kor átmenete zökkenőmentesen tör-
tént és a Ha A1 időszakban befejeződött. Ennek hordozója a Dunántúl, így a Bakony-
hegység területén is a továbbélő késő Halomsíros kultúra korai (Bz D) és késő fázisa
(Ha A1) volt. Ezzel szemben Patek Erzsébet (1968, 10–11.) nyugat–északnyugati
irányból érkező bevándorlással magyarázta az urnamezős kultúra megjelenését.

A késő bronzkor (Halomsíros és urnamezős kultúra) időszakának több száz
kincsleletét Mozsolics Amália (1973, 1985, 2000) monográfia sorozatban gyűjtötte
össze és interpretálta, ahogy ezt Kemenczei Tibor (1988, 1991) a fegyverek közül
a tőrökkel és a kardokkal tette. 

A hazai szakirodalomban a Dunántúl ezen időszakát tárgyaló legújabb össze-
foglalást Kiss Viktória (2007), Nagy Marcella (2011), Jankovits Katalin és Váczi
Gábor (2013), valamint e sorok írója (Ilon 2014) jegyzik. Nagy Marcella nem zárja
ki annak lehetőségét, hogy a dunántúli urnamezős kor kezdete tárgyában a két ko-
rábbi elképzelés (Kőszegi, Patek) összeegyeztethető, azaz a helyi átfejlődés és az in-
filtráció együttesen (Nagy 2011, 81.) érvényesülhetett. Én ezt elfogadhatónak
tartom, és azt gondolom, hogy a Bakony-vidékén, és attól nyugatabbra a Dunántú-
lon, valamint Kelet-Ausztriában és Délnyugat-Szlovákiában az ún. Čaka kultúra
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vagy kör egységes leletanyaga figyelhető meg. Majd (Bz C/D átmenete: Kr. e. 14.
század közepe: Della Casa–Fischer 1997; Teržan–Črešnar 2014, 681–687, Fig. 24)
e leletanyag egyes elemei Szlovéniában és Közép-Horvátországban a Virovitica cso-
portban (Dular– Šavel–Tecco Hvala 2002, 195., Abb. 32.; Karavanić 2011, 31., Fig.
13., Fig. 15/B/5b, d, B/6c; Murgelj 2014, Pl. 4., Pl. 6/4.), továbbá az észak-bosz-
niai Barice-Gredani csoporton át (Dular–Šavel–Tecco Hvala 2002, 206–213., 217.;
Gavranović 2014, 249., Abb. 2.) Szerbiáig (Dmitrović 2014) az urnamezős kultúra
délkeleti perifériájáig nyomon követhetők. A Čaka kultúrára jellemző, kézzel for-
mált és némely esetekben árkolt és fényezett edények Macedóniából és Dél-Albá-
niából, de az epirusi Liatovouni–Molossia temetőjében (LH IIIB-C kori:
Douzougli–Papadopoulos 2010, 22., 64., Fig. 31.) is ismertek. Ez a görög területen
idegen, itáliai és balkáni (Eder 2007, 278–279.) elem is az erősödő közép-európai
befolyást jelzi Epirus területén. (Douzougli–Papadopoulos 2010, 18–19.) Az ilyen
— árkolt, kézzel formált — kerámia megvan pl. az északnyugat görögországi Chal-
kikikében található, jól kutatott és feldolgozott Kastanas 13. rétegétől (LH IIIC vi-
rágzó korszak kezdete C14 mérés alapján 1170 hist. BC és 1180 cal BC:
Weninger–Jung 2009, 379., 387., Fig. 6.). A kézzel készített-fényezett közép- és
dél-itáliai típusú és a LH IIIC korai fázisára (13. század utolsó évtizedei – 12. szá-
zad eleje = Kastanas 14b-a) keltezhető mykenei edénytöredékek és ezek helyi vál-
tozatai (pl. Teichos Dymaion /Achaea/, Korákou /Korinthos/, Tiryns:
Jung–Mehofer 2012, 181., 184.; a Szíria nyugati tengerpartján található Tell Ka-
zelban, de ugarit /1197/75, IIIC kezdete/ pusztulási rétegében is: Jung 2009, 42–
43., Abb. 3., Abb. 5. 6; Weninger–Jung 2009, Fig. 14.) számos helyen
megtalálhatók. A korongolt, szürke Velatice jellegű dél-itáliai árut pl. Tell Kazelben
másolták. (Jung 2012, 112., Fig. 10; Jung–Mehofer 2012, 181.) A röviden felvil-
lantott momentumok a Görögországba betelepülő, északról érkező, de dél-itáliai
eredetű bevándorlókra (Jung–Mehofer 2012, 182.) is utalnak. 

ugyanakkor a közép-európai és Kárpát-medencei eredetű bronztárgyak (pl. kar-
dok) is megtalálhatók a Balkán-félszigeten és a Levantei-tenger környékén. így pl. a
horvátországi Novi Grad na Savi és Staro Topolje depóiban (Clausing 2004, Abb. 62/A,
76/A/2), és az albániai Barç 1. halom 162., a 13. század második fele – 12. század át-
menetére keltezett halomsírjából (Bodinaku 1995, 265, 266., Fig. 4. 7.), valamint Ka-
kavijéből. (Prendi 1982, 226., Abb. 12. 1–7.) Előkerült azonban a mykenei világ északi
perifériáján található Liatovouni–Molossia temetője 59. sírjából (Douzougli–Papado-
poulos 2010, Fig. 6. 1.) is. Az ugyancsak periferikus fekvésű achaiai Spaliareika 2. (SH
IIIC középső/virágzó–késői kori) sírjának Naue II. kardja (Giannopoulos 2008, 233–
237., Taf. 32. 48., Tab. 3. = Kilian-Dirlmeier B csoport = Kemenczei C típus 3-4. vari-
áns /1988, 355., Taf. 34. 307. – Mosonszolnok, Taf. 314., Taf. 35.) Kárpát-medencei
párhuzamai az ország középső és keleti részén, a Kyjatice és a Gáva kultúra uralmi te-
rületén találhatók meg. E kardtípus általam ismert egyik legtávolabbi, keleti előfor-
dulása a törökországi Bodrun környéke (Müller-Karpe 1980, Taf. 180. J).  A
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Spaliareika 2. sír másik kardja (Kilian-Dirlmeier C csoport 3. variáns = Kemenczei D
típus 2-3. variáns /1988, 66., Taf. 39. 355. – Hódmezővásárhely, Taf. 39. 357. – Paks
környéke?) Kárpát-medencei párhuzamainak többsége szintén az ország középső és
keleti részén lelhető fel és az idősebb és középső urnamezős időszakra datálható. Meg-
található a hajdani jugoszláviai Horvátországban és Makedóniában, valamint Albáni-
ában. (Vinski-Gasparini 1983, Sl. 35. 16; Clausing 2004, Abb. 72. 1; Müller-Karpe
1980, Taf. 258. D, 259. E; Prendi 1982, 226, Abb. 12. 2.) A görögországi ilyen dara-
bokat Kemenczei (1988, 67.) a LH IIIC = idősebb urnamezős periódusba helyezte,
míg pl. Spaliareika 2. sírjának ilyen kardját és Krini–Agios Konstantinos 2. sír ugyan-
ilyen (Allerona típusú) fegyverét Theodoros Giannopoulos (2008, 125–127., Taf. 59–
60. 1, Tab. 3.) a SH IIIC középső/haladó illetve középső/késői (?) fázisára. Az ilyen
típusú szálfegyver az árkádiai Palaikastroban (Müller-Karpe 1980, Taf. 250. D), Kal-
litheaban és Nemeaban (Müller-Karpe 1980, Taf. 250. B/3, D), valamint a krétai Mo-
uliana A és B sírjában (Müller-Karpe 1962, 259., 285., Abb. 5. 3–5.; Müller-Karpe 1980,
Taf. 219. A/2), de még távolabb, a szíriai Hama urnasírjában (Müller-Karpe 1980,
755–756., Taf. 145. B/11) is megtalálható. A mykenei Akropolis Schliemann kardja és
Kallithea A-B sírjainak kardjai (Bouzek 1985, Fig. 61. 4–5., Pl. 8. 2, Pl. 9. 1., 3.) ugyan-
csak az invázió útját jelzik. Ma már az is világos, hogy a késő halomsíros – korai ur-
namezős kori Naue II. kardok, amelyek Sandars G és Kemenczei Tibor C típusa 1.
variánsát (Kemenczei 1988, 55–56., Taf. 28–30.) jelentik, Itálián át (Olmo di Nogara
41. sír, Tsountas I. kincs 5 kardjából egy urnamezős típus) is eljutottak Görögország te-
rületére, ahol a mykenei ún. késői paloták vagy a paloták pusztulási korszakában (LH
IIIB = Kastanas 15. szintje) a hadseregben rendszeresítették. (Jung–Mehofer 2012,
176–177., Fig. 1–3.) Esetleg északi zsoldosok forgatták? — kérdezem. Az itáliai és a
mykenei görögországi kardok archeometriai vizsgálata után pedig kimondható: szá-
mos mykenei példány — készítéstechnikailag — igénytelenebb, és készítésükhöz új-
raolvasztott, több helyről (itáliai, ciprusi és görög) származó nyersanyagot használtak
fel. (Jung–Mehofer 2012, 183–184.) 

Az urnamezős expanzió és az elit közötti kapcsolatok azonban a Kárpát-medencétől
nyugatra is kimutathatók. Ezt a számos fegyver közül pl. Stätzling, Basel és Mönlas Naue
II/a / Allerona / Letten típusú kardja (Müller-Karpe 1962, 269., Abb. 6. 5.; Schauer 1971,
166–167., Taf. 73. 494, 74. 497, 145. A) igazolja. ugyanakkor pl. a gombaformájú díszí-
téssel ellátott, két felhúzott füllel rendelkező, Bz C2/D – Ha A = SH IIIB = SD I – II.  edé-
nyek (Skyphos) divatja a kosovói Donja Brnjica II/9. sírjától (Teržan 1995, 331., 333.,
Abb. 6. 1.) a velemi Szt. Viden és Sopronon (Polgár 2014, 205–207., Abb. 3.1., 4. 1., Abb.
5.) keresztül Alsó- és Felső-Ausztriáig, a Baierdorf-Velatice időszakig kimutatható.

Naue II/a típusú kardok már a késő halomsíros korra kialakultak. Ezek előfor-
dulása az Égeikumban egyértelműen a tengeri népekhez (Kr. e. ~1250-től aktivi-
zálódtak és indították hadjárataikat), a LH IIIB vége és IIIC13 köthető. (Szalai 2000,
161., 164.) A mykenei „érdeklődést” a Kárpát-medence területe iránt a korábbi (LH
IIIB) — az Égeikumban kialakult, de a tengeri népek által is használt — kardtípus-
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nak (Sandars D2) a szabolcsi Ajak I. kincsében (keltezése: ópályi horizont, Bz D1:
Mozsolics 1973, 117., Taf. 37. 1a-b; Kemenczei 1988. Taf. 16. 176.) történő meg-
jelenése igazolja. Arra okvetlenül fel kell hívnom a figyelmet, hogy az ajaki kard
markolatának íves, legyezőszerű záródása megegyezik a Mosonszolnok–Haidehof-
pusztai (Jung 2009b, Fig. 4/23), a szentgáli (Jankovits 1992b, Abb. 20. 3.), a Ba-
konyjákó–somháti II. halom 1. sírjának (Bz D: Kemenczei 1988, Taf. 16. 177.;
Kemenczei 1989, Abb. 3. A4; Jankovits 1992b, Abb. 11. 6.), a bakonyszűcsi 160.
halom (Patek 1970, Taf. 3. 3; Jankovits 1992b, Abb. 20. 1; Kemenczei 1989, Abb.
5. A1) és a koroncói depó (Kemenczei 1988, Taf. 16. 179.; Kemenczei 1989, Abb.
12. 3.) ún. Peschiera C Villa Capella típusú tőrök záródásával. Párhuzamaik a lau-
sitzi kultúra Veľká Lehota / nagylehotai (Szlovákia) halomsírjában (Müller-Karpe
1980 Taf. 385. B/1; Jankovits 2008, 89.), Itáliában, a görög szárazföldön (Schauer
1985, Abb. 39.), de a Földközi-tenger szigetein (pl. kősztélén ábrázolva Korzikán:
Guilaine — zammit 2005, Pl. 2), Egyiptom és Izrael területén is megtalálhatók (Itá-
lia: Müller-Karpe 1980, Taf. 272. 1., 12., Mykene: Taf. 232. 2–4., Pylos: Taf. 237.
B/5, Ciprus: Taf. 184. 3., Kréta: Taf. 202. 3., Egyiptom: Taf. 115. B/1-2, Izrael: Taf.
110. F/542-5). Használatuk a korai mykenei (Kr. e. 15. század) daraboktól a 12.
századi urnamezős példányokig terjed. (Jankovits 1992b, 327.) 

Mi volt a bizonyíthatóan fegyveres migrációk, illetve inváziók célja? — kérdez-
hetjük. És a válasz? A területszerzés és egyes nyersanyagok (pl. szarvasmarha, só,
ércek, borostyánkő) beszerzése, másként elrablása, ugyanakkor a nyersanyag szál-
lítási útvonalainak, azaz a csere ellenőrzése és védelme. Ezzel természetesen együtt
járt a terület- (pl. az elit erődített települési központjaival és a nagycsalád, törzs
életterének) és a birtokolt javak (pl. szarvasmarha, só, ércek, borostyánkő) vé-
delme. (Jockenhövel 2006, 118–120.)

A következőkben — a helyszűke miatt csak röviden, eltekintve pl. a gazdálko-
dásmód, a településhálózat, a társadalomszerkezet, avagy a női viselet és temet-
kezési rítus elemzésétől — a Bakony-vidékről csak és elsősorban a késő halomsíros
— korai urnamezős kori harcosok felszerelését mutatnám be. Talán a legérdeke-
sebbek és a történelemben is először (Jockenhövel 2006, Abb. 1) jelentkező fegy-
verzetük a kompozit, azaz különböző anyagokból (textil /?/, bőr, fém) összetett, a
testet védő fegyverzet elemei. Ilyenek a sisakok, a mellpáncélok, lábvértek és paj-
zsok, ahol a sokszor csak 1 mm vastag fém alatti bőr — és a kényelmet biztosító
textil — játszotta a meghatározó szerepet. (Kristiansen 2002, 326–327.) A fegy-
verzet megismerése szempontjából nagyon fontos a Bakony északi peremén, a ki-
salföldi Pázmándfalu határában 2011-ben két, egymástól 3 méterre talált, a
bakonyi halomsírokkal nagyjából egykorú (Ha A1) bronz kincslelet. Részletes fel-
dolgozásuk ugyan még nem történt meg, de már előzetes ismertetésükből (Szabó
2013, 811., Fig. 17.) tudjuk, hogy ezekben kardok, kések, lándzsahegyek, az egyik-
ben pedig sisak fülvédője és mellpáncél töredéke voltak. A másik hasonló jelentő-
ségű kincs a Fejér megyei Nadapon látta meg a napvilágot.
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A legkorábbi sisakot a mezopotámiai ur temetőjének 755. sírjából ismerjük, amely
rézlemezből készült (Born–Hansen 2001, 59., Abb. 53.). Az első, bronz fülvédővel
rendelkező sisakokat a Kr. e. 15. századi Knossosból, Tirynsből és Dendra 12. sírjából
(Mykenei II-IIIA időszak: Jankovits 2000, 191.; Müller-Karpe 1980, 773., Taf. 242.) kö-
zölték. Az utóbbi sisak alapanyagát vaddisznóagyar-lapkák képezik. A kisalföldi Páz-
mándfalu kincsleletében tehát sisak fülvédője volt (Szabó 2013, 811., Fig. 17.). (4.
kép) A nadapi kincs kúpos sisakja (Ha A1: Makkay 2006, 139., Pl. I.) esetében is bőr
alapra applikálták a bronzlemezt (Kemenczei 1979, 88.), a tetejére pedig szegecsek-
kel egy tollforgó tartót erősítettek. Ez a típus csak a Dunától nyugatra található meg
és az urnamezős kultúrához köthető. (Kemenczei 1979, 82.) A Magyar Nemzeti Mú-
zeum ismeretlen lelőhelyű, tetejükön plasztikus csillagdíszes, félgömb alakú sisakjai (a
Hampel József által közölt és az 1977-ben vásárolt: Hampel 1886, LXVI. tábla 5; Ke-
menczei 1979, 80., Abb. 1–5.) az urnamezősöket másoló lausitzi műhely termékei és
szintén a Ha A1-re datáltak. (Born — Hansen 2001, 62., Abb 55–56.) A csillagdíszt a
lausitzi kultúra edényművességéből vették át, és ezt a sisak típust Kelet-Szlovákia, va-
lamint Észak-Magyarország lausitzi, kyjaticei és gávai műhelyei gyártották.

Nyakvédő lemez, amelyet textilre + bőrre applikálhattak, Szentgáloskérről
(Mozsolics 1985, 26., 195., Taf. 114. 1.) ismert. Ennek a rendkívül szükségszerű vé-
dőelemnek a legkorábbi darabjairól a Kr. e. 15. századból, Egyiptomból és Görög-
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4. kép
Pázmándfalu fegyverdepója (mellpáncél, kard, tőr, lándzsák, kés, véső) feltárás közben 

(Fotó: Sándor Lajos)



ország területéről (Dendra 12. sírjának páncélja) van tudomásunk. (Müller-Karpe
1980, 773., Taf. 242.; Jankovits 2000, 191., 193., Abb. 2.)

Mellpáncélhoz kapcsolódó, vállat védő bronzlemez lehetett Farkasgyepű–Pö-
röserdő II. töredéke. (Jankovits 1992a, Abb. 30.) A páncél egésze bizonyosan fém
keménységűre kikészített marhabőrből volt, amely finoman követte a harcos testé-
nek alakját (vállszélesség, izomkötegek), azaz egyedi gyártmány lehetett. A szív és
a tüdő felső lebenyének védelmét a marhabőrre rögzített kúpos, kerek bronzleme-
zek fokozták. Ilyen felvarrható, füles korongokat Kurd (Mozsolics 1985, 28., 141.,
Taf. 24. 2.) bronzkincséből ismerünk. A viselés kényelmét textil bélés szolgálhatta.
Ilyen mellpáncél-rekonstrukciót Északnyugat-Görögországból, a thessáliai Konitsa
folyó völgyében található Liatovouni–Molossia temetője 59. sírjából közöltek. Az el-
hunyt valószínűleg a közösség, később héroszként tisztelt „alapító atyja” lehetett, s
valamikor a 1225–1125 közötti évszázadban (LH IIIB-C) — többek között 2 kard-
dal  és két lándzsával — temették el. (Douzougli–Papadopoulos 2010, Fig. 6: az
egyik Kemenczei Tibor C típusa 1. variánsa — néhány példa a régiónkból: Ke-
menczei 1988, Taf. 27. 258 /Mosonszolnok/, 28. 263 /Rába/) Maga a közösség —
a publikálók megállapítása szerint — talán északi származású lehetett és az ún. dór
népvándorlással hozták összefüggésbe. (Douzougli — Papadopoulos 2010, különö-
sen 23–35.) Fent már említettem, hogy Pázmándfalu kincsleletében is volt egy mell-
páncél töredék. (Szabó 2013, 811., Fig. 17.) (4. kép) Az innen nem túl távoli
délnyugat-szlovákiai Čaka, Čierna nad Tisou / Tiszacsernyő, Ducové / Ducó (Szlo-
vákia), valamint Kér (Somogy m.) példányai az ún. „kelet-alpi–kárpáti” páncélcso-
portot képviselik. (Točik–Paulík 1960, Obr. 15–16.; Schauer 1982b, 118., 125., Abb.
3–5., Abb. 9.) Megjegyzem — véleményem szerint —, díszítésük alapján a csoport
a helyi, korábbi (pl. klasszikus Halomsíros) kultúrából is levezethető, nem feltétle-
nül kell görögországi előképekre gondolni. Bizonyított az is, hogy ebben az idő-
szakban a bőr pikkelypáncélt (Schauer 1980, 242–243.) is alkalmazták. 

A bőrpajzs közepére akár egy nagy korong — lásd kurdi kincs (Mozsolics 1985,
28., 141., Taf. 24. 2.) — is kerülhetett, majd köré 3–4 koncentrikus kör sorban ki-
sebb bronzveretek / korongok, amelyek szintén felvarrásra alkalmas füllel voltak el-
látva. (Mozsolics 1985, Taf. 229. 2–7.) Ép bőrpajzs az írországi Cloonbrinből
(Molloy 2009, Fig. 1.) van, de egy töredék a csehországi Milavce Bz D periódusra
(Kr. e. 14. sz. második fele) datált C halomsírjából is származik. (Jankovits 2000,
195.) Fapajzsra — szerintem ez inkább fa + bőr kompozit lehetett — is van adat,
amelyek közül a wollmesheimi Ha A1 korú 1. sírt emelném ki. Itt összesen 10 bronz-
szegecs őrződött meg in situ, fában. (Clausing 2005, 28–29., 78–79., 159., Taf. 21.
23–25.) A sok (70, 34, 16) bronzszegecs alapján fapajzsokat vélnek azonosítani
Čaka, Očkov és Velatice (Clausing 2005, 79–80.) temetkezéseiben. A „fapajzsokat”
hosszú időn át, gyakorlatilag az egész urnamezős korban (BzC2/D — Ha B1) ked-
velték. (Clausing 2005, 80.)  Lemezpajzsok, avagy bőr(+fa?)pajzsok összefüggő
lemezborításának (?) töredékeiről a korabeli Kárpát-medencéből az alábbi helyek-
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ről tudunk: Bodrogkeresztúr, Nyírtura és Keszőhidegkút. (Bouzek 1985, Fig. 47.)
A kerek pajzs — átmérőjük az európai késő bronzkorban 33–78 cm — talán a leg-
szélesebb körben elterjedt. Például az idézett Kárpát-medencei, mykenei („harcos
vázán” ábrázolva: Sandars 1978, 189.), írországi és egyiptomi darabok (Sandars
1978, 109.) mellett Közép-Itáliában (Schauer 1982, Taf. 23. 2.) és a mai Spanyol-
ország (Guilaine–zammit 2005, Fig. 61. 3–4.), de Bulgária (Georgiev 1982, 189.,
Abb. 1. 1.) és Csehország14 (Schauer 1982, Taf. 11.) területén is használták. A pajzs-
készítés ábrázolását Théba 100. sírjának reliefje révén (Müller-Karpe 1980, Taf. 16.
3. részlete) tanulmányozhatjuk.

A korszak lábvértjeit a vizsgált évszázadban a Bakonyból nem, de a közvetlen
környékéről ismerjük. Például Rinyaszentkirály, Nagyvejke, Nadap, Esztergom,
(Jankovits 1997, Fig. 1.1, Fig. 2–5.), valamint Várvölgy–Szebike tető (zala m.) kö-
zöletlen depója. Természetesen az urnamezős expanziók következtében egész Eu-
rópában a Kárpát-medencén túl megtalálhatók, pl. Franciaországtól Itálián és
Horvátországon át a mykenei felségterületig, beleértve Ciprus és Kréta szigetét, de
Athént (Bouzek 1985, 113., 115., Fig. 50–51, 53; Clausing 2003; Clausing 2004,
Abb. 3–4.; Jankovits 1997, Fig. 7., Fig. 9.; Jankovits 2000, Abb. 1. 6–7.) is.

A kardot bőr hüvelyben (LH IIIC pl. Spaliareika: Moschos 2009, 361.) és bőr-
szíjon, a vállon (is) hordták, ahogy ezt Homérosz is leírja. A hüvelyt rátekert fém-
szalaggal,15 vagy fém veretekkel erősítettek meg (5. kép) (Sághegy II., a vizsgált
időszaknál kb. 200 évvel fiatalabb urnamezős depójában — Mozsolics 2000, 37–
38., Taf. 17. 2, 4.). A mi éghajlati viszonyaink között a bőr csak szerencsés esetben
(nedves környezetben, azaz mocsár, kút, barlang) őrződhet meg. A dániai
Hvidegård sírjában így megmaradhatott a bőrbevonatos, fémszerelvényekkel ellátott
fahüvely. (Born–Hansen 2001, Abb. 101.) Fahüvely és fémszerelékek voltak a szász-
országi Stade-Wiepenkathen IV. halom 2. sírjában. (Mörtz 2012, 175, Abb. 4, 5. 3.)

A Bakony-vidékének ebben a korszakában a gyalogos harcosok következő tí-
pusait (5. kép) vélem megkülönböztetni a sírok és néhány kincslelet fegyverkom-
binációi alapján:

1. kard + szárnyas harci balta + íjtegez és nyílhegyek + kés (Balatonfűzfő 6. sír:
Ilon 2012); 

2. kard + szárnyas harci balta + lándzsa + tőr (Bakonyszűcs 1876: Ilon 2014,
4. Tabelle; Koroncó depó: Kemenczei 1989, Abb. 12);

3. kard + tokos harci balta + lándzsa + mellpáncél (Kisapáti depó: Ilon 2014,
1/c. Tabelle 74); 

4. kard + lándzsa + tőr (Veszprém, Arany J. u. depó (?): Kemenczei 1988, 50.,
Taf. 23. 233.; Ilon 2014, 1/c. Tabelle 77.), 

5. kard + lándzsa (Bakonyjákó VI. halom 2. sír: Kemenczei 1988, 47., Taf. 20.
205.; Ilon 2014, 3/a Tabelle; Csögle–Kispáskom: Kemenczei 1988, Taf. 20.
206.; 1989, Abb. 9/A; Gic depó: Novák — Váczi 2010; Mosonszentjános:
Kemenczei 1989, Abb. 5/B; Pénzesgyőr: Ilon 2014, 4. Tabelle),
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6. kard (Bakonyjákó–Somhát: Kemenczei 1989, Abb. 3/A; Jánosháza: Fekete
2004, 4. kép)

7. lándzsa + tőr (Bakonyjákó IV. halom: Ilon 2014, 3/a Tabelle; Bakonyszűcs–
Százhalom 160. halom: Patek 1970, Taf. III; ugod 1984: Ilon 2014, 4. Tabelle).
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5. kép
Korai urnamezős kori harcosok, többségében Bakonyi lelőhelyekről származó fegyverekkel 

(A szerző összeállítása alapján a rekonstrukciós rajzot készítette: Tóth zoltán Ferenc)



Természetesen az sem zárható ki, hogy ezek a fegyverkombinációk nem a har-
cos hajdani fegyverzetét jelzik, hanem a közösség manipulálásának következtében
(rituális vagy más okból) alakultak így. Ezzel ellentétben viszont megállapítható,
hogy pl. Čaka II. halom 2. hamvasztásos sírjában a kard + szárnyas harci balta +
lándzsa + mellpáncél kombináció volt. (Točik–Paulík 1960, Obr. 14, Obr. 27.) Fel-
tűnő, ugyanakkor az általános urnamezős tendenciának megfelel (Sperber 2011,
37.), hogy a védőfegyverzet itt nem került a temetkezésekbe. (Vagy nyom nélkül el-
pusztult, mert bőrből volt?) Mindenesetre úgy tűnik, hogy később (Kr. e. 13. szá-
zad vége – 12. században) a védőfegyverek a Közép-Duna-vidékén (pl. Volders /
Tirol, Čaka, Ducové / Szlovákia) és a Dunántúlon (pl. Farkasgyepű, Nadap, Nagy-
vejke), valamint a korai mykenei városokban koncentrálódtak. (Schauer 1982b,
Abb. 5; Sperber 2011, 39.)

Ezek a bakonyi és a Kárpát-medence területéről jól ismert, Kemenczei Tibor által
az A típusba sorolt kardok (Kemenczei 1988, 44–50.) ugyanazon típusba tartoznak,
mint az előbb idézett északnyugat-görögországi Liatovouni–Molossia sírjában talált,
de ugyanezek a formák Itáliából is dokumentáltak. (Jung–Mehofer 2013)

A korszakban és a Bakony területéről, valamint környékéről, a lovon vagy
kocsin16 harcolókról alig tudunk valamit. A térségben feldolgozott késő bronzkori
telepeken (pl. Börcs: 33, Kajárpéc: 30, Mosonmagyaróvár: 9 – Bartosiewicz
1996, 1. tábla; Németbánya: mindössze 3 db – Vörös 1996, 2. táblázat) ugyanis
eleve kevés a lócsont, ami inkább presztízsállatkénti tartásra utal. A ló irányí-
tása szempontjából alapvető gímszarvasagancsból készített zablaoldalpálcát a
Bakonyból nem ismerek. ugyanakkor a nem túl távoli Vas megyei Górból (Ilon
2001, Taf. III. 1.), a velemi Szent Vidről és a Celldömölk melletti Sághegyről szár-
mazók kb. 150–200 évvel fiatalabbak a bakonyi sírok többségénél. (Mozsolics
1953; Bökönyi 1953; Ilon 2001, 246.) Csak az urnamezős kor legvégéről (kb.
Kr. e. 800–750.) van tudomásom bronz szíjelosztó veretekről és vas lószerszám
töredékekről Bakonyszentkirály halomsírjaiból. (Ilon 2014b) A harci- vagy dísz-
kocsi lehetséges használatát mindössze a nagydémi kincs kocsitengely végének
3 db gulipánfejes szege jelzi. (Hampel 1896, CXCV. tábla 18a) A Bakonytól kissé
nyugatabbra a velemi II. bronzdepó (Kr. e. 9. század) 4 db, kisméretű kultusz
kocsihoz (?) tartozó bronz kerékagya ezt megerősíti. (Mozsolics 2000, Taf. 114.
2–5.) Távolabb a komjáti / Komjatice (Szlovákia) kincs kocsitengely végének
bronz burkolata és annak gulipán fejes szegei, valamint a zsujtai szintén gulipán
fejes bronz, kocsirúdvég-dísze (Hampel 1886, LVI– LVII. tábla) és két, külön-
böző, de eredeti méretű, küllős bronzkerék az erdélyi Arcalia/Árokalja határából
(Kristiansen–Larsson 2005, Fig. 102.) utalnak e dísz- és/vagy harci eszközre.
Mindezek az adatok nagyon kevés lovast és kocsin harcolót sejtetnek, azaz —
úgy vélem — a Kárpát-medence egész területén e két harci módszert csak a ve-
zetők legkisebb és legmagasabb köre alkalmazta. A gyorsan és valószínűleg szer-
vezetten, tömegben és futva mozgó, íjjal, lándzsával és védőfegyverekkel
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felszerelt gyalogos harcosok sikerrel vették fel a harcot a Közel-Kelet elsősorban
harcikocsis (2 ló, hajtó, 1 fegyveres — egyiptomi; 2 fegyveres — hettita) egysé-
gekre épülő hadseregeivel. (Kristinsson 2010, 47.)

A szarvasmarha lenyúzott, feldolgozható bőre önmagában is értéket jelenhe-
tett, egyúttal a tulajdonos gazdagságát is kifejezhette. A bőrt17 az élet szinte min-
den területén felhasználták. Például összetett, azaz kompozit (fa, bőr, bronz)
pajzs (késő bronzkor: Molloy 2009, Fig. 1.),18 (bőr, bronz) mellpáncél (késő
bronzkor: Schauer 1982b, 335., 337., Abb. 1.; Douzougli–Papadopoulos 2010,
31., 33. Fig. 8.), kardhüvely (Moschos 2009, 361.), vagy fémműves bőrköténye,
cipőtalp, öv, igavonó állat hámja, lószerszám szíjai, vödör, zsák (pl. bányászok
érc-, sóhordó), favázas csónak bevonó anyagaként (az őskőkortól a mai napig:
Pomey 2011, 28.), de sátorlapként (római kor: Groenman–van Waateringe 1974,
68–72.) is használhatták.19 A szilajon tartott állat szőre pedig a nemez alap-
anyagaként vehető számításba (felhasználása pl.: viselet, sátorlap). Ehhez a bőr
nyersanyaghoz kapcsolható a szimbolikus — ökörbőrt imitáló — formában kiön-
tött fém nyersanyag, amely nem csak a tárolás egyik módjaként, de a fém üzleti
tranzakciójának lebonyolítására is alkalmas volt. Ezek miniatűr formái — utalva
a nagyméretű égeikumiakra — a Balkánon (Klostar Ivanič, „Makarska”: Müller-
Karpe 1980, Taf. 383. A/7; Forenbacher 1995, Fig. 2.) át a Kárpát-medencéig
(Vas megye: Gór /Ilon 1992/, Vát20) jutottak el és voltak használatban. Ezek a
tárgyak és a mögöttes innováció pedig a kapcsoltok igazolásának egy újabb ele-
mét jelentik. De találunk olyan ékszert is (pl. a Külsővatról, Németbányáról, Győr
környékéről és Nadapról ismert Čaka fibula: Ilon 1984, I. tábla 4; 2014, Taf. 7.
7; Hampel 1886, XLI. tábla 2; Makkay 2006, Pl. XXVII. 208), ami csakis innen,
északról kerülhetett a cephaliai Diakatába. (Bouzek 1985, Fig. 76. 7.)

A pajzsok legnépszerűbbike, a kerek a 16–15. században már a közel-keleti
(Észak-Szíria, Felső-Mezopotámia, Hurri) forrásokból jól ismert. Ezt a formát ter-
mészetesen a tengeri népek is használták. (6. kép) Lásd II. Ramses Abu Simbel-i
és Abydos-i templomainak csataábrázolásait (Jung 2009b, Fig. 2.), valamint III.
Ramses Medinet Habu-i templomában a tengeri csatát. (Schauer 1980, Taf. 18.)
A harcosok megjelenítését pl. az egyiptomi fáraók fent már említett templomai-
nak faláról, pylosi freskókról, mykenei pecsétlőkről és a híres mykenei „harcos
vázáról” (7. kép) (Bouzek 1985, Fig. 52), kősztélékről Észak-Itáliától Spanyolor-
szágig, de skandináviai sziklarajzokról (Jockenhövel 2006, Abb. 3–5.; Ekdahl
2012, Abb. 4–12.) is ismerjük. A kontinens íjászainak karddal, vagy karddal és
pajzzsal történő látványos ábrázolásai pl. a szardíniai uta-Monti Arcosa bronz-
szobrocskái, az észak-bulgáriai barlangrajzok és az északi sziklarajzok. (Jocken-
hövel 2006, Abb. 5. 4; Sperber 2011, Taf. 4–5.; Georgiev 1982, 189, Abb. 1. 1.;
Ekdahl 2012, Abb. 10.)

A fegyverek általában nagy távolságra eljutottak a rabló- vagy zsoldos harcos-
sal, de csere és/vagy ajándékként a társadalom elitjében, vagy csak egyszerűen le-
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6. kép
Sardana, krétai és szardíniai, azaz sardana harcosok (Sandars 1978, 161, Fig. 112. nyomán)

7. kép
Sardana gyalogos az ún. mykenei harcos vázán (Sandars 1978, 178, Fig. 119. nyomán)



másolták az eredetit. Látványos példái ennek — a fentiekben vizsgált „hétköznapi”
fegyvereken túl — az Egyiptomból (Müller-Karpe 1980, Taf. 38. B/4, 64. A/8), Szí-
riából (Müller-Karpe 1980, Taf. 143. C), Izraelből (Müller-Karpe 1980, 122. Taf.
D/5; Galili — Gale — Rosen 2011, Fig. 9), de a Skandináviából21 is ismert ún. sarló-
és görbekard. Nyilván csak az utóbbi helyen értelmezhető különleges, az elithez
kapcsolható presztízs fegyvernek. A Földközi-tenger keleti medencéjében nem csak
számos — az előbb már idézett — példánya, de rengeteg ábrázolása (Medinet
Habu: Müller-Karpe 1980, Taf. 67. 4., 69. 2., 73. 2., 4.) is létezik.

A fegyverek által okozott sérülésekről a csontok vallanak. Például nyílcsúcsok a
nyak- vagy gerinccsigolyákban, kardpenge vágása a koponyán, a kardgomb által be-
tört fej. (Jockenhövel 2006, 111–115., Abb. 8–10.) A németországi Tollense-völgyé-
ben cca. 1200 körül történt urnamezős kori csata nyomai: betört koponyák,
combcsont ízületi részébe fúródott nyílhegy, halmokba rakott, összevagdalt hosszú-
csontok (Jantzen–Brinker et alii 2011, 428., Fig. 4., 7–8.). A mészárlás — kardokkal
és buzogányokkal/fabunkókkal — itt hasonló lehetett, mint amelyet III. Ramses Me-
dinet Habu-i templomának reliefje megörökített. (Müller-Karpe 1980, Taf. 67. 3–5.)

Bernhard Weninger és Reinhard Jung (2009, Fig. 14.) szerint az égeikumi késő
bronzkor záró szakaszának periodizációja — Kastanas C14 adatai alapján a követ-
kező: LH (késő Helladikus) III C korai 1-2 = 1210/1200 – 1170/1160 között, LH III
C kifejlett 1-2 = 1150/1140-ig, LH III C késői 1-3 = 1100-ig, LH III C legkésőbbi =
1185/1080-ig. A Kr. e. 13. században és a 12. század elején a Levante környéki or-
szágok írott forrásai szerint az ún. tengeri népek az Égeikum keleti részén, Egyip-
tomban és Szíriában jelennek meg. Pl. III. Ramses uralkodása idején 1180 BC körül
6 városban (pl. Hatti /1190 BC/, Quadi, Arzawa) történtek komoly pusztítások (Jung
2009, 31–32, Abb. 3). A ciprusi Enkomi településén a IIB települési szinten figyeltek
meg a francia ásatók egy pusztulási réteget, amelyet a késő Helladikus IIIB időszak
végével, illetve a késő ciprusi (Lz) IIC periódussal lehetett szinkronizálni. Az ugariti
palota ásatási területén pedig jól megfogható volt a támadók két nyílzápora (25 és 30
lövedék), de még utcai harc nyomát is meg lehetett figyelni. ugyanakkor a védőknek
a palotában deponált nyílhegyeit és parittyaköveit is megtalálták. A támadók a szá-
razföldön kívül, természetesen a vízen is érkeztek. Egy késő mykenei kori 50 evezős
hajó kb. 60 harcost tudott szállítani. (Jung 2009, 36–37., 39., 42.)

Az erőszakos rablóhadjáratokkal — lásd ehhez Jozef Paulík (1990) térképét
(8. kép) — párhuzamosan azonban számos helyen konstatálható, hogy letelepültek.
Például a szíriai Tell Kazel K2 rétegét a tengeri népek egy csoportja már nem, mint
pusztítók, hanem mint telepesek „hozták létre”. Ezt a kézzel formált, szürke, helyi
készítésű mykenei kerámia igazolja, vagyis az Égeikumból és az Dél-Itáliából érke-
zők, igyekeztek a helyi lakossággal együtt élni. (Jung 2009, 43–44.)

Európának az urnamezős kultúra által uralt teljes területén a hamvasztással
történő temetkezés volt az elfogadott, a „divatos”. A Földközi-tenger keleti meden-
céjében azonban nem. így ezen új szokás (Childe 1930, 216.), ami először (LH IIIC

163

ILON GÁBOR KIK ÉS MIKOR TEMETKEzTEK A BAKONY HALOMSíRJAIBA?



késői fázisában) a társadalom Naue II. típusú kardokat használó elitjénél (Jung
2007; Moschos 2009, 367., 370.) jelent meg, majd (a 12–10. században: Eder 2005,
280.) széles körben terjed el — ami északról, több útvonalon érkezőket sejtet
(hegyi: Albánia és tengeri: Adria). Ezt pl. a borostyánkövek európai lelőhelyei (Beck
1982, Harding 1974; Horváth 1999; Maran 2013; Marková 2003), az uluburunnál
elsüllyedt hajó rakománya (Pulak 2005), de a Neua II. kardok, lándzsák, borotvák,
csipeszek és a Čaka típusú fibulák igazolják. Ezeket az útvonalakat a 13. végén – 12.
század elején a mykenei adminisztráció ellenőrizte. (Moschos 2009, 372, 374.)

összefoglalás

A régészettudomány vizsgálódását, eddigi eredményeit röviden az alábbiak sze-
rint összegezhetem. A bakonyi halomsírok többségébe (több százba?) a késő Halomsí-
ros – korai Urnamezős kultúra tárgyi emlékeivel jellemezhető emberek temetkeztek. Jó
néhány településüket, egyetlen barlangi lelőhelyüket (Szentgál–Mecsek-hegy Kő-lik
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8. kép
Az északi régészeti kultúrák 12. századi migrációja a Földközi-tenger keleti térsége felé 

(Paulík 1990, Abb. 9. nyomán)



– Ilon 1991), valamint néhány tucat bronz kincsleletüket ismerjük. A kutatók egy
csoportja a múlt század elejétől (Childe 1930, 192., 222.; Hänsel 1981) máig azt
feltételezi, hogy hatásuk (természetesen más északi, azaz közép-európai területek-
ről indulókkal együtt: Childe 1930, 213.; Sandars 1978, 91–95.) — nevezzük rabló
hadjáratnak, területfoglalásnak, a demográfiai fölösleg helykeresésének — Itálián és
a Balkánon keresztül érintette a Földközi-tenger keleti medencéjét is, például Myke-
net, Kisázsia tengerpartját, de Egyiptomot is. Ezt nem csak az elsüllyedt hajóron-
csok tárgyai (pl. a török partoknál: uluburun /Kr. e. 1342–1314/, Cape Gelidonya
/kb. Kr. e. 1200/, az izraeli partvidéken: Hishuley Carmel, Kfar Samir, Hahotrim–
Bass 1967; Pulak 2005; Galili–Gale–Rosen 2011), de a fentiekben említett területe-
ken gyűjtött más tárgyi emlékek is igazolják. Ilyenek pl. a fegyverek közül a IIa típusú
(Naue), a kontinentális Európában és a Levante térségében is általánosan használt
kardok (Sandars 1978, 89., 92–93., 207., IV. table), és a „lausitzi”, később Gáva, de
nevezzük inkább helyidegen, északi jellegű, kannelúrázott és csavart fülű kézzel for-
mált kerámiák (Sandars 1978, 193–195.; Hänsel 1981, 214–215., Abb. 6–11.; Pau-
lík 1962, Abb. 14. 2., 36. c). Ezt az erőteljes aktivitást és mobilitást egy erősen tagolt
társadalom generálta, nem utolsó sorban annak katonai elitje. Ennek a vizsgált tér-
ségben hét rétegét (lásd fenn) vélem kimutathatónak.

A korszak rendívül szerteágazó kapcsolatrendszerét a Levantei-tengeren, azaz
a dél-törökországi uluburun partjainál elsüllyedt kb. 15–16 méter hosszú, a Kr. e.
1342–1314 tájára (18. egyiptomi dinasztia vége: Echnaton, Tutenhamon, Harem-
hab fáraók — Pulak 2005, 90) keltezett késő bronzkori, semita kereskedőhajó ra-
kománya remekül bizonyítja, hiszen abból a Földközi-tenger keleti medencéjének
áruit tárták fel. úgymint: 24 db szíriai eredetű kőhorgonyt, kánaáni amfórákat
(bennük tömjén, fajansz- és borostyánkő gyöngyök voltak), hegyikristály gyön-
gyöket, ciprusi és mykenei edényeket, kék és türkiz színű szíriai és egyiptomi üveg
öntecseket (175 db, kb. 2 kg/db, összesen kb. 350 kg — Pulak 2005, Abb. 22), ele-
fántcsontból készült madarat, 14 db vízilófogat (Pulak 2005, 77–78, Abb. 28, 37),
strucctojást (ebből luxus edényt készítettek), kisázsiai eredetű ón- és ciprusi ökör-
bőr, valamint cipó alakú réz öntecseket, ólomlemezeket, karika alakú aranyönte-
cset, Puntból, azaz a mai Szomáliából származó ébenfát (Pulak 2005, 71, Abb. 23),
továbbá fegyvereket (pl. itáliai típusú kardot — Pulak 2005, 86, Abb. 41).

A Földközi-tenger felé a szárazföldön migráló/vándorló/a rablóhadjáratokban
szerepet vállaló Kárpát-medencei (7. kép) (Sandars 1978, 83; Paulík 1990, Abb. 9.) és
más közép-európai és balkáni, valamint égeikumi és a Levantei-tengert határoló szá-
razföldi-törzsi csoportokon kívül a gazdagabb területek (Kelet-Mediterrán /Ciprus,
Kréta/, kisázsiai régió, Egyiptom) megtámadásában a Szardíniáról (nevük a forrá-
sokban: serden/sardena), Szicíliáról (sikler/sekeles/sekeloi) és mykenei területről (Da-
naja – danaoi) vízen, hajókkal mozgó, de a filiszteusok (Kréta és Kánaán/Palestina –
palastu/peleset) és az achaiok (aqaiwasa/achawia/achaiwoi/ahhiyawa) földjéről (Dél-
Anatólia) induló emberek (összefoglaló néven: „tengeri népek”) is résztvettek. A sar-
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danák a Kr. e. 14. század utolsó évtizedeiben ugarit és Byblos városállamainak zsol-
dosaiként álltak alkalmazásban és ismerték meg a területet, majd később (Kr. e. 13.
század elején) II. Ramses elitcsapatában is harcoltak (Eder 2005, 277; Lehmann 2005,
284, 286, 288–289, Abb. 9). III. Ramses helyőrségeiben denyen, sekeles és weses har-
cosokkal (Sandars 1978, 165) együtt találhatók meg. A kádesi (Qades) csatát Kr. e.
1286/85. (vagy 1274) évben II. Ramses és a hettita uralkodó II. Muvatallisz összesen
több mint 5000 harci kocsival és 38000 gyalogossal vívták meg. A hettita hadseregben
lukka, az egyiptomiban elitcsapatként sardana zsoldosok küzdöttek (Healy 1993, 43,
64/E–65). 1220-ban Merneptah fáraó győzött le egy országát megtámadó líbiai, sar-
dana, lukka, ekwesh, sekeles és teresh/tursa/taruisha/tyrsenoi22 szövetséges hadsere-
get. Ellenségeinek nevét győzelmi sztéléjének felirata őrizte meg. 1209/8-ban líbiaiak
támadták meg — északi (aqaiwasa/ahhiyawa) szövetségeseikkel — az egyiptomi ál-
lamot. A konfiktusok következő csúcspontja 1189-ben és 1186-ban, III. Ramses ural-
kodása idején volt, amikor ismét a líbiaiak támadtak denyen, kehek, peleset, sekeles,
tjeker és weses szövetségeseikkel a Nílus deltában. Az összeütközés ekkor szárazföldi
és tengeri ütközetet is jelentett (Sandars 1978, 29–31, 104–105, 119, 124–129, 133;
Lehmann 2005, 285, 289, Abb. 9). A „tengeri népek” támadása tehát ciklikusan is-
métlődött (Kristinsson 2010, 295), illetve a térségben maradt és itt élő fegyveres ban-
dák rendszeresen megtámadták a városokat (Sandars 1978, 50, 53). A mykenei
palotáknak a Kr. e. 13. század közepén falakkal, bástyákkal történő megerősítése (Jung
2005, 273), majd teljes pusztulása (Kr. e. 1080 körül = LH IIIC késői: Sandars 1978,
204., III. table; Weninger–Jung 2009, Fig. 14.) a politikai, társadalmi és gazdasági
életben cezúrát jelentett. Azonban sok helyen — helyi és regionális vezetők irányítá-
sával — megindult az újjáépítés (dinamizmus pl. Tirynsben: Maran 2014, 177.), a te-
lepülések kontinuitása figyelhető meg. A korábban „sötét korként” értelmezett
időszakban tehát új alapok (gazdasági, társadalmi és politikai) teremtődtek és ez az
új világ a Kr. e. 11. század második felében stabilizálódott. Az északról a mykenei te-
rületre bevándorolt csoportok érkezését sokkal később a görög mítoszokban a trójai
háborút követően a dórok, a tessálok, a boiok stb. megtelepedéseként magyarázták
(Sandars 1978, 95; Eder 2005, 279–281; Lehmann 2005, 283; Maran 2008).

epilógus

Alig két éve azonban nem kis meglepetésemre, a korábbi munkásságommal
— és persze más, idézett kutatókéval — is részben ellentétben álló ténnyel talál-
koztam, s ma már világos, hogy nem minden, a Bakony peremén — vagy nem csak
ott? — található halomsír tartozik az eddig tárgyalt késő bronzkori késő Halomsí-
ros – korai urnamezős kultúra emlékanyagához (pl. Patek 1968, Torma 1969; Kő-
szegi 1988; Jankovits–Váczi 2013).

1. A halmok egy csoportja — amelynek nagyságrendjét ma még nem ismerjük
— tárgyi emlékeik alapján a késő bronzkor legvégére (Kr. e. 800 körülre),
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annak záró évszázadára keltezhető. Egy keletről érkező lovas nomád nép a
korábban kimmereknek, majd preszkítáknak nevezett emberek temetkezé-
seinek emlékei is ilyenek. Hogy ezzel a ténnyel is számolnunk kell, azt Wolf
Ernő zirci magángyűjtő figyelmességének köszönhetően tudjuk. (Ilon
2014b) Ő az 1990-es évek második felében Bakonyszentkirály határában, a
zörög-hegytől D–DNy-ra bronz- (9. kép) és vastárgyakat, valamint cserép
edénytöredékeket gyűjtött két — 1870-ben! — megbolygatott halomsír ki-
dobott földjének felszínéről. A hajdani veszprémi múzeumigazgató, Laczkó
Dezső 1908. évi feljegyzésében ez áll: „Az egyiket [értsd: halmot — a szerző
megjegyzése] egyik Esterházy grófné felnyittatta. Belseje több köbméternyi
kőhalom. A kővel körülhányt üregből zabla, tarajos (?) sarkantyú,23 s egyéb
vasból készült [olvashatatlan szó] részletek, azután hamu, 1 nagy kettős-
fülű urna és egy agyagmécses került elő. A cseszneki pap állítása szerint ide-
való [olvashatatlan szó — talán tárgy?] a Miháldy-gyűjteményben is. Egy
nagy és egy kisebb halom még érintetlen.” A Laczkó Dezső által említett hal-
mot 1870-ben gróf Lazanszkyné, született gróf Eszterházy Angéla ásatta
meg. (Miháldy 1970, 164.; 1871, 185–186.) Nem meglepő tehát, hogy
Rómer könyvében (1860, 99.) megemlíti a hölgyet, akiről így ír a bakony-
szombathelyi résznél: „…távolabbra fekszik Lazsánszky Angelika grófhölgy
földszinti díszes, igen alkalmas kastélya” Az adatok tehát több mint egy év-
század távlatából is összeilleszthetők!

2. A halmok másik csoportját az előzőknél még fiatalabb, kora vaskori (Kr. e.
800 — 450) ún. Hallstatt-kultúrának már évtizedek óta és a nemzetközi ku-
tatás által is jól ismert halomsírjai jelentik. Ilyenek a Bakony peremén pl. a
somlóvásárhelyi kocsis (Egg 1996; Horváth 1969), vaszari lovasok (Mithay
1980) és a (fehérvár)csurgói temetkezések. utóbbiakról Rómer így ír: „…fe-
nyővel tarkított cseres rejti kirándulásunk főtárgyát, az oly hírnevesekké lett
csurgói Kunhalmokat. Ezen nevezetes és magasságukra nézve kitűnő sza-
bályos kupidomú halmok, melyet Pados barátom az uj M.[agyar] Muze-
umban részletesen leírt, majdnem egy sorban fekszenek, ha jól emlékszem
délről északnak. Számra van köztük hét nagyobb és egy — a hatodik — ki-
sebb; ezt Pados oltár helyének véli. Legnagyobb a harmadik délről kezdve,
és ezt óriási műnek lehet mondani, mivel mind magassága, mind kiterje-
désre nézve bizony legfeltűnőbb. Ezen halmok ketteje a méltóságos uraság
költségén több úr hozzájárulásával felásatott Pados és egy mérnök úr fel-
ügyelete alatt. Vezetőm szíveskedett az ásatás minden mozzanatára figyel-
meztetni; amennyit lehetett, még az óriási hamvvedrek töredékeiből
gyűjteni, összeszedtem, és így iparkodánk a falutól délre…” (Rómer 1860,
68.) Feltárásról készített remek rajzát szöveggel együtt a Compte-Rendu kö-
tetben (Rómer 1878, 124–125., Fig. 48.) tette közzé. Majd az 1980-as évek-
ben Jungbert Béla, a székesfehérvári István király Múzeum régésze tárta fel
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9. kép
Bakonyszentkirály–zörög-hegy feldúlt „preszkíta” halomsírjának lószerszámveretei 

(Rajz: Radics András)



itt, az Eresztvényi erdőben részben ugyanazokat és újabb halomsírokat
(Jungbert 1983, 1984, 1985), továbbá kutatta a föld-fasáncokkal erődített
Kisvárhegyi magaslati települését (Jungbert 1991, 1992), ahol természete-
sen házakat is dokumentált.

3. A hazai régészeti kutatás — ellentétben a nyugatival (Childe 1930, 215; Joc-
kenhövel 2006, 2007; Mordant et al 2007; Kristinsson 2010, 45; Kristiansen
2012) — az utóbbi másfél évtizedben feleslegesen tartózkodik a térbeli et-
nikai és kulturális dinamizmus, valamint a mobilitás fogalmának használa-
tától, ezzel együtt a mögöttes tartalom elfogadásától. A most vizsgált
történelmi periódust — az urnamezős kort (Kristinsson 2010, 40–57.) —,
így annak kezdetét is a nagyfokú mobilitás jellemezte. E jelenségsorozat mo-
torját pedig a marginális és a periférikus zóna lakóinak a centrum/magte-
rület felé történő mozgása határozta meg. (Sherratt 1993; Kristinsson 2010,
14., 46., 302.)

JEGYzETEK

1 Nyilvántartásom nem tartalmazza: Balatonfüred–Berekrét, Bakonytamási–Hathalom (szerintem kora
vaskori) 7, Csót–Magyalos –és Vasúti-dűlő 2–2, Dáka–Macskadomb őskorinak meghatározott, de a
szakirodalomban hivatkozott Gyarmat–Halom-dűlő elhordott sírhalmait sem. Kemenesszentpéter
(több római), Lovászpatona (köztük kora vaskori), Magyargencs, Malomsok, Marcaltő, Mezőlak, Mi-
hályháza, Nagyacsád, Nagydém (bár késő bronzkori kincs, de a híres kora vaskori temetője is van),
Nagygyimót, Nemesszalók, Nyárád, Pápa, Takácsi, Vanyola, Vaszar (bizonyosan kora vaskoriak) ha-
tárának halmait sem. Az elhagyás magyarázata, hogy kutatatlanok, vagy több feltárásának köszön-
hetően tudjuk, hogy kora vaskoriak, vagy római koriak.

2 Az idézeten belüli kurzíválás e sorok szerzőjének kiemelése, amely a figyelem felkeltését szolgálja.
3 A győri bencés gimnázium múzeumi gyűjteményére történik az utalás, amely a ma Rómer Flóris nevét

viselő múzeum gyűjteményének magvát képezi.
4 úgy gondolom nem véletlen, hogy erre a kutatásra az 1876. évi Budapesten megrendezésre kerülő,

általa szervezett nemzetközi régészeti kongresszus előtt kerített sort.
5 Mithay Sándor: Miháldy István gyűjtőtevékenysége. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 13 (1978) 7–15.
6 Forster Gyula Nemzeti Vagyongazdálkodási és Örökségvédelmi Központ (Budapest), Tudományos

Irattár, Rómer-hagyaték, Leltári szám. K-413. Bardoly Istvánnak a kutatásomhoz gyújtott segítségét
e helyütt is köszönöm.

7 Forster Gyula Nemzeti Vagyongazdálkodási és Örökségvédelmi Központ (Budapest), Tudományos
Irattár, Rómer-Jegyzőkönyvek, XXXIII. 154, 156–158. Sajnos a 157. oldal alján a kard töredéket csak
megemlíti, de nem rajzolta le.

8 A markolatnak a penge felső részéhez csatlakozó, kiszélesedő része.
9 A tárgyat 2000 augusztusában rajzoltattam le, amit a Savaria Múzeum Régészeti adattárában őriznek.

10 Mithay Sándor: Emlékezés Jankó Lászlóra (1875–1954). Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 11
(1972) 5–9. 

11 ugyancsak az ő tulajdonában van egy ugyanilyen típusú másik tőr, amelyet egy másik cikkemben
(Ilon 2015, Fig. 2. 4.) tettem közzé. Az előbbihez hasonlóan ezt is egy pápai börzén és feltételezhe-
tően szintén egy rabló ásatótól vásárolta.

12 A feltárt sírt a Bz D periódusra keltezte. (Patek 1970, 47.)
13 A késő helladikus (azaz a görög szárazföldi) kronológia utolsó fázisa.
14 Az újabb kutatás szerint a pilzeňi, Ha B1 korú. (Clausing 2005, 78.)
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15 Ilyen megoldást Jénából (Thüringia) ismerünk még. (Born–Hansen 2001, Abb. 102.)
16 Kocsikészítő műhely ábrázolását egy thébai sírból ismerjük. (Müller-Karpe 1980, Taf. 20. 5)
17 A rézkori Ötzi ruházatának bőr alapanyagai: barnamedve (sapka), gímszarvas + őz + zerge + kőszáli

kecske + jávorszarvas (köpenye), borjúbőr (a leggings tartóelme), gímszarvas (leggings), házi kecse
(ágyékviselete). A lábbelié őz és gímszarvas. A nyíltegez kőszáli kecske vagy őz bőréből készült. (Gro-
enman–van Waateringe 1992, 122–123., 126–128., Fig. 3a). Hallstatt bronz- és kora vaskori sóbá-
nyájában a konzerválódott bőrök az alábbiak: juh (70,5 %), kecske (21,5 %) és szarvasmarha (8 %).
Popa 2008, 105. A római korból is ismerünk fa és marhabőr felhasználásával készített pajzsot, illetve
harci mént védő bőrpáncélzatot és nyerget. utóbbit kecske vagy juhbőrből készítették. (Groenman–
van Waateringe 1974, 67., 72–76.)

18 15. századi egyiptomi falfestmény-ábrázolás van pajzskészítőkről (Theba), ahol a megnyúzott állat-
bőr is látható. (Healy 1993, 32.) 

19 A bőrfeldolgozás egyik legkorábbi ábrázolását a thébai 100. (Rehmire) sírjának reliefje őrizte meg.
(Müller-Karpe 1980, Taf. 15. 6.)

20 A 86. sz. főút községet elkerülő szakaszán került elő, a Farkas Csilla vezette feltáráson. Közlése fo-
lyamatban.

21 A dániai Norre, Rørby és Viby ismert példányai a most vizsgált időszaknál korábbiak, a hettitáktól, a
Kr. e. 17. századból származnak. A kardok és hettita ábrázolásuk: Schauer 1985, Abb. 7; Kristian-
sen–Larsson 2005, Fig. 116., Fig. 118., Fig. 127. A tárgytípus útját egy nyugat-ukrajnai (Nikolajev)
töredék jelzi. (Schauer 1985, Abb. 7. 1.)

22 Kr. 1250–1220 között a hettita forrásokban szereplő, az anatóliai Troad mellett élő nép. Később az et-
ruszkokkal Észak-Itáliába települnek. (Sandars 1978, 111–112.)

23 Ez valami félreértés lehet, vagy a halom anyagához keveredett tárgyról van szó.
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wHO And wHen weRe BURied in THe TUMULi OF BAkOnY? 
pRivATe cOLLecTORS And ARcHAeOLOgiSTS On RóMeR’S TRAiL

In the introductory part of the study the textural and illustrated documentation
is shown that Rómer made in 1875 about his excavations at the site of Bakonyszűcs-
Százhalom (Fig1–2). Almost a hundred years later Erzsébet Patek unearthed three-
quarter part of one tumulus in 1970. 

In the second part of this paper four bronze objects (2 swords, one winged axe
and one wind axe fragment) found by two private collectors (Ernő Wolf from zirc
and Albert Báky from Sárvár) at unknown  sites (possibly from Bakonybél, Porva,
zirc and near Pápa respectively, Fig. 3) are discussed. These belong to the Late
Bronze Age late Tumulus – early urnfield culture. 

The third part of the paper looks into the already known armed social layer
unearthed in the Bakony area from several hundreds of tumuli. It is supposed that
7 armed infantry groups can be differentiated that can be described with the fol-
lowing weapons and weapon combinations: sword, winged axe, bow, quiver and
arrow-heads, spear, dagger, knife and breastplate (Ilon 2012; Ilon 2014, 1/c, 3/a
and Table 4). Of course, it can not be excluded that these weapon combination in-
dicate not the warriors' actual weaponry, but they were assembled as a means of
manipulating the community (from ritual or other purpose). 

A group of researchers (Childe 1930, 192, 222; Hänsel 1981) has postulated
since the beginning of the 20th century until now that the impact of cultures set-
ting off from the Carpathian Basin and other Central European areas including
the late Tumuli culture (Childe 1930, 213; Sandars 1978, 91–95) which can be
called raid, land occupation or finding place to the demographical surplus,
reached the Eastern part of Mediterranean through Italy and the Balkan. The re-
sulted wide connection network is justified not only by the sunk wrecks (i.e. at
the Turkish costs at Cape Gelidonya from ca. 1200 BC., uluburun from 1342-
1314 BC.; at the Israeli costs at (Hishuley Carmel, Kfar Samir, Hahotrim–Bass
1967; Pulak 2005; Galili–Gale–Rosen 2011), but also by objects found in the be-
fore-mentioned areas. Such are i.e. the IIa type sword (Naue) used generally in
the continental Europe and the Mediterranean (Sandars 1978, 89, 92–93, 207,
and Table IV) and the channelled, twisted handled, hand-formed, glazed ce-
ramics and the coarse hand-formed ceramics of grooved decoration called “of
Lausitz” and later Gává (Sandars 1978, 193–195; Hänsel 1981, 214–215, Abb.
6–11; Paulík 1962, Abb. 14. 2, 36. c). So, in the migrating/wandering actions –
i.e. in the raids of the “Sea People” – from the European mainland towards the
Mediterranean the people of the Central European and Balkan “archaeological
cultures”/tribes also took part (Fig. 8). This activity and mobility was generated
by the demographically growing, socially differentiated late Bronze Age society,
especially by its military elite. 
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The last part of the study emphasises the fact that in case of tumulus 1373 of
Bakony previously generally connected with the late Tumulus – early urnfield cul-
ture (Patek 1968; Torma 1969; Kőszegi 1988; Jankovits–Váczi 2013; Ilon 2014, see
Table/List ) care should be taken in the future, since recently it has come to light that
a group of tumuli (i.e. Bakonyszentkirály: Fig. 9; Ilon 2014b) hides the objects of
a “culture” of a horse-nomad people coming from the east and formerly called Cim-
merians, later Pre-Scythian and newly East-Carpathian. Another group of the tumuli
at the rim of the Bakony Mountains, which have been know for more than 50 years,
represents the funeral mounds of the even younger early Iron Age Halstatt culture
(i.e. Somlóvásárhely, Vaszar, Fehérvárcsurgó). Rómer published his excellent draw-
ing with explanations of the latter in his Compte-Rendu book (Rómer 1878, 124–
125, Fig. 48 ). In the same site the same and also other tumuli were unearthed in
the 1980s (Jungbert 1983, 1984, 1985) and even the elevated settlement of
Kisvárhegy fortified by mounds was excavated (Jungbert 1991, 1992). 

The study finally indicates that the Hungarian archaeology – in contrast to the
western one (Childe 1930, 215; Jockenhövel 2006, 2007; Mordant et al 2007;
Kristinsson 2010, 45; Kristiansen 2012) – for one and a half decade has refrained
from using the terms of spatial ethnical and cultural dynamism and cultural mo-
bility and doing so it has rejected the content behind them. Consequently, now it
should be stated that the period in question, i.e. the whole urnefield Age – includ-
ing its early period – was characterised by a high rate of mobility. The engine of
this series of events was driven by a movement of the inhabitants of the marginal
and peripheral areas towards the central/core area (Sherratt 1993; Kristinsson
2010, 14, 46, 302).

Gábor Ilon
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