


VASKOR
(KR. E. 900–KRISZTUS SZÜLETÉSE)

A Kr. e. 8. század elején egy alapvető technológiai újítás, 
a vasmegmunkálás térnyerésével új korszak kezdődött 
a Kárpát-medencében. Az új módszer Kr. e. 1500 körül, 
Anatóliában alakult ki, s a Balkán és Itália közvetítésével 
terjedt el fokozatosan Közép-Európában. A vas előállítása 
a bronzénál komolyabb szaktudást és eszközöket igényelt, 
viszont a nyersanyaghoz több helyen és könnyebben lehe-
tett hozzáférni, kiváló volt a késztermékek minősége is. Így 
nem meglepő, hogy a mindennapokban a vas használati 
eszközök, fegyverek hamarosan kiszorították bronz meg-
felelőiket. Természetesen a bronz felhasználása sem szűnt 
meg, föleg ékszerek, viseleti tárgyak alapanyagaként hasz-
nálták ezután is előszeretettel.
A vasérclelőhelyek számához képest alig néhány helyszí-
nen volt hozzáférhető a korszak másik legfontosabb nyers-
anyaga, a só. A „fehér arany” kiemelkedő hatalmat és gaz-
dagságot biztosított az egyes bányákat (mint az ausztriai 
Hallstatt és Dürrnberg, a lengyelországi Wieliczka) vagy 
lepárlóhelyeket (például Franciaország északi-tengeri 
partvidéke és a Rajna-vidék) uraló, és a só távolsági keres-
kedelmét bonyolító közösségeknek. E csoportok vezetői a 
távoli vidékekről, elsősorban a Mediterráneumból szárma-
zó presztízstárgyakkal együtt az azokhoz kötődő idegen 
szokások, gondolkodásmód bizonyos elemeit is maguké-
vá tették.
Röviden érdemes még szólni egy harmadik fontos nyers-
anyagról: a grafitról. A grafittartalmú agyagból formázott 
vagy grafitbevonattal, grafitos festéssel díszített különféle 
kerámiaedények sötét, fényes felületükkel a korszak fém-
edényeire emlékeztettek. Ezek az edények a Kárpát-me-
dence régészeti leletanyagának jellegzetes darabjai voltak 
a vaskor idején, készítésükhöz a Duna vonalát követő ke-
reskedelmi útvonalon, bajorországi és dél-csehországi le-
lőhelyekről érkezett az értékes nyersanyag.
A kora és középső vaskorban a Kárpát-medence – ahogy 
számos más történelmi korszakban is – Kelet és Nyugat 
találkozásának színtere volt.  A Kr. e. 8. század közepétől 
az 5. század közepéig a Dunántúl területe a Kelet-Francia-
országtól Szlovéniáig, Dél-Csehországtól az Adriai-tenger 
északi partjaiig terjedő kulturális egység, az ún. Hallstatt-
kultúrkör keleti régiójához tartozott. Ezzel szemben a Kár-
pát-medence keleti felében előbb az észak-kaukázusi és 
fekete-tenger-vidéki, sztyeppei lótartó hagyományokkal 
rendelkező preszkíta, majd szkíta kultúrájú népek tele-
pedtek meg. A Duna észak–déli vonala csak a Kr. e. 5. sz. 
közepe után vesztette el – átmenetileg – természetes ha-
társzerepét, hogy aztán a rómaiak számára, akik az időszá-
mításunk kezdete körül uralmuk alá hajtották a késő vaskor 
óta a Kárpát-medence jelentős részét lakó keltákat, az ún. 
La Tène-kultúra hordozóit, ismét évszázadokon át határ-
ként szolgáljon a „barbár” területek felé. 

Míg a csak régészeti források alapján meghatározott 
Hallstatt-kor még döntően az őskorhoz (prehistória) szá-
mítható, addig a Kárpát-medence szkíta kora és különösen 
a La Tène-kor egyfajta átmenetet – protohistória – jelent a 
koratörténet (história) felé. Ezeknek a korszakoknak az ese-
ményeiről, népeiről ugyanis már az antik görög írásos forrá-
sok is szolgáltatnak részleges ismereteket. Így a Kárpát-me-
dencébe betelepülő szkíta népekről Hérodotosz történeti 
munkáiból tudunk; a kelták Kr. e. 4 –3. századi, hazánk terü-
letét is érintő, ún. történeti vándorlásáról Polübiosz és Titus 
Livius leírásain kívül többek között a Pompeius Trogus mű-
vét kivonatoló Justinianus szövege tudósít.
A legtöbb információt a korszakról azonban továbbra is a 
régészeti leletek hordozzák. Az elmúlt évtizedben hazánk 
és a környező országok területén lezajlott nagyobb, pél-
dául autóutak, gyárak, bevásárlóközpontok építkezéseit 
megelőző feltárások révén dinamikusan nőtt az ismert 
lelőhelyek száma. Ezek tudományos feldolgozása folya-
matosan zajlik, a belőlük nyert számtalan új információ pe-
dig gazdagítja, s néha felülírja eddigi tudásunkat. A vaskor 
esetében a nagy felületen zajló feltárások különösen a ko-
rábban némileg elhanyagolt településkutatásban hoztak 
figyelemre méltó eredményeket.

IV.1  

Janus-szobor töredéke
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör 
(Kr. e. 7. sz.)

Regöly, Strupka-Magyar birtok, 
sírlelet (2011)

Faragott agancs
M.: 1,15 cm; Sz.: 0,65 cm

WMMM Szekszárd, RHCs11.1.
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IV.3  

Plasztikus díszű tűzikutya
Korai vaskor, Hallstatt-

kultúrkör (Kr. e. 9–7. sz.)
Szeghalom-Kovácshalom, 

szórvány
Kézzel formált kerámia

H.: 19,5 cm; M.: 8,5 cm
DM Debrecen, 13/1924.

IV.4  

Plasztikus díszű tűzikutya
Korai vaskor, Hallstatt-

kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Lengyel, teleplelet

Kézzel formált kerámia
M.: 22 cm

WMMM Szekszárd, 
B.132.933.210.

IV.5  

Plasztikus és bekarcolt díszű tűzikutyák
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)

Sopron-Várhely, sírleletek (1976)
Kézzel formált kerámia
1.: M.: 30 cm; Sz.: 43 cm

2.: M.: 20 cm; Sz.: 32,8 cm
3.: M.: 15,3 cm; Sz.: 25,5 cm

SM Sopron, leltározatlan és 76.69.38–39.

  IV.2

Plasztikus és bekarcolt 
díszű tűzikutyák
Korai vaskor, Hallstatt-
kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Károly-magaslat, 
Sopronkeresztúr, teleplelet
Kézzel formált kerámia
M.: 11,7 cm és 20,8 cm
SM Sopron, 54.145.7; 
54.149.2.



  2–5:  Holdidolok, tűzikutyák
A korai vaskori leletek közt talán az egyik legérdekesebb, ugyanakkor 
a legvitatottabb tárgytípust a szarv- vagy holdsarló formájuk nyomán 
holdidoloknak nevezett „tűzikutyák”, vagyis nyárstartó állványok 
képviselik. Az agyagból formázott, esetenként lábakon álló, különböző 
plasztikus díszekkel ellátott tárgyak formája, mérete, díszítése igen 
változatos. A tárgytípust a késő bronzkor óta használták, korai vaskori 
példányai nemcsak a települések anyagából, hanem a temetkezésekből 
is jól ismertek. Ezek a tűzikutyák tehát minden bizonnyal nem 
csupán hétköznapi használati tárgyak voltak. Az előkerült töredékek 
alapján számos variánsuk rekonstruálható. A lábakon álló, szarvszerű 
végződéssel ellátott, gazdagon díszített, ún. Kalenderberg-típust 
kultikus szerepű „holdidolnak” tartja a kutatás. A holdidolok többsége, 
mint a soproni darabok, halomsírokból került elő. A lengyeli, illetve 
a debreceni múzeumban őrzött, rusztikus formájú, hasáb alakú 
példányok hasonlítanak legjobban a mai értelemben vett „tűzikutya” 
funkciójú tárgyak formáihoz. A tárgycsoport meghatározásáról, 
használati módjáról szóló vitát a 2006–2007-ben, Vát-Bodontáblán 
előkerült darab élénkítette fel. Az egy méternél is hosszabb váti darabot 
valószínűleg házi oltárként használták. Felmerült annak a lehetősége, 
hogy az eddig ismert, kis méretű darabok is a korai vaskori népesség 
kultuszéletéhez tartoztak, esetleg a nagyobb méretű tűzikutyák/
oltárok kisebb másolatai voltak. A kultikus és profán szféra szétválása 
azonban a korai kultúráknál nem egyértelmű.

  IV.6

Hornyolt fülű, bordás felületű edények (ciszták)
Középső vaskor, Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 6. sz.)
Kurd, kincslelet
Öntött bronz és bronzlemez
M.: 18 cm 
WMMM Szekszárd, L.43.933.1.

IV.7  

Állatfejjel díszített tűzikutya töredéke
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)

Ismeretlen lelőhely, szórvány
Kézzel formált kerámia

H.: 8 cm; M.: 11,5 cm; Sz.: 3 cm
SM Szombathely, 54.505.12.
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A Hallstatt-kor (Kr. e. 8–5. sz. közepe)

Az ausztriai Salzkammergutban található Hallstatti-tó fölé magasodó hegyek kő-
só-lelőhelyeit a régészeti leletek tanúsága szerint már a Kr. e. 1. évezred elejétől 
kiaknázták. A bányákat a korai vaskorban művelő közösség a tó partján temetke-
zett; 1846–1863 között J. G. Ramsauer 980 sírt tárt fel itt, napvilágra hozva többek 
közt a helyi elit tagjainak gazdag mellékletekkel, értékes importtárgyakkal ellátott 
temetkezéseit. A leletanyag párhuzamai alapján kirajzolódó korai vaskori kultúrkör 
– amely az osztrák lelőhely után a Hallstatt-kultúrkör elnevezést kapta – Közép-
Európában született meg, de széles földrajzi területen elterjedt. A kultúra keleti 
régiójához tartozó Dunántúlon az új műveltség fokozatosan, a késő bronzkori ur-
namezős kultúra alapjain bontakozott ki; így lehetséges, hogy az eredeti, bronzkori 
népesség egyes hagyományai még a Hallstatt-korban is nyomon követhetőek.
A régészeti leletek tanúsága szerint a Hallstatt-társadalom élén fejedelmek és di-
nasztiáik álltak, amelyek magaslati, sok esetben erődített településközpontokban 
éltek, gazdagon felszerelt nagyméretű halomsírokba temetkeztek, távolsági ke-
reskedelmük révén pedig kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeztek. Főként a 
Földközi-tenger medencéjéből, a mediterrán térségből érkeztek hozzájuk luxus-
tárgyak, amelyeken keresztül alapvető kulturális hatások is érték őket. A Dunán-
túlon a kultúra hatalmi, gazdasági és kézművesközpontjai (Velem-Szent Vid-hegy, 
Százhalombatta, Sopron-Várhely vagy Szalacska) olyan, általában a távolsági keres-
kedelmi utak mentén vagy kereszteződéseiben elhelyezkedő magaslati telepeken 
jöttek létre, amelyek többsége már a bronzkorban lakott volt.
Gyakran e központok közvetlen környezetében emelkedtek a település egykori 

IV.9  

Zenészszobor kettősfurulyával
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Százhalombatta, szórvány

Öntött bronz 
M.: 6,5 cm

MNM Budapest, 57.14.10.

IV.10  

Lovasszobrok
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Székesfehérvár, szórvány

Öntött bronz 
1.: H.: 4,8 cm
2.: H.: 5,2 cm

MNM Budapest, 81.1908.1–2.

IV.8  

Áldozati állvány
Kora vitatott,

késő bronzkor-korai vaskor
(Kr. e. 9-8. sz.)

Hőgyész-Bozótos
Öntött és kalapálással alakított, 

részekből összeszerelt bronz
H.: 85,8 cm

WMMM Szekszárd, Ö.2011.1.1.
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IV.11  

Figurális díszű kétfülű tál
Korai vaskor, Hallstatt-

kultúrkör (Kr. e. 8–7. sz.)
Fehérvárcsurgó, sírlelet

Bronzlemezből domborított, 
poncolt díszű

M.: 8 cm
SZIKM Székesfehérvár, 

97.1.14.

lakóinak halomsírjai. A halomsírmezők akár száznál is 
több halmot számlálhattak: a régészeti célú légifotózás 
legfrissebb felvételeit értékelve például látható, hogy 
Százhalombattán az eddig ismert, közel száz korai vas-
kori halomsíron túl számos, mára már teljesen elpusz-
tult halom is létezett. A halmok belsejében kőből, fából 
épült kamrában helyezték el az ékszereivel, ruhadíszei-
vel együtt máglyán elhamvasztott halott maradványa-
it, akinek túlvilági életéről bőkezűen gondoskodtak. 
Egy-egy sírba akár több tucat kerámiaedényt is helyez-
hettek, amelyek többsége kifejezetten a temetkezés 

céljára készült. Izgalmasak a nagyméretű italtároló il-
letve keverőedényekből és kisebb merítőedényekből, 
csészékből álló ivókészletek. Ezeket a halotti torokon, 
más szóval szümpozionokon használhatták, ame-
lyek ábrázolásait a Szlovénia területén ekkoriban ki-
bontakozó, mediterrán gyökerekkel rendelkező ún. 
szitulaművészetből ismerjük. Szintén sírokból származ-
nak a keleti Hallstatt-kultúrkör talán legkülönlegesebb 
és legszebb fazekastermékei: a plasztikus állatfejekkel, 
vörös és fekete festéssel és néha fémberakással díszí-
tett nagyméretű, tölcséres nyakú urnák. 
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  12–13:  A Hallstatt-kori kocsimodellek
A legkorábbi, agyagból formázott kocsimodellek több ezer évvel 
ezelőtt, a Közel-Keleten jelentek meg, a Kárpát-medencében a Kr. e. 
4. évezred közepéről ismerjük első emlékeiket. A küllős kerekű kocsi 
ábrázolásának kezdetei szintén a közel-keleti régióból származnak (Kr. 
e. 2. évezred), területünkön nagy számban a késő bronzkorban és a 
korai vaskorban fordulnak elő. Számos kocsimodell tanúsítja, hogy a 
járműnek nem csupán a profán, hanem a kultikus szférában is helye 
volt. Az Európa-szerte ismert franciaországi Vix, vagy a németországi 
Hochdorf fejedelmi sírjaiban a halottakat négykerekes kocsikra 
helyezték. Ugyanebben az összefüggésben értelmezhetőek a korabeli 
görög források mitikus kocsitörténetei, vagy a homéroszi eposzokban 
leírt temetési szertartások. A korai vaskorban fontos szerepet játszó 
kereskedelem révén ugyanakkor a kocsinak presztízsértéke is volt. A 
keleti Hallstatt-kultúrkör kocsiábrázolásainak egyik legszebb példája 
a Fertőendréden előkerült modell. Egy fertőendrédi ház pincéjében 
feltárt gerendavázas szerkezetű, négy négyzetméter nagyságú 
sírgödör sarkának vörösre égett felületén, az elhunyt hamvai közt apró 
bronzdarabkák, valamint a Kalenderberg-kultúrára jellemző edények 
feküdtek. Az ugyanitt előkerült, darabokban kiemelt kocsiurnát 
sikerült teljesen rekonstruálni, a tárgy a Tolna megyei Kányáról ismert 
kora vaskori darab méltó párja. A kocsiábrázolások mellett ugyanakkor 
számos más lelet is igazolja, hogy a szállítás és a kereskedelem 
intenzitása megnövekedett a korai vaskorban. Az újabb régészeti 
kutatások többek közt a nyersanyagok kereskedelmének folyamataira 
igyekeznek fényt deríteni.

A Hallstatt-kultúrkör harcosainak leggyakoribb tá-
madófegyvere a vasból készült lándzsa és balta volt, 
ritkábban a bronzmarkolattal ellátott vaskard; az elő-
kelőbbek védőfelszereléssel: sisakkal, pajzzsal is ren-
delkeztek. A lótartás különös jelentőségét a férfiak te-
metkezéseiből származó lószerszámok jelzik. Ezeket a 
Hallstatt-kultúrkör keleti eredetű, lótartó szomszédaitól 
vette át. A kocsitemetkezés a nyugati Hallstatt-körben a 
leggazdagabbak reprezentációjához tartozott. Hazánk-
ban a somlóvásárhelyi 1. halomsírból kerültek elő olyan 
bronz- és vasalkatrészek, díszek, amelyek feltehetőleg 
kocsihoz tartoztak. A kocsinak a halotti kultuszban be-
töltött nagy jelentőségét több ábrázolás is megerősíti.
A földműveléssel, állattartással foglalkozó lakosság 
többsége a magaslati telepek közelében, sík területen 
elhelyezkedő településeken élt. A négyszögletes, félig 
földbe mélyített, oszlopos szerkezetű, döngölt padlójú, 
tűzhellyel rendelkező lakó- vagy műhelyépületek hasz-
nálóinak mindennapi tevékenységei közé tartozott a 

  IV.12

Kocsi alakú urna
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Fertőendréd, sírlelet
Kézzel formált kerámia
M.: 11 cm, kerék Átm.: 8 cm
SM Sopron, 99.1.1.

IV.13  

Kocsi alakú urna
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör 
(Kr. e. 7. sz.)

Kánya, sírlelet
Kézzel formált kerámia

M.: 22,5 cm; 
Átm.: 39 cm; 

Átm. (kerék): 8,2 cm
WMM Szekszárd, 

B.1.936.1.
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szövés-fonás, ahogy erre a gyakori leletnek számító, 
agyagból készült szövőszéknehezékek és orsógombok 
utalnak. A települések közelében fekvő temetőkben a 
máglyán elhamvasztott halottakat az előkelőkéhez ha-
sonló, bár kevesebb és egyszerűbb kivitelű melléklettel 
bocsátották utolsó útjukra. Valószínűleg e sírok egy része 
fölé is emeltek egykor kisebb, mára elpusztult halmot.
 A Hallstatt-kultúrkör hiedelemvilágáról csak kevés, 
főként a halotti kultuszokhoz kötődő adattal rendelke-
zünk. A Kárpát-medencében elsősorban temetkezések-
ből, illetve ún. kincsleletekből ismerünk olyan tárgyakat, 
amelyek rituális célt szolgálhattak. A sírokból származó 
különleges, gazdagon díszített sírkerámia, a talán oltár-
modellekként értelmezhető ún. holdidolok – vagy más 
néven tűzikutyák – a Hallstatt-kultúrkör művészetének 
kiemelkedő alkotásai. Figyelemre méltó bekarcolt, fi-

gurális ábrázolásokkal találkozunk két, sopron-várhelyi 
halomsírból származó, nagyméretű urnán is, amelyek 
minden bizonnyal a halotti kultuszokkal kapcsolatos 
jeleneteket ábrázolnak.
A klasszikus Hallstatt-díszítőművészet a Kárpát-me-
dencében legszebb, leggazdagabb formájában a ke-
rámiaedényeken bontakozik ki, de a fémből készült 
ékszereken, használati tárgyakon, edényeken is megfi-
gyelhető. Motívumkincse egyedi módon ötvözi a helyi, 
késő bronzkori hagyományokat a keleti Hallstatt-kör íz-
lésvilágával, ugyanakkor a mediterrán magas kultúrák is 
hatottak rá. Így például a kerámiaedények kannelurás, 
árkolt, plasztikus, bordás díszeiben a bronzkori előz-
mények éltek tovább, míg a karcolt vagy pecsételt, 
illetve festett vagy grafitos besimítással készült geo-
metrikus díszítőmotívumok, a svasztikák, farkasfog-, 
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IV.16, túloldalon balra fent  

Geometrikus díszű urna
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Várhely, sírlelet (1932)

Vörösre festett, grafittal díszített, 
kézzel formált kerámia

M.: 47 cm
SM Sopron, 54.113.3.

IV.17, túloldalon jobbra fent  

Geometrikus díszű urna
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Várhely, sírlelet (1973)

Vörösre festett, grafittal díszített, 
kézzel formált kerámia

M.: 22,8 cm
SM Sopron, 74.4.7.

  IV.14

Geometrikus díszű urna
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Vaskeresztes, sírlelet
Vörösre festett, grafittal díszített, 
kézzel formált kerámia
M.: 46,5 cm; Átm. (perem): 26 cm
SM Szombathely, Ő.2015.40.16.

  IV.15

Geometrikus díszű urna
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 6. sz.)
Nagyberki-Szalacska, halomsír lelet
Vörösre festett, grafittal díszített, 
kézzel formált kerámia
M.: 33 cm
MNM Budapest, 74.21.8.

IV.18, túloldalon jobbra lent  

Plasztikus és festett díszű edény
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Vaskeresztes, sírlelet

Vörösre festett, grafittal díszített, 
kézzel formált kerámia
M.: 13 cm; Átm.: 25 cm 

SM Szombathely, Ő.2015.40.1.

IV.19, túloldalon balra lent  

Geometrikus díszű 
négyes ikeredény

Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)

Fertőd, sírlelet (1958)
Vörösre festett, grafittal díszített, 

kézzel formált kerámia
Átm.: 20,4 cm

SM Sopron, 66.8.1.



  14–23:  Grafitos edények
A grafit használata a kerámiaművességben már a bronzkor 
időszakában megjelenik. A fémedények utánzására való törekvés az 
edények redukciós (oxigénelvonással, füstös környezetben), feketére 
égetése mellett a sötétszürkén fénylő, grafitos felületek alkalmazását 
hozta magával. Az urnákon, illetve a különböző méretű és formájú 
tálakon gyakran alkalmazták e technikákat. A mázszerűen, nagyobb 
felületeken használt grafitbevonatok mellett a korai vaskorban újabb 
módszerek és formák jelentek meg. A Hallstatt-kultúrában kedvelt 
geometrikus díszítőmotívumokat gyakran grafitsávokból alakították ki. 
A Süttőről származó, behajló peremű tál sávos díszítésének számos 
párhuzama ismert a Hallstatt-kultúrkör területén. Az edények 
belső és külső felületén elhelyezett motívumokat feltehetően a 
felületen végighúzott, kisebb grafitrögök segítségével alakították 
ki a fazekasmesterek. A Nyergesújfalun előkerült belső díszes 
tál legszembetűnőbb eleme, a svasztika-motívum (valószínűleg 
napszimbólum) viszonylag ritkán jelent meg a hallstatt környezetben. 
Az edény formája azonban − vállának plasztikus díszítése, a grafitos 
besimítás alkalmazása − annál gyakoribb eleme a dunántúli korai 
vaskori kerámiaművességnek. A korszak végén, feltehetően ismét egy 
külső hatásra a grafit újfajta alkalmazása jelent meg. Ekkortól kezdve 
a grafitport az edénykészítéshez használt agyagba keverték: a kívánt 
szín elérése mellett ennek köszönhetően az edények sokkal hőállóbbá 
is váltak. A korai vaskor végétől készített, grafitos anyagú kerámia a 
késő vaskorban terjedt el széles körben.

cikcakk- és sakktáblaminták, meanderkombinációk és 
háromszögek a keleti Hallstatt-kör sajátjai. Valószínű-
leg nem véletlen a meandermotívum különféle vál-
tozatainak gyakori felbukkanása a sírokba helyezett 
edényeken, ám a díszítőminta korai vaskori jelenté-
se ma már nehezen rekonstruálható. A mintatípust a 
kutatás részben a túlvilági léthez kapcsolja: itt a kon-
centrikus meander labirintus-motívum a halál szim-
bóluma. Más formájában viszont, amilyen például a 
végtelen futómeander, a halhatatlansághoz köthe-
tő; a meandersvasztika pedig a Napot jelképezheti.
A hazai Hallstatt-emlékanyagban ritkák, de éppen ezért 
kiemelkedően fontosak a figurális ábrázolások. Az ösz-
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  IV.20

Négyes osztású, 
svasztika díszítésű tál
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 6-5. sz.)
Nyergesújfalu, szórvány
Kívül plasztikus, belül besimított 
grafitos díszű, kézzel formált kerámia
M.: 6 cm, Átm.: 15 cm
BBM Esztergom, 55.910.1.

  IV.21

Geometrikus díszű tál
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 6. sz.)
Sopron-Várhely, halomsír lelet
Vörösre festett, grafitos, besimított
díszű, kézzel formált kerámia
M.: 6 cm; Átm.: 15,2 cm
MNM Budapest, 159.1951.105.

IV.22, jobbra fent  

Geometrikus díszű fedő
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 6. sz.)
Süttő, halomsír lelet

Grafitos besimított díszű, 
kézzel formált kerámia

M.: 6 cm, Átm.: 12 cm
BBM Esztergom, 55.926.23.

IV.23, jobbra középen  

Sávos díszítésű tál
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Süttő, halomsír lelet

Grafitos besimított díszű, 
kézzel formált kerámia
M.: 6 cm; Átm.: 16,5 cm

BBM Esztergom, 55.924.3.

IV.24, túloldalon balra fent  

Állatfejes urna töredéke
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Szob, sírlelet

Kézzel formált kerámia
M.: 21 cm

MNM Budapest, 7.1947.2.

IV.25, túloldalon középen  

Karcolt díszű, állatfejes edény
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Várhely (1892)

Kézzel formált kerámia
M.: 17 cm

SM Sopron, 54.133.2.



  24–29:  Állatfejekkel díszített edények
A korai vaskori Hallstatt-kultúrkör népessége a Kárpát-medence nyugati 
területén az őskori kultúrákhoz hasonlóan mezőgazdálkodással, 
állattenyésztéssel, vagyis földműveléssel, pásztorkodással biztosította 
a megélhetéséhez szükséges javakat. A temetkezések mellékletei 
és a településeken előkerült leletek igazolják, hogy jelentős szociális 
különbségek voltak a népesség tagjai között, a módosabb háztartások 
több jószágot birtokoltak. Nem meglepő tehát, hogy az állatprotoméval 
(plasztikusan kialakított állatfejekkel) díszített edények elsősorban 
a gazdagabban felszerelt, halomsíros temetkezések mellékletei közt 
kerültek elő, mint az itt bemutatott vaszari, V. halomsír leletei. A 
Hallstatt-kultúrkör keleti csoportjának népessége a késő bronzkori 
hagyományokat folytatva az elhunytakat zömében elhamvasztotta, 
majd sírgödörbe helyezve, földhalommal fedte le. Az elhunyt mellé 
helyezett tárgyak részben valószínűleg életében a saját tulajdonában 
voltak, másrészt a szertartás során használt tárgyak lehettek. A 
Hallstatt-kultúrkör művészete a tárgyak díszítésében a korabeli 
ember életében jelentős dolgokat, mozzanatokat örökítette meg. Az 
állatábrázolások különösen fontosak, gyakran jelentek meg edényeik, 
ékszereik formáiban és felületén egyaránt. A sírokba helyezett, 
jószágokat formáló edények vagy az edények díszítésére alkalmazott 
plasztikus protomék a keleti Hallstatt-kultúrkör jellemző vonásai. A 
teljes alakot visszaadó, olykor még lábakkal is ellátott edények mellett 
nagy számban fordulnak elő az állat fejét ábrázoló, az edények vállára 
elhelyezett protomék. Sematikus kialakításuk ellenére zömük jól 
felismerhetően szarvasmarhát jelenít meg. 

IV.26  

Állatalakos urnák
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)

Vaskeresztes, sírlelet
Kézzel formált kerámia, felületén fémlemezekkel való díszítés nyomaival

M.: 56 cm; Átm. (perem): 25 cm 
SM Szombathely, Ő.2015.40.14-15.
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IV.28  

Plasztikus állatfejekkel díszített urna
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 8. sz.)
Vaszar-Pörösrét, sírlelet (1932)

Kézzel formált kerámia
M.: 27 cm, Átm. (perem): 13,5 cm

LDM Veszprém, 63.19.21.

  IV.27

Geometrikus díszű, állatfejes urnák
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 8. sz.)
Vaszar-Pörösrét, sírlelet (1932)
Vörös-fekete festésű, kézzel formált kerámia
M.: 19 cm, Átm. (perem): 11 cm
LDM Veszprém, 63.19.10–11.



IV.29  

Plasztikus bikafejekkel díszített urna
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Vaskeresztes, sírlelet

Vörös-fekete festésű, kézzel formált kerámia
M.: 52,5 cm; Átm. (perem): 27 cm

SM Szombathely, Ő.2015.40.11.
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  10–11:  Harangedények
A jellegzetes, narancsvörösre égetett, bepecsételt vagy bekarcolt motívumokkal sávosan díszített edényforma 
Spanyolországtól Kis-Lengyelországig, a Brit-szigetektől Dél-Olaszországig ismert darabjai alig különböznek a 
Budapest környékén feltárt sírokból előkerült példányoktól. Az európai régészettudomány a ma napig vitázik azon, 
hogy ezek az Európa-szerte egységes formával és díszítéssel készülő, legtöbbször sírok mellékleteként előkerülő 
edények és a hozzájuk kapcsolódó különleges tárgyak egy mozgékony, az európai térség stratégiai pontjait 
megszálló, fémforrásokat kutató, harcos népcsoport hagyatékaként, vagy pedig egy speciális jelentéssel felruházott, 
népektől és etnikumoktól függetlenül terjedő „tárgycsomag” egyik összetevőjeként értékelhetők-e. Az utóbbi 
álláspont mellett szól, hogy a harangedények mindenütt a helyi hagyományú kerámiával és tárgytípusokkal együtt 
tűnnek fel, és ezért egy kiemelt helyzetű társadalmi csoport státuszjelzőiként értelmezhetők. A harangedények 
tehát olyan, speciális jelentéssel felruházott presztízstárgyak lennének, amelyekkel tulajdonosaik elkülönülésüket, 
önálló identitásukat, szociális helyzetüket és távoli területekkel fenntartott kapcsolataik értékét hangsúlyozzák ki.
Függetlenül attól, hogy ezeket a különleges edényeket egy etnikum öndefiníciója részének vagy egy páneurópai 
presztízstárgynak tekintjük, megjelenésüknek van egy másik fontos aspektusa is. Maguk a harangedények 
feltehetőleg alkoholos ital fogyasztásához vagy speciális italozási szertartáshoz kapcsolódtak. A 3. évezred 
elejétől kezdve a közel-keleti és mediterrán előkelő közösségek készletei között is feltűnnek olyan ivóedények, 
amelyek valamely, meghatározott fajtájú alkoholos ital rituális fogyasztásához kapcsolódnak. A Közel-Keleten 
és Egyiptomban a sör, az Égeikumban a bor az az ital, amelynek szertartásos keretek közt zajló fogyasztása 
egy-egy meghatározott, különleges formájú edényhez társul. Az őskori Európának a szőlőtermő mediterrán 
világtól északabbra található, hűvösebb éghajlatú területein a sör és a mézbor lehetett az az ital, melynek 
fogyasztásához területenként és közösségenként sajátos, speciális edénykészletek társultak. A nemrégiben feltárt 
szigetszentmiklósi temető sírmellékletei a harangedényeket használó közösségek legfontosabb jellegzetességeit 
jelenítik meg. A harangedények, tőrök és csuklóvédő lemezek mellett egy különleges fegyver az alabárd is 
megjelenik halottak tárgyai közt. A bronzból készült alabárd a közép- és nyugat-európai térség harcosainak 
speciális, feltehetően, szertartásos párviadalok során használt fegyvere volt a Kr.e. 3. évezred utolsó évszázadaiban.

  IV.30

Csónakfibula
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Csáktornya, szórvány
Aranylemezből domborított, vésett díszű
H.: 9,7 cm
MNM Budapest, 22.1924.

IV.32  

Csónakhátú fibula
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör 

(Kr. e. 7. sz.)
Keszthely (1972)

Öntött bronz, vésett díszű
H.: 9,6 cm

BM Keszthely, 1986.51.2.

  IV.31, lent

Csónakfibula
Középső vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 6. sz.)
Magyarkeresztes, kincslelet
Öntött bronz, vésett díszű
H.: 18,6 cm; Sz.: 4,4 cm
SM Szombathely, 
54.550.1.

IV.33  

Geometrikus mintájú 
övlemezek

Középső vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 5. sz.)

Titel (Szerbia), szórvány
Vésett és domborított díszű 

ezüstlemez
H.: 87,8 cm és 83 cm

MNM Budapest, Ö1103.



  III.10

A harangedényes kultúra jellegzetes 
sírmellékletei
Kora bronzkor, harang alakú edények 
kultúrája (Kr. e. 2500–2200)
Szigetszentmiklós, Felső-Ürge-hegyi dűlő 
(2006–2007)
Tőrök: öntött réz; H.: 13,4 cm és 15,4 cm 
Csuklóvédők: csiszolt kő; H.: 13,1 cm és 14,6 cm 
Harangedények: karcolt díszű, kézzel formált 
kerámia; M.: 9–12,7 cm; Átm.: 11–16,3 cm
FM Szentendre, 2009.11.77.4–5, 14–15; 
2009.11.89.3; 2009.11.214.3; 2009.11.225.3–4; 
2009.11.643.3; 2009.11.666.2; 2009.11.676.1.

  IV.34

Szemesgyöngyökből álló 
gyöngysorok
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör 
(Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Várhely, sírleletek
Üvegpaszta
Sz.:
MNM Budapest, 14.1898; 101.1951.1.

IV.36  

Plasztikus díszű fibula
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör 

(Kr. e. 8. sz.)
Bátaszék-Apátipuszta

Öntött bronz 
M.: 8 cm

WMMM Szekszárd, 
59.602.4.

  IV.35

Orsógombok plasztikus 
és bekarcolt díszítéssel
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Bátaszék-Apátipuszta
Kézzel formált kerámia
Átm.: 2–3 cm
WMMM Szekszárd, 
B.132.933.197-198., 
200., 203-207., 209.



  IV.37

Női alakot formáló csüngődísz
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 8. sz.)
Blatnica
Vörös-fekete festésű, kézzel formált kerámia
M.: 19 cm, Átm. (perem): 11 cm
LDM Veszprém, 63.19.10–11.

IV.38  

Fibula és csüngődísz
Középső vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 6–5. sz.)
Sopron-Balf, sírlelet

Öntött bronz és poncolt 
díszű bronzlemez 

H.: 57,5 cm
SM Sopron, 55.11.2.
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  30–34, 36–44, 60, 62–63 :  Ékszerek és csüngők a Hallstatt-korban
A korai vaskori Hallstatt-kultúrkör viseleti hagyományai a késő bronzkorba nyúlnak vissza. A 
hamvasztásos temetkezési szokás révén ugyan igen töredékes a képünk arról, mit hordtak, 
hogyan díszítették magukat, mégis számos különleges darabot ismerük. Az itt bemutatott, 
Balfon előkerült melldíszt például egy fibula segítségével rögzítették a ruházatra. A Hallstatt-
kori nők viseletének díszítése elsősorban a mellkasra és az övrészre koncentrálódott. Az 
olykor jelentős méretű, csavart (tordírozott) végekkel kialakított nyakékek már a késő 
bronzkorban gyakran felbukkannak, a soproni vagy statzendorfi sírok tanúsága szerint a 
korai vaskorban is kedveltek maradtak. A tordírozott karikák mellett, amelyeket nemcsak 
nyakékként, hanem  kar- és lábperecekként is használtak, legnagyobb számban a kisebb, 
poncolt díszű, lemezes csüngőkből összeállított díszek fordultak elő. Ezek legszebb példáit 
a Magyar Nemzeti Múzeum és a Szombathelyi Múzeum gyűjteményében találjuk. A tárgyak 
díszítésében közkedvelt volt a háromszögek alkalmazása, amelyeknek alapját gyakran 
egyszerű lemezből alakították ki. A figurális ábrázolások − például az itt bemutatott soproni 
urnák − alapján feltételezhetjük, hogy a korai vaskori nők hajviseletüket is ékszerekkel 
díszítették. A ruházat összekapcsolására szolgáló tűk, fibulák a korai vaskortól kezdődően az 
anyagi kultúra fontos részévé váltak. Az egykori ötvösmesterek a legegyszerűbb ívfibulától 
(kengyeles fibulától) a legkülönbözőbb, néha luxuscikknek számító fibulaformákat készítették 
el. Az egyes, különleges típusok jelzik a távolabbi területekkel fenntartott kapcsolatokat, 
csakúgy mint a magaslati telepeken előkerült félkész darabok, öntőformák a helyi gyártást.

  IV.39

Kutya alakú fibula
Középső vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 6. sz.)
Sopron-Várhely, teleplelet (1975)
Öntött bronz; H.: 3,4 cm
SM Sopron, 76.70.14.

  IV.40

Tekercsekben végződő diadém
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Ismeretlen lelőhely
Bronzhuzal; H.: 59 cm
DIV Eger, 56.91.1.



szetett, emberalakokat is ábrázoló díszítmények, mint például a sopron-
várhelyi urnák jelenetei, a kelet-alpesi és észak-itáliai szitulaművészeten 
keresztül klasszikus görög és etruszk előképekre vezethetők vissza. Sze-
met gyönyörködtető megjelenésükön túl izgalmas bepillantást enged-
nek a kultúra szellemi, vallási szférájába a kecsesen megformált, jól felis-
merhetően bikát ábrázoló állatfejekkel díszített urnák vagy a holdidolok, 
amelyek közelebbről meg nem határozható, erősen stilizált állatalakjaik-
kal igazi keleti Hallstatt-jellegzetességnek számítanak.
 Gyakori a kerámiaedények felületét fedő grafitos bevonat, amely 
külsejével a korszak fémedényeire emlékeztet. Az utóbbiak jel-
lemzően bronzból készültek, lemeztechnikával, és poncolt, olykor 
domborított díszítményekkel látták el őket: azonos díszítések lát-
hatóak a kisméretű, trapéz alakú bronzlemezekből összeállított mell-
díszeken, csüngőkön is. A fémtárgyakon megjelenő motívumkincs 
viszont megegyezik a kerámiaedényekével is: geometrikus és figu-
rális díszítmények és ezek kombinációja egyaránt előfordul rajtuk.

IV.43  

Kerék alakú csüngő 
trapéz alakú lemezdíszekkel

Középső vaskor, Hallstatt-
kultúrkör (Kr. e. 6. sz. vége)

Magyarkeresztes, kincslelet
Öntött bronz és bronzlemez

Korong: Átm.: 6 cm; 
csüngők: H.: 3,7 cm 

SM Szombathely, Ő.2015.35.1.

IV.42  

Jogar, trapéz alakú 
lemezdíszekkel

Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)

Velem-Szent Vid-hegy, 
teleplelet (19. sz. vége–20. sz. eleje)

Öntött bronz, bronzlemezből 
kivágott, poncolt

H.: 10,6 cm; V.: 1,5 cm
SM Szombathely, 54.512.405.

  IV.41

Csüngős lemezdíszek
Középső vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 6. sz.)
Magyarkeresztes, kincslelet
Bronzlemezből préselt
H.: 5,1–5,5 cm; Sz.: 3,8–3,9 cm
SM Szombathely, 54.550.11–13.



IV.44  

Diadémból és csüngőkből 
álló kincslelet

Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)

Blatnica-Szebeszló, kincslelet
Diadémok: Öntött bronz, 

kalapált; Átm.: 19,7 cm
Láncos csüngő: Öntött bronz, 

kalapált; H.: 17 cm
Több részes, láncos csüngő: 

Öntött bronz, kalapált; 
H.: 13,8 cm és 33,2 cm

MNM Budapest, 241.1846.8; 
114.1879.1; 61.16.56.



  45–51:  Sopron-Várhely alakos díszű urnái
Sopron-Várhely lelőhely korai vaskori halomsírjainak 19. századi, Ferenc Ferdinánd trónörökös kezdeményezésének köszönhető feltárása máig 
egyedülálló leletanyagot hozott napvilágra. Bár a temetőnek és a magaslati településnek csupán kis részét tárták fel, jelenlegi ismereteink alapján 
bátran állíthatjuk, hogy Sopron régiója a korai vaskorban sűrűn lakott, fontos terület volt. A negyven hektár kiterjedésű földvár mellett fekvő, 
több mint száz halomsírból álló temető feltárt sírjainak leletanyaga páratlan szépségű, és számos olyan információval szolgált a kutatás számára, 
amelyek révén betekintést kaphatunk a korai vaskori népesség életébe. Noha a korabeli antik kultúrákról, a Hallstatt-kultúrkör nyugati csoportjairól 
van írott és képi forrásunk, a Kárpát-medence népeiről, társadalmukól, hétköznapi életükről keveset tudunk. Ezért különösen értékesek a soproni 
halomsírokból előkerült, figurális ábrázolások. A kónikus nyakú, bekarcolt geometrikus motívumokkal díszített urnákon különböző jelenetek, emberi 
alakok láthatók. Számos kutató foglalkozott az adoráns – felemelt kezű, áldozatot bemutató − pózban ábrázolt nők testtartásának, mozdulatainak 
értelmezésével. Szerepelnek az urnákon ugyanakkor szövés közben ábrázolt női alakok, lovas- és kocsijelenetek, a temetési szertartás részletei is. 
Bár a társadalom szerkezetéről, a megjelenített tevékenységek valós vagy szimbolikus voltáról csupán közvetett adataink vannak, a nők fontos 
szerepére, a halotti szertartások jeleneteire több hasonló forrás utal.

  IV.45

Bekarcolt figurális díszű urna
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Károly magaslat 
(Várishegy), sírlelet
Kézzel formált, grafitos 
felszínű kerámia
M.: 38 cm
SM Sopron, 54.140.1.

IV.46, túloldalon fent  

A 45. képen látható
bekarcolt figurális 

díszű urna részletei

IV.47, túloldalon balra lent  

Az 50. képen látható
bekarcolt figurális 

díszű urna részletei

IV.48, túloldalon jobbra lent  

A 49. képen látható
Bekarcolt figurális 

díszű urna részletei
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  IV.49

Bekarcolt figurális díszű urna
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Várhely, sírlelet
Kézzel formált, grafitos 
felszínű kerámia
M.: 41,6 cm
SM Sopron, másolat

IV.50  

Bekarcolt figurális díszű urna
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Várhely, sírlelet
Kézzel formált, grafitos 

felszínű kerámia
M.: 56,5 cm

SM Sopron, másolat

IV.51  

Urnatöredékek
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Várhely, sírlelet
Kézzel formált, grafitos 

felszínű kerámia
H.: 19–21 cm

SM Sopron, 
54.110.1.1–2., 

110.2.1–2.



  52–59:  Kerámiaművesség
A keleti Hallstatt-kultúrkör területén a temetkezések, szertartások során használt kerámia jól elkülönül a telepek hétköznapi funkciókat ellá-
tó edényeitől, ún. házikerámiától. A temetkezésekhez, különböző szertartásokhoz használt edények külső megjelenése, díszítése fontosabb 
volt, mint gyakorlati tulajdonságaik. Nem meglepő tehát, hogy a legszebb darabokat halomsírokból ismerjük, például Sopron környékéről 
vagy Nagyberki-Szalacskáról. A temetkezések mellékleteként előkerült együttesek főként a nagyméretű, kónikus, vagyis csonkakúpos nya-
kú urnákból és a behajló peremű tálak számos változatából állnak. A temetési szertartásokhoz használt edények egy része általában egyedi, 
hiszen külön erre a célra készült (sírkerámia). Ilyenek például a soproni ikeredények, amelyek két vagy több, egymáshoz tapasztott edényből 
állnak. A tányérszerű, nyitott tálformák szintén gyakoriak a síregyüttesekben. Belső felületük gazdag díszítését a keleti Hallstatt-kultúrában 
kedvelt, plasztikusan kialakított motívumok alkotják. Az edények felületén, a grafitsávokból kialakított geometrikus elemek mellett látható 
motívumok elemzésével a népesség kulturális kapcsolatrendszere is feltérképezhető. A szalacskai urnákon látható spirálmotívumok alkal-
mazását a kutatás az al-Duna-vidéki Basarabi-kultúrával hozta kapcsolatba.



  IV.54

Plasztikus díszű urna
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 6. sz.)
Nagyberki-Szalacska, halomsír lelet
Kézzel formált, grafitos 
M.: 27 cm
MNM Budapest, 74.21.6.

IV.55 

Fazék, madár alakú 
fogójú fedővel

Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)

Mesteri, halomsír lelet
Kézzel formált, grafitos 

felszínű kerámia
Fazék: M.: 17,5 cm; 
Fedő: Átm.: 18 cm

MNM Budapest, 45.1949.9–10.
110.2.1–2.

IV.56  

Plasztikus díszű tál 
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Várhely (1891)

Kézzel formált kerámia
M.: 12,5 cm; Átm.: 38 cm

SM Sopron, 76.69.36.

  IV.53

Plasztikus díszű urna
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Nagyberki-Szalacska (?), halomsír lelet 
Kézzel formált, grafitos 
felszínű kerámia
M.:
MNM Budapest, másolat 
(EZ SZERINTEM NEM MÁSOLAT)

IV.52 

Szarvasmarha alakjával 
díszített fedő
Korai vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 8. sz.)
Somlóvásárhely, sírlelet
Kézzel formált, grafitos 

felszínű kerámia
Átm. (perem): 18,2 cm

LDM Veszprém, 63.25.28.



III.59  

Áttört talpú, 
bekarcolt díszű csőtalpas tál

Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)

Sopron-Várhely, sírlelet (1893)
Kézzel formált kerámia

Átm. (talp): 12,5 cm
SM Sopron, 54.110.5.

  IV.58

Plasztikus díszű ikeredény
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Várhely, sírlelet (1976)
Besimított díszű, kézzel formált kerámia
M.: 12,9 cm
SM Sopron, 76.69.19.

  IV.57

Geometrikus díszű urna
Korai vaskor, 
Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Sopron-Várhely, sírlelet (1893)
Karcolt díszű, kézzel formált, 
grafitos felszínű kerámia
M.:
SM Sopron, leltározatlan



  IV.60

Stilizált madáralakokkal díszített karika
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7–6. sz.)
Sopron-Balf (1909)
Öntött bronz; Átm.: 3,4 cm
FH Sopron, 55.11.5.

  IV.61

Edénytöredék emberábrázolással
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)
Aparhant-Csorgó (1989)
Kézzel formált kerámia
H.: 4,5 cm; Sz.: 2,5 cm; WMMM Szekszárd, Ö.94.2.2.

IV.63  

Borostyán gyöngyökből álló gyöngysor
Korai vaskor, Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7. sz.)

Mohol
Regöly, sírlelet

Legnagyobb gyöngy: Átm.: 2,85 cm 
WMMM Szekszárd 70.6.37.1.

IV.62  

Karika csüngődíszekkel
Korai/középső vaskor, 

Hallstatt-kultúrkör (Kr. e. 7–6. sz.)
Tolna

Öntött bronz, trébelt bronzlemez
Átm. (karika): 10,5 cm

WMMM Szekszárd, B.61.933.3.



A preszkíta és szkíta műveltség hagyatéka 
a Kárpát-medencében (Kr. e. 8–4. sz.)

A régészeti leletek tanúsága szerint a Dunántúlon a késő 
bronzkori urnamezős és a vaskori Hallstatt-kultúrkör közti 
átmenet hosszabb idő alatt, fokozatosan zajlott le. Ezzel 
szemben az Alföldön a korai vaskor elején hirtelen váltás fi-
gyelhető meg a települési és temetkezési szokásokban. Ez 
a jelenség az ún. preszkíta kultúra megjelenésével magya-
rázható, amelyet egyik legnagyobb feltárt temetője után 
Mezőcsáti kultúrának nevezett el a régészettudomány. A 
Kárpát-medence keleti felében e kultúra népei használtak 
először széles körben vaseszközöket és -szerszámokat. 
Nemcsak a vasmegmunkálás technológiája, de a Mező-
csáti kultúra leletanyagát meghatározó, újszerű vastárgyak 
formakincse is az észak-kaukázusi és fekete-tenger-vidéki, 
sztyeppei régióból származik. A preszkíta jellegű művelt-
ségnek annak ellenére volt jelentős kulturális hatása a Kár-
pát-medencében, hogy csoportjai viszonylag kis területen 
telepedtek meg: ismert lelőhelyeik a Dél-Alföldön és a 
Mátra, illetve a Bükk hegység előterében koncentrálódnak. 
A preszkíta népesség erős hatásának bizonyítékai azok a 
jellegzetes, keleti típusú lószerszámok, fegyverek, amelyek 
más kultúrákhoz köthető dunántúli, ausztriai, csehországi, 
észak-itáliai lelőhelyekről kerültek elő.
A preszkíták régészeti hagyatékát a Kárpát-medencében 
elsősorban sírleletekből ismerjük, de néhány, arany- és 
bronztárgyakat tartalmazó ún. kincslelet is kapcsolható 
ehhez a kultúrához. A sírokban az edények, ékszerek kap-
nak főszerepet. Az utóbbiakban a lószerszámzathoz köt-
hető elemek dominálnak, ilyenek például a több részből 
álló zablák és az áttört mívű szíjelosztók, és a fegyverek: 
egyebek mellett az áttört bronz markolatú, vaspengéjű 
tőrök, vasfokosok, bronzbuzogányok és nyílhegyek. Bár 
használati eszközök, tehát nem dísztárgyak voltak, mégis 
gazdagon díszítették őket, amelyhez elsősorban a keleti, 
sztyeppei ízlésű díszítőművészet elemeit használták.

  IV.64

Áttört díszű szíjelosztók
Korai vaskor, 
preszkíta kultúra 
(Kr. e. 8. sz. vége)
Sarkad, kincslelet
Öntött bronz 
Átm.: 
MMM Békéscsaba, 
95.25.1–4.

  IV.65, jobbra lent

Áttört díszű szíjelosztó
Korai vaskor, 
preszkíta kultúra 
(Kr. e. 9–8. sz. vége)
Fügöd, kincslelet
Öntött bronz 
Átm.: 5,1–5,2 cm
HOM Miskolc, 
68.39.9.

  IV.66

Lófej alakú fokos
Korai vaskor, 
preszkíta kultúra 
(Kr. e. 8. sz. vége)
Sárvíz, szórvány
Öntött bronz 
H.: 12 cm
MNM Budapest, 
6.1850.21

VASKOR 29



  IV.67

Ékszerekből álló Kincslelet
Korai vaskor, 
preszkíta kultúra (Kr. e. 8. sz.)
Pusztaegres-Pusztahatvan, kincslelet
Szárnyasgyöngyök: Aranylemez; 
H.: 7,1–7,9 cm
Gyöngyök: Domborított aranylemez; 
Átm.: 1,5–2,3 cm;
Korong: Aranylemez bevonatú öntött 
bronz; Átm.: 9 cm
MNM Budapest, 56.11.1–18.

IV.68, túloldalon  

Ékszer- és edénykincsleletek
Korai vaskor, preszkíta kultúra (Kr. e. 8. sz.)

Budapest-Angyalföld 1. és 2. kincslelet
Korongok: Aranylemezzel borított bronz 

Átm.: 4,1–4,3 cm;
Gyöngyök: Tömör arany; Átm.: 1,5–1,8 cm

Madár alakú ékszer: Aranylemezzel bevont bronz; H.: 4,3 cm
Csészék: Aranylemezből domborított; Átm.: 14,7–9,1 cm

MNM Budapest, 113.1892.1-6.

VASKOR30



  68:  Budapest-angyalföldi preszkíta aranykincsek
A mai Budapest területének északi részén, a Margit-sziget és az Óbudai-sziget találkozásának magasságában a korai vaskorban minden bizonnyal 
átkelőhely volt a Dunán, amely a környező vidéket fontos kereskedelmi, s ezen keresztül hatalmi jelentőséggel ruházta fel. Ennek bizonyítéka a 
Budapest-Angyalföldről ismert két, preszkíta korra keltezhető aranylelet: az 1892-ben előkerült együttest kisebb arany és bronz ékszerek alkotják, 
míg 1925-ben négy egymásba helyezett, ékszerekkel feltöltött, míves aranycsésze került napvilágra építkezések során. A csészék közül egy külföldre 
került, ma a British Museum őrzi, míg a másik három darab a Magyar Nemzeti Múzeum nagy becsben tartott kincse. A csészék stilisztikai és technikai 
elemzése fontos eredményeket hozott, többek között rávilágított a Duna–Tisza-vidéki preszkíta aranyművesség formai forrásaira. Az edények közül 
kettőn vízszintes pont- és bütyöksorokból álló díszítés látható. Ez a díszítmény, illetve a tálkák formája egyértelműen a Tisza-vidék késő bronzkori 
fémműves hagyományaira és bronzból készült előképekre vezethető vissza. Ezzel szemben a harmadik, laposabb, gömbszelet alakú csésze nem 
helyi ötvöstermék. Elő-ázsiai és balkáni területek korai vaskori, Kr. e. 9–8. századi leletanyagában ismertek hasonló tálkák, amelyek stílusjegyeik 
alapján az észak-kaukázusi fémművesség köréhez kapcsolhatóak. Az edény formája és a testét borító függőleges trébelt – azaz hidegen domborított 
– bordadísz egyaránt visszaköszön a híres michałkowi (Felső-Dnyeszter-vidék, Lengyelország) aranykincs csészéjén.



  IV.69

Ékszerekből álló Kincslelet
Korai vaskor, 
preszkíta kultúra (Kr. e. 8. sz.)
Besenyszög-Fokorupuszta
Nyakperecek: Sodrott, öntött arany
Átm.: 10–15,4 cm
Geometrikus mintájú diadém: 
Domborított aranylemez H.: 54,6 cm; 
Sz.: 4,9 cm
Díszkorongok: Poncolt díszű aranylemez; 
Átm.: 5,5–5,6 cm
Fibulák lemez alakú tűtartóval és 
csillag alakú gyöngyökkel: Öntött, 
kalapált arany; H.: 8,4–8,5 cm
Gyöngyök: Aranylemezből domborított
Átm.: 3–3,5 cm
Kettős spirálkorong végű karperecek:
Öntött, kalapált arany; Átm.: 7,6–7,8 cm
MNM Budapest, 55.1878.1–30. 



  69:  Besenyszög-fokorupusztai 
preszkíta aranykincs
A korai vaskori, egyik fontos lelőhelye után, ún. 
Mezőcsát-kultúrának elnevezett régészeti kultúra 
hagyatékának kiemelkedő kincslelete 1877-
ben került elő a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Besenyszögön. A szántás nyomán kiforduló 
kerámiaedény aranyból készült ékszereket, illetve 
ruhadíszeket rejtett, amelyeket a megtalálók 
szétosztottak egymás közt; a darabokat végül a 
csendőrség gyűjtötte össze, a Magyar Nemzeti 
Múzeumba összesen 64 tárgy került.
A készlet igen összetett kulturális hagyományokat 
tükröz, érzékeltetve azt a széles földrajzi 
területre kiterjedő kapcsolatrendszert, amellyel 
a Duna–Tisza-vidéki ötvösműhelyek a jelek 
szerint rendelkezhettek, s amelyen keresztül 
inspirálódtak. Az észak-kaukázusi, Kubán-vidéki 
sztyeppei aranyművesség formakincsét a 
geometrikus díszítésű lemezdiadém és az 
egykor talán lószerszámzatot ékesítő, poncolt-
domborított mintázatú lemezkorongok 
képviselik, míg a homokóra alakú tűtartós 
fibulák formái a közép- és észak-balkáni 
ötvösséghez köthetőek.  Helyi, késő bronzkori 
fémműves hagyományokat követő tárgyak 
a kettős spirálokban végződő karperecek, a 
sodrott testű, visszahajtott végű nyakperecek 
és a gömb alakú lemezgyöngyök. Ugyanezek 
a kulturális összetevők mutathatók ki a 
preszkíta korra keltezhető más aranykincsek 
– így például a Budapest-Angyalföld, Prügy, 
Pusztaegres-Pusztahatvan lelőhelyeken találtak 
– esetében is. Mindezeket a hatásokat a 
Duna–Tisza-vidéki preszkíta ötvösmesterek 
különleges tehetséggel és magas technikai 
tudás birtokában olvasztották egybe, pompás 
ékszerek, díszítmények sorát alkotva meg.



A Kr. e. 7. század végén egy újabb keleti erede-
tű, lótartó, de a Mezőcsáti kultúrától egyértel-
műen eltérő műveltség jelent meg a mai Szlo-
vákia déli részén, az Alföldön és Erdélyben, 
amelynek a Dnyeper és Dnyeszter középső 
folyása menti erdős sztyeppe, illetve a fekete-
tenger-melléki területek kultúrájával mutat-
nak szoros kapcsolatot. A régészettudomány 
az Erdélyben megtelepedett népcsoportot – 
vagy legalábbis annak vezető rétegét – a Hé-
rodotosznál említett agathürszoszokkal, az Al-
földre érkezetteket a szigünnákkal azonosítja. 
A fejlett vasmegmunkáláson és a nagyállat-
tartáson alapuló, széles kereskedelmi és kultu-
rális kapcsolatrendszere révén az Alföld szkíta 
kori lakossága meghatározó szerepet töltött 
be a térségben. Ennek a szerepnek lehet-
nek ékes bizonyítékai az ún. fejedelmi sírok 
leletegyüttesei, köztük például az ártándi fe-
jedelmi sír értékes, idegen eredetű tárgyaival. 
Az, hogy legmagasabb rangú vezetőik elham-
vasztott maradványait nagyméretű halomsí-
rokba temették, fegyvereikkel, „kincseikkel” 
együtt, olyan szokás volt, amelyet a szkíta 
kultúrájú népesség a keleti sztyeppevidékről 
hozott magával. Nem véletlen, hogy a korszak 
leglátványosabb régészeti leletei közé tarto-

  IV.73, lent

Kétfülű bogrács
Korai vaskor, preszkíta kultúra (Kr. e. 8. sz.)

Borrév, kincslelet
Öntött és lemezből domborított bronz 

M.: 14,5 cm; Átm.: 29,7 cm
MNM Budapest, 55.8.1.

IV.72, középen  

Több részes 
csüngő

Korai vaskor, 
(Kr. e. 8. sz.)

Kisterenye
Öntött bronz 

H.: 33,5 cm
MNM Budapest, 

61.16.130.

  IV.70

Több részes csüngő
Korai vaskor, (Kr. e. 8. sz.)
Ismeretlen magyarországi 
lelőhely, szórvány
Öntött bronz; H.: 12,1 cm
MNM Budapest, 62.1.206.

IV.71, jobbra fent  

Áttört, madárfigurás csüngő
Korai vaskor, 

preszkíta kultúra
 (Kr. e. 8. sz.)

Mohol
Öntött bronz 

M.: 8,1 cm
MNM Budapest, 

156.1914.1.
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zó, mezőkeresztes-zöldhalompusztai aranyszarvasok 
párhuzamait is észak-kaukázusi (Kul-Oba, Kelermesz) 
ún. kurgánokból ismerjük. 
A szkíta korszak sírjai a temetkezési szokások sokszí-
nűségét tükrözik. Jellegzetes a lótemetkezés (például 
Szentes-Vekerzug), illetve a férfiak sírjába helyezett 
gazdag fegyvermelléklet. A temetkezések alapján vas-
fokossal, az akinakész néven ismert rövid karddal vagy 
tőrrel, lándzsával, íjjal és nyilakkal felfegyverzett lovas 
harcosok elevenednek meg előttünk.
A széles körű vasmegmunkálás mellett a szkíta kultú-
rájú lakosság közvetítésével terjedt el a Kárpát-meden-
cében egy másik, szintén rendkívül nagy jelentőségű 
technikai újítás is: a fazekaskorong használata. A tech-
nológia és az e módszerrel készült első edényformák 
egyaránt a fekete-tenger-melléki görög gyarmatváros-
okból terjedtek el. 
A leletanyag alapján elsősorban nagyállattartással 
foglalkozó lakosság településein négyszögletes, félig 
földbe mélyített, döngölt padlójú, tűzhellyel is ellátott 
házak, fazekas- és vasműves műhelyek álltak.
A Duna–Tisza-vidék szkítakori lakóinak hiedelemvilá-
gáról csupán kevés ismerettel rendelkezünk. A lelet-
anyag keleti párhuzamai alapján abban biztosak lehe-
tünk, hogy vallási, szellemi képzeteik hasonlóak voltak 
a keleti sztyeppe népeiéhez, amelynek fontos eleme 
volt az ősök állati alakban való tisztelete.
Egyes értelmezések szerint kultikus funkcióval bírtak 
azok az öntött bronz, áttört csörgők, amelyek tetejét 
plasztikus állatalak díszíti. Egy másik értelmezés sze-
rint ugyanakkor e tárgyak rendeltetése profán: kocsi-
rúd-, iga- vagy zászlódíszek lehettek. Szinte biztosan 
mágikus jelentésük volt azonban az előkelők sírjaiból 
előkerülő, a Napot és a halált mint az élet tükörképét 
szimbolizáló fémtükröknek. 
Ahogy az egyes tárgytípusok, úgy díszítményeik ha-
sonlósága is összekapcsolja a Duna–Tisza-vidéket és 
a keleti területeket. Az Alföldet és Erdélyt lakó népek 

jellegzetes, sztyeppei ízlésű művészete egy, a korszak-
ban a Fekete-tengertől a Kárpát-medencéig általáno-
san ismert szimbólumrendszeren alapul. A nomád né-
pek mindennapi életében központi szerepet játszottak 
az állatok. Nem meglepő tehát, hogy a törzsek és 
nemzetségek állatalakok formájában tisztelték és sze-
mélyesítették meg őseiket. E művészet – amely az ún. 
szkíta állatstílus körébe tartozik – változatos formában 
jelenik meg a legegyszerűbb hétköznapi tárgyaktól 
(pecsétlők, faragott agancs késnyelek) a csak a legelő-
kelőbbek által használt presztízstárgyakig. A kupor-
gó őzek, büszke agancsdíszt viselő szarvasok, horgas 
csőrű ragadozó madarak mellett az egykori mesterek 
szívesen formálták meg a lovat, kost, párducot, orosz-
lánt, de felbukkannak képzeletbeli lények, mint a griff. 
Előfordulnak állatküzdelmi jelenetek is: a Budajenőn 
(Pest m.) előkerült kereszt alakú tegezdíszen nyulat 
marcangoló ragadozó állat tűnik fel. Az ábrázolások 
mindegyikét, a végletekig leegyszerűsített formák-
tól az aprólékosan kivitelezett darabokig, a sztyeppei 
kultúra sajátos eleganciája – kecsesség, lüktető moz-
gás – jellemzi. A korai szkíta állatábrázolás a megfor-
mált állatalak legfontosabb vonásait emeli ki, kevés 
részletábrázolással, erős körvonalakkal. A szkíta állat-
stílusú művészet fénykorát idéző műremekek, mint a 
tápiószentmártoni vagy a zöldhalompusztai aranyszar-
vas finoman kidolgozott apró részletei a fekete-tenger-
melléki görög városok ötvösmestereinek magasfokú 
technikai tudását dicsérik. Az ottani, isztroszi, olbiai 
műhelyekből számtalan, kimagasló művészi értékű, a 
szkíta vezető réteg megrendelésére készült, s annak íz-
lését tükröző fémtárgy került ki. Ezeknek szép példáit 
nem csak a sztyeppe kurgánjaiból ismerjük, egyes da-
rabjaik a Kárpát-medencén keresztül egészen Nyugat-
Európáig eljutottak. A görög ötvösmesterek technikai 
tudását a szkíta fémművesek is elsajátították, és ma-
gukkal hozták a Duna–Tisza vidékére.

IV.74, fent  

Stilizált madárfejben végződő 
fokosbalta

Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)

Nagyhalász-Homok-tanya, szórvány
Kovácsolt vas 

H.: 17,5 cm
JAM Nyíregyháza, 62.23.2.
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  IV.75, balra

Markolata végén állatalakkal 
díszített tükör
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Makkfalva, szórvány
Öntött bronz 
H.: 31 cm
MNM Budapest, 29.1913.

  IV.76, jobbra

Markolata végén állatalakkal 
díszített tükör
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Szécsény, szórvány
Öntött bronz 
H.: 32,1 cm
MNM Budapest, 68.7.1.
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  75–77:  Bronztükrök
A szkíta jellegű anyagi kultúra szép emlékei a bronztükrök, 
amelyekből a mai napig több mint harminc példányt ismerünk a 
Kárpát-medencében. Az akinakészekhez és a bronz tegezdíszekhez 
hasonlóan ez a tárgytípus is erős gyökerekkel rendelkezik a 
kubáni-ciszkaukázusi sztyeppevidék és a Dnyeper–Dnyeszter-
vidéki erdős sztyeppe régiójában. Valószínű, hogy több, hazai 
lelőhelyről előkerült darab ezekről a keleti területekről származik 
és valamely Fekete-tengeri görög gyarmatváros, például Olbia 
bronzműhelyeinek egyikében készült. Más darabok viszont már 
biztosan a Kr. u. 5. századtól felvirágzó helyi, Kárpát-medencei 
műhelyek keleti előképek alapján megalkotott termékei. A 
leglátványosabbak az ún. olbiai típusú tükrök: ezeken a bronzból, 
viaszveszejtéses eljárással készült darabokon a kerek tükörlap 
egybe van öntve a szkíta állatstílusban díszített nyéllel. A 
nyélvégződésen, illetve a korong és a nyél között a leggyakrabban 
egy erősen stilizált macskaszerű ragadozót (talán párducot), 
ritkábban kosfejet ábrázoltak, de több, fekvő szarvas alakjával 
ékesített darab is ismert: a Muhi-Kocsmadombon (Borsod-Abaúj-
Zemplén m.) előkerült tükrön a nyél végén kunkorodó farkú 
ragadozó állat, a nyél és a korong találkozásánál az ellenkező 
irányba néző, mellső lábaira leroskadó szarvas alakja tűnik fel. A 
tükrök a szkíta műveltségű népek számára mágikus jelentéssel bíró 
tárgyak voltak; általános napszimbólumként, s mint ilyen, az örök 
élet jelképeként helyezték el őket az előkelőbb elhunytak sírjába.

IV.77, fent  

Szkíta állatstílusban díszített tükör
Középső vaskor, 

szkíta kultúra (Kr. e. 5. sz.)
Muhi-Kocsmadomb, sírlelet

Öntött bronz 
H.: 34,2 cm

HOM Miskolc, 53.789.1.

IV.79, balra lent  

Geometrikus 
mintájú pecsétlők

Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6–5. sz.)

Ismeretlen lelőhely
Kézzel formált kerámia

H.:
TSM Szarvas, 

leltári szám nélkül

IV.78, balra középen  

Csésze állat alakú füllel
Középső vaskor, 

szkíta kultúra (Kr. e. 5. sz.)
Muhi-Kocsmadomb, sírlelet

Kézzel formált kerámia
M.: 8,7 cm; Átm. (perem): 11,5 cm

HOM Miskolc, 53.756.1.
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  79–86, 90:  Pecsétlők
A Kárpát-medencei középső vaskori településekről és temetkezésekből egyaránt 
ismerünk kisebb-nagyobb, kerámiából készült pecsétlőket. E különleges tárgyakat 
feltehetőleg szövetek, illetve az emberi test díszítésére használták, talán bajelhárító 
funkciót is tulajdonítottak a mintáknak. A szkíta műveltségű népesség alföldi 
szállásterületén, vagy a nyugati kapcsolatok emlékeként a Dunántúlon előkerült 
pecsétlők döntő többsége geometrikus mintázatú, jellegzetes motívumaik az 
egymásba kapcsolódó szvasztikák, háromszögekből, rombuszokból felépülő 
összetett minták, stilizált, virágra, napkorongra emlékeztető motívumok. A 
geometrikus díszítményű pecsétlők mellett jóval kisebb, de annál jelentősebb 
csoportot alkotnak a figurális díszű darabok, amelyeken a szkíta ízlésnek 
megfelelően állatalakokat – szarvast, illetve fantasztikus állatokat, így griffet – 
jelenítettek meg, az erre a tárgytípusra jellemző stílushoz híven erősen mértanias 
formában. Közülük szokatlanul nagy méretével kiemelkedik a 2007-ben 
Bátaszéken előkerült pecsétlő, amely kiterjesztett szárnyú sas-griffet ábrázol, talán 
a kicsinyével.
A pecsétlőket gyakran vörös okkert tartalmazó kis edénnyel együtt helyezték 
a sírba, az elhunyt személy mellé; egy pilinyi (Nógrád m.), geometrikus díszű 
példányon talált festékmaradvány alapján a vörös mellett kék színt is használtak. 
Sajnos a Kárpát-medence éghajlati viszonyai nem kedveznek a régészeti korú 
szerves anyagok fennmaradásának, így olyan textil- vagy bőrmaradvány sem 
őrződött meg számunkra, amely ilyen pecsétlőkkel készült lenyomatokat viselne. 

IV.84  

Griff alakkal díszített 
óriási pecsétlő

Középső vaskor, szkíta kultúra 
(Kr. e. 6. sz. közepe–5. sz. közepe)

Bátaszék-Körtvélyes-dűlő (2008)
Kézzel formált kerámia

H.:  23,5 cm; Sz.: 20 cm; V.: 2–2,2 cm
MNM Budapest, 1.55160.1316.1.

  IV.82, túloldalon lent

Geometrikus mintájú 
nagy pecsétlő
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 5. sz.)
Tokod, teleplelet
Kézzel formált kerámia
Átm.: 9,9 cm
BB, 14.55.18.18.

  IV.81, túloldalon fent

Pecsétlő griff alakjával
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Gyula-Vár, szórvány
Kézzel formált kerámia
Átm.: 7,6 cm
MNM Budapest, 78.14.1A.

  IV.80, túloldalon jobbra

Geometrikus mintájú 
kis pecsétlők
Középső vaskor, szkíta 
kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Tiszavasvári-Dózsa telep, 
Tiszavasvári-Csárdapart, 
teleplelet
Kézzel formált kerámia
H.: 1,9–2,5 cm
MNM Budapest, 62.50.41; 
75.41.84.

IV.83  

Geometrikus 
mintájú pecsétlő

Középső vaskor, szkíta 
kultúra (Kr. e. 6–5. sz.)

Lajosmizse, teleplelet
Kézzel formált kerámia

Átm.: 2,7 cm
KJM Kecskemét, 95.1.121.



IV.85  

Stilizált állatalakkal és
geometrikus mintával 

díszített pecsétlők
Középső vaskor, 

szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Velem-Szent Vid, szórvány

Kézzel formált kerámia
H.: 2,4–7,7 cm

SM Sopron, 54.517.170-171; 
54.517.190; 54.517.232; 

54.518.63.

  IV.86

Stilizált szarvasalakkal 
díszített pecsétlő
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Sé-Doberdó, teleplelet
Kézzel formált kerámia
H.: 5 cm
SM Sopron, Ő.200.37.33.



  IV.89, középen

Akinakész szív alakú 
markolatlemezzel
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Szirmabesenyő környéke, szórvány
Kovácsolt vas
H.: 30,5 cm
HOM Miskolc, 53.750.59.

  IV.87, balra fent

Akinakész szív alakú 
markolatlemezzel
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Tiszabercel, szórvány
Kovácsolt vas, öntött bronz
H.: 19,8 cm
JAM Nyíregyháza, 64.973.1.

IV.90  

Geometrikus 
mintájú pecsétlők 

Középső vaskor, 
szkíta kultúra 
(Kr. e. 6–5. sz.)

Gáva-Szincsepart
Kézzel formált kerámia

H.: 2,3 cm és 3 cm
JAM Nyíregyháza, 62.221.1.

  IV.88, jobbra fent

Akinakész szív alakú 
markolatlemezzel
Korai/középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 7. sz. 2. fele)
Tímár, sírlelet
Kovácsolt vas
H.: 48 cm
MNM Budapest, 65.26.1.

IV.91  

Nyílhegyekből 
álló kincs

Középső vaskor, 
szkíta kultúra 

(Kr. e. 6. sz.)
Lelőhely

vas öntvény
Méret (tól-ig), darabszám

JAM Nyíregyháza, 62.221.1.



IV.94, középen  

Akinakész szív alakú 
markolatlemezzel

Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)

Piliny, sírlelet
Kovácsolt vas

H.: 35,5 cm
MNM Budapest, 44.1898.2267.

IV.93, jobbról a második  

Harci kés
Középső vaskor, 

szkíta kultúra (Kr. e. 5. sz.)
Nagykáta, sírlelet

Kovácsolt vas 
H.: 31,4 cm

MNM Budapest, 60.1949.

IV.96, balról a második  

Rövidkard, szkíta állatstílusban 
vésett díszű markolattal

Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 5. sz.)

Veszprém, sírlelet
Kovácsolt vas 

H.: 45,4 cm
MNM Budapest, 84.11.

IV.95, balra  

Szkíta állatstílusban 
díszített markolatú kard

Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 5. sz.)

Penc, szórvány
Kovácsolt vas , öntött bronz

H.: 63,5 cm
MNM Budapest, 56.12.1.

IV.92, jobbra  

Akinakész szív alakú 
markolatlemezzel

Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)

Nógrád, szórvány
Kovácsolt vas

H.: 40,6 cm
MNM Budapest, 61.16.103.



  46–52:  Fegyverek
Arról, hogy a harcosok milyen fontos szerepet töltöttek be a szkíta 
kultúrában, az ókori szerzők vonatkozó beszámolóin túl a régészet oldaláról, 
a fegyverleletek alapján is meggyőződhetünk. A Kárpát-medencében ezek 
elsősorban temetkezések mellékleteiként kerülnek elő; a fegyveres sírok 
nagy száma jelentős fegyverforgató réteg meglétére enged következtetni.
A lóhátról küzdő szkíta harcosok fegyverkészletének alapvető darabja volt a kétélű, 
vasból készült rövidkard vagy tőr, görög-perzsa szóval akinakész, amelynek szoros 
formai rokonságot mutató példányait a Kárpát-medencétől a Dnyeszter-vidékig 
nagy számban ismerjük. A vágásra és szúrásra egyaránt alkalmas fegyver egyik 
típusának jellegzetessége az ívelt, „szív alakú” markolatlemez. A keleti, sztyeppei 
hagyományokat leghívebben követő példányok közül a szirmabesenyői akinakész 
érdemel említést. Különösen szép darab a Veszprém megyében szórványleletként 
előkerült rövidkard, amelynek szkíta állatstílusban díszített markolatlemezén 
és markolatgombján erősen stilizált ragadozómadár alakját ismerhetjük fel.
Ragadozómadár plasztikusan megformált, hurokszerűen visszahajló csőrű fejét 
formázta meg a fegyverkovács a Pencről (Pest m.) származó kard markolatát 
lezáró elemen is. Ez a fegyver azonban már egy más típus képviselője: az 
akinakész továbbfejlődésének eredményeként kialakult, egyélű, esetleg kissé 
ívelt pengéjű, a klasszikus akinakésznél hosszabb kardé, amely az alföldi 
fegyverkovácsok műhelyeiben született meg a Kr. e. 6–5. század folyamán.

IV.97, fent  

A 96. képen szerplő 
kard markolata

IV.98, középen  

A 95. képen szerplő 
kard markolata

  IV.99

Spiráldíszben végződő gyűrű
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6–5. sz.)
Szabadszállás-Józan, sírlelet
Bronzlemezből hajlított 
Átm.: 1,8 cm
KJM Kecskemét, 62.2.194.
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  46–52:  Tükrök
A bronzból öntött, őz, bika vagy más állat alakjával díszített, szkíta kori csörgők használati módjáról a régészeti kutatásban számos vélemény látott 
napvilágot – értelmezték őket zászlódíszként, hadi és hatalmi jelvényként, kocsi- vagy sátordíszként, sámánisztikus szertartásoknál használt hangszerként 
egyaránt. Az mindenesetre egyértelmű, hogy különleges, a szkíta hitvilággal összefüggő tárgytípusról van szó, s a sírokban előkerült daraboknak talán 
a temetési szertartásban lehetett szerepük. A csörgők nyéltüskés vagy tokos kialakításuk alapján farúd végére lehettek fölerősítve, és az áttört díszű, 
csonkakúpos vagy körte alakú felső rész belsejében található vasgolyóval vagy kavicsokkal lehetett őket megszólaltatni. E rész csúcsán helyezkedik el 
az állatalak, például őz, amelyet gyakran a más, szkíta állatstílusban díszített tárgyakról ismert pózban: teste alá húzott lábakkal ábrázoltak. A szkíta 
kori csörgőkhöz hasonló szép darabokat ismerünk az eurázsiai sztyeppe régiójából és a Kubán-vidékről (Sztarsaja mogila, Ulszkij Aul, Tolsztaja mogila), 
egyértelmű tehát, hogy a tárgytípus keleti gyökerekkel rendelkezik. Arról azonban, hogy a hazai leletanyagban szereplő darabok még a sztyeppén vagy 
már a Kárpát-medence szkíta kori fémműves műhelyeiben készültek, nincsen biztos információnk. A hazai leletanyagban a legjelentősebb együttes 
Gyöngyösről származik, ahol egy gazdag hamvasztásos temetkezésből kocsialkatrészekkel együtt összesen hat darab, őzfigurával díszített csörgő került elő.

  IV.101

Áttört, állatalakkal 
díszített csörgő
Korai/középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 7. sz.)
Gernyeszeg, szórvány
Öntött bronz
M.: 18,1 cm
MNM Budapest, 
3.1929.

  IV.100

Áttört, állatalakkal díszített csörgő
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Gyöngyös, sírlelet
Öntött bronz; M.: 18,4 cm
MNM 65.1907.1.

IV.102  

Áttört, állatalakkal díszített csörgő
Középső vaskor, 

szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Gyöngyös, sírlelet

Öntött bronz; M.: 14,1 cm
MNM Budapest, 65.1907.
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  IV.103, középen balra

Áttört, állatalakkal díszített csörgő
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Szurdokpüspöki
Öntött bronz; M.: 23,3 cm
MNM Budapest, 67.50.1.

  IV.104, középen jobbra

Áttört, állatalakkal díszített csörgő
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Gyöngyös, sírlelet
Öntött bronz; M.: 14,6 cm
MNM Budapest, 65.1907.2.

  IV.106

Áttört, állatalakkal díszített csörgő
Korai/középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 7. sz. 2. fele)
Nagytarcsa, kincslelet
Öntött bronz; M.: 23,1 cm
MNM Budapest, 67.7.2.

  IV.105

Áttört, állatalakkal díszített csörgő
Korai/középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 7. sz. 2. fele)
Nagytarcsa, kincslelet
Öntött bronz; M.: 22,2 cm
MNM Budapest, 67.7.1.

VASKOR 45



IV.108, középen  

Faragott csontmarkolatú tőr
Középső vaskor, 

szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Csárdaszállás-Hanzélitanya, sírlelet

Kovácsolt vas, markolata csontlemezből faragott
H. (teljes): 36 cm; Sz. (penge): 2,8 cm; H. (marko-

lat):15 cm; Sz. (markolat): 3,1 cm
MMM Békéscsaba, 84.21.30.

IV.110  

Szkíta állatstílusban díszített rátétdísz (késnyél?)
Középső vaskor, 

szkíta kultúra (Kr. e. 6–5. sz.)
Lajosmizse, teleplelet

Csontlemezből faragott 
H.: 10,7 cm

KJM Kecskemét, 95.1.132.

IV.109  

Faragott agancs markolatborítású harci kés
Középső vaskor, 

szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Szentes-Vekerzug, sírlelet

Kovácsolt vas, faragott agancs
H.: 39,5 cm

MNM Budapest, 55.14.79.

  IV.107

Szkíta állatstílusban 
díszített késnyél
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Nyíregyháza-Manda-bokor, 
teleplelet
Csontlemezből faragott 
H.: 16,7–17 cm
JAM Nyíregyháza, 
leltározatlan



  107–113:  Agancsfaragványok (tegezdíszek, késnyelek)
A szkíta állatstílusban díszített tárgyak birtoklása nem csupán a vezető réteg 
privilégiuma volt, és az nem csupán az előkelők temetkezéseiből ismert 
presztízstárgyakon jelent meg. A hiedelemvilág, amelynek szimbólumrendszerét 
közvetítette, közös volt, meghatározta a köznép mindennapjait is – így az 
állatstílusú díszítés az egyszerű, kevésbé költséges alapanyagból készült, 
hétköznapi tárgyakon szintén megjelenik, gondoljunk csak a kerámia pecsétlőkre, 
agancsból faragott késnyelekre, tegezdíszekre, csonttégelyekre. A kivitelezés 
minőségét, a díszítmények részletgazdagságát nyilvánvalóan befolyásolta a 
használt alapanyag, de a hazánkból ismert leletek alapján kétség sem férhet 
ahhoz, hogy e hétköznapi tárgyak között is voltak kiemelkedő művészi értékű, 
egyedi darabok. Ennek jó példái többek közt a Nyíregyháza-Manda-bokor 
lelőhelyről (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) származó, horgas csőrű ragadozó madár 
fejét ábrázoló faragott agancslemezek, amelyek hasonlóan díszített darabok 
tanúsága (például Csárdaszállás-Hanzéli tanya 17. sír, Békés megye, szerint harci 
kés vagy tőr markolatát ékesítették egykor. Szintén kés nyelének szereléke lehetett 
a Lajosmizséről (Bács-Kiskun m.) előkerült csontfaragvány, amelynek egyik végén 
ragadozó állat, talán farkas fejét formálták meg, míg „testén” a csonttégelyekre 
jellemző geometrikus díszítmény látható. Egyszerűségében is megkapóan elegáns 
a 2006-ban Tiszalökön (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) egy szkíta kori temető egyik 
hamvasztásos sírjából előkerült agancs tegezdísz, amely lábait maga alá húzó, 
fejét hátrafordító stilizált szarvasalakot ábrázol; a test körvonalait, a szemeket, a 
térdeket pontkörmotívum jelzi, illetve hangsúlyozza. Teljesen egyedi darab a 
szintén Nyíregyháza-Manda-bokor lelőhelyről ismert tulipán alakú, bekarcolással, 
rovátkolással díszített csontlemez.

  IV.113

Szarvas alakú rátétdísz
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6–5. sz.)
Törökszentmiklós-Surján, sírlelet
Csontlemezből faragott 
H.: 10,8 cm
DJM Szolnok, 62.4.46.

  IV.111, középen

Szarvas alakú tegezdísz
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz. vége)
Tiszalök-Börtön, sírlelet
Csontlemezből faragott
H.: 8,5 cm
JAM Nyíregyháza, leltározatlan

  IV.112, jobbra fent

Ismeretlen rendeltetésű dísz
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Nyíregyháza-Manda-bokor, teleplelet
Csontlemezből faragott
H.: 6,6 cm
JAM Nyíregyháza, leltározatlan
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  114–115:  Az ártándi kincs
Arról, hogy milyen kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezhetett egy szkíta kultúrájú, fejedelmi rangú személy a középső vaskori Kárpát-
medencében, az ártándi (Hajdú-Bihar m.) sírlelet alapján alkothatunk képet. Az 1953-ban, egy homokbánya művelése során megbolygatott 
temetkezés leletei világok találkozását dokumentálják. A bronzhydria (víztartó edény) eredeti görög gyártmány: a Kr. e. 6. század végén Spártában 
készülhetett, és feltehetőleg hadizsákmányként vagy diplomáciai ajándékként került a Tisza-vidékre. Hasonlóképpen érkezhetett a kettős kereszt 
alakú függesztőfülekkel ellátott bronzbogrács a Hallstatt-kultúrkör egy dél-alpi vagy közép-európai műhelyéből. Az aranyból készült, poncolt és 
domborított motívumokkal díszített lemezdiadém és az egykor talán nyakláncot alkotó gyöngyök sztyeppei hagyományokat tükröznek; a diadém 
gazdag ornamentikája a fekete-tenger-vidéki görög ötvösműhelyek díszítőmintakincsével mutat szoros rokonságot. A kúpos végű, ráforrasztott 
gömböcskékkel díszített karperecek egyértelműen helyi, alföldi műhely termékei. Az ártándi sírban eltemetett előkelő férfi fegyverei között is 
találunk nem mindennapi darabokat, így bronz- és vaslemezkékből összeállított pikkelypáncélja és bronz pajzsdudorral felszerelt pajzsa szinte példa 
nélkül áll a Kárpát-medencei leletanyagban. Mindezek a különleges tárgyak jól érzékeltetik, hogy milyen, földrajzi értelemben is messzire ható 
diplomáciai és hatalmi rendszer épülhetett ki az egykor talán az alföldi szkíta műveltségű törzsek fölött uralkodó fejedelem körül.

  IV.114

Fejedelmi sírlelet
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz. közepe)
Ártánd, fejedelmi sírlelet homokbányából (1953)
Bütykös díszű, kúpos végű karperecek: Öntött arany; Átm.: 9,2 cm
Diadém: Domborított díszű aranylemez; Sz.: 2,2 cm
Gyöngyök: Préselt aranylemez; Átm.: 1,8-2,3 cm
Ruhadíszek: Préselt aranylemez; Átm.: 2 cm
MNM Budapest, 60.3.1-3; 60.3.7; 60.3.9; 60.3.10.
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  IV.115

Fejedelmi sírlelet
Középső vaskor, szkíta kultúra 
(Kr. e. 6. sz. közepe)
Ártánd, fejedelmi sírlelet homokbányából (1953)
Pikkelypáncél részlete: Bronz és vas; H.: 38 cm; Sz.: 17 cm
Spártai bronz hydria: Öntött, kalapált bronz; M.: 43,3 cm
Kétfülű bogrács: Öntött és lemezből domborított bronz; M.: 13,4 cm
MNM Budapest, 60.3.11–13.



  IV.116

Szarvas alakú pajzsdísz
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Tápiószentmárton, fejedelmi sírlelet (1923)
Elektronlemezből domborított, poncolt és zsinórdíszítéssel, szemén 
és fülén egykori üvegpaszta berakásnak való rekeszes kialakítás
H.: 22,7 cm
MNM Budapest, 47.1923.1.



  116–118:  A tápiószentmártoni és mezőkeresztesi aranyszarvasok
A Kárpát-medence méltán leghíresebb régészeti kincsei közé tartoznak az Alföld szkíta kori elitjének halomsíros temetkezéseiből előkerült 
tápiószentmártoni és mezőkeresztes-zöldhalompusztai, Borsod-Abaúj-Zemplén m.) aranyszarvasok. Valójában csak az utóbbi anyaga arany, az 
előbbit ún. elektronból, arany és ezüst ötvözetéből készült lemezből trébelték. A szarvasalakok megformálása erősen stilizált, a kontúrokat néhol 
zsinórszerű, ferde rovátkolás kíséri, a rekeszesen kialakított szemet és fület egykor színes üvegpaszta töltötte ki. A díszítményeket a hátoldalukra 
forrasztott kis karikák segítségével lehetett felszerelni, feltehetőleg pajzsra vagy tegezre. A Fekete-tengertől északra húzódó sztyeppéről és a 
Kaukázus északi lábainál fekvő Kubán-vidékről ismert párhuzamaik (Kosztromszkaja, Kul-Oba) alapján az aranyszarvasokkal felszerelt pajzsokat 
vagy tegezeket a legmagasabb rangú szkíta előkelők – a hazánkban előkerült darabok esetében talán éppen a Tisza-vidéki, szkíta kultúrájú népek 
fejedelmei – viselhették hatalmi és hadi jelvényként, megjelenítve az állatok alakjában tisztelt törzsi ősöket. A tápiószentmártoni és a zöldhalompusztai 
aranyszarvasok készítési helyét rejtély övezi. A kutatók véleménye megoszlik arról, hogy valamely fekete-tenger-melléki görög gyarmatváros, talán 
Olbia szkíta megrendelésre és ízlés szerint dolgozó ötvöseinek remekei-e, vagy már a Kárpát-medencében születtek a sztyeppei hagyományokat 
követő és a görög-szkíta ötvösműhelyek művészetét magas fokon űző mesterek keze alatt. Mindenesetre készítésüket és földbe kerülésüket 
a Kr. e. 7–6. századra helyezhetjük. Előkerülési körülményeik és állapotuk alapján elképzelhető, hogy a tápiószentmártoni és a zöldhalompusztai 
szarvasokkal díszített hadi jelvények is felkerültek arra a halotti máglyára, amelynek maradványai fölé a fejedelemi rangú személy halomsírját 
emelték. Zöldhalompusztán többek közt egy kisméretű oroszlánszobrokkal díszített súlyos aranylánc és 163 darab félgömbös aranygomb, míg 
Tápiószentmártonban egy kúpos végű arany fülbevaló kísérte a míves szarvasalakot.

   IV.118, lent és a túloldalon lent

Aranydíszekből álló kincslelet
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Mezőkeresztes-Zöldhalompuszta, fejedelmi sírlelet halomsírból (kurgán) (1928)
Szarvas alakú pajzsdísz: Vastag aranylemezből domborított, poncolt és zsinórdíszítéssel, szemén és fülén egykori 
üvegpaszta berakás nyomaival; H.: 37 cm; M.: 20,5 cm; 409 g
Oroszlánokkal és halfejekkel díszített lánc: 8 aranydrót szálból sodrott lánc (bronztárgyaktól eredő zöld patina 
nyomaival, eredetileg két darabban), karcolt díszű öntött oroszlánok és filigrán díszű halfejek; 
H.: 44,5 cm és 4,8 cm; Oroszlánok: H.: 4–4,8 cm, Halfejek: H.: 3,2–3,3 cm; Összsúly: 204,5 g
MNM Budapest, 1.1929.1–2.
A kincs, könyvben nem szereplő darabjai:
Aranypitykék: Domborított ranylemez (bronztárgyaktól eredő zöld patina nyomaival); 136 db, Átm.: 0,9 cm (133 db), 
Átm.: 0,6 cm (3 db); Összsúly: 56,2 g
Csonkagúla alakú csüngő: Elektron, karcolt díszítéssel; 0,62 g

  IV.117

Párduc alakú szíjelosztó
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Buj, szórvány
Aranyfóliával bevont bronz
Átm.: 3 cm
MNM Budapest, 5.1927.





  IV.119

A 118. képen szereplő 
szarvas alakú pajzsdísz részletei



  IV.120

Szemesgyöngyökből álló gyöngysor
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Szentes-Vekerzug, sírlelet
Üvegpaszta
Gyöngyök: Átm.: 1,5–3,2 cm
MNM Budapest, 53.51.87.



IV.121  

Gyöngysorok kaurikagylókból, 
üveg szemes- és borostyángyöngyökből

Középső vaskor, szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Szentes-Vekerzug, sírleletek

Gyöngyök: Átm.: 1–1,5 cm
MNM Budapest, 53.51.190; 53.51.211.
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  120–121:  Szemesgyöngyök
Az Alföld szkíta kori női és gyermektemetkezéseinek gyakori mellékletei az üvegpasztából készült ún. szemesgyöngyök, amelyek főként sárga alapon 
fehér keretben elhelyezett kék, pávaszemre emlékeztető díszítményükről kapták a nevüket. Ez az eredetileg a Kr. e. 8–7. századi Itáliából származó, de a 
Fekete-tenger északi partvidékétől Nyugat-Európáig széles földrajzi területen elterjedt gyöngytípus a sztyeppei népek közvetítésével jelent meg a Kárpát-
medencében már a Kr. e. 7. század végén, a Kr. e. 6. század elején. Általános kedveltségének jó jelzője, hogy a Hallstatt-kultúrkör egykorú, dunántúli és kelet-
alpi lelőhelyeinek leletanyagában sem ismeretlen, sőt divatja az Alföldön megérte a La Tène-kort is: a kelet-magyarországi késő vaskori kelta településeken, 
illetve temetőkben ez az ékszertípus az újonnan érkezett keltákkal keveredő, szkíta kultúrájú alaplakosság továbbélésének bizonyítéka.
A szemesgyöngyök viseletének módjára a sírokból előkerült darabok alapján következtethetünk: eszerint nyakláncként felfűzve, többnyire más 
gyöngytípusokkal, így például gömbölyded vagy lencse alakú borostyángyöngyökkel, kisméretű kék üveggyöngyökkel, tengeri eredetű kauri csigaházakkal 
kombinálva hordták őket.

IV.123  

Szkíta állatstílusban díszített tegezdísz
Középső vaskor, szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)

Budajenő, szórvány
Öntött bronz; H.: 11,5 cm
MNM Budapest, 52.89.1.

IV.124, középen lent  

Szkíta állatstílusban díszített tegezdísz
Középső vaskor, szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)

Komárom megye, szórvány
Öntött bronz; H.: 12,5 cm
MNM Budapest, 19.1930.

IV.122, balra fent  

Szkíta állatstílusban díszített tegezdísz
Középső vaskor, szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)

Mátraterenye
Öntött bronz; H.: 11,4 cm

MNM Budapest, 35.1931.1.
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  122–127:  Bronz tegezdíszek
Az íj és a nyíl a szkíták jellegzetes fegyverei voltak. Tárolásukra egy közös tegez, az ún. gorütosz szolgált, amelyet a harcosok az övükre függesztve 
viseltek törzsük bal oldalán. A tegezeket gyakran szerelték fel míves csontfaragványokkal vagy bronzból öntött díszítménnyel. Ezek a szkíta 
állatstílusú művészet kiemelkedő alkotásai.
A Kárpát-medencében előkerült, bronzból öntött tegezdíszek egy része még nagy valószínűséggel az észak-pontuszi sztyeppén, illetve a 
görög gyarmatváros, Olbia fémműves műhelyeiben készült. Ezek azonban előképül szolgáltak a Duna–Tisza-vidék mestereinek, így a Kr. e. 5–4. 
századra helyi gyártásuk is megindult. 
A két csoport stilisztikailag igen jól elkülöníthető egymástól: az olbiai körhöz kapcsolható, jellegzetes, kereszt alakú bronzdíszeken általában gazdag, 
állatstílusú ornamentika figyelhető meg, míg a Kárpát-medencei gyártmányokra a geometrikus megfogalmazás vagy a díszítetlenség jellemző. 
A kiemelkedő minőségű budajenői (Pest m.) és mátraterenyei (Nógrád m.) darabokon a kereszt rövidebb ágain nyulat tépő vadállatok, illetve 
részletgazdagon megformált lófejek láthatók, középen egy kuporgó ragadozó alakjával. A tegezdísz szárán oroszlánfejek, illetve ugrásra kész vadállat, 
a szár szélein ragadozómadár-fejek tűnnek fel. Szintén visszahajló csőrű ragadozómadár-fejként értelmezhető a cegléd-homokgyári (Pest m.) darab 
rövidebb ágainak díszítménye, amelynek erősen stilizált jellege azonban már a Tisza-vidéki vagy erdélyi készítésű, geometrizált darabok felé mutat (Kál).

  IV.126

Tegezdísz
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Kál-Belterület, sírlelet
Öntött bronz 
H.: 10,6 cm, Sz.: 6,2 cm
DIV Eger, 62.26.1.

  IV.127

Tegezdísz
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Magyarország, Ismeretlen lelőhely
Öntött bronz 
H.: 8,3 cm
MNM Budapest, 70.28.1.

  IV.125

Tegezdísz
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Gyömrő, szórvány
Öntött bronz 
H.: 8,6 cm; Sz.: 6 cm
FM Szentendre, leltározatlan



  IV.128

Bordázott, kúpos végű spirálfüggő
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6–5. sz.)
Törökszentmiklós-Surján, szórvány
Öntött elektron 
Átm.: 2,3 cm
DJM Szolnok, 62.4.188.

  IV.129

Bordázott spirálfüggő
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6–5. sz.)
Törökszentmiklós-Surján, sírlelet
Öntött bronz, aranyozott 
Átm.: 1,7 cm
DJM Szolnok, 62.4.36.

  IV.130, fent jobbra

Kúpos végű spirálfüggő pár
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Csárdaszállás-Hanzéli-tanya, sírlelet
Aranylemezzel burkolt bronz
Átm.: 1,8–2,2 cm
MMM Békéscsaba, 84.21.104.

  IV.131, fent jobbra

Bordázott, kúpos végű spirálfüggő pár
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Csárdaszállás-Hanzéli-tanya, sírlelet
Elektronlemezzel burkolt bronz
Átm.: 2–2,4 cm
MMM Békéscsaba, 84.21.55.

  IV.132, fent jobbra

Aranylemez ruhadíszek
Középső vaskor, 
szkíta kultúra (Kr. e. 6. sz.)
Csárdaszállás-Hanzéli-tanya, sírlelet
Poncolt díszű aranylemez
Átm.: 1,9–2,2 cm
MMM Békéscsaba, 84.21.24., 84.21.56.
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