
La Téne- és népvándorláskori sírok a Solt-Paléban. 

(Idetartozik a XXX-XXXI . tábla.) 

A hódmezővásárhelyi határ /soll-paléi V részében, a régi szegedi út 
jobb oldalán van Katona István halma.1 A várostól 2-5 km-re fekvő halom 
ma már nem eredeti alakjában van meg, de így is határozottan látszik, 
hogy teljesen szabályos formáját emberi kéz alkotta. Átmérője kb. 70 
m; csupán a széleken fekvő részei háborítatlanok, a középső részét még 
a kilencvenes évek végén lehordták. A halom földjében két élesen elkü-
löníthető réteg van. A felső: szikes, feketeföld helyenkint 90 cm mélysé-
gig lenyúlik; az alsó: sárga agyag. Leletek mind a két rétegből kerültek 
elő. Kétségtelen, hogy a halom közepének lehordása sok lelet elpusztítá-
sával járt, bár az előkerült leletekről nagy utánjárással sem tudtunk meg 
semmi bizonyosat. Az 1934. évi ásatás során 34 sír került elő, de ezekkel 
még nincs kimerítve a temető, mert a területnek körülbelül csak egyhar-
madát tártuk fel. A sírok térképét az 1. képen találja az olvasó. A feltárt 
sírok leírását az ásatás sorrendjében az alábbiakban, időrendi szétválasz-
tását az összefoglaló részben adjuk. 

/. sir. 45 cm mélyen kinyújtóztatott, hanyattfekvő férfi, 156 cm hosszú 
csontváza. Irányítása déldélnyugat-északészakkelet; fejjel déldélnyugat-
nak. Mellékletei: A mellkas bal oldalára csúszott mellcsont alatt vas-
fibula töredékei; formája nem volt megállapítható. Valószínűleg ugyan-
ennek a vasfibulának töredékei voltak a gerinccsont jobb oldalán is. Az 
áll alatt vasfibula sodronytekercse. A bal kar mellett, a könyökcsonton 
kívül, agyagedény (XXX. 18.); színe halványpiros; kihajló pereme alatt 
barázda fut körbe; magassága 10-5, szája 10-5, legnagyobb kihasasodása 
14, omphalosos feneke 5 cm, korongon készült. A csontváz jobb oldalán, 
könyöktől a térdig, hegyével a lábak felé fordított vaskard (2. kép; rekon-
strukciója a megmenthetetlen vasdarabok eredeti helyzete alapján felvett 
rajz után készült); teljes hossza 80 cm, amelyből a markolatra 12 cm 
esik. A penge szélessége a markolat alatt 5-6 cm. A kard alatt és mellett 
vaslánc töredékeket találtunk. 

1 Elhelyezkedését e kötet 3. közleményében lévő 1. képen ábrázolt térkép mutatja. 
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2. sir. Az előbbitől 1 m-re nyugatra 58 cm mélyen kinyújtóztatott, 
hanyattfekvő férfi, 160 cm hosszú csontvázát találtuk. Irányítása délnyu-
gat-északkelet; fejjel délnyugatnak. Mellékletei: A mellcsont alatt, a ge-
rincen bronz- és vasfibula; tipusuk olyan mint a XXX. 2—4. A kisméretű 
bronzfibula kengyele lemezes, a vas példány hossza 10 cm. A csontváz 
jobb oldalán, részben a felső karcsonton töredékes vaslándzsát (XXXI. 
15.) találtunk; csúcsával a fejtető felé volt fordítva; köpüjében a fanyél 
rostjai még meg voltak; jelenlegi hossza 41 cm; a 3'5 cm átmérőjű köpüre 
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Abb. 1. kép. 

14 cm esik. A lándzsához vaskés tapadt, de annyira töredékes volt, hogy 
rekonstruálni nem sikerült; amennyire eredeti helyzetében megállapít-
ható volt, a homorúan-hajló hátú kelta kések csoportjába tartozott. A me-
dencecsont baloldala alól, vaskés került elő (XXX. 9.); nyélnyújtványa 
hiányzik; jelenlegi hossza 13-5, a penge legnagyobb szélessége 2-5 cm. 

3. sir. 15 cm mélyen fekvő, szántás közben megsérült, női csontváz, 
beje hiányzott. Törzsének hossza 152 cm. A csontváz irányítása kelet-
délkelet-nyugatészaknyugat; fejjel keletdélkelet felé. A lábaknál hajlított 
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bronzlemez darabokat találtunk, amelyeknek rendeltetését nem lehetett 
megállapítani. 

4. sír. 70 cm mélyen, hanyatt fekte- r\ 
tett, kinyújtóztatott, 148 cm hosszú női j: íj 
csontváz. Irányítása északészaknyugat- :: • i 
déldélkelet; fejjel északészaknyugatnak. 
Mellékletei: A jobb és bal lapockacsonton 
egy-egy bronzfibula (XXX. 2—3.). A jobb 
könyök mellett bronz- (XXX. 4.), a bal éWLF* 
könyök mellett vasfibula. A tömör bronz-
ból készült fibulák igen jó fentartásúak; 
három nézetben történt ábrázolásuk, a tí-
pusról tökéletes képet ad. A medencében 
vaskés volt, de annyira töredékes állapot-
ban, hogy felvétele nem sikerült. A két 
alsó karon, a csuklók tájékán két-két 
bronzkarperec (XXX. 1., 5.); valamennyi 
nyitott, végeik kissé vastagodnak és egy-
más fölé futnak; bordák díszítik; átmé-
rőjük 5-3 cm. 

5. sír. 110 cm mélyen, csaknem tel-
jesen elkorhadt gyermekcsontváz. Irányí-
tása délnyugat-északkelet, fejjel délnyugat 
felé. Egyedüli melléklete néhány henge-
res, zöldszínű üveggyöngy volt. A csont-
váztól nyugatra kb. 30 cm távolságra juh 
csontvázrészek. 

6. sir. 140 cm mélyen hanyattfekvő, u 
kinyújtóztatott, 140 cm hosszú férfi csont-
váz. Irányítása délnyugat- északkelet, fej-
jel délnyugatnak. A fej tájéka bolygatott-
nak látszott. Mellékletei: A bal oldalon, 
a medencével egy magasságban ismeret-
len rendeltetésű vastöredékek (kés?). A 
medence tájékáról vascsat (XXXI. 2.). A ; 
fej mellől csontfésü töredékei kerültek elő. ; . 
E sírral egy helyen volt a ; ; 

7. sir. Teljesen feldúlt sír, amelyet . • 
az előbbi kiásásakor tettek tönkre. A csont- . . 
váznak semmi nyoma nem maradt. A mel- . ; 
lékletek közül csupán egy (XXX. 7.) bronz-
fibulát és néhány edény cserepet hagytak j ; 
a sír földjében. 

8. sir. 180 cm mélyen, bal oldalra . ,< XX 
fektetett, zsugorított gyermekcsontváz. -
Irányítása kelet-nyugat; fejjel keletnek. Abb. 2. kép. 

I 



162 Dr. PÁRDUCZ MIHÁLY 

Melléklete: A medence előtt két jellegzetes, de nagyon mállékony La 
Téne edény. A nagyobbik feketeszínű urna. amelynek száját a kisebbik, 
halványpiros edény födte. A sír in situ a múzeumba került. 

9. sir. 55 cm mélyen. Rossz fenntartású női csontváz. Irányítása 
észak-dél; fejjel északnak. Hossza 145 cm. A karok könyökben meghaj-
lítva a mellen keresztbe téve feküdtek. Mellékletei: A jobb és bal laipocka-
csontok tájékán rozsdacsomók (fibula?). A bal váll felett kettős csonka-
kúp alakú orsókarika töredékei. A nyak körül 64 karikaformájú, kék 
üveggyöngy. 

10. sir. 140 cm mélyen, teljesen elkorhadt férficsontváz. Irányítása 
nyugatdélnyugat-keletészakkelet, fejjel nyugatdélnyugatnak. A sír föld-
jében, a csontváz fölött és mellett farostok nyomait találtuk. A csontváz 
fölött lévő farostok 28 cm magas szintben voltak. Mellékletei: A fej mel-
lett balra, elég jól megdolgozott agyagból készült szürke színű, szűkülő 
szájú, kissé kihajló peremű edény (XXXI. 5.); pereme alatt borda fut kö-
rül; a borda és a perem közti részt függélyesen besímított vonalkázás dí-
szíti; a borda alatt két sorban, ovális alakú benyomott díszítések vannak; 
magassága 10-5, szája 7, legnagyobb kihasasodása 12, feneke 5 cm. 

A fej mellett jobb oldalon, csúcsával a fejtető felé fordulva köpüs 
vaslándzsahegy (XXXI. 14.); köpüjében a fanyél rostjai megmaradtak; 
jelenlegi hossza 32-5 cm; a 3 cm átmérőjű köpüre 11 cm esik. A medence 
táján erősen oxidált bronzcsat, vas pecekkel (XXXI. 4.). A felső lábszárak 
táján vaskés töredékei. A csontvázat valószínűleg jóval a temetés után 
megbolygatták. 

11. sir. 55 cm mélyen fekvő fiatalabb egyén, erősen korhadt csont-
váza. Irányítása déldélkelet-északészak-nyugat; fejjel déldélkelet felé. A 
csontváz hossza 140 cm. Melléklete nem volt. 

12. sir. 130 cm mélyen fekvő, bolygatott férfi csontváz. Hosszát nem 
lehetett megállapítani. Irányítása keletészakkelet-nyugatdélnyugat; fejjel 
keletészakkelet felé. A mellkas mellett ló alsóállkapocs csontját találtuk. 
Az összetört és szétszórt koponyacsontok között egymástól 20 cm távol-
ságra két bronz hajkarikát leltünk. 

13. sir. 80 cm mélyen fekvő női csontváz. Hossza 165 cm; irányítása 
nyugatdélnyugat-keletészakkelet; fejjel nyugatdélnyugatra. A csontváz 
bolygatott, melléklete lehetett az a néhány csontfésűtöredék, amelyeket a 
sír földjében szétszórtan találtunk. 

14. sir. 70 cm mélyen, csecsemő csontváza. Csak a koponyának nyo-
mai maradtak meg, a test többi része teljesen elkorhadt, így a csontváz 
irányítása sem volt megállapítható. Közvetlen szomszédságában juh cson-
tokat találtunK. Egyéb mellékete nem volt. 

15. sir. 65 cm mélyen. Teljesen elkorhadt csecsemő csontváz. A 
koponyának csak töredékei maradtak meg, s néhány tejfog. Irányítása 
nem volt megállapítható, melléklete nem volt. 

16. sir. 102 cm mélyen fekvő leánygyermek csontváza. Hossza 96 
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cin, irányítása nyugatészaknyugat-keletdélkelet; fejjel nyugatészaknyu-
gat felé. Ámbár a csontváz bolygatatlannak látszik, melléklete nem volt. 

17. sír. 40 cm mélyen fekvő, északkelet-délnyugat irányítású, gyer-
mekcsontváz. Feje északkeletnek fordult. Csaknem teljesen elkorhadt. A 
koponya tájékán vasrozsda nyomai látszottak. 

18. sir. 40 cm mélyen fekvő gyermekcsontváz. Irányítása nyugat-
délnyugat-keletésizakkelet; fejjel nyugatdélnyugat felé. Melléklete nem 
volt. 

19. sír. 140 cm mélyen, hanyattfekvő, kinyújtóztatott helyzetű férfi-
csontváz. Irányítása nyugatdélnyugat-keletészakkelet; fejjel nyugatdél-
nyugatnak. Csupán az alsó teste volt bolygatatlan. A sírgödör formája a 
sárga agyagban nagyon jól meglátszott. Melléklete csupán a fej balol-
dalán talált vassodronytöredék volt. 

20. sir. Ferde irányú aknasírban, elkorhadt gyermek csontváz. A sír 
mélysége a fejnél 190, a lábnál 230 cm. Hossza 110 cm. — 190 cm mély-
ségig a föld teljesen zavartalan volt. E mélység alatt, amint a sírgödör 
aknáját elértük, előtűnt az aknát kitöltő fekete föld, amely élesen elkülö-
nült a sírgödör sárgaagyag falától. A csontváz irányítása keletészakkelet-
nyugatdélnyugat; fejjel keletészakkelet felé. Hossza 80 cm. Melléklete 
egy trapézformájú vascsat volt (XXXI. 11.). 

21. sir. 40 cm mélyen. Hamvasztásos sír. A kalcinált embercsonto-
kat szén- és edénytöredékekkel együtt a csupasz földön találtuk. Gödör-
nek nyoma sem látszott. A mellékletek közül egy hólyagos karperec és 
egy bronzfibuia töredékei maradtak meg. Aránylag épen maradt meg a 
hólyagos karperecet kitöltő massza (XXX. 6., 8.), amely a hamvasztás 
következtében átégett s így a karperec formáját is elárulja; a karperecből 
csak kevés bronztöredék volt megmenthető. Az előkerült néhány borsó 
nagyságú bronztöredék, valószínűleg a hamvasztáskor megolvadt fibulá-
ból maradt meg. 

22. sir. 145 cm mélyen; kinyújtóztatott, hanyattfekvő férfi csontváz. 
Irányítása nyugatdélnyugat-keletészakkelet; fejjel nyugatdélnyugat felé. 
Hossza 152 cm. A felső combcsontok a közép tájon eltörtek s a lábszárak 
lesülyedtek. A sülyedésnek az e sír alá ásott 23. aknasír az oka. Mellék-
letei: A fej alatt csontfésü töredékei. A nyak körül hengeres-, gomb- és 
kettős csonkakúp-formájú pasztagyöngyök. (XXXI. 1.) 

23 sir. A 22. sír alá vájt aknasír, ugyanolyan, mint a 20. Az alsó 
lábszárak a 22. sír csontvázának alsóteste alá nyúltak. Nem lehet kétsé-
ges. hogy az aknasír a fiatalabb, ha nem is sokkal. Az akna mélysége a 
csontváz fejénél 185, a lábnál 245 cin. A csontváz irányítása keletészak-
kelet-nyugatdélnyugat; fejjel keletészakkelet felé. Hossza 145 cm. Mel-
lékletei: A jobb váll mellett, elég rossz fenntartású egyelu vaskes. Jelen-
legi hossza a nyélnyújtvánv nélkül 16 cm, legnagyobb pengeszelesseg 1-7 
cm. A nyak mell és a lábak tájékáról hengeres-, gömb- és kettőscsonka-
kúp-alakú pasztagyöngyök. A mellről rosszezüst fülönfüggő töredéke 
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(XXXI. 8.). Az ovális alakú függőkarika aljára, négy kölesnagyságú göin-
böcske forradt, amelyek között foglal helyet a belül üreges, babszem 
nagyságú gömb. A jobb oldali bordákon, a könyök táján, kettős-csonka-
kúpalakú agyagorsógomb. Az egyik rész alja és oldala zeg-zugos vona-
lakkal van díszítve (XXXI. 9.). A medencében négyzetalakú vascsat, alsó 
részén szövetmaradványokkal (XXXI. 13.). A bal medencecsonton nyitott 
bronzkarika (XXXI. 7.). 

24. sír. 88 cm mélyen elhelyezett gyermekcsontváz. Irányítása 
északkelet-délnyugat; fejjel északkelet felé. Melléklete nem volt. 

25. sir. 155 cm mélyen feldúlt, férficsontváz. Irányítása nyugat-kelet; 
fejjel nyugat felé. Mellékletei: A bal lábfej mellett, csúcsával a fej irá-
nyában fordított vaslándzsa (XXXI. 10.). Jelenlegi hossza 18 cm; a 2-8 
cm átmérőjű köpüre 11 cm esik. A fej mellett csontfésü töredéke. A mel-
len acél, két kovával. A medencében kis bronzcsat, bronzpecekkel (XXXI. 
6.). A pecek fejénél vasrozsda nyomok. 

26. sir. 80 cm mélyen elhelyezett csecsemő csontváz. Irányítása 
kelet-nyugat; fejjel kelet felé. A csontváz igen rossz fentartású. A fej-
nél madárcsontokat találtunk; egyéb melléklete nem volt. 

27. sir. 85 cm mélyen elhelyezett női csontváz. A csontváz irányí-
tása északészaknyugat-keletdélkelet; fejjel északészaknyugat felé; hosz-
sza 139 cm. Mellékletei: A nyak körül 75 kettőscsonkakúp alakú és 8 
vékony, karikaformájú kék üveggyöngy (XXX. 12.). A jobb könyök mel-
lett, kívül, két, a jobb térd mellett, ugyancsak kívül egy agyagedény. 
Kettőt sikerült teljesen épen kivenni (XXX. 19., 20.), a harmadikat any-
nyira összetörten emeltük ki, hogy összeállítása nem sikerült; ez volt a 
legnagyobb, de tipusa ugyanolyan, mint a két bemutatott edényé. Az 
utóbbiak közül az egyik (XXX. 20.) téglavörösre égetett, finom kidolgo-
zású edény, enyhén kihajló peremmel. Az edényke vállán barázda fut 
körül. Magassága 8, szája 7-5, legnagyobb kihasasodása 10, feneke 4-7 
cm. A másik edény színe szürke (XXX. 19.); agyaga egészen apró kavi-
csokkal volt soványítva. Az enyhén kihajló perem alatt 1 cm-re borda fut 
körül. Magassága 9, szája 8-8, legnagyobb kihasasodása 11-5, feneke 5 
cm. Mindkét edény omphalosos. Három bronz fibula. Típusuk ugyan-
olyan, mint a XXX. tábla 2—4. képeken bemutatottaké. A jobb és bal la-
pockán talált fibulákat a bordákon és a gerincoszlopon keresztül haladó 
bronzlánc köti össze. (3. kép.) A két láncos fibulát és a medencecsont fö-
lött talált harmadikat, a csontokkal együtt in sitii vettük fel. A bal alsó 
és felső karon egy-egy kerek átmetszeti! vaskarperec. Teljesen rongált 
állapotban kerültek elő. 

2tS. sir. 125 cm mélyen. Hamvasztásos temetkezés. A két urna, 80 
cm átmérőjű, alig észrevehető mélyedésben volt elhelyezve. Az urnákban 
nem találtunk semmit. Az urnákon kívül találtuk a kalcinált embercson-
tokat, és köztük egy csomóban disznócsontokat. Az urnák részben e cson-
tokra voltak reátéve. A hamvasztáskor megrongálódott mellékletek kö-
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zül, bronz fibula (XXX. 13.) és vaskés részei maradlak meg. A nagyobbik 
urna (XXX. 16.) eléggé kihajló peremű, szürke színű, omphalosos. Köz-
vetlenül a perem alatt alig észrevehető borda fut körbe, a vállon pedig 
barázda. Magassága 2 1 , szája 18-5, legnagyobb kihasasodása 24, feneke 
9 cm. A kisebb hasonló tipusú edényt nem sikerült összeállítani. 

29. sir. 30 cm mélyen elhelyezett csecsemőcsontváz. Csak a koponya 
maradt meg, a test többi része teljesen elkorhadt. A nyak körül kettős 
csonkakúp és kúpformájú kékszínű üveggyöngyök voltak (XXX. 11.). 

30. sir. 128 cm mélyen elhelyezett férfi csontváz. A teljesen elmállott 
csontváz hossza 156 cm; irányítása nyugatdélnyugat-keletészakkelet, fej-

Abb. 3. kép. 

jel nyugatdélnyugat felé. Mellékletei: A fej mellett csontfésű töredékei. A 

medence közepén vascsat (XXXI. 3.). 

31. sir. 35 cm mélyen fekvő erősen korhadt férficsontváz. Hossza 
170 cm; irányítása keletészakkelet-nyugatdélnyugat; fejjel keletészak-
kelet felé. Mellékletei: A fej jobb oldalán, csúcsával a fejtető felé elhelye-
zett, köpüs vaslándzsa. Annyira oxidálódott, hogy felvenni sem sikerült. 
A gerinccsonton bronzfibula sodronytekercs-része. A jobboldali mellkas-
részen, bomorúan ívelt hátú vaskés töredéke. A kés alatt téglaformájú ho-
mokkő darab. Hossza 7, vastagsága 2. szélessége 2-7 cm. A jobb meden-
cében 1 cm átmérőjű, hegyben végződő vasdarab. Jelenlegi hossza 5-5 cm. 
A jobb térden kívül, szürke színű agyagedény. Típusa és nagysága telje-
sen egyezik a XXX. tábla 15. képén látható edényével 

V sir 86 cm mélyre helyezett, jobb oldalára fektetett zsugorított 

csontváz Irányítása keletészakkelet-nyugatdélnyugat; fejjel nyugatdél-
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nyugat felé. Zsugorított hossza 90, teljes hossza 175 cm. Melléklete nem 
volt. 

33. sir. Teljesen feldúlt aknasír. A csontvázból semmi sem maradt 
meg. Az üregben juhcsontokat, egy gömbformájú, vörösesszínű tégla-
gyöngyöt és egy téglavörös színű agyagkorsót találtunk (XXXI. 12.). 
Magassága 205, szája 8-5, legnagyobb kihasasodása 16-5, feneke 8-8 cm. 
Nem korongon készült. Az akna mélysége a lent 200, fent 160 cm. Hossza 
165. szélessége 90 cm. 

34. sir. 95 cm mélyen hamvasztásos sír. 90 cm átmérőjű gödör alján 
volt elhelyezve két nagyobb és egy kisebb urna, továbbá két kisebb tálfor-
májú edény. Az urnák alatt és mellett égett embercsontok és egy csomó-
ban disznócsontváz részek voltak. Előkerült egy égéstől erősen megron-
gálódott bronzfibula 'több töredéke is. Típusa ugyanaz, mint a XXX. tábla 
2—4., de a lábnak a kengyelre visszahajló gömbdíszítését, lapos, kalapá-
lással előállított tag pótolja. Az edények közül három tipust mutatunk be. 
A nagyobbik edény (XXX. 15.) színe téglavörös, pereme meglehetőse-i 
kihajlik. Vállán barázda fut körbe. A talpgyűrűs fenék közepe homorú. 
Magassága 28'5, szája 13, legnagyobb kihasasodása 27, feneke 12 cm. 
Ugyanilyen formájú és nagyságú a másik nagy urna is, de színe szürke, 
s agyaga nem olyan ellenálló. A tálformájú két kisebb edény tipusát a 
XXX. tábla 17. sz. képünk ábrázolja. Színe szürke. A peremrész hengeres 
képzésű. Talpgyürűn áll. Magassága 5-5, szája 13, feneke 5-8 cm. A har-
madik tipust a XXX. 14. edénye mutatja be. A forma nem egyedüli; már 
láttuk ezt a tipust a 28. sírban, de ez kisebb. Színe szürke. Magassága 
15-5, szája 14-5, legnagyobb kihasasodása 19-5, feneke 7 cm. A vállat 
az edény testétől tagozás választja el. 

>s 

Feltártunk összesen 10 férfi, 6 női és 11 gyermek sírt; 7 sír csont-
vázának nemét nem tudtuk megállapítani. Volt 29 kinyújtóztatott, ha-
nyattfekvő helyzetű, 2 zsugorított, és 3 hamvasztott temetkezés. A sír-
gödrök alakja szerint voltak: szabálytalan ellipszisformájú vízszintes 
üregek, ferdén haladó aknasírok és 80—90 cm átmérőjű szabálytalan göd-
rök, illetve mélyedések. Koporsó nyomokat csak egy sírnál (10.) észlel-
tünk. Az aknasírok ürege fekete földdel volt kitöltve, a holttest is azon 
nyugodott. 

A nyújtott, hanyattfekvő csontvázak irányítása — amennyiben egy-
általában megállapítható volt — a következőképen oszlott meg: észak-
északnyugat-déldélkeleti irányítású volt három (4., 11., 27.); észak-déli 
irányítású egy (9.); déldélnyugat-északészakkelet irányítású egy (1.), 
északkelet-délnyugat irányítású öt (2., 5., 6., 17., 24.); keletészakkelet-
nyugatdélnyugat irányítású nyolc (10., 12., 13., 18., 19., 22., 30., 31.); ke-
let-nyugat irányítású kettő (25., 26.); keletdélkelet-nyugatészaknyugat 
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irányítású szintén két sír (3., 16.): tehát megközelítőleg észak-déli irányí-
tású volt 5, nyugatjkeleti irányítású 12 sír. Az említett főirányoktól való 
eltérés nem haladta meg a 22u-ot. A délnyugat-északkeleti irányítású 5 
sírt is be tudjuk osztani, ha a sírok mélységi adatait nézzük. Az első cso-
port sírjai kivétel nélkül kis mélységűek, a 85 cm-t nem haladják meg. A 
második csoport sírjai nem mutatnak ilyen szabályszerűséget, itt a sír-
mélység 15—155 cm között ingadozik. A délnyugat-északkeleti irányí-
tású 5 sír közül négy szintén kis mélységű, amiért is szintén az első cso-
portba osztjuk. Az első csoport sírjainak mellékletei egységesek, egy kul-
rurára urainak (kora La Téne); ennek a csoportnak csontvázas sírjaira 
jellemző temetkezési mód a mi lelőhelyünkön a megközelítőleg észak-déli 
irányítás és a kis sírmélység. E csoporton belül a nők fejjel északnak, a 
férfiak fejjel délnek voltak sírbatéve. Természetesen akadtak kivételek, 
de az igazán jellegzetes mellékletű sírokra a fenti megfigyelések érvé-
nyesek. 

A sírmellékletek alapján a leleteket öt csoportba oszthatjuk. Az első 
csoportba soroztuk az 1, 2., 4, 7, 8., 9, 11., 15., 17, 18, 21, 24, 26, 
27, 28, 29, 31, 34. sírokat; a második csoportba tartoznak a 6, 10, 13, 
19, 22, 25, 30. sírok; a harmadik csoportba osztottuk az 5, 14, 20, 23, 
33. sírokat, s végül a negyedikbe a 12. sírt. Az ötödik csoportba tartozik 
a 32. sír. Egyik csoportba sem tudtuk beosztani a 3. és 16. sírokat, mivel 
nem voltak mellékleteik, s a temetkezés módja sem nyújtott semmiféle 
támpontot korukat illetőleg. 

Az első csoport kulturális és kronologiai helyzetének megállapítása 
ma már nem ütközik nehézségekbe. A csoportba tartozó sírok közül há-
rom hamvasztásos temetkezés, a többi csontvázas, de ezek közül egy 
zsugorítva volt. 

A csoport jellemző leleteit a 2, 3, XXX. 1—20, XXXI. 15. képen 
mutatjuk be. Igen rossz fenntartása miatt a XXXI. 15. lándzsacsúcs for-
máját nem tudjuk rekonstruálni. Azonban a lándzsahegy közepén, mind-
két oldalán végigfutó borda határozottan La Téne jellegű. Hasonlóan rossz 
állapotú a 2. képen bemutatott kard is. Hossza, formája (csaknem a hegyig 
párhuzamosan haladó élek), továbbá a hüvelyen alkalmazott szíjtartó 
lemez alapján megállapítható azonban, hogy a La Téne II. sajátosságait 
viseli magán. Legközelebbi analógiája a gyomai kard, amelynek szintén 
volt kardkötő lánca.3 A kora La Téne leletek jellemző darabjai a XXX. 
I , 5. karperecek. Határozottan a La Téne I-be tartoznak a XXX. 2, 3, 
4, 7. sz. bronzfibulák, de a 34. hamvasztásos sír fibula töredéke (XXX. 
13.), amelynek felhajlított lába szorosan a kengyelre tapad, a La Téne 
ll-re utal. A XXX. 6, 8. hólyagos karperec megvan mindkét periódusban. 
Nem válnak ki a körnvezetből a vaskés (XXX. 9.), valamint a XXX. 10, 

I I , 12. ábrákon bemutatott kéküveg gyöngyök formái. A hatvan-boldogi 

3 Darnay Kálmán: Kelta lovassírról. Arch. Ért. 1906. 62. I. 1. és 3. ábrák. 
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telepen találjuk jó analógiáikat. Végül a kerámiai anyag a hatvan-bol-
dogi,3 kosdi4 és szőregi5 temetők edényeivel tart szoros rokonságot. 

Ha az elmondottak után temetőnk kronológiai helyzetét akarjuk 
megállapítani, akkor azt mondhatjuk, hogy az Alföld ama kevésszámú 
temetői közé tartozik, amelyek a La Téne I. és II. közötti átmeneti időt 
képviselik. 

Az Alföld területén a mi temetőnk a negyedik, amely az átmeneti 
periódusra esik. A legfiatalabb kétségkívül a gyomai" temető. Fibulái a 
leghatározottabban a La Téne II-be utalják. Csupán a már említett kard 
aránylag rövid volta (68 cm), ami inkább a La Téne I. kardjainak a sa-
játja —, továbbá az égetett és csontvázas temetkezés együttes föllépése 
helyezik az átmeneti korba. 

A szőregi temetőt Banner János a La Téne II-be utalja;7 Márton 
Lajos helyesnek tartja ezt a datálást a leletek túlnyomó részére, azonban 
a kerámiában fellépő régi elemek miatt valószínűnek tartja, hogy már az 
I. periódus végén történt itt temetkezés.8 Nagyon érdekes itt a három te-
metkezési mód, a csontvázas, a hamvasztásos és urnás temetkezés. A 
hamvasztásos módot, amelynél az elégetett holttest maradványait a sza-
bálytalan sírüregbe tették s az urnákat csak mellé helyezték, Banner át-
meneti módnak tekinti a csontvázas és urnás temetkezés között." Ha a 
mi temetőnket ebből a szempontból vizsgáljuk, rá kell mutatnunk arra, 
hogy itt a csontvázas temetkezés mellett csupán a hamvasztással találko-
zunk. Ha a két temetkezési mód közötti számarányt tekintjük, akkor 15 
csontvázas sírra 3 hamvasztásos jut. A 34. hamvasztásos sír La Téne 
Il-re mutató fibulája arra enged következtetni, hogy a temetkezésnek ez 
a módja a későbbi. Temetőnkben tehát a fiatalabb kort képviselő jelensé-
gek csak épen mutatkoznak, amiért is a szőregi temetőnél öregebbnek 
tartjuk. Leleteinek java részével a La Téne I. végébe tartozik. A két temet-
kezési mód egymásutánját határozott bizonyítékokkal a kosdi temető tá-
masztotta alá,10 ahol a csontvázas sírok fölé, a későbbi korban, kevésbbé 
mélyített sírokba hamvasztott holtakat temettek. A mi temetőnk krono-
logiailag úgy látszik a kosdi sírokhoz áll legközelebb. 

Az első csoportba osztottuk a csaknem minden melléklet nélküli 8 
gyermekcsontvázat is (11., 15., 16., 17., 18., 24., 26., 29.). Ezt a beosztást 

3 Pósta Béla: A hatvan-boldogi ásatások. Arch. Frt. 1895. 1—26. II. 
4 Fettich Nándor: Prehistorikus temető nyomai Kosdon, Nógrádmegyében. Arch. 

Ért. 1923—26. 234—241. 11. 
Márton Lajos: A korai La Téne sírok Ieletanyaga. Dolgozatok. 1933—34. 

114—116. ÍJ. 
r' Dr. Banner János: A szőregi La Téne temető. Dolgozatok. 1929. 90—114. 11. 
" Darnay Kálmán i. m. és Márton Lajos i. m. 122—23. II. 
7 i. m. 109. 1. 
8 i. m. 123. 1. és A korai La Téne kultura Magyarországon. Arch. Hung. XI. 

1933. 22. 1. 
0 Banner János i. m. 108. 1. 

10 Fettich Nándor i. m. 
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a sírok kis mélysége, néha az irányítás, de főként a 29. sírban lelt kék-
üveg gyöngysor indokolja, amely határozottan erre a korszakra mutat. 
A 8. sír zsugorított csontvázát a két edénymelléklet miatt helyeztük e 
csoport leletei közé. 

A második csoportot a 6., 10., 13., 19., 22., 25. és 30. sírok leletei ad-
ják. Legjellemzőbb darabjait a XXXI. 1—6., 10., 14. ábrákon mutatjuk be. 
Kétség nem férhet hozzá, hogy germán leletanyaggal állunk szemben. 
Kronologiai és ezzel együtt közelebbi népi hovátartozása sem kérdéses. 
E kulturának legjellemzőbb temetői környékünkön a kiszombori B, a gor-
zsai, a kishomoki és solt-paléi temetők.11 

A kultura kronologiai helyzetét, továbbá népi hovátartozását Török 
Gyula dolgozata tárgyalja, az összes idevonatkozó magyarországi lelet-
anyag felhasználásával. Utalva e munkára a nagyszámú analógiák fel-
sorolását itt mellőzzük. Török szerint a Kr. u.-i V—VII. századra tehető 
emlékanyag a gepidák hagyatéka. 

Jóval kérdésesebb a harmadik csoportba osztott 5., 14, 20, 23. és 
30. sírok anyagának helyzete. Az előbbi csoporttól megkülönbözteti a te-
metkezés sajátos módja (aknasírok), továbbá a trapézformájú csatok 
(XXXI. U , 13.). a rosszezüst fülbevaló (XXXI. 8.) és-a: (XXXI. 12.) agyag-
edény. A csatok az edény és a fülbevaló formája már az avar periódusra 
mutatnak. A csoportnak későbbi kronologiai helyzetét a 22. gepida és a 
23. aknasír egymáshoz való helyzete is igazolja. Az egymással érintkező 
két sírgödör azt árulja el, hogy az aknasírt később ásták. Az 5. és 14. 
sírokat a bennök talált juh csontok miatt osztottuk ebbe a csoportba. A.7 
elmondottak alapján a harmadik csoport sírjait avar korszakinak tart-
juk; az eltemetettek népi hovátartozása nem dönthető el határozottan. 
Talán az avar korszakig itt megmaradt gepidák temetkeztek e sírokba, 
akik néhány kevésbbé jellemző tárgyon kívül, az újabb temetkezési szo-
kásokat is átvették? 

Nem lehet kérdéses a negyedik csoportba osztott 12. sír kora. A sír-
üregben talált két bronz hajkarika már a koraközépkori leletek jellemző 
melléklete. 

Az ötödik csoport egyetlen sírja erős zsugorítása miatt is minden 
bizonnyal őskori, de éppen ezen a vidéken, ahol a neolitikum különböző 
kulturái, az aeneolitikum és a rézkor sokszor mellékletnélküli sírokkal 
vannak képviselve, hovatartozandóságát már csak azért sem lehet meg-
állapítani, mert ha kevésbbé volna zsugorítva, mint az itt talált példa is 
mutatja, a La Téne periódusba is tartozhatna. Dr. Párducz Mihály. 

11 A Kiszombor B temető leírását lásd Törüik Gyulának a Dolgozatok XII. köte-
tében megjelenő munkájában. A gorzsai temetőt Banner János dr. ismertette (Ásatások 
a hódmezővásárhelyi határ batidai és gorzsa. részében. Dolgozatok. 1933-34. 253-265 
11) A kishomoki temető anyaga publikálatlan, anyaga részben a szegedi, részben a 
h ód mez ő vás^rhe I y i v á r o° i m ú z e u m ba n van. A solt-paléi le letek.e írását lá^Parducz 
Mihály: Adatok az Alföld római-kori keramdjahoz c. a Dolgozatok jelen köte-
tében megjelent munkájában. 




