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1» Oyőr - Sopron m. 

Árpás. Győri múzeumban. 1. Sötétszürke urna, m. 18.1,száj 11.6, 
átm. 17.4, talp 8 cm. Lt.sz.22? /LXXXI.t.4./. 2. Világosszürke, 
finomfelületU urna. M. 27.6, száj 13, átm. 24.4, talp 11.4 cm. 
Lt.sz.2o4 /LXXXVI.t.4/. 3. Sötétszürke, finoman iszapolt anya-
gú fazék. Talpán profilált omphalos. M.16, száj 23, átm. 26.5, 
talp 8 cm/LXIX.t.5/. Benne vaetörmelékek és kis üvegdarab volt. 
Lt.sz. 266. 4. Középszürke, durva letört peremű kettős csonka -
kúp alakú urna. M. 13, átm. 14.6, talp 7 cm. Lt. sz. 261. 5.Sö-
tétszürke, jól iszapolt, vörös tégla—alapanyagú omphalosos tál. 
M. 7.4, száj 19.7, talp 4 cm. 2. forma Lt.sz. 267. Csontváz 
mellől, egy vaslándzsával került be.1/ 
Bágyog. 1 méter mélyen kőlappal lezárva egy bögre. LXVITl.t.2. 
tipus. Benne csontok. M. 15, száj 22, átm. 27, talp 9.4 cm . 
/Győr múz. Lt.sz. 277./ 
Balf. Sötétszürke urna. M. 25.5, száj 13, átm. 22, talp 8.8 cm 
/Sopron, múz. Lt.sz. l/lo. LXIV.t.8/. 
Beled. Összetartozó leletek Lázár Jenő gyűjteményéből a M.N.M.-
ban. Csontváz mellől került ki, mely a megtaláló felvilágosí-
tása szerint kb.2 1/2 m.méfyen feküdt. 1. feketére fényezett,fi-
noman iszapolt tál. M.9, száj 24.2, átm. 24.7, talp 7 cm. /I.t. 
3, 3a, l.f/ 2. Feketére polirozotc, belül világosabb tál. M. 
lo.6, száj 25.6, átm. 27.4, talp 7.4 cm./I.t. 2. 2a és LVII. t. 
3, l.f/. 3. Fekete, fényesre simitott tálka. M. 4, száj 13.3, 
talp 8 cm /I.t. 1, la, lb/. 4. Nagy fekete urna nyaktöredéke . 
/I.t.5./ Az edények mind finoman simítottak, úgy hogy alig le-
het észrevenni, hogy korongon készültek, 5. lo.5 cm átm. üre — 
ges bronzkarperec. Végei egymásba futnak. /I.t. 4. kép, fent; 
XXVII.t.l.tipus./ 6. 9.4 cm átm. tömör huzal bronzkarperec. /I. 
t. 4. kép, az előbbi alatt./ 7. 62 cm hosszú,5 cm széles roze-

1/ Említve a lelőhely, Men. Győr, 258.1. 
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dás vaskard és vaetörmelékek /I.t.4/. 8-lo. 16, 17 és 14 cm 
hosszú vaslándzsák /I.t.4/. 11. 19 cm hosszú vasollő /I.t.4/. 
12. 3o cm magas, sötétszürke MLinsenflasche". 
Bősárkány. Sötétszürke omphalosos tál, 9.tipus, teste valami-
vel magasabb, M. 5.3» száj 11, átm. 12.3, talp 5.6 cm /Pannon-
halma Gyűjt./. 
Csorna. A földszigeti dombról lapos babos bronzkarperec. Átm. 
6.8 cm /M.N.M. Lt.sz. 27 /1856.2/. 
Bgyházasfalu. I. lelet. 1937-ben került bé a soproni múzeumba: 
I. két 3.5 és 3 cm hosszú LT l.tip. rovátkolt kengyelü bronz-
fibula, felsőhúros, 3+3 csav. A félhajló láb közepén üres ko-
rong van,melyben visz. koráll berakás lehetett /XVIII.t.9./ 2. 
2.5 cm h. rovátkolt kengyelü bronzfibula töredék. 3. 3 db 1.8 
cm átm. lapos bronzkarika. 4. 2.4 cm átm. széles szdagból for-
mált bronz "karikagyűrű" /XXXIII.t.2/. 5. 6.5x5 cm átm. rovát-
kolt bronzkarperec /XXVII.t.9/. 6. Két db 8.4 cm átm. rovátkolt 
és pecsétlős, végein plasztikus "trombitamustrával" diszitett 
bronzkarperec /XXVII.t.8/,és egy harmadik hasonlónak a töredé-
ke. 7. 9.5 cm átm. sima bronzhuzal karperec, végei pecsétlősen 
profiláltak és a pecsétlők mellett bevésett vonaldiszités. A 
beszolgáltató szerint egy helyen találták. 
II.lelet. 1941-ben került be a soproni múzeumba. 1. 6.5 cm h. 
2+2 csav., felsőhúros LT l.tip. bronzfibula. /I.t.lo/. 2. Két 
darab 4.5 cm h. rovátkolt kengyelü hasonló fibula. /Il.t.l, I. 
t.8/. 3. 15.8 cm átm. pecsétlős végű bronztorques. Az egyik 
oldalon a pecsétlő mögötti kidudorodás mögött két beponcolt 
kör /II.t.3/. 4. 6.7x6 cm átm. bronzkarperec, a végei mellett 
véséssel diszitett /I.t.6/. 5. Bronzkarperec /I.t.9/. 6. Bronz-
karperec /II.t.2/. 7. 6.7x6 cm átm.rovátkolt bronzkarperec /I. 
t.7/. 8. 8x7.4 cm átm. rovátkolt bronzkarperec, a végződések -
kel szemben egy-egy trébelt köralakú aranylemez disziti. 
Gönyü. 9 cm átm. sima bronzkarperec, végei pecsétlősek és 
kétszer profiláltak. XXVII.t.4.tipus /Győr,múz.Lt.sz.44o/. 
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Győr. Világosszürke, simított felületű, omphalosos bögre,LXVII. 
t. 19.tipus /Esztergom múz. Lt.sz. 162o/. 2. Sima bronzkarpe -
reo, átm. 5.7 cm, végei kissé kiszélesednek és laposra vannak 
kalapálva /Győr, múz. Lt.sz. 5oo/. 
Győr - Kálvária. A Kálváriadomb keleti és délkeleti oldalán, 
már a mult század hetvenes éveiben kerültek elő kelta régisé -
gek. A győri múzeumba három összetartozó sir anyaga és több 
szórványlelet került be. 
I.sir. 1/ 1886-ban 2 1/2 m mélyen kelet-nyugati irányban fekvő 
csontvázat találtak. Nyakán 64.5 cm h. bronzlánc, / karjain 8 
cm átm. gagát karperec és egy 8.8 cm átm. Uvegkarperec. .Belül 
lapos, külső oldala domború. Szine zöld, a külső oldalán sötét-
kék üvegszálból fonatos diszitmény. /XXXII.t.l./3/ Lábszárain 
három-háromtagú hólyagos lábperecek. 1 tag átm. 5.5*8 cm. Vá-
szondarab maradványai rozsdásodtak a felületére.^/ Pattintott c 
tűzkő feküdt a sirban. / Két korongalakú, középen átfúrt, kék 
üveggyöngy. 
II.sir. Csontváz mellől előkerült leletek. 1. Világos téglaszí-
nű, omphalosos bögre. LXIX.t.lo.tipus. M. 12.8, száj 18, átm. 
23.5, talp 9 cm. Lt.sz. 278. A csontváz karjain két karperec.Az 
egyik 7x6.5 cm átm., rovátkolt, babos zárt fcronzkarperec. A 
belső oldala sima, a babok közt köz. Lt.sz. 549. üreges, habo-
zott .háromszorosan gyöngyözött 9 cm átm. bronzkarperec XXVIII. 
t.3.tipus. Lt.sz. 55o. 

1/ Lovas Elemér: Mon. Győr. 258.1.- Kelta leletek a győri kál -
váriai és újszállási temetőkből és Rábatamásiból.- Keltische 
Funde aus Győr und Rábatamási, Fóli a Archaeologica, I —II. 
1939. 88-96.1. 

2/ Lovas /Folia/ 88.1. l.kép 2. 
3/ Lovas /Folia/ 88.1. l.kép 1. 
4/ Lovas /Folia/ 88.1. l.kép 3. 
5/ Lovas /Folia/ 88.1. l.kép 4. 
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III, eir. 9.2 cm átm. üreges, rovátkolt, háromszorosan gyön -
gyözött bronzkarperec. Lt.sz. 546. 6.6 cm átm. lignitkarperec, 
félkörös átmetszetü. Lt.sz. 545. 
Szórványos leletek: 1. Világosszürke bögre, LXIX.t.18. tipus, 
kissé élesebben profilált. M. 9, száj 8.8, átm. 11.6, talp 5.6 
cm. Lt.sz. 276. 2. Fekete, egyfülü bögre, talpén kis omphalos. 
M. 6.8, száj 8, talp 5.6 cm. Téglalapalakban elhelyezett pon -
tokkal diszitve. Lt. sz. 291. /LXXIV. t.6./ 3. Feketére polí-
rozott egyfülü bögre. Füle a perem fölé magasodik, két kidu -
dorodás disziti. A száj felé eső része letört. II. 7, száj 6.4, 
átm. 7.8, talp 4.5 cm. Lt. sz. 29o / LXXIII. t. 6. / 4. Vilá-
gosszürke, karcsú nyakú edény. Végig erős korongolás nyoma lát-
szik. M. 11, száj 4, átm. 11, talp 5 cm. Lt.sz. 275 /LXI.t.5/. 
5. Középszürke bögre. M. 9.6, száj 12.4, átm. 16.4, talp 6.6 
cm. Lt.sz. 287. LIVII. t. 17. típus. 6. Világosszürke, behúzott; 
peremű tál. M. 8.6, száj 17, talp 7 cm. 9. tipus, de talpa 
nincs. Lt.sz. 286. 6.8 cm átm. üreges»rovátkolt bronzkarperec, 
záródásánál bekarcolt fenyőágminta. Lt.sz. 432. 7.Babos bronz-
karperec töredéke. Belül sima, a babok egymástól kis távolság-
ra. Lt.sz. 437. 8. 7.5 cm átm. babos bronzkarperec. A babok 
közt kis köz. Lt.sz. 433. 
Győr-Szeszgyár. Szórványleletek a győri múzeumban: 1. Világos-
szürke bögre, m. 6.2, száj 8.6, átm. lo.4, talp 4.4 cm. Lt.sz. 
24/1931 /LXIX.t.lo/. 2. Középszürke tál, alsó részén hornyolá-
sok. M. 5.4, száj lo.3, talp 4.1 cm. 7.tipus. Lt. sz. 6/1934. 
/LVIII.t.l/. 3. Középszürke, vastagfalu nagy urna. M. 28, átm. 
23, talp lo.l cm. Lt.sz. 23/1931 /LXXXI ,t. 9/. 
Győr-U.lszállás. A Budai-út Jobb, déli oldalán kerültek elő a 
leletek, melyeket Fábry Ernő gyűjtött össze és ismertetett1/ a 
Győri Közlönyben. Méry Etel, a győri bencés gimnázium akkori 
vezetője szintén Jelen volt az ásatásoknál és kiegészítette 

1/ Fábry Nándor, A /győri/ Kiskúthoz közel lévő ujszállásoknál 
felásott temetkezési halomról. Győri Közlöny, 1871. 5-55.at. 
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Fábry edatait.1/ A sírok egy 3.33 m magas ée 9o méter kertlletü 
halomból kerültek elő. A halom felső részében újkori csontvá-
zak feküdtek, alatta a homokrétegben kerültek elő a puszta 
földbe temetett csontvázak. Legnagyobbrészt arccal keletnek, 
vagy fejjel délnyugatnak feküdtek. A leletek a győri múzeumba 
kerültek. 
I. sir. A legteljesebben megmaradt sirlelet. Leírását Fábry' és 
Méry is közli. /Méry 8. sir./ A sir anyagát Lovas Elemér egyez-
tette és publikálta. / 1.32 m mélyen, a halom nyugati oldalán 
női csontváz. Feje délnyugatnak, jobb vállára hajlik.Jobb vál-
lánál nagy grafitmázas agyagkorsó,mely a kivételnél tönkrement. 
A csontváz nyakán 16 "fölgolyóból álló nyakperec,melynek egyes 
tagjaira ruhafoszlányok tapadtak." Lovas Elemér megállapítása 
szerint két hólyagos karperec.Egy hólyag m. 2.8 cm. Lt.sz.398-
9.-V A csontváz mellén jobb felől lo cm h. bronzfibula. IT.2. 
tip. alsóhúros, 2-2 csav.A láb kapcsolódásánál háromtagura pro-
filált gombbal van ellátva,minden tag rovátkolt,csavarodó sza-
laggal diszitett.4/ A láb a diszitett gomb előtt és után profi-
lált. 

A mell balfelén vasfibula töredéke. H. 5.7 cm, teljesen 
összerozsdásodott, de ki lehet venni, hogy LT. 2.tipus.5/ Csí-
pőjénél 2.5 cm h. finom bronzlánc /Lt.az.451/,melyhez "delphin 
alakú kapocs" volt erősitve. Ez egy 5 cm h. törött bronzfibula. 
Kengyele mélyen rovátkolt, spirálisa é 

s lába törött.Visz»XVIII. 
t.5*tipusú fibula lehetett. Lt .sz. 45O. / Jobb kezefején 6.2 cm 
átm. tömör, egymásrafutóvégü bronzkarperec.. Felületén bemélyi-
tett S ós pálcadiszitések. Lt.sz. 4o8 /XXI^,.t.lo/.7/ Bal kezén, 
4 cm átm. gagát karperec.8/ "Jobb térde mellett vaskapocs." Ez 1/ Méry Etel, Arrabona temetői, Értesltvény a Pannonhalmi Szt. 

Benedek Rend Győri Főgymnáziumáról az 1875/76 tanév végén , 
Győr. 1876. Az ujszálláai temető 5o-59.1. 

2/ Lovas /Folia/ 88-96.1. 
3/ Lovas /Folia/ II.t.1,2. 
4/ Lovas /Folia/ III.t.l-la. 
5/ Lovas /Folia/ III.t.5. 
6/ Lovas /Folia/ III.t.8. és 4. 
7/ Lovas /Folia/ lll.t. 7-7a. 
8/ Lovas /Folia/ II.t.3. 
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tulajdonképen egy 5 cm h. LT 2. tip. felsőhúros vasfibula töre-
déke. Lt.sz. 474.V A győri múzeumban ugyanennek a sirnak az a-
nyagába beosztva találunk néhány leletet, melyek Pábry és Méry 
publikációiban nem szerepelnek. 1. 3-3 ceav., felsőhúros LT. 1. 
tip., széles kengyelü bronzfibula. H. 4 cm. Lt. sz. 469 /XX, t. 
9/2/ 2.2 db 7.2 cm átm. kerek átmetszetü bronzkarperec, egy he-
lyütt négy lapbői alkotott tojásforma tag disziti. Lt.sz. 4o9a-
b. /XXVII.t.3/J/ 3.6 

cm átm. tömör bronzkarperec,pecsétlős vég-
ződésű.V XIX.t.2. tipus. 4. lo cm h. bronzlánc töredéke. Egy 
tag 6 mm átm. Lt. sz. 452."V 
II. sir. /A múzeumi Jegyzékben, mint 22. sir szerepel./ 1. 4.1 
cm h. 3.2 cm sz. ovális alakú, egyik végén átfúrt csontdarab.2. 
2.6 cm h, 3-3 csav. LT.l.tip., felsőhúros, rovátkolt kengyelü 
bronzfibula. Lt.sz. 468. 3. 4.7 cm h. felsőhúros, töredékes 
vasfibula. Lt.sz. 472. 4. Korállszemek és kettős csonkakúp ala-
kú zöldeskék üveggyöngyök. Egy lilaszinü. 
III. sir. /Méry l.sz. sir./ Méry a következőképen Írja le: 1. 
"Nagy csontváz, ivalakra hajlított gerincoszloppal, balkezén 
zárt bronzkarperec, Jobb vállánál 12 cm magas, 12 cm fenék és 
2o cm nyilásátmérővel edény, benne 33 cm h. rőmai olló." Az ol-
lót és a karperecet nem sikerült azonositani, az edény talán 
azonos a 269 Lt.sz. tállal. LVIII.t. 1. tipus. M. 11.6,száj 22, 
talp 12.4 cm. 
IV. sir. /Méry 2.sir./"Fekvése arccal keletnek, fejénél Jobbra 
grafitmázas urna, melynek magassága 22 cm, öble átmérője is 
annyi, szájnyílása 14 cm, fenékátmérője 12 cm. A csontváz lá -
bain ötvenbabos, körényvégü nyilt lábperec bronzból." Az edény 
Lt.sz. 228, szine fényesfekete. Talpgyürü, mely igen kicalt 
horaorodik befelé. Vállán körgyűrű. /LXIV.t.5./ 

1/ Lovas /Folia/ III.t.6. 
2/ Lovas /Folia/ III.t.3-3a. 
3/ Lovas /Folia/ II.t.4. 
4/ Lovas /Folia/ II.t.5. 
5/ Lovas /Folia/ III.t.9. 



- 7 -

V. 3lr. /Méry, 3.sir./ "Csontváz 13 cm átm. nyakpereccel,amely 
15 mm-nyire kiszélesült hengerke forgatása által volt nyitható 
és zárható. Karjain tömör- és iireshengerü és zárt perecekkel.a 

.-»nyaknál aprószemü lánc."A torqués talán azonos a XXV. t.2. sz. 
alatt bemutatott, 14 cm átm., 413 Lt.sz. darabbal. 
VI. sir. /A múzeumi feljegyzésekben 12. sz. sir./ Csontváz mál-
lói került elő egy sötétszürke urna. M. 22.5, száj 11, átm.21.^ 
talp 9.4 cm. Lt.sz. 232 /LXXXI.t.7/. Ugyancsak ide van sorozva 
egy 8 cm átm. sima huzal-bronzkarperec, végei kissé megvastagod-
nak. Lt.sz. 443. 
VII. sir. /Múzeumi feljegyzésekben 7. sir./ 1. Sötétszürke ur-
na. M. 15.6, száj 11, átm. 17, talp 7.4 cm. Lt.sz. 223 /LXXXI. 
t.5/ 2. Lemezből hajlított, egymásbafutóvógü karperec. Átm.7.3 
cm. XXVII.t.2.tipus. Lt.sz. 4o6. 3. Gagát karperec 6 cm átm.tö-
redéke. Lt.sz. 459. 

Nem azonosítható leletek a győri múzeumbein. 

1. LT.2.tip. bronzfibula lábtöredéke Lt.sz.471. 2. 7.5 cm átm.pe-
csétlősvégü sima bronzhuzal karperec. Lt.sz. 4o7. /XXVII. t.4./ 
2. 6.3 cm átm. sima, kis pecsétlős végződéssel ellátott bronz-
karperec. Lt.sz. 416. 3. 6.4x5.8 cm átm. négyszögletes átmetsze-
tü huzalból formált nyitott bronzkarperec. Lt.sz. 417. 4. 8.1 
cm átm. kerek, huzalkarperec, végei ellaposodnak és egy szöggel 
vannak egymáshoz erősitve. Lt.sz. 415. 5. Sötétszürke tál,fene-
ke lyukas. Belsejében bepecsételt minta. M. 8.4, száj 22, talp 
°.5 cm. Lt.sz. 253. 3.tipus. /LVII.t.7 és LIX.t.1/ 6. Sötétszür-
ke tál, belsej eben negy~negy koncentrikus körből álló bepecse — 
telt diszités. M. 7.4, száj 18.8, talp 7 cm. Talpa közepén om-
phalos, melyet egyszeri árkolás vesz körül. Lt.sz. 252. Csont -
váz mellől került elő. 3. tipus. /LVII.t.6. és LIX.t.4./ 7. Sö-
tétszürke urna, kis talpgyürün áll, mely kissé behomorodik. M. 
2o, száj 17.6, átm. 27.2, talp 11.2 cm. Lt.sz. 235. Pereme alatt 
egy körgyűrű, ez alatt négy mély hornyolás. /LXXXI.t.12./ Csont-
váz mellől került elő. 8. Fekete, kis talpgyürün álló gömbölyű 



urna. Talpgyürüje kissé behoraorodik, ebből még egy omphalos ug-
rik vissza. Lt.sz. 238. /LXXXVI.t.3./ 9. Sötétszürke urna. Tal-
pa közepén kis omphalos, ezt egy hornyolat fogja körbe. M.19.6, 
száj 13.5, átm. 18.6, talp 9 cm. Nehézkes, zömök forma LXXXI.t. 
1.számhoz hasonlit, de nyaka szélesebb. Lt.3Z. 234. lo. 5 cm.h. 
rovátkolt kengyelü, alsóhúros,"2-2 csav. bronzfibulatöredék. -
/Pannonhalma, gyűjt./ 
A győri múzeumba a következő szórványos leletek kerültek be 
Egyházasfaluróls 1. 6,6 cm h. sürün rovátkolt kengyelü letört 
lábú bronzfibula. 3+3 csav., felsőhúros. Lt.sz. 544. 2. Sima, 
üreges bronzlemez karperec, végei egymásba futnak, átm. 7 cm. 
Lt.sz. 543. XVII.t.l.tip. 3. üreges bronzlemez karika töredéke, 
átm. 9.6 cm. Lt.sz. 546. 4. 6.3 cm átm. rovátkolt, kissé széle-
sedő végű bronzkarp erec, Lt.sz. 542. 5. Lapos bronzszalagbol 
hullámvonallá formált karperec töredéke. Szélessége 5 cm /XXIX. 
t.5/. Lt.sz.541. 6. 66 cm hosszú, 4 cm sz. vaskard, markolata 3. 
tipus. A tokon megvan a keresztvas. Lt.sz. 673. 7. 3.8 cm ezé -
les kardtok töredéke. Rajta 3.tip. kardfüggesztő. Lt.sz. 672. 
Győrszemere.1/ A II.N.M. birtokába vétel útján jutott a követke-
ző, csontvázas sirből származó lelet: 1, Középszürke téglavörös 
alapú fazék. M. 25.8, száj 2o, átm. 3o, talp 13 cm. Lt.sz. 14/ 
1935,1 /LXXIX.t.l/. 2. Antropoid markolatú tőr. Pengéjéből tö-
redék van meg. H. 18.5 cm, a markolat 11 cm. Lt.sz. 14/1935, 2. 
/XLVII.t.2/. 3. Összerozsdásodott kardkoptató visz. a tőrhöz 
tartozott. 1. v. 4. tipus egy vaskarika forrott bele. Lt.sz.14/ 
1935,4. 4. Vaskarika és vasszegek töredékei. Lt.sz. 14/1935 , 
5-6. 5. Penőkő Lt.sz. 14/1935,7. 6. Két cseréptöredék. Egyik 
szürke, násik okkersárga, Lt.sz. 14/1935,8. 
A győri múzeumban 28.5 cm h. vaskasnek két töredéke, a nyél ka-
rikában végződik. LII.t.5.tipus. 
Hegykő. 1937-ben a soproni múzeumba a köv. tárgyak kerültek be: 

1/ Tompa, Bericht. 112.1. 53.t.3. 
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1. Fekete felületű, vörös alapanyagú urna. M. 18, száj 14, átm. 
19, talp 11.5 cm. Talpán kis körgyűrű, mely belül kissé vissza-
ugrik és omphalost képez. /LXIV.t.6./ 2. 24 cm h. 6.5 cm sz. 
vaslándzsahegy /L.t.13/ 3.66 cm h. 5 cm széles rozsdás vaskard. 
Végén a csúsztatópánt kivehető, 5. tip. Visz. összetartozó sir-
lelet részei. 
19ol-ben került be ugyancsak a soproni múzeumba: 7 x 6 cm átm., 
sürtln rovátkolt, apró pecsétlősvégü bronzkarperec.'''/ 
Ki sárpás ld. Mórichlda 
Koroncó. Világosszürke urna. M. 3o.8, száj 18.5, talp 13.4 cm . 
/M.N.M. Lt.sz. 199/1871,2, LXXXV.t.9./2/ 
Likócspuszta. Sötétszürke, igen lapos omphalosos edény, LXXXI.t 
12.tipus, de nyaka karcsúbb. Sötétszürke. M. 2o, száj 15, átm. 
25, talp 9 cm /Győr, múz. Lt.sz. L 432/. 
Nagyécs. Sirlelet részeit képező 5 karperec a M.N.M.-ban. Már -
ton, Dolg. 136.1. Emlitve a lelőhely Mon. Győr, 258.1. Ábrája 
Márton, Arch.Hung. VIII.t. 18-22. 
Szórványleletek a győri múzeumban: 1. Tődombi szőlőhegyről vi-
lágostéglavörös, széles fazék, pereme letört. M. 26, átm. 31. 
Száj lo.8 cm. Lt.sz. 237. 2. Középszürke gömbölyű urna, LXXXI.t 
2. tipus. M. 2o, száj 13.2, átm. 2o, talp lo.5 cm. Lt. sz. 236. 
3. 7.5 cm átm. babos bronzkarperec,XXVII.1.12.tipus. Lt.sz.437. 
Nagymórichida-Kisárpás• Barnásszürke urna. M. 22.2,száj 12,átm. 
2o.6, talp 9.8 cm. /Veszprém, múz. Lt.sz. 113.p. LXXXIV.t.5./ 
Nagymórichlda-örerárpás. Szórványleletek a veszprémi múzeumban: 
1. Világos hamuszürke szitulaformájú urna. M. 14,száj 15.6,átm. 
2o.6, talp lo cm. Lt.sz. 93 p. /LXIV.t.l./ 2. Középszürke,tö-
röttperemü bögre. LXIX.t.13.tipus, de lent kissé gömbölyűbb. M. 
9.6, átm. 11.4, talp 6.3 cm. Lt. sz. 94 p. 3. Középszürke, jól 
1/ Márton: Arch. Hung. 39.1. 
2/ ÁÉ 187o, RF. III. 166-167. Mon-Győr 258.1. 
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iszapolt, simitott felületű bögre. M. 6.9, száj 11, átm. 13, 
talp 6.5 cm. Lt.sz. 97.p./LXVIII.t.l7/ 4. Világosszürke, fi -
nomra iszapolt bögre. M. 7, száj 8, átm. lo.4, talp 6.6 cm.Lt. 
sz. 98 p. /LXVII.t.12/ 5. Középszürke, csillámos felületü om-
phalosos tál. M. 4.9, száj 14.7, talp 37 cm, de csak egy kör-
gyűrű disziti. 3.tipus. Lt.sz. lol p. 6. Világosdrapp urna,om-
phalosos. M. 26.4, száj 13.2, átm. 24.4, talp 9.6 cm. Lt. ez. 
lo2, p.LXXXVI.t.4.tipua, hasán két mély hornyolat. 7. Közép -
szürke urna, nyakán besimitott zegzugos hullámvonal.M.23,száj 
14.4, átm. 22.4, talp lo cm. Lt.sz. lo3 p. LIV.t.9. XCII.t. 1, 
la/. 
Nyulfalu. 1. 4.8 cm h.bronzfibulatöredék. Győr,múz. Lt.sz.125/ 
1927, 15. 2. 27 cm h.meghajlitott vasrúd. Győr,múz. Lt.sz.125/ 
1927, 25. 3. 2? cm h. háromszorosan meghajlított vaslándzsa, 
hosszú, keskeny tipus. Győr, múz. Lt.sz. 677. 4. 47 cm h. kes-
keny, meghajlított vaslándzsa. Győr, múz. Lt.sz. 678. 
öregárpás, ld. Nagymérichida. 
Ordőd-Babőt. A temető a falu keleti házsorának kertjeiben fek-
szik, melyeket az északi irányban haladó árok szegélyez. 1878 
óta kerülnek itt elő a leletek,rendszeres ásatásra azonban saj-
nos nem került sor. Két sir leirása maradt meg, melyet Bella 
publikált.Vvőlcsei Ábel és Heiner Gellért gazdák földjén több 
csontváz került elő. "Egyik mellett ott volt kardja, kése és 
lándzsája, a másik mellett agyagpohár, karperec és fibula; va-1 
lamennyi lelet határozottan La Tene jellegű." Bella ismertet-

2 
te /a lelőhelyet és bemutat néhány leletet; Márton^/ pedig is-
merteti belőle a korai jellegű anyagot.A következő felsorolás-
ban tipolőgiailag hozzuk a leletet, mert a meglévő adatokból 
semmi összefüggésre következtetni nem lehet, a lelőhely arány-
lag_kis területen fekszik, igy még az egy évben való bekerülés 
1/ Bella Lajos, Titkári jelentés, Jelentés a sopronmegyei ré -

gészeti társulat 1893 évi működéséről, 1894. 9.1. 
2/ Bella Lajos, Babóti leletek, AÉ. 1894. U.F.XIV.3ol-5. 1. 
3/ Márton, Dolg. 137-14o.l. 
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sem jelentős. A leletek legnagyobb része a soproni múzeumba ke-
rült. A felsorolt darab után zárójelben a leltári számot és be-
kerülési évét adjuk, ha más múzeumban van, ugyanott tüntetjük 
fel. 
Pali. 8 cm átm. bronzkarperec. Bronzszálból csavart tojásalakok 
diszitik. XXVIII.t.12.tipus. /Győr,múz.Lt.sz.438./ 

I. Ékszerek. 

a/ Pibulák: 1.11 cm h., LT l.tip., felsőhúros, 2+2 csav.bronz-
fibula /5o/9, 19o4, XVIII.t.7/ 2. 4.5 cm h. letörtlábú bronz-
fibula. Bella Írja le részletesen. A kengyelén s zöge cselé s,visz. 
korállal volt diszitve.1/ 
b/ Torques. Karmantyúé záródású torques töredéke, a karmantyún 
finom rovátkolt diszités.2//9/51/. 
c/ Kar és lábperecek. 1. Két db 6x6.5 cm átm. rovátkolt, kiszé-
lesedő végű bronzkarperec.V /44/9, 1881 / 2. 8.5 cm átm. ro-
vátkolt, pecsétlős végű bronzkarperec 4 db /6/9, 1888 / 3.6.5x 
6 cm átm. rovátkolt, pecsétlős végű bronzkarperec /42/9,1881/.5' 
4. Rovátkolt, kissé kiszélesedő végű bronzkarperec, a végekkel 
szemben ugyancsak kiszélesedik. /I.t.7.tipus./ Átm. 7.5x8 cm 
/37/9, 1881 / 5. Lapos huzal, rovátkolt karperec, végei kiseé 
megvastagodnak. Átm. 6x7 cm. /38/9,1928 / 6. Két db rovátkolt 
bronzhuzal, pecsétlős végű karperec. Átm. 6 cm /38/9, 1928 /7. 
Két db 8.5 cm átm. rovátkol* és volutás gombokkal diszitett 
bronzkarperec. /52/9,1888/5/ g. 7.5x8 cm átm. zárt, babos 
bronzkarperec,/41/9, 1879/C 9. Három babos bronzkarperec,a vég-
ső tagok kissé nagyobbak. Átm. 7x55 cm /36/9, 1881/ lo. 7.4 x 
5.7 cm átm. babos bronzkarperec. /41/9, 1879/6/ 11. 8x6 cm átm. 
szaggatottan babozott bronzkarperec, /36/9, 1879/. 12. Két db 

1/ Bella, u.o. 3o5.1. 7 ábra, Márton, Dolg. XXXI.t.7. 
2/ Márton, Dolg. XXIV.t.11. 
3/ Márton, Dolg. lo4.1.3 kép, lent 
4/ Márton, Dolg. 102.1. 3 kép fent 
5/ Bella, u.o. 3o5.1. 3a-3b,Márton,Dolg.XXXI.t.3a-3b. 
6/ Bella, u.o. 2a-2b, Márton, Dolg. XXXI.t. 2a-2b. 
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ékrovásos mustrával díszített bronzhuzal karperec nyitott. Átm. 
6x6.2 cm. /M.N.M.Lt.az. 83/19o8, 9-lo/ XXIX.1.11.tipus. 13. 7.5 
cm átm. sima huzal bronzkarperec, a kát váge egymáshoz simul. 
/38/9, 1928/ 14. Két db sima bronzhuzal karperec, nyitott /37/ 
9, 1881/ 15. Lapos bronzszalag karperec, végei tagoltak. Átm. 
6x6.5 cm /JXIX.t.3/1/3B/3, 1928/ 16. 52/9 sz. alatt /1881/ egy 
sima tagoltvégü bronzhuzal karperec.2/ Átm. 6.5x7.5 cm, és két 
rovátkolt üreges bronzpléh karperec, átm. 8.5x9.5 cm. 17. Hat 
darab üreges rovátkolt bronzkarperec, átm. 8x9 cm/7/9,1881/ 18. 
Három db lignit karperec, félkörös átmetszetüek. Átm. 8,8.5,9.5 
cm. /4o/9/ 19. Félkörös átmetszetü 7 cm átmérőjű lignit karpe-
rec. /Eisenstadt, Muz. 8. Wolf, 63 /2o. U.a. /Eisenstadt, muz. 
Samml.Wolf , 1636/ 21. 7.8 cm átm. hármas gyöngyözésü bronzkar-
perec. /XXVIII.t.lo/ 22. Plasztikusan diszitett babos bronzkar-
perec. Átm. 7.5x6 cm. /37/9. 1881/3/ 23. 7.5x6 cm átm. hasonló 
karperec. /36/9, 1881/ 24. Plasztikus gyöngyözéssel diszitett, 
5.5x6.6 cm átm. bronzkarperec. /H.N.M. 83/19o8/,8/ 25. 7x6 cm 
átm. bronzhuzalból font tojásformájú tagokkal diszitett karpe-
rec /49/9, 19o3, XXVIII.t.12/ 26. 6 cm átm. bronzkarperec/47/9, 
1883, XXVIII.t.11/ 27. 11 tagu hólyagos lábperec./43/9, l9o3, 
XXXI.t.l/ 28. 7 tagu hólyagos lábperec, átm. lo.5 cm /46/9.188y 
29. Héttagú hólyagos lábperec töredékei. /H.N.M. 83/19o8,ll/3o. 
Hattagú hólyagos lábperec átm. 8 cm. /Eisenstadt.muz.S.Wolf,61/ 
31. Hólyagos lábperec töredéke. /Eisenstadt,Muz.S.Wolf,1634/. 

d/ Egyéb bronztárgyak; 1. Profilált, piros emaillal ellátott 
bronzszögfej. H. 5 cm. 2. Lapos bronzkarika, átm. 2.8 cm. 3. 
5.5 cm átm. bronzkarika, kiugró nyúlvánnyal ellátva. 4-4. Két 
hajlított bronzrudacska, kb. 6 ós 8 cm hosszúak. 

1/ Márton, Dolg. lol. 1. 2 ábra. 
2/ Márton, Dolg. lo5.1. 5.kép 
3/ Bella, u.o. 4a-4b, Márton, Dolg. XXXI.t. 4a-4b. 
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II. KERÁMIA 
A. Urnák 

a/ Sötétszürke, csonkaperemü u.n. "Linsenflasche" M.22,átm.23, 
talp 13.4, nyak 4 cm. Talpán kis omphalos /3/8, 1879, LXI. t. 
I/.1/ 
b/ Urnák. 1. Sötétszürke fazék. M. 25, száj 26.6, átm. 33,talp 
16 cm /22/23.1883, LXXIX.t.2/. 2. Sötétszürke, m.27.5 cm,átm. 
27, talp 13.5 cm /2/lo, 1884, LXXXII.t.l/. 3. Sötétszürke, m. 
26.6, átm. 2§.6, talp 12.2 cm. Ugyanaz a tipus. /4/9, 1883/ 4. 
Fényes fekete, tégla alapszinü. M. 3o, átm. 27.4, száj 14,talp 
lo.5 cm. U.o. /1883/ 5. Középszürke. M. 35, száj lo, átm. 28, 
talp 14 cm. /21/ LXXXII.t. 3.tipus. 6. Középszürke. M.26.5,átm. 
16.2, talp 12 cm. Szája letört. U.o. /3/ lo, 1884/ 7. Fekete, 
drapp alapanyagú, simított. M. 3o.4, átm. 25, talp 12.2 cm /3/ 
9, 1883/. 8. Fekete, simított felületű. M. 26, száj 16,átm.24.5, 
talp lo.2 cm. /11/8, 1883/LXXXI.t.4.tipus, csak a nyakán há-
romszoros bordázás. Omphalosos. 9. Barnásfekete, u.o. M. 19.8, 
száj 12.6, talp 8.8 cm. /M.N.M. 83/9o8,l/lo. Sötétszürke-drapp 
alapszinü, kicsit grafitozott. M. 18.8, száj 12.5, átm. 19.2, 
talp 8.5 cm. /9/9, 1882 LXXXI.t. 3./ 11. Sötétbarna, durva, ne-
héz urna. M. 21.6, száj 11.2, átm. 19.6, talp lo cm. / Wien, 
Naturhist. Mus. Lt. ez. 34389/ LXXXI.t. 8. tipus, egy bördá -
val. 12. Sötétszürke, helyenként lángolt. M. 23-8, száj 13.5, 
átm. 23, talp lo.5 cm /1/9, 1883, LXXXI.t.6./^ 13. Fekete , 
drappal lángolt, simított felületü. M. 22, száj 11, átm.2o,talp 
lo.2 cm. Hasonló, de karcsúbb forma.3/ /5/9, 1883/ 14. Sárgás-
szürke, fényes, simitott felületü. M. 3o, száj 13.5, átm. 26, 
talp 12 cm. Hasa felett félhold formájú benyomások, ezek alatt 
bekarcolt rovátkolás. /lo/8, 1912, LXXXIII.t.6/4/. 15. Fekete, 

1/ Bella, u.o. 3o3.1., Márton, Dolg. lo5.K6.kép. 
2/ Márton, Dolg. XXX.t.6. 
3/ Márton, Dolg. XXX.t.4. 
4/ Márton, Dolg. XXX.t.5. 
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simított felületű. M. 27, száj 15, átm. 27, talp 12 cm. LXXXI. 
t.S.tipus. /9/8, 1912/. 16. Hasonló forma,fényes drapp,m.2o.6, 
száj 15.4, átm. 22.8, talp 8 cm. /Elsenstadt, Muz. S.Wolf , 
1771/. 17. Fekete, fényes felületil. M. 24, átm. 2o, talp 11.6 
cm. Szája letört. LXXXIV.t.4.tipus. /Bisenstadt, Mus. S. Wolf, 
177o/. 18. Középszürke. M. 34, száj 18, átm. 29, talp 12 cm. 
LXXXIV.t.9. tipus./1888/ 19. Hamuszürke. M. 28, száj 13, átm.21, 
talp 11.5 cm. /2o, 1883/ LXXX.t,8.tip. fco. Középszürke urna 
töredéke. M. 37.5, átm. 32, talp 15 cm. LXXXVI.t.3.tipus, csak 
nyakrésze hosszabb és két körgyűrű tagolja. /18, 1888/ 21. Sö-
tétszürke. M. 25.5, átm. 22, talp 13 cm. Pereme hiányzik, ü.o. 
/4/lo, 1884/ 22. Középszürke, M. 36.5, átm. 37.5, talp 17.2 cm. 
LXXXVI.t.2.tipus. /Győr, múz. Lt.sz. 157/ 23. Sötétszürke, fé-
nyes felületü. M. 21, száj 12, átm. 19.4, talp 8 cm. LXXXIII.t. 
4.tipus, a hasa felett kétszer hornyolva. /Eisenstadt, Mus. S. 
Wolf, 3o/. 24. Sötétszürke urna, LXXXVI.t.6.tipus. Kis körgyű-
rűn áll, mely bent homorú. /Eisenstadt, Mus. S. Wolf 29/ 25.Kö-
zépbarna, m. 28.5, száj 12, átm. 24.2, talp lo.2 cm /Wien, Na-
turhiat. Mus. Lt.sz. 3838o, LXXX.t.lo/. 26. Világossárga, jól 
égetett, m. 2o.5, száj 14.6, átm. 15.8, talp 12 cm. XCIII.t.2/. 
27. Középszürke, fényes felületü. M. 15, száj 9.4, átm. 15.6,talp 
6 cm. Égett csontok vannak benne. /Eisenstadt., Mus. S.Wolf,31, 
XCIII.t.3/. 28. Nagy urna száj töredéke /17/8, 1928 / 29 . 36 cm 
magas szürke urna /Győr, Muz.Lt.sz. 157/. 

B. "Szitulaformák" 

1. Fekete, simitott finom felületü. M. 24.4, száj 16.6, átm.26, 
talp 12 cm /4/8, 1878 /LXIII.t.3/1/ 2. Sötétszürke, enyhén gra-
fitos. M.24, száj 14,átm. 23.4, talp 12.6 cm./l/8,LXIV.t.7./2/ 
3. Sötétszürke. M. kb. 24 cm /4/8, HLIII.t.2./J/ 4. Hamuszürke, 

1/ Márton, Dolg. XXX.t.l. 
2/ Márton, Dolg. XXX.t.3. 
3/ Márton, Dolg. XXX.t.2. 
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durva felületü. M. 19, ezáj 19.8, átm. 22.5, talp 13 cm. /5/8, 
LXIII.t.5/ 

p, Bögrék, 
I, Fekete, fényes, finom, profilált omphaloaaal ellátott. M. 
II.6, ezáj 2o, átm. 24, talp 9 cm /3o/8, 1878, LXVII.t.1/. 2. 
Sötétszürke. M. 12.2, száj 17, átm. 21.5, talp 8.5 cm /29/8, 
1886/ LXIX.t. 7.tipus, de kihajlé pereme van. / 3. Középdrapp, 
simított,^fényes. II. 14, száj 19.5, átm. 24.5, talp lo cm. /7/ 
lo, 1879/ LIVII.t. 18.tipus. 4. Sötétszürke, m. 14.6, száj 13, 
átm. 22, talp lo cm. /8/9, 1881./ LXXXI.t. 12.tipus. 5. Sötét-
szürke, téglalapalakú omphalosos. M. 17, száj 18.5, átm. 26, 
talp lo cm. /12/lo, 1883./' LXVIII.t. 5. tipus. 6. Középszürke, 
lángolt, omphalosos. M. lo, száj 13, átm. 17, talp 62 cm/Wien, 
Naturhist. Mus. Lt.sz. 28382/. LXVII.t. 17.tipus. 7. Fekete,vö-
rös agyagalapú, omphalosos. M. 7.4, száj 12, átm. 13, talp 6.4 
cm /6/lo, 1881/. LXIX.t.lo.tipus. 8. Fekete, vörös, téglaalapú 
omphalosos. M. 8.6, száj lo.5, átm. 13.6, talp 5.4 cm. /7/ 8, 
1881/ LXIX.t.1.tipus. 9. Középszürke,drappos, simitott, ompha-
losos. M. 13.5, ezéj 17.7, átm, 23.2, talp 8 cm. /24/ 8, 19o3/ 
LXVII.t.16.tipus.2/ lo. Középbarna, simitott, omphalosos.M.6.5, 
száj 12,átm. 14, talp 4 cm /lo/lo, 1883/. LXIX.t.lo.tipus. 11. 
Szürke, alapanyaga téglaszerü./?/M9, száj lo.5, átm. 12, talp 
8 cm./24/lo,1881, LXVIII.t.8.tipus/12. Sötétszürke. M.14.5,száj 
12 cm,átm. 18, talp 9.5 cm. LXIX.t.16.tipus, hasa felett erős 
borda. /13/9, 1883./ 13. Feketére fényezett, vörösagyag alapú. 
M. 17.6", száj 14.5, átm. 21.5, talp 9.4 cm. /12/9, 1883/ LXXI. 
t.6.tipus. 14. Sötétszürke. M. 14.5 cm, száj 9.4, átm.15, talp 
7.5 cm. /17/8, 1883/ LXXXI.t.9.tipus. 1 . Világos hamuszürke.M. 
12.2, száj 7.5, átm. 12.2, talp 6.6 cm. /15/lo, 19o3/ LXVIII.t. 
18.tipus. 16. Fekete, téglavörös alapanyagú. M. 12, száj 8,átm. 
12, talp 5.5 cm /15/lo, 1883/. U,o.,csak a hasa mélyebben van. 
1/ Márton, Dolg. XXX.t.8. 
2/ Márton, XXX.t.11. 
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17. Téglabarna. M. 17.5, száj 11.5, átm. 16, talp 9 cm. /17/lo, 
1883, LXIX.t.15/ 18. Sötétszürke, tégla alapúí/M. 9.5, száj 9, 
átm. lo, talp 5 cm /36/8, 1881/.1/ 19. Fekete, tégla alapú. Ha-
sonló, de zömökebb forma. M. lo, száj 8, átm. 11.5, talp 6.5 cm 
/19/10, 19o3/. 2o. Világosdrapp. M. 11.6, száj 9, átm. 11.4,talp 
5.8 cm. Hasonló, mint az előbbi. /EisenBtadt, muz. S.Wolf.1769/ 
21. Élénk téglavörös. M. 15, száj 13, átm. 18, talp 9.5 cm./18/ 
lo, 1928/ Válla magasan fekszik. 22. Középszürke fésűs diszité-
sü edény. M.6, száj 7.5, talp 5 cm. 1.tipus /38/8, 1928/ 23.Fe-
kete téglavörös alapú, hasonló formájú, de nem fésüzött bögre.-
M. 4.6 száj 9, talp 6 cm. /23/lo, 1881./2/ 

D. Tálak. 
1. Középszürke, jól égetett. M. 9.7, száj 25, talp 7.4 cm. Om -
phalosos. 3«tipus. /Wien, Naturhist. Mus. Lt.sz. 28381/ 2. Fe-
kete, téglaalapú, grafitos. M. 7.5, száj 28, talp 12 cm. 6. ti-
pus. /6/8, 1883/. 3. Középdrapp, omphalosos. M 8.5, száj 21.5, 
talp 7.5 cm. /6/lo, 19o3/ 5. tipus. 4. Fekete, omphalosos. M. 
11.2, száj 23.4, talp 7 cm /13/8, 1883/. 2.tipus. 5. Fekete,fé-
nyes felületű, omphalosos. M. 6.5, száj 15.4, talp 6.5 cm /5/lo, 
1883/ 8/2 tipus. 6. Szürke, omphalosoe. M. 9.5, száj 2o,talp 7.2 
cm 8/2 tipus. /JI.N.M. 83/19o6,2/ ü.o. 7. Sötétszürke. M. 6,száj 
13.5 talp 5.5 cm. 8. Fekete, vörös téglaalapú omphalosos. M. 7, 
száj 18, talp 6 cm /28/lo, 1879/ 5.tipus. 9. Hamuszürke, sirai-
tott felületű tál. M. lo, száj 25.6, talp 9.5 cm. Talpa profi -
Iáit. 5.tipus. /8/8, 19o3/V lo. Középszürke, rosszul iszapolt. 
M. 4.6, száj 13.7, talp 5 cm. /M.N.M. 83/19o3,l/ 5. tipus. 11. 
Fekete, omphalosos. M. lo.5, száj 23.2, talp 9 cm /13/8, 1881 / 
2.tipus. 12. Fekete, téglabama alapanyagú. M.8, száj 18.5,talp 
6.5 cm. Omphalosos,. /I4/I0, 1883/ 5.tipus. 13. Hamuszürke, om -
phalosos. M. 11, száj 23.5, talp 9 cm 8/2 tipus. Benne üreges 
bronzpléh karperec töredékek. 14. Világosszürke, omphalosos. M. 
6, száj 13, talp 5 cm. /6/lo,1928/. 3.tipus. 15. Fekete. M. 5.8, 
1/ Márton, Dolg. XXX.t.9 . x/ Ismétlődő kifejezés, jelenté-
2/ Márton, Dolg. XXX.1.12. se valószínűleg a kerámia anya -
3/ Márton, Dolg. XXX.t.lo. gára vonatkozik. 
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száj 13.4, talp 6 cm. /9/lo, 1886/ 5.tipus. 16. Drapposszürke, 
simított, omphalosos. M. 9, száj 22, talp 6 cm, 2. tipus. /6/lĉ  
1879/. 17. Sötétfekete. M. lo.5, száj 23, talp 6.5 cm. U.o/13/ 
lo, 1883/. 18. Sötétszürke, téglavörös alapú. M. 9, száj 21.5, 
talp 11 cm. 9.tipus. /ll/lo, 1383/. 19. Fekete, igen finoman 
iszapolt és simitott, profilált tál. M. 5.6, száj 15.5, talp 4 
cm. /29/lo, 5. tipus/1/ 2o. Fekete, finom felületü. Pereme be-
húzott. */32/8, 1879/ 9.tipusú. 21. Hamuszürke. M. lo.száj 26.5. 
talp 11 cm, 12.tipus /24/lo, 1881/. 

E. Orsókarikák. 
Az eisenstadti múzeum Wolf gyűjteményében. 1. 7.2 cm átm. la-
pos, szürke agyagkarika. LXII.t.ll.tip./Lt.sz.64/ 2.5 cm átm. 
ovális átmetszetü szürke, középen átfúrt agyagkarika. /Lt. sz. 
65a/. 3. Kettős csonkakúp alakú átfúrt agyagkarika. Átm. 5.4 cm 
vörös agyag. LXII.t.14. tipus. 4. Drapp agyag. Átm. 4 cm. Fél-
körös átmetszetü. /Lt.sz. 65b/ 5. Harangformájú átm. drapp a-
gyag. Átm. 4 cm. /Lt.sz. 65b/ 

F. Fegyverek, eszközök. 
1. Vaskard alsó töredéke. Éles hegyben fut össze. /17/lo,1878/. 
2. 11.5 cm h. lándzsahegy, erősen rozsdás, /ll/lo, 1878/. 3.5o 
cm h. 5 cm sz. vaslándzsa.L.t.l.tipus. /lS/lo, 1878/. 4. 31 cm 
h. és 4 cm sz. vaslándzsa.L.t.l.tipus /22/lo, 1878/. 5. 37 cm 
h. vágókés. LII.t.1.tipus. /7/lo / 25 cm h. vágókés. /'6/lo,LII. 
t.lo/ 6. 16 cm h. vascsákány./34/10, LIII.t.15/ 7. Vaaolló tö-
redéke, melyhez egy köszörűkő forrott hozzá. /18?8/ 8. Vasolló 
félpengéje. 14 cm h. /1878/ 
Pázmándfalu.Szórványleletek a győri múzeumban, 1. 3,5 cm h.bor-
dázott kengyelü fibulatöredék. Lt.sz. 73. 2. 8.5 cm átm.rovát-
kolt, profilált pecsétlős végű bronzkarperec. 3. 6 cm átm. si-
ma huzal bronzkarperec, kis pecsétlővégekkel, Lt.sz. 75. 
Petőháza. Publ. Márton. Dolg. 14o-141 1., Bella Lajos, Petőhá-
zai leletekről. AÉ 1892, U.F. XII. 346.1. 
1/ Márton, Dolg. XXX.t.7. 
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Rábatamáai. A Rábatamásiban 18?6-ban előkerült leletek később 
kerültek csak be a győri múzeumba. A leleteket Lovas Elemér 
publikálta.1/ Középezürke, durva szemcsés felületű szitula for-
májú edény. M. 12.4, száj lo, átm. 14.2, talp 8.6 cm. Lt.ez . 
27o.2/ Sötétbarna, polírozott felületü. M. 16, száj lo, átm. 
13.6, talp 8.5 cm. Lt.sz. 226 /LXIV.t.4/ Világostéglaszinü táL. 
M. 8, száj 19.6, talp 9 cm. Lt.ez. 222. 9.tipus. Sötétszürke, 
omphalosos tál. M. 9, száj 24, talp 6 cm. 3. tipus. Lt.ez. R 5 
Lovas szerint csontvázas temetkezés mellől kerülhetett ki,mert 
még ma is benne van egy nyakcsigolya. Sárgáetéglaszinü, jól i-
szapolt bögre. Sí. 7.2, száj 7.8, átm. lo.8, talp 5 cm. Lt. BZ, 
224.V Égetett csontok kerültek elő a 223 lt.sz. fazékban. Vi-
lágosszürke, alján kis omphalos, m. 15.2, száj 21, átm.26,talp 
9 cm. /LXVII.t.8./4/ Vele együtt került elő egy 13 cm h. 2 + 2 
csav. alsőhúros LT 2.tip. bronzfibula. Kengyele és rákapcsoló-
dó lába rovátkolt szalagokkal és rozettákkal diszitett.V U -
gyancsak vele került elő egy 8.3 cm átm. kilenctagú hólyagos 
lábperec. Az összekötő tagok rovátkoltak.6/ Lt.sz. 347.Ugyan -
csak Rábatamásiból került be a múzeumba 2 trébelt ezüstlemez is. 
Nagyon töredékesek, de látni a felvarrásra szolgáló lyukak so-
rozatát és a belaß rész trébelésének indulását.?/ Egy vaskard 
és egy másiknak a töredéke. Az ép kard hossza 78.5 cm. Marko -
lata gombban végződik, csúsztatópántja 5» tipus. Lt.sz.676./XIII 
t.8/. A töredék 55 cm h. Lt.sz. 675. Egy 45 cm hosszú, nehéz , 
hét részből álló kardkötő lánc, és egy másiknak 15.5 cm h, tö-
redéke. Lt.ez. 537.8/ Visz. Rábatamásiból származik a LXIII. t. 
5 sz. alatt bemutatott kardtoktöredék. Sz. 5.4 cm. A pannonhaj-
ai Bencés Főapátság gyűjteményében található egy vaskardnak 58 
cm h. és 4.4 cm széles töredéke. Lt.sz. 2o. 

1/ Lovas Es Kelta leletek a győri kálvária ós ujszállásl teme-
tŐKből és Rábatamáaibői. Folia Arch. I-II.Budapest, 19 39.88-
96.1. 

2/ Lovas, u.o. 89.1. 2.kép.l. 
3/ Lovas, u.o. 89.1. 2.kép.5. 
4/ Lovas, 89.1.2.kép 4. 
5/ Lovas 91.1.I.t.l-la. 
6/ Lovas 91.1.I.t.2. 
?/ Lovas 89.1.2.kép 5. 
8/ Lovas 91.1.I.t.3. 
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Ráró. Sötétszürke,omphalosos fazék. M. 13.4, száj 17, átm. 22, 
talp 9.2 cm. LXIX.t. 5. tipus, de simanyakú. / Győr. Múz.Lt.sz. 
284.V 
Havazd, Mon. Győr. 258. 1. Mint keltakori lelőhelyet emliti. 
Sopron-Bécaldomb. Az ásatások és leletek teljes publikációját, 
valamint a további irodalmat ld. Márton, Dolg. 141 - 148.1. 
XXXIII-XLIV.t. 
Sopron-Häusterberg. Középazürke tál, talpán kis omphalos. M.12, 
száj 25, talp 8.5 cm 7-tipus. /Sopron, Múz.Lt.sz.8/lo/. ö 
Sopron-Kőhida. 84 cm h. 5 cm sz. vaskard. Bordája kissé lát -
szik, markolata profilált, gombban végződik. Egyenes, hosszú 
tipus. /Sopron. Múz. Lt.sz. l/lo/ 
Sopron-Marbersatz. /Sopron-Fertőparti szőlők./publ.Márton,Dolg. 
XLV.t.1-4 148.1. Sopron-Neusiedler Weinberge cim alatt. További 
irodalom u.ott. 
Sopron-Burgstall. Középszürke finom felületü omphalosos tál.M. 
8.5, száj 19.5, talp 5.7 cm /M.N.M.Lt.sz. 3/1929,2, LVTI.t.16./ 
/A táblakötetben tévesen van Szob lelőhelyként megadva./ 8/2 tip. 
Sopron-Régi Evangélikus Temető. 9.5 cm átm. bronzkarperec.Gyön-
gyözve, közte hullámvonal tekereg. /Sopron, Múz.Lt.sz.45/9 XXX. 
t.l./ 
Sopron környéke. 1. Világos téglaszinü omphalosos bögre. M.12.5, 
száj 13.8, átm. 21.4, talp 11 cm. LXXXI.t.12 sz.-hoz hasonló , 
csak nyomottabb. /Eisenstadt, Mus. Lt.sz.291/ 2-3. Világossárga 
kettőscsonkakúp alakú orsógombok. Lt.sz. 18o9 és 1633. 
Sopron-Horpács. 1859-ben került be a soproni múzeumba egy sötét-
szürke, téglavörös alapú egyfülü bögre. M. 11, száj 6.4, átm.9, 
talp 4 cm /LXXI.t.13/ 
Tápszentmiklós. A Halomszer-dülőn a szántóföld forgatása alkal-

1/ Emiitve a lelőhely, Mon.Győr, 258.1. 
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mával kerültek elő a sírok. A leleteket a találó tartotta ösz-
sze síronként és beszolgáltatta a győri múzeumnak.1/ A leirás 
nem beszél arról, hogy csontvázas, vagy hamvasztásos sírokkal 
állunk-e szemben, de a körülmények alapján az előbbi a való-
színű. 
I.Blr. /A múzeumi feljegyzésekben 3. számú sirként szerepel./ 
Férfi, állítólag lovassir. A köv. leletek tartoznak hozzá: 1. 
71.7 cm h. 5 cm széles vaskard, lassan keskenyedik el. A kard-

ihoz tartozó díszítetlen toktöredék. Lt.sz. 521. Lt.sz. 52o. 2. 
4o.6 cm h. vaslánc. Négy, két huzalból csavart tagból áll,me-
lyek csuklóban mozognak, végéről hiányzik a horog. Lt.sz. 523, 
3. 46.5 cm h. vasdárdahegy. L.t. 6.tipus. Lt.sz. 519. 4. A dár-
da mellett feküdt az előbbihez hasonló kéttagú vaslánc, h. 16 
cm. Lt.sz. 522. 5. 9.5 cm átm. vaskarika, két egymás mellett 
fekvő kidudorodás disziti. Egy másik, kisebb vaskarika van rá-
húzva. Lt.sz. 524. 6. 14.5 cm átm. bronzhuzal torques "tompa 
metszésű végekkel, a végekhez közeledő szártag körös, a vele 
ellentétes hátrész pedig hegyes, szögbefutó barázdákkal van 
diszitve; a többi közbeeső tag sima." Lt.sz. 518. 7. 9.2 cm 
átm. és 4.5 cm magas, trébelt vaslemezből alakított félgömb -
formájú pajzsveret. A szélén kiálló vaslemezke, ezen a szög 
helye látszik. A találó szerint több hasonló volt a sirban. 
Lt.sz.525. /XLIX.t.lo/. 8. Hasonló mintával trébelt vaslemezes 
pajzsdudor, h. 14.5, magassága 6 cm. Fogórészei letöredeztek . 
Lt.sz. 526. /XLIX.t.9/lo. Szürke, grafitozott, fésűs diszitésü 
bögre. LXXV,t.5. tipus. M. 9.6, száj lo.6, talp 6.6 cm. Lt.sz. 
282. 
A II-IV. sir: anyaga másként szerepel a publikációban és a mú-
zeumi beosztásban; a következőkben a múzeumi beosztást követ-
jük. 

1 7 nÖvZSv??T Arnold, Őskori emlékek a győri múzeumban, AÉ 1911 u.r. AXX-L.k. 353-36o 1. lo-13.ábra. 
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II. air. 1. Világos drapposszürke, omphalosos fazék. M. 12.6, 
száj 17.2, átm. 21, talp 12.6 cm. LXIX.t. 5. tipus, de diszi -
tetlen. Lt.sz. 283. 2. 8.4 cm átm. trébelt, üreges, rovátkolt 
bronzkarperec. Lt.sz. 515.3» 6,5 cm átm. üreges,hajlított vas-
lemez félkarperec, egyik végén lyuk, amely a másik taggal válő 
öaszefüzésre szolgált. Lt.sz.316. /A publikáció szerint ide a 
4. sirban felsorolt bronzlánc tartozott, nem karkötők./ 
III. sir. / A múzeumi feljegyzésekben 1. sirnak van számozva./ 
Középszürke tál. 7.tipus. M. 7.2, száj 11.4, talp 6 cm. Lt.sz. 
281. 5.5 cm átm. félkörös átmetszetü gagát karperec. Lt.sz.514. 
IV. sir. Filigrán diszltésü 75 cm h. bronzlánc. Lt.sz. 517. 
Tét. Mon, Győr, 258. 1. mint kelta lelőhelyet eraliti. 

Vas vm. 
Boba. Középszürke, finom felületü, kissé világosabb alapanyagú 
bögre. LXVII.t. 1.tipus, a szája kissé szűkebb. Talpán ompha -
losos. M. 9.5, száj 14, átm. 19, talp 7 cm. /Székesfehérvár , 
Múzeum, Lt.sz. 1143./ 
Kőszeg. A kőszegi határban 1 méter mélységben munkások egy na-
gyobb vasleletet találtak, melyet Darnay ismertet.1/ Kora vas-
kori, kelta és középkori leletek keveredtek össze. Kelta jel-
legű a leletben néhány vasolló és kardkötő lánc. A lelet ma a 
keszthelyi múzeumban D 2969-3ol6 sz. alatt található. 

Potypuazta. Lipp / publikálta Potypusztáról a szombathelyi mú-
zeumba került leleteket. "A vastárgyak közül először is felera-
litjük a vasláncokat, melyekből négy és nyilván összetartozó 
darab van...l. 47 cm h. egyik végén maga a sodrony képez kari-
kát, másik vége gombbal van ellátva. 2. Az 1 sz. alattinak ha-
sonmása. 3-4. Egy kisebb és egy nagyobb 34 cm h. töredéke, 

1/ Darnay Kálmán, A kőszegi vasleletről. AÉ 19o4. U.F.XXIV. 
343-350.1. 

2/ Lipp-Vilmos, Gót emlékek Vasmegyében. A Vasmegyei Régé -
szeti Egylet évi jelentése, 1877. 55-61.1. 



- 22 -

mindkettő szabályszerű nagyobb karikával ellátva...Lándzsacsú-
csok: a/ A szuronylap, mely rövid liliomlevál alakú és amely-
nek legnagyobb szélessége 7 cm, nem hosszabb 2o cm-nél, mind -
két oldalon a köpü folytatásaként a csúcsig kimagasló gerinc 
fut végig, b/ Nagyon rozsdaemésztett. A gerinc ezen is mindkét 
oldalon a csúcsig tart. ... Két kard. Az egyik hüvelyében van. 
Az úgy belerozsdásodott, hogy abból kihúzni sem lehet...hossza 
7o cm, ebből a markolatnyúlványra 12 cm esik, a többi pedig a 
hüvelyre, melyben a penge végig leér, és amelynél a hüvely csdc 
a szegélygerinccel hosezabb. Az eredeti markolatnak semmi nyo-
ma... A kétélű penge, mely csak jóval középen túl kezd csúcs -
csá élesedni, 5 cm széles. A tulajdonképeni szép ezen a kardon 
a hüvely. Előrésze közepén, valamint szélein is domború gerinc 
fut végig, csúcsa tojásdad köridomot képez. Az egész előrész, 
még a gerincek is, meanderalakú bevert cifrázattal van borit-
va. A hüvely-két lemezből van összekovácsolva. A csúcs felé 
látható két igen diszes, lapos gomb jelzi a felsőhöz illesztett 
finom lemez határát... A hüvely hátsó része egészen sima. A 
markolat alatt van közvetlenül azon kengyel, melyen keresztül 
a kardot tartó szijat fűzték. E kengyel szintén egészen sima 
és két tompacsúcáú, szegekkel a hüvelyhez erősitett pléh le-
vélkéből áll, melynek szárai képezik a hosszúkás négyszögben 
felkonyuló kengyelt.1/ ALII.t.7. ésXLV.t.3/. A másik ugyarálye 
kardnak pengéjéhez csak a tojásdad hüvely van hözzározsdásod 
va. Elválva tőle megvan e kard hüvelyének sima hátsórésze is t 
kengyellel, azon különbséggel, hogy ezen a kengyellemez bevé -
sett cifrázattal van ellátva." 

Ugyancsak a szombathelyi múzeumba került Potypusztáról egy sö-
tétszürke urna. M. 31, átm.26, száj 15, talp 11 cm LXXXIII. t. 
6,tipus. 
Rohouc. /Rechnitz/ Háromtagú hólyagos lábperec. Összekötő ta-
gok 1. tipus, de az összekötő tagon még egy hosszanti rováíko-
lás is van. 1 tag. 8.5x6 cm /M.N.M.Lt.sz. lo7/1898,l./ 
1/ Márton, Arch. Hung. 48.1. 
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Szombathely. 1. Barnás-szürke bögre, talpán kis omphaloe. LXIX. 
t.l.tip. II. 12.6, száj 13, átm. 19.6 cm /Szombathely, Múz.433/. 
2. Középazürke,érdes felületű urna.Talpán körgyűrű képez ompha-
lost. M. 1?, átm. 21, száj 12, talp 7.8 cm LXXX.t.9 tip., csak 
szája kissé szűkebb. /Szombathely, Múa./ 3, Szürke amphora.Sza-
lagfüle két oldalt kidudorodik éB ferde hornyolatokkal van di -
8zitve. Hasán koncentrikus körökből alakított diszitéa. Magas 
talpa van, mely belülről Urea, tehát oaphalost képez. /Budapest, 
Fleisaig gyűjt. Lt.sz. 794.V LXV.t.5/. 4. Sötátfekete, fényes, 
finom felületü, fésűs diezü edény. 11. 24.5, átm. 24.2, száj 
13.8, talp 13 cm. Talpa háromszor hornyolva. /Celldömölk,Lázár 
gyűjt./ LXXV.t.lo/ 5. Lt 2. tip. bronzfibula, felsőhúros, 2 + 1 
csav. A visszahajló láb kétszer profiléivá. H. 5 cm.2/ Lelőhe-
lye Szombathely, Kanászdomb. 6. 8.8 cm h. hatalmas spirálisé 
Vasfibula. Lába letört, 2+2 csav. felsőhúros. /Szombathely,Múz. 
Lt.sz.12/. 

Velem-Szent-Vid. Az Irottkő szigethegység keleti gerincén fek • 
szik a lelőhely. A hegyet meredek oldalai igen alkalmassá te -
szik az emberi településre. A neolittól kezdve minden korban la-
kott telep volt. A hozzátartozó eirmezőket még nem sikerült meg-
találni. Miske Kálmán, Bella Lajos és Tompa Ferenc néhány ki -
aebb ásatásán kivül nem volt rendszeres kutatásnak alávetve a 
telepi csak Miske néhány Btratigrafiai észleletéből és a nagy -

1/ Márton, Arch. Hung, llo.l., XXIII.t.la-lb. 
2/ Kárpáti Kelemen, Sabariai régiségekről. AÉ.1898, U.F.XVIII. 

155.1. VII.kép. 
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számban előkerült szórványos leletekből nyerhetünk róla képet.V 
Az alábbiakban Miske publikációi nyomán kíséreljük meg tárgyal-
ni a LT kori telepet. A telep leletanyaga néhány, a Darnay gjüj-
teményben és a MNM-ban őrzött darabon kivül a szombathelyi mú -
zeum birtokában van. 
Miske megállapításai szerint a LT 1 rétegek közvetlenül csatla-
koznak a kora vaskorra; steril réteget csak a Hallstatt és LT 
II v. LT III közt találunk. "...A stratigrafiai észleletek to-
vábbá nem egy izben azt a tényt konstatálták,hogy a LT kori la-
kóüregek,illetőleg jobban mondva putrilakások még a Hallstatti 
korban épültek, továbbá,hogy a tűzhelyek felépítménye ily put -
rikban hallstattkori cserepek töredékeit tartalmazza csupán." 
/Num.Kösa. 191o,lol.l./ Miske ebből azt a következtetést vonja 
le, hogy az illir lakosság az első kelta invázió alatt tovább-
ra is birtokában tartotta Velem-Szent-Videt. A kora LT lelet-
anyag valóban kis számban szerepel itt, a Tompa által kiásott 
kerámián kivül néhány edénytöredék és fibula képviseli. / Ld. 
XVIII.t.lo, bronz, alsóhúros, / münsiiqgeni tipus, 2-2 csav. h.5 
cm, madárfejee tipusnak hosszútestü változata, Márton. Arch.  
Hung. VI.t.3.» h. 11 cm, vas, rugószerkezete törött./..."Azok -
ban a kultúrrétegákben, melyekben már megkapjuk a LT-kor össze 

1/ A szórványos leleteket Miske publikálta: Miske KáliaánJl Ve -
lem-Sz.Vidi őstelep, I.k. A harácsolt leletek leirása, Wien, 
19o7-; Die prähistorische Ansiedlung Velem Szt.Vid von K . 
Frh. v. Miske, I.B.Beschreibung der Raubbaufunda. Wie».19o8. 
Régiségek Velem Szent Vidről. AÉ,1898. U.F.XVIII.k.130-146.2. 
Velem-Szent-Vidi leletekről. AÉ,19o5, U.F.XXV.k. 25o-251.1.-
Velemszentvid kelta tipusú pénzeinek lelőkörülmányei.Num.Köd. 
191o,IX.k. I00-I04.I.-Funde aus Velem-St.Veit.MAG,19o3.XXXiri. 
k. 33-48.1.- Die La Tene III-Stufe in Velem St.Veit, Archiv 
für Anthropologie, Band,III.19o5. 181-190.I.- Mitteilungen ü-
ber Velem- St.Veit.,MAG, B.XXXV.19o5. 27o-277.1.- Die unun -
terbrochene Besiedlung Velem St.Veits, Archiv für Anthropolo-
gie, Band II. 19o4, 29-41.1.- Etliches über Velem St.Vid. PZ, 
XVII.k. 1926. 86-99.1.- Bergbau, Verhüttung und Metallbear -
beitungswerkzeuge aus Velem St.Veit WP3, XVI;B; 1929, 61-94. 
1.- Tompa, Bericht, 111.1.- Göhl Ödön, Velem-szentvidi kelta 
pénzek és bronz tesserák, Num. Közi. 19o6, V.k. 1-5.1. 
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nem téveszthető edényeit, tehát e kor legrégibb rétegeiben,csak 
rendkívül ritka számban találjuk a kora LT idő jellemző fibulá-
ját. Jóval gyakoribbak ezekben a számszerijas. fibula mindkét 
változatai, azok, melyeknek lába lófejü körvonalakat mutat..." 
/Miske, Harácsolt leletek, 60.1./ Ez a lófejes változatú Cer-
to8a fibula a boszniai példányokkal rokon és a LT kezdetére da-
tálható /ld.;..l./ A LT 2 rétegei is zavartalanul fekszenek rá 

• a LT 1 rétegekre. Leletanyaga már jóval gazdagabb, bár még min-
dig nem éri el a LT 3 anyag gazdagságét. A LT 2 fibulák közt 
a hosszú kengyelü és lábú, simán visszakapcsolódó darabokat 
találjuk meg nagy számban, lábuk sokszor gyöngyözött. Szerepel 
a XXI.1.12.tipus /vas, h. 11 cm/ és a XXI.t.18. tipus is./Keszt-
hely, Múz. D.53o4, h. 5.5 cm bronz, l-l csav./ A XXI.t.16. ti-
pusú vitézkötéses fibulát is megtaláljuk. Jellegzetes éB igen 
3ok példányban fordul elő a XXI.1.19 sz. alatti forma, anyaga 
kizárőlag bronz. Egybeöntött technikája már a LT 3-ba sorozza. 
Ugyancsak a LT 2 és 3 átmenetét képezi a XXIII.t.l sz. alatti, 
az ornavassoi formához tartzó bronzfibula is /h.7 cm/. 
A karperecek közt főleg az üreges trébelt forma és a XXVIII. 
t.8 és XXIX.t.8.sz. alatti tipusok szerepelnek. 
Megjelennek a LT 2 széles levelű lándzsahegyei is /L.t.ll. és 
LI.t.l. tipus/. Periódusba pontosan be nem osztható füzfalevél 
alakú darabok az L.t. 2-5 formákhoz csatlakoznak. A kardok az 
l.és 5. tipusú kardkoptatókat mutatják, valószínűleg a LT 2 ré-
tegből származnak /Ld...l/. Néhány kardlánc és léndzsavég egé-
sziti ki a képet. A LT 2 kerámiáját a LXXXI.t. 11 ez. alatti 
forma képviseli, /Középszürke, m. 18, száj 9, átm. 18, talp 8.5 
cm/. Ugyancsak ide tartozik a LVIII.t.l tál, mely átmenetet ad 
a LT 3-ba. 
Leggazdagabb anyagunk a LT 3 rétegből származik. Miske emliti, 
hogy a LT 3 rétegek több helyen egy, a Hallstatti rétegekre kö-
vetkező steril rétegre fekszenek rá; tehát új településekkel 
állunk szemben. A tipikus LT 3 fibulatipusokat találjuk meg ben-
ne, a "kelta szárnyas fibulát" /XXIII.t.7, bronz, ti. 4.5 cm/ és 
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a nauheimi tipust /XXIII.t.9, h. 6 cm bronz/. Nagyszámban for-
dulnak elő üvegkarkötő töredékek ée háromszorosan gyöngyözött 
bronzkarikák /XXXVII.t.24, bronz, átm. 6 cm/. A késő LT oppidu-
mokra jellemző amulettcsüngőket a XXXVII.t. 7-8 az. alatt mu-
tatjuk be /anyaguk bronz/. A LT 2 és 3-ra jellemző diszláncok-
nak ugyancsak több töredéke került elő, /XXXVII.t.lo/ és bronz 
diszgombfejek is.A fegyverek közül egy kerek pajzedúdor töredé-
ke tartozik ide. 
Rendkívül érdekes a LT 3 kerámiája, mely a legszorosabb kapcso-
latban áll Stradonitz anyagával. Jellemző formái a következők» 
XCIV.t.l,/középszürke, m 19.5, száj 13, talp 8.8 cmj/XCIV.t.2/ 
középszürke, enyhén grafitos anyagú, a korongolás nyomai kint 
es bent egyformán látszanak, a fedő sugárszerü bemélyedésekkel 
gerezdelt. M. 19, száj lo, talp 7.5 cmj/XCIV.t.3/ finom csopor-
tos fésüléssel diszitett sötétszürke edény töredéke.Formája az 
előbbihez hasonló. /XCIV.t.4/ Sötétebb középszürke, világos a-
lapanyagú edénytalp, pereme letört M. 17.4 m, száj 16, talp IL 
5 cm./XCIII.t.l/ téglavörös, vastagfalú, m 21, száj lo, átm.22, 
talp 15 cm /XCIII.t.4/ sötétszürke, m. 23, átm. 23, talp 11 cm; 
/a LXVIII.t.15 számú gömbölyütestü tipus több példányban szere-
pel/ sötétszürke, grafitszemceés, m 6, átm. 9, talp 5 cm. / A 
XCII. t. 4-6.tipust is megtaláljuk egy példányban. A fésűs edé-
nyek közt a 2. és 4.forma fordul elő. A bebúzott peremű késői 
tálakat az LVIII.t.l5.sz. alatti példány mutatja be, 12. tipus. 
/Világos téglaszinü, feketével lángolt, m 5.4, száj lo, talp 
4.6 cm./ Koncentrikus körökkel diszitett késő LT edénytöredéke-
ket mutat be a XCIV.t.12.az. alatti darab. A piros-fehér festé-
sű kerámiát 2 töredék képviseli /XCV.t.5/. Ezeken kivül jelleg-
zetes egy kétfülü edényke /LXVI.t.lo, világosszürke, m 8, száj 
7.6, átm. 11, talp 5 cm/. 
A nagy számban előkerült vseeszközöket nem lehet pontosan az e-
gyes korokba beosztani; különösen nem a vasöntőmühely felszere-
lését; ugyanis Velemen már a kora vaskorban is kétségtelenül mű-
ködött v^mttluolgozó műhely, mintegy folytatásaképen a. bronz -
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kori műhelynek. Mezőgazdasági és ipari szerszámok egyformán fon-
tos szerepet játszanak; noha az előbbieket frissen készült ipa-
ri produktumoknak is tekinthetjük. 
A vaskésok közül az Lll.t. lo tipusokat találjuk meg, vas-
sarlók /LIV.t.4, b.44 cm/t kaszák és kaszakarikák, ásó /LIV. t. 
23, h. 9 cm/ képezik a mezőgazdasági szerszámokat. 
A vasmegmunkáló műhely felszereléséhez harapófogók /LV.t. 3, h. 
4o cm/ kis vaskalapácsok /LV.t. 6.tipus/, fürész /LIV.t.5, h.25 
cm/ vasmeritőkanalak, /LV.t.4, h. 3o cm/ öntőmintatöredékek/LV. 
t.14/ tartoznak. A szalacaaki példányokkal /LV.5.1/ teljesen 
megegyező simitókanalak is Jelentős szerepet játszanak. Bőrvá-
gó eszközök /LIV.t,19»2o/, szoritóvas /LIV.1.15, átm.lo cm/ , 
vaevillák /LIV.t.17, h.15 cm/, vasnyárs /LIV.t. 11, h. 92 cm/, 
és különféle nyeles vasszerszámok /LIV.t.7, h. 4o cm/ egéezitik 
ki a képet. Találunk a nyugati8oppidumok példány&ihoz teljesen 
hasonló szakállas vaskulcsot is. 

Zalamegye. 

Andráshida. Publ, Márton, Dolg. 129.1. Börzsönyi Arnold, Ősko-
ri emlékek a győri múzeumban, AÉ, 1911. U.F.XXXI.353-36o.l. 
Galambok. Fekvő női csontváz elkorhadt alsó kézszárcsontján volt 
három bronzkarperec éspedig a kézfejnél alól egy hólyagos kar-
perec. 9 tagból áll, zsarnirosan záródik. Átm. 8.4 cm. Lt.sz. D 
2o53. Felette 2 db filigrán müvü bronzkarperec. Lapos huzalból 
készült. Gerincén gyöngyözött borda fut és két végén kettes 
gömböcskében végződik. Átm. 6x5 cm. Lt.az. C 2o56-57. A karpe-
recek közt egy négyszögű átmetszetü gagát karperec. Átm. 7.5 
cm. Lt.sz, D 2o58, A másik karon feküdt egy üreges, rovátkolt 
bronzkarperec töredéke. Lt.sz. D 2o55. A nyakcsigolyára kétso-
rosán finom bronzszemekből álló nyaklánc volt rátekerve. Lt.sz. 
D 2o54. 
A M.N.M.-ban két edény van Galambokról: 1. Drappos szürke urna, 
m. 25.2, átm. 23.4, száj 12.4, talp 11,6 cm. LXXX.t.5. tipue, 
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csak a nyaka szűkebb. /Lt.sz. 27/1891/2. Sötétszürke vörössel 
lángolt bögre, m. 15, átm. 23, száj 16.8, talp 9.8 cm. LXVIII. 
t. 16.tipus. /Lt.sz. 33/1894/1/ 
Kissziget. Bronzövnek 35 cm-es töredéke. Egy állatfejben vég-
ződő tagbél /mint XXXVI.t.2, csak a középső diszitett gombból, 
két oldalt két kapcsolótag áll ki /áll, amelyhez karikák és 
kapcsolótagok által hozzáfűzött, ugyanolyan állatfejjel ellá -
tott hasonló diszes tag csatlakozik. /M.H.M. Lt.ez. 3/1851,3/^ 
Magyarszerdahely. A H.N.M.-ba 1936-ban ajándékképen kerültek be 
a következő leletek: 1. Fényes drapp, polírozott felületü kar-
csúnyakú urna. M. 3o, átm. 26.8, száj 14.6, talp 11.4 cm. Lt. 
sz. 42/1936,1, /XIV.t.2-2/a./ 2. Ugyanolyan anyagú omphaloeos 
tál. M. 5, száj 15.4, talp 5.2 cm. Lt.sz. 42/1936,2. 4. tipus. 
/XIV.t.8-8a/ 3. Vaalánc 2 töredéke. Végén mindkettő karikát ké-
pez. Körpontos diszités van rajtuk. H. 11.5 és 11.2 cm. Lt.sz. 
42/1936,3. /XIV.t.4./ 4. Ugyanezen tárgy sodronyos töredéke. H. 
9.8 cm. Ezen nincs kördiszités. Lt.sz. 42/1936/4. 5. Valószí-
nűleg ugyanehhez a lánchoz tartozó töredék. A csavarodó lánc-
rész lassan vékonyodik és a végén kettős hurkot képez. H. lo.5 
cm. Lt.sz. 42/1935.5 /XIX.t.3a/. 6. Tűzben összeforrott tárgyak, 
a/ LT l.tip. vasfíbula. Nagy gomb volt a felálló lábon, plasz -
tikus trombitamustrával diszitve. Letört. H. lo.3 cm. b/ A fi -
bula spirálisához rozsdásodva egy bronzkarkötő töredéke, v.ö.8. 
sz. c/ Hólyagos bronzkarperec töredéke. v.ö.9.sz. Lt.sz. 42A936, 
6. /XIV.t.l/ 7-8. Két bronzkarperec. Lapos bronzhuzal, középen 
borda emelkedik ki, kigyófejben végződik. A szemek helyén üreg 
van, valószinüleg email lehetett benne. itm. 5.8 cm. Lt.sz.42/ 
1936, 7-8. /XIV.t. 6-7/ 9. A vasfibulához rozsdásodott hólyagos 
karperec 2 tagja. Egy tag szélesebb átm. 2.8 cm. Lt.ez.42/1936, 
9/XIV.t.9./ lo. 3 db LT.2.tip. vasfibula. Töredékesek. H.kb.3.5 

1/ A Nemzeti Múzeumi Régiségtár gyarapodása, AÉ, 1894, U.F.XIV, 
85.1. 

2/ Dr.Tischler Otto: Zománcos ékszerek a vaskorból a Nemzeti Mú-
zeumban. AE. 189o, U.F. X.k. 224.1., 4.ábra. 
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cm. Lt.sz. 42/1936,lo. /XIV.t.4/ 11. Vaddisznóagyar töredékei. 
Lt.sz. 42/1936,11. 
A leletek két részletben kerültek be a múzeumba, 1-2 és 3- 11 
csoportosításban. Valószínűleg egy összetartozó urnasir lele -
teivel vem dolgunk, erre utal a tüzpatina. 
A következő évben ugyanarról a lelőhelyről a következő leletek 
kerültek be a M.N.B.-ba: 1. Vaskardkötő lánc, lapos huzalból 
fonva, poncolt diszitésü. Lt.sz. 33/1937,1. 2. Háromszor meg-
hajlított, mai állapotában 18.8 cm h. vaslándzsa. Lt.sz. 33/ 
1937,2 /XIV.t.5/. 3. Pajzsverethez tartozó összehajlitott vas-
lemezek. Az egyik vége törött, a másik ép. Az ép végen három 
szeglyuk, az egyik lapon kettő, a másikon egy gomb van, melyek 
az összehajlitás által a belső oldalra kerültek. Lgn.sz. lo.2 
cm. Lt.sz. 33/1937,3. 4. Félkörívben meghajlított vasszalagból 
csövecskék. Lt.sz. 33/1937,4. 5. Vaskard, erősen összehajlitott, 
az összehajlitás következtében a tok az egyik oldalon elvált és 
ez a rész még össze van hajlítva. Szélessége tokkal együtt 4.5 
cm. A markolatán 2 korong. Lt.sz. 33/1937,5. 6. Szürke tál tö-
redékei. Száj 17 cm. M. 7.3 cm. Lt.sz. 33/1937,6. 7. Sőtétbar-
násszürke tál töredékei. A rekonstrukció szerint a 8. típushoz 
tartozhatott. Száj 21 cm. Lt.sz. 33/1937,7. 8. Fekete, vörös a-
lapanyagú urna töredékei. Lt.sz. 33/1937,8. 9. Különféle cse-
réptöredékek. Lt.sz. 33/1937,9. 

Oltárc. A M.N.M.-ba került sirlelet részei: 1. Élesen kiemelke-
dő bordájú lándzsahegy, vége letört /Lt.sz. 35/1928,1/. 2.Vas -
kard töredékei /Lt.sz. 35/1928,2/. 3. Pajzsdudor maradványai. -
Középvonalán kiemelkedik, mindkét oldalon kissé felhajlitva/Lt. 
az. 35/1928,3/ 
Szepetk. Szokatlanul finom anyagú, nem grafitos, fésűs diszité-
sü bögre.1. tipus, csak a pereme keskenyebb. M. 6, száj 8, talp 
5 cm. Lt.sz. 6/1932. 

1/ Tompa, Bericht 112.1. 
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Tekenye. Egész világos szürke, szemcsés felületű urna, kettŐB 
csonkakúp alakú. Válla magasan van. A has feletti részen hori-
zontálisan három hornyolás fut. Zömök forma. M. 22, átm. 22.7, 
száj 11.2, talp 11.2 cm. Lt.sz. D 6563. 
Zalaazentgrót. Polgárváros. Darnay1/ publikálja egy sir anya -
gát. Nem mondja, hogy csontváz, vagy urnasir-e. A lelethez egy 
kettéhajtott kard tartozott. H. 74 cm, sz. 5,2 cm. Hegye há -
romszögben fut össze, késői tipus. /Keszthely, Húz. Lt.sz, D 
2955/í" Másik darabjaként egy széles levelű, rövid köpüjü lánd-
zsahegyet mutat be. H. 32 cm. Nem találtam a Darnay gyűjtemény-
ben.2/ 
Zalaszentmlhály. 1. 63 cm h. és 4.1 cm sz. vaskardtöredók.Mar-
kolat 3.tip. /Keszthely, Múz. Lt.sz. D 7889/ 2. 3o cm h. vas-
lándzsa /Keszthely, Múz. Lt.sz. D 789o/ 3. 36 cm h. vaslándzsa 
/Keszthely, Múz. Lt.sz. D 7891/. 4. Égetett agyagcső. /Készt -
hely, Múz. Lt.sz. D 7892/. A leltárkönyvben mint "kelta sirból 
származó leletek" szerepelnek. 
Zala vm. Középszürke, omphalosos bögre. M. 7.5£ száj 11, átm . 
12.4, talp 5.8 cm LXIX.t.8.tip. /M.N.M. 91/1895,6/. 

Veszprémmegye. 

Aka. 4361 Lt.sz. alatt a veszprémi múzeumban a következő három 
tárgy van bevezetve: 1. Négyrétre összehajtott vaskard. A mar-
kolata gombban végződik, a tokból csak a kard alsó harmadán 
maradt meg egy töredék, ezen a két jellegzetes rozettadisz.Mai 
állapotában legnagyobb hossza 32 cm, eredeti hossza kb. 85 cm 
lehetett. 2. 56 cm h. végig poncolt kardkötő vaslánc. Kitűnő 
állapotban maradt fent, az egyes tagok ma is mozgathatók. 3. 
1/ Darnay Kálmán, Szent-Gróth Polgárvárosi régiségek. AÉ. 19o4, 

U.P. XXIV. 177-178.1. 
2/ A lelőhelyet emiitik még: Mihalik, i.m.. 134.1., Pósta Béla, 

Zala-Szent-Gróthi ásatás. AÉ. 1895, U.P. XV.k. 326-331'. 1. , 
Darnay Kálmán, Szt.-Gróth-Polgárvárosi ásatás. AÉ. 1896.U.P. 
XVI.k. 127-132.1. Darnay Kálmán, Sümeg és vidéke az őskor-
ban a Balatoni .Múzeum Egyesület Első Evkönyve, Keszthely, 
19o3. 42.1. 
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31 cm. h., kétszer lángolt éIli lándzsahegy. Mint kiegeaviitő le-
letet vezettek be Aka, Tamási dűlőről egy 11 cm h., egyik vé-
gén átfúrt, négyzetes átmetszetü köszörükövet és egy vaskésnek 
a töredékét, melynek nyele a pengéhez van visszahajlítva, ösz-
szehajtott állapotban 11 cm h. /XV.t. 1-5./ Ugyancsak Akárél 
származik egy fekete, csillámos anyagú finoman simított felü -
letü fazék. Talpa egész szélességében homorúan beugrik. /v.ö. 
LXVII.t.l./ M. 13.1, átm. 27.6, talp 9.7, száj 23.1 cm. Lt.sz. 
6613/.1/ 
Alsópéhok. Keszthelyi múzeumban: 1. 7 cm átm. sima bronzhuzal 
karperec. Végei kissé kiszélesednek és pecsétlőt képeznek,/XXIX. 
t.2.tip./ Lt.sz. D 7587. 2. 6.8 cm átm. bronzhuzal karperec.Vé-
gei előtt egy-egy árkolás szakítja meg. Lt.sz. D 7589. 3. 6 x 
4.5 cm átm. bronzkarperec, babozott, az egyes babokat kis kö-
zök választják el. Lt.sz. nincs. 
Badacsony. Szőllőforgatáa alkalmával kerültek elő a leletek,me-o 
Iveket Darnay vett meg és publikált. / /Jelenleg a keszthelyi 
múzeumban/A sirok arccal kelet felé, egymástól 1 1/2-2 m távol-
ságban feküdtek. "Voltak melléklet nélküli szegény sirok, vagy 
melyek egy-egy tálat, csuprot tartalmaztak. A sirokból nagyobb 
mennyiségű keramikus anyag is került elő, de a kellő elővigyá-
zat hiján csak töredékekben. ... Az agyag edények, minden di-
nzitést nélkülözve, iszapolt agyagból, korongon készültek. ... 
Alakjuk teljesen haaonlit az apátipusztai kelta sir edényeihez." 
Darnay az első női sir anyagaként a következő tárgyakat publi-
kálja: 1. Nyakperec /torques/. Tömör, vékony bronzsodroryból 
készült, végei kúpalakúan kiszélesednek. A kúp közepén mélye -
dés, melyben megerősítést nyert a záró csatul szolgáló véko-
nyabb sodronydarabka. Átm. 13 cm /hasonló, mint XXV.t.5/. 2. 
Hét tagból álló hólyagos karperec. Zsanirosan záródik, a aete-

1/ Emiiti a lelőhelyet Tompa, Bericht 112.1. 
2/ Darnay Kálmán, Sirleletekről a vaskorban. AÉ. 19c. v. Ö.X.XAIx. 

k. 163-165.1. Mihalik József: A sümegi Drrnay múzeum, Máz. e 
Kvt. Ert. 1912. 129.1. 
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dik tag kiemelhető. Belső átm. 5.8 cm. Lt.sz. D 2o4Q/1/ 3, 
"Ceontkarperec, körezelet alakjában meghajlítva.2/ Darnay sze-
rint ebben a sirban került elő, de valószínűleg utólag kevere-
dett az anyagba. 4. "Volt a sirleletnek egy negyedik ákezere 
is, égy kora La Táne izlésü fibula,"... de ez elveszett. 
A másik sir leleteként emlit egy héltftgú hólyagos karperecet . 
"A zárószerkezet sokkal egyszerűbb /mint az dső sir darabjánál/ 
miután nélkülözi a kiemelhető zárótagot és csak egyszerű nyî jt-
vánnyal nyer megerősítést a szomszédos gömbhöz. Belső átm. 9x7 
cm." /Ezt a darabot nem találtam a múzeumban./ 2. Ugyanebben a 
sirban került elő egy eredetileg hét tagú hólyagos bronzkarpe-
rec 5 töredéke. Egy félgömb átm. 7x5.4 cm. Lt.sz. D 2o49. 
Szórványos leletek: 1. Hólyagos bokaperec három tagja.Visz. há-
romtagú volt eredetileg is. Egy tag átm. 5.4x7.4 cm. Kapcsoló-
dás 4. tip. Lt.sz. D 24o4. 2. Hólyagos bokaperec 3 db tagja.E-
redetileg három vagy négytagú lehetett. Egy tag átm. 7.4x5-8 cm. 
Kapcsoló tag nincs meg. Lt.sz. D 24o3. 3. Hattagú hólyagos láb-
perec, bent bronzpánt fogja össze a tagokat. Egy tag átm. 4x2.8 
cm. Lt.sz. D 2o48. 4. 4.6 cm átm. négyszögletes átmetszetü ga-
gát karperec. Lt.sz. D. 2o58. 5. Üreges bronzkarperec töredékd. 
Lt.sz. D 2o55. 6. Csavart vaslánc töredékei, egyik végén rozs -
dás vaskarika. A karika átm. 6.5 cm. Lt.sz. 24o5-lo. 7. Vaálánc 
töredékek. Lt.sz. D 2o45. 8. Agyag orsógomb. Csonkakúp alakú, 
sárgásvörös szinü, iszapolatlan durva, szemcsés anyagból ké-
szült és peremén diszitésszerüen félhold alakú bemélyitések van-
nak. Átm. 6 .cm. 9. Középszürke, durvafelületü bögre. M. 12,átm. 
14, száj 9.8, talp 5.4 cm /LXIX.1.16.tipus/ Lt.sz. D 2o52. 
Badacsony-Lábai. Szórványos leletek a keszthelyi múzeumban. 1. 
Eredetileg visz. négytagú hólyagos lábperec egy töredéke. Lt.sz, 
nincs. 2. 9 cm hosszú LT.2.tipusú bronzfibula. A visszahajló lá-

1/ Darnay Kálmán, Sirleletekről a vaskorban. AÉ. 19o9, U.F.XXIX 
k. 163.1. l.ábra. 

2/ Darnay Kálmán, Sirleletekről a vaskorban. AÉ. 19o9, U.F.XXIX 
k. 163.1. 2. ábra. 
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bon mandulaalakú kiszélesedés, amin bekarcolt diszités van. Al-
séhúros, 2+2 csav.Lt.sz. 35ol. 3. Badacsony-Lábdi, Vigánti Ig-
nác szőllője. Drapp, durva felületű nehézkes bögre, ml 13.5,átu-
13.5, száj 8, talp 5.7 cm. Lt.sz. C 252/LXIX.t.l6/. 
Bakonygyepes. Világos szürke, helyenként feketével és vörössel 
lángolt edény. Talpán keskeny szél után omphalos. M. 23, átm . 
18.6, száj 9, talp lo cm /Veszprém, Múz./ Lt.sz. 7979/b /LXI.t. 
8/. 
Csabrendek. Publ. Márton, Dolg. 139.I.1/ A Márton által publi-
kált anyagon kivül a keszthelyi múzeum Darnay gyűjteményében még 
a következő CBabr'endeki leletek vannak: 1. Drappos, világosszül» 
ke urna. M. 22, átm. 2o.5, száj 13, talp 9.8 cm LXXXII.t.6.ti-
pus, nincs diszitve. Lt.sz.D2697. 2. LT l.tip. bronzfibula,3+3 
csav. felsőhúros. A kengyele gyöngyözött és a gyöngyök koncent-
rikus körökkel vannak diszitve. Visszahajló lábán ugyancsak 
plasztikusan diszitett gomb van és a láb teljesen hozzásimul a 
kengyelhez. XIX.t.16.tipus. Lt.sz. D 5251. 3. LT 2 tipusú bronz-
fibula, h. 5.5 cm felsőhúros, 12 csav., a másik csavarmenet hi-
ányzik. XXIII.t.2.tipus. TUtartója bekarcolással van diszitve. 
Lt.sz. D 5275. 4. 5.5 cm átm. kerek huzal bronzkarika. Hármas 
csoportokban elhelyezett gyöngyözéssel van diszitve.2/ Lt.sz.D. 
2895. 5. Vékony pengéjű, csavart nyelű vaskés. A nyél vége ka-
rikában hajlik be. H. 2o cm. Lt.sz. D 2741.3/ 

1/ További irodalom: Darnay Kálmán, Sümeg és vidékének őskora. 
Arch. Közi. XXII.k. 1899. 25-5o.l. Lipp Vilmos, Vaskori máLL-
disz. AE. 1886, U.P. VI. 282-284.1. Dorner Kálmán, Csabren -
deki ásatás. AE. 1884, U.P. IV. 227-232.1. ,Darnay Kálmán, U-
jabb adatok a csabrendeki urnatemetőhöz. AS. 189Ö, U.P. 167-
168.1, Darnay Kálmán, Csabrendek újabb urnatemetőjéről. AE. 
1891, U.F. XI. 172-173.1. Mihalik József i.m. 124-151.1.Dar-
nay Kálmán, Sümeg és vidéke az őskorban, Balatoni Múzeum E-
gyesület Blső Evkönyve, Keszthely. 19o3. 42.1. 

2/ Dr. Szendrei János, Csabrendeki leletek. AÉ. 189o. U.P. X.k. 
242.1. 15.ábra. 

3/ Darnay Kálmán, Kelta lovassirról. AÉ. 19o6, U.P. XXVI.k. 62. 
1. 14.ábra. 
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Ceerazegtoma.l« Publ. Törők Gyula, Kelta sir és illyr urnasírok 
CserszegiomaJon— Ein Keltengrab und illyrische UrnengrSber ir 
Cserszegtomaj. Dolg. XVI. 194o. 66-78.1. 
Felsőőrs. Közepsztirke, durvafalu, de jől égetett urna. M. 21.5« 
száj lo, átm. 17.5, talp lo cm. Talpán 3.5 cm átm. omphalos 
/LXXX.t.12/ /Veszprém, Múz. Lt.sz. 26.c./ 
Fenékpuszta. 1. 18 cm. h. és 4 cm. sz. vaslándzsa, köpüjén kör-
gyűrű és ezen szög. Lt.sz. C 246. 2. Kb. ?o cm h. töredékes vas-
kard, tokja hiányzik. A markolat tövében megvan a tok kereszt -
vasa. Lt.sz. C 247. 3.5 cm átm. hármas gyöngyözéssel diszitett 
bronzkarika XXXVII.t.2o. tipus. Lt.sz. 946. A leletek a keszthe-
lyi múzeumban vannak. 
Halimba. 719.Lt.sz. /Veszprém, Múz./ alatt nagy csomó mezőgaz -
dasági és ipari vaseszköz és fegyver szerepel. 1. Vasszalagból 
hajlított edényfülfogó, visszahajlított végeibe nagy karikákból 
álló vaslánc van befűzve. A fogót alkotó szalag szélessége 2.7 
cm, a fogó belső szélessége 9.5 cm /LIV.t.22/. 2. 3o cm h. haj-
lított pengéjű vaskés /LII.t.9/. 3. 23 cm h. vassarló /LIV.t.3/. 
4. U.a. 28 cm. 5. U.a. 31 cm. 6. 28 cm h. végig csavart vasrúd. 
7. 36 cm egyik végén meghajlított és laposra kalapált,a másikon 
köpüvel ellátott vasrúd. /LIV.t.9/. 8. 31 cm. hosszú vasszer -
szám. Egyik vége hurkot alkot, és laposra kalapált,középen de -
rékszögben meghajlították. /LIV.t.8/. 9. 46 cm h. egyik végén 
többszörösen megcsavart vasrúd. A csavart vég visazahajlik és 
hurkot képez. /LIV.t.lo/. lo. Visz. bognármunkához használatos 
val-szerszám, félkörivü homorú vaslapból áll, két széléhez vas-
fogantyú csatlakozik. H. 2o cm, szélessége 12 cm /LIV.t. 12/. 1".-
12. 2 db 11-11 cm h. tokos vasbalta /LIII.t.21/. 13. 27 cm h. 
vasolló /v.ö. LIII.t.24/. 14. Vaazabla. 27 cm h. egy karika átm. 
7.6 cm /LIII.t.1/. Az összekötő tagok négyszer meg vannak csa-
varva. 15. U.a. H. 25 cm, egy karika átm. 7.5 cm. Az összekötő 
tagok középen egy kidudorodással tagolva vannak. /LIII.t.2/ 16. 
U.a. h. 25 cm, karika átm. 7 cm. Az összekötő tagok háromszor 
meg vannak csavarva. 17. U.a. h. 2" cm, karik.i átm. 7 ésr 6 cm. 
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az összekötő tagok középen kidudorodnak. 18. 46 cm h. kardkötő 
vaslánc, egyik végén horog, másikon karika. Poncolás nyoma lát-
szik rajta. /Ll.t.lo/ 19. 9 cm átm. vaskarika, rajta négyszer 
csavart nyolcasból álló vaslánc töredéke. 2o. 32 cm h. töredé-
kes vaslándzsa. 
69/719 Lt.sz. alatt durva, sárgásszürke, vastagfalú edényke Ke-
repel. M. 7.1, átm. 9.1, száj 6.5, talp 4.3 cm /UVII.t.13/. 
Jutás.1/ Nagyobbrészt a jutaei népvándorláskor! temető ásása 
közben előjött leletek. Sironkénti összetartozásukat sajnos 
nem tudjuk. Egyes leletek együttes előkerülésére következtetni 
lehet abból, hogy egy szám alatt beleltározva találjuk őket. A 
következőkben az egy szám alatt szereplő leleteket együtt ho-
zom. 
65Bo. /Veszprém, Múz/ alatt szerepelnek. 1. Hosszú spirálos, 
felsőhúros, LT 2.tip. vasfibula. A visszahajló lábon egy gomb 
van, a láb vége rovátkolt ós ráhajlik a kengyelre. H. 5.5 cm, 
2. LT.2.tip. vasfibula, hosszú spirálos, lábán egy mélyen be-
vésett "trombitamustrával" diszitett gomb, a rovátkolt láb rá-
kapcsolódik a kengyelre. H. 4.2 cm. 3. LT 2.tip. vasfibula tö-
redéke, a lábon egy gomb. Alsóhúros, 1+1 csavarulatú.h. 5.5 cm. 
4. O.a. felsőhúros, h. 6 cm. 5-7. Vasfibula kengyel és rugótö-
redékei. 8. LT 2.tip, vasfibula. ÁlBÓhúros, 2+2 csav., vissza -
hajló lába négyszeresen tagolt és egy gombbal kapcsolódik a 
kengyelre. H. lo.4 cm. 9. LT 2.tip. vasfibula, elgörbült,rugó-
szerkezete erősen elrozsdásodott. Lábán egy gomb, a kengyelre 
kapcsolódó láb kis téglalapot képez. H. 15.5 cm. lo-ll. 2 db LT 
2.tip. vasfibula. Lábukon kis korong, visz. emailberakással voLt 
diszitve. A láb gombtól a kapcsolódásig rovátkolással diszitve. 
Felsőhúros, 2+2 csav. H. 14.4 cm. 12-13. 2 db LT 2.tip. bronz-
fibula, alsóhúros, 2+2 csav. a láb háromszorosan gyöngyözve. H. 
4.4 és 4.2 cm. 14. LT 2.tip. bronzfibula, alsóhúros, 2+2 csav. 
a lábán kúpalakú, erősen profilált gomb, a kengyelre kapcsoló-

1/ Emii tit a lelőhelyet: Tompa, Bericht, 112.1. 
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dó rész háromszor rovátkolt. H. 5.7 cm /XXI.t.3/. 15-16.„2 db. 
bronzfibula, alsóhúros 3+2 csav. Lábán filigrán raüvü kúpalakú 
gomb, h. 3.7 cm /XXI.t.9/. 17. Vasfibula, visszahajló lába le-
tört. Felsőhúros 2+2 csav. H. 5.6 cm. A kengyel és láb közé egy 
üreges, hólyagosan rovátkolt karperec töredéke rozsdásodott.18. 
Lapos bronzhuzal gyürü, a huzal hosszában egyszer barázdálva . 
Két végén a huzal kettéválik és kétszeres spirálist képez. Átm. 
1.6 cm /v.ö.XXXIIIt.9/. 19. Lapos huzal, hosszában egyszer ba-
rázdált és filigrán rovátkolással diszitett bronzgyürü. Végei 
egymás fölé futnak. Átm. 1.9 cm /XXXIII.t.7/. 2o. Kerek átmet-
szetü vékony bronzhuzalból térdalakúra hajlitott gyürü. Átm. 1 
cm /v.ö. XXXIII.t.5/. 21. Filigrán, lapos bronzhuzalból készült 
szemekből álló bronzlánc, h. kb. 3o cm. Négy darab töredék tar-
tozik hozzá. 22. Vas pajzsdudor, h. 15 cm, magassága 6 cm /XLH. 
t.4/. 23. Füzfalevél alakú lándzsahegy, a köpün egy körgyűrű van 
és két szög a körgyűrűn /v.ö. L.t.ll/, csak a köpü rövidebb. H. 
29 cm. 24. Vas kardkötő lánc két töredéke. A lánc kétszeresen 
megcsavart nyolcasokból áll. Egy téglalapalakú tag tartja össze 
egy helyen. Ez a tag keresztalakúan rovátkolva van. /LI. t.12/. 
25. Visz. ugyanezen övlánchoz tartozó, erősen rozsdás láncrész. 
Mindkét végén karikában végződik. H. 7.7 cm. 26. 2.8 cm h.vas -
lemez töredéke. Két hosszanti oldala egyszer árkolva van. 27. 
Vaskés, h. 15.6 cm. Markolata behajlik és lapos gombban végző-
dik. /V.ö.LII.t.15/ 28. 3.6 cm átm. vaskarika, visz. lószerBzám-
di8z. /V.ö.LIII.t.4./ 29. Meghajlított vékony vascsövecske tö-
redékek, 4 db 16.8, 6 és 4 cm hosszúak. 3o. 17.8 cm h. négyszö-
gű átm. köszörűkő /IIII.t.19/. 31. Világos szürke, rücskös fe-
lületü kis bögre. M.5, száj 4.4, átm. 5.6, talp 2.8 cm / v.ö. 
LXVII.t.11/. 32. Sötétszürke, csillámos anyagú bögre, az olda-
lán benyomott diszités ismétlődik négyszer. Fenekén omphalos.M. 
7, száj lo.l, átm. 12.2, talp 5.2 cm /v.ö. LXVII.t.7/. 33. Sö-
tétszürke, csillámos felületü, ugyanúgy diszitett bögre. Ompha-
los van a talpán. M. 7.8, száj 13.2, átm. 14.2, talp 6.5 cm. 34. 
Világosszürke, csillámos, durva felületü, hasonló formájú és di-
szitésü omphalosos bögre, m. 7.5, száj 8.7,.'átm. lo;5,talp 7.4 
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cm /LVII.t.7/. 35. Fekete, vertikális fésüléssel diszitett bög-
re, enyhén grafitos. M. 12.7, száj 14.8, talp 8 cm /3.tipus /. 
36. Középszürke, fésűs diszü bögre, enyhén grafitos. M. 5.5, 
száj 6.8, talp 3.4 cm /l.tipus, csak a szája nem hajlik be/37. 
Fekete, finomra polírozott felületü tál. Vörössel van lángol -
va. M. 8.8, száj 23.5, talp 8 cm 6.tipus. 38. Egészen feketére 
polírozott, finom anyagú, omphalosos tál. M. 9.8, száj 28.6, 
talp 8.4 cm /6.tipus, csak a hasa feljebb esik/. 39. Középszür-
ke, csillámos felületü urna, m. 25, száj 14, átm. 24, talp lo.7 
cm /v.ö. LXXXVII.t.4/. 
6?o4. /Veszprém, Múz./ Jutás, Seredombon murvatermelés közben 
talált és beszolgáltatott tárgyak. 1. 8 cm átm. vaskarperec,kb. 
ötödrésze hiányzik, rövidebb és hosszabb tagokkal babozott./V. 
ö. XXIX.t.8./ 2. 15o cm h. lapos bronzhuzal tagokból álló fi-
nom müvü bronzlánc. 
6812./Veszprém. Múz./ 1. LT.2.tip. vaefibula, alsóhúros, 2 +2 
csav. a húr kétszer van megtekerve a fej körül. A kengyel pon-
colással, a kapcsoló tag és a lábon levő gomb 2-2 bemélyitett, 
koncentrikus körrel diszitett. H. 11 cm. 2. Vasfibula,lába le-
tört, LT.2.tipus, alsóhúros, 2+2 csav. 3. Vasfibula, 7 cm hoss-
szú lábtöredék, visz. az előző fibulához tartozott. 4. Egy ere-
detileg visz. 4 v. 3 tagú hólyagos lábperec töredéke, legna -
gyobb sz. 7.4 cm. 5. Hólyagos lábperecek töredékei, 1 tag leg; 
sz. 3.4 cm. A tagok belül masszával vannak kitöltve, a/ Nég;. 
összefüggő tag, egyik szélén a zsarnir befogadására szolgáló 
kis lyukkal, b-c-d/ Egy visz. másik lábperec részeit képező,2-
2 egymással összefüggő tag. Belül bronzpánt fogja össze őket.5. 
Kétszer csavart nyolcasokból álló vaslánc három töredéke. a/H. 
kb. 28 cm, erősen rozsdás és meggörbült. Az egyik végén karika, 
b/ Ugyanehhez tartozó kb. lo cm-es töredék, c/ Ugyanehhez a 
lánchoz tartozó befejező kampó. H. 5 cm. 6. Másik vaslánc kb. 
8 cm-es töredéke, fonott lánc, a végződése egy nyolcas által 
képezett dupla karika. 7. 12.6 cm h, meghajlított hátú vaskéf-
penge. 8. 15.6 cm h. négyzetes átmetszetü köszörűkő. 9. Közéj-
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szürke, finomra simitott felületü bögre, m. 13, száj 16.6, talp 
8, átm. 22 cm /v.ö. LXVII.t.l/. lo. Fekete, csillámos felületü 
bögre, törésében vörös alapanyagú. M. 7.2, átm. 8.9, száj 8, 
talp 4.5 cm./V.ö. LIVII.t.lo/. 11. Sötétszürke urna. M. 34,átm. 
34, száj 2o, talp 15 cm /v.ö. LXXXIV.t.5/. 
8o21. /Veszprém, Múz./ 1. Világosszürke, simitott felületü bög-
re. M. 12, száj 7.8, átm. 11, talp 6 cm /LXIXVI.t.8/. 2-3. 2 db 
LT.2.tip. bronzfibula, alsóhúros, 2+2 csav. /XXI.A»L6,/ 
1935-ben a jutási, cseri murvabányából a veszprémi múzeumba ke-
rültek: 1-3. Vasfibula töredékek. 4-8. öreges rovátkolt bronz-
karperec töredékei. Visz. ugyanakkor kerültek be: 9. 13.6 cm h. 
2+1 csav. LT.2.tip, vasfibula. Alsóhúros, a visszakapcsolódó lá-
bon 2 gomb. lo. 14.6 cm h. LT.2.tip. vasfibula. Alsóhúros. A lá-
bon egy kis gomb. 
A cseri murvabányában bányászás közben talált leletek: vlsz.ösz-
szetartozó sir leletei. 1. Barnásszürke urna töredékei. Lt.sz . 
1937/la-g. 2. 9o cm h. vaskard. lt.sz. 2/1937. 3. Inkrusztált 
di3zü kardtok töredék. Lt.sz. 3/1937./XLV.t.5./ 4. Kétrészbe 
tört, kb. 24 cm hosszú vaslándzsahegy. Lt.sz.4/1937/v.ö. L.t.5/. 
5. Kb. 3o om h. félkörivtivé hajlitott vaskardkötőlánc töredéke, 
gombos horogban végződik és sürü poncolással van diezitve, Lt. 
sz. 5a-b/1937. 6. lo cm átm. egymásra futó végű és vésett di®i-
tésü vaskarperec. Lt.sz. 6/193? /v.ö. XXIX.t.ll/. 7. 5 cm átm. 
vaskarika, háromszorosan tagozott diszitéssel /LIII.t.4/. 8. 
Sertés állkapcsa. Lt.sz. 8/1937. 9. Vegyes vastöredékek. Lt.sz. 
9/1937. lo. Égett emberi csontok. Lt.sz. lo/1937. 
Mint számnélküli jutási leletek szerepelnek a veszprémi múzeum-
ban: 1. Kb. 86 cm h. kétrészbe hajlitott vaskard. A tok épen 
megmaradt, a kardkoptató LT.2.tip. /4.tip./ A kardot befogó két 
pánt lent is szorosan csatlakozik a tokhoz. Kardfüggesztp 2.ti-
pus. A markolat végződése 3.tipus. 2. 72 cm hosszú, kettéhajtott 
vaskard, markolata letört. A tok ép, kardfüggesztő 1.tipus. A 
kardkoptaté 4.tipus. 
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Ke azthe1y-C sóré-gödör. 
A Csőré-gödör területén őskori és rémai leletek nagy szómban 
kerültek elő. I. Kuzeinszky publikációjában1/ bemutat egy in-
nen származó kelta sirleletet, A lelet a következő tárgyakból 
áll: 1.5 cm h. vasfibula. LT.l.tip. 4+4 csav., felsőhúros. Az 
u.n. madárfejü tipus változata, a visszahajló lábon gomb van.A c 
gomb után következő tüske letört. XlX.t.lo.tip. Lt.sz. C 237 . 
2. Nyolc tagból álló hólyagos bronzkarperec. Két szembeeső tag, 
plasztikus trombitamustrával diszitett. Belső átm. 5 cm. Lt.sz. 
C 235. 3. Üreges, rovátkolt bronzkarperec, átm. 8 cm. Lt.sz. C 
236. Közelebbit a sirleletről nem tudunk, római edényekkel ke-
rült be a keszthelyi múzeumba. 
A Csák Árpád által gyűjtött anyagban másik három összetartozó 
sir anyaga van: 
II. Négy darab, kerek átm. teljesen sima bronzhuzal karperec. 
Háromnak átm. 6.4 cm, a negyedik a végein kissé megvastagodik, 
átm. 5.8x6.1 cm. Lt.sz. C 214-17. Négy, az u.n. madárfejü tí-
pushoz tartózd LT.l.tip. bronzfibula, 4.2, 5» 5, és 4.5 cm hoez-
szúak. Lt.sz. C 218-221. C 223 szám alatt kékeszöld és fehér 
amphoragyöngyökből és kettős csonkakúp alakú kis üveggyöngyök-
ből álló nyaklánc és egy apró bronzlánc szerepel. A bronzián -
cocska vasszemekben végződik. /XL.t.l./ 
III. Két bronzkarperec, az a tipus, mint az előző sir negyedik 
karperecének, ahol a vég megvastagodik. Átm. 6.5 cm. Lt.sz. C 
226-27. Két bronzfibula, u.o. mint az előző sirban, H és 4.5 cm 
Lt.sz. C 228-229. Öt kék és egy fehér kettős csonkakúp alakú kis 
üveggyöngy. Lt.sz. C 23o-231. 
IV. Felsőhúros, "madárfejü", gyöngyözött kengyelü bronzfibula. 
H. 4.6 cm XIX.t.9.tip. Lt.sz. C 223. 6 cm hosszú, kis vaspenge 
töredék. Kettős csonkakúp alakú, 3 cm átm. orsógorab. Lt.sz. C 
224. 
1/ Kuzsinszky Bálint, A Balaton környékének archaeologiája, Bu-

dapest, 192o. 94.1. 135.ábra. 
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Mint szórványos lelet került be a múzeumba: 1. Sötétebb szür-
ke, omphalosos urna.1/ M. 24.5, száj 13, átm. 23, talp lo cm 
LXXXI.t.11.tipus, csak a szája tölcsérszerüen kiszélesedik.Lt. 
sz. C 232. 2. Drapposszürke, omphalosos fazék, LXXXI.t. 14.ti-
pus, m. 17.4, száj 15.3, átm. 22.8, talp lo cm.Lt.sz. C 238. 
Keszthely. 1. Keszthely-hegyen szórványos leletként került elő p 
egy 17 cm h. és 3 cm sz. vaekés. / 2. Keszthelyen, a grófi kas-
tély előtt egy 6 cm h. vasfibula, XIX.t.5.tipus.V Kuzsinezky 
szerint 6 m mélységben került elő. 3. Lapos bronzszalag karpe-
rec, közepén borda fut, lapos kigyófej formában végződik, a 
szemek helyén pont és rovátkoláa. itm. 6 cm, a szalag széles -
sége 1 1/2 cm /Sopron, Múz. Lt.sz.nincs/. 
Kéttornyúlak.V 1. 27 cm m. középszürke urna, /LXXXIV.t.9/. 2. 
18 cm m. szürke urna /LXI.t.6/. 3. 28 cm m. világosszürke fa-
zék /LXXVII.t.6/. 4. 14 cm m. világosszürke bögre /v.ö.LXVII. 
t.15/ /Pápai Ref. Kollegium gyűjt./. 
Kúp. 1. 11 cm m. középszürke, mélyen ülő hasú bögre /LXIX.t.4/. 
2. 14 cm m. szürke, letört peremű bögre. Hasonló lehetett, mint  
LXVIII.t.ll/ Pápai Ref. Kollegium gyűjt./. 
Liter. Két összetartozó csontvázsir anyaga és szórványos lele-
tek a M.N.M.-ban. Publ. Márton, Dolg. 134.1. . 
Nagydem. Földmunkák alkalmával kerültek be a leletek a veszpré-
mi múzeumba. Utólagos kiszállás alkalmával sikerült a leletek 
összetartozását rekonstruálni. Visz. egy sir anyagához tartoz-
tak a következő leletek: 1. Sötétbarna, fényezett felületű bög-
re, alján omphalos. M. 14.8,átm. 2o.6, száj 16.6, talp 8 cm.Lt. 
sz. 12/1937 /XII.t.2,2a/. 2. Vörös, helyenként szürkefoltoe bög-
re, m. 8.2, átm. lo, talp 5.4, száj 9 cm. Lt.sz. 13/1937 /XII. 
t. 3, 3a/. 3. Nagy, sötétszürke urna töredékéi. A hasfeletti ré-
szen kúpalakban egymás fölé rakott koncentrikus körökből álló 
1/ Kuzsinezky, u.o. 94.1., 133.ábra. 
2/ Darnay Kálmán, Kelta lovassirról. AÉ.19o6. U.F. XXVI.k. 66. 

1. 13.ábra. 
8/ Kuzsinezky, u.o. 96.1., 137.ábra. 
' Márton, Arch. Hung. 26. 
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diszitmény. Lt.sz. 11/1937. 4. Barnáasztírke tál töredéke. Lt.sz. 
14/1937. 8/2.típushoz tartozhatott. 5. Bamásszürke u m a töredé-
kei, koncentrikus kör díszítéssel. Lt.sz. 15/1937. 6. Durva vö-
rös edény fenéktöredéke. Lt.sz. 16/1937. 7-8. 2 db lapos vaska -
rika, átm. 2.8 és 3.6 cm. Lt.sz. 18-19/1937. /XII.t.6-7. / 9.Vsb-
fibulának 5.8 cm h. töredéke. Lt.sz. 2o/1937 /XII.t.9/. lo. Üre-
ges, rovátkolt bronzkarperec két töredéke. H. kb. 4.5 cm.Lt.sz. 
17a-b/1937. 
Valószinüleg egy másik eirhoz tartozott a 22/1937. Lt.sz. alatt 
3zereplő világoedrapp, fényezett felületü edény. M. 17.6, átm. 
18.6, száj 13, talp 9.4 cm. /XII.t.l-la./ 
Mint a harmadik sir leletei szerepelnek a következő tárgyaki 1» 
Kézzel formált, durva anyagú szürke bögre, m. 6, száj lo.7.talp 
5.8 cm. Lt.sz. 34/1937 /XII.t.5/. 2. Kézzel formált, szürke tál, 
m. 4.5, száj lo.2, talp 7 cm. Lt.sz. 35/1937 /XII.t.4/. 3. Fe-
kete, kézzel formált bögre töredékei. Lt.sz. 24/1937. 4. Vörös, 
durva szemcsésanyagú, kézzel formált bögre töredékei, m. kb. 11 
cm lehetett. Lt.3z. 36a-b/1937. 5. Sárgásdrapp, fényesre simított 
urna peremtöredékei. Lt.sz.23/1937. 6. LT.2.tip.bronzfibula, fel-
sőhúros, 3+3 csavarozású. A lábnak a rájta levő gomb és a kap -
csolő tag közötti része gyöngyözött. H. 5.6 cm. Lt.sz. 28/ 1937 
/XII.t.15/. 7. LT 2. tipusú bronzfibulának 3 cm hosszú láb és 
kengyeltöredéke, a láb négyszögletes lappal van a kengyelre kap-
csolva. Lt.sz. 33/1937. 8. 75 cm hosszú vaskard, ketté van tör-
ve. A tokból töredékek maradtak meg. A kardtok előlapján inkruszt-
rált diszités van. Lt.sz. 25a-b/1937, 26d-e/1937. Kardkoptató 1. 
tipus. /XII.t.11-13./ 9. 4o cm hosszú vaslándzsahegy, köpüje el-
tört. Lt.sz. 27a-b/1937 /Xll.t.lo/. lo. Vaspajzsfogő. Vaspánt,a-
mely mindkét oldalán palmettaszerü kiszélesedésben végződik. E-
zeket a kiszélesedéseket egy-egy vasszeg erősitette a pajzshoz, 
amelyek 4.8 cm atm. korongban végződnék. A pajzsfogé egész hosa-
sza kb. 19 cm. Lt.sz. 29a-b/1937 /XII.t.l9,2o/. 11. Domborúra 
najlitott 5 cm h. és 3.8 cm sz. vaslemez, négy sarkán négy szeg 
lehetett. Ma már csak kettő van meg. Visz. a pajzs tartozéka le-
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hetett. Lt.sz. 31/1937. /XII.t.17/ 12-18. a/ 9.5 cm h. lapot 
vaspálcika,amely négyszögletes, körülárkolt fejben végződik.b-
g. Vaslemezből hengeralakúra hajlitott vaspálca töredékei,4-1? 
cm hosszúak. Az egyik kissé meggörbült, a másikon rovátkolt di-
szités. Visz. a pajzshoz tartoztak, a pajzs középső részét ké-
pezhették. Lt.sz. 32/1937 /XII.t.18/. 19. 4.5 cm átm. üreges 
vaskarika. Lt.sz. 3o/1937 /XII.t.16/. 
Nagykamond. 1. Grafitos, fésűs diszitésü edény 12 cm magas ol-
daltöredéke. A fésülés simán, függőlegesen fut. Perem P tipus. 
/Keszthely, Múz. D. 2521/ 2. Grafitos, fésűs diszü edény oldal-
töredéke. Talpától pereméig teljes magassága 22.8 cm. Függőle-
ges és helyenként ferdén keresztbe fésülve. Perem G tipus./Keset 
hely, Múz. D. 2683/. 
Sikátor. Szórványos leletek a veszprémi múzeumban. 1. Bronzfi-
bula, a "madárfejes" tipus változata, felsőhúros, csavarodása 
1+1, kengyelén bevésett diszités. H. 4.5 cm. Lt.sz. ll/7o,2. 
/XlX.t.lo./ 2.Bronzkarperec kerek átmetszetü bronzhuzalból,pe-
csétlős "égekkel.A pecsétlős végek előtt vésett diszités. Átm. 
9 cm. Lt.sz. ll/7o. /XXVII.t. 5./ 3. Sikátor, Hosszú-páshomok. 
Bronzhuzal karperec,mély rovátkolásokkal egyenletesen gyöngyöz-
ve. Átm. 6.8 cm. Lt.sz. lo/7o,4. /XXIX.t.7./ 
Somióvásárhely.V 1. 4.5 cm h. bronzfibula, LT 2.tip. felsőhú-
ros, 4+4 csav. A kengyel széles. A rákapcsolódó lábon a kapcso-
ló tagon kivül még két gomb. Lt.sz. M.N.M. 47/19o6, lo. 2. U.a. 
Felsőhúros, 2+2 csavarodású. Hosszan elnyújtott forma,a láb egy 
gombbal kapcsolódik a kengyelre; a lábnak tűtartó feletti ré-
szén gomb. H. 12.5 cm. Lt.sz.M.N.M. 47/19o6,9. Mindkét darab v& 
tel útján került a M.Nemzeti Múzeumba. Anyaga most a keszthelyi 

P múzeum birtokában van. / Somlyó. Darnay publikálta a somlyá te-

1/ Rhé Gyula, A somlyóvásárhelyl halomsírok. Veszprémi Jelen-
tés, 1928-29. 4. 3-lo. 

2/ Darnay Kálmán, Sümeg és vidékének őskora. A Badacsonyi Múze-
um Egyesület Első Evkönyve, Keszthely, 19o3. 42.1. 5o-?7. 1. 
Emii ti a lelőhelyet: Mihalik, i.m. 129.1. 
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lépet és sirmezőket. Neolitikus, bronzkori és főleg kora vas -
kori leleteket hoz. Három kelta csontvázsirt emlit. Az "egyik 
mellékletét láncos kardkötő képezte." H. 4o.5 cm.^/A másik sir 
érdekes keramikus anyagon kivül egy a bal lábszárcsontra húzott 
nagy vaskarikát tartalmazott 95 mm átmérővel. / A jobbra néző 
arc mellett egy csoportban elhelyezett négy edényke. "V Az áb-
rák után Ítélve ezek az edények nem La Téne korúak. A harmadik 
sir a dobai részen került elő. "Halomcsontváz sir, mely három 
darab vaslándzsát és egy zabla töredékeit tartalmazta..." A há-
rom vaslándzsa legépebb példánya az 1. számú, szárnyain végig-
vonuló éles borda által ketté osztva, hosszú köpüje keresztlu-
kat nem mutat. H. 215 mm. A másik két lándzsa teljesen hasonló 
példány lehetett, méreteik mai állapotukban nem közelitik meg 

4 , 
az 1. szamut..." / 
A keszthelyi múzeum Darnay gyűjteményében még a következő lele-
tek vannak Somlyóról: 1. Világos szürke, vastagfalu urna. M. 
18.4, átm. 19, száj 11.8, talp 8.4 cm. Hasonló mint LXXXI.t.2, 
csak a hasa gömbölyűbb. Lt.sz. D 2453. 2. LT 3.tipusú bronzfi-
bula töredéke. A láb és kengyel összeérésétől a kengyel és egy 
rugótöredék van meg. H. 3.5 cm. Lt.sz. D 5315. 3-4. 2 db aszt-
ragalosz övrész. Négy kerekded és négy pálcatagból áll. Lt.sz. 
D 1727. 5. Bronzöv töredéke. Egy karika és egy téglalapalakú , 
két fogóval ellátott tag. A téglalap 5x3 cm. 6. Vaskés, hegye 
felé kissé hajlott és a karikaalakra behajlik. H. 2.5 cm, pen-
ge szélessége 3.5 cm. Lt.sz. D 2725."V 7. Vaskós. A kés arány-
talanul kis pengéje hegyefelé kissé hátrahajlik és a nyele meg 
van csavarva. A nyél végén kis karika van befűzve. Darnay sze-
rint a kés "somlyói keltasir" melléklete volt. H. 13 cm, penge 
szélessége 1 cm. Lt.sz. D 2 7 5 2 . 8 . Vaszabla, az összekötő ta-

1/ Darnay, 73.1. XXIX.t.l. 
2/ Darnay, 74.1. XXIX.t.8. 
3/ Darnay, 76.1. XXXI.t.4-5,lo. 11.ábra. 
4/ Darnay, 68.1. XXV.t.1-5. 
5/ Darnay Kálmán, Kelta lovassirról. AE,19o6.U.F.XXVI.« 66.1. 

12.ábra. 
G/ Darnay, u.o. 66.1., 14.ábra. 
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gok kétszer csavarva. H. 25.5 cm. Lt.sz. D 1831. 9. Kétszer csa-
vart nyolcasokból álló lánc, vékony, végén horog. Két 2o és 37 
cm-es darabban maradt meg. Lt.sz. D 1827-28. lo. Kétszer csa-
vart nyolcasokból álló kardkötő lánc, az egyik végén nagy kari-
ka, a másikon horog. 39 cm h. Ugyanezen szám alatt egy kétszer 
csavart nyolcas által képezett vaskarika pár. Átm. 5.4 és 6 cm. 
Lt.sz. D 183o. 11. Egy 48 cm h. nagyon töredékes vsslándzsa.Lt. 
sz. D 1594. 12. 49 cm h. éa legszélesebb részén 6.6 cm sz.vas -
lándzsahegy. Lt.sz. D 1654. 13, Vasollónak egyik szára. 2o cm 
h. Lt.sz. D 2716. 8-13.ez. leletek mint "hallstatti kurgánból" 
származók vannak bejegyezve a leltárkönyvben. 14. 16 cm h.vas-
lándzsahegy. Szélessége 3.8 cm. Lt.sz. D 2743» 15. 48 cm h. és 
6.8 cm sz. vaslándzsahegy, igen széles bordája van. Lt.sz. D 
1614. 
A veszprémi múzeumban a következő somlyói tárgyak vannak: 1.Fe-
kete, csillámos és simított felületü bögre, helyenként vörössel 
lángolt. Mélyen ülő hasa felett két borda fut körbe. Az a t£>us, 
mint LXVII.t.12, csak a nyaka hosszabb. M. 13.2, száj 12, átm. 

15, talp 6.6 cm /Veszprém, Múz. Lt.sz. 665o/1926/. Lelőhely visz 
Somlyó. 5 cm h. LT 2.tip. bronzfibula, felsőhúros, hosszú spi-
rálos, a kengyelre kapcsolódó gomb rovátkolt, a lábon levő gomb 
"trombitamustrás." /Veszprém, Múz. Lt.sz. 487o/a/ 
Taliándörögd. Jenny1/ mutat be egy kardtokot. Lelőhelyére Kis-
kőszeget mond, de tekintve, hogy a 2. szám alatti a kiskőezegi 
/ld. Baranya vm. Kiskőszeg/, nyilván tévedésről van szó és ez 
származik Kiskőszegről. /Wien, Naturhist. Mus. Inv. Nr.47839/ 
Tapolca. Poszdomb. Fekete, fényesre polírozott felületü, eny -
hén grafitozott bögre. M„ 6.6, száj 14.4, átm. 16, talp 7 cm. 
Talpán kis omphalos. LXVII.t. 1.tipus. /Veszprém, Múz. Lt.sz. 
918./ 

1/ Jenny, Keltische Metallarbeiten aus heidnischer und vor-
christlicher Zeit, Berlin, 1935. Taf. 29.1. 
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Tapolca-Avardomb. Darnay1/ publikációjában tudósit róla, bogy 
Tapolca-Avardombon kelta csontvázas eirok jöttek elő. Beszél 
urnatemetkezésről is, de ennek leletanyagaként kora vaskori le-
leteket mutat be. A kelta leletek közül két vaekard és egy vas-
lándzsa /?/ maradt meg. 1. A kard ?1 cm hosszú, 4 cm széles.Ket-
té van hajlítva. A toknak csak felső része maradt meg, a kard-
i'üggesztő 3.tipus, a markolat 3.tipus /Keszthely, Múz.Lt.sz. D 
?956./LXIII.t.7/. 2. O.o. kard, csak a markolaton nincsen ke-
esztvas. 3. "Levélalakú vaslándzaa" 25.5 cm h. és 5 cm széles. 

A 2.SZ. kardot és a lándzsát nem találtam a Darnay gyűjtemény-
ben. 4. Tapolca-Avardombról a keszthelyi múzeumba világosszürke 
edény töredékei kerültek be. Lt.sz. D 2565. 
Tapolca vidéke: Középtéglaszinü, simított felületü edény, pe -
reme letört. M. 22.5, átm. 32,/száj 8/ talp 11 cm LXIX.t.l5.tLp, 
a has felett két körbefutó borda. /Keszthely, Múz. Lt.sz. nin-
csen./ 

2 
Tátika. Kuzsinszky / ezerint a "Tátika alatt mintegy loo halom 
áll, egyet felbontott közülük Csák Árpád és néhány edényre buk-
kant, amelyek korongon készültek és kemencében lettek ki-
égetve." A keszthelyi múzeumban egy 39 cm h. 11 cm széles vas-
lándzsa van Tátikáról. LI.t.2.tip. Lt.sz. C 248; tehát a Csák 
Árpád által gyűjtött anyagból való. 
Vaszar. Két darab tömör huzal, pecsétlős végű bronzkarperec. A 
pecsétlős végen apró kördiszités van. Rovátkolt, minden második 
tag poncolással diszitett. Átm.8 cm/Veszprém,Múz.Lt.sz.8o87/a-
b XXVII.t.7/. 
Veszprém. Rákóczi-téren, Rosenberg háznál egy sötét feketére po-
lírozott, omphalossal ellátott edény. Hasonló mint LXXXI.t.13, 
1/ Darnay Kálmán, Sümeg és vidékének őskora, Arch. Közi. XXII. 

1899, 81-82.1. XXIV.t..Darnay Kálmán, Sümeg és vidéke az ős-
korban. A Balatoni Múzeum Egyesület Első Evkönyve. Keszthely, 
I9o3. 42.1. 

2/ Kuzsinszky Bálint, A Balatonvidék régészeti áttekintése, A 
Balatoni Múzeum-Egyesület Első Évkönyve, 19o3. 19.1. 
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csak szája szélesebb és alatta erős borda fut körbe /Veszprém, 
Múz. Lt.sz. 4o95/. 
Veszprém. 4.9 cm átm. laposra nyomott és hármas gyöngyözéssel 
diszitett bronzkarika. XXXVII.t.2o.tipus. /Keszthely, Múz. Lt. 
sz. D 498o/. 
•Veszprém vm. /öregárok?/ Sötétszürke, simitott felületü, ompha-
losos tál. M. lo.2, száj 26.8, talp 7.6 cm /Veszprém, Múz. Lt. 
sz. 89 p. LVII.t.4.1./ 
Vindornyalak.Szőlőhegy. 1. 21 cm h. 2 cm szélea egyenes vaskés. 
Vége karikaszerüen behajlik. /Keszthely, Múz. Lt.sz. D 275V. 2. 
Vaskésnek 2o cm-as töredéke. Lt.sz. D 2757. 

Somogy vm. 

Andoce. 75 cm h. eredetileg háromszorosan összehajtott, három 
részbe tört vaskard. Markolatán gomb, vállai csapottak. /Kapos-
vár, Múz. Lt.sz. 2668/a,/ 
Balatonboglár. Egészen világos szürke urna, talpa homorúan be -
ugrik. Nyaka letört. XCTI.t.l.tipus, csak lent karcsúbb. M. 23, 
átm. 25.4, talp 8 cm /M.N.M. Lt.sz. 72/1936,1/. 2. Vassarkantyú, 
két végén két gomb. /M.N.M. Lt.sz. 72/ 1936,2/. 
Ecseny. Héttagú hólyagos bronzkarperec. /Kaposvár, Múz. Lt.ez . 
9496./ 
Gerézdpuszta. Sárgásszürke omphalosos bögre.LXVII.t.17.tipus.M. 
lo, száj 12, átm. 16.5, talp 8 cm /Kaposvár, Múz. Lt.sz.2688/. 
Igal. Igáitól egy kilóméterre, a kacsohi úton útépités közben, 
4o cm mélyen kerültek elő a leletek, melyek a kaposvári múzeum-
ba kerültek. 1. 7 cm magas, lo cm átm. drappos edényke. LXIX.t. 
4.tipus. 2. 15 cm magas, 2o cm átm. bögre, szája letört, hason-
ló forma lehetett. 3. Drappos edény töredéke. 72 cm h. 4.5 cm 
sz. vaskard. 
Kaposmérő. 11 darabból álló vaalelet került elő, teljesen egy-
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forma elszíneződést és rozsdát mutatnak, Darnay szerint egy el-
rejtett lelettel van dolgunk.1/ A lelet a köv. vastárgyakat ter-
talmazta: Vaszabiának töredéke, a karika átm. 6.5 cm, 24 cm áta. 
vasearlŐ, 45 om h. vasrúd, egyik vége ellaposodik és karikára 
van hajlítva, a másik csúcsban végződik. Két szárnyas vaseszköz, 
a nagyobbiknak a formája vasekére emlékeztet, a kisebbik lánd -
zsavéghez hasonlít. Darnay sátorrúdvasakat lát bennük. Három 
vasvéső, h. 18»lo és 9 cm, 16 cm h. ekevas, lo cm h. köpüs ke-
rek véső és egy 14 cm átm. vaskarika. 
Kaposvár. Hajlított pengéjű, csavart nyelű vaskés, h. 21 cm. 
/Keszthely, Múz. Lt.sz. D 2727./ 
Kaposvár-Iszák-domb. Világosdrapp urna, LXXXI.t.9.tipus. M.218, 
száj 12, átm. 21, talp 11.4 cm. /Keszthely, Múz. D. 6555./ 
Kőröshegy. 1. Sötétszürke, fénylő felületű egyfülü bögre. Füle 
letört. LXII.t.13.tipus. M. 11.5, száj 7, átm. 11.8, talp 5 cm 
/Kaposvár, Múz. Lt.sz.128/. 2. Középszürke omphalosos bögre.M. 
lo.5, átm. 14, száj 9.8, talp 5 cm /Kaposvár, Múz. Lt.sz.8739/. 
Magyarégres.2/ 17.3 cm h. bronztü, tojásformájú rovátkoltfejü, 
felső harmada 4 téglalapból áll, ez is keresztbe rovátkolt. 
Nágócs. Csavart vaskardkötő lánc. /Kaposvár, Múz. Lt.sz.2679/. 
2. Nágócsöreghegy, 6 cm h. LT 2.tip. 4+4 csavarodású, felsőhú-
roa bronzfibula. Lábán mélyen profilált gomb. /Veszprém, Múz . 
Lt.sz. 1246./ 
re,,;lak.Háromtagú hólyagos lábperec, egy tag m. 9 .1/2 cm, átm. 

tí cm /XXXI.t.6 , Munkács, Múz./3/ 

1/ Darnay Kálmán, Kelta pénzverő és öntő műhely Szalacskén, AÉ, 
191o. U.F.XXX.k. 136-139.1. Mihalik József, A sümegi Darnay 
múzeum, Múz.- és Könyvi. Ért. 1912. 129.1. Mon.Somogy 352.ü 

•/ Dr.Kohlbach Bertalan. Ókori maradványokról Kaposfüreden éa 
'••agyaregresen. AE. 19o3, U.F.XXIII.282-283.1. 

/ Lehóczky Tivadar. Ung- és Beregmegyei leletek, AÉ, 1891. U.F. 
XI.k. 143.1. 
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Somogyaszaló. 7 cm átm. zárt bronzhuzal karperec, egyik oldalán 
kissé kiszélesedik, 2 cm átm. bronzgyürü, a két vége összeér és 
egy spirálissá tekeredik. /Kaposvár, Múz. Lt.sz. 5886./ 
Somogybüsü.1/ A szőllőhegyen 6o cm mélyen fejjel nyugat felé 
fekvő férficsontváz. Arca kelet felé fordult. A csontváz jobb 
lábánál vékonyfalú kelta tál volt, mely kivételkor tönkre ment. 
A csontváztól balra, dereka mellett feküdt a kard, jobbra a 
lándzsa. A kard hosszá 73 cm, sz. 5.5 cm. Végén megmaradt a 
XLII.t.7.tipusú kardkoptató. A lándzsa az L.T. 13. számúval e-
gyezik meg. H. 3o cm. 
Somogyvár. 1. Sötétszürke, elég finom felületü urna. M. 29,száj 
19.5, átm. 28./LXXXIV.t.4, Kaposvár, Múz. Lt.sz. 44377 2. Sö-
tétszürke, finoman simított, erősen töredékes edény. Talpán kis 
omphalos. LXVIII.t.21.tip. M. 2o, száj 18,átm. 3o, talp 15.5 cm 
/Kaposvár, Múz. Lt.sz. 9453/. 3. Sötétszürke, fényesre simított 
tál. M. 8.5, száj 21, talp 8.5 cm. Talpán omphalos. 8/2 tip. 
/Kaposvár, Múz. Lt.sz. 4445./ 4. 19 cm h. vasolló, pengéje lent 
kezdődik. /Kaposvár, Múz. Lt.sz. 44o6./ 
Szalacska-pu3zta. A szalacskai szőllőhegyen 19o6-ban került e-
lő egy kelta pénzverő és öntőmühely. A műhely területéről és o 
környékéről Darnay éveken / keresztül ismertette az újonnan 
előkerült leleteket. Darnay az egész magaslaton folymatos ősko-
1/ Darnay Kálmán, Leletek a szálacska! barbár kelta pénzverő és 

öntőmühely területéről. AÉ. 1912. U.F. XXXII.k. 166.1.' I. t. 
28. és 29. ábra. 

3/ Darnay Kálmán, Kelta pénzverő és öntőmühely Szalacskán, AE, 
19o6. U.F. XXVI.k. 416-433.1. AÉ.19o8. U.F.XXVIII.k.137-148. 
1. AÉ,19o9.U.F.334-342.1., AÉ.191o,U.F.XXX.k.130-140.1.,u.a. 
Uj-a'U leletek a szalacskai kelta pénzverő és öntőmühely te-
rületén, AÉ, 1911,U.F.XXXI.k.311-328.1., u.a. Leletek a sza -
lacskai barbár kelta pénzverő és cmtőmühely területéről, AÉ, 
1912.Ü.F. XXXII.k.155-168.1. Göhl Ödön, A szalacskai kelta 
pénzverő 03 bronzöntő műhely, Num.Közi. 19o7. VI.k.47-64.1., 
Num.Közi.19o8.VII.k.128-129.1. E.Gohl, Usine monétaire et 
fonderie celtique a Szalacska /Hongrie/ Rev.Num. 19o7, 17o-
183.1. Mon. Somogy, 352.1. 
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ri település nyomait találta; neolitikus, bronz- és koravasko-
ri leletek egyaránt kerültek elő. Egy bronz tokos balta öntő -
mintája és több koravaskori fibula, amelyek közt félig kész 
darab is akadt, arra enged következtetni, hogy már a koravas -
korban i3 létezett itt öntőmühely. Ugyancsak nagy számban ke-
rültek elő római leletek, amelyeknek zöme az i.u. III. század-
ra datálódik. Virágkorát a telep kétségtelenül a kelta időben 
élte. Darnay csak az öntőmühely és környékének leleteiről be-
szél, de van adat arra is,"''/ hogy a szalacskai magaslat alatt 
elterülő lankás hegyoldal volt a temetkezési hely.Soros ham -
vasztásos temető volt itt, "de nagyszámú urnasir közt csontvá-
zas temetkezés is előfordult." Ennek az adatnak a hitelességét 
nem tudtuk ellenőrizni. Hogy az öntőmühely mellett fémolvasztó 
műhely lett volna, azért találja valószinünek Darnay, mert no-
ha a kohó nem került elő, de nagy számban találtak fémtartalmú 
kődarabokat, amelyek Szalacska vidékén nem fordulnak elő és ity 
valószinüleg feldolgozásra ideszállitott áru. 
A pénzverő és öntőmühely fából épitett lehetett, amire az el-
korhadt famaradványok és az ott lelt 12 darab két végén szögbe 
hajlitott vaskapocs mutat. A műhely egész felszerelése.amelyet 
19o6-ban az első feltárás alkalmával szétszórtan találtak, az 
épület összeomlása által okozott rendetlenségben feküdt, alig 
8-lo m területen került elő. A leletek két osztályba sorolha-
tók: az elsőbe a műhely felszerelése tartozik, a másodikba az 
ott készitett tárgyak. 
A műhely felszerelésének legérdekesebb darabjai a pénzverő tö-
vek. Hat darab került elő, ebből három lapos korong alakú és 
három hosszúkásabb hengeralakú. A korongalakúak szolgáltak az 
előlap verésére, a hengeralakúak a hátlapéra./LV.t. 16-21/. A 
lapos korongokból a két nagyobbik közepe bronz, melyet vasgyü-
rü fog körbe. Átm. 43-44., ill. 42-44.5 mm. A legkisebbik bronz-
ból öntött, vasgyürü nélkül. Átm. 31-32 mm. A hátlap verésére 
szolgáló tövek bronzból öntöttek és felfelé keskenyednek.A fel-
1/ Mon. Somogy, 352.1. 
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ső lapok átm. 16, 16.5-17, 16 mm. A verőtövekkel együtt pénzek 
Is kerültek elő, de Göhl megállapítása szerint nem ezekkel a 
verőtövekkel készültek. Ugyancsak 19o6-ban, került elő két ön-
tőminta, egy fibula öntésére szolgáló /LV.t.l5-15a/, h. 6 cm, 
és egy két bronzlemezből formált, LIII.t.7.tipusú bronzkarika 
öntésére szolgálé bronz öntőminta./19o6, 422.1. 12a-b-c./ Eh 
utóbbi az LV.t.2.8z. alatt bemutatott vasfogóba volt belesző -
rulva. /H. 25 cm./ 
A műhely felszereléséhez tartoztak az itt előkerült üllők; há-
rom darab került elő; agy szabályos trapéz oldalú, egy kettős 
orrú, /u.o. kép, 17 és 18. sz./ alul csúcsban végződő és egy 
igen hosszú, elnyújtott formájú. Ugyancsak a műhely felszere -
lésében fontos szerepet játszottak az itt előkerült kalapácsok. 
Az 19o6, 4-23.1. 19»ez. és LV.t.6.sz. alatt bemutatott kis tré-
belő kalapácsbél több darab került elő; találunk a rézcsákányé-
kéhoz haeonlé formát /19o6, 423 kép 2o./ és szélesebb formájú 
simitó kalapácsot is /u.o. 21.kép/. 
Igen nagy változatosságot mutatnak fel a vésők. Az u.o.kép 26. 
sz. alatti köpüs kiB vésőből ugyancsak több darab szerepel,la-
pos vésők /u.o. kép 22. ábra/ és a Darnay által köpüs vésőnek 
nevezett, szerintünk talán inkább baltaképen használt formák is 
előjönnek /u.o. kép 23-24.sz./. Ugyancsak vésőként használhat-
ták az u.o. kép 25.sz. alatti hosszú példányt és az 1912.7.sz. 
alatti darabot. A bronzékszerek diszitésére sok apró, rövid és 
keskeny, mindkét végén kihegyezett vaspálcika szolgált. Talá -
.lünk ugyanilyen célra, vagy esetleg lyukak ütésére használatos, 
vastagabb és hosszabb, kihegyezett végű vaseszközt is /19o6,423. 
k. 3o.ábra/. Szerepel a leletek közt egy 15 cm h. csavartnyelü, 
egyik végén karikában, a másikon háromszögű lapban végződő vas-
eszköz is, és egy 2o cm h. visszahajlitott végű, másik végén 
kanálformán meghajlított darab. 
Az előbb emiitett vaaharapőfogón kivül egy 41 .... példány is 
előkerült /AÉ, 19o6, kép 28./ Darnay kanálfúrónak nevezi az u. 
e. kép 32-33 sz. alatt bemutatott kettős kanalú vasrudak/tv 
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t.l.sz./ 2o-4o cm nagyságban igen sok darab került elő. Az 
1912. 5-6 sz. alatt bemutatott két 66 és 56 cm h. fürésztöre-
dék ugyancsak a műhely felszereléséhez tartozott. De nem tud-
tuk eldönteni, hogy az 19o6, 423. 29. és LIV.t.6.sz. alatt be-
mutatott vastárgy milyen célokra szolgált. Darnay "sarokhajli-
tó" vasnak nevezi, mert a benne talált szögletes vasrúd szerin-
te a belefektetett bronzlemez kikalapácsolására szolgált vol -
•a. 
Nem lehet pontosan eldönteni, hogy vájjon a műhely felszerelé-
séhez tartoztak-e, vagy itt készitett tárgyak voltak-e az itt 
talált bronzüst, üsttartő lánc és vaskések. Valószinüleg akkor 
járunk közel az igazsághoz, ha feltesszük, hogy mind a két je-
lentőségük megvan. Az 19o6-os ásatáskor került elő egy 25 cm 
magas és 34.5 cm peremátmórőjü üst. A műhely területéről ké -
sőbb egy vaslánc is előkerült, mely valószinüleg ehhez az üst-
höz tartozott. 
A vaskésnek legáltalánosabb tipusa a 19o6, 44. képen bemutatott 
karikába hajló nyelű tipus. Bbből aránylag igen sok került elő. • 
Megtaláljuk a LII.t.4.tipust is. Ezeknek mérete átlag 25-4o cm 
között mozog. A kisebb tipusú kések közt a visszahajlitott szá-
rú tipus általános. Ld.LIII.t.17, 1912. 12. ábra. lo-15 cm az 
átlagos hosszuk. Érdekes tipust mutat egy 12 cm h. egyenes,rö-
vid, végén kis gombbal ellátott nyelű vaskés, amelynek igen szé-
les, háromszegletü pengéje van. Nagy számban kerültek elő kö-
szörükövek, mélyebb éa keskenyebb, hosszabb egyik végén átfúrt 
formában. Az öntőmühely felszereléséhez tartozott még két ön -
tőtál, az egyik szürkés, tűzálló agyagból készült, másik feke-
te, grufitos anyagú. Ezenkívül több vastagfalú gráfitozott,kéz-
zel formált edényke, ugyanerre a célra szolgálhatott. Nagyobb 
számban kerültek elő a valószinüleg itt készitett vaslándzsák. * 
Ezen a típuson kivül, főleg hosszú, keskeny füzlevél alekú for-
mák kerültek elő, elrozsdásodásuk miatt természetesen nem le-
het pontosan rekonstruálni a formát. Ugyancsak itt készülhettek 
a szintén több példányban előkerült kaszák. 
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Ékszerekből néhány árdekee példányt szolgáltatott a szalacska' 
öntőmühely. Ezeket ugyancsak a műhely készítményeiként lehet 
felfognunk. Ezek darabonként felsorolva: 1. LT 2. vasfibula tö-
redéke, a láb hiányzik, 2-2 csavarodásé, felsőhúros. 2. Felső-
húros, l-l csavarodású LT 2. tip. bronzfibula, a visszakapcso-
lódó láb huroksorba tekeredik. H. 5 cm /XXI.1.17/. 3. LT 2.tip. 
bronzf ibula töredéke, a visszakapcsolódó láb maradt meg. A lá-
bon kiszélesedő lapos korong, amelyen borostyántöredékek ma-
radtak meg; talán borostyánkorong díszítette. Három db töredék, 
az egyik diazitetlen. 4. 5.6 cm h. LT 2.tip. bronzfibula, spi-
rálisának egyik oldala van meg, ezen 11 csavarodás. Lába hátul 
kapcsolódik a kengyelre és egy kis téglalapformájú kiszélesedés 
van a közepén, az egész fibula igen lapos. -5. lo-12 csavarodá-
gú, felsőhúros LT 2.tipusú fibula. A lábnak visszakapcsolédé 
része letört. 6. 6.5 cm h. 12-12 ceav. LT.2. tip. bronzf ibula,a 
láb hátul kapcsolódik a kengyelre, és kissé szögletes lapot al-
kot. 7. 5.5 cm h. XXIII.t.l.tip. bronzfibula, a lábon még két 
gombocska./XXIII.t.5./8. 4 cm h. LT 3.tip. bronzfibula /XXIII. 
t.6/, 9. U.o.tipusú 4.5 cm h. bronzfibula, spirálisa letört. 

Karperecekben és egyéb ékszerekben szerényebb leletanyag áll 
rendelkezésünkre. Érdekes bizonyítéka az itteni bronzmüvesség-
nek egy féligkész bronzkarperec, amely szalagszerü és két végét 
kigyófej formán kezdték kiképezni. Ezenkívül egy 5 cm átm. ke-
rek huzal bronzkarperec, profilált végekkel. A XXXVII.t.2o. ée 
22. tipusú bronzkarikákból több darab került elő. Ezenkívül fe-
kete, csavart üveggyöngy /XXXVI.t.7.tipus/, asztragalos övnek 
kis töredéke is helyet foglal az anyagban. 
A fentebb emiitett kie grafitos edénykéken kivül Darnay által 
bemutatott kerámia mind kora vaskori Jellegű; a gyűjteményében 
helyetfoglaló kelta, korongolt kerámiáról nem lehet eldönteni, 
hogy az öntőmühelyből, vagy Szalacska más vidékéről azármazik-
e. Egyik a LXXX.t.8.tipushoz tartozik, világos drapp, peremes 
talpgyürün áT m. 28 cm. Két világos hamuszürke, fazettált olda-
lú tál, egyik omphalosos, peremük kissé befelé törik /12.tipus/ 
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M. 5.S és 5.3 cm. A kaposvári múzeumban egy drapposszürke, kéz-
zel formált, 9 cm magas kis bögre foglal helyet /LXVIII.t. 23. 
kép/. 
Darnay igen nagy számban mutat be orsúkarlkákat, rendszerint 
szürke, vagy aárga agyagból, ezeknek nagy részéről nehezen ál-
lapitható meg egyéb adatok hiján koruk. 
Az öntómühely közelében 2 méternyi mélység különböző rétegeiből 
egy lelet került elő. Ez az 19o9-ben publikált lelet, amely 
bronzüstöt tartalmazott és több vastárgyat. Az üst a szalcskai 
másik példánynak a párja, m. 3o, száj 46 cm. Vele együtt, egy 
ugyancsak a másikhoz hasonló üsttartó lánc is előkerült. Az u-
gyanakkor előkerült leleteknek együvétartozását nem lehet meg-
állapítani, a 47 db lelet közt kora-vaskori formák is jelent -
keznek. Főleg a többi szalacskai típussal megegyező karikában 
és gombban végződő vaskések szerepelnek, ée kisebb, visszahaj-
lított, csáváttnyelü kis vaekések, és poncolőszerszámok. 
A leletek, egy kivételével, amely a kaposvári múzeumban van, a 
a keezthelyi múzeumban levő Darnay-gyüjteményben őriztetnek. 
Szántód.1/ Zamárdi és Szántód között az u.n. Kőhegy északi ol-
daláról került a veszprémi múzeumba a következő lelet: 1. Sö-
tétszürke, finom, csillámos felületü fazék. Talpán kis omphalca 
II. 13.2, száj 15.2, átm. 19, talp 8 cm. Lt.sz. loG p. /XV.t.9-
9a./ 2. cca 7o cm h. háromrészbe hajlitott vaskard. Kardkopta-
tó 4.tipus, a markolatán profilélt gomb. Lt.az. lo9 /XV.t.6/ . 
3. 27 cm h. széleslevelü lándzsahegy. Lt.sz. 112 /XV.t.7/. 4. 
Két db. homorúan hajlitott vaslemez, rajta két ezegluk, visz.a 
pajzs külső veretéhez tartozott. Lt.sz. llo-lll /XV.t.8-8a/. p 
Szólád. / Hattagú hólyagos karperec. 

1/ Kuzsinszky, A Balaton környékének archaeológiája, Budapes* 
192o, 12.1, 13.ábra. 

2/ Kuzsinszky, u.o. 19.1. 23.ábra. 
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Szorosad. A törökkoppányi útépítésnél csontváz mellett 9o cm h. 
5 cm sz. vaskard. Eredetileg visz. össze volt hajtogatva, mert 
nagyon görbe. Markolatán széles lapos gomb, a markolat tövében 
megvan a keresztvas. Hegye gömbölyűén fut össze kis csúcsban . 
/Kaposvár, Múz. Lt.sz. 1676./ • 
Toponár. Középszürke urna, m. 29.5, száj 19.4, átm. 31, talp 
14.5 cm LXXXV.t.4.tipus. /Keszthely, Múz. D 6275./V 74 cm h. 2 vaslándzsahegy, L.t.6.tipus. / 
Városhidvég. Középszürke, finom simított felületü edény. Tal-
pán omphalos. M. 15*8, száj 26.6, átm. 26.6, talp 9.6 cm LXVII. 
t.18.tipus. 
Zichy-Szőllőhegy. Kétszer csavart nyolcasokból álló vaslánc tö-
redéke. /M.H.M.Lt.sz. 14/1899,4/. 
Somogy vm. 1. Középszürke, fényes, simitott urna. T,XXXIII.t.7. 
tipus. M. 36.5, száj 17, átm. 32, talp 15 cm /Kaposvár, Múz.Lt. 
sz. 4183/. 2. Világos téglaszínű, pereme alatt piros festés nyo-
mai. M. 43, száj 16, átm. 28, talp lo cm /XCIII.t.?., Kaposvár, 
Múz. Lt.sz. nincs/. 3. 9 cm h. LT 2.tip. vasfibula töredéke. A 
visszakapcsolódó lábon profilált gomb. /Kaposvár, Múz. Lt.sz . 
347/ 4. 16 cm h. LT l.tip., 2+2 csav., felsőhúros vasfibula. -
Visszahajló lába elvált, de eredetileg hozzásimult és egy gomb 
van rajta. /Kaposvár, Múz. Lt.sz. 347./ 

1/ Mihalik, i.m. 13o.l. ábra 134.1. 
2/ Darnay Kálmán, Ujabb leletek a szalacskai barbár kelta pénz-

verő- és öntőmühely területén. AÉ, 1911. U.F. XXXI.k. 328.1. 
Mon. Somogy. 352.1. 



- 55 -

• $ 

Komárom_mi 

Almásfüzitő. Kb. 2 méternyi mélységben került elő a csontvázas 
sir. A sirban lókoponya és lólábszárcsontok is feküdtek. A sir 
mellékletei közé a következő tárgyak tartoztak: 1. Két, masszá-
val kitöltött bronzkarperec, XXVII.t.l.tipus, az egyik töredé-
kes. Átm. 8.2 cm. 2. Két enyhén rovátkolt, pecsétlős végű hrona-
karperec, XXVII.t.4.tipus, de rovátkolt. Egyiknek a végei szo-
rosan egymáshoz simulnak. Átm. 5.6 és 6.2 cm. 3. Nyeregformára 
hajlított rovátkolt bronzkarperec, XXVII.t.11. tipus, de a ki-
szélesedő részeket ceak egy diezitetlen bab képezi. Záródását 
kis pöcök alkotja, úgy, mint a XXVII.t.11.darabnál. Átm.5.5 cm. 
4. Sima kerek bronzhuzalból hajlított karperec, végei kissé 
megvastagodnak ée profiláltak. Átm. 6.6 cm. 5. 6.6 cm átm. ha-
sonló bronzkarperec, végei szintén profiláltak, de nem vasta -
godnak meg. 6. 7.6 cm átm. kerek bronzkarperec, végei egymás 
fölé futnak. XXVIII.t.6.tipus. 7. Vékony bronzhuzal torques tö-
redékei, egyik vége kis horogra van hajlítva, másik vége való-
színűleg karikában végződött. 8. LT.1.tip. bronzfibula, lába 
letört, 3-3 csavarodásé felsőhúros. 9. Bronzszalaggyürü töredé-
ke. lo. Rovátkolt kis bronzgyürü töredéke. 11. XXXVII.t.6. sz.-
hoz hasonló formájú bronzcsüngő, h. 2.6cm. 12. VastÖredékek, a 
melyek valószínűleg egy karkötő lánchoz tartoztak. 13. - Lapos 
kerek kis kavics. 14. A sir leletei közt szerepel két üvegtöre-
dék, amelyek egy római üvegpohárhoz tartoztak és valószínül^, 
utólag, bolygatás közben kerültek a sirba. 

Nem messze a sirtól, magasabb rétegből került ki egy feketés-
szürke, finoman simított felületű urna. Szája letört. M.19, 
száj 9, átm.21, talp 12 cm./LXXXII.t.2/ A leletek Kállay Ödön 
gyűjteményében vannak, /Szőny/ a közölt adatokat az ő ezives 
közlésének köszönhetem. 
Baj. A M.N.M.-ba egy vaskardot, egy vaslándzeát és két vaskar-
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perecet tartalmazó sirlelet került be.1/ A két karperec 8.6 cm 
átm. üreges végei egymásba csúsztatva. Lt.sz. lo/1895, 92 - 93 
/XXVII.t.2/. 

o 
Basaharc. Récsey / publikált innen két meghajlított keskeny ítfc-
levél alakú lándzsahegyet és egy meghajlított kardot. Ugyancsak 
Basaharcról került az esztergomi múzeumba egy vörös téglaszínű 
egyfüles bögre. A fül kissé a perem fölé emelkedik és megtörik. 
Talpa homorúén beugrik. A fül három oldalán és a has fölött 
koncentrikus körökből alkotott benyomott disz. M. 6.4,száj 5.6, 
átm. 8, talp 4 cm. Lt.sz. 1441 /LXXIII.t.3/. 
Esztergom. 1. Középbarna, simított fényes felületű urna. M.2o4, 
száj 16, átm. 23, talp 9 cm /LXXXI.t.3.tip., a pereme alatt e-
rős körgyűrű. /Esztergom, Múz. Lt.sz. 1444/. 2. Drappos-vilá -
gosszürke urna. M. 32.4, száj 18, átm. 31, talp 15 cm LXXXIII. 
t.9.tip. csak a szája bővebb. /Esztergom, Múz. Lt.sz. 1447/. 3. 
Világosszürke, fésűs diezitésü gabonatartó edény. Pereme C ti-
pus. M. 6o cm /Esztergom, Múz./. 4. Fekete felületű, vöröstég-
la szinü és alapanyagú omphalosos tál. M. 8.4» száj 22.6, talp 
5.2 cm. 2. tipus. /Esztergom, Múz. Lt.sz. 144V 5. 93 cm h. 5 
cm sz. vaskard, erősen rozsdás /Keszthely, Múz. Lt.sz, D 7661/. 
Bsztergom-Méhesvölgy. Világos hamuszürke, omphalosos tál. M. 
9.4, száj 29.5, talp 12 cm 3.tipus./Esztergom, Múz. Lt.sz. 1446./ 
Esztergom-Szentgyörgymező. 1. Rovátkolt bronzhuzal karperec,vé-
gei. egymáshoz érnek. Átm. 6 cm XXVII.t.6.tip. Lt.sz. 1392. 2. 
Három db. lapos bronzszalag karperec. Végei laposan kiszélesed-
nek és kigyófejszerü formát öltenek, amely rovátkoltan diszit-
ve van. Átm. 7.5, és 5 cm. Az 5 cm átmérőjüeknek csak egyik vé-
ge kigyófejes. Lt.sz. 1393. 3. 6x6.3 cm átm^ rovátkolt bronz-
karperec. XXVII.t.6.tip. Lt.sz. 1394. 4. 6.4 cm átm. bronzhuzáL 
1/ Hampel József, A N. Múzeumi Régiségtár gyarapodása, AÉ 1896, 

U.P. XVI. 177.1. 
2/ Récsey Viktor: Római Castrum Tokodon és újabb régészeti le-

letek Esztergom- és Hontmegyében. AÉ 1894, U.F. XIV.69.1.II. 
ábra. Márton, Dolg. 13o.l. XXIV.t. 8-lo. Mon. Esztergom,183. 
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karperec. Három helyen hosszúra nyújtott, két pálcatag által 
befogott tojásdad tag szakítja meg. /Mint XXVII.t.3, de három-
szorosan. Lt.sz. 1395/ A leletek az esztergomi múzeumban van-
nak. 5. Középszürke, fésűs edény. 8.tipus, de fésüzése egysze-
rű, vertikális. M. 18.6, száj 19, talp lo.5 cm /Esztergom, Múz. 
Lt.sz. 1445/. 
Esztergom-Szentkirályi földek. Két db. rovátkolt, pecsétlősvé-
gü, 7 cm átm. bronzkarperec. XXVII.t.7.tipus /Esztergomi Múz. 
Lt.sz. 14oo/. 
Esztergom vm. Fekete, omphalosos tal. 6. tipus. M. 9.5,száj 25.5* 
talp 9.5 cm. Lt.sz. 1432. 
Dunaalmás. Fiizitő felé az országút és a Duna közti szántéföl -
dön 7o cm mélyen, hamu közt került elő egy korongon késült vö-
rös urna alsé részének töredéke. M. 13 cm. Kis talpon áll.Ben-
ne 6 egé3z és három töredékes bronzkarperec. A karperecek nyi-
tottak és végig rovátkoltak. Átm. átlag lo cm /Lenhardt György 
gyűjteménye, Dunaalmás/. 
Felsógalla. Középszürke, omphalosos, 6.tip. tál /Tata, Kegyes-
rendi Gimn. gyűjt./. 
Kömye.1/ 39.5 cm h. töredékes vaskés került be a M.N.M.-ba/Lt. 
sz. 7/19o5/. 
Lábatlan. Sötétfekete, kis omphalossal ellátott tál, 4. tipus. 
M. 9.8, száj 25.5, talp 7.4 cm /Esztergom, Múz. Lt.sz. 1433/. 

2 
Marcelháza /mellett Potpusztán késő kelta kerámiát emlit Eis-
ner. V A komáromi múzeum leltárkönyvében is szerepelnek közép 
La-Téne leletek innen, de az adatokat nem lehetett egyeztetni a 
leletekkel4/ 
1/ Hampel József, A Nemzeti Múzeumi Régiségtár gyarapodása, AÉ, 

19o6, U.F. XXVI.k. 89.1. 
2/ Emlitve a lelőhely Mon. Győr. 258.1. 
3/ Eisner, 184.1. LVII.t.3. 
4/ Eisner, 17o.l. 
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Nagyharcsás. Csontvázsir. Publ. Eisner, l?o,177,184.1. Márton, 
Dolg. 153.1. 
Neazmély. Fekete cserépedény töredékei. M. 13.5 cm /Dunaalmáa, 
Lenhardt György gyűjt./. 
Nyergesuj falu. 1.Sötétszürke, vöröe alapanyagú karcsúnyakú urna. -
LXXX.t. lo.tipus, de szája nem annyira profilált. M. 18.4,száj 
11, átm. 17.5, talp 7.5 cm /Esztergom, Múz. Lt.sz. 1422/. 2. 
Babos bronzkarperec töredéke. IX.t.12.tipus /Esztergom,Múz.Lt. 
az. 1399/. 
Süttő. Visz. összetartozó sirlelet az esztergomi múzeumban. 1. 
Finom, vékony bronzhuzalból csavart torques. Egyik vége vissz» 
hajlik és igy horgot képez, a másik vége letört. Átm. cca 12 
cm Lt.sz. 14o7. 2. Három db. 6.5 cm átm. bronzkarperec, tojás-
dad formájú kiszélesedésbe tólható bele a másik vége. XXVII.t. 
3.tipus. Lt.sz. 14o6. 3« Két, 4.5 cm h. felsőhúros 2+2 csavaro-
dású, madárfejU tipusú LT 1. bronzfibula /XIX.t.6/ Lt.sz.14o8-
9. ' 
Szőny. 1. 29 cm h. 8 cm széles LT.2.tipusú vaslándzsabegy Ll.t. 
1.tipus /M.N.M.Lt.sz. 13/1936,6/. 2. 88 cm b. 4.6 cm sz. kes-
kenyhegyü vaskard. Rajta 6.tip. kardkoptató /M.N.M.Lt.sz. 83/ 
19o4, 3/. 3. 7.6 cm h. ezüstfibula, spirálisa 17-17 csavarodá-
sé /Wien. Kunsthist. Mus. Lt.sz. Vila. 912, XIII.t.3/. A 'M.N.Mr 
ba egy LT vaskés került be./4. A győri múzeumban 6.8 cm étm. ba-
bos bronzkarperec, XXVII.t.12.tipus. /Lt.sz. 494/. 
Tarján. Perti János tanyáján sirlelet. A találó szerint emberi 
csontok közt találta a köv. bronztárgyakat: 1. üreges sima bronz-
karperec /XXVII.t.l.tipus/ 2 db. 9.1, és 8.9 cm átm. 2. Lánccal 
összekötött bronzfibulapár, az u.n. "madárfejes" LT.l.tip.XIX. 
t.5.tipus. H. 4.6 és 4.4 cm. 3. Hármastagolású rovátkolt bronz-
karperec, átm. 8.7 cm. 4. Két bronzszálból csavart karperec,bá-
rom helyen profilált tojásforioájú tag, egyikbe belejár a másik 
kihe"vezett vége. Nyeregforraájúan meghajlított 2 db. 5. Rovát-
kolt bronzkarperec, három helyen ugyancsak tagolt, egyik tago-
~T" l József, A Nemzeti Múzeumi Régiségtár gyarapodása, AÉ. 
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láe úgy záródik, mint az előbbi karperecpárnál. Sárga-fekete 
pávaszemes üveggyöngy van rábúzva./Átm. 6.3 cm./ 6. Három db. 
bronztü, az egyik fibulaformájúan meghajlított. /Szőny, Kállay 
gyűjt./ 
Tatabánya. Szórványos lelet6k a győri múzeumban: 1. 5.3 cm h. 
bronzfibula. Lt.si.49o./XVIII.t.3/ 2. 5.4 cm h. LT.1.tip. fel-
sőhúros, 2-2 csav., bekarcolt fenyőmintával diszitett kengyelü 
és rovátkolt lábú bronzfibula. Lt. sz. 491 /XIX.t. 3/. 3. 6 cm 
átm. félkörös átmetszetü tömör bronzkarperec. Egyik vége elhe-
gyesedik és belejár a másik végbe. Lt.sz.492. 4. 6 cm átm. ke-
rek átmetszetü bronzhuzal karperec, vége kis,kétszer profilélt 
pecsétlőben végződik. Lt. sz. T2. 7, 5. 2.3 cm átm. nyeregala-
kúan hajlított bronzhuzal gyürü. Lt. sz. 493. 

Békásmegyer. A Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet 1936- ban 
a Duna partján feltárt egy kelta fazekaskemencét, mely mellett 
a hozzátartozó szemétgödör is előkerült. Az ásatást Nagy Lajos1/ 
publikálta, a következőkben az ő publikációja alapján ismertet-
jük a leleteket. 
A kemence formája Nagy Lajos szerint az általános késő kelta 
formát mutatja, mely már több példányban ismeretes. Agyagos 
földből ástak ki egy körtealakú részt, és azt egy folyosóval 
toldották meg. "A kemence alsó része 42 cm magas volt, efölött 
kezdődött a mesterségesen készített és a körtealakú részre tá-
maszkodó u.n. rostrész, melyet a kemence egész hosszában végig-
futó 22 cm széles, a nyersanyagból meghagyott rész támasztott a-
Iá." /XCVI.t. 1-2, alaprajz XCII.t./ Az egész kemence 19o cm h. 
A rostlemez sürün át volt lyuggatva. A kemencében és a mellette 
levő szemétgbdörben előkerült leletanyag teljesen egyöntetű, a-
mit az is bizonyít, hogy a kemence felásásakor belül visszama -

1/ Nagy Lajos, Békásmegyeri késő La-Téne fazekaskemence. AÉ.1942. 
III.f.3.kötet. 
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radt cseréptörmelékek, valamint az összefolyt, egyraásfölé ra-
kott, de égés köztien esetleg egymástál rossrul elhatárolt edé-
nyek összefolyásából előállott, durva égetett tömbök különböző 
darabjait a hulladékgödörben is megtaláltuk. /XCVI.t. 3-4./Nagy 
Lajos szerint ez egy egész rövid ideig tartó és néhány évtized-
re szorítható fazekasmunkásságot mutat. 
Az anyagban a köv. típusokat állapithatjuk meg: /Nagy Lajos ti-
pusmegállapitásai/ B.tipus, XCVII.t. 3-5, XCV.t.l, profil~CIII. 
t.l. M. 36 és 35 cm./ 
A kemencéből barna alapanyagú vörös és fehér festéssel diezjí -
tett, vörösbarna, besimitással diszitett és világosszürke u-
gyancsak sokszori besimitással diszitett árú került elő. 
A festett kerámia köv. főtipusait lehet megállapítani: 1. A XCV. 
t. 1, XCVII.t.2 /m. 35 cm / és XCVII.t.l, /m. 36 cm/ profil CXI. 
t.l.tipusú, gömbölyű testű aránylag bőszájú fehér-vöröe festé-
sű edényforma. /Nagy L. El.forma/ 2. Hasonló, de szükebbszájú e-
dény, XCV.t. 2 és XCVII.t.4, profil CIII.t.2 /m. 37.8 cm Nagyi. 
B2.tip/. 3. XCV.t.9. és XCVII.t.4.tipus, profil ClII.t. 3. M. 
19.8 cm. Vörösesbarna alapanyagú, felső részén vörösre festett. 
/Nagy L. B3.tip./ 4. A XCVII.t.l. barna alapanyagú vörössel és 
feketével festett töredék nem sorolható egyik típushoz sem./Nag? 
L. B4.tlp./ Profilja CIII.t.4. A XCVIII.táblán az l.szám a ke -
mencéből került elő, a többi Békásmegyeren szórványosan előke -
rült darab vörös-fehér festésű. A kemenoe anyagándc nagyobb résséfc 
a festetlen barnásvörös árú tette ki. Egyik legjellegzetesebb 
formája, melyet Nagy L. B5.tip.-nak nevez, a bőszájú hombárt! -
pus, ehhez tartozik a XCIV.t. 7 XCIX.t.l, profil CIV.t.3/ m. 
34.7 cm/ pereme alatt beslmitott rácsminta, a XCIX.t.2. töredék, 
melyen beslmitott hullámvonal fut /profil, CIII.t.6/. Ehhez a 

tipushoz tartozik a CIV.t.5-7, és 9-BZ. töredék. 36.tip. gömbö-

1/ Nagy Lajos, Békásmegyeri késő La-Téne fazekaskemence.AÉ.1942. 
III.f.3.kötet. 



lyütestü díszítetlen urnatöredék /CIV.t.3/ m. 19 cm B 7 . • • ; 
nak Nagy Lajos a XCV.t.ll és XClX.t.5a-b /'profil CIV.t.l/ 21 
cm és 35 cm ezáj-átmérőjü tálat veszi, a perem alatt a belső 
részen besimitott hullámvonal. Hasonló töredék a XIV.t.8. Bt. 
tipus egy hasonló tálforma, mely a 9. típusnak felel meg,XCU 
t. 4a-4b, profil CIV.t.4. M. 9, száj 26.8 cm. B9.tipus hasonl , 
de pereme igen széles. XCIX.t. 3a, 3b, profil CIII.t.7. M. 7.1X 
száj 3o.S cm. Ide tartozik a szürke áruból a CV.t.2. és 3. szút. 
/m.9, száj 27.5, és m. 5, száj 16 cm és a CV.t. 8, és 9. töre -
dék. Bio.típushoz Nagy Lajos a CV. táblán 1, 4, 5. sz. alatt, 
szereplő gömbölyűtestü töredékeket sorolja, hasonlóak a tabáni 
XCV.t. 8.SZ. alatti feetett edényhez. BIJ,tipus hasonló,de szé-
lesebb szájú gömbölyű tál, CV.t.6. B12. típusnak a CV.t.lo.sz. 
alatti töredékeket le*-ot felvenni, melyek behajló peremű tálak 
maradványai. ( 

Szórvány osan előkerült leletek a következők. Világosszürke ur-
na, vállán besimitott hullámvonal fut körbe, m. 22.2 cm./C.t.l/ 
Erősen kihajló peremű világosszürke fazék, m. 29.8 cm /C.t.2/. 
Sötétszürke, grafitos, fésils diazitéeü edény. M. 24.6 cm /C.t. 
3/. A C.t.4. és 6.sz. alatt bemutatott kelta pénz Caiue Postu-
ralus Attius dénárjának eraviscus utánzata. A C.t.5.sz. 8.8 crr 
h. bronzfibula a kemencéktől északra, a kemence szürke, besimí 
tott darabjaihoz hasonló töredékeivel került elő. Ezeken kivü-
a Cl. táblán bemutatott kerámiával egyező több szórványos tör? 
dék is előkerült. 
A Nagy Lajos által publikált későkelta anyagon kivül Békásme -
gyeren előkerültek a LT B-C-be tartozó szórványos leletek is.-
Ezek közül egy urnát és egy táltöredéket mutatunk be. 1. Sötét-
szürke, helyenként sárgával lángolt fazék. M. 32.8, száj 26.5 
átm. 35. talp 19 cm. Az edény válla felett kétsorban futó kor 
centrikus kördiszités. A felső sor körbefutott az edényen, e 
alsó visz. ismétlődő minta, az edény kiegészitett és igy ner 
állapitható meg pontosan /LXXVIII.t./. 2. Omphalosos szürke tóL 
töredéke, a belső oldalán az omphalos körül ugyancsak benyom*: t 
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kör és pontozásos diszitóo, /LX.t.2./ 
Érd -Gyulamajor / 1926-ban találták az első sirt, a másodikat 
193o-ban, a tiszti épület mellett. A leletek a székesfehérvári 
múzeumban vannak. Az első sir anyaga; 1. Háromszorosan össze -
hajtott, kb..7o cm h. vaskard. Lt.sz. 8219. 2. 75 *m h. keskerjs 
lecsapott vállú vaskard, vége hegyes. Lt.sz. 822o. 3. Kardtok 
töredék. Lt.sz. 8221. Második sir; 1. 19 cm h. 3.5 cm széles 
vaslándzsa. Lt.sz. 8222. 2. Agyagedény töredékek. Lt.sz. 8223. 
Szórványos leletek! 1. 9.5 cm h. vaskéspenge. Lt.sz. 8824.' 2. 
Vas kardkoptató töredéke, l.tip. Lt.sz. 8825. 3. Három db hen-
geresre összehajtott üreges vaslemezke töredék. Lt.sz. 8226. 
Nagytétény. 1. 63 cm h. vaskard, sz. 5 cm. Lecsapott vállú /Szé-
kesfehérvár, Múz. Lt.sz. 7o5/. 2. Letört lábú alaóhúros, 2-2 
csav. 11 cm h. bronzfibula. /M.N.M.Lt.sz. 134/1885,1/. 3. 3.5 
cm h. LT.2.tip. felsőhúros, 3-3 csav. bronzfibula, a lábon egy 
gomb, ez plasztikus szalagmintával diszitett. /M.N.M.Lt.sz. 134/ 
1885,2/. 
Százhalombatta. l. Vaskannafogó, meghajlitott vaslemez, mely 
visszagörbülve fogót képez és az egészre egy másik lemez rácsa-
varva. Sz. 21 cm /M.N.M. Lt. sz. 38/19o5,2/. 2. Finom bronzlánc 
töredéke. A lánc karikákból áll, melyeket téglalapalakú profi-
lált tagok kötnek össze. /M.N.M. Lt.sz. 38/19o5.7/. 
Budapest. Gellérthegy-Tabán. A Fővárosi Ásatási és Régészeti In-
tézet 1935-től kezdődőleg a Budapest területén a Duna jobbpart-
ján elterülő Gellérthegyen és az alatta fekvő tabáni városrész-
ben folytatott ásatásai felszinre hoztak egy késő LT telepet.Az 
ásatásokról rövid beszámoló jelent meg Nagy Lajos tollából 1936-
ban és a most sajtó alatt levő Budapest Története c. munkában 

1/ Őskori leletek az érdi Gyulamajorban. Szfv. Szl. 1931,1. 8. 
1. Márton, Dolg. 113.1., Tompa, Bericht, 112.1. 
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részletesebben tárgyalja a Gellérthegy-tabáni települést.1/ A 
két települést nem lehet egymástól elválasztani. A telep közép-
pontja a Gellérthegy volt, a mai Citadella és környéke a tör-
zsi település székhelye, melytől 14o méterre délre falazás nyo-
mai kerültek elő. Ugyanilyeneket találtunk a hegy északi olda-
lán is, azon a ponton, ahol a T.íl/avius/ Titianus augur ol-
tárköve előkerült. A központi székhely és az oppidum fala közt 
elterülő területen műhelyek nyomát állapították meg, fazekas -
kemencék éa áruval telt vermek kerültek felszínre, a hegy déli 
oldalán temető nyomai kerültek elő. A kemencék felépítése tel-
jesen megegyezik a békásmegyerivel, ld. Pest vm. Békásmegyer. 
Házalaprajzokat nem lehetett megállapítani, minek okát Nagy 
Lajos abban keresi, hogy csak vályogépitkezés volt használat -
ban, amire a déli oldalon előkerült vályogfal-maradványok mu-
tatnak. A hegy északi oldalán, a falazáson kivül, a Duna felé 
lejtő részen a Tabánban nagykiterjedésű telep került elő. Itt 
nagy számban kerültek elő kerámiai maradványokkal teli vermek, 
és tűzhelyek. A vermeket Nagy Lajos veremlakásoknak is nevezi, 
és azt mondja "Az eraviscustelep lakóházai vályoggal bevont eö-
vényfalakból állanak, négyszögű, vagy olykor kömlakú alaprajzu-
ak. Igazi őskori jellegű, kisméretű helyiségek ezek." Másrészt 
emliti az iparostelep " áruval telt raktárházait." Ugy a la-
kásnak nevezett gödrökben, mint a vermekben igen nagy tömegben 
került elő a kerámiai anyag, mely az egyei gödrökön belül tel-
jesen egyöntetű. Típusait alább fogjuk tárgyalni. Ugyancsak e-
lőkerültek állatcsontok is a tűzhelyek körül, mégpedig főleg 
szarvas és vaddisznócsontok, kutya, kecske, marha, ló és ba-
romficsontok. A tabáni telep Nagy Lajos szerint egy nem állan-
dó jellegű iparostelep volt, mely a hegyen levő megerősített 
oppidumhoz tartozott. 

1/ Nagy Lajos. Tabán a régészeti ásatások világában. Előzetes 
jelentés az 1934-35 évi ásatásokról. Tanulmányok Budapest 
múltjából, IV. 1936, 18-291. Nagy Lajos. Az eraviscus-kul-
tűra emlékei Budapest környékén, Budapest 1942, Nyomás a-
latt. Az ásatásunk részletes publikációja ugyancsak Nagy 
Lajos tollából fog megjelenni. 
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A nagyszámú, Tabánban ás Gellértbegyen előkerült kisebb számú 
kerámiai anyag teljesen egyöntetű jellegű, és igen hasonló a 
békásmegyeri fazekaskemence anyagához. A békásmegyeri tipusok 
/ld. Pest m. Békásmegyer/ legnagyobbrészét megtaláljuk a Gel-
lérthegy -tabáni telepen, de ezeken kivül új formák is fellép-
nek. A finom, vörös-fehér festésű, az egyszínű barnásvörös ás 
a világosszürke árú egyaránt előkerül, ugyancsak a grafitos 18-
süs edények. Ezenkívül egy durva, kézzel formált kerámia ia 
fellép. 
A festett kerámia, melyből nagyobbrészt csak töredékek marad-
tak ránk az oppidumból, anyaga szempontjából három főcsoport-
ra oszlik: egy egészen finom és egy valamivel durvább, de még 
mindig finom fényes festésű és egy nem fényezett, durvafesté-
aűre. Az első csoportba tartozó darabok szinte paplrvékonyfa-
lúak, piros és fehér /patron/ festésüek és fekete matricás dí-
szítéssel vannak ellátva. A matrica rombusz, sakktábla és ráce-
mintát mutat fel. Egy ilyen töredéket a XCV.t.6.sz. alatt cm -
tatok be, formája visz. a Békásmegyeri 1.típussal mutat a leg-
több hasonlóságot /ld. XCVII.t.1.3/. Ráhány töredék a Békásme-
gyer 2.típussal /ld. XCVII.t.2./ mutat hasonlóságot, egy tál-
töredék pedig a XC.t.3.az. formájához hasonló. 
A második csoportból több egész darab áll rendelkezésünkre. B-
zeken nincs patronos dlszités és faluk általában va8tagabb,fe&> 
tésük nem annyira finom, de még mindig fényes. Domináló itt is 
a fehér-piros festés, sokszor azonban rózsaszínnel, sárgával ás 
szürkével keveredik. Több nagyobb töredék a Békásmegyer 1. én 
2. tipushoz csatlakozik. Aránylag nagyszámban fordul eló egy 
gömbölyű táltipue, /ld. XCV.t.7/ felül piros, lent sárga fee -
tés, talpa laposan behomorodik, m. 16.5, száj 24, átm.27,5,talp 
9.5 cm. /XCV.t.8/ felül piros, lent sárga, m. 12.5, száj 12, 
átm. 15, talp 6.8 cm, /és XCV.t.lo/ pereme piros, alatta fehér 
festés, alatta piros esik, alul fényes drapp/, m. 22, átm. 35 
cm, talp 12.4 cm/.* Ehhez még több hasonló töredék is csatlako-
zik. Békásmegyerem 3ZÜrke anyagból találjuk meg /Bi0. tipus,CV. 
t.1,4,5./. 
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A harmadik, durva festésű anyaghoz egy, a Gellérthegyen előke-
rült urna tartozik, XCV.t, 3* Fényezetlen, a vöröe mezők közt 
ugyancsak festett vörös hullámvonal /R.35, száj lo.4, éta. 28, 
talp 9*2 em/. Hasonló töredéket ld. XCV.t.4. 
E darabokon kívül néhány fényes fehér és szürke festésű,ugyan-
csak eslkokkal és hullámvonalakkal diszitett töredék ia került 
elő. 
A barnásvörös áru csak néhány töredékben szerepel,melyeken be-
karcolt zeg-zdg és pontminták foglalnak helyet. Két téglásdrapp 
töredéken egy ülő Vlctoriát ábrázoló gemma lenyomatát látjuk. 
Hasonló a capual ülő ós ölében pajzsát tartó Viotoriához. 
A szürke kerámia nagy változatosságot mutat fel a formákban ós 
a diszitósben is. 
Az elaó csoportjához a B^« típushoz tartozó /XCIV.t. 7/ hombá-
rok tartoznak Ad. XCVI.t. lo/. M. 54.6, száj 28, átm. 46,talp 
2o cm. Alsó részén ICII.t. 5b.tip. vonalkázás. Ráhány darabnak 
a pereme alatt besimitott vonal éa rácsminta helyezkedik el.B-
gyik válfaját erósen ösazeezükttló azájú és egész keskeny pe -
reranel ellátott példányok alkotják. 
A második csoportot gömbölyüteattt, szükszájú urnák képezik. E-
zeken ia gyakran szerepel besimitott díszítés, fóleg hullámvo-
nal és ráosozás. Ráhány töredék a C.t.l.számú békásmegyeri szór-
ványos darabhoz csatlakozik, több kisebb töredék a CIV.t.3.sz. 
B®"típushoz. Egy koncentrikus körökkel és pontsorral diszitett 
darabot - XCIV.t.9.sz. alatt mutatunk be. Több apró töredék is 
előkerült, besimitott, sokszor azonban már inkább bekarcolt dí-
szítéssel. ACIV.t. 13/.Bgy, ehhez a csoporthoz tartozó szép 
darab a Gellérthegyen került elő, XCI.t.9. Pereme alatt egy 
sor függőleges vonalkázás, alatta hullámvonal, ez alatt, hor -
nyolásokkal elválasztva, ferde besimitott vonalkázás. Az edény 
alsó részén a XCII. 5a sz. alatt látható bekarcolás fut körbe 
több sorban. Talpa kissé behomorodik. /M. 37, száj 15, átm.32, 
talp 12.8 cm/. Előkerült néhány beaimitással, 111. inkább be-
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karcolással díszített töredék, melynél a szürke alapanyag fe-
lett egy másik, valamivel sötétebb, igen fényes szürke máz lát-
szik. 
Harmadik csoportba sorolhatók a tálak. I.forma. Első és leg-
jellegzetesebb típusát bebúzott peremű, finom iszapolású dara-
bok alkotják. Formájukat a LVTII.t.l3.szám mutatja. Némely da-
rab talpán omphalos van, mások kis talpgyürün állnak, de elő -
fordult teljesen simatalpú is. Egy példány belsejét a pereme 
alatt besimitott vonal és hullámvonal disziti. Bgy egészen kü-
lönleges válfaja e formának kis profilált gombban végződő fül-
lel van ellátva és belsejét ugyancsak besimitás disziti. XC.t. 
4 /m. 7.5 cm/ és XC.t.6 /LVIII.t.13. M.*8.4, ezáj 22 cm. /Az u-
tóbbinak pereme alatt XCII.t. 5b.tipusú vonalkázás. A XC. t,5. 
tipusú gombos fülből igen sok töredék került elő. II.forma, A 
9. és lo. táltipushoz tartozó formák: Bgy töredéket a pereme a-
latt bent ugyancsak besimitott hullámvonal diszit. Bgyik dara-
bot LVIII.t.5.szám alatt mutatjuk be /M. 11.5, száj 28.5, talp 
8.4 cm/. III.forma. 12. táltipus, világosszürke finom anyagú, 
sok darab közülük külső felületén finoman sikozott, azaz az a-
nyagban finom szögletes törések mutatkoznak. Sima éa behomoro-
dó talpú egyaránt előfordul köztük. Egy darab a többinél vala-
mivel gömbölyűbb formát mntat fel, pereme alatt kivül-belül si-
kozott, alatta pedig XCII.t. 5b.tipusú vonalkozás látható. 

Különleges formát mutat fel a négy köv. darab: 1. Középszürke, 
gömbölyű tál, LVIII.t.12. M. 9, ezáj 17.4, talp 6.6 cm. 2. Ki-
vül fényesdrappra festett, bent szürke alapanyagú tál. K. 14, 
száj 3o, talp 11.4 cm /LVIII.t.17/. 3. Világos tégladrapp, fi-
noman simitott felületű. Erősen profilált. M. 12.6, száj 32.6, 
átm. 34, talp 5.8 cm /LVIII.t.18/. 4. Hasonló formájú, m. lo, 
száj 3o, talp 8 cm. 
A szürke áruból néhány, a többihez nem sorolható darab: A LXVIIL 
t.13. számhoz hasonló, de valamivel karcsúbb felsőrészü két bög-
re. Kétfülü edény, m. 11.8, száj 9.4, átm. 16.5, talp 5.6, fül-
átm. 27 cm. /LXVI.t.ll/. Szürke, karcsútestü kis urna, XCIII.t. 
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13. M. 19.8, száj 12.6, talp 5 cm. Grafltoa. fésűs kerámia.For-
mában a 8. féaüstipushoz tartoznak, fésülésük vagy egyazerü ver-
tikális, vagy a vertikális fésüzés még ferdén is át van húzva , 
néhány darab a 8. tipus díszítését mutatja. Bgy darabot a LXXVI. 
t.4.szám alatt mutatunk be. /M. 25.4, száj 27, talp 7 cm/. A 
kézzel formált durva kerámiából. A Cl. táblán bemutatott típu-
sok kerültek elő é s a XCIV.t.8,az. alatt bemutatott töredék.Ez 
a kerámia az I.e. I. azázad dák kerámiájával egyezik és a Ta-
bánban a dák hóditás nyomai láthatók. Itt említünk meg egy szür-
ke, korongon kászült urnatöredéket, a törésvonalánál lapos hoez-
szúkáe bütyök disziti, hasonlóan a XCI.t.l.típushoz. Ugyancsak 
itt ismertetjük a LXXXVII.t.S.ezárc alatt bemutatott,szürke ur-
nát. M. 37, száj 15.2, átm. 25.5, talp 12 cm. Ez az előbbiektől 
függetlenül nem dák, hanem mint feljebb kifejtettük.illyr kul-
túrkör hagyatéka. 
A tabáni leletanyagról alkotott képet kiegészíti néhány lapos, 
és kettős csonkakúp alakú oreókarika és köszörűkő. A fémanyag 
feltűnően kevés. A Gellérthegyen 3 LT 2 tipusú fibula került e-
lő, /alsóhúrosok, 2+2 csav. fejnél kapcsoltak, h. 4.8 cm/azon-
kivül néhány türedék. Délen 2 omavasaoi tipusú fibula, h. 5.2 
cm. Ugyancsak a Gellérthegyről származik egy négytagú, egészen 
egyszerű 3.5 cm h. asztragolosz övtag és egy kisebb töredék. A 
Tabánban 3 amphoragyöngy került elő. 
Érdekes a Gellérthegy-tabáni kép megalkotáséhoz a 77. számú gö-
dör anyaga, melyet Nagy Lajos a Budapest történetében részlete-
sen ismertet. Ebben II. századi rheinzaberni sigilláták Jupiter 
Ammon fejével diszitett mécstöredék Resatus kerámiával együtt 
szerepel. Ez mutatja a benszülött kerámiát felváltó római e-
dénymüvesség megszűnését és a későbbi római kultúra térfoglalá-
sát a Gellérthegy-tabáni oppidumban. 
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Aba. Szőlőhegy, 7 cm hosszú LT.2.tip. felsőhúros bronzfibula. 
/Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 8237, XXI.1.18./ 
Adony. 1. 6 cm h.lapos lemez kengyelü LT.2.típusú bronzfibula. 
A visszakapcsolódó lábon 2 gomb. /Székesfehérvár, Múz. Lt. az. 
1465/. XXI.t.20.1/ 2. Háromtagú hólyagos lábperec, egy tag hos-
sza 9.9 cm. összekötő tsg 3.tip. /M.H.H. Lt.sz. 98/1912./ 
Agárd. Kelta edénytöredékek kerültek itt elő. / 
Alcsút.-V 1869-71-ig az alcsúti főhercegi kastély parkjában 
folytatott munkálatok alkalmával csontvázassirok kerültek elő, 
melyeknek fekvését és leleteit József főherceg feljegyezte és 
Rómer Flórisnak küldte el."A kastély homlokzata előtt talált 
tárgyak 48 cm mélyen, a kastély déli oldalán /az új üvegház a-
lapjának ásatása alkalmával/ találtak pedig 2.54 méter mélység-
ben feküdtek a föld szine alatt. Sajnos, hogy ez még nem derí-
ti ki, hogy eredetileg mily mélységben nyugodtak, mivel a kas-
télyra vonatkozó építkezési tervekből nem vehető ki, mennyivel 
szállittatott már le akkor a domb." A megmaradt leletek ma a 
M.N.M.-ban vannak. 
A. "Egy férfiváz, egy rézkarperec, mely a jobb alsó karcsonton 
találtatott, ez pedig a rozsdától megzöldült; két db cserépfa-
zék töredék." 
B. "Egy férficsontváz, egy rakás cserépfazék töredékkel." 
C. "Egy női csontváz, két rézkarperec, egy rézgyűrű, két réz -
láncszem, egy kis darabokra tört vasékszer, sok cserépdarab,egy 
kisebb öblösnyakú fazék a jobb medencecsont mellett." Egy pohár 
alakú fazék s fej mellett; egy mély tál, a lábak mellett sok 
1/ Marosi Arnold, A Fejérmegyei és Székesfehérvári Múzeum ősko-

ri gyűjteménye. Múz. és Könyvt. Ért. 1912. 18.1. 
2/ D.Á. Régészeti leletek a Velencei-tó partján. Szkfv. Szl.1936. 52.1. 
3/ Rómer Flóris, Az alcsúthi ásatások, AÉ. 187o. R.F. IV.k.289-

293. H 
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fazéktöredék. A leletekből a köv. van meg: 1. Drapp, finom fe-
lületü urna. M. 16.5, átm. 19, száj 11, talp 9.4 cm. 2. Sötét-
szürke, simitott felületü omphalosos tál. M. 8.6, száj 22,talp 
8.5 cm. Lt.sz. 6o/1871,14 /LVII.t.8/. 3. Sötétebbszürke, simi-
tott felületü kis bögre a fésűs bögréhez hasonló alakú, de di-
szitése csak a perem alatti bevésett zeg-zúg diszitésből áll.A 
fésűs edények 7. típusához hasonló forma. M. I0.7, száj 11.6 , 
talp 7.5 cm Lt.sz. 6o/1871, 18. 
D. "Egy férficsontváz, egy egész réz mellcsatt /fibula/, egy 
törött vas mellcsatt, /mindkettő a váz nyakszirt csontján/,egy 
törött gyanta gyürü, két réz láncszem, egy nagy öblösnyakú fa-
zék." Megmaradt a fibula; H. 14.4 cm, felsőhúros, 1+1 csav.Lt. 
sz. 60/1871, 4/XXII.t.7/. 
E. "Egy óriás férficsontváz". 
F. "Többféle állatcsont, köztük disznó állkapcsa, egy égetett 
csontdarab; három füles fazék és sok fazéktöredék." 
G."KUlönféle öblös fazék töredéke, köztük egy füllel." 
H. " Különféle állatcsont, köztük valamely húsevő fogai, sok fa-

zéktöredék." 
I. "Egy férficsontváz, egy mély cseréptál" sötétszürke, finom 
felületü. M. 11.3, száj 17.8, átm. 19, talp lo cm. Lt.sz. 60/ 
1871, 15. 3.tipus. /LXIX.t.12./ 
K. "Egy férficsontváz, lábai mellett sok cseréptöredék," 
L. "Alappont, melytől a mérések történtek." 
Mj. "Egy kis öblös fazék." 
N. "Egy nagy öblösnyakú fazék, egy mély tál." 1. Sötétszürke , 
csiszolt, finom felületü urna, a pereme letört. M. 28, átm.23£, 
száj 9, talp 11 cm. Lt.sz. 60/I87I, 12. /LXXXII.t.3./ 2. Sötét-

szürke, helyenként sárgával lángolt omphalosos tál. M.8.8, száj 

23.8, talp 4.8 cm 3.tipus. Lt.sz. 60/I871, 17. /LVII.t.9./ 

0. "Egy rézkarperec." 

0* "Egy óriási .-férficsontváz, egy nagy öblös fazék, egy kisebb 
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öblösnyakú fazék." 1. "A csontváz lábainál" középszürke, vörös-
sel lángolt urna. Pereme letört. M. 34, átm. 32, száj 16, talp 
14 cm. Lt.sz. 6o/1871,lo./LXXXVI.t. 2./ 2. Drappoeezürke, fincm 
felületü urna, kis, körben kiemelkedő talprésszel. M. 2o.6,átm. 
15, száj lo, talp 8.6 cm. Lt.sz. So/1871, 13 /LXXXII.t.8/. 
1872-ben az 0 pont környékén tovább ástak1/ és több szórványos 
lelet jött elő, de a leírások szerint nem keltakoriak. 
Pa. "Az artézi kút." 
Baracska. 1. 11.8 cm b. bronzfibula, LT.2.tipus, 2+2 caav. al-
sóhúros, a búr kétszer csavarodik a fej körül. A láb egy gomb-
bal kapcsolódik a kengyelre, amelyen plasztikus caavardlszités 
volt. A láb letört. A találó szerint koponya mellól származik; / 
/Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 8237./ 2. Kilenc tagból álló hó-
lyagos bokaperec. /M.N.M. Lt.sz. 43/18?o, 14/. 3-4. 2 db három-
tagú hólyagos bokaperec. Bgy tag hossza lo cm. Kapcsolódás 4. 
tipus. M.N.M. Lt.sz. 6 8 / I 8 6 0 . 

Bicske. Földmunkák alkalmával találtak egy csontvázat, mellette 
vaskés, bronznyak- és kargyürü, mellette átfúrt szerpentin ka-
lapács és obszidián nukleus. 
Cece.-Hard-puszta. Leletek a székesfehérv ri múzeumban. A lel-
tárkönyvben mint "kelta urnasir leletei" szerepelnek: 1. Bmai-
lozott övlánc töredékei /XXXIV.t.1-2.tip./ Lt.sz.745o-56/3/.2. 
Bronznyelü vaskés. H. lo.5 cm. Lt.sz. 7457.V Tüz nyoma látszk 
a leleten. 
Cece. Az 1927-ben épült iskola telkén talált ceontvázsir mellá«-
letelt 1. 16 cm hosszú, vésett diszitésü bronztü. Lt.sz. 7458 
/XXXVII.1.17/. 2-3. 2 db habozott karperec, átm. lox8 cm, a 

1/ Rómer Flóris, Az alcsúthi ásatások folytatása. AÉ. 1872. R. 
F. VI. 248-49.I. 

2/ Marosi Arnold, Őskori és római adatok Fejérvármegyéből. Múz. 
és Könyvt. Ért. 1913, 19o.l. 3. ábra. 

3/ Sellye, Les bronzes émaillés de la Pannonié Romaine, Disser- > 
tationes Pannonicae Ser. 11.8, 47.1. I.t. 1-13. 

4/ Sellye, u.o. 47.1. I.t.14. 
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mákforméjú végződésen 

Lt.sz. 7461. 5. Drapp alapanyagú kivül világosszürke mázzal be-
vont bögre. M. lo.5, átm. 13.5, száj 12, talp 7 cm. Lt.sz.7462 
/LXIX.t.17/. 6. Vörös agyagbél készült lapos, középen átfúrt 
gyagkarika. Átm. 2.5 cm. Lt.sz. 4763. 
Cece. Marton István telkén került elő egy 5.4 cm h. LT.2. tip. 
bronzfibula. Spirálisa törött, a visszahajló láb egy gombbal 
kapcsolódik a kengyelre. A lábat ékmetszéses bronzgomb disziti. 
XXI.t.l.tipus. Lt.sz. 6796. 
Cece. Háromtagú hólyagos lábperec, átm. 14 cm. Az összekötő tag 
2.tip. Lt.sz. 326.1/ 
Cecej. A Fleissig gyűjteményben 33o/H. Lt.sz. alatt a következő, 
visz. egy sir anyagát képező tárgyak szerepelnek: 1. 4x3.8 cm 
átm. sima, kerek huzal bronzkarperec. Végei elkeskenyednek és 
rovátkolva vannak. 2. Sötétkék, zöldpávaszemes üvegpasztagyöngy. 
3-4. Két db babos, pecsétlős végű bronzkarperec. A pecsétlős vé-
gen plasztikus spiráldiszitós és az egymás felé néző végekben 
üreg. Átm. 7x6 cm. XXVII.t.12.tipus. 5-6. Babos, pecsétlős vé-
gű 8 cm átm. üreges végződésű bronzkarperec. XXVII.t.9.tipus. 2 
db. 7. Rovátkolt, pecsétlő s végű, 5.5 cm átm. bronzkarperec . 
XXVII.t. 6.tipus. 8-9. Rovátkolt bronzpléh karperec. Átm. 8 cm. 
2 db XXVIII.t.2.tip. 

p 
Csákberény. Marosi emliti, mint kelta lelőhelyet. / Közelebbit 
a leletekről nem tudunk. A kö/etkező leletek kerültek be a szé-
kesfehérvári múzeumba: Bronzlánc 18 cm-es töredéke. Két négy-
szögletű és kereeztrovátkolással ellátott taggal összekötött 
karikából álló tagok, melyeket még egy-egy karika füz egymás -
hoz. Egy tag hossza 3.4 cm. L+.sz. 1383. 2. Bronzlánc lo cm h. 
1/ Marosi Arnold, A Fejérmegyei és Székesfehérvári Múzeum ősko-
ri gyűjteménye. Múz. és Könyvt. Ért. 1912, 18.1. 

2/ Marosi Arnold, A fejérmegyei Sárrét őskori telepei. A Szent 
István Akadémia Értesítője, 1924. 55-56.1. 

7459-60. 4. lo tagból 



töredéke, két tagból áll. Bgy tag két, egymáshoz egy páleatag-
gal fűzött karlkából áll, a pálcatagon három, kereeztrovátko -
lássál díszített gomb. Lt.sz. 1384. 3. 6.5x5.5 cm átm. babot 
bronz karperec, a legvégső, nagyobb bab egymásfelé néző oldalán 
bemélyedés, Lt.sz. 1385. 4. Öreges, rovátkolt bronzpléh karpe-
rec töredéke. Lt.sz. 1386. 5. Gyöngyözött bronzkarperec töre -
déke. Lt.sz. 1387. 6. 49 cm h. kétszer csavart nyolcasokból át-
ló vaskardtartó láno. Vágón nagy karika.1/ Lt.sz. 1388. 7. 28.5 
cm h. vaslándzsa. KöpQ 11 co. A hegye letört. Lt.sz. 3481. 8. 
81 cm h. ás 5 cm széles vaskard. Válla lecsapott, a kard hegye 
aránylag gömbölyűén fut össze. Markolatának vágán nincs semmi. 
Lt.ez. 5718. 9. Vassarkantyú egyszerű hajlított ás domborított 
pántból, egyik vége letört. Lt.sz. 171o. / 
Dinnyés.3/ 1. Fekete, koneentrikue körökkel diszitett fazék, 
talpán 6 cm átm. omphalos. •• 15.4, átm. 26, száj 18.7, talp 
11.6 cm /Gyér, Múz. Lt.sz. 279. LXX.t.3/. 2. 12 cm h. tórmar -
kolat. Az antropold tőrök típusához tartozik, a gomb emberarc-
nak van kiképezve. /M.N.M. Lt.sz. 15/19o6,l.XLVII.t.3./4/ 
Dunapentele. 1. 2 db. lánccal összefűzött "madárfejü tipusú 
fibula. 6 éa 5.8 cm h. k lánc hossza 38 cm. /M.H.M.Lt.sz.3/ 
1933/V. 2. 158 cm h. bronzövlánc, helyenkánt az emailozás nyo-
ma még látszik. /M.N.M. Lt.sz. 47/9o8, XXXIV.t.4-5/. 3. Három-
tagú hólyagos lábperec, egy tag hossza 12 cm. Összekötő tag 3. 
tipus. /M.N.M. Lt.sz. 247/1875/ 4. Durva, kázzel formált,nyers 
agyagszinű bögre, a szája alatt bütykök. M. 12, száj 12, talp 
8.6 cm /Budapest, Schmidt gyűjt./ LXII.t.S.tipus. 5. Közópszür-
ke, kis omphalossal ellátott bögre. M. 15, átm. 21, száj 14.8, 
talp 6 cm. Hasa mélyen U1 és a nyaka egyenesen megy fel. / Bu-
dapest, Schmidt gyűjt./ 

1/ Marosi Arnold, A Fejérvármegyei ás Székesfehérvári Múzeum 
Őskori gyűjteménye. M.é.K.Brt. 1912. 18.1. 

2/ U.o. 19.1. 
3/ D.A. Régészeti leletek a Velencei-tó partján, Szfv.Szl.1936, 

52.1. emliti, hogy kelta lelőhely. 
4/ Márton, Arch. Hung. 48.1. XlV.t.l. 
5/ Tompa, Bericht, 112.1. Márton, Arch. Hung; 94.1.26.kép. 
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az. 155/1881./ 
Peleőszentiyán. Ángyihegyen földmunkák alkalmával kerültek elő 
leletek. A találők szerint ember ás lőcsontok is voltak velük. 
Székesfehérvári múzeumban. 1-4* Négy db ekevas, LIV.t.24.tipus. 
H. 27, 25, 22 ás 18 cm. Lt.sz. 5948-51. 5-6. Két tokos vasbal -
ta, LlII.t.21.tipus. Lt.sz. 5952-53. 7-8. Kát db vassarlő. H. 
34 cm. Lt.sz. 5955-56. /LIV.t.2/ 9. Csavart vaalánc, végén ka-
rika. A karika átm. 7.5 cm. Lt.sz. 5957. A felsorolt darabokon 
kivül a bejegyzés szerint még sok sarlőtöredék, zablarészlet ke-
rült elő, azonkívül afcronceszerü vaskarika, vaaszegek,vasléc és 
vastömb. 
Felaőtöbörzaök.2/ "Urnával talált kelta airlelet." /Székesfehér 
várt Húz. / A lelet részei: 1. 83.5 cm h. és 5.5 cm sz. vaskard. 
A tok hozzá van forrva ás felső végén épen van a keresztvas.Lt. 
sz. 8432. 2. 32 cm h. széleslevelü vaslándzsa, 9 cm széles a le-
vele és középen erős borda fut végig. KöpUJe igen rövid, 2 cm h. 
/Lt.sz. 8433/ rovátkolt kis vaskarperec, átm. 5 cm. Lt.sz.8434. 
Piros zománc nyomai látszanak rajta. Az emiitett urna nem került 
be a múzeumba. 
Föveny. Az uradalmi szőlőkben került elő egy 67 cm h. 5 cm ez. 
erős kiugrő bordájú, lecsapott vállú vaskard. /Székesfehérvár , 
Múz. Lt.sz. 2857./ 
Kalászószentpéter. Marosi3/ említ innen egy "karikákból és ke-
resztalakú tagokbői álló bronzláncrészietet." 
Lovasberény.V A Kisvértes dombsorozatának lábainál elvonuld 

1/ Hampel József, A.N.múzeumi érem- és régiségtár 1881-ben. AÉ. 
1881, 285.1. 

2/ Kelta airlelet Pelsőtöbörzsökön /Sárbogárd/ Szfv.Szle. 1932, 
32.1. Tompa, Bericht. 112.1. 

3/ Marosi Arnold, Verebi régiségek. AÉ. 1915. U.F.XXXV.156-157. 
4/ Mint kelta lelőhelyet emliti Marosi Arnold. A Pejérmegyei Sár-

rét őskori telepei. A Szent István Akadémia Értesitője, 1924. 
54.1. 
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völgyben, a vasútvonal építésekor találtak kelta leleteket.me-
lyeket Miske1/ publikált. A leletek összefüggését nem lehet meg-
állapítani. A székesfehérvári múzeumban vannak. 2o94.Lt.sz. a -
latt szerepelnek: 1. Bronztorques. XXV.t.lo.tipus, 5 eredetileg 
visz. emailozott korong ós plasztikus trombitamustra disziti. 
Átm. 13 cm.2/ 2. Szaggatottan babozott, tömör bronzkarperec, áhn. 
5 cm. XXVII.1.12.tip. 3. 4 db üreges, rovátkolt bronzkarperec,a 
zárétagon zeg-zúg diszitée. Átm. 6 cm. 4. Kettős kúpalakú, lép-
csőzetesen profilált fejű bronztü. H. 17 cm. 5-6. XXXVII.t.12. 
2 disznócsontból készült füzőtü, 8.8 és lo.2 cm. 2o95.lt.sz. a-
latt: 1. Szögletes bronzhuzal karperec, átm. 5.5x4.5 cm. Nyi-
tott, bekarcolt körökkel diszitett. 2. 3 cm h. rovátkolt kengye-
lü, felsőhúros, 3+3 csav. bronzfibula, lába letört. 3. 31 cm h. 
finom bronzlánc. 2o96. Lt.sz.alatt egy 12 cm h. 2+2 csav. fel-
sőhúros, szögben tört kengyelü vasfibula. Lába letört. 
Lovasberény. /Szöszvár-Szüzvár/. A lovasberényi határban elte -
rülő Szösz-v. Szüzvár prehisztorikus földsánc. A sánctól néháry 
lépésre bronzkori urnatemető került elő. / Hogy az itt előkerüt 
kelta leletek a sánc melyik részéből kerültek elő, nem lehet a-
zonositani. 1. Sárgásszürke, finom, polírozott felületü bögre, 
m. 12.4, száj 14.5, átm. 19, talp 7.6 cm. LXVII.t.17.tipus, om-
phalosos. Lt.sz. 1945. 2. Feketére polírozott, téglabaraa alap-
szinü, vastagfalú edény. M.' 17.2, átm. 17, száj 11, talp 8 cm . 
/LXIX.t.16./ Lt.sz. 1946. 3. Ezüstszürke, fényes felületü kis 
tál. 9.tipus, pereme beugrik. Száj 13, m. 5, talp 7 cm. Lt.sz . 
195o /LVIII.t.3/. 4. Kivül feketére grafitozott, belül világo-
sabb, szürke fésűs edény. M. 9.5, száj 12, talp 8 cm. 6.tipus. 
/LXXV.t.6./ Lt.sz. 1956. 

1/ Mieke Kálmán, Ujabb leletek Lovasberényben. AÉ.1898, U.F. 
XVIII.332.l.III-IV. Marosi Arnold, A Fejérmegyei és Székes-
fehérvári Múzeum őskori gyűjteménye, Múz. Könyt. Ért. 1912, 
18.1. 

2/ Márton, Arch. Hung. X.t.4. 
3/ Mieke Kálmán, Ujabb leletek Lovasberényben, AÉ.1898, U.F. 

XVIII. 311-333.1. 
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Lovasberény. Közelebbi lelőhelyet nem tudunk. 1. Hosszú levél-
alakú lándzsahegy, élee bordája van. H. 53 cm, a köpü.hossza 9 
cm. L.t.6.tipus. /Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 14o3/ 2. Hőlya -
gos bronzkarperec töredéke. Két tag, melyek egymástól meglehe-
tős távolságra vannak és egy bronzpint fogja azokat össze. /M. 
N.M. Lt.sz. 74/19o4,6/ 
1938-ban a M.N.M.-ba vétel útján került be három tárgy, visz. 
összetartozó leletek. 1. Kilenctagú hólyagos karperec, a záró-
tagot két hólyag képezi. Belül bronzpánt fogja össze. 2 db bel-
ső átm. 6.3x5.7, 6.3x5.4 cm. Lt.sz. 12/1938.1. 2. Nyitott vége-
in plasztikusan diazitett bronzhuzal karperec 2 db. Átm.5.4 x 
4.5 cm XXIX.t.11.tip. Lt.sz. 12/1938,2. 3. Bronzhuzal torques, 
végei elkeskenyednek és plasztikus metszet diszités tagolja. 
Átm. 12x11.7 cm. Lt.sz. 12/1932,3. 
Mezőkomárom = Mezőhidvég. 7.4 cm átm. üvegkarperec. Széles kék 
Uvegszalag, melyet zeg-zúgban futó sárga üvegszálak diszitenek 
/XXXII.t.6; M.N.M. Lt.sz. 15/1867/. 
Nagyhorcsökpuszta. Zichy, majd Pálffy-uradalom területén fek-
vő "Törökdomb" környékéről a 7o-es évek óta kerültek be leletek 
a székesfehérvári múzeumba. Márton 19o9-ben ásott ki egy csont-
vázas sirt.'/ Az uradalmi homokbánya oldalában egy lakóüreget á-
sott meg, durva kézzel formált edények mellett LT edénytöredé-

kek is kerültek elő. Ettől nem messze sirt talált. 145 cm h\ 
csontváz, a törzs mellett elnyújtott jobb és szorosan a törzs 
mellett a mellre visszahajlított balkarral, a balkaron babos 
bronzkarperec volt. A nyak mellett jobbról Í3, balról Í3 a 
rozsda által felismerhetetlenné tett kis vastárgyak maradékai , 
visz. fibulák lehettek. 

2 
Egy urnasirt ásott ki Bacsák György jószágkormányzó. / A sir a 
következő tárgyakat tartalmazta: 1. Széles szalagfüles amphora. 
1/ Márton Lajos, Jelentése hivatalos kiküldetéseiről. Jelentés 

a M.N.M. 19o9 évi állapotáról, 156-157.1. Márton, Dolg. 136-
137.1. Márton, Arch.Hung, lo8.il* 

2/ Márton Lajos, Jelentése hivatalos kiküldetéseiről. Jelentés 
a M.N.M. 19o9.évi állapotáról. 156-159.1. Márton,Arch.Hung. 
lo8-lo9.1.XXI.t.,XII.t.1-2, 21.kép a-b. 
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. nyakon változó simitású felületekből származó diaz. Oldalain 
bekarcolt diszités. Anyaga barnás, finoman fényezett felületü 
agyag. Füleit széles szalagok képezik és ezen ia bekarcolt di-
szités van. Talpán omphalos. M. 26.6, átm. 33, száj 26 cm. Lt. 
sz. 5794. /LXV.t.4./ 2. Széles, hosszú kard. A penge csapott 
vállazású. Előlapján domború köralakú disz, hátlapon letört 
szijátfüző. H. 78 cm. A kardkoptató LT^.tip./Ld^.tip./1/ Lt. 
sz. 5795. 3. 32 cm h. töredékes vaalándzsa. Kardtartó lánc fav 
rott hozzá. Lt.sz. 7596. 4. A kardpengéhez vasollónak kát pen-
géje forrott hozzá és egy hatalmas vaafibulának a töredéke.Lt. 
az. 7597. Márton leiráaa szerint a fémtárgyak az urna alól ke-
rültek elő. A Törökdomb melletti agyaggödörből származnak egy 
másik umasir leletei: 1. Feketéaszürke karc3Únyakú urna a nya-
kát fénylő máz által képezett csikozás diaziti. 58. 22.5, száj 
14.5, átm. 22.5, talp 8.5 cm. Lt.32. 82o2. /LXXXIII.t.4/ Meg -
ozenesedett, szivacsos csonttcredékek voltak benne. 2. Vasbe -
retvakés töredékei. Lt.sz. 58o3. 3. 12 cm h. erősen koptatott, 
rozsdafolton fenőkő. Lt.sz. 58o4. 4. Egy mállott kis pohár tö-
redékei. Lt.sz. 58o5. 5. Tál töredékei. Lt.sz. 58ofe. 6. Vasfi-
bula maradványok. Lt.sz. 58o7. A beretva és a fenőkő az urat. 
szájában, a pohár a fibulával és a pohárfedőként használt tál-
ka az urna mellett külön voltak elhelyezve. 

Ennek a sirnak közelében, széthányt csontváz mellett feküdt: 1. 
Két vashuzalból csavart lánc, egyik végén karika, másikon ho-
rog. H. 44 cm. Ugyanehhez a lánchoz tartozó kettős, megcsavart 
szárú vaskarika, átm. 4.5 és 3.5 cm. Lt.sz. 58o8. A csontváz 
alsó karcsontjára egy sima lignit karperecet húztak, átm. 7 cm. 
Lt.sz. 58o9. 
Ugyancsak a Törökdomb melletti agyaggödörben került elő 1923 -
ban egy másik csontvázsir. A csontváz bal felső karja alatt egy 
15 cm-es vaakéa /Lt.sz. 581o/ feküdt. Hajlított hátú, a marko-
lata visszahajlik és karikát képez. A kés mellett egy 14 cm h. 
fraőkő feküdt. /Lt.sz. 5811./ A fej tájékáról állati csontok ko-
-ül tek elő. /Lt.sz. 5812./ 
:/ Márton, Arch. Hung. X.t.3. 
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Szórványos leletek a Törökdomb környékéról: 1. Bikafejes ampho-
ra edény. Az edény fülei át vannak fúrva. Középsiürke, fényes, 
finomra simitott felületü. Hasán keresztalakúan bekarcolt di-
szités, fülén ugyancsak bevésett vonalkázás. M. 3o, átm.29,száj 
21 cm. Lt.sz. 7593./LXV.t.3./1/ 2. Drapp, igen finom felületü 
bögre. Omphalosos. M. 7, átm. 9.5, azáj 6.5, talp 3.1 cm /Lt . o 
sz. 76oo./ / 3. Fekete, fényesre polírozott kis bögre. Hasa fe-
lett hornyolás. LXVII.t.11.tipus. M. 6.5, átm. lo, száj 7.5,talp 
4.5 cm. Lt.sz. 76ol. 4. Barnás-sötétszürke, világosabb alapszí-
nű omphalosos kis bögre. M. 6, átm., 9.5, száj 7.3. talp 5 cm. Lt. 
sz. ?6o2. /LXVII.t.4./ 5. Drapp, fényes felületü bögre. Talpa 
kicsit beugrik, de nem kimondott omphalos. M. 12.5» átm.19,száj 
14, talp 7.5 cm. LXVII.t.17.tipus.3/ 6. Háromtagú hólyagos kar-
perec. Az összekötő tagokon rombuszalakú diszitmény, közepén ko-
ráll. Átm. lo.5 cm. Lt.sz. 7598.V Nyolctagú hólyagos karperec, 
a hólyagokon plasztikus diszités. lt.sz. 5854 /XXX.t.6/. 8. 8 
cm h. bronzfibula, felsőhúros, 4+4 csav. A viaszahajló lábon 
nagy gomb és másik nagy gombbal kapcsolódik a kengyelhez. A két 
gomb közt korállbetét. Lt.sz. 335. /XXI.t.14./5/ 9. 7 cm h. 3+4 
csav. felsőhúros LT.2.tip. bronzfibula. A fejnek a kengyel felé 
eső részén háromszoros koncentrikus kördiszités. A visszahajló 
lábon gomb. E közt és a lábra kapcsolódó gomb közt téglalapala-
kú, eredetileg visz. korállal ellátott ékítmény. Lt.sz. 5855. 
/XXI.t.15./ lo. Fenőkőnek 8.5 cm h. töredéke. A hozzátartozó k® 
a napló bejegyzése szerint elpusztult, a csontvázréazek megvan-
nak. Lt.sz. 6762. 
1/ Márton, Arch. Hung. XXII.t.3-4. 
2/ Tompa Ferenc, A Dunántúl őstörténelrae, Pannónia,1935.VI.t.2. 
3/ Tompa Ferenc, u.o. Vl.t.l. 
4/ Márton, Arch. Hung. 42.1. 5.kép. 
5/ Hampel József, Fehérmegyei régiségek, AÉ.1894. Ü.F.XIV.k.279. 

1. Marosi Arnold, A Fejérvármegyei és Székesfehérvári Múzeum 
őskori gyűjteménye. Múz. Könyvt. Ért. 1912. 18.1. Hattyúffy 
Dezső, A fejérmegyei és székesfehérvár-városi történelmi és 
régészeti egylet régiségtára. AE. 1879. R.F. XIII.2ol.l. 
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Ferkáta.1/ A grófi kastélytól délkeletre eső domb északnyugati 
és délkeleti végén jöttek elő leletek. Az északnyugati részen 
őskori jellegű urnatemető, de a publikáló szerint két korongon 
készült é s kettős csonkakúp alakú edény is fordult elő. Bennük 
összeégett csontmaradványok. 
"A homokdomb délkeleti oldalán három sírhelyre akadtak ugyan-
annyi csontvázzal, melyek egyike ábrázatával lefelé feküdt.... 
Sem a csontvázakat, sem a mellettük talált vastárgyakat in si-
tu nem láthattam.," 1. Vaskard, a penge majdnem teljesen meg-
van, mindkét lapján erős gerinc, a^hegye letört. /I.t. A és II 
t.3/ 2-3. Két meghajlított vaskard. /I.t.l és 2, Il.t.l, la és 
2a/ 4-5. Két hüvelylemez töredéke, melyek nem illenek sz előb-
bi kardokhoz. /I.t. 3a és II.t.2b/ 6. Lándzsahegy /III.t.I/.7. 
Pajzsdúdor, bronzlemezből /III.t.2/. 8. Vaslánc töredékei /III. 
t.3/. 9-11. 3 db vasolló. /III.t.4-6/ 12. Vasrúd, mely láncon 
lóg. A publikáló szerint fenőkő szerepét töltötte be. 13-14. 
Egy kis vaskarika és egy nagyobb vaskarika töredéke./III.t. 8-
9/ 15-16. Két kisebb vékony bronzhuzal karika, visz. karkötők. 
/III.t.lo-11./ 17. Fenőkő /III.t.12/. A leletek hivákerülését 
nem tudtam kideríteni. 

A M.N.M.-ba Perkáibáról a köv. darabok kerültek be: 1. Drappos 
kis bögre, a talpán erős korongolásnyomok. M. 8.8, átm. 8.5, 
száj 6.8, talp 4.8 cm. LXIX.t.9. tip. Lt.sz. 49/1891,1. 2. E-
redetileg visz. négytagú hólyagos karperec két töredéke. Egy 
hólyag átm. 9.2 cm. Lt.sz. 8o/1891. 

p 
Rácalmás-Kulcstelep. / Chudó József vendéglős udvarának plani-
rozása közben, mikor az udvaron levő kis "dombocskákat" le -
hordták, csontvázakat találtak sok melléklettel. A leletek ösa-
szefüggését nem figyelték meg. A székesfehérvári múzeumba a 
következő darabok kerültek be: 1. Szürke, omphalosos edény. M. 
9.7, száj 12, átm. 14, talp 7 cm. LXVIII.t. 3.tip. oldalán 
1/ Récsey Viktor, A perkátai urnatemető és vaskori lelet Fehér-

megyében. AÉ. 189o, U.F. X.k. 264-268.1. 
2/ Marosi Arnold, Őskori és római adatok Fejérvármegyéből, Múz. 

Könyvt.Ért. 1913, 194-195.1. Mártod, Dolg. 141.1. 
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ugyanaz a benyomott minta ismétlődik ötször. Lt.sz. 2 5 5 8 . 2 . 
Bzlistösfekete, grafitos felületű fésűs bögre, m. 12.5, átm. 14.5* o 
száj lo, talp 9 cm. Lt.sz. 2599.4.tipus. / 3. Vastagfalú, gra-
fitos felületü, sötétszürke fésűs bögre. M. 8.6, száj lo, talp 
5.5 cm. 5. tipus./LXXV.t.3./ Lt.sz. 256o. 4. Középszürke,simí-
tott felületü, világos alapanyagú omphalosos bögre. M. 15, átm. 
21, száj 15, talp 11 cm. LXVII.t.18.tipus. Lt.sz. 2561. 5. Kö-
zépszürke, durva felületü, világosabb alapanyagú urna. Pereme 
letört. M. 24, száj lo, talp 10.5, átm. 25 cm. LXXXII.t.3. ti-
pus. Lt.sz. 2562. 6. Középszürke, finom, fénylő felületü urna. 
Talpa profilált és omphalosos. LXXXV.t.8.tipueú, csak a szája 
bővebb. M.18, száj 13.5, talp 8.5, átm. 19 cm. Lt.sz. 2563. 7-
8. 2 db. öt tagból álló hólyagos karperec, átm. 13 cm. Lt.sz. 
2564-65.3/ 9. Finom bronzlánc, Lt.sz. 2566. lo. üreges, rovát-
kolt bronzpléh karperecek, hármas gyöngyözésüek, 3 db. Lt.sz. 
2566. 11. 2 db. lignit karperec, átm. 8.5 és 6.5 cm. Lt.®.2566. 
12. LT.2.tip. bronzfibula töredéke. Alsóhúros, 2+2 csav. a láb 
simán kapcsolódik a kengyelre és filigrán müvü, kúpalakú bronz-
diszitmény van rajta, amely 2 rovátkolt bronzkarikán öt kúpala-
kúan elhelyezkedő gombból áll. / Lt.sz. 2566. 13. Filigrán mü-
vü kis csüngődiszek. A rombuszalakú bronzhuzalon 4x3 gumó he -
lyezkedik el. H. 2 cm. Lt.sz. 2566./XXXVII.t.2./ 14. 17 cm átm. 
bronztorques. Pecsétlősen végződik. A végződések mellett 3-3 
korong, ezen aranyba foglalt korálldiszités. Csáposán záródik^ 
Lt.sz. 2567. 15. 2 db. ékrováeos plasztikus diszitássel ellá -
tott nyitott bronzhuzal karperec. Átm. 6x5 cm6/ Lt. 2567. 16. 
3.5 cm átm. lapos borostyánkarika. Lt.sz.2567. 17. Vaslánctö -
redékek. Lt.sz. 2567. n Sárkeszi.V Fülöp Istvánnak a ságvölgyi dűlőben fekvő telkén 

1/ Marosi, u.o. 1941. 11.ábra, Márton.Arch.Hung. 58.1.XX.t.5. 
2/ Marosi, u.o. 195. 1. 12.ábra. 
3/ Marosi, u.o. 194»l.lo.ábra. 
4/ Marosi, u.o. 194.1.9.ábra. 
5/ Márton, Arch.Hung.36.1. X.t.5, Marosi, u.o.193.1.8.ábra. 
6/ Márton, Arch. Hung. X.t. 1-2. 
7/.Kelta és római ten.:tő Sárkeszin. Szfv.Szle.1938, 4o-41.1. 
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56 cm mélyen fekvő csontváz, melynek feje keleten feküdt. A fej 
jobb oldalán edényke. Középszürke, durva felületü, lapos ompha-
lossal ellátott bögre. a . 8 , átm. 8r5, száj 6, talp 5 cm. /Szé-
kesfehérvári múzeum. Lt.sz. lo69o.LXI.t.ll/ Nyakán 48 cm h. fi-
nom bronzlánc. Lt.sz.I0686. A jobb alkaron filigrán diszitásü 
bronzkarperee 2 darabban, a darabok végén lyuk, visz. dróttal 
fűzték egymáshoz, vagy karika kapcsolta össze. /XXXX.t.6./Lt,sz. 
I 0 6 8 7 . Medencéjénél csavart vaslánc töredékei, egyik horogban 
végzódik, másikon karika, a harmadik darab két karika, az össze-
kötő tag többször megcsavarva. Lt.sz. I0688. Az alsó lábszáron 
négytagú hólyagos lábperec, csuklós záródású, az összekötő rász 
4. tipus, Lt.sz. I0689. 
Sárosd. 1927-ben az állomás közelében levő kis akácos erdőben 
néhány égetett sir került elő.1/ Anyagát a M.N.M.-ba vitték. 1. 
58 cm h. kétszer csavart nyolcasokból álló vaslánc. Egyik végéb 
karika, melyen egy szegecselt összekötő lemezke van, a másikon 
horog. Lt.sz. lo/1928,l. 2. Vaskardkötő láncnak töredéke. Két 
kétezer csavart nyolcasból áll. Lt.az. lo/1928,2. 3-4. Bronzöv 
töredékei. A végtag átm. 6 cm Lt.sz. lo/1928, 3-4. /XXXV.t.2-3/ 
5. Két tagból álló övdisz, ugyanehhez a lánchoz tartozott. Lt. 
sz. lo/1928,5. Lapos elliptikus átm. bronzhuzal karperec tö-
redéke, egyik vége letört, a másik kihegyesedik, a hegye előtt 
két árkolás. Lt.sz. lo/1928,6. 7. U.a. Lt.sz. lo/1928,7. 8.Kis 
fületlen csupor, pereme kihajlik, a perem alatt párhuzamosan fu-
tó árkolások. M. 9 cm, anyaga durva szemcsés. Lt.sz. lo/i9<íS,ö. 
9. U.a. szürkés sárga, m. 9.5 cm. Lt.sz. lo/1928,9. lo. össze-
szűkülő nyakú és kihajló peremű agyagedény. Szürke, anyaga dur-
va szemcsés. Lt.sz. lo/1928,lo. 11. Fényesre polírozott drappos-
szürke kis omphalossal ellátott tál. M. 8.6, száj 14, átm.14.4, 
talp 7.4 cm. Lt.sz. lo/1928,ll. /LXVII.t.2./ Az 5-lo.sz. lele-
tek a raktárrendezés közben még nem kerültek elő, úgyhogy a ke-
rámiai formákat nem ismerjük. A naplóvezető bejegyzése szerint 

1/ Tompa, Bericht, 12.1. 53.k. 4-9. 
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"az edények közt késő LT formák is vannak." 
Seregélyes. A H.H.M.-ban vannak a köv. leletek: 1. Kardtok tö-
redéke, rajta a lánctartó. Sz. 5.5 cm. Lt.sz. 69/19oo,l./LXIIL 
t.ll./ 2. 3.6 cm átm. lapos vaskarlka, Lt.sz. 33/19oo,4o. 3. 
31 cm h. vaskés,a vége letört. Visszahajló fogóján egy körgyű-
rű van. Lt.sz. 33/19oo,33. /LII.t.7./ Visz. összetartozó sir 
részei. 
Szabadhidvég. M.N.M.-ban: 1. 9.5 cm átm. üregeB, rovátkolt 
bronzkarperec. Lt.sz. 13/1933,1. 2. 4.3 cm h. LT.2.tip.rovát -
kolt kengyelü bronzfibula. A visszakapcsolódó lábon egy gomb . 
Lt.sz. 13/1933,2. 3. Filigrán bronzlánc. Lt.sz. 13/1933,3. 
A veszprémi múzeumban: Világosdrapp, karcsdnyakú urna, a.15.6, 
száj 9.8, átm. 16, talp 7 cm. LXXX.t.8. tipus, csak a hasa rö-
videbb. Lt.sz. 7996. 
Székesfehérvár. 1. Jemy1/ mutat be egy filigrán diszitésü 
hronzfibulát. H. 6.8 cm /Berlin, Mus.f. Vor-u.Frg. Lt.sz.IV.d. 
626. XVIII.t.14/. 2. bronzfibula. 
Tinód. Középszürke kettős csonkakúp alakú, szükszájú urna.Tal-
pán kis omphalos. M. 21, száj 9.6, átm. 21, talp 9.5 cm /M.N, 
M. Lt .sz. 46/1877,1/. LXXXII.t.6.tipus, a nyaka egyenesebben 
megy. 
Vál.Koravaakori lelőhely. A székesfehérvári múzeumban egy drap-
posezürke, fénylő felületű bögre. LXVIII.t.5.tipus, hasa fe-
lett erősen kiugró borda, talpán kis omphalos. M. 15, száj 19, 
átm. 23, talp lo cm. Lt.sz. 5649. 
Fehér vm. területéről a székesfehérvári múzeumban: 1. Közép -
szürke, finom iszapolású simitott urna. Talpán kis körgyűrű os-
phalost képez. LXXXII.t.6.tipus. K. 22.5, száj 12.5, átm.21.5, 
talp 9 cm. Lt.sz. 229. 2. Erősen grafitozott, fényes felületű 
fésűs bögre, 4.tipus. M. 17, átm. 21, talp 17.5 cm. Lt.sz. 86. 
3. 1/1,2, tip. bronzfibulának töredéke. A kengyelre kapcsolódó 

1/ Jenny, 48.1. XVII.t.4. 
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profilált gombbal.H.4.5 cm. Lt.sz.336. 4. 18 cm h. bronzlánc 
töredéke. Három tagból áll, melyeket karikák fUznek egymáshoz. 
Kát tag három gombbal megszakított pálca,a gombok stlrti kereszt-
rovátkolással díszítettek,a harmadik lapos bronzszalagból haj-
lított, ugyancsak rovátkolással diszitett négyszögű átmetszetu 
hurok. Lt.sz. 631. 5. 13*5 cm h. bronzlánc töredéke. Két karl-
ka által összefűzött téglalapalakú tag, melyből oldalt kis ka-
rikák állnak ki. Lt.sz. 63o. 6. 6.5 cm b. bronzcsüngő. Lt.sz. 
629/XXXVII.t.l/. 7. 4 cm átm. négygombos vaskarika. XXXVII. t. 
14.tip.Lt.sz.329. M.N.M.-ban: 1. 7.6 cm h.LT.2.tip. 3+3 csav.,' 
alsóhűros bronzfibula. A visszahajló láb kétszer kiszélesedik 
és szögelés látszik rajta. Visz. koráll, vagy email diszt tar-
tott. Lt.sz. 111/1895,2. 2. 33 cm h. töredékes vaslándzsa.L.t. 
l.tip. Lt.sz. 95/19o2,l.1/ 

Tolna_vmi 
2 

Alsópél.l. / Drapposszürke, fényesre polírozott, kia talpon ál-
ló, szltulaformájú edény. Vállán bekarcolt meander ás mértani 
diszek. M. 4o, száj 19.5, átm. 33, talp 12.6 cm. /M.N.M. Lt.sz. 
112/1887,8. LXIII.t.6-6a/3/ 2. 8.8 cm h. vaskés, nyele csavart 
és kampóban hajlik vissza. Alsópél-Molnár völgyben került elő. 
/M.N.M. Lt.sz. 69/1887,47./ 
Apar. 29 cm h. és 5 cm sz. meghajlított vaskés. Fogója gombban 
végződik. /Szekszárd. Múz. Lt.sz. 12/1933,l./4/ 
Apáti-puszta. A Sió-Sárvizvőlgy keleti oldalán a Cukorhegy ne-
vű dombon 1894-ben Wosinszky Mőr ásatott ás ásatását3/ pontos 
sirlelrással és jó rajzokkal publikálta. 39 csontvázas és 8 

1/ Hampel József, A Nemzeti MúzeumiRégiségtár gyarapodása 19oS-
ben. AÉ. 19o2. U.F. XXII. 429.1. 

2/ Wos• II. 592.1., Márton, Arch. Hung. 59-64.1. XVIII.t,4. áe 
9.kép XIX.t. 

3/ Hampel József, A Magyar Nemzeti Múzeumi Érem- és Rágiségoe»-
tály gyarapodása. AÉ, 1888. Ü.F. VIII.k. 176.1. 

4/ Wos. II. 563.1., CXXVII.t.l. 
5/ Wos. II. 563-573. CXLI-CXLIV.t. 
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urfeasir került felszinre. A csontvázairok szabályos sorokban fe-
küdtek, átlag 12o-15o cm távolságban egymástól, általában ke-
let-nyugati irányban, de néhány észak-déli irányban. Az urnaá-
roknak a csontvázsirokhoz való viszonyáról nem beszél; úgy lát-
szik, hogy a csontvázsirokkal vegyesen egy irányban feküdtek e-
zek is. Tartalmuk rendszerint egy nagy urna, ebben voltak a 
hamvak elhelyezve. A mellékletek benne vagy mellette feküdtek. 
A 28. sirhan az urna üres volt és a mellette levő két tálba he-
lyezték a hamvakat, a mellékleteket pedig az edények köré. Az 
egész slrmező leletanyaga Iff,2. jellegű, a jellemző tipusokat 
Wosinszky a CXLI-CXLIV. táblán bemutatja. A leletanyag egy ré-
sze a szekszárdi múzeumba került. A következőkben néhány,a da-
tálás szempontjából fontos sir anyagét egészében hozzuk. 
4.sir. Fiatal nő c8on+vása. Hyakán háromszorosan körülhúzódó, 
133 cm átm. finom bronzlánc. /Woa.CXLIII.t.5./ Balkarján,az al-
só karcsont közepén, tömör, babos karperec, mindkét végén egy-
egy nagyobb babbal. Átm. 6x5 cm. Mellette egy négyszögű átm. 
vékony bronzhazal karperec. Két oldala sürün kis körökkel van 
diezitva. /Woe. CXLII.t.l./ Jobb karján, az alsó karcsont kö -
zepén lignit karperec, /Wos. CXLII.t.5./ Jobb kezének egyik uj-
ján kerek huzalból formált, mindkét végén kis gombbal ellátott 
bronzgyürü./Wos. CXLIII.t.4./ Bal lábszár végén üreges, rovát-
kolt bronz lábperec, egymásba futó végei rovátkoltak.Jobb lá-
bán ennek a párja. 
22. sirT Csontváz feje délen, láb északon. Bal vállán M).2.ti-
pusú, alsóhúros, 2-2 csav. bronzfibula. A lábán kúpalakú, fi-
ligrán munkájú korong. /Wos. CXLIII.t.6./ Balkarján tömör, ba-
bos bronzkarperec, mindkét végén nagyobb babok. /Wos. CXLII.t. 
9./ Mindkét lábán rovátkolt, üreges bronzlábperec. /Wos.CXLII. 
t.6./ Jobb lába végénél összetört urna, ebben állati csontok . 
Az egész sir fényképét Wos. a CXL.táblán adja. 
23. sir, öreg nő csontváza. A sir fényképét Wosinszky a 
CXXXVIII. táblán hozza. Mellékletei a köv.; Hármas »sorban elhe-
lyezett finom bronzlánc a nyakán. Vállán nagy vasfibula eod-
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ronytekercse. Balkarján két karperec. Ab egyik sima lignit, a 
másik bronzszalag, melyen éles borda fut régig, és két vége kék 
kis hólyagtagban végződik. A végekkel szembeeső részen három 
hőlyagtag. Ezek kemény agyagmasszával vannak kitöltve. /Woe . 
CILII.t.3./ Jobbkarján is két bronzkarperec. Az egyik négyszö-
gű, beponcolt karikákkal diszitett huzal, /Wos. CXLII.t.l./ a 
másik kétféle nagyságú babokból áll, melyek egymással váltakoz-
nak. /Wos. CXLII.t.4./ A medencecsont alatt vastag vaskarika és 
erős vaskés töredéke. Jobb lábán agyagmasszával kitöltött bronz 
lábperec. Ballábán erős vaskarika töredéke és bronzlemezből ké-
szült, égett agyaggal kitöltött, babos lábperec. Jobb lába vé-
génél nagy tál /Wos. CXLIV.t.3/. Ez a tál visz. azonos a 
LXXXIX.t.l-la sz. alattival, mely a szekszárdi múzeumban van , 
ahova Woainszkytől került. Lt.sz. 9/1933.18. M. 11, száj 24, 
talp lo cm. /A tálban törött bronzfibula volt. A csontváz bal 
lábánál 17 cm magas öblös edény állt. /Wos. CXLI.t.l./ 
28. sir. Égetéses sir. Egy 21 cm magas, öblös edény mellett két 
lapos tál állt. A nagy edény üres volt, a két tálban éget em -
beri csontok. Ezek körül a köv. tárgyak voltak: Piciny szemek-
ből álló bronzlánc töredéke. Egy LT 2.tipusú alsóhúros bronzfi-
bula. A húr kétszer van a fej körül megcsavarva. /Wos.CXLIII.t. 
8./ Hasonlít a XX.t.2.sz. alatt bemutatott apahidai fibulához. 
Agyagmasszával bélelt lemezkarperec töredéke és egy másik ép, 
tömör, babos karperec bronzból. 
38. sir. Égetett sir. Az égett emberi csontokat tartalmazó ur-
na darabokban volt. Körülötte a köv. tárgyakat találták: LT.2. 
tipusú felsőhúros, 3-3 csav. bronzfibula, lábán négyszögletes 
gomb, kis lapos fejben álló három pálcika áll ki. /Wos.CXLIE.t. 
9./ Egy másik LT.2.tipusú felsőhúros, egygombos lábú bronzfi -
bula /Wos. CXLIII.t.lo./. Bronzlemezek és a felismerhetetlen -
ségig összeolvadt bronztárgyak. Négy db 8 cm átm. vaskarlka, 
melynek egyikéhez piciny bronzkarika forrott. Számos, nagyon 
elrozadásodott vasdarab. 
43. air. Észak-déli irányban fekvő női csontváz. Nyakán 6o cm 



h. bronzlánc. Feje jobb oldalán bronzsodronyból készült igen fi-
nom bronzfibula. Bal karján vaakarperec. Bal kezén fekvő S ala-
kokkal diszitett bronzlemez gyürü. /Wos. CXLIII.t.3./ Jobb kar-
ján bronzlemezből készült, trébeléssel diszitett két karperec . 
/Wos. CXLII.t.2,8./ A medencecsont jobb oldalán nagy vasfibula, 
egy tömör bronzkarika a elrozodásodott, apró vasdarabok. Mind-
két lábszárán agyaggal bélelt bronz lábperec, "melyeknek mind -
két végük csapalakúan egymásba illeszkedik s szeggel egymáshoz 
erősítettek." 
Barnahát. A M.N.M.-ba egy LT.2.tip. 5.4 cm h. bronzfibula ke-
rült.1/ 
Báta. Az "öreghegy" nevü prehisztorikus erődítmény lábánál ta-
láltak egy 8 cm m. 11 cm h. vadkant ábrázoló szobrot./XXXVIII. 
t.4/.2/ M.N.M. Lt.sz. 88/1893. 
Az öreghegyről kát edény van a szekszárdi múzeum birtokában:1. 
Feketére fényezett, világosabb alapanyagú szitulaforma. M.33.5, 
száj 24, átm, 3o, talp lo.6 cm /LXIII.t.4/. Lt.sz. nincs. 2. 
Szürke urna, téglavörös alapanyagú. M. 38.4, száj 17, átm. 32, 
talp 13.5 cm LXXXIV.t.4.tipus, csak gömbölyűbb a profilja. Lt. 
sz. 27/1933,1. 
Közelebbi lelőhely nélkül Báta megjelöléssel szerepelnek a köv. 
leletek: 1. 8.5 cm h. LT,2.tip. vasfibula. A láb fent a fejen 
kapcsolódik a kengyelre, éa egy kis gombbal vandiszitve. 6-8 
csav. felsőhúros. /Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 68o5/ 2. U.o. 6 
cm h. 8-8 csav, /Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 6806./ 3. Felső -
húros, LT.2.tip. vasfibula töredéke. A láb simán kapcsolódik a 
kengyelre. /M.N.M. Lt.sz. 38/19o5,5./ 4. 7.8 cm átm. vassodrony 
karperec. A sodrony kétszer fut körbe /Székesfehérvár, Múz. Lt. 
sz. 68oo/. 5. U.a. a végek kétharmadrészen egymás folá futnak. 
Átm. 7.7 cm /Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 68ol/. 6. U.a. kétsce-

1/ Wos. II. 573.1. 
2/ Wos. II. 573-74.1. Márton, Arch. Hung. XVII.1.lent A Magyar 

Nemzeti Múzeum Régiségtárának gyarapodása. AÉ.1894. U.F.XIV. 
85.1. 
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rea fordulatú és a végek kétharmadrészen találkoznak. Átm.4.8 
cm /Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 68o3/. 7. 29 cm h. vaslándzsa, 
köpüje lo cm. Töredékes,éles borda fut rajta végig. Sz. 6.5 cm. 
/Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 6?9o./ 8. 63 cm h. vaslándzsa, a 
köptl 11 cm. Éles borda./Székesfehérvár, Húz. Lt.sz.6787.L.t.6/ 
9. 4o.5 cm h. éles bordájú vaslándzsa. Sz. 6.5 cm L.t.l. típus. 
/Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 6?S3./ lo. 34 cm h. vaslándzs&hsgi 
Köpü 13 cm. L.t.3.tipus. /Székesfehérvár, Lt.sz. 6789./ 11, 42 
cm h. vaslándzsahegy /H.N.M. Lt.sz. 26/i9o5,l/. 12. 16 cm h. 
vaskés. Vastag gömbölyű fogúja van, mely háromszoros gyűrűben 
végződik és rövid, kissé ivalakúan hajlott pengéje. /Székesfe-
hérvér, Múz. Lt.sz. 6793./ 13. 15 cm h. vaskés, hajlott penge, 
a nyélnyúlványon három azeglyuk. /Székesfehérvár, Múz. Lt, sz. 
6792./ 14. 3o cm h. iveshátú vaskés, nyele karikában végződik. 
LII.t.5.tipus. /Székesfehérvár, Múz. Lt.sz.6791/a./ 15. 24 cm. 
h. vaecllú. Rugórésze szalagszerUsn széles és egy borda fut 
rajta. A rugórész erősen összeszűkül. /Székesfehérvár, Múz.Lt. 
sz. 6794./ 
Bátaszék. Szekszárdi múzeumban: 1. 96 cm h. széles vaskard.Tok-
jának csak felső része van meg, a hátlapon 3.tip.szijtartó.Mar 
kolata gombban végződik. Lt.sz. 1/1933,2. 2. 78 cm h. vaslánd-
zsa. Köpüje 11 cm, szélessége 9.8 cm. L.t.6.tipus. Lt.sz. 1/ 
1933,1. 
Blkács. A Sárviz keleti partján emberi csontváz mellett egy ko-
rongon készült kelta edényt és egy vaskartkát találtak.1/ 
Bonyhád-Kereazthegy. Knábel Vilmos bonyhádi igazgató tanitó á-
sott ki a Kereszthegyen három sirt, a negyediknek pedig lele -
teit szerezte meg. 
1. rtr. Csontvázassir. 1. Sötétszürke, lapos omphaloasal ellá-
tott tál. 6.tipus, de nincsen rajta bordázat. M. 6.5, száj 21, 
talp 7.5 cm. 2. Sötétszürke, kétfülü urna. Egyik füle letört . 

1/ Wos. II. 576.1. 
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Széles szalagfülén mély csatorna húzódik, csak két oldalán ma-
gasodik ki keskeny peremmel. H.17.3, száj 2o, átm. 23. talp 11 
cm /LXV.t.2/. 3. 7o cm hosszú vaskard, eredetileg kettá volt 
hajtva. Markolata nagy, lapos gombban végződik, a kardkoptató 
2.tipus. 4. 24 cm h. 7 cm széles vaslándzsa /L.t.8/. 5. 5 cm 
h. LT.l.tlp. vaafibula,a visszahajló lábon hatalmas gomb, spi-
rálezerkezete letört, 6. 2o.5 cm h. vasolló /LIII.t.26/. 7. 2 
db 4.5 cm átm. vasgomb, két domború lemezből áll. 8. 6.5 cm áhm 
vasgomb, közepén nagy szög megy át,/LIII.t.8./ 9. A sir anya -
gához tartozott egy köszörűkő is. 
II. sir. Csontvázassir. 1. Sötétszürke, téglavörös alapú tál, 
II.tipus, csak kissé magasabb és nem olyan erősen profilált.M. 
6, száj 19, talp 7 cm. 2. Feketére polírozott téglavörös anya-
gú tál. Kis talpon áll, profilja félgömb formájú, szája kissé 
összeszűkül. M. 6.4, száj 13, talp 7.5 cm. 3. Sötétszürke kéz-
zel formált tál. Szája alatt vízszintes, ezalatt pedig függő -
leges fésüzés. A lefelé menő fésüzés csoportos, azaz fésüzött, 
és fésüzetlen részek váltakoznak egymással. M. 9.5, száj 2o.5, 
talp 8 cm. /LVIII.t.25/ 4. Két lo cm átm. vaskarperec, egyik 
nyitott, a másik zárt. XXVIII.t.4*tipus. 5. 65 cm h. töredékes 
vaskard. Eredetileg ketté volt hajtva. A tok maradványain ezij-
tartó látszik. A kardkoptató hiányzik. 6. 38 cm h. vaskés.LII. 
t.4.tipus. Markolatának vége nem alkot gombot, hanem csak a 
markolat hajlik meg derékszögben. 7. 4o cm h. vaskóé. LII.t.7. 
tipus. 8. 15 cm h. vaskés, Lll.t.11.tipus. 9. Két 5 cm átm.tö-
mör vaskarika. 
III. sir. Urnasir. A leletekből egy edény maradt meg, a többi 
teljesen mállott állapotban került felszínre. Középszürke, om-
phalosos bögre. M. 13.5, száj 13, átm. 17, talp 8 cm./LXIX.t. 
3J 2. Egy kétfülü urna töredékei, hasonló, mint az első sirban. 
3. Táltöredékek. 
IV. sir. Csontvázas sir volt, a leletekből egy világosszürke 
bögre maradt meg. M. 17, száj 15, átm. 18, talp lo Cm. LXXXVI. 
t.lo.tipus, hasa felett egy borda. A találó szerint egy kard 



- 88 -

is volt vele, mely időközben elveszett, 
Bonyhádvarasd. 82 cm h. vaskard. Tokjának alsó negyede a kard-
koptatóval hiányzik, de megmaradt alsó harmadán a két rozetta. 
A tok felső lapján inkrueztált disz,. Kardfüggesztő 3.tipus/XLV. 
t.2/. /M.N.M. 20/1935,l/.1/ 
Bölcske. A közeégnek a temetőhöz közel oső dombján kerültek e-p 
lő leletek, melyeket Wosinazky ismertet. / "Két méter mélység-
ben egy hasas részén erősen kihasasodó nagy grafitos urnát és 
abban egy bronzból készült, szép babos karperecet b egy rend -
kivül csinos, teljesen ép, La Te'ne-kori fibulát találtak. A fi-
bula hossza 6 cm, hátának ivezete 1.7 cm s a vieszafelá hajlí-
tott tűtartó diszes korongjának átm. 4 cm. A fibula ma a szek-
szárdi múzeumban van. Lt.sz. 6/1933,2. XVIII.1.14.tipus.^/Köz-
vetlenül az urna mellett egy másik, szintén grafittal diszitett, 
óriási edényt találtak, melyben egy fiatal vadkan bolygatatlan 
csontváza feküdt. Bölcskéről a szekszárdi múzeum birtokéban a 
köv. tárgyak vannak: 1. Középszürke, kettős csonkakúpalakú kis 
fazék. LXVIII.t.18.tipus, talpán kis körgyűrű, szája szűkebbé 
hasa felett két hornyolás, M. 17, száj 11.2, átm. 18.5, talp 9 
cm. Lt.sz. 6/1933,lo. 2, Sötétszürke, simitott felületü'fazék. 
Hasonlit a LXXXVI.t.9. tipushoz, de szája még bővebb. M. 21.5, 
száj 22, átm. 28,talp lo cm. Lt.sz. 6/1933,11. 3. Fényesre po-
lírozott drapp csöbör. M. 18, száj 23, átm. 3o, t»lp 9 cm. Lt. 
sz. 6/1933, 12./LXXVII.t.2o/ 4. Világosszürke, durva felületü 
urna. M. 3o, száj 19.2, átm. 29, talp 13 cm. LXXXVII.t.9.tipus. 
Lt.sz. 6/1933,13. 5. Hamuszürke, durva felületü umácoka.LXXX. 
t.8.tipus, a hasa nem annyira gömbölyű, M. 2o, száj 11.5, átm. 
19, talp 9.5 cm. Lt.sz. 6/1933,14. 6. 9o cm h. 5 cm széles vas-
kard. Markolata háromszor profilált gombban végződik, kardkop-
tató 4.tipus./XLII.t.6./ 
1/ Tompa, Bericht, 112.1. 53.t.l. 
2/ Woa. II. 576. 1. 
3/ Márton, Arch. Hung. 93.1. 25a-b.kép. ,Wos.II.CXXX.t.6. 
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Bölcske-Madocsahegy 1,81 cm h. vaskard, sz. 5.8 cm. Markolatán 
egy korong, a markolat kettős profiléit gombban végződik. A 
toknak tpredékei maradtak meg. Az egyiken inkrusfctált disz. /M. 
N.M. Lt.sz. 41/19o6,l. XLV.t.6./ 2. Inkrusztált díszítéssel el-
látott kardtoktőredék. A hüvely felső és alsó részén diszitve . 
A hüvely hátsó részén kardfüggesztő, 6.tipus. /M.N.M.Lt.sz.41/A 
19o6,2. XLVI.t.1.4/ 3. 5.tipusú hajlított vaskés /M.N.M. Lt.sz. 
41/19o6,5/. 4. 25 cm h. kétszer csavart nyolcasokból álló,kam-
póval éa horoggal ellátott vaslánc /M.N.M. 41/19o6,6/. 5. Kö-
zépszürke, finom felületű, omphalosos bögre. LXVII.t.l.tipus/M. 
N.M. 41/19o6,?/. 6. 4o cm h. bronzlánc töredéke. XXXIV.t. 1-2. 
höz hasonló /M.N.M. 12o/1869,2/. 
Borjád-sziget. Szekszárdi múzeumban. 1. A Borjád-sziget Dombosd 
nevű helyéről került elő 1. Sötétszürke, helyenként vörössdüán-
golt, váltakozó felületü fényezéssel diszitett kettős cschkakúp 
alakú, de egészen szüknyakú és szájú urna. M. 26, száj 4.2,átm. 
19, talp 8.4 cm. Szája le van törve.1/ Lt.sz. lo/1933,l. 2.Ha-
múszürke kis urna. Talpán körgyűrű és ez képez omphalost. Göm-
bölyű forma, s mint LXXX.t.8.tipus.M. 23, száj 13, átm. 2o.5 , 
talp lo.5 cm. Lt.sz. lo/1933,2. Ebben vasdarabok vagy kardtok, 
vagy pajz8dúdor töredékei. Lt.sz. lo/1933,13. 3. Hamuszürke,om-
phalosos bögre. M. 14, száj 13, átm. 19.5, talp 9 cm. LXVIH.t. 
16.tipus, Lt.sz. lo/1933,3. 4. Világos hamuszürke, omphalosos 
bögre. M. 12.5, száj 17, átm. 2ö, talp 8 cm. LXIX.t.7.tipue.Lt. 
sz. lo/1933,4. 5. 24 cm h. vaslándzsa, L.t.4.tipus. Lt.sz. lo/ 
1933,12. 6. Középszürke drappos omphalosos urna. Nyakán fénye-
zett és fényezetlen csikók váltakoznak, a fényezetlen csikók -
ban besimitott hullámvonal fut. M. 37, száj 16.5, átm.3o, islp 
11 cm. Lt.sz. lo/1933,6./XC.t.2./2/ 7. Sötétszürke, fényezett 
felületü tál. Omphalosos, az omphaloson kivül-belUl éles koron-
golásnyomok. M. 11, száj 32, talp lo cm. Lt.sz. lo/1933,3./XC. 
t.l-la./ M.N.M.-ban: Borjád-púszta. 31 cm h. vaskés, nyele csa-
vart és végén egy karika. Lt.sz. 69/1887,lo. A felsorolt lele-

1/ Márton, Arch. Hung. 55.1. XXIV.t.4. 
2/ Márton, Arch. Hung. 74.1.16.kép. 
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teken kivül Wosinszky szerint a M.N.M.-ba sok vaskée, vaskarpe 
rec és üveggyöngy került be.1/ Ezeket nem sikerült megtalálni 
Nemzeti Múzeu; raktárában. 
Dunaföldvár. Wosinszky Dunaföldvár több pontjáról ismertet kel 

2 
ta sírleleteket. / Előszálláson egy vaskard került elő. Másik o 
lelőhely a "Tudomhegy", ahol egy csontvázat találtak.J / A feje 
mellett széttöredezett urna került elő, füleiben két szögletes 
átmetszetü huzalból készült ezüstkarika, nyakán kis vaslemez, 
két karján két babos karperec, melyeknek vége egymásra futott, 
lábain egy-egy üreges, rovátkolt bronzlábperec. 
A Somosbegy keleti lejtőjén öt, egymástól kb. 1 méter távolság-
ra fekvő urna került elő. Tartalmuk tiszta hamu volt. Az egyik 
urnának egy kisebb bögre, egy sodrott vaslánc,egy vas- és bronz-
karika és egy olló képezte a mellékletét. A sir rajzát Wosinsz-
ky a CXIV. táblán hozza. A szekszárdi múzeumban két db. csont-
vázas sirból származó héttagú hólyagos karperec van Dunaföld -
várról. Belső átm. 8 cm, érdekességük, hogy nem csáposán zá-
ródnak, hanem nyitottak. A hólyagok egymástól meglehetősen tá-
vol esnek és két egymással szembenéző kisebb pálcatagban vég -
ződnek. Lt.sz. 2/1935, 1-2. M.N.M.-ba kerültek egy emailozott 
övlánc töredékei. Lt.sz. 3/1936,2. 
Dunaszentgyörgy. Hamuszürke, nagy bőszájú urna. M. 21.5, száj 
23, átm. 27, talp lo cm. LXXXVI.t.9.tipus, csak a nyaka hosz -
szabb. /Szekszárd, Múz. Lt.sz. 23/1933,1./ 
Felsőnána. Urnasir anyaga a Knábel gyűjteményben. 1. Világos -
téglasárga bögre, LXVII.1.16.tipus. M. 11, száj 14, átm. 17, 
talp 8 cm. 2. 12 cm h. LT.2.tip. vasfibula, a láb ráfekszik a 
kengyelre. 3. 44 cm h. lapos huzalból font kardtartó lánc, a 
tagok mozognak. Egyik végén horog, a másikon karika. 4. 21 cm 
h. L.t.11.tipusú vaslándzsa. 5. 14 cm h. LlII.t.24.tipusú vas-
olló. 
1/ Wos. II. 577-578.1. 
2/ Wos. II. 578-581.1. 
3/ Wos. II. 579. Szelle Zsigmond, Dunaföldvár regi emlákei. 

Arch.Közi. 1894, 3-34.1. 
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Felsőnyák. Szürkésbarna urna, m. 12.6, száj I0.8, talp 5.7 cm. 
/Szekszárd, Múz. Lt.sz. L 1/1937-1. LXXXVI.t.9. Thesen van a 
.táblán a Lh./ 
Föideai-puazta. Középszürke kivül-belül finoman simitott tál . 
M. I0.5, száj 29.5, talp 9 cm. /'Szekszárd, Múz. Lt.sz. 21/1933 
1, LVIII.t.19./ 
Gerenyá8puszta. A M.N.M.-ban: 1. 15 cm átm. bronztorques. Sima 
bronzhuzal,melyet elől hat nagy korong és hat, ezeket összekö-
tő kisebb gömböcske diszit. A torques hátsó részét bele lehe-
tett tólni az elsőbe. Plasztikus indadisz disziti a záródások 
után a bronzhuzalt. Lt.sz. 8/1887,57.V 2. 7x8 cm átm. 5 nagy 

o 
és 4 kisebb babból álló karperec, / a nagyobb babokon plaszti-
kus trombitadisz. /Lt.sz. 8/1887.63/ A szekszárdi múzeumban egy 
kardnak a töredékei. Lt.sz. 14/1933,1 és egy vaslándzsa, 28 cm 
hosszú, töredékes. Lt.sz. 14/1933,2. Ezzel együtt pajzetöredé-
kek is kerültek be, 
Görbő. Leletek a szekszárdi múzeumban. 1. Középszürke, aárga a-
lapanyagú bögre. M. 14, száj 19, átm. 22, talp lo cm LXVII.t. 
16.tipus. Lt.sz. 4/1933,18. 2. Nyers, világos téglaszinü bög-
re. M. 14.5, száj 9, átm. 14.5, talp 8.5 cm. Zömök, gömbölyű 
hasú és összeszűkülő nyaka van. LXIX.t.16. tipushoz hasonlit , 
csak karcsúbb. Lt.sz. 4/1933,2o. 3. 83 cm h. csúcsivben össze-
futó végű kard. A tokból csak a keresztvas maradt meg. Lt.sz. 
4/1933.1. 4. 42 cm h. vaskardlánc, kétszer csavart nyolcasok -
ból álló vaslánc, végén karika. Lt.sz. 4/1933,13. /LI.t.ll./5. 
Igen töredékes vas pajzsdudor. Mai hossza 18 cm. Lt.sz.4/1933.? 
/XLIX.t.2./ 6. Vaskard töredékei. Lt.sz. 4/1933,3. 7. 12 cm h. 
vaslándzsahegy, I.t.4.kép alsó bal darabhoz hasonló. Lt.sz. 4/ 
1933,11. 8". Szürke omphalosos bögre, LXVIII.t.6.tipus. M. lo, 
száj 12.5, átm. 16, talp ? cm. Lt.sz. 4/1933,19. 

1/ Wos. II. 582+1. Márton, Arch. Hung. IX.t.7. 
2/ Wos. II. 582.1. Márton, Arch. Hung. XIII.t.3. 
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Gyula.i. vYouinszky több fibulát és karperecet, gyöngyöt én gyii-
rüt emlit innét. / A M.N.M.-ban a köv. leletek vannak: 1. 3 cm 
h. felsőhúros, 3-3 csav. LT.l.tip. bronzfibula. Visz. vissza -
hajló lábán bemélyitett plasztikus disz. Lt.sz. 86/189o,9.2/ 2. 
3 cm h. LT.l.tip. bronzfibula. Visszahajló lábán gomb és három-
szorosan gyöngyözött. A gyöngyözött láb rovátkolt. Spirális 
szerkezete letört. Lt.sz. 86/189o,6.^/ 3. Bronzfibula töredéke. 
Lt.sz. 86/189o. 4. 6.5x5 cm átm. habozott, nyitott bronzkarpe-
rec. Az egyes babokat összekötő rászen pálmadisz. Lt.sz. 94/ 
189o,19. 5. Bronzkarperec töredéke. Hagy babok, a bronzhuzalon 
aránylag távol egymástól. Lt.sz. 94/189o,18. 
Hangospuszta. Szórványos leletek a M.U.M.-ban: 1. Nagy hólya -
gos karperec két töredéke. Lt.sz. 8/1887,54. 2. 7 cm h. LT. 1. 
tip. vasfibula töredéke. A kengyel és a lábnak meglevő része 
sürün rovátkolt. A letört lábon egy nagy gomb. Lt.sz.68/1888,IL 
3. LT.2.tip. alsóhúros, 3-3 csav. bronzfibulának 4 cm h. töre-
déke. A visszakapcsolódó lábon két gomb. XXI.t.12.tipus. Lt.sz. 
68/1888,lo. 4. Egy igen nagy hólyagos karperec töredékei.Lt.sz. 
68/1888,32. 5. Négyszer csavart nyolcasokból álló vaalánc tö-
redékei. Lt.sz. 68/1888,15,28. 
Harc, Wosinszky kelta cseréptöredékeket, ée vaskardot emlit in-
nen.4/ 
Hidjapuszta. Bezerédi birtokon a Kápolna-dűlőnél került elő e®r 
kis, középszürke, kétfülü edény. M. 7.6, száj 7, átm. 8, talp 
4.8 cm. Lt.sz. 21/1936,l./LXVI.t.l./ 
Janyapuszta. 47 cm h. vaslándzsa /Szekszárd, Múz. Lt.sz.34/1933, 
1/. 
Kakasd. 1. Fekete, kicsit gxafitozott felületü, kétfülü edény. 
Az egyik csavart ós rovátkolt szalagfül, a másik kiterjesztett 
karú embert ábrázol. M. 14.3, száj 15, átm. 2o.5, talp 8 cm . 

1/ Wos. II. 583. 
2/ Márton, Arch. Hung. VII.t.4. 
3/ Márton, Arch. Hung. VII.t.12. 
4/ Wos. II. 584.1. 
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/Szekszárd, Múz. Lt.sz. 2o/1933,l, LXV.t.6./1/ 2. Bronzkarpe-
recnek 7 cm-es töredéke, eredetileg visz. 9 tagból állhatott. 
/Szekszárd, Múz. Lt.sz. 2o/1933,2, XXX.t.4./ 
A Kakasdhoz kapcsolt Belacz község határában a "paprikamalora-
nál" egy csontvázsirt találtak.2/ Mellékletei a köv.s Két 11 
tagú hólyagos karperec, melyet belül bronzpánt fog össze. Egy 
eokdarabra szétesett finom bronzlánc. Szekszárdi múzeumban két-
soros finom bronzlánc, h. 16.4.cm Lt.sz. 36/1933,1. 
Kánya. Kelta jellegű leleteket emlit Wosinszky.-3/ 
Kazaloai-puszta. 7.6 cm átm. egymásra futó végű vashuzal kp. 
/M.N.M. Lt.sz. 68/1888,17./ 
Kisdorog-Tabód. Kiedorog és Tabód közt egy csontvázas sirból a 
köv. leletek kerültek a szekszárdi múzeumba: 1. Fényes fekete, 
behúzott peremű tál. M. 4.7, száj 12.3, talp 6.4 cm. 12.tipus. 
Lt.sz. 4/1937,1. /LVIII.t.14./ 2. Szürke fésűs diszü edénytö-
redéke. Lt.sz. 4/1937,2. 3. Nagy urna peremtöredéke. Lt.sz.4/ 
1937,3. 
Kiaka.ldacs. Az eladó szerint fazekaskemencéből került elő egy 
középszürke bögre. LXVII.t.lo.tipus. M. 8, száj 6.6, átm. lo.8, 
talp 6 cm. /M.N.M. Lt.sz.51/1895,15/. 
Kisszékely. Pezorai-dülő. 8 cm h. LT.2.tip. felsőhúros, 1+1 csav. 
bronzfibula. XXI.t.18.tipus. /M.N.M. Lt.sz. 8/1887,68./ 
Kölesd. A M.N.M.-ba kerültek be a köv. leletek:4/ 85 cm h. fent 
4.5 cm sz. háromszorosan összehajlitott vaskard. Tokjának kül-
ső részén két triseklessel diszitett plasztikus gomb, melyeket 
egy vékony pálca köt össze. Kidomborodó indadisz, de csak ke -
1/ Kovách Aladár, Tolnavármegye múzeuma régiségtárának újabb 

szerzeményei, Múz. Könyvt. Ért. 1912, 34-35.1. Márton,Arch. 
Hung. 112.1. XXXIII.t.3a-3b. Tompa Ferenc, A Dunántúl ős -

_ történelme. Pannónia. 1935.VL»t.5. 
2/ Hollós Lászjó, Régiségek Tolnamegyóből. AÉ 1894, Ü.F.XIV.k. 

7o-73. L., Wo3.II. 574-76.1. 
3/ Wos• II. 584-585.1.* 
4/ Wos. II. 585-586.1. 
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vés maradt épen belőle. Hátsé oldalán szljtartó, két félkörala-
kú, egy szivalakú és egy félköralakú tagból van összetéve. Lt. 
sz. 86/189o,l. 2. 51.8 cm h. végig finoman poncolt vaslánc,la-
pos huzalból fonva. Egyik végén karika, másikon horog. Lt.sz. 
86/189o,2. 3. 14.5 cm h. bronztü. Feje kettős kúpalakú, a tü a 
fej alatt megvastagodik és át van fúrva. Lt.sz. 86/1890,3. 4 -
5. Két üreges, rovátkolt bronzkarperec, átm. 7.4 cm. Lt.sz. 
86/189o,4-5. 
Lengyel.1/ Wosinszky emlit innét: 1. Sötétkék üveg karperec tö-
redékeit, 2. Két szálból font bronzkarperecet, a két szál há-
rom helyen karikát képez./Wos . CXXXI.t.12./ 3. Négytagú aszt-
ragalosz övrészletet. / 4. Széles hajlított pengéjű vaskés. H. 
22.5 cm. /Szekszárdi múz. Lt.sz. 13/1933,1/ LIl,t.3.tip.A szek-
szárdi múzeumban ezen kivül ogy sötétszürke, durva, asszimetri.-
kus edény. U. 13, száj 14, átm, 17, talp 7 cm. A fésűs edények 
7.tipusú formájával bir. Lt.sz. 13/1933,2. 
Kaposvári múzeumban: 1. Téglavörös, világosdrapp alapanyagú tö-
redékes edény. 15. 13, átm. 17, talp 8.8 cm /LXVIII.t.21/.Lt.sz. 
5131. 2. Négytagú hólyagos karperec. 4.tipus. Lt.sz. 5132. 
Miszla. A község legelőjén a viz mosta ki a köv. tárgyakat,me-
lyek a M.N.M. birtokába kerültek: 1. 6 cm h. LT.l.tip. felső -
húros törött spirálisú vasfibula, XIX.t.15.tipus. Lt.sz. 69/ 
1887,2o. 2. 21 cm h. kétpengéjü vaskés, a pengéket összekötő 
rész csavart. Lt.sz. 

69/1887,14.-7 3. 
Bronzhuzal karperec töre-

déke, két helyen megvastagodik. Lt.sz. 69/1887,24. 4. Lapos,si-
ma huzal bronzkarperec, végei rovátkoltak. Átm. 7 cm. Lt.ez.69/  
1887,25. 5. Lapos, rovátkolt bronzkarperec, átm. 7.5 cm. Lt.sz. 
69/1887,26. 6. 8.7x5.5 cm átm. rovátkolt bronzkarperec, végei 
megvastagodnak. /Szekszárd, Múz. Lt.sz. 42/1933,1./ 
Nagydorog. Plasztikus S és csigamotivummal diszitett bronzgonb. 
/M.N.M. Lt.sz. 68/1888,14./4/ 
1/ Wos. II. 586.1. 
2/ Wosinszky Mór, Leletek a lengyeli őskori telepről,AK.XVI.k. 

2o7.1. 
3/Wos. II.586.1. 
-/ Wos. II.586.1. 
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Nagyka.ldacs-ról Wosinszky több szórványos leletet ismertet.1/ 
Ezek közül a M.N.M. birtokában vannak a következők: 1. 7.8 cm 
széles ée 5.5 cm h. bronzöv kapcsolétag. Stilizált állatfejben 
végződő téglalap alakú tag, ezen két bemélyitett inda. Ebből a 
lapból két oldalon egy-egy kapcsolótag áll ki, az egyikben egy o 
bronzkarika van. Lt.sz. nincs. / 2. Makkosdülőről származik egy 
5 cm LT.2.típusú törött spirálisú bronzfibula. A lábon erősen 
profilált, diszitett gomb. Lt.sz. 68/1888,9. XXI.t.l.tipus. 3. 
Drapp tál, kis omphalossal ellátott. 5.tlpus. U. 6, száj 14, 
talp 6.8 cm. Lt.sz. 51/1895,2o. 
Nagyszékely. A szekszárdi múzeumban: 1-2. Két darab háromtagú, 
hólyagos karperec. Egy tag 8x6.5 cm 3.tipus. Lt.sz. 7/1933,1-2. 
3. 6.5 cm átm. lignix karperec. Félkörös átmetszetü. Lt. sz. 
7/1933,4 /XXVIII.t.l/. 
Némedl. Sötétszürke, omphalosos tál. 5.tipus. M. 6.3, száj 16.5, 
talp 5.5 cm /Szekszárd, Húz. lt.sz. 28/1933,1/. 
Hémetkér. Két db négytagú hólyagos lábperec, 4.tipus. Egy tag 
5.2x4 cm /Szekszárd, Húz. Lt.sz. 15/1933,1-2/. 
ódány. Feketésszürke, helyenként vörösééi lángolt urna. Belse-
jében erős korongolás nyoma. LXXXIV.t.4.tipus, nyaka hosszabb. 
M. 43.5, száj 19, átm. 33, talp 17 cm /Szekszárd, Múz. Lt.sz. 
30/1933,1/. 
Paks.l. Hamuszürke, profilált talpú urna. M. 25, száj 2o, átm. 
27, talp 12 cm /Szekszárd, Múz. Lt.sz. 18/1933,2. LXXX.t.7/. 2. 
Középszürke bögre, durva felületü, hasa mélyen ül, felsőrésze 
egyenes. M. 6.5, száj 11, átm. 12.5, talp 9 cm /Szekszárd,Múz. 
Lt.sz. 18/1933,1/. 3. Ezüstösre grafitozott, féeüs edény, 3.-tí-
pus. /M.N.M. Lt.sz. 44/1928./ 
Pálfa. összetartozó csontváz anyagaként került be a szekszárdi 
múzeumba: 1. Sárga, fényeefeltiletü egyfülü bögre. M. lo, száj6, 

1/ Wos• II. 586-587.1. 
2/ Tischler Ottó, Zománcos ékszerek a vaskorból a Nemzeti Mú -

zeumban, AÉ, 189o. U.F, X. 223-227.1.5.kép. 
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átm. 11, talp 5 cm. Lt.sz. 4/1936,4 /LXXII.t.14/. 2. Sötétszür-
ke, téglavörös alapú omphaloso bögre. M. 4.5, átm. 15.6, talp 7 
cm. Lt.sz. 4/1936,5. /LVII.t.14/5.típus. 3. Sárgásvöröa urna pe-
remtöredéke, és szürke tálak peremtöredékei. 
ParadlcsompuBzta. Szórványos leletek a szekszárdi múzeumban: 1. 
Téglásdrapp, fényes felületű kis bögre. Alsó részén erősen lát-
szik a korongolás. LXVII.t.lo.tipus. M.9.2, száj 6.5, átm. 9.5, 
talp 3.5 cm. Lt.sz. 17/1933,1. 2. Barnásszürke, kis bögre. M. 
5.8, száj 6.9, átm. 8.5, talp 3.5 cm. LXVII.t.11.tipus. Lt.sz. 
17/1933,2. 3. Sárga, kettős csonkakúp alakú kis bögre. Alsó és 
felső része teljesen egyforma, tehát nyakrésze nem szükül. M. 
6.5, száj 5, átm. 7.2, talp 4 cm. Lt.sz. 17/1933.5. 4. Közép-
szürke, finoman simított, gömbölyütestü, kihajló peremű kis 
bögre. M. 6.8, ezáj 6.5, talp 4.5 cm. Lt.sz. 17/1933,4. 5. Sö-
tétszürke, hasonló formájú, a korongolás erősen látszik rajta. 
M. 7.8, száj 8, átm. 9.5, talp 5 cm. Lt.sz. 17/1933,3. 6. Sö-
tétszürke, fényes felületü bögre. Belsejében erősen látszik a 
korongolás. M. 8.1, száj 8, talp 3.4 cm. Lt.sz. 17/1933,6/UVHL 
t.22/. 
Pincehely. Borostyángyöngyöket és két fibulát emlit Wosinszky1/ 
A szekszárdi múzeumban háromtagú hólyagos karperec. Átm. 8x 6 
cm. 3.tipus. Lt.sz. 32/1933,1. 

2 
Rácegres. / A M.N.M.-ba innen bekerült ékszereket ismerteti Wo-
isinszky. 1. Egy érdekes 2.5 cm átm. bronzgyürü. Bronzhuzal,be-
lül lapos, kivül_három gyönggyel. /Lt.sz.94/189o,16./ 2. 3 cm 
átm, bronzgyürü, végei egymásra futnak. Lapos szalag, mely hüt-
lámvonalszerüen profilálva van. Lt.sz. 94/189o,17. 3. 13 cm átm. 
profilált végű sima huzal bronztorques. /XXV.t.5.tipus, pecsét-
lői kisebbek. /Lt.sz. 94/189o,21. 4. Asztragaloez öv kapcsoló-
tagja. XXXVII.t.4-5.tipus. Lt.sz. 94/1890,24. 
Sár8zentlőrlnc. A M.N.M.-ba került be egy bronzlánc végződése. 
Hasonlít a XXXV.t.2.képhez. Lt.sz. 68/1888,13. 
1/ WOB. II. 592.1. 
2/ Wos. II. 592-593.1. 
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Simontornya.1/ Wosinszky egy ceontvázsirról beszél, amely mel-
lett egy lócsontváz feküdt, melléklete pedig La Téne jellegű 
vaskard, lándzsák és vaekés volt. 
A szekszárdi múzeumban szórványos leletek: 1. 59 cm vaskard tö-
redéke, három részbe hajtva, poncolás nyomai látszanak, lt.sz. 
45/1933,1. 2. 22 cm h. 3 cm sz. vaslándzeahegy. Köpü 8.5 cm.L. 
t.4.tipuB. Lt.sz. 45/1933,3. 
A M.N.M.-b-u két babos bronzkarperec. Átm. 5.5 cm. Lt.es. 21/ 
1882,3-4.2/ 

3 
Szabatonypuezta. Szórványos leletek kerültek be a M.N.M.-ba. / 
1. 4.5 cm h. LT.2.tip. bronzfibula. Spirálisa törött, a vissza-
kapcsolódó láb háromszorosan gyöngyözött. Lt.sz. 8/1887,72. 2. 
27 cm h. kétpengéjü vaskés, nyele csavart. LlII.t.16.tipus.lt,  
sz. 69/1887,11. 3. Háromtagú lábperec két töredéke. Egy tag áta. 
9.5 cm. Az összekötő tag mandulaformájú és keretezett. Lt. =/,. 
111/1896,1. 4. Kétszer csavart nyolcasokból álló vaslánc töre-
déke. Lt.sz. 111/1896,8-9. 5. 28 cm h. vaslándzsa. Sz. 4.5 cm, 
töredékes. L.t.7.tipus. Lt.sz. 11/1933,1. 7. 22 cm h. keskeny 
vaslándzsa. Lt.sz. 11/1933,4. 
Sülyedtvár. A kassai múzeumba került egy LT.l.tipusú, 6 cm h. 
bronzfibula. Visszahajló lábán korong, melyen visz. email,vagy 
korállberakás volt.4/ 

c 
Szárazd-Regöly. / A lelőhely a regőlyi sánc és a Regőly és 3zá 
rázd közt elterülő Kapos-völgy kiszáradt tőzegtalaja és bozót 
ja. Az innen kikerülő leletek hol Szárazd, hol Regőly néven 
1/ Wos. II. 6o2.1. 
2/ Márton, Arch. Hung. XIII.t.5. 
3/ Wos. II. 6o2-6o3.1. 
4/ M.J. Pannóniai régiségek a Pelsőmagyarországí Múzeumban. AÉ 
1895, U.P. XV.191.1. 

5/ Irodalmát ld, Hampel Jőzsef, A Nemzeti Múzeum Régiségtára -
nak gyarapodása. AÉ, 1891. U.F.XI.k. 282-283.1. ábr*k a ??> 
81. lapon, Wos. II. 593-6o2 és 6o3-6o8.1. Pulszky, I.K, 228-
233.1. Hadaczek Károly, Adalék az etruszk iparművészet-
tásáról Közép-Európára, AÉ, 19o7. U.P. XXVII.»:.166-17'í . 
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szerepelnek az irodalomban, azonban a két megjelölés közt kü-
lönbséget tenni nem lehet. A múlt század második felétől kezd-
ve igen nagy számban kerültek elő a leletek, rendszeresen a-
zonban nem ásattak, kivéve Wosinszky Mérnak egy ásatását. Eb-
bői az ásatásból előkerült leleteket sajnos nem lehet azonosí-
tani. Egy eredménye Wosinszkynak az a megjegyzése,hogy "az a-
ranylelet, a borostyánok, vagy Uvegékszerek mindig nagyobb 
mennyiségben más-más helyen, egy-egy rakáson találtattak. Tűz-
helyeknek, telepitvényeknek mindezen pontokon legcsekélyebb nyo-
ma sincs, de nem is lehetett, miután viz borította ezt a terü-
letet. A leletek mellett emberi csontok vagy edények soha sem 
fordultak elő és igy a temetkezés is teljesen ki van zárva. 
Csakis elszórt leleteknek tekinthetjük az összes innét előkerült 
kincseket." A regőlyi sáncon a helyzetnek természetesen máénak 
kellett lennie, itt valószínűleg egy nagy oppidummal állunk 
szemben, ahol pénzöntőde is működött. Nagyszámban kerülnek elő 
a pénzek és öntőminták,1/ de egyelőre közelebbit a várról nem 
tudunk, / sőt a sánc és a Kapos-bozót leleteit sem sikerült 
szétválasztani. 

A Száraz-regőlyi%tőzegtelepen két érdekes kincslelet került 
felszínre. Az első 1891-ben került be a M.N.M.-ba. Az aranyle-
let a köv. részekből áll: a/ Hét db. aranygyöngy, trébelt a-
ranylemezből. Kettőskúp alakúak, felületük közepét és szélüket 
sodrott filigrán huzal disziti. A felső és alsó mezőn négy em-
berfejábrázolás ós közben négy bordázott kúp, ezeket is és a 
közbeeső mezőket is sodronydarabkák és aranyszemecskék töltik 
ki. /3.kép 1-5, XXXIX.t.8/-b/. Két aranylemez gyöngy közepe és 
végei rovátkolt huzallal vannak diszitve, az alsó és felső me-
zőt két-két sor sodronyból formált félhold alakú sor tölti ki. 
/3.kép 6-7, XXXIX.t.9/-c/ Három aranylemezből formált csövecs-
ke, kettő egyforma, a harmadik valamivel más és nagyobb. A fe-
1/ Wos. II. 357.1.6.ábra. 
2/ Ujabb adatokat nyújtott Csalog'Józsefnek ásatása. Felvilá-

gosítása szerint Regőlyön négyszögletes alapzatú házak ma-
radványait tárta fel. 
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lületük három mezőre van osztva, körülceavart sodronnyal. A me-
zőkön belül egy másik fémszál zeg-xúgban fut körül. A zeg -zúg 
vonalak közötti háromszögekben gömböcekék ülnek. /3.kép 12 , 
XXXIX.t.7.kép jobbra fent./ A harmadik nem pont, hanem arany -
sodronykör diszités foglal helyet. /3.kép l/-d./ Hat darab öt-
küllős, szélén és a küllőkön aranyaodrony diszités. /3.kép 8-
11, XXXIX.t.7. balra fent./ 
A második kiHcslelet 1892-ben került elő Regőlyön. Sem Wosinsz-
ky, sem Hadaczek nem adnak közelebbi felvilágosítást a leihely-
ről. Pulszky szerint a regőlyi oldalon került elő. A leletbena-
rany és ezüst tárgyak vannak. a/Az aranyat gerezdelt, trébelt. 
gyöngyök képezik, Hadaczek csak egyet ismertet közülük, de a 
múzeumban 13 darab van. Nem volt eldönthető, hogy ezek mind az 
ezüstökkel együtt kerültek-e be. / 4.kép 2, XXXIX.t.7/-h/ Sü-
rün összefont huzalokból alkotott lánc /4.kép 2/-c/. Egy szét-
tört láncnak töredékei. A 4.kép 4-7-ig a csüngő felső részéből 
valók. /Ld. a képen a rekonstrukciót./ Fent egy téglalap alakú 
lemez volt, ebből négy kampó emelkedett ki, melyek maszkokban 
végződtek. /4.kép 7./ A lemezen ugyancsak négy maszk foglal he-
lyet. A lemezről négy fonott ezüstlánc csüngött le, melynek vé-
geire kis tokok voltak húzva, végein pedig két préselt lemezbd 
álló csüngő lógott. Ezek stilizált emberalakot ábrázolnak. /4. 
kép 11./ Hogy a XXXIX.t.7. felső sor középen bemutatott arany-
hengerecskék melyik lelethez tartoznak, nem sikerült megállapí-
tanom. 
A tőzeglápban előkerült leletek egyik legérdekesebb csoportját 
a fibulák teszik. 3o-4o db. fibula az, amit a meglévő anyag és 
az irodalom alapján, mint keltakorit lehet azonosítani. Ezek 
közt szerepel egy LT.2.tip. fibulatöredék, egy visszahajló láb, 
óngomb, melynek egész felületét plasztikus trombitadisz disziti. 
A többi mind a XXIII.t.2.sz. és a 4.képen bemutatott típushoz 
csatlakozik. Legnagyobb részük ezüst, de néhány, bronzpéldány is 
került elő. LT.2.tipusú. hosszú számszerijas, a visszahajló láb 
vagy kettős, egymástól rovátkolással elválasztott gombban kap-
csolódik a kengyelhez és a láb alsó részén mégegy gomb foglal 
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helyet. Hosszuk 6-9 cm közt váltakozik. Másik tipust képez a 4. 
kép l.szám alatt bemutatott ezüstfibula, rugószerkezete rövid. 
Ennek a tipusnak a továbbfejlődéséből keletkezhetett a harmadik 
forma, melynek egy finomabji példányát e XXIII.t.8.sz. alatt mu-
tatjuk bej a láb egybe van öntve a kengyellel és csak egy elvá-
lasztóvonal jelzi a hajdani különállást. Ehhez a tipushoz Wo-
sinszky publikációjából két darabot sorolokj emlit egy "egyda -
rabba öntött ezüstfibulát, melyen csak egy bemélyitett vonal jel-
zi az összeérést" és a tütartón bekarcolt "háromszög" mustra 
foglal helyet, és egy másik "hasonló, de igen sok darabba tört, 
kb. 25 cm h. fibula töredékeit." A fibulák zöme M.N.M.-ban fog-
lal helyet, a második csoporthoz tartozó néhány darab a szek -
szárdi múzeumban van. 
Előkerült egy bronztorques is, melyet Wosinszky ismertet. Átm. 
0.6 cm sima bronzpálca, mely végeinél megvastagodik és félgömb 
formában végződik. A leirás szerint a XXV.t.5. tipushoz tartoz-
hatott. . Karperecekben sok tipust találunk: Két rovátkolt,XXVII. 
t.6.tipusú darab, sima megszélesedő végű bronzhuzalbél formált, 
XXVII.t.12.tipusú egy, IX.t,12.tipusú a M.N.M.-ban és egy a 
szekszárdi múzeumban /Lt.37/1892,928/, előfordul lignit karpe-
rec, trébelt rovátkolt XXVIII.t.2.tipusú, XXXVIII.t.3.tipusú,és 
hólyagos lábperecek töredékei is előkerültek. Egy 4 vagy 3 tagi 
hólyagos lábperec töredéke is szerepel. Wosinszky a CL. táblán 
két csavart felületü üvegkarperecet is bemutat, a M.N.M.-ban Is 
van néhány töredék. Emiit még egy sima, kissé lapitott huzalból 
készült, egymásra futó végű gyürüt is. Több asztragalosz öv tö-
redéke is előkerült, négy és öttagú pálcákból álló övrészletek, 
egyaránt előkerültek és több töredékes kapcsolótag. Egy pél-
dányt a XXXVII.t.4-5.sz. alatt mutatunk be, az előkerült kapcs> 
lótagok nagyobbrészt ehhez a tipushoz csatlakoznak, előfordul a-
zonban olyan tipus i3, melynek téglalap alakú végződésén három, 
esetleg négy hurok foglal helyet.1/ 

1/ Márton, Arch. Hung. 74,1. XV.t.2,5,6. 
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A szekszárdi múzeumban XXXV.t.13.-4. tipushoz hasonló több öv-
lánctöredék foglal helyet. /Lt.sz. 8/1933/. Visz. övkapocsként 
szerepelt a XXXVI.t. 3a az. alatt bemutatott bronztöredék /M. 
N.M. Lt.sz. 29/1898,6/. Nagyszámban kerültek elő a lápban a 
képen bemutatott gombokkal diszitett karikák, 4-6 gombbal for-
dulnak általában elő. Egyszerű sima kerek bronzkarikákból u-
gyanosak szerepel néhány darab a leletek közt. Szerepel a lele-
tek közt egy kis gömbölyű, 1.3 cm átm. ezüstgyöngy»melyet rá -
forrasztott spirális filigrándrét diszit. Ugyancsak itt muta -
tok be /XXXVII.t.3/ egy bronzszálakból alkotott csüngőt. 
Üvegpaszta és borostyán gyöngyökből igen nagy tömeg került ki 
a Kapós tőzegből. Nagyon sok darab van a XXXVI.t.7-lo.szám a-
latt bemutatott tipusból. Az üvegpasztába másszinü üvegszál van 
belecsavarva és ezzel együtt az egész massza meg van csavarva. 
Fekete, lila alapon sárga szállal, a leggyakoribb, előfordul 
szürkével is, barna alapon, és nagyrészát teszik ki az áttetsző, 
vizszinü, önmagukban csavart diazitetlen darabok. Előfordulnak 
egyszínű, főleg barnásfekete és lilás, sima, meg nem caavart 
darabok. Másik csoportot alkotnak a pici, gömbölyű, kb. 0.8- 1 
cm átm. liláskék üveggyöngyök. Lila alapon pávaszemes gyöngyök 
is szerepelnek. A XXXVI.t.6.sz. áttetsző, zöld, dinnyeformájú 
tipus. A XXXVI.t.4. és 6. számúak azt a változatot mutatják be, 
mikor a gyöngy felületét külön kidudorodások is diszitik. A 
XXXVI.1.12.sz. alatti vörös alapú, az ezt diszltő gyöngyszemek 
fehérek. A XXXVI.t.13. világos zöld üvegpaszta, a derekán fűtő 
sáv szürke, valaha visz. fehér lehetett. Egy fekete, csonkakúp 
alakú, fehér bekarcolt félholdakkal diszitett példány is szere-
pel. A borostyángyöngyök nagy tömegében a XXXVI.t.11.sz. alatti 
típusokat különböztethetjük meg. Találunk néhány kettőskúp ala-
kú agyaggyöngyöt, ill. visz. orsókarikát is. 

Vasakbél aránylag igen kevés került elő. Wosinszky a CXXVIII 
CXXIX. táblán kettős csavartnyelü, LIII.t.l6.tipusú vaskést mu-
tat be. Nyelükre rendszerint egy karika van ráhúzva. Emiit a-
zonkivül Wosinszky egy LII.t.7.tipusú darabot is. A M.N.M.-ban 
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egy két szálból csavart vaakardkötőlánc töredéke és egy tokos 
vasbalta ls van, azonkívül egy finom négyes csavarásé vaslánc 
töredék is. /LI.t.6.tipus./ A szekszárdi múzeumban egy 95 cm h, 
széles, egyenes pengéjű vaskard foglal helyet. /Lt.sz. 8/1933/. 
Visz. a fegyverzethez tartoztak az LlII.t.'/.sz. alatti tip. két 
félből összeállított üreges bronzkarikák, átm. átl. 4-4.5 cm. 
Kerámiai leletet nagyon keveset találunk: Az alább felsorolt da-
rabok mind "Regőly" jelzéssel vannak ellátva, közelebbi lelőhe-
lyüket nem sikerült megállapítani, de Wosinszky tudósítása a-
lapján valószínűnek kell tartanunk, hogy inkább a sánc környé -
kéről kerültek elő. 1. Középszürke, finom iszapolású urna.Tal -
pa teljes szélességében behomorodik, felső részén csavart zsi -
nórdiszszerü benyomás, alatt kát hornyolás közt besimitott hul-
lámvonal. M. 26, száj 11, átm. 22, talp 8.5 cm /XCI.t.7/.Kassa, 
Múz. Lt.sz. lolo/.1/ 2, Drapposszürke mázú, téglavörös alapanya-
gú korsó, talpa teljes egészében behomorodik. Egészen szükszájú, 
szája letört, a megmaradt részen sürü bordázás. Alatta az edény 
felső részén két sorban ellentétes irányba dülő ferde rovátko -
lás. M. 23.5, átm. 22.5, talp 7 cm /XCIII.t.6. Szekszárd, Múz . 
Lt.sz. 8/1933/2o/. 3. 8.formájú fésűs edény, fésüzés igen sürü. 
M. 13.5, száj 15, talp 9.5 cm./Szekszárd, Múz. Lt.sz. 8/1933 A y 
4. A LXIX.t.5.formához hasonló, de sima felületű profilált om-
phalosos talpú tál. M. 14.5, száj 21, átm. 25, talp 11 cm./M. 
N.M. Lt.sz. 38/1913,2/. 5. Szabályos kettős csonkakúp alakú, a 
LXIX.t.3.formához hasonló, de még egyenesebb falu fazék. Talpa 
omphalosos. M. 18, száj 14, átm. 19, talp 7 cm. /Bonyhád, Kná-
bel gyűjt./ 

Szekszárd. Szórványos leletek a szekszárdi múzeumban. Szekszárd. 
I. Remetedülő: Sötétszürke, kihajló peremű tál. lo.tipus. M.6, 
száj 17, talp 5.5 cm. Lt.sz. 38/1933,l./LVIII.t.4./ 

1/ M.J. Pannóniai régiségek a Felsőmagyarországi Múzeumban,AÉ, 
1895, U.F. XV.k. 199.1. 
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Szekszárd III. Világos téglaszind, gömbölyű, szüknyakú urna 
LXXX.t.8.tipus, csak nyomottabb. M. 21.5, ezáj ij, átm. 21,talp 
12 cm. Lt.sz. 2A933,35. 2. Világosszürke bögre, alsó részén e-
rős korongolásnyomok. M. 13.5, száj 12, átm. 17, talp 6 cm. Lt. 
sz. 2/1933,33 /LXVIII.t.13/. 3. Vastagfalú, nehézkes, hamuszür-
ke edény. LXIX.t.14.tipus. M. 15, ezáj lo, átm. 14, talp 8 cm . 
Lt.sz. 2/1933,34. 
Szekszárd-Bakta. A csatári völgy torkolatánál, a Szekszárd mel-
lett elterülő Bakta hegyen találta meg Wosinszky a keltakori 
szekszárdi település temetőjét. Megállapítása szerint1/ ceont -
vázas és urnatemetkezés egyformán előfordul. A szekszárdi múze-
umba csak szórványleletek kerültek be innen. 1. 86 cm h. széles 
vaskard. A tokból csak a keresztvas maradt meg. Lt.sz. 2/1933, 
8. 2. 45 cm h. vaalándzsahegy. Lt.sz. 2/1933,1. /L.t.7./ 3-11. 
Nyolc darab hasonló formájú vaslándzsahegy. Hét darab ketté van 
hajtva, egy pedig három részbe. Lt.sz. 2/1933, lo-17. 12. 21 cm 
h. vasolló, Lll.t.24.tipus. Lt.sz. 2/1933,4. 13. 2o cm h. vasol-
ló, a rugójánál erősen összeszükül. Lt.sz. 2/1933,19. 14. 30 cm 
h. vaskés. Markolata karikában végződik. LII.t.5.tipus. Lt.sz. 
2/1933,19. 15. 24 cm h. hasonló vaskés, pengéjének vége köriv -
ben visezakunkorodik. Lt.sz. 2/1933,18. 16. 32.5 cm h. vaskés . 
Nyele sima fogantyú. Lll.t.11.tipus, de nem annyira hajlított . 
Lt.sz. 2/1933,2o. 17. 23 cm h. hasonló vaskés. Lt.sz. 2/1933,5. 
18. Edényfül /?/ h. 14.5 cm. Lt.ez. 2/1933,25 /LIV.t.21/. 19-2o . 
Két hullámvonalban hajlított vasrudaoska, visz. edényfülek vol-
tak. H. 2o és 26 cm. Lt.sz. 2/1933,25-26. 
Szekszárd-Gulyáavölgy. 1. Nyolc-vagy kilenctagú hólyagos karpe-
rec töredékei. Belső átm. kb. 5 cm. Lt.sz. 5/1933,1. 2. 45 cmh. 
vaskés. Lll.t.7.tipus. Lt.sz. 5/1933,2. 
Szek8zárd-Ja.1domb. Észak-déli irányban hanyatt fekvő csontváza-
kat talált Wosinszky.2/ A leletekből a N.M.-ba a köv. tárgyak 

1/ Wos. II. 6o9-61o.l. 
2/ Wos. II. 610-611.1. CLI.t. Hampel József, A Nemzeti Múzeum 

Régiségosztályának gyarapodása 1899-ben, AÉ, 189o. Ü.F. 85-86.1. 
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kerültek be: 1. Szürke, omphalosos bögre. M. 12.4, ozáj 15,átm. 
2o, talp lo.6 om. LXVIII.t.4.tlpus. Lt.az. 96/1889,7. 2. Bronz-
torquee, átm. 13 cm, végei egyszer tojásformán megvastagodnak és 
pecsétlősen végződnek. Lt.sz. 96/1889,l./1/ 3.8 cm átm. üreges, 
rovátkolt bronzkarperec. lt.sz. 96/1889,2. 
Szekazárd-Szücsénszurdék. Pajzsdúdor töredéke. Tojásformájú kö-
zéptag, óa egy téglalapalakú szárny. A középső tag h. 15.5 cm 
/Szekszárd, Múz. Lt.sz. 37/1933,3/. 
Szent-Andráa-puszta. Középszürke bögre.- LXVII.t.16.tipus, de pe-
reme igen keskeny. M. 12, száj 13, átm. 18, talp 9.5 om /Szek -
szárd, Múz. Lt.sz. 25/1933,1/. 
Szenteái. Ld. Rakasd, Paprikamalonu 
Tengelic. 1. 5 cm h. LT.l.tip. bronzfibula. Spirálisa törött, 
visszahajló lába gombbal profilált és hozzásimul a kengyelhez. 
/M.N.M. Lt.az. 68/1888,6./2/ 2. 92 om h. bronzövrészlet, áttört, 
közepén állatfejes kspcsolótaggal, két oldalt két kapesolótag -
gal ellátott. Középen bemélyitett kör, emaillal lehetett kitöHr 
ve. /Lt.sz. M.N.M. 68/1888,12./3/ 
Tengőd-puszta. Kétszer csavart nyolcasokbői álló 5o cm h. vas • 
lánc. /Szekszárd,'Múz. Lt.sz. 1/1936,1./ 
Tevel. Munkások akadtak ogy csontvázas sirra, állítólag lőcsont 
váz is volt mellette.V A megmentett mellékletek egy többszörö-
sen meghajlított 6 cm széles vaskard, kampóval ellátott vaslánc 
37 om h. 5 cm széles, erős bordával ellátott vaslándzsa. 6.5 CR 
széles, erŐ3 bordával ellátott vaspajzsdúdor. /Szekszárd,Múz.Lt. 
az. 4o/1933,3./ 
Van tag bronzsodronyból készült, hegyes végű, meghajlitott gyürü. 
Hólyagos karperec töredékei. Kisebb és nagyobb babok váltakozá-
sából álló bronzkarperec töredékei. A nagyobb babok kis gombbal 

1/ Márton, Arch. Hung. 35.1.IX.t.6. 
2/ Márton, Arch. Hung. XI.t.13. 
3/ Wos. II. 612-613.1. 
4/ Wos. II. 614.1. LlI.t. 
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és csigavonallal vannak diszitve. /Szekszárd, Múz. Lt.sz.4oA933, 
14./ 7x5.5 cm átm. karikákbői és filigrán diszitésü,üreges kis 
félgömbökből állő bronzkarperec. /Szekszárd, Múz.Lt.sz.41/1933 , 
14, XXX,t.3./ 
Tolnatamási. 1. Grafitos felületü, fekete kétfülü edény. M.2o,8, 
száj 23.5» átm. 27» talp 10.5 cm./Szekszárd, Múz. Lt.sz.26/1933, 
1. LXV.t.l./1/ -
Tolnavárai,1a. Sirokből előkerült leleteket ismertet Darnay.2/Nem 
mondja azonban, hogy csontvázas, vagy hamvasztásos sirokből ke-
rültek-e ki. Megmaradt kát háromtagú hólyagos karperec. Egy tag 
átm. 6 cm. Ezenkivül néhány csavart kardkötőlánc töredék került 
elő. 
Pdvari. 1. Fekete, grafitozott felületü, grafitozott csikókkal 
diszitett nagy urna. M. 26.5, száj 16, átm. 25, talp 12.5 cm. 
/Szekszárd, Múz, Lt.sz. 19/1933,1. LXXXVII.t.9./3/ 2. Grafitozott 
felületü, fekete urtaa. M. 3o, száj 17, átm. 27, talp 13 cm /Szek-
szárd, Múz. Lt.sz. 19/1933,2. LXXXVII.7/.4/ A két urnát egyhefcen 
találták, és állítólag égett csontok, bronzgyürü és lánc volt 
bennük.3/ 3, 22 cm h. vaslándzsa /Szekszárd, Múz.Lt.sz. 19/1933, 
2/. A M.N.M.-ban szórványleletekt 1. 3.5 cm h. LT.l.tip.bronzfi-
bula, lábán egy gomb, a láb hegye letört. Lt.sz. 69/1887,17. 2. 
Rovátkolt bronzkarperec, egyik vége kis gömböt alkot és abba jár 
bele a másik vég tűje. Átm. 6 cm. Lt.sz. 68/1888,3. 3. üreges, 
rovátkolt bronzkarperec töredékei. Lt.sz. 32/1894,7. Wosinszky 
több leletet ismertet innét, amik a Nemzeti Múzeum raktárrende-
zése közben még nem kerültek elő. 

1/ Márton, Arch.Hung. 112.1. XXIII.t.2. Tompa Ferenc, A DunántűL 
ŐBtörténelme. Pannónia, 1935. VI.t.4 , 

2/ Darnay Kálmán, Kelta pénzverő és öntőmühely Szalacekán, AÉ, 
191o. U.F.XXX.k.139-140.1., Mihalik József, A sümegi Darnay 
múzeum, Múz.- és Könyvt.- Ért. 1912, 13o.l. Márton, Dolg.149.1. 

3/ Márton, Arch. Hung.55.1.XXIV.t.2, Tompa Ferenc, A Dunántúl őe-
történelme, Pannónia, 1935.VI.t.3. 

4/ Márton, Arch. Hung. 55.1. 16.kép. 
5/ Wosinszky II. 616.1. 
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üjdombovár. Kétpengéjü, csavart szárú vaskés. H. 31 cm, egyik 
pengéje Jéval nagyobb, /Kaposvár, Múz. Lt.sz. 4776./ 
Uzdbor.1ád. Szórványos leletek a szekszárdi múzeumban:l. Sötét-
szürke, omphalosos tál, belsejében egy simitással képezett eö-
tét esik. M. lo, száj 23, talp 11 cm /Lt.sz. lo/1933,9, 812 
tipus/. 2. Középszürke, vörössel lángolt tál, 5.tipus. II. 8, 
száj 21, talp lo cm /Lt.sz. lo/1933,ll, 5.tipus/. 3. Középszür-
ke, drappos tál. •• 9, átm. 18, száj 16, talp 9 cm. Lt.sz. 
lo/1933»7. 4. Sötétszürke kis urna, LXIX.t.15.tipus. M. 14.2, 
száj lo, átm. 15, talp 7 cm. Lt.sz. lo/1933,8. 5. Középszürke, 
fésűs edény. M. lo, száj 12.5, talp 8 cm, 3.tipus. Lt.sz. 
lo/1933,lo. 6. 9x8 cm átm. üreges, babos bronzkarperec, végző-
désein bekarcolt diszitée. Lt.sz. lc/1933,15. 
Varsád. Négytagú hólyagos karperec, itm. lo cm 4.tipus. Lt.ez. 
31/1933,1. /Szekszárd, Múz./ 
Yörösegyháza. Vaefibulának 3.5 cm-es töredéke. Lt.2.tip. a lá-
bon két gomb. /M.H.M. Lt.sz. 278/1876,22/ XXI.1.1-2.tip. 
Fejér és Tolna vm. határáról származik egy 28.5 cm h. csavart-
nyelü kétpengéjü vaskés. /Székesfehérvár, Múz. Lt.sz, 1456./ 
Tolna vm. 1. Világos hamuszürke tál. lo.tipus. M. lo.5,száj 27, 
talp 9 cm. /Szekszárd, Múz. Lt.sz. 45/1933,lo/ 2. 7o.5 cm h . 
4.7 cm sz. keskeny, hegyes vaskard /Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 
2818/. 3. 3 cm h. törött spirálú bronzfibula. Lt.l.tip. felhaj -
ló lábán egy gomb. /M.N.M. Lt.sz. 8/1887,73/ 4. Ezüst fibulának 
töredéke, XXIII.t.2.tipus. /Szekszárd, Múz. Lt.sz. R5:938-36?/. 
5. 7.5 cm átm. rovátkolt bronzkarperec. /Szekszárd, Múz. Lt. 
sz. nincs./ 6. Kilenctagú hólyagos karperec, átm, lo cm /M.H . 
M. Lt.sz. lo6/1886,l/. 7. Háromtagú hólyagos karperec, 3.tipus. 
/M.N.M. Lt.sz. 92/19o5,l./ 8. 112 cm hosszú bronzlánc /M.H. 
M. Lt. sz. nincs. XXXIV.t. 3-3a/. 9. loo cm h. bronzlánc. /M. 
N.M. Lt.sz. nincs, XXXIV.t.8./V lo. 4.5 cm átm. bronzgomb, ü-
1/ Tischler Ottó, Zománcos ékszerek a vaskorból a N.M.-ban, AÉ, 

189o. O.F. X, 226.1. . ' 
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reges, két domború lapbői van összetéve /Szekszárd, Múz. Lt.sz. 
45/1933,7, LIII.t.7/. 11. 5.5 cm h. bronzfibula töredék XXIII. 
t.2.típus. /Szekszárd, Múz. Lt.sz. 8/1933,lo/ 12. 5 cm h. bronz-
fibula töredéke, XXIII.t.2.tipus /Szekszárd, Múz.: Lt.sz. 8/1933, 
8/. 13. 8 cm h. bronzfibula töredéke, XXIII.t.2.tipus /Szekszáiú 
Múz. Lt.sz. 45/1933,3/. 14. 7.6 cm h. Lt.2.tip. bronzfibula tö-
redék. A kengyelt széles lap képezi, erre kapcsolódik a kétszer 
profilált láb /Szekszárd, Múz. Lt.ez. 45/1933,2/. 

Bakonya. 9o cm h. négyszögű átmetszetü, egyik végén hegyesedő, 
másikon megcsavart vasrúd. /PécB, Múz. Lt.sz. 545./ 
Baranyakisfalud. 28 cm h. hajlitott pengéjű vaskés, nyele csa-
vart és vége háromszög formájú lapban végződik. /Pécs, Múz. Lt. 
sz. 54L/ 

- Belvárd.V A község határában találtak egy "hatalmas vaskardot. 
A kard kétélű, közepén kiemelkedő gerinccel és ezt két oldalról 
két vájulat követi. Markolatának tüskéje négyszögletes, a vége 
felé vékonyodó és gomb fejezi be. Ott, ahol a penge átmegy a 
tüskébe, nyeregalakú pánt szegélyezi. H. lo? cm és ebből 15 cm 
esik a markolatra. "Eredetileg össze volt hajlitva. A tokból 
csak töredékek maradtak meg, az egyiken diszités nyoma, "egy 
négyszögletes vaskeret van ráerősitve, melynek közepe áthajlik 
a túlsó oldalra és ott koncentrikus vonalakkal diszitett, lapos 
gombocskában végződik. A leletek mellett a találó szerint üveg-
gyöngyök és emberi csontok feküdtek." 
Cserkút. Szórványleletek a pécsi múzeumban: 1. 81 cm h. fent 6.1 
cm sz. vaskard. Közepén éles borda, hegyben fut össze a penge . 
Markolat gombban végződik. A tokbél csak töredékek maradtak,lait 
1/ M.A. -La Tene korú lelet. A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesü-

let Értesítője. 19o8, 67.1. 
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a két rozetta, és a kardkoptató. Eredetileg ketté volt hajlít-
va. 1.tipus. Lt.sz. 547/1-10. 2. 88 cm h. 6 cm sz. vaskard.Kö-
zépen éles borda, a kard két szélén másik kettő. Gömbölyűén 
végződik a penge. Markolata ötszögü átmetszet, lapos korongban 
végződik. Tokja teljesen ép, rajta 3.tip. kardfüggesztő. Lt.sz. 
548/1-2. /XLII.t.11-12./ 3. 60 cm h. vaslándzsa, hosszú, kes-
keny forma, /l.t.7.tipus. Lt.sz. 547/2. 4. 4o cm h. vaskés,LII. 
t.5.tipus. Lt.sz. 548/3. 
Dunaszekcső. 1. 7*6 cm átm. babos bronzkarperec. Egyik oldalon 
egy, vele szemben két tag trombitamustrával diszitett /Pécs,Múz. 
Lt.sz. 557 XXX.t.5/. 2. Közőpszürke, durva felületü omphaloeos 
urna, szája letört. M. 27.6, száj 8, átm. 27.6, talp 8 cm. /M. 
N.M. Lt.sz. 4/1914, XCIII.t.5/ 3. 64 cm h. asztralagos öv. A 
kapcsolótagot alkotó bronzhuzal visszahajlik és spirális te-
kercsben végződik. Ugyaninnét két másik öv töredékei. /M.N. M. 
Lt.sz. nincs. z1/ 
Görcsöny. 27 cm h. vaslándzeatöredék. Sz. 4 cm /Pécs, Múz. Lt. 
sz. 551/. 
Pécs. Visz. a Köztemetőből származó, egy sir anyagához tartozó 
leletek jutottak Vétel útján a Pleissig gyűjteménybe. 1. Szür-
ke, tégla alapú urna, LXXXIV.t.6.tipus. M. 18.2, száj 12, átm. 
18.5, talp 9.6 cm. 2. 2 db felsőhúros 3.6 cm h. LT.2.tip.bronz-
fibula. 
Pécs. 1. Három részbe hajtott, 7o cm h. 5 cm sz. lándzsahegy.L. 
T. .tipus. /Pécs, Múz. Lt.sz. 55o/3/ 2. Hasonló, valamivel ki-
sebb lándzsahegy. /Pécs, Múz. Lt.sz. 55o/4/. 3. Négy részbe hqj-
litott vaskard két töredéke. Tokból megmaradt töredékeken egy 3 
tipusú kardfüggesztő^ az előlapon a függesztővel egy magasság -
aan a tokot összefogó pántból kiinduló pánt fut keresztbe. Alsó 
részén két rozetta. /Pécs, Múz. Lt.sz. 55o61-2./ 

1/ Márton, Arch. Hung. 72.1. 71.1. 14.kép, XV.t.3,4,7,9. 
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Pécs-Belvároa. 1 m h. 4.5 cm sz. vaskard, középen éles borda , 
két széle ugyancsak bordaszertien kiemelkedik. XLlI.t. 12.tipus. 
/Pécs, Múz. Lt.sz. 546./ 
Pécs-Köztemető. A központi temetőből a pécsi múzeumba bekerült 
leletek összefüggését nem tudjuk: 1. Téglavörös alapú, szürke 
felületü, karcsunyakú urna. M. 32, száj 9.5, átm. 2o, talp lo 
cm. Lt.sz. 576/25. /LXI.t.3./1/ 2. Sötétszürke urna. M. 35,száj 
12, átm. 34 cm. Lt.sz. 576/24. /LXXVII.t.4./2/ 3. Közép-tégla-
vörös bögre, LXVII.t.18.tipus. M. 12, száj 17, átm. 22, talp 9 
cm. Lt.sz. 576/2o. 4. Szürke, vörös alapú gömbölyű bögre, p®3-
me alatt egyiborda fut. LXVIII.t.16.tipus. M. 12, száj 13,átm. 
16, talp 7.5 'cm. Lt.sz. 576/21. 5. Világosszürke, durva felüle-
tű edényke. ÉXIX.t.15.tipus, csak nyaka jobban összeszükül. M. 
9.5, száj 7, átm. 9, talp 5 cm. Lt.sz. 576/23. 6. Szürke bögre, 
LXIX.t.15.tipus. M. 12.5, száj 9, átm. lo.5, talp 5.4 cm. Lt. 
sz. 576/22. 7. Középszürke tál, 7.tipus. M. 7-9, száj 14.5,talp 
6 cm. Lt.sz. 576/19. 8. Középszürke tál töredékei, 7.tipus. M. 
lo.5, száj 23, talp 7 cm. Lt.sz. 576/26. 9. 6 cm átm. egymásra 
futé végű, sima bronzhuzal karperec. Lt.sz. 576/38. lo. 6x7 cm 
átm. rovátkolt karperec, végei kissé megvastagodnak. Lt.sz.576'' 
37. 11. üreges bronzlemez karperec töredéke. Lt.sz. 576/37. 12. 
7.5 cm átm. egymásrafutó végű sima huzal vaskarperec. Lt.sz. 
576/31. 13. 7x5 cm átm. lapos huzal vaskarperec, végei egymás-
hoz érnek és ellapitottak. Lt.sz. 576/32, 14. 6.1 cm átm. kerek 
huzal vaskarperec. Lt.sz. 576/33. 15. Nyeregalakú meghajlított 
bronzhuzal gyürü. Lt.sz. 576/28. 16. Nyeregalakúan meghajlított 
vasgyürü, átm. 2.6 cm. Lt.sz. 576/34. /XXXIII.t.5./ 17. Kis hó-
lyagos karperec töredékei. Lt.sz. 576/39. 18. Bronztü töredéke. 
Lt.sz. 576/39. 19.. 93 cm h. vaskard. Eredetileg több részbe 

1/ Márton, Arch. Hung. 55.1. XVIII.t.2. 
2/ Tompa Ferenc, A Dunántúl őstörténelme, Pannónia, VI.t.7. 
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összehajtva. Toknak több töredéke megmaradt. Kardkoptaté l.tip. 
kardfüggesztő 3.tip. Lt.sz. 576/27. XLII.t.3. 2o. 84 cm hosszú, 
eredetileg ketté hajtott vaskard. Kardkoptaté 1.tipus, kardfüg-
gesztő 3.tipus, markolata négyszögű átmetszetü, végén lapos ko-
rong. Lt.sz. 576/5. 21. 76 cm h. három részbe hajtott vaskard. 
Markolata szögletes. Lt.sz. 576/3. 22. 17 cm h. pajzsfogó, két 
téglalap alakú lapot összefogó pántból áll, a lapokon egy -egy 
szög. Lt.sz. 576/18. /XLIX.t.8./ 23. Két darab lo cm h. félkör 
alakúan hajlitott vaslemez, két-két szöglyuk a középen. IV.t.12. 
tip. Lt.sz. 576/16. 24. Kettéhajtott, igen széles levelű, kb 5o 
cm h. 13 cm sz. vas lándzsahegy. Lt.sz. 576/21.LI.t.5/. 25. Ha-
sonló, széles levelű lándzsahegy töredékei. Lt.sz. 576/13. 26. 
37 cm h. vaskés. LII.t.7.tip. Lt.sz. 576/15. 27. 15 cm h. vas-
kés, LII.t.l5.tip. Lt.sz. 576/29. 28. Vaslemez töredékek. Lt.sz. 
576/28. 29. Vaskard tokjának töredékei. Lt.sz. 576/27. 

Pécs-Makárhegy. Szórványos leletek. 1. Középszürke, drappos bög-
re, talpán kis omphalos. LXIX.t.11.tip. M. 12.6, száj 16.4, átm. 
17, talp 7.8 cm. /M.N.M. Lt.sz. 3o5/1876,146/ 2. Világosszürke 
tál fültöredéke. M. 5.3 cm. /Pécs, Múz. Lt.sz. nincs. XCIV.t.H/. 
3. Egyszer csavart nyolcasokból álló vaslánc töredéke. /M.N.M. 
Lt.sz. 305/1876.216./ 4. 6.5 cm átm. ezüstözött bronzkarperec. 
Szorosan egymáshoz csatlakozó, belső felén üres félgömbökből ál. 
/Pécs, Múz. Lt.sz. 56o./ 
Pécs. Rákóczi út. Szürke tál töredéke, 7.tipus. /Pécs, Múz. Lt. 
sz. 1151./ 
Pécs-Téglagyár. Pécsi múzeumba leletösszefUggés nélkül bekerült 
darabok. 1. Szürke, helyenként vörössel lángolt egyfülü bögre. 
Kis talpon áll, mely homorúan beugrik. PUle a perem fölé emel -
kedik és szőttesen megtörik. M. 11, száj 9.5, átm. 13.5,talp 5 
cm. Lt.sz. 573/1. /LXXIII.t,2./ 2. Szürke, sárgával lángolt kis 
bögre. Formája a fésűs edények 2.tipusához hasonló, csak kissé 
nyomottabb. M. 6.4, száj 7, talp 4 cm. Lt.sz. 573/2. 3. Közép -
szürke, barnás bögre. M. 6.8, száj 5, átm. 7, talp 4 cm. Lt.sz. 
573/3 /LXVII.t.lo/. 4. Középaziirke bögre. Ha3a felett két hor-
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nyolás. M. 6.2, száj 6.5, átm. 8.4, talp 4.5 cm. Lt.sz.573/4. 
/LXVII.t.ll./ 5. Világos téglavörös, törött perefiü urna.XCIII. 
t.7.tipus. Nyakán két hornyolás közt besimitott hullámvonal.M. 
35, átm. 32, talp 13 cm. Lt.sz. 573/3. 
Rádfa. öt részbe összehajtott vaskard. Lt.sz. 28/1881,1. Vele 
együtt egy lándzsacsúcs is bekerült a Nemzeti Múzeumba, de ez 
még nem került elő raktárrendezés közben.1/ 
Szebény. 5.5x7.4 cm átm. babos bronzkarperec. Minden második 
tag két mély, ferdén futó csatornával diszitett, az egyes ta -
gokat összekötő huzalt egy pálcatag szakitja meg. Nyitott, a 
végei egymáshoz érnek. XXX.t.5.tipus. /Pécs, Múz. Lt.sz. 561./ 
Tengeri. Nyolctagú hólyagos karperec. Minden második tag plasz-
tikus trombitamintával diszitett» Belső átm» 5» kiilso 8»5 cm* 
/Pécs, Múz. Lt.sz» 558./ 
Vasasa A leletek a Pécs-bátaszéki vasút épitésénél a vasasi ét-

2 
somogyi határban kerültek elő, / kelta sirmezőből. A sirmezc 
közelében a publikáló szerint háznyomokat is találtak. V A köv. 
leletek kerültek a pécsi múzeumba: 1. Világosszürke, omphalo -
sós bögre. LXVIÍ.t. 17.tipus. Lt.sz. 549/19. 2. Középszürke,vö-
rössel lángolt karcsúnyakú urna. LXXX.t.8.tipus. Pereme alatt 
a nyakán széles körgyűrű, hasa kissé gömbölyűbb. M. 3o, száj 
15.5, átm. 24, talp 12 cm. Lt.sz. 549/18. 3. 12 cm h. LT.2.tip. 
törött spirálszerkezetü vasfibula, XXI.t.12.tipus. Lt.sz. 549/ 
16. 4. 2 db háromtagú hólyagos lábperec. Összekötő tag 3.tipus. 
Egy tag átm. 8.2x6 cm. Lt.sz. 549/17. 5. 35 cm h. vaszabla.két 
nyolcassal összefogott karikapár. Lt.sz. 549/lo. 6. Kardkötő 
vaslánc töredékei. Lt.sz. 549/15. 7. 81 cm h. jellegtelen vas-
kard. Lt.sz. 549/1.8. 8. 77.8 cm h. vaskard, markolatán egy ke-
1/ Hampel József, A Nemz.Múz. Érem- ás Régiségosztály gyarapo-

dása. AÉ, 1881. U.P.I. 167.1. 
2/ D. Bonoz Ödön, A Pécs-Bátaszéki vasút, AÉ, 1911.U.F. XXXI. 

96.1. 
3/ Dr. Szőnyi Ottó, A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Ér-

tesítője. 191o. 2.füz. 61.1. 
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rong. Lt. sz. 549/2. /ILII.t.9./ 9. Vaskard töredékei. Lt.sz. 
549/3. lo. 36 om h. vaslándzsahegy. Lt.sz. 549/6. 11. 28 cm h. 
vaslándzsahegy. Lt.sz. 549/5. 12. Erősen elrozsdásodott vas-
lándzsahegy, h. 39.8 cm, Lt.sz. 549/7. 13. 43 cm h. vaslándzsa-
hegy. Lt.sz. 549/8. 
Véménd. A község délnyugati részén a vasútállomástól 2oo méter-
re keletre, ezőlőforgatás közben kerültek elő a leletek, melyek 
később vétel útján kerültek be a múzeumba. Hogy összetartozó le-
lettel van dolgunk, mutatja a vasak egységes patinája és a 
vaslándzsán lévő bronzpatina, mely a serpenyőről került rá. A 
lelet a köv. darabokból álls 1. Kigyófejben végződő bronzserpe-
nyő. A nyél széles lap végén meghajlik és rovátkolással diszi-
tett stilizált kigyófejben végződik. A nyélnek a meghajlás mel-
lett levő pereme halszéikaszerüen diszitett, úgy, mint a serpe-
nyőnek a nyél két oldalához kapcsolódó része. A tál magassága 
8, száj átm. 27x25, talp 18 cm. A nyél hossza 3o, a nyélnek, a 
serpenyő talpától mért magassága 17.5 cm, a nyél szélessége 
0.7 cm. /XVII.t.l, la, lb./ 2. Három részbe hajlított vaskard. 
Hossza 98, szélessége 5.8 cm. a kard előlapján 2 fekvő S-
ből alkotott diszk a kardkoptató 6.tipus /XVII.t.3, 3a/. 3. 
49 om h. kettéhajlitott vaslándzsa, köpüjének hossza lo cm, sz. 
4.5 cm /XVII.t.2/. A lándzsán bronzpatinyanyomok. Gyarapodási 
napló szám lo32/1941. 

Baranya vm. lo tagú hólyagos karperec, minden második tag na-
gyobb és plasztikus trombitamustrával diszitett. Átm. 7.8 x 6.4 
cm /M.N.M. Lt.sz. 1867 /51/. 
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/Duna-Tisza köze/ 
Pest^vnu 

:-. t or;;. Mon. Fest. 182.lapon emliti, hogy Abony határából három 
helyen kelta leletek kerültek elő. 
Aszód. Ld. Vác. 
Bábony. A M.N.M.-ban két háromtagú hdlyagoa lábperec. 4.tipus.1 
tag 8.6x7, ill. 7.5x9 ca. Lt.az. 19/1886,1-2. 
Budapest. Id. 51.1. 
Csepel-sziget. 7.5 cm átm. üreges trébelt bronzleraez karperec 
a székesfehérvári múzeumban. Lt.sz. 336o. 
Dány. Rovátkolt tömör bronzkarperec, végei és e végekkel szem-
beneső rész kissé megvastagodnak. Átm. 6.3 cm /M.N.M. Lt. ez. 
152/1897/.1/ 2. 7.6 cm átm. tömör sima huzal bronzkarperec,vé-
gei pecsétlősek, XXVII.t.4.tipus. Debreceni múzeumban. 
Dömsőd A dömsődi határban kerültek elő hólyagos karperec tö -
redékei, egy tag hossza 3.8 cm /M.N.M. Lt.sz. 114/1882,1/. 
Bgre káta. Szűcs János tanyáján földforgatás közben került elő 
három edény, melyek a M.N.M.-ban vannak. 1. Világosszürke máz-
zal polírozott, sötétszürke alapanyagú, profilélt, omphaloasal 
ellátóit, törött perenü urna. LXXXIII.t.3.tipus. M. 22.6, átm. 
22.5, talp 6.5 cm. Lt.sz. 35/1937,1. 2. Szürke tál rekonstru -
álhatatlan töredékei. Lt.sz. 35/1937,2. 3. Drappos agyagszinü 
fésűs edény, 5.tipus. M. 11.5, száj 13.5, talp 8.5 cm. Lt.sz. 
35/1937,3. Ugyancsak Egreskátáről a Pleissig gyűjteménybe ke-
rült sötétszürke mázú, világosabb alapanyagú omphalosos bögre. 
M. 12.8, száj 16, átm. 19.4, talp 7.8 cm /IXIX.t.l/. Állitóleg 
a lelethez tartozott egy szkita tipusú tőr és ugyancsak szkita 
jellegű sötétszürke kocsikerék formájú orsókarika /?/. 
Gellérthegy, ld. Budapest, Gellérthegy-Te.bán. 51.1. 

1/ Márton, Arch. Hung. 4o.l. Xl.t.lo. 
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Gomba. Mon. Peat. 181.1. La Tene-kori kardtöredéket emlit in -
nét. 
Gödöllő. A M.N.M.-ba került leletek: 1. Háromtagú hólyagos láb-
perec, 1.tipus, de az összekötő tagon keresztbe megy egy rovát-
kolás is. Egy tag hossza 7.5 cm. Lt.sz. 83/19o9,l. 2. Kardtok 
töredékek. Az előlapon a szél alatt két gombbal megszakított 
pálca fut keresztbe, a hátlapon 4.tipusú kardfüggesztő,elnyúj-
tott alakú. Lt.sz. 83/19o9,3. 3. 31 cm h. töredékes vaslándzsa 
Lt.sz. 83/19o9,4. Valószínűleg a kardtok és a lándzsa képezett 
egy sirleletet, a lábperec egy másikat.1/ 
Kispest. Mon. Pest, 181.1. egy, a homokbányában lelt kelta a-
gyagedényt emlit. 
Lakihegy. Hamvasztásos sir anyaga a bécsi Naturhistorisches 
Múzeumban. 1. 7.6 cm atm. trébelt, rovátkolt; üreges bronzpléh 
karperec. Lt.sz. 36653 /XV.t.14/. 2. Kishólyagos karperec öez-
szeforrott töredékei, egy tag h. 2.4 cm. Vasdarabok és eg;, fi-
nom kis bronzlánc forrott hozzá. Lt.sz. 36654. /XV.t.16. ' 3. 
2o cm h. L.t.ll.tipusú vaslándzsa. Lt.sz. 36655. 4. Három rész-
be összehajtott 6 cm sz. vaskardtöredék. Lt.sz. 36656./XV.t.iy 
5. Kettős csavarású nyolcasokból álló három részbe összehajtott 
vaslánc. Egyik végén karika, másikon kampó. Lt.sz. 36657. /XV. 
t.15./ 6. Drapposszürke omphalosos bögre. M. 12.1, száj 13.1, 
átm. 18, talp 7.8 cm. Lt.sz. 36658 /XV.t.lo-loa/. 7. Világos, 
hamÚ8zürke tál, m. 7.6, száj 14.9, talp 6.1 cm. Lt.sz. 36559, 
7.tipus. /XV.t.12,12a./ 8. Világossárga téglaszínű tál. M.6.3, 
száj 17.2, talp 7.5 cm. Lt.sz. 3666o /XV.t.ll, 11a/. 

Margitsziget.1. LT.2.tipusú felsőhúros bronzfibula töredéke,A 
lábon egy gomb a kapcsolódásnál még egy, a gombok és a spirá-
lis inkrusztált, S díszekkel ellátott.2/ 2. L.t.9.tipusú lánd-
zsahegy.3/ 

1/ MoívPest, 181.1. szerint a lelethez még a kard és kardkötő-
lánc is tartozott. 

2/ AUHV. III. II.-l,t.15. 
3/ AUHV, III.II.],t.15. 
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Nagykáta. Hivatalos küldeményként került be a M.N.M.-ba: 1. 48 
cm h. poncolt diszitésü bronzlánc. Lt.sz. 14/1931,1. /LI.t.3./ 
2. Durva, vastagfalú, hordóalakú edény, a szájszéle kissé ki-
hajlik. Lt.sz. 14/1931,2. M. 13.6 cm. 
Óbuda. Szórványos leletek a M.N.M.-ban: 1. 8.5x7 cm átm. brona-
karperec. Egymástól távol fekvó babok, az összekötő rész vae-
tag és sürün rovátkolt. Nyitott, a végeken egy-egy bab. Lt.sz. 
67/1876,43. 2. Sürün babozott nyitott bronzkarperec, a babokat 
kis pálcatag köti össze, és mákfejszerü babban végződik.1/ 
A Schmidt gyűjteményben: 1. LT.2.tip. alsóhúros bronzfibula.H. 
6 cm, a láb simán a fej mellett kapcsolódik a kengyelre. Lt.sz. 
19. 2. Törött spirálisú LT.2.tip. bronzfibula, a lábon egy 
gomb, hátul kapcsolódik. Lt.sz. 2o. H. 6 cm. 3. Törött lábú és 
spirálisú 4 cm h. bronzfibula. Lt.sz. lő. 
Ócsa. Négy edényt vett a M.N.M. a találótól. Visz. cfe szetarto-
zó sirlelet részeit képezik, mert az edényeken levő homok tel-
jesen egyforma. 1. Drapposszürke urna, m. 29» száj 11.4»átm.22.4, 
talp lo.4 cm. Lt.sz. 47/1935,2 /LXXX.t.8/. 2. Drapposszürke ur-
na. Talpa közepén kissé behomorodik. M.-34, száj 21, átm. 3 3 , 
talp 11 cm. Lt.sz. 47/1935,1. LXXXIIT.t.8.tipus, csak nyaka va-
lamivel szélesebb. 3. Középszürke bögre, talpa közepén kis om-
phalos. M. 16, száj 18, átm. 21, talp lo cm. Lt.sz. 47/1935,4. 
/LXVIII.t.lo./ 4. Középszürke tál, 9.tipus, talpa kissé laposan 
behomorodik. M. 11, száj 26, talp 9 cm. 47/1935,3. 
Pusztaszentistván/háza/. Mon. Pest 181.1. egy pajzsdúdort és 
pajzsfogőt emlit innen. 
Püspökhatvan. Kóbor cigányok ásták ki a leletet, mely vétel út-
ján került be a M.N.M.-ba. 1-2. Rovátkolt bronzkarperecek,egyik 
végük kiszélesedik, ebbe jár bele a másik, kihegyezett vég.Átm. 
6.3 cm. Lt.sz. 11/1928,1-2. 3-4. 6 cm átm. bronzhuzal, pecsét-
lösen profilált végű karperecpár, XXIX.t.2.tipus.Lt.sz.11/1928, 
3-4. 5. 2.5 cm átm. bronzkarika. Lt.sz. 11/1928,5. 6-7. 5 cm h. 
1/ Márton, Arch. Hung. 41.1. VÍII.t.l?. 
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bronzfibulapár, LT.1.tip. felsőhúros, törött spirálisú, XIX.t. 
lo.tipus. Lt.sz. 11/1928,6-7. 8. 5 cm h. "állatfejes fib. "XVTQ:. 
t.5.tipua, visz. hozzátartozott egy 3-3 csav. rugóra fűzött 
bronzlánc, mely a másik fibulához fűzte. Lt.sz. 11/1928,8. "*•/ 
Rákoskeresztúr. 8 cm átm. trébelt, rovátkolt, üreges bronzkar-
perec. M.N.M. Lt.sz. 25/1895,2. Koponyával, urnával és két si-
ma karpereccel került elő, melyek elkallódtak, mielőtt a múze-
umba kerültek. 
Rákospalota. Babozott. nyitott bronzkarperec, az egyes babokat 
kis pálcatagok választják el. M.N.M.2/ 
Szada. Feketemázú, vörös téglaalapú bögre. Kis talpon áll,men-
nek közepe behomorodik és ezt egy mély hornyolás futja körbe . 
Formája hasonlit a LXVII.t.3.-hoz, de nyaka rövidebb és talpa 
van. M. 9, száj 11.6, átm. 14.6, talp 7.8 cm /Szeged, Múz./. 
Szentmártonkáta. Mon. Pest, 181.1. egy közép La Téne fibulát an-
lit. 
Szurdok. Babos karperec fél töredéke, az egyes babok egymástól 
távol esnek, a záró tagon kerek bemélyedés. Átm. 7 cm. M.N.M . 
Lt.sz. 63/1901.3/ 
Tabán: Ld. Budapest, Gellérthegy-Tabán. 51.1. 
Tápiófarmos. lo cm h. bronzlánc kapcsolótag. /M.N.M. XXXV.t.l/ 

Tóalmás. La Téne-kori temetőt emlit Darnay Kálmán, ahonnan 
75 cm h. vaskard került birtokába.4/ 
Vácszentlászló. Középszürke fésűs edényke. 1.tipus. M. 6.8,ezqi 
lo, talp 6 cm /M.N.M. Lt.sz. 1O3/1892,38/. A találó szerint egy 
másik hasonló edénnyel és egy fcoponyával együtt, egy urnában te-
rült elő. Mellettük még egy zöldesfehér,felhajtott szélű Uveg-
1/ Márton, Arch. Hung. 21.1. VIII.t.1-13. 
2/ Márton, Arch. Hung. 41.1. XI.t.8. 
3/ A lelőhely emlitve Mon. Nógrád, 336.1. 
4/ Darnay Kálmán, Szent-Gróth polgárvárosi régiségek, AÉ, 19o4, 

U.F. XXIV. 178.1. Mon. Pest, 181.1. 
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korong volt. 
Vác-Szent Márk puszta. Lt.2.tip. 2-2 csav. aleóhúros, 4.4 cm h. 
bronzfibula. A lábon négyszögletes, keresztberovátkolt lapocs-
ka. /M.N.M. Lt.sz. 109/1877,9./ 
Vác v. Asződ környéke. Leletek a M.N.M.-ban: 1. Középszürke kis 
fazék, m.12,száj 13.6, átm.17.6, talp 6.3 cm.Lt.sz.164/1872,44. 
Pereme alatt egy borda. /XCIII.t.12/ 2. Vaskésnek 13 cm h. tö-
redéke. Csavart, karikába hajlított végű hosszú nyél. Lt.sz. 
164/1872,IV. 3. Vaskésnek 14 cm h. penge töredéke. Lt.sz. 
164/1872,111. 4. 27 cm h. vaskés, nyelén egy vastag karika és 
gombban végződik. Lt.sz. 164/1872,111. 
Veraeg. Kb. 18 cm h. vaesarlé töredék. /M.N.M. Lt.sz.85/19o8,8/. 

Szclnok_mi 

Alattyán. 7.8 cm átra. sima, kerek bronzhuzal karperec, vége kis-
sé profilált. XXIX.t.3.tipus, de vékonyabb. Csontváz karján ta-
lálták. /M.N.M. Lt.sz. 82/1878/ 
Jászapáti. Grafitos fésűs edényt mutat be Párducz.1/ 4.tipus. 
Márton Lajos 19o7-ben a Holt-Tarna ér partján ásott ki egy La-
Táne urnasírt. Bővebbet a leletről nem tudunk.2/ 
Jászberény. Csontvázassir.3/ 8o cm mélyen, 154 cm h. csontváz. 
Homokbányászás közben került elő, közben a lábak megrongálód -
tak. Jobb karjánál fényes felületü, grafitos edény. 7.tipus,di-
szitetlen felületü. Jobb ku3cs;sontján 5-5 csav. felsőhúros vas-
fibula, XX.t.l.tipus. Alsó jobb karján nyitott bronzkarperec. 
Sima huzal, mely két végén és közepén kissé magvastagodik.Jobb 
1/ J.Komáromy und M.Párducz, Der'La Tene Fund von Jászberény. 

Dolg. XV. 1939, 17o.l. XIV.t.4. 
2/ Márton Lajos jelentése 19o7-ben végzett ásatásairól,Jelentés 

a M.N.M. 19o7.avi állapotáról, 184.1. 
3/ Publikációja: J.Komáromy und M.Párducz, i.m. 169-17o.l.XIV. 

t.1-6. 



kezén nyitott, hegyes végli bronzgyürü. Nyaka körül nagyobbrészt 
teljesen olpueztult paszta és borostyánkőgyöngyök. A "medence-
csont" mellett egy zárt bronzhuzal gyürü. 
Vörössel emailozott kelta lánc töredékeit, publikálta Hild Vik-
tor.1/ Számitása szerint a lánc eredetileg 146 cm h. volt. XXV. 
t.3.tipuaú tagokból van összetéve, egyes tagok azonban plaszti-
kus volutamintákkal diszitettek, amelyeket az email kitöltött . 
Végződése hasonlít a XXIV.t.l.számhoz. A jászberényi múzeumban 
26 cm h. ós 4 cm magas XLIX.t.l.típusú pajzsdudor. 
Jászb- ány-Jákóhalma. Vastagfalu egyfülü bogra, korongolt LXXI. 
t.2.tipusú, de füle nem ugrik olyan magasra. M. 7.5, száj 5, 
átm. 7.5, taíp 3 cm. /Eger, Múz./ 
Jászladány. A M.N.M -ba hivatalos küldeményként érkezett be'egy 
lelet. Visz. egy caozi ir/ázae sir mellékletei voltak. A lelet a 
következő tárgyakat tartalmazza: 1. Kézzel formált durva anya-
gú, kiesé behajlé szájú tál, gömbölyű forma, LVIII.t.2.számhoz 
hasonlít, de szája jóval beljebb hajlik, M. lo.5, száj 18, átm. 
19, talp 9 cm. Lt.sz. 55/1929,1. 2. 8 cm magas,- szürke, mélyen 
ülő hasú bögre. LXIX.t.4.tipusú, de nyakrésze hosszabb. Hasa 
felett benyomott koncentrikus kör sor dieziti. / Lt.sz.55/1929, 
2. 3. 7.5 cm átm. agyagkarika. Lt.sz. 55/1929,3. 
Nagykörű. LT.2.tipusú bronzfibula, alsóhúros, hosszan elnyuj -
tott forma. A lábon korong és ráfekszik a kengyelre. /M.N.M.Ü. 
sz. 7/1927./3/ 

1/ Hild Viktor, A jászberényi zománcos bronzláncról, AÉ, 1898, 
-O.F. XVIII.k. 423-427.1. ábrája ugyanott. 

• 2/ Márton, Arch. Hung. 57.1. XVIII.t.3. Márton, Dolg. 159.1. 
3/ Párducz Mihály, A Nagy Magyar Alföld rómaikori leletei,Dolg. 

XIII.1931. 117.1. XIII.t.l. 



- 12o -

Bács_-_Ki8kún_vm. 

Ba.la. Egy 11 cm magas urna került elő, melyet 46 cm h. vaslánc 
vett körbe. A találó szerint keltakori lelet.1/ 
Bátmonostor. Mon. Bács-Bodrog, 7,1, mint kelta lelőhelyet em-
líti. 
Dávod. Mon. Bácsbodrog 7.1, mint kelta lelőhelyet emliti. 
Kalocsa. Három v. négytagú hólyagos lábperecek töredékei a M. 
N.M.-ban. Háromtagú lábperecek, 3.tipus, Lt.sz. 124/19o2,4. 
Kiskúnfélegyháza. Kiskúnfálegyháza határában vörös emaillal di-
szitett bronzlánc töredékei. Végtagja hasonlít a XXXIV.t.2.sz. 
szentesi példányhoz. Ez és az egyes karikát összefogó XXXV. t. 
3.típusú tag középső, téglalap alakú része domború S mintákkal p 
diszitett, ez fogta he az amailt. / /Kiskúnfálegyháza, Múz./ 
őkécske. 7.5 cm h. bronzfibula, felsőhúros, l-l csav. nagy ru-
gójú, lába letört. /Kecskemét, Múz. Lt.sz. 1145/3/ 

Szolnok_m._/Tiszántúli_része/i 

Fegyvernek. Sötétszürke profilált omphalosos tál. II. 4, száj 14, 
talp 4 cm 4.tipus. /Eger, Múz,/ 
Kúnszentmárton. Középszürke omphalosos bögre, LXVII.t.16.tipus. 
M. 8.4, átm. 14.4, talp 6 cm. /Szentes, Múz. Lt.sz.III.D.48./ 
Telekpart, lo sir került elő. Az l.sz. sirt a találó ásta ki,a 
2-lo.számút Csallány Gábor. Neki köszönhetem a következő ada -
tokát. A csontvázak 35-6o cm mélyen, nyújtott helyzetben fe-
küdtek, csak két sirban voltak oldalt fektetve és kuporodottan. 
Fej keleten, lábak nyugaton. Kelta jellegűek a 4. ás 8. sir le-

1/ Mon. Bács-Bodrog, 7.1. 
2/ I.Sellye, Les bronzes emaillés de la Pannonié romaine, Diss. 

Pann. Ser. II.8, 48.1. II.t.l4-2o. 
3/ Párducz Mihály, A Nagy Magyar Alföld rómaikori leletei.Dolg. 

1931, VII.k. 133.1. XIII.t.2. 
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letel. A leletek a szentesi múzeumban vannak. 
I.sir. Bolygatott.Vaskarperec, vaskés, vascaat töredéke és egy 
edény. 
II.sir. Bgy tál, törött, vastag, nehézkes, kettős csonkakúp a-
lakú korongon készült bögre és egy rovátkolt szürke-agyag or -
sókarika. 
III.sir. Filigrán bronzlánc és egy durva, füles, bütykös bögre. 
IV.sir. Szürkés téglavörös, omphalosos bögre. M. lo.5, száj 
12.5, átm. 16.5, talp 6.4 cm. /LXVII.t.14./ 2. 11.5 cm h.rozs-
dás vasfibula. LT.2.tip, a láb diszitetlen, simán fekszik a 
kengyelre. Visz. alsóhúros volt. 3. 7.6 cm átm. rozsdás töre-
dékes, tömör vaskarperec. 4. 9.5 cm átm. trébelt, rovátkolt,ü-
reges bronzkarperec. 5. 7.3 cm átm. félkörös átmetszetü lignit 
karperec. 6. Finom bronzlánc. 7. 5.4 cm átm. vaskarika. 8. Két 
db 1.5 cm átm. vaskarika. 9. Vaskéenek lo cm-es töredéke, lo. 
12 cm vaslándzsavég. /?/ Egyik vége ellaposodik, másik hengeres 
és üreges. 
V.sir. Vaskarperec, a jobb könyök alatt rozsdás vastöredék. 
Vl-VII.sir. Melléklet nélkül. 
VIII.sir. 1. Hamuszürke, omphalosos bögre, LXVII.t.14. tipusú , 
csak hasa élesebben vágott és felső része gyorsabban szükül.M. 
12, száj 15, átm. 2o, talp 9.2 cm. 2. 3.4 cm h. LT.l.tip.bronz-
fibula. Vékony drét, visszahajló lábán kis gomb a kengyelhez 
fekszik. 3. Vaskarperec töredékei. 
IX-X.sir. Melléklet nélkül. 
Mezőtúr. Sötétszürke, finoman fényezett kis talpon álló, ket -
tőe csonkakúp alakú bögre, a felső kúpból egyenesen megy fel 
a kis peremnélküli nyak. Derekán több finom hornyolás. M. 7, 
száj 8, átm. 11.8, talp 4.8 cm. /M.N.M. Lt.sz. 134/1895./ 
Tiszaföldvár. 3 cm átm. hat kis kúpformájú gombbal diszitett 
bronzkarika. /M.N.M. Lt.sz. 138/1884,672./ 



- 122 -

Csongrád_mi 

Apátfalva. Maroaparton halászok ásták küFinom iszapolású szür-
ke egyfülü edény. Kis talpon áll, vállán szóles körgyűrű fut. 
Talpán omphalosos, füle négyszögű átmetszetü. M. 9, száj 8,átm. 
11, talp 5 cm. /Szeged, Múz./ 2. Finom iszapolású szürke urna. 
Élesen profilált, kettős csonkakúp alakú, szája alatt ós ade-
rekán széles borda. Nyakán a perem alatt három benyomott körből 
álló diszitmény ismétlődik ötször. Talpa profilált, omphalosos. 
M. 2o.l, száj 15.5, átm. 28, talp 11 cm. /Szeged, Múz./ 3. Fi-
noman iszapolt szürke bögre. Hosszúkás tojásalakú, kis peremmel 
és kis talpon áll. Szarmata tipus. M. 8, száj 6, átm. 6.9, talp 
3.8 cm. /Szeged, Múz./ A két utolsó edényt a Maroaparton együtt 
találták.1/ 

n 
Bökény-telep. / Maros partján 17o cm mólyen 165 cm hosszú fér-
ficaontváz. É-D. irányban feküdt. A bal felsőkar közepe táján 
a karcsonttól 8 cm távolságra világosszürke, jól iszapolt e-
dény. Kettőskúp alakú, szája kihajlik, felső részén két borda 
fut. Feneke belapitott. íí. 14, száj 13, átm. 15.6, talp 6.6 cm. 
Formája haeonlit'a LXXXVI.t.lo. számúhoz. Lt.sz. 5o54.3/ A bal 
felsőkar és a fenti edény közt két darabra tőrt, 6 cm h. vas-
sseg.V Lt.sz. 5o52. Jobb vállánál, a nyakcsigolyánál erősen 
elrozsdásodott vasfibula. A töredékekből egy LT.2.tip. fibulá-
ra lehet következtetni, lt.sz. 5o53.^/ A mellcsont legalsó ré-
szén hasonló, egészen elrozsdásodott vasfibula.6/ A balkéz csuk-
lóján 6 cm átm. bronzhuzal karperec, végei kissé megduzzadnak, 

1/ Bálint Alajos, Csanád, Arad és Torontál k.e.e.vármegyék ré-
gészeti áttekintése. Csanád vármegyei Könyvtár 37. Makó,1941. 
13.1. Bálint Alajos u.o. 13.1. 

2/ Banner János, Jelentés a Magyarcsanád-Bökényi próbaásalósok-
ról.- Les Fouilles de Magyarcsanád et Bökény. Dolg.II.1926, 
9 9 - 1 0 0 . 1 . 

3/ Banner, u.o. lol.l. 18.kép 2. 
4/ Banner, u.o. 96.1. 15.kép,1. 
5/ Banner, u.o. 96.1. 15.kép,2. 
6/ Banner, u.o. 96.1. 15.kép,3. 
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és egymásra fekszenek. Lt.sz. 5o55.V A balkéz mellett sertés 
lapockacsont maradványai. Lt.sz. 5o56-57, A leljetek a szegedi 
Egyetemi Régiségtudományi Intézet gyűjteményébe kerültek be. 
Csanytelek. Szkita sirmező, nyújtott- és zsugorított ceontváz-
sirok és hamvasztásos temetkezés keveredik benne.Korongolt ne-
héz durva edények és kézzel formált kerámia váltakozik benne. / 
Csongrád. Szórványos leletek a M.N.M.-ban: 1. 1.5 cm h. 4-4 csav. 
bronzfibula. Felsőhúros, de a húr egyszer a kengyel köré van 
tekerve. Visszahajló lába a kengyelhez simul, de külön állás 

3 • 
egy nagy rovátkolt gomb disziti. / 2. 2.6 cm h. törött rugó -
szerkezetű LT.1.tip. bronzfibula. A láb gyöngyözött.4/ 3.Csong-
rád vidékéről származik középezürke, egyenesfalú kis tál, pere-
me egyenes. M. 4.2, száj 17, talp 6 cm. LXVIII.t.13.tipus / Lt. 
sz.13/1893,197/. 
Dornaszék. Világosszürke, szabályos kettős csonkakúpalakú bögre, 
kis talpgyürün áll, LXVII.t.14.tipus, de pereme nem hajlik ki. 
M. 11.8, száj 13.4, átm. 17, talp 8.5 cm /Szeged, Múz./. 
Fecskés. Fekete, grafitos, fésüsdiszü edény peremtöredéke, a 
hódmezővásárhelyi ref. gimnázium gyűjteményében.-'//Lt.sz,449/ 
Földeák. Egy összetartozó és több ezórványlelet került be a Sze-
gedi Egyetemi Régiségtudományi Intézet gyűjteményébe.6/ Az ösz-

1/ Banner, u.o. 96.1. 15.kép, 2o. 
2/ Zalotay Elemér József, Csongrád vármegye őskori települése, 

Csongrádmegyei Könyvtár,1.kötet,51-52.1. Párducz Mihály.Brora-
szkita-, La Téne- és germánkor! temető Hódmezővásárhely-Kis-
homokon. - Ein Gräberfeld in Hédmezővásárhely-Kishomok aus 
der Bronze-Skythen-, La Téne- und Germanenzeit,Dolg.XVI.194o. 
9o.l. 

3/ Márton, Arch. Hung. XI.t.12. 
4/ Márton, Arch. Hung. Xl.t.ll. 
5/ Banner János, A hódmezővásárhelyi református gimnázium régi-

séggyüjteménye, Dolg. 1937. XIII.k.119.1. 
6/ Párducz Mihály, Szarmatakori telep ée temető Földeákon, Dol& 

1941. XVII.k. 90-92.1. XXV-XXVI.t. Bálint Alajos i.m.13,1. 
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szetartozó lelet Párducz szerint visz, sir mellékletét képezte.Kö-
zelebbit a lelőkörülményekről nem sikerült megtudni. A lerex a 
köv. tárgyakból állt: 1. 9o cm magas, kissé szemcsés anyagú, 
szürke, visz. kézzel formált hombár. Falának vastagsága 2 cm. 
A ki haj ló perem alatt mintegy zsinórszertien megcsavart szalag 
fut körbe. Kihasasodása alatt négy szimmetrikusan elhelyezett 
fogantyú van. Lt.sz. 732a. A találók szerint ebben voltak el-
helyezve a köv. edények: 2. Világosszürke jól iszapolt és ége-
tett omphalosos urna. M. 36.4, száj 17, átm. 32, talp 11 cm . 
XCI.t.3.tipus, /Dolg. XXVI.t.l/ Lt.sz. 637/38 . 3.Világos tég-
laszínű, jól iszapolt urna. M. 27.2, száj 18, átm. 28, talp 
9.8 cm. Lt.sz. 631/38. /LXXXV.t.4. Dolg. XXV„t.6/ 4. Sötétszür-
ke, polírozott felületü edény. Alsórészén két matton hagyott 
széles sáv húzódik. M. 29, száj 18.4, átm. 27.6, talp lo cm.Lt. 
sz. 636/38. /LXXXVII.t.l. Dolg. XXV.t.5/ 5. Világosszürke, jól 
iszapolt polirozott felületü karcsúnyakú urna. Alsó felén két 
matt esik. Talpa közepén kis omphalos és körülötte egyszer ár-
kolás. M. 27.8, száj 13.8, átm. 24.6, talp 8 cm. Lt.sz. 633/38 
/LXXXVII.t.3, Dolg. XXV.1.14/. 6. Középszürke, jó iszapolású & 
égetésü omphalosos urna. M. 23.7, száj 14, átm. 23.7, talp 8.4 
cm. Hasa gömbölyű, Lt.sz. 635/38 /Dolg. XXV.1.12/. 7. Közép -
szürke bögre. M. 9.5, száj 13.2, átm. 14.6, talp 7.8 cm. Lt.sz. 
632/38./LXIX.t.8, Dolg. XXV.t.4./ 8. Sötétszürke omphaloRoe bög-
re. M. 13.5, száj 14, átm. 18, talp 7 cm. Lt.sz. 634/38 LXVIII. 
t.7.tipus. /Dolg. XXV.t.2./ A nagy hombárt a benne levő edények-
kel együtt letakarta. 9. Feketére polirozott, jól iszapolt és 
jól égetett omphalosos tál. Lt.sz. 639/38. /Dolg. XXV.t.7./ 

Földeákról, de pontosabban meg nem határozható helyről kerül -
tek elő a köv. leletek: 1. Középszürke, jól iszapolt urna. M. 
32, száj 17, átm. 3o, talp 12 cm. Lt.sz. 722/38 ,/LXXXIII.t.5 , 
Dolg. XXV.t.lo/. 2. Sötét, barnásszürke, polirozott omphalosos 
urna. M. 22.8, száj 12, átm. 2o.8, talp 8 cm. Lt.sz. 719/38 . 
/LXXXV.t.lo. Dolg. XXV.t.13/ 3. Jól iszapolt és égetett közép-
szürke urna, belső falán erős korongolásnyomok.' M. 28.2, száj 
18, átm. 23.8, talp 11.1 cm. Lt.sz. 585/38 /LXXXVI.t.11, Dolg. 
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; XV.1.11/. Talpa közepén kle mélyedés. 4. Sötétbarnásra poliro-
zott, omphaloeos bögre. M. 15.6, száj 15, átra. 2o.2, talp 7.6 
cm. Lt.sz. 72o/38. /Dolg. XXV.t.8/ 5. Világos tégladrapp bögre, 
kis talpon áll. M. 14.7, száj 18, átm. 22.4, talp 9.6 cm. Lt. 
sz. 721/38. /LXVII.t.16. Dolg.XXV.t.9/ Párducz szerint valószí-
nűleg ezekkel kerültek elő a köv. leletek: 1. Héttagú hólyagos 
bronz lábperec. Átm. lo cm. /Dolg. XXVI.t.3/ 2-3. Két db bronz-
karkötő, rovátkolt. XXVII.t,.6.tipus. Átm. 6.5 cm. /Dolg. XXVI. 
t. 1-2./ 4. Fehér masszával kitöltött, hármas gyöngyözésü üre-
ges bronzkarperec, és hasonlónak töredéke. Átm. 9 cm. /Dolg. 
XXVI.t. 5a-5b./ 5. Spirálisan egymásra csavart végű bronzhuzal 
karperec. Átm. 9 cm. /Dolg. XXVI.t. 4a-4b./ 
Gorzsa.1/ A Gatyás-ér melletti halomban 1.3o m mélyen egy "lo-
vaasir". A lelethez tartozott egy gömbölyütestü edény, LXIX.t. 
17.tipushoz hasonló, csak nyakrésze rövidebb és teste hosszabb, 
ti. 9.8, száj lo, átm. 11,2, talp 5 cm. Középszürke szinü. A le-
lethez tartozott egy hólyagos karperec töredéke, /Banner sze-
rint nyakperee töredéke/ és egy összerozsdásodott vaslánc./Hód-
mezővásárhely, Gimn. gyűjt. Lt.sz. 867-869./ 
Hódmezővásárhely- Solt Palé. Katona István halmán kerültek elő 

P 
a sirok, népvándorláskori es kelta sirok vegyesen. / 34 sir ke-
rült elő. 12 sir biztosan a La Tene időbe tartozik. A 12 sir 
közül 9 csontvázas, 3 pedig hamvasztásos temetkezést tartalmaz. 
Párducz ezeken kivül még hat melléklet nélküli, főleg gyermek-
csontvázas sirt utal ide. A sirok elhelyezésében rendszeressé-
get nem lehet megállapítani, nagyjában a többi, népvándorlás -
kori sirok közé keveredtek. A leletek a Szegedi Egyetemi Régi-
ségtudományi Intézethez kerültek. 

I. sir. /Párducz,1.sir./ 45 cm mélyen 156 cm h. hanyattfekvő 

1/ Banner, u.o. 117-119.1. XV,t. 13,15. 
2/ Párducz Mihály, La Tene és népvándorlá3kori sirok a Solt -

Palában - Gräber aus der la Tene- und Völkerwanderungszeit 
im Solt-Palé, Dolg. 1935. XI.k. 159-174.1. XXX.t. 
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férficsontváz fejjel DDNY-ÉÉK irányításban. A mellkas balolda-
lára csúszott mellcsont alatt vasfibula töredékek. A gerinc-
csont jobb oldalén hasonló töredékek. Az áll alatt vasfibula 
sodronytekercse. A balkar mellett a könyökcsonton kivül vörö-
sesbarna edényke, LXIX.t.9. tipushoz hasonlít, de gömbölyűbb a 
teste és nyaka karcsúbb. Talpa közepén omphalos. B. lo.5, száj 
lo,5, átm. 14, talp 5 cm. /P.XXX.t.18./ A csontváz Jobb oldalán 
könyöktől térdig 80 cm h. 5.6 cm sz. vaskard. 1.tipusú, de va-
lamivel zömökebb kardfüggesztő. A kard alatt ós mellett vas-
lánctöredékek. 
II.sir. Párducz,2.sir./ Az I.sirtól 8 méterre nyugatra 58 cm 
mélyen 16o cm h. hanyattfekvő férficsontváz, fejjel ÜNY-ÉK, A 
mellcsont alatt, a gerincen egy vas- és bronz~fibula. A vasfi-
bula hossza lo cm. /XIX.t.5./ A bronzfibula hasonló tipus, de 
kengyele lemezes. A csontváz jobb oldalán, részben a felső kar-
csonton karcsú töredékes, 41 cm h. vaslándzsa /P.XXXI.t.15/. A 
vaslándzsához rekonstruálhatatlan vaskés tapadt. A medencecsont 
bal oldala alól 13.5 cm h. visz. Lll.t.11,tipusú vaskés. /P. 
XXX.t.9./ 
III.sir. /Párducz, 4.sir./ ?o cm mélyen 148 cm h. hanyattfekvő 
női csontváz. Feje ÉÉNY-D.DK. A jobb és bal lapockacsonton egy-
egy 5.6 cm h. felsőhúros, 3-3 csav. bronzfibula, XIX.t.5.tipus. 
/P.XXX.t.2-3./ A jobb könyök mellett hasonló bronzfibula,a bal 
könyök mellett vasfibula. A medencében egészen töredékes vas-
kés. A két alsó karon, a csuklók tájékán két—két 5.3 cm átm.ro-
vátkolt bronzhuzalbél készült karperec, végeik egymás fölé fut-
nak. /P. XXX.1.1.5/ 
IV.3irf /Párducz, 7.sir./ Teljesen feldúlt sir, a mellékletek 
közül csak egy bronzfibula /XIX.t.18/ és néhány cseréptöredék 
került elő. 
V.slr. /Párducz, 8.sir./ 18o cm mólyen, bal oldalára fektetett, 
zsugorított gyermekcsontváz. Irányitása K-Ny, feje keleten. A 
medence élőtt "két Jellegzetes, de nagyon málékony La Tene e-
dóny. A nagyobbik feketeszinü urna, amelynek száját a kisebbik, 
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halványpiros edény födte". "A sir in situ a múzeumba került." 
VI.air. /Párducz, 9.sir./ 55 cm mélyen, rossz fenntartású, 145 
cm h. női csontváz. É-D irányitású, fej északon. A karok kö-
nyökben meghajlitva a mellen keresztbetéve feküdtek. A jobb ós 
bal lapockacsontok tájékán rozsdacsomók, a bal váll felett ket-
tős csonkakúp alakú orsókarika töredékei. A nyak körül 64 ka-
rikaformájú, kék üveggyöngy. 
VII.sir. /Párducz, 21.sir./ 4o cm mélyen hamvasztásos sir. A 
kalcinált embercsontok szén és edénytöredékekkel együtt a föl-
dön feküdtek. Egy tróbelt, üreges bronzlemezből készült, ro-
vátkolt bronzkarperecet kitöltő massza maradt meg /P.XXX.t.6„ 
8/. Néhány, visz. fibulához tartozó bronztöredék is előkerült. 
VIII.sir. /Párducz,27.sir./ 85 cm mélyen ÉÉNY-DDK, irányban , 
fejjel ÉÉNY-nek elhelyezett 139 cm h. női csontváz. A nyak kö-
rül 75 kettőecsonkakúp és 8 vékony, karikaformájú kék üveg-
gyöngy. /XXXVI.1.15./ A jobb könyök mellett, kivül két, a jobb 
térd mellett, kivül egy agyagedény. 1. Téglavörös, finom ki-
dolgozású omphalosos kis bögre. LXVII.t.11.tipus, kissé gömbö-
lyűbb. Vállán egy hornyolás fut. M. 8, száj 7.5, átm. lo, talp 
4.7 cm /P.XXX.t.2o/ 2. Világosszürke, szemcsés felületü ompha-
losos kis bögre. LXIX.1.17.tipus, de nyaka ós szája valamivel 
szűkebb. Pereme alatt körgyűrű, vállán egy hornyolás. M. 9, 
száj 8.8, átm. 11.5, talp 5 cm./P.XXX.t.l9./ 3. A harmadik e -
dényke hasonló tipus, rekonstruálhatatlan állapotban került e-
lő. A jobb ós bal lapockáh egy-egy XIX.t.5.tipusú bronzfibula, 
melyeket bronzlánc fűzött össze. A medencecsont felett hasonló 
fibula. /P.3.kép/ A bal alsó és felső karon egy-egy kerek át -
metszetű, igen rossz állapotban előkerült vaskarperec. 
IX.sir. /Párducz,28.sir./ 125 cm mélyen hamvasztásos sir. A 
két urna 8o cm átm. mélyedésben volt elhelyezve. Az urnák üre-
sek voltak, körülöttük égett embercsontok éa köztük egy csomó-
ban disznócsontok. Az urnák részben e csontokra voltak rátéve. 
A mellékletek közül egy vékony huzal bronzfibula töredékei ke-
rültek elő, a megmaradt töredékekből úgy látszik, mintha a di-
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szités nélküli vékony huzal láb feküdt volna a kengyelre, Vas -
kéa részei. A nagyobbik urna szürke, omphalosos. Közvetlenül a 
perem alatt borda fut, a vállán egy hornyolás. M. 21, száj 18.5, 
átm. 24, talp 9 cm. /LXXXVI.t.lo/ A másik, kisebb urnát nem le-
hetett összeállítani. 
X.slr. /Párduca, 29.sir./ 3o cm mélyen csecsemőcsontváz. A nyák 
körül kettős-csonkakúp és kúpformájú kék üveggyöngyök. /P.XXX . 
t.ll./ 
XI.Pa r. /Párducz, 31. sir./ 35 om mélyen erősen korhadt,l?o cm 
h. férficsontváz. Feje KÉK-en, irányítása KÉK-NYDNY. A fej jobb-
oldalán, csúcsával a fejtető felé elhelyezve egy köpüe vaalánd-
zsa, igen rossz állapotban. A gerinccsonton bronzfibula sodrony-
tekercs-része. A jobb oldali mellkason homorúan ivelthátú vas-
kés töredéke. A kés alatt téglaformájú homokkő darab. H. 7 cm. 
A jobb_medencében 1 cm átm. hegyben végződő -vasdarab. A jobb 
térden kivül szürke agyagedény, a LXXXIII.t.l.számmal teljesen 
egyező. • . . " ' " 
XII.sir. /Párducz,34.sir./. 95 cm mélyen hamvasztásos* si;r 9ó cm 
átm. gödör alján volt elhelyezve két nagyobb és egy kisebb ur -
na, és két tálforfájú edény. Az urnák alatt és mellett égett em-
bercsontok és csomóban disznócsontvázrészek kerültek elő és egy 
bronzfibula töredékei. XIX.t.5.tipus, de a lábon levő gömb .he-
lyett lapos, kalapált tag disziti. Az edények: 1. Világosdrapp, 
jól iszapolt és égetett urna. Kis talpgyürün áll, mely behomo -
rodik, a homorodást hornyolás fogj a körbe. M. 28.5, száj 13,átm. 
27, talp 12 cm. /LXXXIII.t.l./ 2. Hasonló szürke urna. 3. Szür-
ke tál. M. 5.5, száj 13, talp 5»8 cm. 4» U.o. 5. Barnásszürke , 
fényezett felületü urnácska LXXXVI.t.lo.tipus./P.XXX.1.14./ 
Hódmezővásárhely-Városi Téglagyár. Fekete, grafitos, fésűs di -
szitésü fazék, egyenes falu, igen vastag gyürüformájű perem. & 
36, száj 39, átm. 4o, talp' 2D cm. /Hódmezővásárhely, Ref. Gimn. 
gyűjt./1/ 
1/ Banner János, A hódmezővásárhelyi református gimnázium régi-

eéggyüjteménye, Dolg.1937,XIII.k.119.1.XV.t.14. 
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Kaján. Középszürke, fésűs diszitésü edény, 4.forma, fésülése e-
gyeneeen fut lefelé. /Szentes, Múz, Lt.sz. III.C,60./ 
Kishomok. A Hódmezővásárhely határában fekvő Kishomokon 26 síit 
ásott ki a Szegedi Egyetem Bégiségtudomáiyi Intézete.1/ 5 urna-
sir tartozik a La Téne periódusba. A La Téne siroknak a többi-
hez, különösen a szkita jellegű sirokhoz való viszonyára nézve 
különösebb megállapításokat nem lehetett tenni.-
I.sir. /Párducz,I.sir./ 135 cm mólyen urnaair. Melléklet a köv: 
I. Világosszürke, jól iszapolt, de durva felületü edény, az ol-
dalán sötétszürke folt. Talpa közepén kissé behomorodik. M. 32, 
száj 2o, átm. 31.6, talp 11 cm. /LXXXVI.t.6./ 2. Világosszür -
ke, jól iszapolt és simitott felületű urna. Kis talpgyürün áll, 
ennek szélén mély hornyolás fut körbe. M. 33.5, száj 19.2, átm. 
3o, talp 12 cm. /LXXXIV.t.l./ 3. 7.5 cm raagae egyfülü, kézzel 
formált vöröses edényke, LXXI.t.14.tipus. 4. Szürke, jól isza-
polt tál, teljesen szétomlott, 9.tipushoz hasonlít, élesen pro-
filált. /P.V.t,4.kép./ Az edények előtt állat- és kalcinált em-
bercsontok voltak. 
II.sir. /Párducz,19.sir./ 13o cm mélyen levő urnasir. 1. Közép-
szürke, jól iszapolt ós égetett urna. M. 23, száj 12.8, átm. 
19.4, talp 9.4 cm. /4.kép/ 2. Közvetlenül mellette egy 6.6 cm 
m. kézzel formált sárgás agyagszinü tál. /l.kép./ 3. Középszür-
ke, vastagfalú tál. M. 7, száj 18, talp 7 cm. /2.kép./ 8/2.ti-
pus. Az egyik tál mellett ágett embercsontok voltak és a sir 
más részén állatcsontok. 
III.sir. /Párducz. 23.sir./ 145 cm mólyen urnasir. Mellékletek: 
1. Drapposszürke urna. M. 29.8, száj 19.2, átm, 28.6, talp 12.4 
cm /LXXXV.t.ll,5.kép./ 2. Világosszürke tál, 9.tipus. M. 8.6, 

1/ Párducz Mihály, Bronz-szkita, La Tene- ós germánkori teme-
tő Hódmezővásárhely-Kishomokon - Ein Gräberfeld in Hódmez5-
vásárhely-Kishomok aus der Bronze-Skythen, -La Tene- und 
Germanenzeit, Dolg. XVI. 194o. 79-99-1. V-XII.t. 
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száj 26.1, talp }.o cm./3.kép./ 3. Teljesen szótmállott ^szürke 
urna. 4. Teljesen szátmállott edény. 5. Az l.sz. edény előtt 
csontnyelü, homorú hátú tipikus kelta kés, teljesen szétomlott. 
6. A tál alatt egymáson keresztbe fektetve két lándzsa. /II, 14. 
kép./ 7. A tálbői, kalclnált embercsontok közül került elő egy 
vaskés hegye, egy egymásra futó végű, kb. 8 cm átm. vaskarpe -
rec, /8.kép./kéz közép La Tene vaefibula töredékeivel./6-7.kép/ 
IV-V.sir. /Párducz, 24-25.sir./ 4o-5o cm mélyen. A két sir egy-
mást is bolygatta, de földmunkák alkalmával még jobban megboly-
gatódtak. A 24. sir csontvázsir volt, a 25. urnaeir. Nem álla-
pitható meg, hogy a mellékletek melyikéhez tartoztak. Visz. az 
urnasirhoz tartozott egy 29.5 cm magas edény /P.IX.t.6/LXXXVI. 
t.lo.tipus, kis talpgyürün áll. Ebből került elő a 15.sz.alatt 
bemutatott vaskés ós vaskarperec töredékei. /12-13.kép./ A két 
sir egyikéből egy kézzel formált 13 cm magas talpas edény ie 
előkerült. /P.IX.t.l./ 
Kiszombor. A kiszombori népvándorláskori temető ásatása közben 
előkerült leletek. 
A Nagyhalmon került elő három edény, az 193o-as ásatáskor, é-
gett földön 12o cm mélyen kerültek elő, sirlelet, egy közülük 
elveszett. 1. Durvaanyagú, fekete egyfülü bögre. M. 17, ezáj 
14, átm. 18.2, talp 8.4 cm./LXXII.t.lo./ 2. Feketére polirozotfc 
tál, 8/1 tipus. M. 8.6, száj 24.5, talp 9 cm. 
Ugyanakkor, ugyancsak a Nagydombon előkerült leletek. Közeleb-
bit a leletkörülményekről nem tudok. Drapp urna, rajta políro-
zás nyomai. A perem alatt félkörivekből álló besimitás. M.33.6, 
ezáj 19.6, talp 14 cm /XCII.t.2,2a/. Fekete urr.s, talpa köze -
pén kis omphalos, LXXXVII.t.3,tipus, nyaka valamivel rövidebb. 
M. 31, száj 19.2, átm. 35, talp 14 cm. 
Kiszombor C ponton fényes fekete mázú, kétfülü bögre.Talpa mé-
lyen behomorodik. M. 8.5, ezáj £.9, átm. 8, talp 4.2 cm, magas-
sága füllel együtt lo.4, fültáv 13.4 cm./LXVI.t.2./ 

Kiszombor D ponton feketére fényezett, téglavöröe alapú, egy -
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fülü bögre.Szalagfüle letört.Füle alatt egy pontsor,alatta cikk-
cakk alakban bevésett pontsor disziti. M.7,száj 7.6,átm.8,talp 
3.4 cm /LXXII.t.7/. A leletek a szegedi múzeumbah vannak. 
MűLeker ismertet egy csontvázsirt,melyet 1872-ben 1 m méfyen mun-
kások találtak. A csontvázon bronzékszerek és gyöngyök voltak. 
Valószínűleg nem kelta.hanem szarmata siiral áLlunk szemben.1/ 
Makó környékéről származik: 1. Sötétszürke, jől iszapolt és é-
getett urna. Kis talpon áll. M. 22, száj 13, átm. 18, talp lo2 
cm Lt.sz. 638/38 /LXXXII.t.7/. 2. Középszürke jól iszapolt és 
égetett edény. Kis,bent kissé felmagasodó talpon áll. M. 24.2, 
száj 14.7, átm. 23.4, talp lo cm. Lt.sz. 63o/3B /LXXXVI.t.l/.A 
Szegedi Egyetem Régiségtudományi Intézetében. 
Nagytőke. Középszürke, finoman iszapolt behúzott peremű tál, 
LXXXVIII.t.3.tipus, omphalosos.talpgyürüje nincs. M. 11.2,Bzáj 
26.5, talp 8.4 cm /Szentes, Múz. Lt.sz. 555/1936/. 
Szeged. Söté'tezürke, mélyen ülő hasú bögre. LXVII. t. 5. tipus .tal-
pa közepén kis,kétszer önmagában profilált omphalos. M.11.6jffiáj 
11.6, átm. 18, talp 4.5 cm. A pereme alatt körgyűrű, a vállán 
mély hornyolás. /M.N.M. Lt.sz. 56/1912,4/. 
Szeged-Kenyérváródomb. Kelta sirokat emlit innen Zalotay.2/ 
Szeged-Székhát. La Tene izlásü edénytöredékek kerültek elő a Fe-
hértó partján.3/ 
Szentes. A M.N.M.-ba kerültek a köv. leletek: 1. 21 cm h. haj-
lított pengéjű, csavart nyelű vaskés,vége kampóformán behajlik. 
Lt.sz. 14o/1882. 2. 2o,5 cm h. hasonló vaskés, a kampóba kis 
vaskarika van befűzve. A napló bejegyzése szerint csontváznál 
került elő. Lt.sz. l4o/1882. E két lelet a tiszai töltés épí-
tésénél, az u.n. negyedik szakaszban került elő. 3. Bronzövnek 
végtagja, 19 cm h. 7 cm széles. Visz. emaillal volt diszitve . 
Lt.sz. 14o/1882. /XXXIV.t.2./ 4. Bronzöv töredékei, tég-
1/ Milleker bódog, A Duna-Tisza-Maros köz La Téne-kori emlékei. 

Történelmi és Régészeti Értesítő, 19oo. 28,1. 
2/ Zalotay, i.m. 53.1. AÉ, 19o3, Ü.F. XXIII.k. 388.1. 
3/ Zalotay, i.m. 52.1. 
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lalap alakú tagok és stilizált állatfej kapcsolótag. Lt.sz. 
140/1882, 47,51,52,53,56,57,58,59,60,96,145.-1/ 
Szórványos leletek a szentesi múzeumban: 1. Vörös, sötétszürke 
alapanyagú LXVII.t.16.tipusú bögre. M. 13, Bzáj 18.5, átm.22.4, 
talp 8.8 cm. 2. 27 cm hajlitott hátú LII.t.5.tipusú vaskés. 3. 
7 cm átm. bronzkarperec, hármasgyöngyözésü. 
Szentee-Berekhát-Debreceni telep."Egy nyújtott temetkezési sir, 
edénytöredékekkel és kelta vasfibulával.ntL/ A szentesi múzeum-
ban gömbölyütestü, világosszürke edény hasonló a LXXXVI.t. 11. 
tipushoz, ele rövidebb testű. Pereme alatt egy körgyűrű, alatta 
egy hornyolat. II. 12.8, száj lo.5, átm. 12.8, talp 6.8 cm /Lt. 
sz, 96/1931/ 
3zentes-Donátvár. 52 cm h. csavartnyolcasokból álló vaslánc,e-
gyik végén karika, másikon kampé. /Szentes,Múz.Lt.sz.7Ba/ltí9?/ 
Szentes-Jakoor. Az avarkori temetőben 12 ezkita sir került elJ. 
A csontvázak legnagyobb része zsugorított, anyagában feltűnőek 
a korongon készült edények. A Jaksorpartról nagyobb szórványos 
anyag kefült be ugyancsak a szentesi múzeumba, szarmata Jelle-
gű edények is.3/ 
S ze nt e b-Nagyhe gy. A szentesi múzeumba éa a M.N.M.-ba kerültek 
be szórványos leletek, köztük egy vaslánc. A leleteket nem si-
került identifikálni.4/ 
Szentes-Szeder-Bokkanttelep. Négy sir került elő az 1927. évi 
ásatáskor. Kelet-nyugati fekvésüek, fej keleten.V Az egyik sir 
mellékletei a következők: 1. 6 cm h. kettétört, alsóhúros bronz-
fibula. A láb nem kapcsolódik a kengyelre, valószínűleg letört. 

1/ Tischler Ottó, Zománcos ékszerek a vaskorból a N.M.-ban. AÉ 
189o, Ü.P. X.k.B.t.4-5-6-7. 

2/ Zalotay, i.m. 51.1. 
3/ Zalotay, i.m. 49-5o.l. Párducz, r.o.9o.l. A szentes-jaksori 

leleteket Csallány Gábor és Párducz Mihály fogják publikál-
ni. 

4/ Zalcjtay, i.m. 51.1. Hampel József, A N. Múzeumi Régiségtár 
gyarapodasa, AÉ, 1897. U.F. XVII.k. 45o.l. 

5/ Zalotay, i.m. 51.1. 
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A lábon plasztikusan diszitett gomb. 2. 16xlo cm átm. elgörbült 
torques, XXIV.t,4.tipue. 3. 6.4 cm átm. babos bronzkarperec,az 
egyes babokat élesmetaaésü páloatagok választják el egymástól. 
I;elül sima. 4. 5.5 cm kerek huzal karperec, a végei tölcséifar*-
teán vastagodnak meg.-5. Vaskés töredéke. /Szentes, Múz. Lt.sz. 
111.D.28./ 
Szentes-fás. Az Állami Főgimnázium régiségtárából került a szen-
tesi múzeumba egy lelet, visz. összetartozó sir anyagáról van 
szó. 1. 14.6 cm átm. bronztorques, a korongos tagok mélletfc plaem-
tikus diszités disziti. /XXV.t.4/ 2. Háromtagú hólyagos karpe-
rec töredékei, 1.tipus a kapcsolótag. 3. lo cm átm, hólyagos 
lábperec, a tagokat bent bronzszalag fűzi össze. 4. Két huzal-
ból csavart bronzkarperec töredéke. 5. Középszürke omphalosos 
urna. M. lo, száj 17, átm. 2o.8, talp 7.6 cm LXVII.t. 18.tipus, 
de élesebben vágott. 
Szentes-Veker. 7.5 cm h. bronzfibula, XXI.t.18.tipus, de lába 
letört. /Szentes, Múz. Lt.sz. 841/1898./ 
Szentes-Zalota. A tési határ közeléből egy kelta vaskéa került 
elő. /Szentes, Múz,, Lt.sz. III.D.23./1/. 
Szőreg. A község határában, a Pávó féle téglagyár területén 11 
sirt ásott ki a Szegedi Egyetemi Régészeti Intézet. A 12-ik sJrt 
a téglagyár munkásai bontották ki. Az ásatás részletes publi-
kációját Banner János adta.*"/ Mivel az ásatást a téglagyár mun-
kálatai megkötötték,,,nem lehetett szisztematikus sorrendben f&-
tárni a sirokat és igy ezek egymástól meglehetősen távol,szét-
szórtan kerültek elő. /Ld. Banner l.kép./ 
I.slr. 123 cm mélyen került elő a sir, melyet a munkások már 
előbb megbolygattak. A sirban hat igen rossz állapotban levő e-
dény került elő, három nagyobb, egy kisebb urna és két bögre.-
Az egyik edény alatt azétznállott fekete edénytöredékek. Szét -

1/ Zalotay, i.m. 5o.l. 
2/ Banner János: A szóregi La-Tene temető. - Das La Téne Grä -

berfeld von Szőreg. Dolg. V. 1929, 9o-114.1. 
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szórtan kerültek elő disznócsontok. Embercsontok nem voltak,va-
lószinüleg a sir leásott részén lehettek. Ugyancsak hozzátarto-
zott a sirhoz egy 37.5 cm h. vaskardtöredék és egy ismeretlen 
rendeltetésű vastárgy. /B.2.kép.6./ Ezek is az elásott földben 
voltak. Az edények közül hármat lehetett rekonstruálni. 1. Sö-
tétszürke, omphalosos bögre, LXVIII.t.19.tipus, enyhén kihajló 
széjperemmel. M. lo.3 cm./B.3.kép 2./2. Belül vörös, kivül fe-
kete egyfülü bögre töredékei. 1.5 cm magas talpa, hurkafüle és 
zömök teste volt. 3. Gömbölyütestü urna töredékei, anyaga vö-
rös, kivül-belül feketére fényezett. Átm. 24 cm. Visz.a LXXXVI. 
t.2.tipushoz tartozott. /B.3.kép 1./ 

II.sir. 135 cm mélyen csontvázas sir. A sir hossza 185,sz. llo 
cm, fejénél valamivel keskenyebb. É-ÉK—D-NY, fej északkeleten. 
Szabályosan nyújtott helyzetben. A mellékletek a baloldalán, a 
csipő és fej közti részen feküdtek. 1. A fejtől balra 15 cm-re 
19.5 cm h. rövidnyelü, egyenes vaskés. /B.4.kép 13./ 2. Ettől 
25 cm-re középszürke, finoman simitott felületü tál. M. 8,száj 
16.8, talp 6.2 cm./LVIII,t.l6.B.5.kép 1/ 3. A bal könyöknél kö-
zépszürke urna töredékei. Visz. LXXXV.t.6.tipus. Átm. 24.5 cm. 
4. Az álltól lo cm-re 4.2 cm átm. vaskarika. 5-6. A medence fe-
lett és a bal medencecsonton egy-egy vastöredék, Banner sze -
rint ovális vascsat és egy 8.7 cm h. középen kiszélesedő 2 cm 
széles vaspecek. /B. 4.kép 14, 19/ 7. Az edények közt egy La 
Téne 2.tip. vasfibula töredéke. 8. A jobb térd külső oldalán, 
egy 3.7 cm átm. két domború lemezből hajlított bronzkarika.Köz-
vetlenül mellette 8 cm átm. üreges vaslábperec, a végei egymás-
ra futnak. /B. 4.kép 16. 17/ 9. A jobb könyök mellett 1.2 cm 
átm. vaskorong, lo-ll. A mellcsont közepén két vasfibula töre-
dékei. 12. A kés és a tál közt disznócsontok. 

III.Bir. 95 cm mélyen hamvasztásos sir. Az égett csontok egy 
csomóban a sir szélén feküdtek. A csontoktól 5o-85 cm távolság-
ban három-négy nagyobb urna egymásba omlott töredékei, ezzel 
szemben két tál. Az urnák formái nem állapithatók meg. A kiseb-
bik tál rekonstruált formája a 2.ez. sir táljára hasonlit, a 
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nagyobb tál a 8. sir táljára. B.13.kép 1. A csontok között 
bronzfibula töredéke, visz. La Tene 2.tip. Ettől 25 cm-re hü-
velyével együtt kettébehajlitott, 84 cm h. vaskard, Sz. 6 cm . 
La Tene 2.tip. kardkoptatéban végződik, a kardfüggesztő formá-
ja nem állapítható meg. A hüvely két lapját összetartó vasle -
mezek mellett elszórva hevertek. A közelükben egy 3 cm h. "gur-
gulyaformájú" vastárgy. 2 cm átm. bronzgömböcske és egy agyag 
orsókarika harmadrésze. Valószínűleg a hamvakkal együtt került 
a sirba. A nagyobbik tál mellett disznólábszáresont és koponya 
alsórésze, 15 cm h. vaskós, markolatán csontnyomok. 
IV.sir. 12o cm mélyen középszürke, jól égetett, finom iszapo -
lású urna. M. 37, aisáj 27, átm. 41, talp 14.5 cm. /LXXXIX.t.4/ 
Az urnában lévő föld tetején néhány égett emberi csont. 
V.sir. 9o cm mélyen v-nasir, de hamvak nem kerültek elő. Szür-
ke, kézzel formált tál, m. 8, átm, 15, talp 6.2 cm./LVIII.t.24/ 
Finoman iszapolt vörös edénytöredók. Egy hornyolt széles sza -
lagfül az oldalán, nyakán benyomott pontsor, alatta ferde be-
karcolt vonalkázás. Visz. kétfülü edény volt, nyaka egyenes , 
formája gömbölyű zömök lehetett. /B.9.kép 4./ Kissé lapitott 
bronzhuzalból alakított 7.5 cm átm. bronzkarperec, két végén 
át van lyukasztva, az egyik lyukban egy 8 mm átm. kis karika 
/XXVIII,t.5./. Vasfibula gombtöredéke /B.4.kóp 12/ 2.5 cm h. 
vaskéspenge töredék. /B.4.kép 12/ lo cm h. vaslánctöredék /B.4. 
kép lo/. 
VI.sir. 35 cm mélyen csontvázas sir. 164 cm h. férficsontváz , 
nyújtott helyzetben, feje jobboldalra hajlik. É-D irányban.Jobb 
vállánál a félrehajtott áll alatt 7 cm h. La Tene 2.tip. vasfi-
bula. Nem lehet pontosan eldönteni, hogy a láb rákapcsolódott-e 
a kengyelre, vagy csak ráhajlott. /B.ll.képS/ A jobb kar felső-
részén keresztbe fektetett csont késnyél. H. 11 em, /B. 11.kép 
9-lo/ alatta a felkar közepénél 22 cm h. hajlitott egyenes,kes-
keny markolattal ellátott vaskés. /B.11.kép 4/ Az alkar mellett 
27 cm h. vasolló, LlII.t.24.tipus. /B.11.kép 2/ Mellette egy 9 
cm h. vaskéstöredék. /B.11.kép 5/ Az olló alatt 9.5 cm h.négy-
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zetes átmetszetü fenőkó. /B.11.kép 6/ Ezeken kivtll a fej magas-
ságában vörösesszürke, jől iszapolt, homorú fenekű urna XII.t. 
2.tipus. M. 15, száj 17, átm. 21, talp 7 cm. /B. 9.kép 2/Mel -
lette rosszul iszapolt feketés urna töredéke, bőszájú tipus./B. 
9.kép3/ Ezek mellett a fejtől 14 cm-re két, párhuzamosan elhe-
lyezett két vaslándzsa. L.T.3.tipus, h. 31 és 27 cm. /B.9.kép, 
I és 3/ Ezek és az urnák mellett nagyobb edény töredékei, me-
lyek a térd magasságáig szét voltak ezőrva. Az urna és az ollé 
közt a kartól 7 cm-re egy durva, kézzel formált tál, olyan mint 
az 5. sirban levő, csak zömökebb alakú. U. lo, átm. 2o.5, talp 
II cm. /N.kep 6/ A bal könyök felett vaskarperec töredékei. A 
lándzsák mellett kézzel formált szürke, rossz iszapolású kis 
bögre. LXIX.t.2.tipus. M. 7.5, száj 7, átm. 11, talp 3.5 cm. 
VII.sir. 35 cm mélyen csontvázas sir.A váz félső része a föld-
munkák alkalmával tönkrement. ÉÉNY-DDK irányban,a fej nyugaton. 
A jobb lábszár középmagasságában középszürke,Jól iszapolt és é-
getett bögre. Kis talpon áll, melynek közepén kis omphalos van. 
M. lo, száj 14.1, átm. 17.2, talp 8.4 cm. /LXIX.t.7.B.12.kép 2/ 
A bal alsókaron egy fél vaskarika. /B.4.kép 8/ A bal és jobb 
medencén egy-egy 4 cm átm. vaskarika. /B.4.kép 7 és 9./ 
VIII.sir. 1 m mélyen van, a temető leggazdagabb hamvasztásos 
sirja. A mellékletek 2.3ox2 m területen feküdtek. A sir vezér-
fonalát DK-ÉNY irányban húzódó két urna és egy tál adta meg. A 
második urna és a tál között egyfülü edény, a második urna mel-
lett még egy urna. A tál után égett embercsontok közt vasláno 
töredékek és egy kisebb edény szétmállott töredékei. A sir má-
sik végén disznócsontoknál másik két edény. Az edények közül a 
köv. voltak megmenthetők. 
1. Szürke urna száj töredéke, széles száj, egyenes szétfutó nyak 
/B. 13.kép 5/. 2. Hasonló sötétszürke urna peremtöredéke, u-
gyancsak bőszájú és egyenes szótfutó kónikus foima./B.13 kép 4/ 
3. Sötétszürke urna szájtöredéke, Banner leirása szerint magas 
formára enged következtetni. 4. Középszürke, simitott felületi' 
omphalosos tál, 9.tipus, de laposabb forma, M. 9, száj 32.4,átm. 
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34, talp 8.9 cm /B.13.kóp 2/. 5. Sötétszürke, fényesre políro-
zott tálacska a lo. és 11. tipus közti forma. M. 4.5, száj 14.7, 
talp 6.3 cm /B.13.kép 1/. 6. Fekete, sárgával lángolt egyfülü 
bögre. Kis talpon áll, mely egész szélességében behomorodik.M. 
8.8, száj 8.8, átm, lo,8, feneke 5.7 cm. /LXXII.t.8./ 
Az első tál után embercsontok közt feküdt egy csavart nyolca -
sokból álló, összeforrott vaslánc. /B.14.kép 1./ Utána egy há-
romrészre összehajlitott erős bordával ellátott vaskard, H.86, 
sz. 6 cm. /B.14.kép 9/ A kardhoz egy 16 cm h. lándzsahegy és 
egy pajzsfogantyú töredéke rozsdásodott. A fogantyú vége legye-
zőalakúan terül szét és rovátkolt. /B.14»kép 9/ A kard mellett 
6 cm átm. oválisán meghajlított hüvelydarabok. /B.4.kép 4-6./ 
Ugyanitt gömböefejü szögek elszórva. Az ezen leletek által ké-
pezett vonallal párhr~amosan a második urnától a kardig, egy 
csaknem teljes disznócsontváz szétszórt darabjai voltak. Ennék 
alsó részén 34 cm h. vaskés, -Lll.t.15.tipus. /B.14.kép 8/ Itt 
volt a fentebb emiitett két edény és még itt is kerültek elő a 
kardhüvely összefogópántjának töredékei, 
IX.sir. 1 m mélyen hamvasztásos sir, 9ox9o cm területen. A sir 
legdélibb pontján két maroknyi égett embercsont. Közvetlenül 
mellette sötétszürke fazék, igen rossz állapotban, vlsz.LXVII. 
t.16.tipusú forma. M. 25, száj 27, átm. 38, talp 13.5 cm. /B . 
16.kép/ Egyik oldalán 17.5 cm h. görbén hajlított csontnyelü 
vaskés, a nyélnek egy része hiányzik. /B.15.kép 5/ Másik olda-
lán egy háromrészbe összehajlitott, de széttöredezett vaskard, 
a maradék darabok 77 cm h. és 6 cm szélesek. Tokjával együtt 
volt összehajtva, melynek végén egészen a széléhez forrasztott 
karika képviselte a kardfüggesztőt, a koptató szerint Banner 
LT.2.-be utalja /B.15.kép 6/ a kardot. A kardtól távolabb -né-
hány öblösebb hüvelydarab, de az összefogó pántok hiányoznak. 
Mellette 37 cm h. igen töredékes vaslándzsa. /B.15.kép 4./ 
X. sir. 1 m mélyen női csontváz, hossza 14o cm. É-D irányban , 
feje északon. Közvetlenül a feje mellett lapitott fenekű,szük-
nyakú edény, mely a kiemelésnél tönkrement. Két lábán egy-egy 
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trébelt, rovátkolt bronskarperec, töredékekben került elő. /B. 
4.kép 4-6/ Mindkét alkarján egy-egy karperec. 18 bütyökből ál-
ló bronzkarperec, a végső tagokon egy-egy behomorodás. Az egyes 
bütykök közt éles kiemelkedés. Átm. 5x3.5 cm. /B.4.kóp 5/ 4. 5 
cm átm. tömör, kerek átm. vaskarperec. /B.4.kép 3/ Balkönyöke 
mellett lo cm h, félkörösen hajlitott pengéjű vaskés, mellette 
egy disznócsont, /B.4.kép 2/ A nyaka mellett ismeretlen ren -
deltetésü vastárgy töredéke. 
XI.air. A lehordott földben 2o cm mélyen hamvasztásos sir. Egy 
bögrében égett embercsontok és vastöredékek, közte egy fibulá-
nak és néhány karikának része. /B.4.kép 1/ A bögre egy törött 
edény oldallal és fenókrészével volt letakarva. A töredék dur-
va, kézzel formált anyagú. A bögre'LXVII.t.16.tipus, csak szá-
ja szűkebb. M. lo.5, száj 12.5, átm. 16, talp 5.5 em /B.12.kép 
1/. 

I. Szürkésbarna profilált fenekű karcsúnyakú urna. M. 2.5, száj 
lo, átm. 22, talp 8 cm. /LXI.t.9, B.12.kép 3./ 2. Sárgásszürke, 
jól iszapolt és égetett urna töredéke. Kis talpgyürün áll. M. 
28.5, átm. 31, talp 13.5 cm. /LXXXIV.t.8, B.17.kép 2/ 3. Vilá-
gosdrapp, omphalosos tálka, 4. tipus. M. 5.5, száj 17.5x19. 2 , 
talp 5.5 cm. Állitólag az előbbi urna ezzel volt lefedve. /B.17 
kép 1/ 4. Sárgásszürke anyagú kettőscsonkakúp alakú 6.5 cm átm. 
orsókarlka /B.2.kép3/. 5. 5.5 cm átm. vaskarika /B.2.kép 5/.6-
7. 5.2 és 5.8 cm átra. sürün rovátkolt bronzkarperec, egyik ki-
hegyezett vége belejár a másikba. /B.2.kép 2-4/ 8. Sötétszürke, 
hzemcsés felületü bögre, LXVII.t.17.tipus, nyaka valamivel hoes-
ázabb. Talpa közepén kis omphalos. M. 19, száj 19.7, átm. 26, 
talp 9.6 cm. 9. Gömbölyütestü, szélesszájú, omphalosos bögre . 
«1. 14.6, száj 16.4, átm. 21, talp 7 cm. lo. Drapposszürke bög-
re, LXVII.t.21.tipus. M. 7.2, száj lo.8, átm. 12.6, talp 5.4 cm. 
II. Középszürke, egyenesfalú, vaetagperemü tál, 6.tipus. M.6.6, 
száj 18.4, talp 6.6 cm. A sirmező leletei a szegedi Egyetemi BB-
jiségtudományi Intézetben vannak. 

/ 
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Tömörkény. Zalotay szerint1/ bronz nyakperec, és lábperec, va-
lamint aranyozott ezüstlemezek kerültek a M.N.M.-ba. 

Békés_vmi 

Battonya, Szérványleletek a szegedi múzeumban. 1. Középszürke, 
behúzott peremű tál. 9.tipus, talpa nincs. M. lo.4, száj 22.5, 
talp lo.5 cm. Lt.sz. lo/1937. 2. Hólyagos karperec töredékei , 
egy tag 4.2 cm. Lt.sz. lo/1937. 3. Vaskard töredékei és össze-
csavart öeszerozsdásodott vaslánc, ezen bronznyoniok. Lt. sz. 
10/1937. 
Békés-Homokgödör. Vétel útján kerültek be a M.N.M.-ba, össze -
függésüket nem tudjuk. 1. Sötétszürke bögre, talpán kis ompha- 
los. M. lo.2, száj 15.8, átm. 16.6, talp 6 cm. LXIX.t.8. ti -
pua, pereme kiesé jobban kihajlik /Lt.sz. 16/1912,279/. 2. Sö-
tétszürke, lent sárgára lángolt kie bögre. Gömbölyű alsórészáa 
egyenes nyak, melyen hullámvonalas és felette vertikális besi-
mitott disz. M. 5.6, átm. 8.2, száj 6.8, talp 4.2 cm /Lt. sz . 
16/1912,227/. 3. Kiseé grafitozott felületü szabálytalanul és 
sürün fésüa edény. M. 16.8, száj 11.4, talp 8 cm. 6.forma./Lt. 
sz. 16/1912,278. LXXV.t.9/ 4. Világosszürke, kézzel formált egy-
fülü bögre, M. 7.6, száj 5.3, átm. 6.5, talp 3 cm /Lt.sz.16 / 
1912,276,LXXII.t.9/. 5. Sötétszürke, omphalosos tál. M. 8,ezáj 
23.6, talp 5 cm. 8/1 tipus. /Lt.sz. 16/1912,28o/ 6. Haeonlótál 
töredéke. M. 7 cm /Lt.sz. 16/1912,271/. 
Békéscsaba. Evangélikus paplak pincéjénél került elő egy közép-
szürke, téglavörös alapanyagú, kissé grafitos omphalosos bögre. 
M. 12, száj 13.2, átm. 15.5, talp 7. cm LXVIII.t.7.tipus, csak 
nyaka egyenesebben megy. /Gyula, Múz. Lt.sz.1331/ 

2 
Békéaazarvae. Krecsmarik / beszámol róla, hogy a furugyi hálán 
lábánál, a Kőröstől 1/2 km.—re találtak egy 8.5 cm átm. és lo 
1/ Zalotay, i.m. 51.1. 
2/ Krecsmarik Endre, A békésszarvasi őstelepek, AÉ, 1915. Ü.F. 

XXXV. 41.1. 3o.ábra. 
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cm magas egyflilü bögrét. Sötétbarna mázzal volt bevonva. Füle 
vízszintesen bordázott, nyakán a basa felett csavart agyagsza-
lag fut. 
Békésszentandrás. öttagú hólyagos karperec, átm. lo cm. /Gyu -
la, Múz./ 
Gerendáapuazta. Fekete, téglaszin alapú omphalosos tál. M.8.5, 
száj 24, talp 7.8 cm, LVII.t.15.tipus. /M.N.M. Lt.az.3ol/1876, 
17/ 
Gerlapuszta. Világosszürke nagy urna. M. 32, száj 22, átm. 34, 
talp 15 cm. /LXXVII.t,2. Gyula, Múz. 1389./ 
Gyoma, Oláh Péter téglagyáros területén kerültek elő csontváz-
áé urnasírok. A leletekről Darnay számolt be.1/ Beszél egy "lo-
vassirról", melyre 1 m mélységben akadtak. Melléklete egy 68 
cm h. 4 cm széles vaskard volt. Erősen elrozsdásodott, tipusát 
nem lehet a rajz után megállapítani. A kardhoz tartozott egy 
kardkötőlánc és egy bronzkapocs. A kardkötőlánc végén karika,ds 
a másik végéről hiányzik a horog. Töredékes, széles levelű 
lándzsahegy, a lándzsa pereme középen szögben törik. Egy dur-
ván csiszolt kőgolyó volt még a sirban. A leletek a keszthelyi 
múzeumban vannak 3oo9-lo lt .sz. alatt. A sir közelében két 
urnasir volt. Az egyik, mint a leírásból következtetni lehet , 
koravaskori, a másik kelta. Anyaga ugyancsak a keszthelyi mú-
zeumban van. A lelethez egy nagy, 28 cm magas bőszájú fazék 
tartozott, melynek pereme alatt háromszögű benyomott diszités 
volt. Hamú és csontmaradványok közt két, lánccal összekötött 
fibulapár. LT.2.tip. 3+3 csav. feleőhúros, a visszakapcsolódó 
lábon egy gomb. Lt.sz. D 3oo8. A fibula 3 cm hosszú, a lánc 
34 cm. Egy 6.2 cm átm. vésett indával diszitett, tömör bronz -
karperec, végei egymásra futnak. Lt.sz. D 3oll. Két, 8 tagból 
álló hólyagos karperec. 1 tag 3x1.8 cm. Lt.sz. D 3oo6-7. U-
gyancsak a lelethez tartozott egy kettős csonkakúp alakú orsó-
gomb. v 

' 1/ Darnay Kálmán, Kelta lovassirról. AÉ, 19o6, U.F. XXVI.k.62-
67.Í.Márton,Dolg.159.l.Mihalik József, A sümegi Darnay Mú -
zeum. Múz. Könyvt.Ert. 1912.128.1. 
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1936-ban szerzett a M.N.M. Gyoméról egy sirleletet. A találó 
szerint csontváz mellől került ki, de a lelet néhány darabja el-
veszett. 1. 6x6.5 cm átm. babos bronzkarperec. Az egyes habok 
üregesek. Lt.sz. 3/1936,1. /XIII.t.l/ 2.Üreges»rovátkolt bronz-
karperec, átm. 8.4 cm. Lt.sz. 3/1936,2./XIII.t.2/ 3. Két db kis-
sé szögletes bronzhuzal karperec, végeik szorosan egymáshoz ér-
nek. Átm. 6.4x5.5 cm. Lt.sz. 3/1936,3 /XIII.t.4-5/. 4. 4.2 cm 
h. La Tene 2.tip. 3+3 csav. felsőhúros bronzfibula. Lt.sz. 3 / 
1936,4 /XIII.t.3/. 5. Finom bronzlánc. Lt.sz. 3/1936,5 /XIII.t. 
9/. 6. 1.6 c» át», lapes bronzszalag gyürü, sz. 5 mm. Lt. sz. 
3/1936,6 XIII.t.7/. 7-8. 2.6 és 1.5 cm átm. lapos bronzkarikák. 
Lt.sz. 3/1936,7-8. /XIII.t.6,8/ A békéscsabai múzeumban Gyomé-
ról a következő szórványos leletek foglalnak helyet: 1. Kar -
mantyús záródású, korongos torques. Átm. 14 cm.1/ /XXV.t.4/ 2. 
7.4 cm h. La Tene l.tip. 4+4 csav. felsőhúros bronzfibula.Visz-
szahajló lábán két gomb, az egyik mély plasztikus trombitamust-
rával van diszitve. / 3-14. A békéscsabai múzeumban van 11 db 
bronzkarperec, melyeknek lelőhelyét pontosan megállapítani nem 
tudtamj Mártonnál mint gyomai leletek szerepelnek, visz. szóbe-
li közlésre támaszkodott. A darabok publikációját és kitűnő ké-
pét ugyancsak Márton hozza.Jf 15. Középszürke, világos tégla -
alapanyagú, omphalosos kis bögre. M. 12.8, száj 11.6, átm.13.4, 
talp 8 cm. Lt.sz. R 52. LXXX.t.5.tipu3, hasa erősebben profi -
Iáit, nyaka karcsúbb. 
Gyula. 1. Álpecsétlős végű ezüst torques. M.N.M.4/ 2. 7.5 cm h. 
LT.2.tip. 2+2 csav. felsőhúros bronzfibula. Lába rovátkolt kap-
csolótaggal simul a kengyelhez. /Gyula, Múz./ 3. La Tene l.tip. 
4.8 cm h. 3+3 csav. felsőhúros fibula. A láb ráfekszik a ken-
gyelre. A lábon egy gomb van és a kengyelig tartó rész rovát -
1/ Márton, Arch. Hung. 37.1. X.t.8. 
2/ Márton, Arch. Hung. XII.t.3. 
3/ Márton, Arch. Hung. 39-43.1.XI.t.1-7 ós XII.t.1-3,5. Márton 

Dolg. 16o.l. 
4/ Márton, Arch. Hung. 37.1.IX.t.2. 
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kolt. Végén a láb kettéválik. /Gyulai Múz./ 
Gyula-Törökzug. Kb. 65 cm h. kettéhajtott vaskard. Markolatán 
nagy gomb. /Gyula, Múz. Lt.sz. 1349./ 
Hldaehát. Sötétszürke, omphalosos bögre. M. 11.1, ezáj 12.3,átm. 
16.6, talp 7 cm. LIVII.t. 17.tipus. /M.N.M. Lt.sz.16/1912,27o./ 
Medgyeaegyháza. Uhrin tanyáról származó leletek a szegedi múze-
umban. 1-3. 3 db szürke, durva, rosszul iszapolt talpas tál.Ko-
rongolás nyomai látszanak rajta; 12.tipus, de nem gömbölyű, ha-
nem keskenyebb forma. 1. M. 9.4, száj 26.5, talp 9.6 cm. 2. M. 
9, száj 25.8, talp 7.6 cm. 3. M. 9.1, száj 28, talp 9.4 cm. 4. 
Középszürke, egyfülü bögre, kie talpon áll, XIII.t.4.tipus, pe-
reme éles szögben jobban kihajlik. 5. Középszürke, jól iazapolt 
nehézkes talpas tál. A felső rész LVII.t.21.tipus, és egyszer é-
lesen profilált talpon áll, mely belül üres. M. 16.4, ezáj 23.6, 
talp lo cm. A talpréez magassága 6 cm. Dák lelet. 
Mezőberény. Középszürke, omphalosos nagy urna. M. 38, száj 2o, 
átm. 36, talp lo.5 cm. LXXVII.t.5.tipus. /Gyula, Múz.Lt.sz.1388/ 
Tótkomlós. Három csontvázsirt ásott ki Banner, melyekben üreges 
rovátkolt bronzkarperecek és lignit karperec voltak. Publ. Ban-
ner János, La Tene eirok Tótkomlóson - La Töne Gräber in Tót -
komlós, Dolg. IV.1928. 3o4-3o6.1. A Gyulai múzeumben Tótkomlós-
ról egy sötétszürke, sárgára lángolt omphalosos bögre. M. 15 , 
száj 14.7, átm. 19, talp 7 cm. Lt.sz. 1326. 2. Sötétszürke,dur-
va letört fülü, egyfülü bögre. M. 11, száj 8.8, átm. 12, talp 
5.6 cm. /Szeged, Múz. Lt.sz. 4/19o8. LXXII.t.lo.tipus./ 
Sarkad vidéke. Három db. háromszor gyöngyözött lapos bronzkari-
ka. /M.N.M. Lt.sz. 26/1899, 42-43./ 

Hajdú-Bihar_m. 

Berekböszörmény. 1. Budai dombon került elő egy középszürke ur-
na. Hasa felett éa nyakán körgyűrű, két hornyolás között cikk-
cakkos besimitott disz. Talpa 7 hornyolással profilált. M. 36.2, 
száj 17.6, átm. 32, talp 14 cm. /Debrecen, Múz. Lt.sz.IV. 9/1940, 



- 143 -

1. XCI.t. 3-3a./ 2. Szikdombról vilógosdrapp, karcsúnyakú urna. 
Talpa közepén kis omphalos. M. 26.5, száj 12, átm, 23, talp lo 
cm /Debrecen, Múz. I.t.ez. IV.9/194o,6. LXXXIII.t.7/. 3. Sötét-
szürke, simitott felületü egyfülü bögre. Hurkafüle van. M. 8, 
száj 6.6, átm. lo.2, talp 6 cm. /Debrecen, Múz. Lt.sz.IV.9/194o, 
2. LXXIV.t.2./ 4. Középtéglavörös egyfülü bögre, füle letört.A 
fül tövénél koncentrikus kördiezités fut körbe a bögrén cikk-
cakk alakban. Talpa közepén kis omphalos. M. 11, száj 6, átm. 
11.8, talp 4.4 cm. /M.N.M. Lt.sz. 19/1938/ 
Berettyóujfalú. 1. Középszürke, polirozott, egyfülü bögre. Hur-
kafüle van. Hasán félholdas bekarcolt diszitmény. M. 8.9, száj 
6.8, átm. 9.6, talp 5.4 cm. /Debrecen, Múz. Lt.sz. IV. 57/1912, 
1. LXXIV.t.l.la./ 2. Középszürke urna, LXXXVII.t.4.tipue, hasa 
felett két borda fut. Talpa közepén kis omphalos. M. 29, száj 
16.5, átm. 28, talp 11.6 cm. /Debrecen, Múz. Lt.az. IV.57/1912, 
2./ 3. Középszürke bögre töredéke, LXVIII.t.21.tipus. M. 2o.6, 
átm. 22, talp 8.5 cm. /Nagyvárad, Húz./ 
Debrecen. Nyolctagú, hólyagos karperec. Átm. 9 cm. /Debrecen , 
Múz./ 
Debrecen. Bellegelő. Egy grafitos edény töredéke.1/ 
Debrecen-Gut. Grafitos edény peremtöredéke.2/ 
Debrecen-Haláppuszta. Középszürke, vastag egyfülü edény. Hur -
kafüle van. A fül óa az edény oldalai koncentrikus kördiszitée 
sei vannak ellátva. M. 16.2, száj 9.8, átm. 14, talp 5 cm/Deb-
recen, Múz. LXXII.t,15./. 
Debrecen-Fallagpuszta. 1. Világostéglaszinü, durva felületü ur-
na. M. 37, átm. 3d.6, száj 15.3, talp 11.6 cm /Debrecen, Múz. 
XCIII.t.7.tipus, csak kissé élesebben törik a hasa/. 2. Vilá -
gos téglaszinü omphalosos tál. Fényesre polirozott. M. lo.6 , 
száj 22.8, talp 8 cm. 9.tipus. 3. Kis hólyagos karperec töredé-
kei /Debrecen, Múz./. 
1/ Sőregi János, A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1936,67.1. 
2/ Sőregi, u.o. 68.1. 
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Debrecen. Pozaonyi-út 35.számnál került elő egy csontvázsir.1/ 
13o cm mélyen feküdt, DK-ÉNY Irányban, fejjel DK-nek. A kopo-
nya mellett egy teljesen tönkrement edény volt. A kinyújtott 
balkar csuklója mellett két bronzkarperec volt egymás mellett. 
Négytagúak, 2-2 tag összetartozik. A másik air teljesen fel 
volt dúlva, ebben egy hasonló karperec töredéke éa egy zárt 
csapos illesztésű diszitett bronzkarperec. /Debrecen, Múz./ 
Debrecen-Szepespuszta. 5 cm h. aleóhúroe, 2+2 csav. bronzfibu-
la. Vékony huzal, lába visszahajlik és burokban végződik /Deb-
recen, Múz./. 
Debrecen. Szövetkezeti azőlőtelep. Sárgás-drapp, durva felüle-
tü bögre. M. 9.2, száj 9.2, átm. 15, talp 6.5 cm. Belül élesen 
látszik a korongoláe. /Debrecen, Múz. LXVIII.t.14./ 
Debrecen-Tocós-kert. 34 cm magas urna került be a debreceni 

2 
múzeumba. / Kettős csonkakúp alakú, szája igen széles, tölcsér-
ezerü, erős bordázáeok futnak körbe az edény felső részén. 0-
gyaninnen grafitos edények peremtöredékei. 
Hajdubagoa. Szürkéadrapp urna. Talpa közepén kis omphalos. M. 
25.4, száj 12.8, átm. 22, talp lo cm. /Debrecen, Múz. Lt.az. 
2/1937, XCI.t.6,6a/ 
Hortobágy-Árkus. Sötétszürke, omphalosos tál. M. 8.4, száj 25, 
talp lo cm. 8/1.tipus. /Debrecen, Múz./ 
Kőröenagyharsány. Középszürke urna, LXXXIII.t.9.tipus. M. 29J2, 
száj 8, átm. 24, talp I0.8 cm /Nagyvárad, Múz./. 
VámospércB. Kb. 25 cm h. vaszabla, az összekötő tagok egyszer 
kiszélesednek. /IIII.t.2.tipus./ Ugyaninnen vaskard töredékei?/ 

1/ Sőregi János, Régészeti kutatások és ásatások 193o-ban. 3. 
Prébaásatások Debrecen belterületén, Hajdubagoson és a bi-
harmegyei Artándon. Jalentés Debrecen Szabad Királyi város 
Déri Múzeumának 193o.évi működéséről és állapotáról.77.1. 

2/ Sőregi János, A Debreceni Déri-Múzeum Évkönyve, 1936. 68.1. 
29.ébra. 

3/ Zoltai Lajos, Debrecen, Szabad Királyi Város Múzeuma, AÉ. 
1915. U.P. XXXV.k.130.1. ' 
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3zabolca_-_Szatmár_2i 
Balkány. Hattagú hólyagos lábperec, 2 db. átm. 6.2 cm./Nyíregy-
háza, Múz./ 
Ealsa. 19o2- és 19o3-ban több szórványlelet került be az Erdé-
lyi Nemzeti Múzeumba, majd 19o3.őszén Roska Márton ásatása a 
Földhordóhalmon két sirt hozott felszínre.1/ Ennek anyaga u-
gyanceak a Kolozsvári Múzeumba került. 
I.sir. 18 cm mélyen, égetéses sir. Négyszögletű csomóba rakva 
öt edény, egy vaskés és egy vastöredék került elő. 1. Közép -
szürke urna. Finoman iszapolt és simított. H. 28.5, száj 16.4 , 
átm. 25.2, talp lo.8 cm. Lt.sz. II. 5414. /LXXXV.t.8./ 2. Sö-
tétszürke, omphalosos tál. M. 9.7, száj 25.4, talp 9.6 cm. 9. 
tipus. Lt.sz. 11.5415. / 3. Középszürke, Jól iszapolt, omphalo-
sos tál, 8/1.tipus. M. 7, száj 19.2, talp 7 cm. Lt.sz.II.5416^ 
4. Hasonló, de teljesen tönkrement tál. Lt.sz. II. 5417. 5. Sö-
tétszürke, egyfülü kis bögre. Kerek átmetszetü hurkafül, nya-
kán lefelé csikósán menő glattolás. A fül alatt két hornyolás 
közt ferde rovátkolás fut körbe, alatta függőleges, félhold a-
lakú bevágások, ezalatt vízszintes kis félholdalakú bekarcolá-
sok. A fülön ugyancsak félhold alakú bekaroolások. M. 5, száj 
3.8, átm. 6, talp 3.2 cm. Lt.sz. 11.5418 /LXXIII.t.9./ 6. Haj-
lított pengéjű, 11.2 cm h. vaskés töredéke, Lll.t.11.tipus.Lt. 
sz. 11.5419, 7. ívelt végű vastöredék, nem kés, mert pengéje 
nincs. H. 5 cm. Lt.sz. II.542o.V 
II.sir. Az l.sz. sirtól 13.5 m.terre, 1.8o m. mélyen feküdt. A 
sir közepót két egymás fölé fektetett vas kerékabroncs foglal-
ja el. Az egyikben és mellette három urna volt elhelyezve.mel-
lette körben az egyéb mellékletek. A képen levő számozást kö-

1/ Roska Márton, Kelta airok és egyéb emlékek Balsáról - Tom -
beaux celtiques et autres monuments de Balsa, Dolg.1915,VI. 
18-48 .1 . 

2/ Roska, u.o. 4.kép. 
3/ Roska, u.o. 5.kép. 
4/ Roska, u.o. 7.kép 1-2. 
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vetjük a felsorolásban. 1. Középszürke, vörössel lángolt urna. 
Talpa közepén lapos omphalos. Simított felületü, a talp fölött 
egy durván hagyott esik. M. 35.2, száj 2o.8, átm. 34.8, talp 
11.6 cm. Lt.sz. 11.5424 /LXXXVII.t.4/. 2. Barnásszürke urna.Tö-
rési vonalánál négy lapos kiugró bütyök foglal helyet. Pereme 
alatt bekarcolt x-ekből álló sor. A törési vonal felett négy -
szer ismétlődő besimitott rácsminta. Félkörben egy szabálytalai 
háromszög, melyet sürü rácsozás tölt ki. M. 25.8, száj 18.5, 
átm. 27, talp 11.5 cm. Lt.sz. 11.5425. /XCI.t.l/ 3. Az edény 
az abroncson kivül állt. Drappos szürke, igen rossz állapotban. 
Alsó részén két hornyolt vonal. M. 26.5, száj 1.2, átm.25,talp 
9.9 cm. Lt.sz. 11.5426. /LXXXIII.t.8/ 4-5. Két félig egymásra 
fektetett, 4 cm széles vasabroncs. 6. A 4.sz. abroncsnak az 1. 
sz. edényhez eső részéhez rozsdásodott egy vasolló, egy nagyotb 
vaskés pengéjének a vége, egy vaspajzspánt, négy vasszeg / 45. 
kép 6-6a/, továbbá egy vas pajzsdudor. H. 3o cm. /45.kóp 5. / 
Egyanitt került elő a 45. kép 3-3a alatt bemutatott bronzgorab. 
Átm. 3.6 cm. 7. Ezeknek a közelében került elő a 45/a kép 4.sz. 
alatt bemutatott lo cm h. vaakéstöredék. 8. Az ötös számmal je-
lölt, kerékpánttól bezárt területen egy pár állati csont, egy 
agyagedénytöredék es a 45/a kep 2«sz. alatt ábrázolt vaskés fe-
küdt. 9. Ugyanezen kerékpánton kivül állati csontok, ezek közt 
vadkan agyar. lo. Ezzel egyvonalban égett emberi csontok közt 
hengeres átmetszetü, nyitott végű, 11 cm átm. vaskarika. Lt.sz. 
II. 5438.»vaskarika 8 cm-es töredéke és két erősen elrozsdáso-
dott, 9 cm h. La Téne 2.tip. vasfibula töredék. /45.kép 1.5/Lt. 
sz. II.543o. 11. A 3.82. urna közelében 5 cm h. felsőhúros, 3-
3 csav. LT.2. bronzfibula. A visszahajló lábon egy gomb, a láb 
háromszoros csavarodással tekeredik a kengyelre. Lt.sz.II.5439. 
/45 kép 7-?a/. 12. Ugyanezen urna másik oldalán néhány égett 
embercsont. 13. A három urnával egyvonalban, a 4.sz. kerékpán-
ton kivül élére állitva 8o cm h. vaskardhüvely. Lt.sz. 11.5431. 
/45a kép 1/ 14. A kardtokkal párhuzamosan, az edények meűlé volt 
elhelyezve egy éles bordával ellátott vaslándzsacsúcs. H. 29 
cm. /45/a kép 3/ 
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Szórványleletek 
1. Az I. és II« sir közötti területen kerül felszinre egy vilá-
gos hamuszürke urna.- Kis talpon áll, melynek közepén kis ompha-
los. M. 28.5, száj 21.7, átm. 28.5, talp 12.5 cm /LXXX.t.9/. 2. 
A község új temetőjében került elő egy 25.2 cm h. lándzsahegy. 
Iit.ez.I.3855./li.t.lo/ 3. És egy háromlapú nyílhegy. 4. A sza -
bolcsi határban, a Tisza balpartján 27.7 cm h. vaslándzsahegy. 
Köpüjén lyuk. /L.t.5/ Lt.sz.1.872. 5. 25 cm h. vastü,végén hu-
rok. Lt.sz. L. 877«1/ 6. Háromágú bronznyilhegy, szkita. 3. 1 
cm h.2/ 7. öt darab bronztü töredék. Lt.sz. I.878.V 
Bököny. Urgés dűlőről származó edénytöredékek. Gragitos fésűs 
és szürke, bepecsételt S motívumokkal diezitett darabok. /Nyír-
egyháza, Múz. LXXVI.t. 6-8./ 
Berkesz. 3 db La Tene 1.tipusú lándzsahegy, h. 5o cm /Nyíregy-
háza, Múz./ 
Bu.1. Töredékes vaelándzsahegy /Debrecen, Múz./^/ 
Cserepes. Szórványos leletek a nyíregyházai múzeumban. 1. 6 cm 
h. La Tene l.tip. törött bronzfibula, a lábán egy gomb, vége 
vékony és rovátkolt. 2. Vaskard töredéke, koptató, 1.tipus. 3. 
Pajzsdudor töredéke. 4. Kétszer csavart, nyolcas által képzett 
karikapár. 
Fehértó.Korhány dűlőből a nyíregyházi múzeumbaJkajrült sirlelet. 
1. 13.6 cm h. felsőhúros La Tene 2.tip, vasfihula. l-l csav. 
XII. t.l.tipue, a láb rákapcsolódik a kengyelre. 2* 63 cm h. 
széttört finomművű bronzlánc. A lelethez egy edény le tarto-
zott, melyben a leletek el voltak helyezve. A leiráa szerint 
visz. LXVII.t. 17.tipus. Fehértói"határban 12 cm h. alsóhúros 
La Téne 2.tip. vasfibula, mint az előbbi. 
1/ Roeka, u.o. l.kép 5. 
2/ Roska, u.o. l.kép 2. 
3/ Roska, u.o. l.kép 4-6. 
4/ Zoltai Lajos, Debrecen Szab.Kir.Város Múzeuma. AÉ,1915.U.F. 

XXXV.k.13o.l. 
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Gáva. A községtől keletre, 1, 1/2 km-re fekvő Katóhalom környé-
kén útépités alkalmával kelta leletek kerültek elő. Ezeknek a-
lapján a domb északi tövében kezdtek ásatni, 5 sir került elő.V 
A leletanyag a nyíregyházai múzeumba került. 
I.sir. A sirt útópitéa közben már megbolygatták. A leirás sze-
rint hamvasztásos temetkezést tartalmazott, de az emberi ham-
vak elhelyezéséről nem beszél. A sir feltárása közben először 
egy urna alsó töredéke került felszínre, melynek felső része a 
föld lehordása alkalmából szétromboltatott. Finom,korongon ké-
szült, átm. coa 29 cm. Két matton hagyott széles esik húzódik 
a talp fölött /2o.kép/. Mellette jobbról disznócsontok és disz-
nó állkapocs volt elhelyezve. Az állkapocshoz 24 cm h. rozsdás 
vaskés forrott. /Kép 22/ A csontok mellől, az edénytől 43 cm -
re egy drapposszürke urna. Kis talpgyürün áll, a talp alul egy-
szer profilált és közepén lapos omphalos. Felső részén négy 
hornyolt vonal. M. 21.5, száj 13, átm. 23, talp lo.l cm./LXXXEII. 
t.3/kép 19./ A fazékalja mögött sötétszürke egyfülü bögre. Tal-
pa befelé laposan beugrik. M. 8.4, száj 7, átm. ö.4, talp 4.5 
cm. /LXXlV.t.9,9a,kép 18./ Mellette megrepedezett fenőkő /kép 
21/. 
II.sir. 14o cm mélyen az első sirtól 8.5o m távolságba. Töre -
dékes csontváz, melléklete nem volt. 
III.eir. Az I-től ?.3o m-re, 225 cm mélyen. A sir a következő o 
leleteket tartalmazta: 1. Mállott tál, a rajz szerint 9.tipusr/ 
Benne egy fekete egyfülü bögre, elkorhadt állapotban,fülén be-
karcolt cikk-cakk és koncentrikus kördiszitéa.3/ Ugyancsak a 
tálban csirkecsontok. A tál mellett haloldalon lapos omphalos-
sal ellátott világosszürke bögre. M. 11.4, száj 15, átm. 19, 
talp 7.6 cm /LXVIII.tJ8/. 
IV.sir. 165 cm mélyen, a II.sirtól 2.5o m távolságra másik,mel-
léklet nélküli csontvázsir. 

1/ Jósa András, Ásatások a gávai Katóhalmon és környékén. AÉ, 
1915, XXXV.k. 197-210.1. 

2/ Jósa, i.m. 24.kép. 
3/ Jósa i.m. 25a-25b kép. 
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V.air. Az I. éa III.sir közt a III,számútól 4 méterre, 225 cm 
mélyen, egy csomóban az edények, melyeket disznócsontok vettek 
körül. 1. Középszürke urna. M, 24, száj 21.6, átm. 33.4, talp 
12.6 cm. /LXXXV.t.3./ 2. Fekete egyfülü, hurkafülü bögre. A 
bögre felső részén két sorban bepecsételt X diszités. M. 6.7, 
száj 5, átm. 7.6, talp 3 cm. /LXXIV.t.8./ 3. LXXXIII.t.3.tipu-
sú urna.1/ 4. 9.tipueú tál.'*/ 
VI.sir. A nyíregyházai múzeumban egy hatodik sir anyaga került 
be, közelebbi körülményeiről nem tudunk semmit. 1. Világostég-
lavöröe urna. M. 3o, száj 13.4, átm. 26.6, talp lo cm /LXXXIII. 
t.2./. 2. Világosszürke urna, talpán kis omphalos. M. 26, száj 
12.6, átm. 27, talp 9 cm. /LXXXII.t.12./ 3. Vöröstéglaalapú,fe-
ketével bevont bögre. Alján, kis omphalos. Bekarcolt diszités 
fut körbe az oldalán. M. 8.2, száj lo, átm. 13, talp 3.6 cm/LXX. 
t.2./. 

Az út épitése közben a Katódombnak ugyancsak északi oldalán 
1886-ban sok cserépedény, ember ós állatcsont került felszín-
re. Ebből a múzeumba egy 15 cm magas csizmaformájú, szürke e -
dényke került. Az edény testét szalagformán bekarcolt vonalak 
és közte ugyancsak bekarcolt félholdforma bekarcolt pikkelyek 
diszitik. Ezeket a vonalakat fehér festék tölti ki, visz. még 
az eredeti diszités. /LXXIV.t.4./ 
A Katódombnak ugyanazon oldalán 1189-ben több sirt romboltak 
szét. Ezekből a köv. leletek maradtak meg: 1. Világos tégla -
szinü urna. Alsó részén négy hornyolt volnál, felső részét két 
hornyolt esik közt ferde bevésett vonalkázás disziti. M. 36.5, 
száj 23.6, átm. 36.4, talp 2.6 cm /LXXXV.t.5/. A bejegyzés sze-
rint "néhány, részben diszes edény és csontvázak társaságában 
találták." 2. Világosszürke egyfülü bögre. A fül kötélformán 
csavart. Nyakán függőlegesen futó bekarcolt vonalak, a fül a -
la® körbe háromszögformán bekarcolt vonaleor, alatt és felette 
bekarcolt félholdsor disziti. M. 12.8, száj 8.2, átm. 11.6, 
1/ Jósa, i.m. 27.ábra. 
2/ Jósa i.m. 28.ábra. 
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talp 5 cm /LXXIII.t.ll/. 3. Csontváz lábáról négytagú hólyagos 
bokaperec töredékei. 3.tipus.1/ 1914-ben az út átépítése köz-
ben ismét több sirt dúltak fel. Ezekből megmentettek két edényt 
ós több fémtárgyat. 1. LXXXIII.t.6.tipusú urna. Oldalát foga -
zott félholdakból és körbepontozott koncentrikus körökből szim-
metrikusan alkotott csoportok diszitik. 2. /LXXXV.t.kép 15/ 1. 
formához hasonló urna. /Kép 16/ 3. Vaskardnak a töredékei./Kép 
13./ 4. Bronz tüfej /kép 12/. 5. Vaslándzsa /13-14/ töredéke, 
/kép 11/. 6. összerozsdásodott vastárgy töredékei. Egyikbe egy 
vaslemez és két bronzkarika van belerozsdásodva. /Kép 17a-17b/ 
fláva. őrhegyen 1935-ben világosszürke urna. M. 28, száj 15,átm. 
24.6, talp 9 cm /LXXXV.t.l/. 
Gáva. Plébániakertben fekete tál. LXXXVIII. t.3.tipus. 
Karúd 7 cm h. LT.l.tip. 2-4 csav. felsőhúros bronzfibula./E-
ger, Múz. XX.t.5./ 
Királytelekpuszta. Sötétszürke, élesen profilált bögre. LXVII. 
t.l.tipus, de kis talpon áll, és törése felett két hornyolás . 
M. 13, száj 18.2, átm. 22.5, talp 8.8 cm /Nyíregyháza, Múz./. 
Kóta.1. Az Ékhalom tájáréi vastagfalu, nehézkes bögre. M. 9. 6, 
száj 5.2, átm. 9.4, talp 4.2 cm /LXXI.t.ll./ Nyíregyháza, Múz/ 
Nagyhalász. 1. Négytagú hólyagos lábperec, 3.tipus.2/ Közép -
drapp, fényesre polírozott, eredetileg egyfülU edényke, de fü-
le letört. Kis talpon áll. M. lo, száj 9.4, átm. 12.6, talp 5 
cm /Nyíregyháza, Múz./. 
Nyíregyháza. Gazdag késői szkita jellegű szkita temető, anya -
gában egyfülU bögrék, virágcserépformájú edények. Publikáció -
ját ld. Bottyán Árpád készülő munkájában. /Nyíregyháza, Múz./ 
Oroa. 1. Világosszürke urna, LXXXVIII.t.3.tipus. M. 42.2,száj 
22, átm. 41, talp lo cm. 2. Fekete tál, LXXXVIII.t.2.tipus. A 

1/ Jósa, i.m. 3-4.ábra. 
2/ JÓBa, i.m. 32a-32b.ábra. 
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feljegyzések szerint együtt került elő. /Nyiregyháza, Múz./ 
Sényő. Állitólag összetartozó lelet a nyiregyházai múzeumban.1. 
Vékonyhegyü kard töredékei. 2. 2 db füzfalevél alakú lándzsa -
hegy. H. 26 és 34 cm. 3. 2 db széles levelű, La Tene 2,tip.vae-
lándzsahegy. 2o és 23 cm h. és egy hasonlónak a töredékei.Négy, 
öt vagy hattagú hólyagos karperec töredékei. 
Szennyespuazta. 1. Bronzövlánc töredéke. Kilenc tagbél ál négy 
karika, a négyszögletes összekötő tagok ékformájú plasztikus o 
taggal diszitettek. 2, Visz. három v. négytagú hólyagos lábpe-
rec töredéke. /Nyíregyháza, Múz./ 
Tiszadob. Fekete töredékes egyfülü bögre, töredékes, a fül és 
perem hiányzik. Az edény középső részén koncentrikus körökből 
alakított háromszögekből álló diszitmények, alattuk egy sor fél-
holdalakú bekarcolás. M. lo.4, száj 7.2, átm. 12.5, talp 6 cm. 
/Nyiregyháza, Múz. LXXIV.t.3./ 
Tiszaeszlár. lo sir, szkita jellegű leletanyaggal; az egyik sir-
ban egyfülü bögrével és behúzott peremű tállal hólyagos kelta 
karperec töredékei. Bottyán Árpád szíves közlése, a publikáci-
ót ld. Bottyán Árpád készülő munkájában. 
Tiszalök. 1. Középszürke, simitott felületü egyfülü bögrécske. 
Törésvonalán félholdakból álló körbefutó diBzitmény. M. 8.1, 
száj 6.8, átm. 8.2, talp 4 cm. /Nyiregyháza, Múz. LXXIV .t.lo/ 
2. Drappos, fényesre polirozott, omphalosos urna. M. 8.4, száj 
9.1, átm. 11.4, talp 5 cm. LXIX.t.lo.tipusúm de szája valami-
vel jobban összeugrik /Nyiregyháza, Múz./. 
Tiszarád. 1. 21 cm h. vaslándzsa, L.t. lo.tipus. 2. Négyesfona-
tú vaslánc./LI.t.8./ Ezek a bejegyzések szerint csontváz mellől 
kerültek elő. 3. 8.6 cm h. La Tene l.tip. felső húros vasfibu-
la. 4. 8.5 cm h. 2-2 csav. felsőhúros La Tene l.tip. vasfibula, 
visszahajló lábán gomb és rovátkolt. 5. 31 cm h. jellegtelen 
formájú vaslándzsa, köpüjén körgyűrű. 6. U.a. 3o cm. 7. 8.6 cm 
átm. elgörbült vaskarika. 8. Dra posszürke, omphalosos bögre, 
LXIX.t.12.tipus, m. 9.6, száj 14.5, átm. 16, talp 6.4 cm/Nyir-
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egyháza, Múz./. 
Szabolca m. 1. La Téne 2.tip. felsőhúros vasfibula 7 cm-es tö-
redéke. 2. 12 cm h. La téne 2.tip. felsőhúros 5-5 cm hosBzú vas-
fibula. /Debrecen, Múz. XXII.t.4./ 3. Négytagú hólyagos láb -
perec. 1.tipus. /Debrecen, Múz./ 4. U.a. 3.tipus. /Debrecen, 
Muz.//' 5. Kb. 35 cm h. vaskés, markolata gombban végződik. 

1/ Zoltai La.ioa, Debrecen Szab. Kir. Város Múzeuma. AÉ, 1915. 
U.F. XXXV.k. 130.1. 
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Fejezet. 
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Pest_mi 

Szobi járás. 

Szeb. Szeb kézség területéről már hosszú évtizedek óta kerülnek 
elő leletek. 1859-ben Érdy János1/ publikált egy sirleletet az 
Ipolypartról. A világháború előtti években nagy tömegben kerül-
tek be leletek a M.N.M.-ba, Mauthner régiségkereskedő útján.E-
zeknek a leleteknek összefüggését természetesen nem tudjuk,va-
lószínűleg a Duna partjáról, a "Kőzúzdtelepről" származnak. A 
legutóbbi években Horváth János ásott, a leleteknek egy része 
a M.N.M. másik része Horváth János gyűjteményébe került,néhány 
darab a balassagyarmati múzeumba. A Horváth János által fel-
színre hozott leletanyag Szobnak a Duna felőli oldalán, az u.n. 
Kőzúzó-telepen került elő. Az anyagot 6 szándékozik publikálni, 
és a Folia Archaeologica V-VI. kötetében fog megjelenni; jelen 
közleményben tehát csak a leletösszefüggések felsorolására szo-
rítkozunk. 
I.sir. Érdy János2/ ismertet egy csontvázsirt, mely az Ipoly -
parton került elő 1847-ben. Szerinte a csontvázra voltak he-
.yezve a fekete cserépedények, és a vasmellékletek a sirgödör 
"középmélységében" egy csomóban voltak. A leirás szerint visz. 
bolygatott sirral van dolgunk. A mellékletek a köv:Vaskard hü-
velyével, a tok inkrusztált. Erős bordájú léndzsacsúcs. Fél 
karperectöredék, 7 üreges vaskarika, vasszegfej, három darab 
fibula. Egy nagyobb és egy kisebb urna és két tál képezték még 
a mellékleteket.3/ 
1/Érdy János, Kelenföldi pogány sirok. AK.1861. 35.1.Képatlasz, 
IV-V.t. 

2/ Érdy János, i.m. 
3/ A leletek ábráit ld. még Pulszky Ferenc, A kelta uralom em-

lékei Magyarhonbdh. Aroh.Közl. 13.k. 1879, 11-16.1. Pulszky 
Die Denkmeier der Keltenherrschaft in Ungarn, Budapest,1879. 
22-27.1. Pulszky Ferenc, Magyarország Archeológiája, I.k.69, 
7o,74.kép. A fibulát Reinecke AUHV II.k.I.t,16.sz. alatt té-
vesen margitszigeti leihellyel mutatja be. 
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Az alább felsorolt Horváth János által kiásott és a M.N.M.-ba 
küldött sírok mind hamvasztásos temetkezést tartalmaztak. 
II.sir. 1. Középszürke, egyfülü bögre, anyagába graphltszemcsát 
keverve. M. lo.7, száj 8, átm. 11.2, talp 5.8 cm /Lt.sz.68A938, 
1. LXXIII.t.l/. 2. 12.2 cm h. vasfibula, alsóhúros, l-l csava-
rodásé /Lt.sz. 68/1938,2 XXII.t.6/. 3. 2 db 3.5 cm h. bronz -
csüngő /?/ /Lt.sz. 68/1938,3, XXXVII.t.6-6a/. 
III.sir.5 cm h. I/T 2.tip. alsóhúros, 3-3 csavarodású hronzfi -
bula. A lábon filigrán munkájú kúpalakú diszitmény /XXI.t.94i-
pus/. /Lt.sz. 68/1938,4./V 

IV.sir. 1. 6 cm h. LT.l.tipusú, felsóhúros vasfibula. / Lt.sz. 
68/1938,5, XIX.t.15./ 2. 6.2 cm h. törött epirálisú LT.l. tip. 
vasfibula. A viaszahajló láb érinti a kengyelt. /M.N.M.68/1938, 
6. XX.t.6./ 3. Téglavörös agyagedény peremtöredéke. / Lt.sz. 
68/1938,7J 
V.air. 1. 9.4 cm h. bronzfibula. LT.2.tip. alsóhúros, 2-2 csav. 
L.t.sz. 68/1938,11, XXII.t.3/ a képen a tü le van vágva, ere -
detileg azonban megvan. 2. 9.6 cm átm. üreges sima vaskarperec, 
kerek átmetszetü. /Lt.sz. 68/1938,12/ 3. 4x4 cm átm. vashuzal 
karika, egyik oldalán kis vaslap. /Lt.sz. 68/1938,13/ 4. lo cm 
bronzcsüngő /?/ alsó része vas, erősen rozsdás /Lt.sz.68/1938, 
14, XXXVII.t.9./. 
VI.sir. Drappos szürke, helyenként sárgával lángolt omphalosos 
bögre. Felső részén koncentrikus körökből álló diszitmény fut 
körbe. M. 16, száj 19.5, átm. 27, talp lo cm /Lt.sz. 68/1938 , 
17, LXX.t.l/. 2. Drappoeszürke urna. Haavonala felett fogazott 
koncentrikus körökből és szaggatott zsinórvonalból álló benyo-
mott disz. A körök belsejében triskeles. M. 4o, száj 18, átm. 
36, talp 14 cm. /Lt.sz. 68/1938,19, LXXXVI.t.5/. 3. 11 cm h . 
háromszor csavart nyolcas vaslánctöredék. /Lt.sz. 68/1938,16/. 
VII.sir. Szürke, alig grafitozott agyagból készült fésűs e-
dényke. M.̂  7.2, száj 11.2, talp 6.7 cm./Lt.sz. 68/1938,9.LXXV. 
1/ Tompa, Bericht, 53.t.i0> 
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t.l. 1.tipus/. 2. 0.8 cm átm. finom ezüstdrót karika. Végei 
egymásra futnak. /Lt.sz. 68/1938,8./ 
VIII.sir. 2 db visz. LT.2.tip. vasfibulának töredékei. /Lt.sz. 
68/1938,15./ 
IX.sir. 1. Barnásszürke, vastagfalú urna. Pereme letört, LXXX, 
t.8.tipus, de nyaka szélesebb. 2. Sötétszürke, fényezett felü-
letü tál, omphalosos 8/2.tipus. M. 9, száj 26, talp 7 cm. 3. 
Lapos, omphalosos bögre töredékei, LXVIII.t.9.tipus. 4. 17.5 cm 
LT.2.tipusú alsóhúros, rozsdás vasfibula. Lába letört, egészen 
a fej mellett kapcsolódott a kengyelre. 5. 8 cm átm. egymásra 
futó végű vashuzal karperec, vasrög van hozzározsdásodva. 6« 
Vas és csontmaradványok. /A lelet még nincs katalogizálva./ 
X.sir. 1. Fekete, fényesre simitott felületü omphalosos tál.M. 
6, száj 19, talp 4.5 cm. 4B.tipus. /Lt.sz. 16/1939,l/1/ 2. Két-
fülü bronzcsésze, m. 8, száj 8.5, fültávolság 15 cm /Lt.sz. 
16/1939,2, XXXVIII.t.l/.2/ 3. Fekete, sárgával lángolt tál pe-
remtöredéke. 8/1.tipus. /Lt.sz. 16/1939,3/ 4. Világos téglaszi-
nü omphalosos tál. M. 5.5, száj 15, talp 5.5 cm. LVII.t.14.ti-
pus. /Lt•sz. 16/1939,4/ 3. tipus. 5. Sötétszürke urna, LXXXVIL 
t.4.tipus. M. 42, száj 25.8, átm. 44, talp 16.4 cm. /Lt.sz. 
16/1939,5/. 
XI.sir. A balassagyarmati múzeumban. Visz. urnasir. 1. Sötét -
szürke, igen finom anyagú urna. Hasán négy kettős hornyolás.M. 
28, száj 13.5, átm. 26, talp 11.5 cm /Lt.sz.4688, LXXXIV.t.2/. 
2. Középszürke urna. M. 24, száj 15, átm. 22.6, talp 11 cm./Ii. 
sz. 4687, LXXXIV.t.6./ 
XII.sir. M.N.M.-ban. 1. Fényesdrapp bögre. M. 9.2, száj lo.8 , 
átm. 13.2, talp 4.6 cm. /LXIX.t.9.tipus, de gömbölyűbb. Lt.sz. 
68/1938,lo/. /Ha a lelet után nincs az őrzési hely feltüntetve, 
akkor M.N.M.-ban értendő./ 

1/ Tompa, Bericht, 53.t.l2. 
2/ Tompa, Bericht, 53.t.2. 
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Fibulák 
1. 4.4 cm h. bronz, spirális törött /Lt.sz. 147/191o,184,XIX.t. 
13/. 2. 3.3 cm törött spirálisú, vékony drót, a láb visszahaj-
lik ée díszítetlen. /Lt.sz. 147/191o,181/. 3. 6.2 cm h. törött 
rugóju bronzfibula, L 1,2.tipusú, visszahajló lábán egy gomb,vé-
ge profilált, rákapcsolódik a kengyelre. /Lt.sz. 147/191o, 187/. 
4. 4.3 cm h. vas, LT.2.tipusú, alsóhúros. 2-2 csavarodású /Lt. 
sz. 147/1910,193/. 5. U.a. H. 4.5 cm Lt.sz.147/191o.19o/. 6. 
Felsőhúros, 3-3 csavarodású, h. 5 cm vas /Lt.sz.147/1910,194 , 
XXI.t.12/. 7. U.a. töredék. /Lt.sz.147/191o,2o2,2o3/. 8. U.a. 
h. 5 cm. /Lt.sz. 147/1910,191/. 9. U.a.töredék /Lt.sz.l47/191o, 
2oo/. lo. 13.3 cm h. LT.2.tipusú vas, alsóhúros. XXII.t.6. ti-
pusú /Lt.sz. 147/191o,197/. 11. U.a. vas, töredék/Lt.sz.l47A91o, 
199/. 12. U.a. alsóhúros, töredék, plasztikus vésett disz. H. 
14 cm /Lt.sz. 147/1910,198/. 13. 11 cm h. vas, LT.2.tipusú,lá-
ba és kengyele rovátkolt, a lábon egy gomb. Alsóhúros, 2-2 csa-
varodású /Lt.sz. 147/1910,195/. 14. 2 db 4.8 cm h. alsóhúros , 
2-2 csavarodású bronz LT.2.tip. lábán kis rovátkolt gomb /Lt. 
sz. 147/1910,188 a-b/. 15. LT.2.tipusú töredék /Lt.sz.147/191o, 
122/. 16. Bronzfibula töredéke, lábon nagy gomb /Ltsz.I47/I9I0, 
2o4/. 

Kar^és_láb£erecek 

1. 7 cm átm. rovátkolt, pecsétlős végű bronzkarperec /Lt.sz. 
147/191o,145/. 2. 2 db 7 cm átm. babos bronzkarperec,a két vég-
ső tag nagyobb /Lt.sz. 147/191o,155-156/. 3. 6.6x 5.6 cm átm. . 
lapos bronzhuzal karperec /Lt.sz. 147/191o,177/. 4. 7 cm átm . 
hármas gyöngyözésii karika, bronz XXXVII.t.2o.tipus /Lt.sz. 
147/191o,15o/. 5. Nyolctagú hólyagos lábperec /Lt.sz.147/191o, 
176/. 6. Hólyagos bronzkarperec töredéke, sz. 4 cm. /Lt. sz. 
147/1910,178/. 7. Hólyagos karperec töredékei, egy tag 3x2.5<m 
/Lt.sz. 147/1910,178/. 8. Négytagú hólyagos lábperec.Egy tag 
m. 6 cm 1.tipus /Lt.sz. 147/1910,174/. 9. U.a. Egy tag m 7£> cm 
4.tipus /Lt.sz. 147/1910,172/. lo. Visz. öt v.négytagú hólya 
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gos lábperec töredéke, egy tag 5.5x4 cm /Lt.sz. 147/191o,174/. 
11. U.a. egy darab töredék, m. 7.4 cm./Lt.sz. 147/191o,173/ 12. 
Négytagú lábperec, átm. 9.4 cm /Lt.sz. 147/191o,175/. 

1. Két darab bronzhuzal gyürü, kétszeres csavarodású, átm.1.8 
cm /Lt.sz. 147/191o,169-7o/. 2. 2 cm átm. vasgyiirü. A vashuzal 
közepén vékony csatorna húzódik a szélekkel párhuzamosan, elől 
két egymásra keresztbe állított S képezi a diszt /Lt.sz. 14Xl91o. 
171/. 3. 5 cm átm. bronzkarika, nyitott, a lapnak egyik vége 
kiszélesedik, másik elkeskenyedik és dupla hurkot képez /Lt.sz. 
147/1910,211/. 4. Filigrán müvtl bronzlánc része /Lt.sz.147/191q 
125/. 5. Fehér-kék pávaszemes üveggyöngy./Lt.sz. 147/191o\214$/ 
6. Nyitott vaskarika, ráhúzva egy csont és egy üvegpasztagyöxig. 

Kardok 

1. 80 cm h. vaskard, tokjában. Markolat 3.tipus, kardfüggesztő 
3.tipus, koptató 1.tipus. Sz. 5 cm /Lt.sz. 147/191o,56/. 2. 67 
cm h. vaskard, tokjában. Sz. 4.9 cm. Markolat 1.tipus, kard-
függesztő 3.tipus, koptató 3.tip. /Lt.sz. 34/1929,1/. 3. 82 cm 
sz., h. 4.4 cm poncolt diszü vaskard /Lt.sz. 37/1939,3,XLII. t. 
lo/. 4. Az előbbi kardhoz tartozó hüvely töredék, sz. 4.4 cm 
kardfüggesztő 3.tipus /Lt.sz. 37/1939,4/. 5. Kb. 9o cm h. ket-
téhajtott vaskard, vékony hegyben fut össze. Kardfüggesztő 6. 
típushoz hasonlit, fent egészen egyenes a két nyelv és szoro -
san összetartozik /Lt.sz. 147/1910,61/. 6. 5 cm széles vaskard 
töredéke /Lt.sz. 147/191o,6o/. 7. 6.5 cm h. vaskard töredéke, 
tokjában /Lt.sz. 147/1910,62/. 8. 74 cm h. 4.6 cm sz. vaskard, 
töredékes /Lt.sz. 147/191o,53/. 9. Vaskard töredéke / Lt.s& 
147/1910,54/. 

Lándzsák 

1. 32 cm h. LT. 4.tipus /Lt.sz. 147/191o,65/. 2. U.o. 29.3 cm 
h. /Lt.sz. 147/191o,73/. 3. U.o. töredéke, h. 28 cm / Lt. sz. 
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/Lt.sz. 147/1910,64/. 4. tJ.o. h. 32 cm /Lt.sz.l47/191o,74/. 5. 
21.7 cm h. LT. lo.tipus /Lt.sz. 147/191o,68/. 6. Hasonló h.18, 
köpü 8 cm /Lt.sz. 147/191o,69/. 7. Igen széles levelű, LT. 12. 
tipus, de a levél egyenesebben ugrik ki. H. 24 cm/I.t.sz.37/1939, 
2/. 8. Széles levelű, h. 21 om L.T.13.tipus /Lt.sz.34/1929,2/. 

»géb leletek 

1. Kétezer csavart nyolcasokból álló vasláncok töredékei / Lt. 
sz. 147/191o,91,lo4,lo5/. 2. 15 om h. köszörűkő, egyik végén 
átfúrt /Lt.sz. 147/1910,2o6/. 3. 2o cm h. vas ollé, LIII.t.24. 
tipus /Lt.sz. 37/1939,1/. 4. 22 cm h. vasásó. /Esztergomi Múz. 
Lt.sz. 1438 LIII.t.2o/, 5. 4 cm átm. koncentrikus körökkel di-
szitett csontkorong /Lt.sz. 147/1910,216/ XXXVII.t.19/.6. Cson-
kakúp alakú átfúrt agyagorsógomb /Lt.sz. 147/191o,21o/. 7.Vas-
ollónak fél töredéke /Lt.sz. 147/191o,78/. 

Urnák 
1. Fekete, téglavörös alapú. Pereme letört. LXXXIV.t.l.tipus. 
M. 35, /száj 13/ átm. 32, talp 13 cm /Esztergom, Múz. Lt.sz . 
1438/. 2. Fekete, téglavörös alapanyagú. M. 32.2, száj 8. 4, 
átm. 34.6, talp 13.2 cm. LXXXIV.t.3.tipus /Esztergom, Múz.Lt. 
sz. 1437/. 3. Sötétszürke^ vörössel lángolt. M. 38, száj 21, 
átm. 36, talp 16 cm. Hasa felett 2x2, hasán négy hornyolás. -
LXXXIV.t.l.tipus /Lt.sz. 147/191o,4/. 4. Világosszürke, taüpa 
kissé laposan beugrik. M. 38, száj 16.8, átm. 36, talp 13.6 cm 
/Lt.sz. 147/191o,2, LXXXIII.t.9/. 5. Sötétszürke urna^ LXXXVI. 
t.5.tipus. M. 38, száj 15.5, átm. 31, talp 14 cm?Lt.sz.l4?/l91o, 
1/. 6. Hamuszürke, finom felületü LXXXI.t.lo.tipus, hasa felett 
egy borda. M. 24, száj 14.5, átm.' 26, talp lo.5 cm /Lt.sz. 
147/191o,5/. 7. Sötétszürke omphalosos. M. 17, száj 14.5, átm 
21.5, talp 11 cm /Lt.sz. 147/191o,6. LXXXI.t.14/. 8. Hasonló, 
sötétszürke, élesen profilált. M. 15, száj lo, átm. 2o, talp 
8.8 cm. /M.N.M. katalogizálatlan./ 9. Sötélssürke, m. 14.7,száj 
16.6, átm. 18.2, talp lo.5 cm /Lt.sz. 147/191o,28, LXIII.t.7/. 
lo. Világosszürke, rosszul iszapolt fazák. LXXlX.t.2.tipus. M. 
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21.6, száj 25 cm, átm. 31.5, talp 11 cm /Balassagyarmat, Muz.Lt. 
sz. 1937/ 

Bögrék 
I. Sötétszürke, omphalosos bögre, vörössel lángolva. M. 12, 2 , 
száj 2o, átm. 21.5, talp 7.5 cm /Esztergom, Múz. Lt.sz. 1435 , 
LXVIII.t.2/. 2. Sötétszürke, omphalosos, m. 16.6, száj 2o.5,áhn. 
28, talp 9 cm LXVII.t.8.tipus /Esztergom, Múz. Lt.sz. 1436/. 3. 
Sötétszürke, omphalosos. M. 15.5, száj 18, átm. 25, talp 8.5 cm 
LXVII.t.16.tipus /Lt.sz. 147/1910/ LXVIII.t.1. 4. Szürke, vörös-
sel lángolt, jó iszapolású. Nyakán erősen látszik a korongolás 
nyoma. M. 17.5, száj 23, átm. 29, talp lo.5 cm LXIX.t.5. tipus., 
/Lt.sz. 147/191o,9./ 5. Kivül fényes feketére polirozott, belül 
szürke, omphalosos bögre. M. 13.4, száj 19, átm. 24.5, talp 9.4 
cm./M.N.M. Lt.sz. nincs, LXVII.t.3«/ 6. Világosszürke, fényezett 
felületü, lapos omphaloseal ellátott. LXIX.t. 14.tipus. M. 13.4, 
száj 13, átm. 19, talp 7.6 cm /Lt.sz. 147/191o,8/. 7. Fekete,vö-
rössel lángolt, LXIX.t.14.tipus. M. 17.2, száj 12.7, átm; 2o , 
talp 8.2 cm /Lt.sz. 147/191o,7/. 8. Világos, ezüstszürke kis 
bögre, LXVIII.t.18.tipus, de'nyaka még karcsúbb. M. lo.2, száj 
6, átm. 11, talp 5 cm./Esztergom, Múz. Lt.sz.?/9. Világosszürke, 
erős korongolás nyomokkal. LXVIII.t,8.tipus. M.8, száj 9, átm. 
II.4, talp 5.6 cm /M.N.M. Lt.sz. nincs./ lo. Szürkésdrapp, kis, 
homorúan beugró talpa van. Alsó részén sok hornyolás. XVII.t.12. 
forma, de nincs rajta borda. M. 9.8, száj 11, átm. 14.5, talp 
6.3 cm /Lt.sz. 147/191o,13/. 11. fényes barna, kis talpon áll , 
formája LXVIII.t.19. Pereme kihajló. M. lo, száj lo.2, átm. 14, 
talp 6 cm /Lt.sz. 147/191o,13/. 12. Világosszürke, sárgás, vas-
tagfalú. LXVIII.t.17.tipus. M. 5, száj 8, talp 5 cm / Lt. sz. 
147/191o/. 13. Fényes sárgára polirozott, szalagfülü egyfülü 
bögre, kis talpon áll. M. 11, száj 5.8, átm. 9.2, talp 4.4 cm 
/Lt.sz. 147/191o,41, LXXH.t.12/. 14. Fekete, téglavörös alapú, 
egyfülü bögre. Bekarcolt pont és koncentrikus kördiszités van 
nagy körben. Szalagfül, ezen zsinórszerüen csavart kiemelkedő 
szalag, ez is pontozott. A fül fent bikafejszerü képződménybea 
végződik, jől látszik a két fül és szemének helye. M. lo.4,száj 
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8.8, átm. 13, talp 6.4 cm /Esztergom, Múz. Lt.sz.1439,LXXIII.t. 
4/. 

1. Grafitozott, pereme alatt ferdén rovátkolt, szélesszájú. M. 
12.8, száj 16, talp 9 cm. 3.tipusú edény. /Lt.sz. 147/1910,31/ 
2. Sötétszürke, grafitozott, 5.forma. M. 11.5, száj 11.5, átm. 
13.5, talp 7.4 cm. 5.tipus. /Lt.sz. 147/191o,32/. 3. Sötétszür-
ke, kissé grafitozott, nem diszitett, sima felületü. 1.tipus . 
M. 7.5, száj 9.5, talp 6 /Lt.sz. 147/191o,34/. 4. 1.tipus dur-
va, diszitetlen. M. 6.5, száj 8, talp 6 cm./Lt.sz.147/1910,38/ 

Tálak 
1. Fekete, omphalosos, élesen profilált. M. 6, száj 15,talp 442 
cm. 3. tipus /Lt.sz. 147/191o,22/. 2. Hasonlő, szürkés fekete. 
M. 5.5, száj 16, átm. 14.8, talp 3.5 cm. 3.tipus. Lt.sz. 147/t9U>, 
23/. 3. Finom, fekete, omphalosos. M. 5.2, száj 13, talp 2.2 cm 
5.tipus /Lt.sz. 147/191o,24/. 4. Sötétszürke, omphalosos 5. ti-
pus. M. 5.5, száj 18, talp 5.5 cm /Balassagyarmat, Múz. Lt.sz. 
nincs/. 5. Sötétszürke, fényezett lapos omphalossal ellátott . 
LVII.t.lo.tipus. M. 7.4, száj 21.8, átm. 23, talp lo.5 cm /M.N. 
M. Katalogizálatlan/. 6. Fekete, simitott felületü, omphalosos. 
M. 11,5, száj 27.4, talp 6.8 cm 8/2 tipus. /Lt.sz. 147/191o,21 
a/. 7. Drapposszürke, omphalosos, 8/2. tipus. M. 7, száj 18,talp 
6.5 cm /Lt.sz. 147/191o,21/. 8. Belül vörös, kivül sötétszürke, 
8/2 tipus. M. 7.5, száj 16, talp 6.5 cm /Lt.sz. 147/1910,27/ . 
9. Sötétszürke tál. M. 8.5, átm. 2o, talp 7 cm /Lt.sz. 147A91Q 
4o, LVIII.t.21/. lo. Drapposszürke, gömbölyű forma lo.forma talp 
nélkül. M. 12, száj 2o, talp 14 cm /Lt.sz. 14o/191o,26/. 

Nógrád vnu 
Benczurfalva.Vátel útján került a M.N.M.-ba egy 11.7 cm h. al-
sóhúros, LT.2.tipusú vösfibula. A húr a fej körül meg van csa -
varva. Spirálisa l-l csavarodású. A visszahajló láb egészen a 
fej mellett simán kapcsolódik a kengyelre és közepe tájén egy 
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gomb van. Lt.sz. 73/1939. 
Bercel. Balassagyarmati múzeumban egy visz. összetartozó lelet» 
1. Közópazürke, fésűs diszitésü edény. 2.tipus. Ii. 6.6, száj 8.5. 
talp 6 cm /LUV.2 Lt.sz. 6185/. 2. Négytagú hólyagos karperec , 
2 db. Egy tag átm. 5 cm /Lt.sz. 6183, 6184/. 3. Félköralakú,5.5 
cm átm. lignit karperec. Lt.sz. 6186. 
Kassai Húzetuaban sötétszürke tál töredéke, 7.tipus. M. 9.5,száj 
17, átm. 19.5 cm. Lt.sz. 2269. 
Bocsárlapuitő. 12o cm h. bronzlánc /H.H.M.Lt.sz.lo2/1876.XXXIV. 
t.7/. 
Csécse. 1. Babos bronzkarperec töredéke, IX.t.6.tipus /M.N. H. 
Lt.sz. 13o/1885/. 2. Rovátkolt, pecsétlős végű bronzkarperec tö-
redéke. /M.N.M. Lt.sz. 130/1885,2/. 
Heréd áa Hatvan között1/ vasútépitésnél került elő két edény -
ke. 1. Mélyen ülő hasú, élesen profilált kis bögre. LXXI.t.ll. 
tipus, de hasa még mélyebben ül ós nyaka karcsúbb. M. 8,4,száj 
5.2, átm. 1.6, talp 3.4 cm /M.N.M. Lt.sz. 21/1898,6/. 2. Durva 
szürke agyagból készült bögre. Kettős csonkakúp alakú, szája 
széles, nyaka nincs, kis talpon áll. M. 7.4, száj 6, átm. lo.6, 
talp 3.6 cm /M.N.M. Lt.sz. 21/1898,5/. 
Ipolykürt. Mon.Nógrád, 336.1. mint kelta lelőhelyet emliti. 
Kishartyán. Hon.Nógrád,336.1.mint kelta lelőhelyet emliti. 
Kisterenye.Mon.Nógrád. mint kelta lelőhelyet emliti. 
Kóad, A község nyugati szélén kerültek elő a leletek évek óta, 
a Tóth Sándor háza mellett elterülő szántóföldeken. A leletek 
zöme Kund Elemér birtokába került. A Fleissig gyűjtemény is 
több értékes darabot szerzett meg. A M.N.M.-ba nagytömegben ke-
rültek be leletek, sajnos azonban nagyobbrészt szórványleletek-
ről van szó. Néhány darab a váci múzeumba került. Fettich Nán-
dor 6 sirt tírt fel. E sirokat az Arch. Ért-ben publikálta.2/ A 
1/ Bion. Nógrád,336.1. ' 
2/ Pettiph Nándor, Prehisztorikus temető nyomai Kósdon, Nógrád-

megyében, AÉ,1923-26, O.F.XL.k.235-241.1. Márton,Dolg.l5o -
153.1. 115-116.1.8.9.kép. 



- 163 -

fentebb említett leleteken kivili két, a találók szerint össze-
tartozó sir anyaga a Fleissig gyűjteménybe került: 1. 6 cm átm. 
babos bronzkarperec IX.t.12,tipus.2. 5 cm h. bronzfibula, vé-
kony bronzhuzal, viaszahajló lábán egy gomb. 3-3 csavarodásé , 
felsőhúros.2.5 cm h. 3-3 csavarodásé, felsőhúros, "madár-o 
fejű" vasfibula. / 4. 2 db 7-7.5 cm átm. bronzkarperec. Vékony 
szalag, végén kissé megkeskenyedik és rovátkolásban végződik.A 
huzal három részre van osztva, finom, filigrán diszitéasel el-
látva.3/ Visz. csontvázsir a bemondás szerint. 
1. Finom ezüstre grafitozott bögre, 9.tipus, belül nincs koron-
golás nyoma és felülete teljesen sima, csak a perem alatt fut 
egy sor bekarcolt fenyőgaly minta. M. U , száj 12, talp 8.5 cm'/ 
2. Középszürke, finomra simitott omphalosos tál. Hasa felett 
egy hornyolás, a hason két hornyolás közt szaggatott bekarcolt 
vonal.3.tipusú, M, 11.5, azáj 26, talp 7 cm. Mind a két edény-
.ek a Lt.sz.331. A "331-es edényben a köv. tárgyak voltak." 3. 
Lt.2.tipusú bronzfibula töredék. A láb hosszan, simán kapcso-
lódik a kengyelre. A lábon ezenkivül egy hosszúkás hengerecske 
van. 4. Vasfibula rugórésze, és a lábnak egy darabja összefor-
rott egy bronzfibula kengyelével és tlitartójávai. A bronzfibu-
la LT.2.típusúnak látszik, a visszahajló lábon két szétnyomott 
gömb. 5. Lapos bronzkarika töredéke. 
A következőkben a Nemzeti Múzeumban és a Fleissig gyűjtemény -
ben levő leleteket typológiailag soroljuk fel. 

I._Fibulák 

1. 8.5 cm h. LT.l.vasfibula. Spirólszerkezete törött. Kengye-
le széles, vastag. Rövid visszahajló lábán egy kerek gomb, a 
láb vége rovátkolt. /Fleissig,228/. 2. 3 cm h. vasfibula,visz-
szahajló lábán egy gomb. Erősen rozsdás. /Fleissig,288/. 3. 5 
cm h. bronzfibula, spirálisa törött, LT.l.tipusú, visszahajló 
1/ Tompa, Bericht, 56.t.ll. 
2/ U.o. 56.t. 9. 
3/ Tompa, Bericht, 56.t.4-5. 
4/ Tompa, Bericht 56.t.l8. 
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lábán egy gomb, két körgyűrű közt a láb eláll a kengyeltől . 
/Heiseig 3oo./ 4. 4.6 cm h. rovátkolt kengyelt!, profilált lábú 
LT. 1. tipusú, felsőhúros, 3 + 3 ' csavarodású vasfibula /M. N. 
M. 23/1935.1/ 5. 4.5 cm h. LT. 1.tipusú bronzfibula. Kengyele 
lapos huzal, ezen rovátkolt esik, a láb madárfejben végződik,u-
gyancsak rovátkolt. Spirálisa törött.2/ M.N.M, 47/929,8, XIX.t. 
7/. 6. U.o. 3 cm h. felsőhúros, 2 + 3 csav. bronz.3/ 7. 3.5 cm 
h. bronzfibula, Lt. l.tip. 4-4 csavarodású, felsőhúros. Vissza-
hajló lábán gomb és vége profilált. Ráfekszik a kengyelre. /M. 
N.M. Lt.sz. 25/1929,25/. 8. Vasfibula lábtöredéke, u.o. /M. N. 
M. 46/1929,15/. 9. 5.4 cm h. LT.l.tip. vasfibula. Rozsdás. A 
visszahajló láb simán, hosszan fekszik a kengyelre, XX.t.14.ti-
pus /M.N.M. Lt.sz. 17/1931,3/. lo. 9 cm h. hasonló vasfibula. 
/M.N.M. 46/1929, lo, XX.t.ll/ 11. 4.4 cm h. összerozsdásodott 
vasfibula. Hasonló tipus /M.N.M. 17/1931,4a/. 12. Hasonló ti-
pusú vasfibula, h. 3 cm /M.N.M. 46/1929,11/. 13. Vasfibula tö-
redéke, 3-3 csavarodású felsőhúros /Pleissig gyűjt./4/ 14. 4.5 
cm h. bronzfibula, felsőhúros, visszahajló lába letört /Beimig 
gy. 238/. 15. 3.4 cm h. vasfibula, rozsdás, LT.l.tip. vissza-
hajló lábán gomb és láb vége kettéválik. /M.N.M. 36/1931,6/16. 
Vasfibula 5.5 cm h. töredéke /M.N.M. 36/1931,7/. 17. 2.7 cm h. 
felsőhúros 2+4 csavarodású vastag, tömör dobformájú kengyellel. 
LT.tip. bronzfibula. /M.N.M. 23/1935,3/.5/ 18. 3.6 cm h. 3 - 3 
csavarodású, felsőhúros bronzfibula. Kengyele dobszeriien meg -
vastagodik, tömör./M.N.M. 47/1929,7, XX.t.8./6/ 19. 2.6 cm h. 
bronzfibula, felsőhúros, XX.t.l.tipus /M.N.M. 25/1929,38/. 2o. 
3.5 cm h. 3-3 csavarodású, felsőhúros bronzfibula. Visszahajló 
lábán egy gomb, vége kétszer profilált, a láb simán fekszik rá 

1/ Fettich, i.m. 7.t.kép 2. 
2/ Fettich, i.m. 234.1.71.kép.1. Márton, Arch. Hung.XVII.6. 
3/ Fettich, i.m. 7.t.kép 2. 
4/ Tompa, Bericht, 56.t.8. 
5/ Fettich, i.m. 71.kép 4. 
6/ Fettich, i.m. 236.1. 71.kép,6. Márton,Arch.Hung.XVII.t.2. 
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a kengyelre. 21. Hasonló vasfibula lábtöredéke /M.N.M.46/1929 , 
15/. 22. HaBonló vasfibula 5.5 cm h. töredéke, 2—2 csavarodásé, 
felsőhúros, lábán egy gomb /M.N.M. 46/1929,18/. 23. l-l csava -
rodású, 11 cm h. törött vasfibula. lábán egy gomb, a láb letört 
/Fleissig gy. 288/.V 24. 6.8 cm h. 2-1 csavarodásé, felsőhúros 
vasfibula. Lábán egy gomb, vége profilált, simán fekszik a ken-
gyelre /M.N.M. 22/1928,6/. 25. 7.5 cm 3-3 csavarodásé, felsőhú-
ros vasfibula. XX.t.5.tipus, gombja díszítetlen /M.N.M.22/1928, 
7/. E két utóbbi darab a bejegyzések szerint csontvázak mellől 
került elő. 26. 7.6 cm h. 3-3 csavarodásé, felsőhúros, hasonló 
típusú vasfibula. /M.N.M. 46/1929,14/. 27. 7.5 cm h. 2-2 csava-
rodásé, felsőhúros IT.2.tipusú bronzfibula. Lábán trombitamus-t-
rával és S alakokkal plasztikusan diszitett gomb /M.N.M.25/1929, 
35/. 28. 2 db 4.5 cm h. LT.2.tipusú, felsőhúros bronzfibula . 
/Fleissig gy. XXI.t.6./2/ 29. 3 cm h. 3-3 csavarodásé, felsőhú-
ros LT.2.tipusú bronzfibula. XX.t.2.tipus, a láb egészen rákap-
csolódik a kengyelre /Fleiseig gy. 288/. 3o. LT.2.tipusú vasfi-
bulának 8.5 cm h. töredéke, hiányzik a fej és a spirális. A láb 
hosszan hátul a fej mellett kapcsolódik a kengyelre. Plasztikus 
trombitamustrával diszitett a láb és a kengyel. /Fleissig gy./ 
31. 9.5 cm h. LT.2.tipusú felsőhúros vasfibula. Hosszan elnyúj-
tott forma, lábán egy kis gomb. /Fleissig gy./3/ 32. LT.2. ti -
pusú, hosszan elnyújtott, hátul kapcsolódó bronzfibulának töre-
déke. /M.N.M. 46/1929,1/ 33. Vasfibula lábtöredéke. /M.N.M. 
46/1929,13/ 34. Vasfibula rugótöredéke. /M.N.M. 46/1929,17/ 35. 
Vasfibula rugótöredéke /M.N.M. 46/1929,17/. 

Karperecek 
1. 7 cm átm. rovátkolt bronzkarperec, IX.t.13.tipus. Végei szo-
rosan egymáshoz érnek /M.N.M. 22/1928,8/. 2. Lapos szalag brona-
karperec töredéke. XXIX.t.l.tipus, de a befejező tag háromszar 
tagolt /M.N.M. 22/1928,9/. E két darab a 22/1928.sz. fibulákka] 
együtt a bejegyzés szerint csontvázak mellől került elő. .3.Két 
darab 6.2x5.2 cm átm. rovátkolt, belül sima bronzkarperec /M.N. 
1/ Tompa, Bericht 56.t.l2. 
2/ Tompa, Bericht 56.t.l4. 
3/ Tompa Bericht, 56,t,13. 
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M. 25/1929, 42-43/.V 4. 6.4 cm átm. rovátkolt pecsétlőe végU 
bronzkarperec. XXVII.t.9.tipus /M.N.M. 31/1929,8/. 5. 2 db.la-
pos huzal bronzkarperec, profilált végekkel. XXIX.t.2.tipus,de 
keskenyebb /M.N.M. 56/1929, 6-7/. 5. 7*8 cm átm. baboa bronz -
karperec, IX.t.6.tipus, de nagyobb távolságra esnek a tagok e^-
mástől. /M.N.M. 25/1929,27/. 6. 7x7.5 cm átm. bronzkarperec,ba-
bos. A babok egymástól aránylag távol esnek és közben egy kis 
kiugrás tagolja a huzalt /Fleissig gy. 283/. 7. Babos 8x7 cm 
átm. bronzkarperec, egymástól távol eső tagokkal /Fleissig gy. 
288/. / 8. 7x4.5 cm átm. lapos huzal vaskarpereo. /Fleissig gy. 
288, XXIX.t.l/. 9. 5 cm átm. kerek átmetszeti! huzal-karperec . 
Végei harmadrészben egymásra futnak. XXVIII.t.6. tipus / M.N.M. 
46/1929,2/. lo. 2 db 7 cm átm. kétszer körbe csavart vashuzal 
karperec. Az egyikre kis vaskarika van ráhúzva /M.N.M.56/1929, 
8/. 11. Félkörös átm. lignitkarperec töredéke /M.N.M.25/1929, 
lo/. 12. 8 cm átm. rovátkolt üreges bronzpléh 2 db /Fleissig gr. 
XXVIII,t.2/. 13. Üreges rovátkolt bronzpléh karperec töredékei 
/M.N.M. 46/1929,7a-c/. 14. Hármas gyöngyözésü hólyagos karperec 
töredékei /M.N.M. 46/1929,8/. 15. 7.5x8.5 cm átm. bronzkarperec. 
Hovátkolt karperec az utolsó három tagon bevésett kördiszités. 
/M.N.M. 25/1929,8/. 16. Kis hólyagos bronzkarperec töredékei/M. 
N.M. 46/1929,9/. 17. Kis hólyagos bronzkarperec töredékei, a ta-
gok egymástól kis távolságra fekszenek /M.N.M. 25/1929,4o/. 18. 
Öttagú hólyagos lábperec. Átm. 9 cm /Fleissig gy, 97/. 19. 9 cm 
átm. hólyagos bronzkarperec /Fleissig gy. 179/. 2o. 8 cm átmjfe-
hér és világoszöld üveg karperec. /Fleissig gyűjt.XXXII.t.3/. 

Gyürük_és_egyéb.ékszerek 

1. 3.5 cm széles és 2.7 cm h. bronzövkapocs, tetején S minták-
ból összeállított diszités foglal helyet félköralakú gombon,és 
téglalap formájú alapból kampó nyúlik ki. Vas /Fleissig gy.288, 
XXXIII.t.15/.3/ 2. 5.2 cm átm. kúpalakú bronzveret, finom spi-
1/ Tompa, Bericht, 55.t.13.1. 
2/ Tompa, Bericht 56.t.ll. 
3/ Márton, Arch. Hung. 73.1.15.kép. 
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rális formájú filigrán diszités fedi, két oldalt két karika fút-
ként szolgál./Fleissig gy./1/ 3. 2 cm átm. bronzgyiirü, hátul 
ferde rovátkolással diszitett, előlapja kiszélesedik ás kát 
fekvő S disziti /Fleissig gyüjt.288 XXXIII.t.6/. 4. Három da-
rab nyeregformán meghajlított bronzhuzal gyürü. Átm.2 cm 1X211. 
t.5.tip. /Fleissig gyűjt. 288/ 5. 2.2 cm átm. kerek átmetszett! 
bronzhuzalból készült gyürü. Végei egyharmadban egymásra fut -
nak /M.N.M. 47/1929,lo/.2/ 6. U.a. vas, átm. 2.4 cm. / M.N.M. 
17/1931,6/. 7. Bgész vékony bronzezálból hajlított karikák /M. 
N.M. 25/1929,41/. 8. lo5 cm h. finom bronzlánc./M.N.M. 25/1929, 
9/.3/ 9. Koráll nyaklánc részei /M.N.M. 25/1929,44/. lo. Lapos 
láncszemekből állá lánc. Ezeket a szemeket még finomabb bronz-
láncszemek fogják össze /K.N.M. 22/1928,lo/. 11. 165 cm h.3 mm 
h. szemekből állá bronzlénc. /M.N.M. 22/1928,11/ a kát utóbbi 
lelet a többi 22/1928 Lt.az. darabokkal csontvázak mellől kerül-
tek elő. 12^ 2.5 om átm. lapos bronzkarika./M.N.M. 23/1935,4/4/ 

Kardok 

1. 81 cm h. vaskard. Sz. 5.8 om. A kardfüggesztő 4.tipus.Kard-
koptató 1.tipus /M.N.M. 22/1928,l/.5/ 2. Három részbe hajtott 
vaskard. Kardkoptató 1.tipus. összehajtott állapotban hossza 
27 cm /M.N.M. 22/1928,2/.é/3. 5.5 cm sz. és 2o cm h. vaskard 
toktöredéke. Felső részén két delfinformájü inkrusztált dlszi-
tés /M.N.M. 22/1928,3/.7/ 4. 8o cm h. 4 cm sz. kát részbe haj-
lított vaekard. Kardfüggesztő 4.tipus, kardkoptató 4.tipus./M. 
N.M. 25/1929,31, LXIII.t.6/. 5. 72 cm h. 5.5 cm sz. vaskard .tok-
ja csak töredékekben maradt meg. Kardkoptaté 4.tipus /M.N.M. 
36/1931,1/. 6. Három részbe hajtott vaskard. Jelenlegi állapo-

1/ Tompa, Bericht, 56.t.lo. 
2/ Fettich, u.o, 234.1. 7o.kép 2. 
3/ Tompa, Bericht 55.t.l4. 
4/ Fettich, i.m. 7o.kép 7. 
5/ Márton, Arch. Hung. XXVII.t.3b,Tompa, Bericht 55.t.l. 
6/ Tompa, Bericht 55.t.2. 
7/ Márton,Arch. Hung. XXVII.t.3a. Tompa, Bericht 55.t.lo. 
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tában 21.5 cm h., sz. 4.2 cm. Markolata kettős gombban végző-
dik. Kardkoptató letört. Függesztő 5.tipus /M.N.M.25/1929,18/, 
XLIII.t.4/. 7. Kettéhajtott töredékes vaskard, összehajtva h. 
34 cm, sz. 5.5 cm /M.N.M. 25/1929,11/. 8. Vaskard töredékei/M. 
N.M. 56/1929,8/. 9. ösezerozsdásodott vaskard töredékei /M.N.M. 
17/1931,la-g/. lo. ötrészbe hajlított vaskard, mai állapotában 
hossza 13 ca. Koptató 4. tipus. A tok közepén éles borda fut. 

1. 24 cm h. téglalap alakú félkörivü pajzsdudor. Két pereme le 
van törve /M.N.M. 17/1931,2/. 2. 22 cm h. pajzsdudor töredék . 
Két domború, szabálytalan háromszög alakú lap van meg. Eredeti 
állapotában két összefüggő részből állt. A két tag közepén via-
szintes borda fut, végein egy szeglyuk. /M.N.M. 36/1931,5a-b, 
XLIX.t.7/ 

Lándzsák 

1. 51 cm h. vaslándzsa LT.l.tipus /M.N.M. 22/1928,4/. 2. 45 cm 
h. vaslándzsa, u.o. /M.N.M. 36/1931,2/. 3. Töredékes vaslánd -
zsa, h. 23 cm /M.N.M. 25/1929,15/. 4. Vaslándzsa töredékei /M. 
N.M. 46/1929,5a-b/. 5.. 33 cm h. vaslándzsa./M.N.M. 36/1931,3/3' 
6. 27 cm h. vaslándzsa /M.N.M. 31/1929,3/.2/ 7. 31.8 cm h.vas-
lándzsa.3/ 8. 17 cm h. vaslándzsa /M.N.M. 47/1929,2/.4/ Ketté-
hajtott vaslándzsa, h. 25 cm /M.N.M. 25/1929,12/. lo. Három -
részre hajtott, széles levelű lándzsahegy./Fleissig gyűjt.288/ 

Láncok 
1. Hat hatszor csavart nyolcasokból álló vaslánc/M.N.M.25/1929, 
3o/. 2. Hétszer csavart nyolcasokból álló karikában végződő 
vaslánc /M.N.M. 31/1931,24a-24b/. 3. Négyes fonatú vaslánc tö-
redéke /M.N.M. 25/1929,28. LI.t.6/.5/ 4. U.o. töredék /M.N.M. 
1/ Tompa, u.o. 55.t.6. 
2/ Fettich, u.o. 238.1.72.kép 4. 
3/ Fettich, u.o. 238.1. 72.kép 5. 
4/ Fettich, u.o. 238.1. 72.kép 6. 
5/ Tompa, Bericht, 55.t.ll. 
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47/1929,3/. 5. Vékony bronzhuzal karikából álló lánc. A kari -
kákát duplán kis bronzszemek tartják össze. H. 7 om. / M.N.M. 
22/1928,lo/. 5. Vas kardkötőlánc töredéke /M.N.M. 22/1928,5/ a 
többi 22/1928 leletekkel együtt csontvázak mellől. 

1. 29 cm h. vaskés LII.t.5.tipue /M.N.M. 25/1929,16/. Állitó -
lag égetett sirból. 2. Vaekés töredéke. A nyél derékszögben baj-
lik vissza, végén gomb /M.N.M. 25/1929,24/. 3. Vaskés 11 cm-es 
töredéke /M.N.M. 25/1929,13/. 4. U.a. töredék /M.N.M.25/1929 
14/. 5. U.a. töredék /M.N.M. 25/1929,3o/. 6. 15 cm h. v&akéaSl/ 
Hosszúkás téglalap alakú penge, melyből két vaszár nyúlik ki . 
/M.N.M. 31/1929,6, LIII.t,18/. 7. Hajlitott kis vaskéspenge,h.. 
11 cm /Fleissig gyűjt.288 lll.t.11.tipus/. 8. 38 cm h. vaskés, 
LII.t.7»tipus, de nyelén nincs körgyűrű /Fleissig gyűjt.288/. 
9. 34 cm h. vaskés /Fleissig gyűjt. LII.t.8/. lo. 12 cm h.vas-
csipesz /?/ M.N.M. 31/1929,4/. 11. 9 cm átm. karikába hajtott 
vaslánc, kis karikában végződik /M.N.M. 46/1929,2a/.1/ 12. 4 
cm átm. lapos vaskarika /M.N.M. 47/1929,4/2/ 13. 3 cm átm. la-
pos bronzkarika /M.N.M. 47/1929,4/.3/ 14. 2.8 cm átm. bronzka,-
rika /M.N.M. 46/1929,3/.4/ 15. 2 cm átm. lapos vaskarika/Hete-
sig gyűjt. 288/. 16. 11 cm h. bronzcsüngő, csipkézett szélű, 
kis karikában végződik, a testet bronzszál képezi.amelyet két 
gomb szakit meg /M.N.M. 25/1929,2/. 1?. 9.5_cm h. vasrúd/Fleis-
sig gyűjt. 288/. 18. Csavart nyolcas által képezett kettős 
vaskarika. Egyik karika átm. 6, másiké 4 cm. 19. 11 cm h. kö-
szörűkő /M.N.M. 47/1929,16/. 2o. Két darab köszörűkő töredék. 
/M.N.M. 31/1929,7/ 21. Vastöredékek /M.N.M. 25/1929,17/. 22. 
Vasszögek és karikák töredékei /M.N.M. 31/1929,11/. 23. Profi-
lált vasszögfej /M.N.M. 17/1931,5/. 

1/ Tompa Bericht, 55.t.9. 
2/ Fettich, u.o. 236.1. 7o.kóp 8. 
3/ Fettich, u.o. 234.1. 7o.kép 7. 
4/ Fettich, u.o. 72.kép 2. 
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Orsókarikák 

1. Kettőacsonkakúp alakú átfúrt, szürkeszinü /M.N.M. 25/1929,6 
Uli.t.14/. 2. Csonkakúp alakú, átfúrt, szürke /M.N.M.25/1929, 
7/. 3« Lapos szürke agyag, szabálytalan báromszög / M. N.M. 
47/1929,12/.V 4-5. Lapos szürke, edényfalbúi kivágott, korong-
alak. /M.N.M. 47/1929,13-14./2/ 

Ornák 
1. Középszürke urna. M, 39, száj 19, étm. 34, talp 14 cm /M.N. 
M. 25/1929,1. LXXXIV.t.3/. 3/ 2. Sötétszürke, fényesre polirozott 
urna, M. 26.6, száj 12,5, átm. 23.6, talp lo cm. Talp közepén 
kis omphalos. LXXXVI.t.12.tipus /M.N.M. 25/1929,32/. 3. Sötét-
szürke urea. H. 27, száj 14, átm. 26, talp 11 cm. / M. N. M. 
56/1929,2/.4/ 4. Sötétszürke, fényezett felületü urna. M. 3o, 
száj 14.6, átm. 22, talp 11 cm. Talpa közepén kis omphalos.Fel-
ső részén két hornyolás közt beslmitott rácsdiszités. Alsó ré-
szén három hornyolás. /Fleissig gyűjt. XCI.t.4/. 5. Középszürke 
urna, hasa felett körgyűrű, nyaka összeszűkül a_has felett és 
innen egyenesen megy. M. 26, száj 17, átm. 27, talp 11,5 cm. 
/Fleissig gyűjt./ 6. Középszürke fazék, talp közepén kis ompha-
los. M. 21, száj 15, átm. 2? cm /Fleissig gyüjt.LXXIX.t.6/. 7. 
Világosszürke, vastagfalú fazék, talp közepén kis omphalos.Száj 
átm. 24 cm /Fleissig gyűjt. LXXIX.t.5/. 

Bögrék 
1. Durva, kézzel készült, egyenesfalú bögre. Szája megtörik és 
beugrik. M. 8.6, száj 9.2, talp 6.4 cm /M.N.M. 17/1931,9/. 2. 
Sárga agyag, kézzel formált, durva. H. 9.2, száj 12, talp 8 cm. 
A száj alatt mély hornyolás /M.N.M. 46/1929,21, LXII.t.6/. 3. 
Kézzel formált sárgás, négy bütyökkel ellátott. M. 5.4, száj 6, 
1/ Fsttich, u.o. 72.kép 11. 
2/ Pettich, u.o. 72.kép 13. 
3/ Tompa, Bericht 54.t.4. 
4/ Tompa, u.o. 54.t.5. 
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talp 4.4 cm /M.N.M. 25/1929,36/. 4. Fekete, kézzel formált,egy-
fülü. /M.N.M. 25/1929,4,LXII.t.5/. 5. Kézzel formált, virágcse-
rép formájú edény töredékei /M.N.M. 56/1929,3/. 6. Kézzel fóru-
mait szürke bögre. M. 9 cm átm. 8 cm /Fleissig gyüjt.LXII.t.9/. 
7. Fekete, polírozott felületü, téglavörös alapú. Talpán kis 
omphalos. M. 15, száj 14, átm. 18.6, talp 6.8 cm /M.N.M.17/1931, 
lo, LXVIII.t.2o/. 8. Sötétszürke, fényezett felületü, talp kö-
zepén lapos omphalos. LXVIII.t.l.tipus, de hasa mélyebben esik. 
M. 13.7, száj 15, átm. 21, talp 9.6 cm /M.N.M. Lt.sz.25/1929, 
2/. 9. Világosszürke, talp közepén kis omphalos. LXVII.t.19.ti-
pus. M. 12, száj 15.6, átm. 19.4, talp 8 cm /M.N.M.25/1929,20/1 
lo. Középszürke, talpon omphalos. M. 14.5, száj 19, átm. 22.5, 
talp 6.8 cm. LXVII.1.16.tipus /M.N.M. 46/1929,22/. 11. Közép -
szürke, téglavörös alapú, omphalosos. M. 11.5, száj 16, átm. 
18.5, talp 8.2 cm /M.N.M. 25/1929,35/.2/ 12. Középszürke,LXVII. 
t.11.tipus. M. 9.3, száj lo, átm. 12.6, talp 5.8 cm / M. N.M. 
25/1924,23/. 13. Világosszürke, kis omphalosos talpon áll.Nyak-
része egyenesen megy fel. M. 7.4, száj lo.8, átm. 12.4, talp 
5.2 cm /M.N.M. 25/1929,21/. 14. Világosszürke pereme alatt és 
kiszögelésénél hornyolások. M. 8.2, száj 11, átm.v12, talp 5 
cm /Fleissig gyűjt. LXIX.t.ll/. 15. Sötétszürke, talpán lapos, 
széles omphalos. M. 11.5, száj 13, átm. 19.5, talp 8 cm/Fleis-
sig gyűjt. LXVIII.t.9./. 16. Középszürke, talpán omphalos, has 
felett egy hornyolat /Fleissig gyűjt. LXIX.t.2/. 17. Barnás-
szürke, fényezett felületü, talpán pici omphalos. M. 8, száj 
9.5, átm. 12, talp 6 cm LXIX.t.8.tipus./Fleissig gyűjt./3/ 

Tálak 
1. Kézzel formált, töredékes, magas tál. M. 4.8, száj 11.4,talp 
5.6 cm./M.N.M. 36/1931,8. LVIII.t.25/ 2. Kissé grafitos, kéz -
zel formált egyenesfalú tál. M. 5.6, száj 12.6, talp 6.6 cm.3. 
Középszürke, omphalosos. M. 7.7, száj 23.7, talp 5.4 cm 6. ti-
T/ Tompa, Bericht, 54.t.7. 
2/ Tompa, Bericht, 54.t.ll. 
3/ Tompa, Bericht, 56.t.l7. 
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pus /M.N.M. 25/1929.34/. 4. Sötétszürke, omphalosos. M. 4.5»átn 
15.6 cm, 4.tipus./Fleissig gyűjt./ 5. Középszürke, simított fe-
lületü, omphalosos. M. 9» száj 24, talp 7.4 cm. 4. és 5. tipus 
átmenete./Fleissig gyűjt./ 6. Fekete omphalosos. M. 6.3, száj 
15.6, talp 4.8 cm, 5.tipus. /M.N.M. 25/1929,35/ 7. Fekete, tég-
lavörös alapú, omphalosos. M. 4, száj lo.3, talp 3*6 cm 5. ti -
pus /M.N.M. 25/1929,5/. 8. Világosszürke, finom felületü, ompha 
losos. M. 5.5, átm. 15 cm./Fleissig gyűjt./ 9. Sötétszürke»tég-
lavörös alapú, omphalosos LVII.t.15.tipus. M. lo, száj 24.8, 
talp 6.2 cm /M.N.M. 25/1929,19/.1/ lo. Fekete, omphalosos. M. 
lo.8, száj 5.6, talp 9 cm 8/2.tipus /M.N.M. 56/1929,1/. 11.Sö-
tétszürke, gömbölyütestü és egyenesperemü télacska. M. 4, száj 
11.3, talp 7.4 cm /M.N.M. 56/1929,4/. 12. U.o. középszürke. M. 
6, száj 13, talp 7 cm /M.N.M. 17/1931,8/. 

1. Szürke, grafitos. Formája 3.tipus. M. 7.8, száj 8, talp 5.6 
cm /M.N.M. 25/1929,22/2.2/ 2. Kissé grafitos, fekete felületü. 
3.tipus, pereme vaskosabb és alatta egy borda. M. 14, száj 13J* 
talp 9 cm /M.N.M. 25/1929,3/.3/ 3. Szürke fésűs edény töredé -
kekben. Száj 14 cm /M.N.M. 31/1929, l/.4/4. Vörösesbarna agyag, 
fésűs diszités, 2.tipus. M. 7.2, száj 8.8, talp 6 cm /M.N.M. 
31/1929,lo/. 5. Simított finom felületü, ezüstre grafitozott e-
dény. Nincs fésüzve. 7.tipus. M. 11.1, száj 12.1, talp 7 cm . 
/Fleissig gyűjt./"V 6. Ezüstösre grafitozott, finom felületü fé-
sűs diszü. 4.tipus. Pereme alatt kétszeres vékony borda./Fleis-
sig gy./ 7. Az 1.számhoz hasonlő. M. 12.7, száj 13 cm /M.N.M. 
25/1929,33/. 

1/ Tompa, Bericht, 54.t.l4. 
2/ Tompa, Bericht,' 54.t.9. 
3/ Tompa, Bericht, 54.t.l3. 
4/ Tompa, Bericht. 15.tip. 
5/ Tompa, Bericht, 56.t.l6. 
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Nyáry Jenő gyűjtötte össze a pilinyi fennsíkon fekvő temető le-
letait. / "Az 5o holdnyi fennaik három-ötöd része bronzrégieé-
geket tartalmaz, egy-ötöd része átmenetet képez és egyötöd ré-
szében vastárgyakat találni." A M.N.M.-ba a köv. leletek kerül-
tek be: 1. 84 cm h. kettéhajtott vaskard. Sz. 6 cm. Markolata 
tövénél keresztvas, a markolat kettős, egymástól bordával el-
választott kettős gombban végződik /M.N.M. 44/1898, 2266.XLIII. 
t,8/. / 1? cm h. vaspajzsfogó, a két fogó áttört és egy-egy szög 
áll ki belőle /M.N.M. 44/1898, 2276, XLIX.t.5/.3/ 3. 19 cm h. 
vaslándzsa /M.N.M. 44/1898, 2271, L.t.ll/. 4. lo cm h. vasnyil-
hegy /?/ /M.N.M. 44/1898, 2272, LIII.t.11/. 5. Igen töredékes, 
48 cm h„ vaslándzsa /M.N.M. 44/1898/. 6. Alsóhúros, LT.2.tipusú 
2-2 csavarodásé fibula 12 cm-es töredéke. A láb hosezan, simán 
kapcsolódik a kengyelre, a lábon egy gomb./M.N.M. 44/1898,2279< 
7. 8 cm átm* tömör bronzkarperec. XXIX.t.8.tipus, de vaskosabb 
/M.N.M. 44/1898,909/. 8. Üreges, valami masszával kitöltött si-
ma vaBpléh karperec töredékei /M.N.M. 44/1898,228o/. 9. Alakta-
lan vaatöredékek /M.N.M. 98/1271/. lo. Alaktalanná olvadt viz -
zöld Uvegmassza /M.N.M. 98/1898,12o/. 11. 21.5 cm h. egyik vé-
gén négyszögű étmetszetü, másik végén ellaposodó vasék / M.N.M. 
44/1898, 2275.LV.t.5/. 
Pusztagéc. Pulázky publikálV egy, Pusztagécről származó air-
leletet. Lelet részeit egy vaskard, egy vaskarika, pajzsdudor 
töredékei, vasfibula és vaskarperec képezték. A M.N.M.- - ban 
Pueztagéc-Karpi pusztáról3/ egy 47 cm h. vaskés, Lll.t.6.tipus, 
de markolata jobban meg van hajlítva /M.N.M. 82/1879/, 
Sámsonháza. Középszürke, igen finom iszapoláaú lapos fazék . 

1/ Nyáry Jenő, A pilini régiségekről. AE, 187o. R.P.125-128.1. 
A lelhely emlitve van. Mon. Nógrád, 336.1. 

2/ Pulszky Ferenc, A kelta uralom emlékei Magyarországon, AK. 
XIII.k. lo-ll.l. 

3/ Pulszky Ferenc, Magyarország archaeologiája, I.k.222.1.74. 
kép. Pulszky Ferenc, Die Denkmäler der Kelten-herrschaft in 
Ungarn, Budapest, 1879.27.1. 

4/ Pulszky Ferenc, A Pusztagéczi lelet, AÉ, R.F.XIV.k.6-8.1.1. 
t. Mint lelőhely emlitve, Mon. Nógrád, 336.1. 

5/ Mon. Nógrád, 336.1. 
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LXXIX.t.3.tipus, csak nyaka rövidebb /Balassagyarmat, Múz./. 
Sóshartyán. I0.4 cm h. LT.2.tipusú felsőhúros, 2-2 csavarodású 
vasfibula. XXI.t.18.tipus, a lábon egy gomb /M.N.M. Lt. sz. 
156/1909,2/. 
Szirák. Pősta Béla a népvándorláskori temető feltárása alkal -
mával nyolc kelta alrt tárt fel.1/ A temetőtől nyugatra 4 sir 
és két, cserepeket tartalmasé üreg, a délnyugati részen egy ha-
sonló üreg került elő. 
1. hely. 38 cm mélyen szétmállott "LT islésü edény". 
2. hely alatt egy sirféazek. Szétmállott, nagyobb agyagurnában 
égetett emberi csontok, vasfibulának két töredéke / M.N.M. 
122/1894/ és edény töredéke. 4o cm mélyen kerültek elő. E sir-
fészek alatt 17o cm mélyen egy teljeaen szétnyomott urna é egy 
tál. /A tálat Pulszky a hatvan-boldogi tálakhoz hasonlítja. / 
Ettől a sirfószektől északnyugati irányban 1 méterre másik sir-
fészek. Pulszky szerint ez a leggazdagabb. Az égett emberi oson-
tok közvetlenül a földre voltak elhelyezve és ezek közt feküdt: 
hólyagos bronzkarpereo ie párjának töredéke 3.tipus / M.N.M. -
112/1894,1/, egy vaslándzsa, amely teljesen töredékes. A XXIX. 
t.4.sz. alatti karperec,/M.N.M. 112/1894,/ vas varrótű,vaslánc 
töredéke, vascsűngődisz. H. 8 cm /M.N.M. 112/1894/. vasfibula-
részletek egy csomóban. E csoport mellett állt körben három 
"tiszta LT izléeü edény", de ezek teljesen mállottak voltak.E-
zekben állati csontok voltak. 3 helyen 5o cm mélyen teljesen 
elmállott agyagedény. 4 helyen 40 cm mélyen ugyanaz. 5. hely 
latt edénytöredékek, az ábrák szerint visz. koravaskori. 6. he-
lyen ellipszis alakú tapasztott üregben 45 cm mélyen "LT.Ízlé-
sű cserepek" és vastü. A cserepeket 85 cm mélységig meg lehe -
tett találni. 7. és 8. helyen hasonló üregek cseréptöredékekkd. 

1/ Pósta Béla, Sziráki ásatások. Arch. Közi. XIX.k. 1896. 55-
59.1. A lelőhelyet emliti Mon. Nógrád, 336.1. /A leletek 
egy része bekerült a Nemzeti Múzeumba./ 
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Heves_vnw 

Hatvan-Boldog. Publ. Márton, Dolg. 157-158.1. L-LVI.t.Pósta Bá-
la, A Hatvan-Boldogi áaatáaok, AÉ. 1895, O.P. XV. 1-26.1. 
Hcvee vm. Világosszürke, simított felületü tál. M. lo.5, száj 
2o, talp 7.5 cm. lo.tipus /Székesfehérvár, Múz. Lt.sz. 149/. 
Monoabál. Pekete, téglavörös alapú egyfülü bögre. Kis talpon 
áll. Füle vízszintesen bordázott és benyomott koncentrikus kö-
rökkel diszitett, hasán függőlegesen bevésett vonalkázás megy 
körbe. M. 7.2, száj 6.8, átm. 9.6, talp 4.5 cm LXXIV.t.9.for -
ma /Kiskúnfélegyháza, Múz./. 

Borsod_-_Abau j_-_Z9m£lén_vmi 
/ 

Abaujazántő. Szőrványleletek a rimaszombati múzeúmban. 1. 2 db 
9x7cm átm. gyöngyözött, pecsétlőevégü bronzkarpereo. A pecBét-
lős vég peremét kis bevésett körök diszitik./XXVII.t.lo/. 2. 2 
db 6 cm átm. nyeregformán meghajlított, rovátkolt zárt bronz -
karperec, két csavart szalagmintával plasztikusan diszitett e-
lipszis alakúan megvastagodó disszel. /XXVIl.t.ll/ 3. 31 om h. 
meghajlított vaskés, széles pengéjű, LII.t.5.tipus. 
Alsózsolca. Puhl. Márton, Dolg. 156.1.XLIX.t. Hampel József,A 
N. Múzeum Rógiségtár gyarapodása, AÉ. 1896, 374.1. 
Bodrogkereaztúr környéke. Liláskék üvegkarperec töredéke. Fél-
kör átmetszetü, tetején csavart szálként zsinór fut. /M.N.M. 
48/1936,2/. 
Pelsőmóra. 8o cm mélyen előkerült urnasir leletei. A lelet 
négy edényt ós sok fémmellékletet tartalmazott. A fémek a ta-
láló szerint az urna ós a három másik edény körül egy csoport-
ban feküdtek. Publ. Márton, Dolg. 156-157.1. Mihalik József,A 
Pelső-mérai La-Tene-kori vasleletről. AÉ, 19o5, Ü.P. XXV.k.26L 
266. 
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He.jőcsaba. A Hejőcsaba felé eső szőllőben ástak ki keltakori 
tárgyakat. Leszih ezerint1/ visz. két leletből keveredtek ösz-
sze. Igen szabályos, alul kihasasodó szüknyakú urna, köpüs vas-
lándzsa, vaskarika, bronzkarperec és egy vaskengyel /?/ került 
be a miskolci múzeumba. 
Hernádkércs. 1. Sötétszürke omphalosos bögre. LXVII.t.9.tipus. 
M. 8.4, száj 14.5, talp 9 cm /M.N.M. Lt.sz. lo6/1871,l/.2. Vi-
lágostéglavörös szükszájú, gömbölyütestü edény. M. 8.5, száj 4, 
átm. lo, talp 3 cm /Kassa, Múz. Lt.sz. 4o23/. 
Mezőkövesd. 1. Sötétszürke bögre, m. 7.6, száj 6.5, átm. 9.4, 
talp 3.5 cm LXXI.t.9.tipus /Miskolc, Múz. Lt.sz.181o/. 2. Fé-
nyesre polirozott fekete tál. M. 9.5, száj 23.6, átm. 25 cm 9. 
tipus. /Miskolc, Múz. Lt.sz. 1811/.3. Sötétszürke, vastag ne-
hézkes egyfülü bögre. M. 8, száj 5, átm. 7, talp 4.5 cm. Fél -
holdas, benyomásokkal diszitett. /Miskolc, Múz. Lt.sz. 181o/. 
LXXIII.t.5/. 4. Fekete, vörössel lángolt, fényes felületű urna. 
M. -25.4, száj 17.8, átm. 24.4, talp 9.6 cm. Formátlan, nehézk®, 
talpán hornyolások /Miskolc, Múz. Lt.sz. 1912.LXXI.t.l7/.5. Sö-
tétszürke urna, LXXVII.t.6,tipus. M. 28, száj 17, átm. 3o,talp 
11 cm /Eger, Liceumi gyűjt./, 

o 
Miskolc. / A miskolci múzeumba kerültek bes 8 cm átm. bronzkeo»-
perec, vésett S diszitéssel, amely háromszor ismétlődik. 2. 5.5 
cm h. LT.2.tip. bronzfibula, visszahajló lába a kengyelre csa-
varodik. 3. 5 cm h. bronzfibula. 4. A Rendező-Pályaudvarnál:Fi-
nom középszürke urna. M, 26, száj 14, átm. 28, talp 9 cm./Mis-
kolc, Múz. Lt.sz. 6937,LXXI.t.l3/ 5. Vele együtt került elő egr 
hamuszürke, finom felületü urna. M. 28, száj 15.4, átm. 21,talp 
8 cm /Miskolc,Múz. Lt.sz. 6938,LXXI.t.8/. 6. Miskolc-Tiszai Rí-
lyaudvarról egy középszürke, omphalosos fazék. M. 29, száj 2&A, 
átm. 36.3, talp 13 cm /M.JT.M. Lt.sz. 79/1893,l,LXXIX.t.3/. 7. 
Középszürke,omphalosos bögre. M.15.4, száj 14,átm. 2o, talp 7.6 
cm /M.N.M. Lt.sz. 79/1893,2/,LXVIII.t.2o.tipus. 
1/ Leszih Andor Miskolc régiségei. Történelmi és Régészeti Köz-

lemények, 1926. 77.1. 
2/ Leszih Andor, Miskolc régiségei. Történelmi és Régészeti Köz-

lemények, 1926. 44.1. 
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Mona.1. Szórványos leletek a "monaji halomból" a kassai múzeum-
ban. 1. Szélesezájú, szabályos kettőscsonkakúp alakú fazék,pe-
reme letört. M. 26, átm. 27, talp lo.5 cm /Lt.sz.2279/. 2. Sö-
tétszürke, fényezett felületü tál, omphalosos. M. 9, száj 27.5, 
talp 6 cm 4.tipus /Lt.sz. 1499/. 
Muhi-puszta. Muhl-pusztán a Kocsmadombon koravas- és keltakori 
szkita jellegű urnatemetőket tárt fel Leszih Andor.1/ A szkita 
jellegű temetőben előfordulnak- korongolt edények is és Kocsma-
domb közelében kelta jellegű szórványos leletek, grafitos edéiy 
töredékei is kerültek elő. Szarmata és népvándorláskori anyag 
is előfordult, tehát egy állandóan lakott telepről ós kontinuá-
lisan használt temetőről van szó. 
Kifejezetten kelta jellegű leletek kerültek elő a Kocsma-dombai. 
üveges Béla földjén. 1. Középszürke, omphalosos bögre. M. 9.4 , 
száj lo.8, átm. 13» talp 3 cm /Miskolc,Múz. Lt.sz.14838,LXVII . 
t.5/. 2. Fekete, téglavörös alapanyagú egyfülü bögre. M. 9, 
száj 5.7, átm. 9, talp 3.5 cm /Miskolc,Múz.Lt.sz.14389,LXXI.t. 
lo/. 3. Kézzel formált, durva szemcsés bögre. M. 7 cm /Miskolc, 
Múz. Lt.sz. 14873,LXXI.t.14/. KovácB Lajos földjén egy 6 cm átm. 
babos bronzkarperec. A babok egymástól eléggé távol vannak,IX. 
t.6.tipus /Miskolc,Múz.Lt.sz. lo841/. Csak Muhi-puszta lelhely-
lyel szerepel egy korongon készült behúzott peremű tál, a behú-
zott perem profilált, kis keskeny talpon áll. Középszürke. M. 
5.4, száj 14.5, talp 5.4, átm. 17.6 cm./Miskolc, Múz.Lt.sz.89oy 
Óhuta-Nagyaánc. Leszih Andor ásatása. Szives szóbeli közlése SB-
rint sem temetőt, sem telepet nem talált, csupán egy vékony ré-
tegben találta e leleteket, amelyek a miskolci múzeumba kerül -
tek. Az 1. helyen 7.6 cm átm. vaskarperec, amelyet kétszeres 
hullámvonal diszit. Ugyaninnen lignit karperec töredékei, vas -
töredékek és sárga fésűs diszü edény talp és peremtöredéke./Lt. 

1/ Leszih Andor, Bprsod megyei szkita leletek -Scythian 
finds from the county of Borsod, Folia Archaeologica , 
I-II. Budapest, 1939, -68-87.1. 
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sz. 8915/. A 2.sz. helyen 12.5 cm h. IT.1.típusú alsóhúros vas-
fibula /Lt.sz.8923/. A 7.az. helyen kék üvegkarperec, félkörös 
átmetszetü. Lt.sz. 8952. A 8.sz. helyen kék üvegkarperec töre -
déke, négyszirmú virághoz hasonló kidudorodások diszitik.Lt.sz. 
8966. Ugyancsak az ásatásból származik egy fésűs edény töredéke 
és finom vörös tál töredékei, azonkívül szürke bögre töredékek. 
Ugyancsak nagy grafitos fésűs edény töredékei. Lt.sz.9ol3. Kö-
zóptagja egy 2.5 cm h. bronzcsüngő Lt.sz. 8oo5 /XXXVII.t.13/. 
Radostván. Leszih Andor ásatása. 5 urnasírt ásott, a hatodik a-
jándékképen a miskolci múzeumba került.1/ 
I.8ir. 60 cm mélyen került elő: Nagy urna töredékei.Lt.sz. 9374. 
Feketére fényezett omphalosos kis bögre. M. 7, száj 8.6, átm.11, 
talp 5.5 cm. Lt.sz. 9375 /LXVII.t.11.tipus/. Felső részén erős 
hornyolások. Ez az urnában volt elhelyezve. Az urna mellett hosz-
szúköpüjü lándzsahegy, levele egészen keskeny. Lt.sz. 9376. A 
lándzsahegytől valamivel távolabb 33 cm h. vaskés. Lt.sz. 9377 
/LII.t.3/. A lándzsa mellett 7 cm h. vasfibula. LT.2,tipusú,4-4 
csavarodású, felsőhúros. Lt.sz. 9378 /XXI.t.13/. A nagy edény 
mellett egy sötétszürke tál, csak töredékei maradtak meg. Lt.sz. 
9379. 
II.sir. Durva, kézzel formált edény töredékei, egy kerek átmet-
szetü fül 6B vastöredékek. Lt.sz. 9080. 
III.sir. 84 cm mélyen egy durva, nem korongolt és rosszul isza-
polt edény töredékei. Visz. egyenesfalú tál lehetett. Apró cson-
tok voltak benne. Lt.sz. 9381. Emellett egy másik hasonló tál 
töredékei. Lt.sz. 9382. A két edény közt élére állitva egy 19cm 
h. vaskés. Lt.sz. 9383 /LII.t.19/. A következő tárgyak a 9381sz. 
tálban: 7 cm átm. üreges vaskarperec, ez volt legfelül. Lt.sz. 
9384. /XXVIII.t.4/. lo.5 cm h. LT.2.tipusú, 2+2 csavarodású,al-
sóhúros vasfibula. Lt.sz. 9385. Lába rákapcsolódik a kengyelre, 
és egy gomb disziti. 6 cm átm. vasfibula. Felsőhúros, 2+2 csa -
varodású, a lába ráfeküdt a kengyelre, most már le van törve. A 
lábon egy gomb Lt.sz. 9386. Vasszijvég, 8.5 cm h.,egy vaskari-
1/ Tompa, Bericht, 112.1. 



- 179 -

ka, amelyhez háromszögformájú, belül üres és átfúrt tag kapcso-
lódik. Lt.sz. 9387 /XXXVII.t.17/. 3.5 om átm. vaskarika, rajta 
egy kisebb karika. Lt.sz. 9388. Ivalakú, végén kampóban begör-
bülő vaskapocs, végén átfogó aklaszöggel. Felülete plasztikus 
fonatokkal diszitett. 12.5 cm h. Lt.sz. 9389 /XXXIII.t.16/.4.4 
cm h. 2+2 csavarodású, alsúhúros LT.2.tipusú bronzfibula, a lá-
bon egy profilált rudacska áll keresztben. Lt.sz. 939o./XXI.t. 
2/. A fibula mellett egy hullámvonalban hajlitott 2 cm átm.gyű-
rű. Lt.sz. 3891 /XXXIII.t.4/. Az urnában legfelül 6.5 cm átm. 
egymásra futó végű vashuzal karperec. Lt.sz. 9392./XXVIII.t.6/ 
Az edény belső falához simulva alaktalan bronztöredókek. Visz. 
egy hólyagos karperec lehetett. Lt.sz. 9393. 
IV.sir. Bütykökkel és ujjbenyomásokkal diszitett durva, kézzel 
formált edény töredékei. Lt.sz. 9394. /II.t.9/. Sima tömörtrcnz-
karika töredékei. Lt.sz. 9395. 7.5 cm átm. vaskarika,rajta egy 
másik kisebb vaskarika. Lt.sz. 9396. 
V.sir. Sokbütykös, kézzel formált durva fazék töredékei. Az e-
gyik töredéken a bütyök alatt vaskapocs. Lt.sz. 9368 /II.t.4/. 
13 cm h. alséhúros, LT.2.tipusú vasfibula. A láb simán ráfek -
szik a kengyelre és egy koncentrikus körökkel diszitett gomb 
van rajta. Lt.sz. 9398 /XXII.t.l/. 
VI.alr. Bnnek a sirnak az anyagát Svinger Jenő ref. lelkész men-
tette meg és ajándékozta a múzeumnak. 1. Fekete, finom felületü 
bögre. Talpán kis omphalog. M. 15, száj 17.5, átm. 22, talp 7.5 
cm. Lt.sz. 9386 /LXVIII.t.5/, 2. Kettéhajtott, 76 cm h. vaskard. 
Az urna mellett feküdt. Hüvelye külön feküdt, kardkoptatója 1. 
tipus. Lt.sz. 3969 /II,t.7-8/. 3. 56 cm h. meghajlított vaslánd-
zsa, a közepe táján egy vaskarika szakítja meg. Lt.sz. 937o/II. 
t,5/. 4. 6 cm h. 4+4 csavarodású, felsőhúros töredékes vasfibu-
la. Lába egy gombbal kapcsolódik a kengyelre. Lt.sz. 9371. 5. 
Töredékes vaslemez, 3 cm széles, 25 cm h. az urna körül feküdt. 
Lt.sz. 9372. 6. 13 cm h. köszörűkő, az urna mellett feküdt. Lt. 
sz. 9373. 
Szórványos leletek Eadostyánból a miskolci múzeumban: 1. 7.5 cm 



- 186o -

átm. vashuzal karperec, végei egymásra futnak, lt.sz. 74o4. 2. 
Üreges, egyenesen éa ferdén rovátkolt bronzkarperec töredéke . 
lt.sz. 74o4. 3. LT.2.tipusú vaskard töredékei. A csúsztatépént 
4.tipus. Lt.sz. 47o8 /XLIX.t.l/. 5. Vaskés 14 cm h. töredéke . 
Egyik végén két szeglyuk, meghajlított penge. Lt.sz. 3186. 6. 
33 cm h. hajlított pengéjű vaskés. Lt.sz. 3241. LII.t.3.tipus. 
7. Vaslándzsa töredéke. Lt.sz. 3188. 8. Vaslándzsa töredéke. A 
széleslevelü típushoz tartozhatott. Tűz nyomai látszanak rajta. 
H. 22 cm, Lt.sz. 3187. 9» 18 cm h. meghajlított vaskés. Lt.sz. 
47o4 /LII.t.11/. lo. Kétszer csavart nyolcasokból álló vaslánc 
4o cm töredéke, 2 darabban. Lt.sz. 47o6. 11. Lapos vashuzalból 
font 54 cm h, vaslánc, egyik végén lapos karika, másikon horog. 
Lt.sz. 47o7. 12. Kézzel készült, durva bütykös edény töredékei. 
Lt.sz. 9397. 13. Egyfülü bögre, fényes feketére polirozott. Fü-
le letört, a hasán kis félhold alakú benyomások. M. 7,száj 5.2, 
átm. 8, talp 3.5 cm. Lt.sz. 3242. 14. Szürke, fényes ezüstösre 
grafitozott egyfülü bögre. Füle tarajos. M. 6.7, száj 7,átm.9.7, 
talp 4 cm. Lt.sz. 3242 /LXXII.t.5/. 
Rozvágy. Dr. Gallus Sándor ásatása, akinek e helyen külön kö-
szönetet mondok, hogy a temető alább következő leirását jelen 
munka számára összeállította és feldolgozásra átengedte. 

A rozvágyi temető. 
Irta: Gallus Sándor. 

A lelőhely megtalálói két skelet-temetkezést romboltak szét. A 
temető még meglevő néhány sirját két, egymással párhuzamos,hosz-
szúkás homoktetőn találtass. A lelőhelyen a homokfúvás igen erős. 
A és B sir. A szél által kikezdett homokos dombtetők mindegyi -
kén egy-egy sir bukkant elő, melynek már csak törmelékeit sike-
rült megtalálnom. A széles dombhátakat felásva további három, 
egymástól nagyon távol fekvő sirt tártam fel, A két dombhát köz-
ti nagy területre, a sirok szórványos fekvésére és a rendelke-
zésre álló kevés pénzösszegre tekintve, nem folytattam a feltá-
rást. 
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I.sir. A sir öeszehalmozott és összehajtott vastárgyakból és 
tőle bizonyos távolságban elhelyezett, egy sorba fektetett e-
dénymellékletekből állott. A szél által kikezdett homokos domb-
tetőn a tárgyak 4o cm mélyen voltak elhelyezve /5.kép.A/III.t. 
1. 
Az 5.kép A lo.sz. alatti vashalomban a következő tárgyak vol -
tak:_Három részbe hajlított vaskard, hossza összehajlitott áL-
lapotban 35.5 cm IV.t.ll. 
A kardnak ugyancsak összehajlitott tokja h. 18 cm./IV.t.l9/KeV 
téhajlitott karcsú lándzsahegy, h. 17 cm /IV.t.15/. Kettóhajh-
tott széleslevelii lándzsahegy, h. 12 cm /IV.t.16/. Kettéhajli-
tott vágókés, h. 27 c;i. /IV.t.13/ Két darab félköríves vasle -
mezből hajlított pajzsveret /IV.t.12/. Hosszuk 7.5 cm. Egy 9.5 
cm átm. vaskarika, melyre másik kis karika van húzva /IV.t.14/. 
A hüvely összehajlitásánál a hüvely szélének védői lepatto©;ot-
tak, mert sok tört darabját különböző helyeken találtam /IV.t. 
18/. 
Az edénysor a következő leleteket szolgáltatta: 
1-3. Urnák.- 1. Sötétbarnásszürke, kézzel formált, törésvonalán 
bütykökkel ellátott. M. 46, átm. 39 cm /V.t.2/. Kézzel formált 
sötétszürke urna, nyakán rácsosán besimitott diszités. M. 34, 
száj 2o, átm. 38 cm /IV.t.2o-2oa/. 3. Korongon készült, közép-
szürke, jól iezapolt igen töredékes bőszájú fazék. Átm. 32 cm. 
/V.t.15/ 4. Vállán merőleges kanellúrákkal tagolt karcsúnyakú 
bögre, csak töredékei állíthatók össze. Átm. cca 13.5, m. 18cm, 
szája lo.4 cm. Sötétszürke, fényezettfelületü./V.t.16. és 5.kép 
B.l./ 5. Kis edényke, mely még a kiemelés előtt darabokra 
lott szét /5.kép B.2/. 13 cm magas. 6. Disznóagyarak. 7. Kis 
vaskarika. 8. Disznócsontok. 9. Az előbb felsorolt leleteket 
szolgáltató vasrakás. lo. Égett csontok halmaza, a földre he-
lyezve. 11. Kis, piros bögre, igen rossz, mállott állapotban.A 
száradásnál, még kiemelés előtt széthullott /5.kép B.3/. 
II.sir. Csontvázsir, a csontváz igen rossz, korhadt állapotbai, 
csak a koponya és a lábszárcsontok maradtak meg. /6.kép.AjIIl . 
t.2-4./ A képen a megmaradt csontok vonalkázva vannak. A sirgö-
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dör szélessége l.lo m, a hossza a disznóceontokkal együtt 3 m. 
Tekintettel az egész komplexus hosszára, valószínűen erősen 
nyújtva, esetleg oldalt fektetve feküdt a csontváz, DNY-ÉK i-
rányban, fejjel délnyugatnak. 
1. Egy seprüdiszes csupor alja. 2. Turbántekercses korsó.M.21, 
száj 15.5, átm. 26 cm /V.t.14/. Szürkés agyagszinü. 3. Fényes 
barnásszürke, kézzel formált urna, törésvonalán bütykök. S. 
32.5, száj 19, átm. 31 cm /IV.t.lo/. 4. Korongon készült, jól 
iszapolt középszürke urna. M. 4o, száj 32, átm. 47 cm /V.t.l/. 
5. Omphalosos tál, annyira romlott állapotban volt, hogy nem 
emelhettem ki. Átm. cca 2o-25 cm /6.kép B.5/. 6. Valószínűleg 
egész disznó erősen korhadt csontjai, az összefüggő csigolya -
sor a bordákkal és végtagokkal jól kivehető volt. A csontok 
közt vaskapocsszerü holmikat találtam, amelyek sajnos szálli -
tás közben szóttöredeztek. 7. Összefüggő, vasazegély, valószí-
nűleg pajzskeret verete. /IV.t.8./ Egy töredék átlag 4-5 cm h. 
8. Vas lándzsanyélvég, h. 5 cm /IV.t.6/. 9» Belül üres Vasko-
rongoceka, átm. 4 cm /V.t.8/. lo. 3.5 cm h. és 1,5 cm átm.füg-
gődiszek bronzból /IV.t.3-4/ és kis bütykös bronzkarika./IV.t. 
2./ 11. Kalcinált, égett csonttörmelékek. 12. Széles levelű , 
vaslándzsa /V.t.6.h.l8 cm/. 13-14. Két, kb. 63 cm h. vaskard, 
igen töredékes állapotban, tokkal együtt./V.t.4,5.9;IV.t.l-la/ 
15. Vékony levelű, törsdékes, 36 cm h. vaslándzsa /V.t.lo/,16. 
2 cm átm. vaskarika /V.t.7/. 17. 11 cm h. vasfibula /IV.t.7/. 
III.sir. /5.kóp B./ Hamvasztásos sir. 1. Fényes szürkésbarna 
urna, oldalán lapos bütykök, kézzel formált, M. 32.5, átm. 33 
cm /IV.t.9/. 2. Kézzel formált középszürke urna, oldalán büty-
kök. M. 31, száj 2o, átm. 28 cm /V.t.13/. 3. Erősen omlós, má-
lékony urna, kiemelés közben szétomlott /6.kép B.6/. 4. Vaskés 
igen rossz állapotban, 22 cm h. /6.kép B.7/ A földben teljesen 
elmállott La-Tene tipusú tál, még a bizt03 körvonalait sem si-
került megrajzolni. 6. Vasfibula, restaurálás előtt tönkrement. 
7.9. Kalcinált, földbe helyezett csontok. 8. Vaskard és vas-
lándzsa egy csomóban elhelyezve, A lándzsa 28 cm_h. a kardtöre-
dék átm. 21 cm /V.t.11-12/. lo. Faszénhalom. 11. Kis fekete 
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bordázott edény füllel. S^ioa nem lehetett konzerválni./6.kép, 
B.8/ A leletek a M.N.M.-ba kerültek, még leltározatlanok. 
Rozvágy. Márton Lajos, egy a kassai múzeumba került 4. tipusú 
kardkoptatét mutat be innen. 
Sajékaza. Ormospuszta. 1. 22 cm h. ollé, Lt.sz. 42o5. Egy kardr-
dal és 2 zablalánccal került elő a kard. Lt.sz. 42o2, a zabiáé 
42o3. 
Szendrő. 1. Antropoid kard, h. 49 cm kettéhajtott. A markolat 
12 cm. A penge kétélű. /M.N.M. Lt.sz. nincs. XLVII.t.4/ Hajlí-
tott pengéjű vaskés, markolata gombban végződik és körgyűrű van 
rajta. H. 31 cm.1/ 
Szendrő. Csengő-barlang. A miskolci múzeumba 13 db sárga ala -
pon kék-fehér pávaszemes üvegpasztagyöngy került be. 
Szentmáriapuszta. Bubics püspök ajándékaképen a M.N.M.-ba ke -p 
rültek be leletek, / összefüggésüket nem tudjuk. 1. 11 cm h. 
rozsdás vasfibula, visszahajló lába résimul a kengyelre.Lt.sz. 
3o/1892,33. /XX.t.14/.2. 6 cm átm. töredékes, rugós vaskarpe -
rec, egymásra csvarodó végekkel. Lt.sz. 3o/1892,33. 3. Vaskar-
perec töfedéke, Lt.sz. 3o/1892,38. 4. 2.6 cm átm. lapos vaska-
rika. Lt.sz. 3o/1892,39. 5. Széles pengéjű vaskard töredékei . 
Lt.sz. 3o/1892, 41,42,43,44. 6. 12 cm átm. vaspajzsdudor töre-
dék. XLIX.t.6.tipus, de pereme körben le van törve. M. 6.2 cm. 
Lt.sz. 3o/1892,68. 7. 29 cm h. vaskés, LII.t.5.tipus. Lt.sz. 
3o/1892,63. 8. U.a. 3o cm h. Lt.sz. 3o/1892,64. 9. 38 cm h.u.a. 
Lt.sz.3o/1892,65. lo. 11 cm h. vaskés pengetöredéke. A nyél kea-
dődésénél vastag borda fut körbe. Lt.sz. 3o/1892,73. 11-12.Két 
vassarlé töredékei. Lt.sz. 3o/1892,6o,7o. 13. 13 cm h. vassar-

1/ Franz v. Pulszky, Die Denkmäler der KeltenherrsOaft in „Un-
garn. Budapest,1879. 23,32.1. Szendrei János.Borstbdmegye 5a- ' 
telepei. AE. 1883, 136-137.1. II.t.4. Mürég.Kalauz 1886,62-
63., Pulszky Ferenc, A kelta uralom emlékei Magyarországon, 
AK, Pulszky Ferenc, Magyarország archaeologiája, Bp.1897,1. 
k. 219-220.1., Re^neoke Pál, Magyarhoni emlékek a La Tene 
kor kezdetéről, AE.1898, U.F.XVIII.3o6-316.1. Márton, Arch. 
Hung. 5o.l.XIV.t.2. Márton, Dolg. 159.1. 

2/A M. Nemzeti Múzeum Régiségosztály szerzeményei. AÉ,1893.U. 
F. XIII.k.178.1. 
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lótöredék. Lt.sz. 3o/1892,75. 14. 43 cm h. keskeny vaslándzsa. 
Lt.sz. 3o/1892,52. 15. U.a. 32 cm h. Lt.sz. 3o/1892,47. 16.U.a. 
2o cm h. 55. 17. U.a. töredék. Lt.az.-3o/1892.Lt.sz. 3o/1892,46. 
18. Kettéhajlitott keskeny vaslándzsa. H. 27, sz. 4.5 cm.Lt.sz. 
3o/1892,46. 19-2o. U.a. 3o és 18 cm. Lt.sz. 3o/1892,? 21. 14 cm 
h. vaskés, hajlított penge, amelyből keskeny nyél hajlik hátra. 
LII.t.9. típushoz hasonló. Lt.sz. 3o/1892,74. 22. 17 cm h.vas-
eszköz, egyik végén átfúrt vasnyél, másik végén derékszögben 
meghajlik és kiszélesedik. Lt.sz. 3o/1892,76. 23-24. Vaslemez 
töredékek /pajzsalkatrész?/ Lt.sz. 3o/1892,66,67. 25. 3o/1892, 
28,69,72,79,80,81,84,86,87 Lt.sz. vaslándzeák töredékei és vas-
töredékek. 26. 24 cm h. széles szalagrugójú ollő a rugónál erő-
sen összeszűkül. Bubich ajándékában kerámia is került be, ezek 
közt nincs kelta, hanem rómaikoriak. Lt.sz. 3o/1892,58. 
Szín. A M.N.M.-ba sir részeit képező leletek kerültek be.^/l.öo 
cm h. töredékes vaskard /Lt.sz. 35/19oo,2/. 2. Letört végű vas-
kés, VII.t.7.tipus /Lt.sz. 35/19oo,l/.3. 31.5 cm h. vaslándzsa-
hegy. /Lt.sz. 35/1900.3/. 

o 
Szlrmabesenyő. / Szórványos leletek kerültek be a miskolci mú-
zeumba: 1. Hamuszürke tál, m. 8, száj 26.3;CM. Lt .-sz. J.o22, 3. 
tipus. 2. Világosszürke omphalosos bögre. LXIX.t.8.tipua.M. lo, 
száj 14, talp 8 cm. Lt.sz. 943. 3. Sötétszürke, belül fazettált 
behúzott peremű tál, kis talpon áll. M. 8.5, száj 24, átm. 27, 
talp 9 cm. Lt.sz. lool. 4. Világos hamuszürke, vastagfalú ne-
hézkes urna. H. 18.6, száj 8, átm. 16, talp 7 cm /LXXI.t.l2.Lt. 
sz. 1218/. 5. Sötétszürke, finomfelületü fazettált talpú ompha-
losos bögre. M. 8.5, száj 11, átm. 15, talp 9 cm. Lt.sz. 569 . 
/LXII,t.l-la./ Ötször ismétlődő három keretezett háromszögből 
álló benyomott diszités a nyaka alatt. 6. Világosszürke egyfülü 
bögre. M. lo, száj 9, átm. 12, talp 4 cm. Lt.sz. 853 /LXIII.t. 

1/ Hampel József, A Nemzeti Múzeum Régiségoeztályának gyarapo -
dása. 187.1. 

2/ Losonczy István, A Borsod-Miskolci Múzeum. AÉ, 19o3,U.F.XXH 
398.1. 
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6/. 7. Világosszürke, durva, kézzel formált kia bögre, m, 7.5 
cm. Lt.sz. 926. LXXI.t.14.tipus. 8-12. Négy vasléndzsa, igen 
töredékesek. H. 16-29 cm. 
Tiszaluc. 31 cm h. vaslándzsa. LT.l.tipus. /M.N.M. Lt.sz.59/ 
1896,3/. 
Diósgyőr. Miskolc és Ujdiósgyőr közt kerliltek elő a leletek.de 
összefüggésüket nem lehet rekonstruálni, /Miskolci Múzeum/ 1. 
Világos hamúszürke, belül elsimított, behúzott peremű tál.Kia 
talpon áll. LXXI.t.16.tipus. M. 9.8, száj 27, talp 9 cm. Lt.sz. 
6539. 2. Sötétszürke bögre. LXVII.t.11.tipus. H. 6.5, száj 5.6 
átm. 9.5, talp 4.5 cm. Lt.sz. 6541. 3. Középszürke, durvafelü-
letü bögre. M. 9.5, száj lo.5, átm. 12, talp 6 cm. LXVIII.t.8. 
tipus. Lt.sz. 6542. 4. Középszürke fazék. M. 35, száj 24, átm. 
35, talp 14 cm. Lt.sz. 6545 /LXXVII.t.5/. 5. Tégladrapp bögre. 
M. 11.5, száj 13, átm. 19, talp 8 cm. LXIX.t.9. tipus. Lt.sz. 
6540. 6, Világos tégladrapp, kis omphalosos tál. M. lo, száj 17 
talp 11 cm. lo.tipus, csak pereme behúzottabb. Lt.sz. 6546, 7. 
78 cm h. egyenes, szélespengéjü vaskard. Lt.sz. 6523. 8. 3.4 cr 
h. bronzfibula. Lt.sz. 6536/XX.t.7/. 9. 4.5 cm LT . 2. tipusú biax 
fibula. Lt.sz. 6537. /XXI.t.5/ lo, Köralakúan, háromszorosai 
összehajtott vaskard, vége gömbölyű csúcsivben végződik. Átm. 
22 cm a mai állapotában. Lt.sz. 6524. 
Borsod vm. A miskolci múzeumnak átadott Szirmay gyűjteményben 
sok keltakori lelet foglal helyet, melyeknek pontos lelőhelyét 
nem tudjuk, de kétséget kizáróan Borsod vm területéről, sőt 
visz. Szirmabesenyő környékéről származnak. 1. Középszürke,om-
phalosos bögre. M. 9.6, száj 16, átm. 18, talp 7.4 cm.LXVII.t. 
16.tipus. Lt.sz. 566. 2. Világosszürke, szalagfülü egyfülü bög-
re. M. lo.5, száj 9.4, átm. 12, talp 4.8 cm. Lt.az. 843.LXXII. 
t.l.tipue. 3» Világos-téglaazinü, szürkével bevont egyfülü bög-
re. Füle letört. M. lo, száj 9.3, átm. 11, talp 5.2 cm. LXXII. 
t.2.tipus. Lt.sz. 848. 4. Világos hamuszürke egyfülü bögre.Kö-
zépen bemélyedő szalagfüle van. Alacsony és széles, erősen pro-
filált. M. 7.4, száj 9.2, átm. 9.8, talp 5.3 cm. Lt.sz.85o. 5. 
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Durva, szürkésbarna egyfülü bögre. H. 9, száj 9.8, átm. 9.8, 
talp 4.6 cm. Hasonlít a LXXII.t.7.számhoz. Lt.sz. 852. 6. Vi-
lágosszürke egyfülü bögre, füle letört. A nyakán körgyürü,gön>-
bölyü forma. M. 12.2, száj 9.8, átm. 13, talp 5.2 cm. Lt.sz . 
856. 7. Barnásszürke, visz. kézzel formált egyfülü bögre. M. 
7, száj 6.4, talp 3.2 cm. Lt.sz. 858. LXXII.t.8.tipus. 8. Sö-
tétszürke, igen finom felületü bögre. Kis omphalos a talpán.M. 
12, száj 14, átm. 19, talp 7 cm. Lt.sz. 942. LXVII.t.6. 9.Fé -
nyes barnásszürke bögre, LXVII.t.12.tipus. M. 9.5, száj 8.5, 
átm. 12, talp 5 cm. Lt.sz. 16o6. lo. Világosszürke bögre,LXXI. 
t.9.tipus. II. 8, száj 6.8, átm. 9.4, talp 4.5 cm. Lt.sz. 1217. 
11. 3o cm h. és 13 cm magas pajzsdudor XLIX.t.l.tipus középtag-
ja tojásalakú. Lt.sz. 1512. 
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V. Fejezet. 

* 
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Csehszlovákia 

Abraham /Ábrahám/. A túrócszentmártoni múzeumban sárgásdrapp , 
finoman simitott edényláb, XCIV.t,4.tipus, kis talpgyürün áll, 
élesebben profilált, a törésben három hornyoláa. M. 9.6,a talp 
11.6, a talpcső átm. 6.6 cm. Lt.sz. 5918. 
Alsogeller /Alségellér/. A M.N.M.-nak két hamvasztásos és két 
csontvázas sir leleteit, és egy szórványos leletet ajándékoztak 
a Tihanyi gyűjtemény anyagából. 
I.alr. 1. Világosszürke urna, talpa kissé bei.omorodik. Fel-
ső részén négy hornyolás, a két felső közt két sor besimitott 
hullámvonal fut. Lt.sz. 43/1939,1. XCI.t.5/. M. 32, száj 16,átm. 
28, talp lo.6 cm. Az urna körül elhelyezve bronzövlánc töredé -
kekben. /Két 9 cm h. töredék, Id.. XXXV.t.7. ,9/.Lt.sz.43/1939,2/. 
II.dir. Újlaki-udvarból származó leletek. 1. Bronzövnek 22 db 
töredéke. XXXV.t.4.,6.,8. A 8.sz. alatti egy lo cm-es töredék. 
Lt.sz. 43/1939,3. 2. összeolvadt sárgás üvegdarab.Lt.sz.43/1939,  
3. 3. Összeolvadt kék üvegdarabok. Lt.sz.' 43/1939,5. Ehhez a 
sirhoz egy urna tartozott, mely 7o cm mély sirüregben volt el-
helyezve. Az urnában voltak az üvegdarabok és körülötte bronz -
lánc. 
III.sir. 8 cm h. felsőhúros, 4-4 csavarodású vasfibulatöredék. 
Lt.sz. 43/1939,6 /XXXV.t.5/. A fibula a csontváz bordáinál fe-
küdt. A csontváz mellett egy ugyancsak besimitással diszitett 
urna. 
IV.sir. 235 cm mélyen csontváz, fej északkeleten, jobb csukló-
ján egy 7.2 cm átm. középkék üvegkarperec. Lt.sz. 43/1939,7. 
XXXII.t.4. 
Szórványos lelet. Középbarna, fényezett felületü, világosabb a-
lapanyagú bögre. M. 7, átm. 8, talp 4.2 cm. Lt. sz. 44/1939,1 
/LXVIII.t.19/. 
Anyaga. Az érsekújvári múzeumban. A beszolgáltatok szerint szán-
- AtvuíkU 
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tás közben került elő, csontváz nem volt a közelükben. 1. Sö-
tétszürke nyomott formája "Linsenflasche" forma. Feneke egész 
szélességében behomorodik. M. lo, száj 8, átm. 13, talp lo cm. 
/LXI.t.lo/2. Sötétszürke ezitulaformájú edény. M. 14, száj 31.5, 
átm. 2o, talp lo cm. /LXIV.t3/ 3. Sötétszürke, igen finomra fé-
nyezett urna. M. 23.5, száj 13, átm. 23.5, talp lo cm/LXXXI.t. 
8/. 4. Sötétszürke, éles profilú bögre LXVII.t.21.tipus. M.8.5, 
száj 11.5, átm. 14.5, talp 5.5 cm. 
Bars vm. 1. 9 cm átm. héttagú hólyagos bronzkarperec. /Léva,Múz 
XXXI.t.2/. 2. 4.5 cm h. bronzfibula töredéke. /Léva, Múz.XXI.t. 
21/. 3. Világosszürke, "Linsenflasche" tip. urna. M. 3o, száj 
8, átm. 23, talp lo cm /Léva, Múz.LXI.t.7/. 
Bertotovce /Bertót/ 18 cm h. törött, csavartnyelü vaskés, nye-
le karikában hajlott hátra. /M.N.M. 76/1896/. 
Bosáca /Boséc/. Lapos, edényfalból vágott orsókarika és LT 2.ti-
pusú diszitetlen lábú bronzfibula töredéke a túrócszentmártoni 
múzeumban. Publikálatlan. 
Bratislava /Pozsony/. A pozsonyi múzeumban ké8Ő LT. cserepeket 
és égetőlapot emlit Eisner, 178-179,184. 
Brestov /Alsóberek/. 3o cm h. vassarló /M.N.M. 74/19o5,43/. 
Bystricka /Túrócbeszterce/. Késő LT.cserepeket emit Eisn«1.185.1 
Sachtice /Csejte/ 6.4 cm h. felsőhúros, 3-3 csavarodású, bordá-
zott kengyelü, madárfejü LT.l.tip. bronzfibula, XIX.t.5.tipus. 
/M.N.M. 10/1892/.1/ 
Csejtét Eisner, 183. lapon mint késő kelta lelőhelyet emliti. 
Cacov /Csácsó/. A pozsonyi múzeumban LT.2,tipusú bronzfibula és 
az abrahimihoz hasonló edénytalptöredék. Publikálatlan. 
Cata /Csata/. Drapposszürke bögre. LXVII.t.13.tipus.de az edéqy 
teste gömbölyűbb. M. 7.5, száj 9. átm. lo.5, talp 6 cm /Ipoly -
ság, Gimn./. 
1/ Sándorfi Nándor: A csejthei őstelepről, AÉ.1892, U.F.XII.k. 

245.1., Hampel József, A N. Múzeum Régiségtárának gyarapo -
dása.AE. U.F. 1892, XII.k.186.1. 
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Cerovo /Cseri/. Eisner, 186.1., késő LT.cserepek. 
Cifer. Késő LT.cserepek, Eisner, 184.1. 
Drahnov /Deregnyő/. Szórványos leletek a pozsonyi múzeumban. LT. 
2.jellegű kerámia. Publikálatlan. 
Devin /Dévény/. A pozsonyi múzeumban késő kelta kerámia,piros-
fehér festésű árú,LXXXVI.t.4.tipusú /8.formarajz/ fésűs edény, 
edényfedő,mint XCIV.t.2.tipuson, 12.tipusú tál. Publikálatlan. 
Eisner is emlit innen késő LT.cserepeket és egy "pseudo LT. 2. 
tip." fibulát mutat be. /Eisner,178,179,184.1.LXI.t.12./ 
Devinska Nova Ves /Dévényújfalú/. A Devinska Jasero állomáshoz 
közel késő LT.cserepeket emlit Eisner, 184.1. Ugyancsak ismer-
teti Jansák.1/ 
Dőlni Badin /Alsóbágyon/. Ei sner 186.1., késő LT. cserepek. 
Dőlnie Srnie /Alsószernye/. Késő LT.cserepek, Eisner,184-185.1. 
Dőlnie Stitáry /Alsócsitár/. Eisner 184.1.,késői edénytöredéke-
ket emlit. * 
Nove Zámky /Érsekújvár/. Szórványos leletek az érsekújvári mú-
zeumban. 1. Világosszürke urna peremtöredéke. 2, Fekete csésze 
faltöredéke. 3. Sötétszürke csonkakúp alakú, orsógomb,alsó ré-
sze szélén körben bekarcolt zeg-zug diszités. 
A M.N.M.-ban 6.6 cm belső átm. üvegkarperec. Alapja kék és sár-
ga üvegszállal diszitve. /Lt.sz. 3/1931,1,XXXII.t.5./ 
Cszl. /Feled/. A határból közápszürke, durva, vastagfalú ompha-
losos, a LXXXI.t. 14-hez hasonló urnácska ismeretes, de karcsúbb-
nyakú. M. 15, száj 14.5, átm. 21, talp 6 cm./M.N.M.Ltss.8o/l867/ 
Folkusová /Folkusfalva/. Késő LT.cserepek a túrócszentmártoni 
múzeumban, Eisner, 185.1. 
Gajary /Gajár/. A túrócszentmártoni és pozsonyi múzeumban késő 
1/ Stefan Jansék, Staré osidlenie Slovenska— L'ancienne 

colonisation de la Slovaquie., Sbornik muzeálnej Slo-
venekej spoloőnosti, XXV.k. 1931, 7-65.1.X.t. 
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LT.leletek, hármasgyöngyözésü karikákhoz hasonló torquestöre -
dók, gyöngyök és edénytöredékek. Ld. Eisner, 177-18o,és 183.1. 
Gánovce /Gánóc/. A poprádi múzeumban késő LT.cserepek, Eisner, 
186.1. 
Damaad /Garamdamásd/. Publ. Eisner, 17o-171.1., LIV,LV,LVI.LVH. 
t.l., Márton, Dolg. 
Gocnod /Dajta/. Késő LT.töredékek a pozsonyi múzeumban.Ld.Eis-
ner, 183.1. 
Rákos /Gömörrákos/, Babos bronzkarperec töredéke, a babok egy-
mástól távol esnek és négy-négy plasztikus gyöngyöoeke disziti. 
/Rimas zombat, Múz./ 
Hrkovce Csl. /Gyerk/ Aranyhuzal torques töredéke. A huzal 5 cm 
széles pecsétlőben végződik, mely üreges, visz. koráll vdt hen-
ne. /M.N.M. Lt.sz. 79/1894.1/ 
Helemba. Világosszürke, kétfülü bögre. M. 5.2, száj 7, átm. 9, 
talp 3.5 cm /Esztergom,Múz.Lt.sz. 144o/LXVI.t.lo.tipus./. 
Holies, lo cm h. LT.l.tip. bronzfibula, felsőhúros, 2-2 csava-
rodású. Kengyele szögletes átmetszetü, visszahajló lábán ko-
rong, lábának vége kettéválik./Staatl.Mus.f.F.-u.Frg.Kat.Nr.IV 
D, 3954/ 

o 
Nadasany /Hontnádas/ Eisner / emliti, mint késő kelta leletet. 
A túrócszentmártoni múzeumban egy "edénytöredék és két malomkő. 
Hornié Mladonice /Felsőlegénd/. Késő LT.grafitos kerámia, Eis-
ner 179,186.1. 
Hornié Flachtnice /Felsőpalojta/. Késő LT. edénytöredékek a tú-
rócszentmártoni múzeumban. Eisrier, 179. 186.1. 
Hornié Vadicov /Felsővadas/. Késő LT.telepet emlit Eisner 185.1. 
Hava /Illava/. 5 cm h. alsóhúros, rövidapirálisú simalábú bra»-

1/ Márton, Arch. Hung. 35.t.X.t.6. 
2/ Eisner, 186.1., öasopis M.S.S. VII.19o2, 156.1. 
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fibula, a láb a fejhez közel kapcsolódik. /Turciansky Sväty Mar-
tin, Múz./ 
Imel. /ImeV- Az imelyi jegyző ajándékakópen kerültek be a le-
letek a M.N.M.-ba. 1. 65 cm b. 4,4 cm sz. vaskard, keskeny,ösz-
szefutó hegyű tipus. Lt.sz. 21/1885,8. 2. U.a. 65 cm h. 4.6 cm 
sz. Lt.sz. 21/1885,9. 3. 6.4 cm sz. vaskardtok töredék. Rajta 
3.tipusú kardfüggesztő. Lt.sz. 21/1885,lo. 4. Vaskard töredékei 
/Lt.sz. 21/1885,11/. Igen hosszú vaslándzsa töredéke. Lt.sz. 
21/1885,14. 5. Három és ötször csavart nyolcasokbél ákó vas -
lánc töredékei. Lt.sz. 21/1885,15. 6. Vaskardkoptató, 2.tipus. 
Lt.sz. 21/1885,16. 7. Kardlánc alsó töredéke a horoggal. Lt.sz. 
21/1885,18. 8. 45 cm h. két vashuzalból csavart karikával és 
horoggal ellátott vaslánc. Lt.sz. 21/1885,? 9. Vasfibulának 7.6 
cm-es töredéke. Jellegtelen. Lt.sz. 21/1885? lo. Töredékes vas-
lándzsa Lt.sz. 21/1885,?. 
Neki.le /Ipolynyék/. Vastag, fekete, erősen profilált tál, kis 
talpon áll. M. 8.5, száj 24.5, átm. 23.5, talp 7.5 cm /Balassa-
gyarmat, Múz. Lt.sz.4339/. Hasonlít az 5.tipushoz.de talpa van. 
SakáloS /Ipolyszakállos/. Eisner1/ publikálja a Selmecbányái 
/Banska Stiavnica/ múzeumban levő leleteket. Csontvázak mellől 
összehajlitott vaskardok, lándzsák és a LXXXII.t.3,és LXXVII.t. 
3.SZ. típusoknak megfelelő kerámiai anyag jött elő. 
Salka /Ipolyszalka/. Világosszürke, durva tál. M. 4.8, száj 15.2, 
talp 4.2 cm /Túrócszentmártoni Múz./II.tipus. 
Ipoly folyó vidéke. Sötétszürke, omphalosos tál. H. lo.4, száj 
28, talp 9 cm 8/2.tipus. /M.N.M. 122/1913/. 
Kamendin. /Kéménd/. A Kisvölgyben kezdett földmunkák alkalmával 
kerültek felszínre a leletek, melyeket Dudich Sándor tanító gyűj-
tött össze és az előkerült leletek alapján ásatni kezdett. 18 

1/ J.Eisner, 171.1., J.Eisner, Nővé nálezy na Slovensku a v Pod-
karpatské Rus /r. 1925/ O.P., V-VI. 1926-27. 65-66.1. 
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csontvázas sir és 2 urnasir került felszínre, melyeknek anyagp 
most Dudich Sándor gyűjteményében található. 
A temető, mint a helyrajzi felvétel mutatja, a vasútvonal men-
tén, dombos területen fekszik. 
I.sir. A 4965 hr.sz. parcellában, agyaggödörben ásták ki a mun-
kások. 6o cm mélyen dél felé fordított koponyával, feldúlt fér-
ficsontváz. 
A munkások a köv. leleteket szolgáltatták be: A lábnál egy fé-
nyes fekete, finom felületű edény. M. 18.4, száj 12.8,talp loj. 
cm /VI.t.l/. Ugyanott sötétbarna, enyhén grafitozott fésűs e-
dény, vállán bekarcolt vonalkázás. M. 7.7, száj lo.8,talp 7.6 
cm /VI.t.2. 2.tipusú/. A bal váll mellett elrosadásodott lánd-
zsacsúcs. 
II.sir. Az I.sirral párhuzamosan, tőle 12o cm-re keletre, 3o cm 
mélyen feküdt. A koponya a medencecsontok közt. Bolygatott csont-
váz. Baloldalán a csipőcsontnál egy,, az I.sir urnájával egyező a-
lakú urna. 
III.sir. A 496o és 4965 sc. parcellákban dél felé fekvő fejjel, 
14o cm mélyen fekvő csontváz. A bal csuklóján 6x6.5 cm átm.ba-
bos bronzkarpereca /IX»t»6/i a Jobb csuklóján sima bronzkarpe— 
reo« Átm. 6 .6x5.6 cm /IX.t.4/. A bokáin két teljasen egyforma, 
rovátkolt karika, végei egymásra futnak. Átm. 7.4 cm /IX.t.13, 
17/. Jobb halántéka mellett egy vaskarikával őaazerozsdásodott 
bronzgyürü, átm. 3 cm /X.t.15 ée XI.t.4/. A jobb kulcacsonton, 
vastöredékek /fibula?/ a bal válla mellett vaslándzsa töredéke. 
A medencecsontok közt egy nagyobb fibula rugójának törmeléke.E-
dénymellékletet nem szolgáltattak be. 
IV.sir. Gyermekesontváz 25 cm mélységben. A fej D-DNY felé, az 
arc nyugat felé fordulva. A lábakat a lábszár közepéig agyag -
bányászás közben elhordták. A megmaradt sipcsontok zöldek a 
patinától, tehát karikák voltak a lábon is. A jobb medencecsont 
mellett vörösre égetett tál, teljesen szétkorhadt állapotban.A 
jobb alkar közepén vékony, kopott bronzkarperec, amely a sing-
és zárócsonttal együtt kettétört. Átm. 5x4.5 cm rovátkolt /X.t. 
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2/. A bal alkar közepén 5 cm átm. bronzkarperec, végei egymás-
ra futnak /X.t.l/. A medencecsonton és a bal kulcscsontnál vas-
törmelékek. A sir a 4965 parcellában feküdt. 
V.sir. A 4965-68 parcellák határán 165 cm mélyen férficsontváz, 
DK-K-ÉNY-NY irányban. Egy fekete urna és egy szürke, omphalo -
sos tál teljesen elkorhadt. A bal kéznél egy vaskés, 16.5 cmh. 
/XI.t.19/, és egy szürke homokkőből, valamint egy vöröses kő-
anyagból való átfúrt fenőkő. /XI.t.21,26/ 
VI.sir. A 4965 sz. parcellában llo cm mélyen női csontváz feje 
D-DNY. A karok a mellen keresztbe fektetve feküdtek,a lábai de-
rékszögben meghajlítva és balfelé fektetve. A bal medencecsont 
mellett két edény. 1. Fényes barna felületü, vöröses alapanya-
gú bögre, alján kis omphalos. M. 11.6, száj 13.6, átm. 18.4, 
talp 6.6 cm /VII.t.4/. 2. Fényes fekete, téglavörös alapanyagú 
kis omphalossal ellátott tál. M. 8.6, száj 23.8, talp 9 cm. 3. 
tipus /VII.t.5/. A bögrében madárcsontok voltak. 
VII.sir. A 4965 ez. parcellában 135 cm mélyen 16o-162 cm h. 
csontváz. Ballábánál egy urna és egy szürke, rosszul égetett , 
teljesen szétkorhadt tál. Az urnán egy vasolló volt keresztbe-
fektetve. H. 21 cm /XI.t.3/. A nyakcsigolyán az áll alatt egy 
vasfibula töredéke, 9 cm /XI.t.i5/. A bal kulacsont alatt vas- ' 
törmelékek. A váz D-É irányban feküdt. 
VIII.sir. A 4969 sz. parcellában, feje északon, arca balra,ke-
let felé nézett. Idősebb nő csontváza. Kezei az ölében egymás-
ra voltak téve. Az arc előtt levő magas urna és a bal térd mel-
lett levő kisebb tál teljesen elkorhadt. A jobb csuklón lapos 
szalag bronzkarperec, négy helyen tégla alakúan kiszélesedik, 
és keresztbe van rovátkolva. Átm. 5x6.2 cm /IX.t.l.. .kép/. A 
karperec és kar közé egy lo cm h. bronzrudacska volt tólva./IX. 
t.15/ A két lábon két egyforma, üreges, rovátkolt karika, átm. 
9 cm /IX.t.25,28/. A medencecsont baloldalán vaskarika,átm. 6 
cm /XI.t.24/ és egy nagyon töredékes, vékony és hegyes vaskés. 
A jobtkéz középső ujjain térdalakúan hajlított bronzgyürü,mely 
négy levélalakú tagból áll. Átm. 2.5 cm /IX.t.2o/.Gyürüs ujján 
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sima vasgyürii, átm. 2.5 cm /IX.t.26/, a balkéz gyürüs ujján si-
ma bronzgytirü, 2.7 cm átm. /IX.t.27/ A két vállán, a kulcscson-
tok végeinél egy-egy 5.5 cm h. LT.l.tipusú, rovátkolt kengyelü, 
madárfejü, felsőhúros 2+2 csavarodású bronzfibula. /IX.t.14,16/ 
A mellcsont közepén egy LT.l.tipusú, felsőhúros, 3+3 csavarodá-
sú, rovátkolt kengyelü fibula. Visszahajló lábán egy kifakult , 
pasztával kitöltött korong. H. 5.2 cm /IX.t.9/. Alatta két brona-
fibula töredéke. /IX.t.19,21./ 
IX.sir. A 4969 sz. parcellában 13o cm mélyen női csontváz.Hosz-
sza 15o cm hosszú. A fej dél felé van forditva. A láb mellett , 
fekete, teljesen szétkorhadt urna, mellette egy u.o. tál.A bal 
mellen vasfibula /Xl.t.lo/. A medencecsontok közt egy bronzkari-
ka feküdt /X.t.8/. 
X.sir. A 4969 sz. parcellában 15o cm mélyen dél felé eső fejjel, 
férfi csontváz. A bal térd mellett egy szétmállott fekete urna, 
tetejére egy ugyancsak elkorhadt tál volt helyezve. 
XI.sir. A 4965 sz. parcellában 35 cm mélyen, D-DK-É-ÉNY irány -
ban, feldúlt fárficsontváz. A jobb térdnél tál és urna töredé -
kei. A lábain üreges, rovátkolt bronzkarikák. Átm. 8 cm /X.t.22, 
27/. A nyakán vastorques, atm. 16.5 cm /XI.t.16/, a bal vállán 
vastöredékek. 
XII.sir. A 4972 sz. parcellában 175 cm mélyen É-D irányban fia-
tal női csontváz. A koponya szét volt lapitva. A lábnál egy bar-
nás-fekete, fényes felületü urna. M. 33, száj 14.7, átm. 29,talp 
11 cm /VI.t.6/. Mellette egy kisebb ép urna, fényes barna. M. 
25.6, száj 14.7, átm. 25.1, talp lo.2 cm. Talpán kis körgyűrű 
és homorúan beugrik. /VI.t.5/ Ugyanott sötétszürke, sárgásán 
lángolt omphalosos tál. M. 8.8, száj 24.2, talp 6 cm. 3.tipus . 
/VI.t.4./ A lábakon egy-egy babos, pecsétlős végű lábperec.Átm. 
7x6 cm. A pecsétlős vég rovátkolt. /IX.t.18,24./ A balkéz közép-
ső és gyürüs ujján egy-egy hajlitott ezüstgyürü. Átm. 1.7 cm. 
/X.t.3-4/ A bal és jobb kézfejen egy-egy lapos bronzkarika/IX. 
t.2,7/. Átm. 2.5 cm» A medencecsont körül ugyanilyen bronzkari— 
ka /IXat.ll/. A sir leásásakor 55 cm mélységben a IX.t#/3.sz. 
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bronzkarika került elő. A nyakon finomművű bronznyaklánc,ezüst 
zárókarikával /IX.t.5/. Hossza 34 cm. A jobb csuklón finom e-
züst huzalból csavart karperec. Átm. 5*4 cm /X.t.24/. A bal 
csuklón rovátkolt pecsétlős .végű, 6.2x5.8 cm átm. bronzkarpe -
rec. /X.t.9/. Az áll alatt LT.l.tipusú, felsőhúros 3+3 csavaro-
dású bronzfibula, a visszahajló gombos láb ráhajlik a kengyel-
re /X.t.6/. Ez alatt még két bronzfibula, egy hasonló /X.t.5 / 
és egy hasonlónak a töredéke. A jobb vállon két LT.l.tip.4-4 és 
4.2 cm h. hasonló vasfibula. 

» 

XIII.sir. A 4792 sz. parcellában, 12o cm mélyen, D-É irányban 
fekvő csontváz. Arca kelet felé forditva, A bal lábszára melett 
egy tál és egy urna, teljesen széttöredezve. 
XIV.sir. A 4972 sz. parcellában, 9o cm mélyen kb. 65-7o cm átm. 
urnasir. Négy edény volt benne, kettő maradt épen. Fekete, fé-
nyes, tégla alapanyagú bögre. Alján kis omphalos. M. 12, száj 
lo.6, átm. 14.6, talp 5 cm /VIII.t.3/. Tele volt kalcinált cscn-
tokkal. Szürke, téglabarna alapanyagú bögre. M. lo, száj lo, 
átm. 14, talp 7.8 cm /VIII.t.4/. Az égett csonttöredékek közt 
egy rovátkolt, megvastagodó végű, 6.3x5 cm átm. /X.t.íl/bronz-
karperec, két darab karperecvég, látszik rajtuk a tüz nyoma/X. 
t.lo/, két vas lábperec 6.5 cm átm. nyitott vashuzal karperec, 
négyszeresen tagolt és finom rovátkolt mintával diszitett /X.t. 
19/. Az egyik 7x8 cm átm. rovátkolt huzal /X.t.14/, a másik 9 
cm átm. nyolcszor tagolt huzal /X.t.25/. Két LT.l.tip. 7.4 és 
3.2 cm h. vasfibula, a visszahajló láb a kengyelre fekszik /X. 
t. 7 és 18/. Vaskarika, átm. 5 cm /XI.t.17/. A hamuhalom mellett 
vaddisznó oldalbordái és állkapcsa, agyarával együtt /XI.t.18, 
26/. 
XV.sir. A 4972 sz. parcellában 75 cm mélyen kb. 55-6o cm átm. 
urnasir. Hamuhalom csonttörmelék nélkül. Benne két kis bögre , 
és egy 2 cm átm. agyaggomb /XI.t.27/. 1. Sötétszürke, világos-
szürke alapanyagú fényezett urna. Alján pici omphalos. M. 8.4, 
száj 8.4, átm.. 12.3, talp 4 cm /VII.t.3/. 2. Vörösessárgásszür-
ke szemcsés felületü bögre. M. 7.5, száj lo, talp 4.8 cm /VII. 
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t.2/ fésűs edények l.tip. 
XVI.sir. A 4968 sz. parcellában 55 cm mélyen D-É irányú gyer -
meksir. A balkéz mellett fényesfelületü barna edényke. Talpa 
homorúan beugrik. M. 9, száj 13.2, átm. 15.3, talp 7.2 cm/VH. 
t.7/. Jobb lábánál egészen fekete, vöröstégla alapanyagú ompha-
losos tál. Felső részén erősen látszik a korongolás nyoma. M. 
9, száj 2o.2, talp 6 cm /3.tipus VII.t.6/. A lábain egy-egy ro-
vátkolt üreges bronzkarika, az egyes tagokon kis gyöngyözés . 
Átm. 7.5 cm /X.t.23,26/. A bal kulcscsonton egy 7 cm h. LT. 1. 
tipusú rozsdás vasfibula /XI.t.9/. A váz 14o cm hosszú volt. 
XVII.sir. A 4965 sz. parcellában 195 cm mélyen 17o cm h. férfi 
csontváz, feje dél felé. Balkeze mellett darabokra tört szürke 
tálban szarvasagancsnyéllel ellátott vaskés, 2o cm h./XI.t.7./ 
A fej mellett baloldalt egy középbarna kis omphalossal ellátott 
urna. M. 18.2, száj lo.6, átm. 18.6, talp 7 cm /VIII.t.l/.Mel-
lette sárgásdrapp, fényes, finomfelületü bögre. M. 9, száj 15.7, 
átm. 16.6, talp 7.1 cm /VIII.t.2/. Jobb kezénél egy LT.l. tip. 
rövid kard, erősen elrozsdásodott, textilnyomok látszottak raj-
ta. H. 6o cm, sz. 4.6 cm. Végén látszik a két rozetta. 
XVIII.sir. A 4973 sz. parcellában 18o cm mélyen D-É. irányban, 
fiatal férfi 178 cm h. csontváza. Jobb lába mellett egy telje-
sen elkorhadt urna és egy fényes fekete, téglavörös alapanyagú 
omphalosos tál. M. 7.4, száj 21.6, talp 5 cm /VII.t.9/.6.tipus. 
A nyakán karmantyúé záródású álpecsétlős, 14.8 cm átm. torques 
/IX.t.29/, rajta egy bronzgyürü. A jobb csuklóján 5.6 cm átm. 
rovátkolt bronzkarperec. Végei plasztikus trombitamintával di-
szitettek /IX.t.22/. 
XIX.air. A 4973 sz. parcellában D-É irányban balra fordult aro-
cal fekvő 16o cm h. öreg nő csontváza. A feje mellett a Jobb 
oldalon teljesen elkorhadt urna, a bal keze mellett barnásszür-
ke, fényesfelületü kis omphalossal ellátott tál. M. 8.8, ezáj 
24, talp 6 cm 3.tipus /VII.t.8/. A jobbkéz középső ujján sima 
bronzgyürü volt, a csuklón rovátkolt bronzhuzal karperec. Átm. 
5.8x4.6 cm./X.t,12/ A balkezén két hajlított bronzgyürü /X.t.3-
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4/. Átm. 2 cm. A bal kézfejre helyezve egy 4 cm átm. vasgomb . 
/XI.t.6/ A bal csuklón 8 cm átm. bronz babos karperec /IX.t.L/ 
és teljesen szétrozsdásodott, hasonló darab. Mindkét lábán egy-
egy 8.8x7.4 cm átm. üreges, rovátkolt bronzlábperec./X.t.13,23/ 
A nyakén egy darabokra tört vasnyakperec. A bal kulccsonton és 
a bal medencecsonton vastöredékek /XI.t.13/. A váz mellett fek-
vő tálban vaddisznó állkapocs és agyar. 
XX.sir. A 4965 sz. parcellában 145 cm mélyen DK-ÉNY irányban , 
175 cm h. 5o-6o óv körüli férfi csontváza. A bal kulcscsonton 
7.6 cm h. letört lábú vasfibula /XI.t.l/. Jobb keze mellett sö-
tétbarnás-szürke fényes urna. M. 22.3, száj 13.2» átm.19.4,talp 
8.6 cm /VIII.t.5/. 
A VII.t.l —es táli és a XI.t.28.sz. lándzsahegy szórványos lele-
tek a Kisvölgyből. 
Kehnec /Kenyhec/. Szórványos leletek a kenyheci kavicsbányából, 
a kassai múzeumban. 1. 45 cm h. és 7.5 cm sz. hajlitott vaskés, 
LII.t.4.tipue. Lt.sz. 38o4. 2. 23 cm h. vaskéstöredék. Lt.sz . 
38o5. 3. Vastöredék, visz. kardtokhoz tartozott. Lt.sz. 38o7. 4. 
Kardpenge töredéke, Lt.sz. 4287. 
\ V 
Kezmarok /Késmárk/. A poprádi múzeumban késő LT.cserepek, Eis-
ner, 186.1. 
Darmotky /Kisgyarmat/. 5o cm h. három részbe hajtott, háromszor 
megcsavart nyolcasokból álló vaslánc. /M.N.M. Lt.sz.127/1885,2/ 
2. 12.5 cm h. vaslánc töredéke. Végán horog. /M.N.M. Lt.sz. 
127/1885,3/. 3. Vaslándzsának 18 cm-es töredéice. /M.N.M.Lt.sz. 
127/1885,4/. Ugyanezen lelt.ez. alatt keltakori ezüst fülbeva-
ló, üveg és borostyángyöngyök is szerepelnek. 
Mala Man a /Kismánya/. Drapposszürke, finoman iszapolt és Bimi-
tott urna. Szabályos kettőscsonkakúp alakú, nyakán egy körgyű-
rű. M. 2o, száj 12, átm. 2o, talp 2o cm /Érsekújvár, Múz./. 
Maiy Varad /Kisvárad/. KözépBzürke kis urna, LXXXI.t.8.tipus , 
pereme alatt egy körgyűrű. M. 17, ezáj 9, átm. 19, talp 8 cm. 
/Nagysurány, Elemi iek. gyűjt./ 
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Kopec /Tóthalom/. Fekete, szabályos kettős csonkakúp alakú ur-
na, pereme letört, hasa felett széles körgyürU. M. 24, száj 15, 
átm. 27.5, talp 11 cm. Sötétszürke tál töredéke, lo.tipus, tal-
pa közepén kis omphalos. M. 6.5, száj 24.5, talp lo.5 cm,4.ti-
pus. /Érsekújvár, Múz./ 
Kamenne Darmaty /Kőhidgyarmat/. A túrócszentmártoni múzeumban 
csontvázas sirbél eredő bögre.1/ M.N.M.-ba kerültek be a kör. 
leletek: 1. üreges, rovátkolt, hármas gyöngyözésü karperec.Lt. 
sz. 31/1931,1. 2-3. 6.4*4.6 cm átm. habozott, pecsétlős végű 
bronzkarperec. '2 db /XXVII.1.12.tipus. Lt.sz. 31/1931, 2-3. 
Krivoklát /Széppatak/. Késő LT.kerámia, Eisner, 185.1. 
Kural. A pozsonyi múzeumban babos karperec és urna, publikálat-
lan. 
Kúty /Jókút/. Eisner 138.1. késő LT.edénytöredékek. 
Láb. Késő LT.cserepek a pozsonyi múzeumban. Ld.Eisner,184.1. 
Levied /Léva, - Újtelepen/ szürkés-drapp, fésűs edény. M. 12.5, 
száj 13, átm. 14, talp 8 cm 5.tipus. Benne 153 kelta ezüstpénz 
és 5 bőj arany került elő.2/ /Léva, Gimn. LXXV.t.7/ 
Léva." Scholler-utcában sötétszürke, fésűs diszü edény. Kiugró, 
vastag pereme alatt két hornyolás, 4.tipus. M. 11, száj 13,átm 
14, talp 9 cm /Léva, gimn./. 
Léva-StrázsadülŐ. Szürke bögre töredéke /Érsekújvár,Múz/. 
Lontov /Lontó/. Sötétszürke edény. M. 13.5, száj 11.5, átm.13.5, 
talp 8 cm /Ipolyság, gimn. /LXIII.t.9/. 2. Sötétszürke, finoman 
iszapolt fazék. M. 14, száj 18, átm. 21, talp lo cm. LXXIX.t.5. 
tipus, hasa felett erős borda. /Ipolyság gimn./ A találó szerint 
gőzeke vetette fel a Íjét edényt. 

1/ J. Eisner, Slovensko v. Praveku, Bratislava, 1933. 171-172. 
1. LIII.t.7. Márton, Dolg. 153.1. XLVII.t.7. 

2/ Az edény és pénzek ábráját Ld. Karl Pink, Die Münzprägung 
der Oetkelten und ihrer Nachbarn, Jlissertationes Pannonicae, 
Ser. II. No.15, Budapest, 1939. 9o.l.IXX.t. 
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Machalovce /Mahálfalva/. Késő LT.cserepek, grafitos edénytöre-
dék és vasrögök. Bisner, 18o, 186.1.1/ 
Malachoy /Malakóperesány/. Késő l/T. kerámia a túrócezentmár -
toni múzeumban. Eisner, 179*1. 
Malacky /Malacka/. 19 cm h. vasolló, a rugórész lent háromszög 
formán kiszálssedlk. /M.N.M. 34/1914./ 
Maié Ostratice /Kisnándori/. A pozsonyi múzeumban késó LT.cse-
repek, Eisner, 184.1* 
Mosovce /Mosóc/. Hagy grafitozott edény talptöredéke a M.N.M.-
ban /Lt.sz. 118/1882,2/. 
Moravany nad Váhom /Moraván/. Eisner, 184.1.,késő LT.edénytö -
redékek. 
Myjava /Miava/. Aranytorques, kiegyenesített, hossza igy 48 cm. 
Szára négyszögletű átmetszető, csavart aranyhuzal, vége pecsét-
lósen szélesedik ki, a pecsétlóhen bemélyedés. A csavart rész 
kezdetéig poncolással ás koncentrikus körrel diszitve. /M.N.M. 

' Vebka-Mana /Nagymánya/. A pozsonyi múzeumban szórványos lele-
tek. Az 5. ás 8/2.típushoz tartozó tálak, fásüs edény,6.tipus. 
LT.2.tipusú kard ás hosszú lándzsahegy. Publikálatlan. 
Surany /Nagyeurány/. Bronzöv töredékei a M.N.M.-ban /Lt. sz . 
62/1884, 1-2/. 
Niznla /Eizsna/. Késő LT. cserepek, Eisner, 185.1. 
Stara-Dala /Ógyalla-Abadomb/. A komáromi múzeum ásatása, anya-
ga a komáromi múzeumba került. 1. Finoman iszapolt, világoasdlr-
ke, szitulaformájú urna. M. 19, száj 13, átm. 17, talp 9 cm 
/Ulli.t.8/. 2. Világosszürke, sötétebb alapanyagú urna. M.17, 
átm. 19, talp lo cm /LXXXI.t.13/. 3. Szürke, finoméul iszapolt 
urna. M. 22, száj 16, átm. 22, talp lo cm /LXXX.t.2/. 4.Közép-
szürke urna. M. 24, száj 18, átm. 25, talp 11 cm /LXXX.t.6/.5. 
1/ Münnieh Sándor, A meihalfalyi Hradiszkóról, AÉ, 1889. Ü.F.IX. 

k. 57-59.1. 
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Sötétszürke, durva felületű urna. M. 19, száj 13, átm. 2o,talp 
lo OD /LXXII.t.2/. 6. Sötétszürke, mélyen ülő hasú bögre.LXIX. 
t.14.tipus. Pereme törött. M. 14.5, száj 9, átm. 16, talp 7 cm. 
7. Szürkésbarna omphalosos bögre. M. lo, száj 14.5, átm.l7,talp 
4 cm /LXIX.t.6/. 8. Vörösessárga bögre. M. 11, száj 13, átm.15, 
talp 8 cm /LXVIII.t. 16/ 
Ploatin /Plostin/. Késő LT.cseréptöredékak, EiBner,179.1.186.. 
I.1/ 
Plaveckv Podhradle /Detrekőváralja/. Késő LT.cserepek kerültek 
elő a szántóföldeken. Eisner, 184.1. 
Prencor. /Berencsfalú/. Kelta gyöngyök és Késő LT.edénytöredé-
kek, Eisner, 178-179.1. 
Radolat Késő LT. cserepek. Eisner, 185.1. 
Radoaima /Radosna/. A pozsonyi núzeumban késő LT.kerámiatöredé-
kek. Eisner, 184.1. 
Rastielavice /Récse/. Tiztagú hólyagos karperecek, az egyiken 
plasztikus trombitaminta disz. Fubl. Márton, Dolg. 141.1. AÉ,U. 
P. XXXIII.k.95.1. Márton, Arch. Hung. XIII.t.4. 
Rudlna /Rudas/. Késő LT. telepet emlit. Eisner, 185.1. 
Silica /Szilice/. Edénytöredékek a túrócszentmártoni múzeumban. 
Fekete, vörös alapanyagú töredékek, az egyiken besimitott rács-
minta. Gömbölyű, behajló peremű tál /12.tipus/ fal töredéke.Pub-
likálatlan. 
Skala /Vágsziklás/. Trenóini múzeumban sárgabetétes üvegkarpe-
rec, fekete-fehér- és zöld-sárga karikákkal diszitett üveggyön-
gyök, és késői cseréptöredékek. Eisner, 177,18o.l. 
Smolenice /Szomolány/. Késő LT.cserepek. Eisner, 184.1. 
Stupava /Stomfa/. lo csontvázas sir, korai mellékletekkel. Publ 

1/ Mihalik József, A rohácskai őetelepről, AÉ, 1888. U.F.VIII.1 
140-147.1. U.a. Őskori leletek Liptómegyében, AÉ, 1891, U.F. 
XI.k. 145.1. 
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Eisner, 167-17o.l. Márton, Dolg. 153-155.1.XLVI.t. .XLVII.t.l-
7. A sirmezőben kéBŐi LT.cserepek is kerültek elő, Eisner 184. 
1. Az M.N.M.-ban héttagú hólyagos lábperec. Lt.sz. 1/1874,111. 
Zadiel /Szádéiő/. Egy kelta vaekés a munkácsi múzeumban.1/ 
Szebeszló. Egy LT.l.tip. madárfejü 3-4 csavarodású, felsőhúros 
pálcikákkal tagolt kengyelü bronzfibula, melyhez 64 cm h. lánc 
kapcsolódik. A lánc végéhez lo.2 om átm. trébelt bronzkorong 
van kapcsolva, mely koncentrikus körökkel és fogazott széllel 
van diszitve. A láncon szabálytalan közökben 18, trébelésselée 
poncolással diszitett háromszögű bronzlemez függ és 7 db hronz-o szálból csavart kettős spirálisú csüngő. /M.N.M. / 
Tardosked/ Tardoskedd/. Fekete, behúzott peremű tál. 9.tipus . 
M. lo.5, száj 21.5, talp 9 cm /Érsekújvár, Múz./. Eisner késő 
LT kerámiát emlit innen a pozsonyi múzeumban. Eisner,184.1. 
Topol*cany /Nagytopolceány/. Kelta gyöngyök és késői kerámia 
került elő, Eisner, 178, 184.1. 
Zalaba. 1. Sötétszürke töredékes urna. LXXXV.t.2.tipus. Hasa 
felett háromszor három koncentrikus körből álló benyomott di-
szités. 2. Középszürke agyagtál, 6.tipus. M. 9.5, száj 23.5, 
talp 9 cm. 3. Alsóhúros 2+2 csavarodású LT.2.tipusú vasfibula, 
8.5 cm h. töredéke. 4. 6 cm átm. bronzkarperec, négy karika és 
a közbeeső tagok trombitamintával diazitettek. /XXX.t.8/ 5. 
Plasztikus diazü bronzkarperec töredékei. XXXIII.1.1.tipus. 6. 
7 cm átm. vaskarperec, pálcikákkal tagolt és a közbeeső részek 
kissé kidomborodnak. Belül lapos /XXIX.t.8/. A leletek a lévai 
gimnázium gyűjteményében vannak. 
A Selmecbányái múzeumba egy urna, táltöredék és csonttöredékek 
kerültek be. Az urna LXXXV.t.8.tipus.3/ 
1/ Lehoczky Tivadar, Adatok hazánk arohaeologiájához különös te-

kintettel Beregmegyére ós környékére, Munkács, 1912,58.1. Le-
hqczky Tivadar, Emlékek a régibb vaskorból Munkács környékén, 
AÉ,19ol, U.F.XXI.h.142.lapon emliti.hogy a gallishegyiekkel 
egészen egyező vasleletek vannak a birtokában. 

2/ Pulezky Ferenc, A szebeszlói ruhakapocs, AÉ,188o.R.F.XIV.k. 
16o.l.XV.Márton,Arch.Hung.21.1.II.t.balra fent éa IV.t.fent. 

3/ V.Budaváry, Nővé nálezy doby Letenskej na Slovensku -Neue Fun-
de aus der Latenezeit in Slowakei .Sbornik muzealnej Slovenske 
spolocnosti ,Band XXXI. 1937,Turciansky Svaty .Martin 185-187.L5J? 
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Zelence /Szelincs/. Késő LT.cserepek a túrócszentmártoni Múze-
umban. Ld. Eisner 184.1. 
Zemianske Podhradle /Nemesváralja/. A túrócszentmártoni múzeum-
ban XXXIV.t.8.tipusú bronzlánc, alsóhúros bronzfibula töredéke; 
LT.2.tip. felsőhúros, 2-2 csavarodású, fejnél kapcsolódó vas-
fibula; tokos vasbalták és grafitos edénytöredékek.1/ 
Zellce /Zseliz/. Eisner mint késő La-Tene telepet emliti.2/ A 
Garam jobb partján a várostól délre késő La-Tene jellegű csere-
pek kerültek elő. 
Zsltvatorok. Három hamvasztásos sir.3/ 
1.sir. 145 cm mélyen 115 cm h. és 9o cm széles kb. négyszögű gö-
dör, fényes feketére polírozott, vörös alapanyagú gömbölyű tes-
tű urna, hasonló a LXXXIII.t.4.számhoz, de nyaka valamivel szé-
lesebb. M. 25.6, száj 15.2, átm. 24.7, talp 12.2 cm. Hasonló a-
nyagú és szinü tál, 8/1.tipus. M. 9.4, száj 26.4, talp 8.2 cm. 
II.sir. 45-48 cm mélyen égett csontok, fésűs edény és finom ke-
rámiatöredékek. Ezenkívül egy karika alakú bronzveret. 
III.sir. 4o-6o cm mélyen két halom égett emberi csonthalmot tar-
talmazott . 
A három sir közt elszórva sima, finom felületü cseréptöredékek 
kerültek elő. 
Trebatice /Vágterebe/. A pozsonyi múzeumban késő LT.cserepek . 
Eisner 184.1. 
Trenőln /Trencsén/. A Várdombon késő LT.cserepek. Eisner,185.1. 
Trencianske Teplice. A trencini múzeumban két hosszúspirálos LT. 
2.tip. bronzfibula és sok apró bronzdisz töredékek. 1. 3.8 cmh. 
felsőhúros, 7-6 csavarodású, a láb a fej közelében kapcsolódik, 
1/ J.L.Holuby, Zpráva o "Hradiskách" predhistorickej osade prl 

Zemanskom Pdhradie v Trenciansku.Sbornik Muzeálnej slovensksj 
spolocnosti, 1898, 145-155.1. Eisner, 185.1. 

2/ Eisner,186.1. 
3/ V.Budaváry, Nővé nálezy z doby Laténskej na Sloveneku - Neue 

Funde aus deryLa-Tönezeit in Slowakei, Sbornik muzeálnej Slo-venskej spolocnosti, Band XXXI.1937. Turciansky Sväty Martin, 
185-187.1. 1-4.kép. 
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ornavas8oi tipus. 2. O.o. h. 5.6 cm ll-lo csavarodásé. Eisner, 
177. 185.1. LXI.t.t. 6-11. 
Turclansky Blatnica /Blatnica/. Késő LT.cserepek a túrócszent-
mártoni múzeumban. Eisner, 185.1. 
Turciansky Svaty Martin /Túrócszentmárton/. Bordázott edénytö-
redékek a túrócszentmártoni múzeumban. 
Túróc vm. 16.4 cm magas és 21.7 cm átm. trébelt bronzsisak, 
/XLVIII.t.2. M.N.M.1/ 
Turiepole /Turmező/. Késő LT.cserepek a pozsonyi múzeumban.Eis-
ner, 186.1. 
Pdvard. 1. Drapposszürke urna, pereme letört, LXXXIII.t.l.ti -
pus. M. 3o, átm. 27, talp 8 cm. 2. Kivül fekete, belül sárgás 
tál. M. 7, azáj 22 cm 8/2.tipus. 3. 7.5 cm h. LT.l.tipus,bronz-
fibula, lábán nagy korong, 3-3 csav. a korong, kengyel és a 
spirállá szélei finom csavart bronzdrótbél alakított filigrán 
munkával diezitettek. 4. Belül sima, kivül rovátkolt bronzkar-
perec töredéke. 5. 25 cm h. 3.5 cm az. vaslándzsa. I/T.3. tipus. 
/Érsekújvári múzeum/ 
Dhorská Vea /Magyarfalú/. Késő LT.cserepek, Eisner,184.1. 
Vágvezekény. Késői kerámiát emlit Eisner, 184.1. 
Vel'ky Byeterec /Nagybiszterec/.-Késő LT.kerámia. Eisner,185.1. 
Vráble /Verebély/. 1. 0.75 cm falvastagságú fésűs edény perem-
töredéke. /Láva,Múz.LXXV.t.5/. 2. Finomra polírozott drappos -
szürke bögre. Hasa egész mélyen ül,nyaka összeszűkül, pereme 
nincs. M. 6.5,száj 5,átm. 9.5,talp 4 cm /Léva, Múz./. 
Vrsatkaé Podhradie /Oroszlánkő/. Késő LT.cserepek.Eisner,178,183.1 
Vysni Kubin /Felsőkubin/.Késő LT.telep a túrócszentmártoni mú-
zeumban 14 cm h. l-l csavarodásű. Felsőhúros bronzfibula, sima 
lábú, lapos szürke orsókarikák, sárga pávaszemes gyöngy és ké-
ső LT.C8erepek. Eisner, 185.1. 
1/ Reinecke Pál, Magyarhoni emlékek a La Téne-kor kezdetéről.AÉ, 

1898, U.F. XVIII.k. 3U.1. 
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VI. Fejezet 

Szovjetunió 
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Botrágy. 3.5 cm h. "madárfejü" LT.l.tipusú bronzfibula a visz-
szahajló láb egy nagyobb és mellette két kisebb gyönggyel di-
szitett. /M.N.M. Lt.sz. loo/19oo,3/. 
Gallishegy ld. Munkács. 
Kustan Selo /Kustánfalva/. 16 tumulust publikált J.Bőhm és Jan-
kovich József, melyek a XI.számú kivételével azkita temetkezést 
tartalmaztak.1/ A XI. tumulus 8 m átm. és 55 cm magas volt. A 
keleti szélén égetett faszéncsomó, a közepe felé egy urna, eb-
ben voltak elhelyezve a hamvak és a mellékletek. 1. Egészen vi-
lágosdrappszinü, kis talpon álló urna. M. 18, száj 2o, átm. 23, 
talp 8 em. /LXXXII.t.9/ 2. 6.2 cm h. felsőhúros, 2-2 csavarodá-
sú /?/ bronzfibula, XIX.t.16.tipus. 3. 4.5 cm h. hosszú spirá -
lis bronzfibula. A kép szerint koronggal ellátott felhajló láb-
ban végződik, a spirálison bronzrudacska van átdugva, mely két 
gombban végződik. 4. 3.8 cm h. bronzfibula, felsőhúros, 3 - 3 
csavarodású, kengyele tömör és kiszélesedik, és két rovátkolt 
mezőre van osztva. Lába le van törve. 5. 1.2 cm átm. bronzkari-
ka,fezen egy láncszem. 6. 11.2 cm h. vaskapocs, kampója le van 
törve. A két nagyobbik tag bronzlemezzel bevonva. 7. 3.4 cm átm. 
nyitott vékony vaskarika. Az edény a munkácsi múzeumban van, a 
többi lelet Jankovics József felvilágosítása szerint Prágába ke-
rült. 
Lovácska ld. Munkács. 
Mocola /Macsola/. 1. llkcm átm. kék üvegkarperec /Munkács, Múz. 
Lt.sz. 358. XXXII.t.2/. 2. Fekete, igen vastagfalú, 9.tipusú kis 
tál, m. 4.5 cm, száj 12, átm. 13, talp 7 cm. /Munkács,Múz. Lt. 
sz.116. 

1/ Jaroslav .Böhm a J.M. Jankovich, Skythové na Podkarpatské Rusi. 
Cast 1. Mohylové pohrébiste v Kustanovicich,Carpathica 1936. 
XI. Ttuaulus az 53-54.oldalon, XIV.t. 



- 2o7 -

Onokovce /Felsődomonya/. Középszürke, vastagfalú kis bögre.Kis 
talpon áll, szabályos kettős csonkakúp alak. /Munkács,Múz.Lt.sz 
12o/. 
Méhés /Méhészke/. 24 cm h. vaskás a munkácsi múzeumban /Lll.t. 
6./ 
Munkacsevo./Munkács. Gallishegy - Lováceka./ Munkácstól észak-
ra,mintegy két kilométerre húzódik kát egymással összefüggő hegy; 
a Gallia és a Lovácska. Északi oldaluk lejtősen húzódik ás né -
sik hegyben folytatódik; délen sikság terül el. A két hegyen Le-
hoczky Tivadar folytatott kutatásokat és gyűjtötte össze a le -
leteket. Kutatásairól az Arch. Ért.-ben számolt be évtizedeken 
keresztül.1/A két hegy egész területén Werttltek elő a "tanya -
helyek" mint Lehoczky nevezi.Közelebbi jleirást ezekről a tanya-
helyekről nem ad. Emliti, hogy mindig ejgy tűzhelyet talált,me-
lyek úgy készültek, hogy mintegy félméternyi átmérőjű körbe kö-
veket helyeztek el és agyaggal ki tapasztották. A tűzhely mellett 
egy lapos kő iv volt elhelyezve. Elképzelése szerint a lakahe-
lyek úgy nézhettek ki, hogy a hátsó részét a hegyoldalba mélyí-
tették, előtte pedig 60-I00 cm-re földbe vájt verembe épitették 
fel, a nézete szerint sövény, vagy faoldalakat. Ezeken a ta-
nyahelyeken mindig igen nagy tömegű vasleletek kerültek elő,ke-
rámia, vagy ékszer a legritkább esetben. Több izben beszél la-
kótelepekről, de hogy itt több összefüggő házcsoportot gondol, 
melyek egymástól bizonyos távolságra lettek volna elhelyezve , 
-az nem világos. A lelőhelyek közt szórványosan is kerültek elő 
1/ Lehoczky Tivadar, A klacsanói gallishegyi /Beregmegye/ vas-

leletről. AÉ.1886. U.F.VI.k. 345-347.1. Vaskori leletről a 
Munkács melletti Gallis hegyen. AÉ,1895,U.F.XV.k.69-72. 1., 
Ung-, Borsod- és Beregmegyei régiségleletekről, AÉ,1895,U.F. 
XV.k. 420-426.1., Germánok emlékei Munkácsnál, AÉ,1897, U.F. 
XVII.k. 333-338.1., Beregmegyei leletek, AÉ, 1897.U.F.XVII. 
k. 96.1., Emlékek a régibb vaskorból Munkács környékén /El-
ső közhmény/. AÉ, I9ol.U.F.XXI.k. 138-146.1., Emlékek a ré-
gibb vaskorból Munkács környékén. /Második közlemény/ u.o. 
198-220.1., Régibb vaskori emlékek Munkács környékén,AÉ,19o6, 
U.F. XXVI.k. 337-346.1., Vaskori emlékekről Munkács környé-
kén, AÉ, 19o7. U.F. XXVII.k.151-166.1., Vaskori emlékekről 
Munkács környékén, AÉ, 19o8, U.F. XXVIII.k. 25o-261.1. 
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leletek. Lehoczky szerint a telep olyan képet mutat, melyet 
hirtelen,valami veszélytől űzve hagytak el lakősai. Erre lenne 
bizonyíték az, hogy az egyes lakóhelyeken igen magy mennyieég-
ben kerültek elő különösen vasleletek, melyek egy-egy ház me-
zőgazdasági •agy ipari felszerelését képezték. A telephez tar-
tozó sirmező nem került eló. Egyetlenegy sirt találtak a Lo-
vácaka áéli, meredek oldalán. Kőtörés alkalmával került eló, a 
kőlapokból alkotott sir, "melyben egy csontváz mellett számos 
ezüstpénz feküdt, II. Fülöp tetradrachmáinak barbár utánzata." 
Más mellékletet nem találtak, de lehetséges, hogy a munkások 
szórták szét. Több hasonló érmet a Lovácskán még több helyen 
találtak. 
A következókben bemutatunk néhány leletet Lehoczky publikáció-
jából. AÉ, 1897. 355. lapon bemutatott vasak a Gallishegy nyu-
gati lejtóján kerültek eló. A közelükben fekete, grafitos szé-
les peremű rovátkolt edények töredékei feküdtek. Ugyancsak e-
lókerült egy bronzlemezzel borított zab Iának több töredéke, mely-
hez egy megolvadt kék Uvegcsomó tapadt, mellette pedig 5 cm h. 
kék Uvegkarperec töredéke. Ezen fehér szálból alkotott nyolcas 
diszités. 
Az 1889-es AÉ-ben, újabb vasleletről számol be. Egy csomóban 
mintegy 4o db vaseszköz, egy "roppant nagy.kazánhoz hasonló " 
agyagedénnyel együtt,mely azonban széttört. Ehhez a lelhelyhez 
közel került eló egy csonka piramis alakú vaaüllő is. 
A V.-VII.ábra 25o-261.lapon /AÉ,19o8/ bemutatott tárgyak köze-
lebbi lelóhelyét nem mondja meg Lehoczky, a Gallishegyen és 
Lovácskán feltárt több lakóhely ismertetése közben mutatja be. 
A következókben ismertetni fogjuk a Gallishegy-Lovácskán előke-
rült leletek főtipueaitt 

I. Fegyverek 
Az egyik legérdekesebb példány ezek közül a XLVII.t.l.sz.alatt 
bemutatott antropomorf tór. A Lovácskán került eló, közelebbi 
adatunk előkerülést körülményeiről nincsen. H. 32 cm, a marko-
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lat hossza 14 cm. Ezeken kivül néhány kétélű, egyenes pengéjű 
kard került elő, hosszuk 65-9o cm között mozog. A képen bemu-
tatott kardról ugyancsak nem tudjuk a leletkörülményeket.Több 
kardkötő lánc le előkerült, ezeknek legtöbbje ellapitott kari-
kákból van összefűzve, többször csavart éa ugyancsak ellapitott 
nyolcasokból álló töredékek ugyancsak helyet foglalnak az a-
nyagban. Találkozunk néhány nagyezemü, vékony huzalból formált 
karikákból álló láncokkal is, melyek valószínűleg más szerepet 
töltöttek be; a házi felszereléshez tartoztak. Az előkerült 
lándzsahegyek nagyrésze igen töredékes, az L.t.4. és lo.tipus-
hoz tartoznak, az LT.6.tipushoz egy rövidebb, de hasonló for-
májú csatlakozik. A nyílhegyekben két tipust különböztethetünk 
meg; egy LIII.t.ll-ee-hez hasonló tipust. Tulajdonképen egy 
kis lándzáacsúce formáját ölti fel, hosszabb éa rövidebb köpü-
vel egyaránt előfordul. A másik tipus a LIII.t.9- és lo.alatt 
bemutatott szakállas nyílhegy. Nagytömegben kerültek elő lánd-
zsavégek /LlII.t.12-14.sz/. Átlagos nagyságuk 18 cm közt mozog 
Ipari felszereléshez, mezőgazdasághoz tartozó és egyéb szerszá-
mok. nagyszámban kerültek elő vaszabiák, melyeknek összekötő -
pálcája többször csavart nyolcasokból áll /LlII.t.1-2.tipus/. 
A hajlított pengéjű vaekésnek főleg két tipusa szerepel, a 
gombban és karikában végződő, ld. Lll.t.5.sz. és Lll.t.3-4.ti-
pus. Átlagos hosszuk 35-45 cm közt mozog. A rövidebbek közt az 
Lll.t.16.és 17. alatt bemutatott két példány a tipikue, hosszú, 
kb. 16-2o cm. Néhány 4o-5o' cm hosszú kasza /LIV.t.l/, némelyik-
nek végére rá van húzva a kaszakarika, melyekből igen sok da -
rab került elő. LIV.t.16. A vassarlók az általában elterjedt 
formát mutatják /ld.LIV.t.2-4.tip./. Ezekből ugyancsak igen sok 
van a leletek közt. 18-3o cm h. ekevasakból ugyancsak nagy so-
rozat foglal helyet /LIV.t.24/. Nagyon sok vasbalta van,szár -
nyas és tokos formáját egyaránt megtaláljuk. /LlII.t.23. és 22. 
tip./ Hosszuk 8 és 2o cm közt váltakozik. A LIV.t.18.szám alatt 
bemutatott bőrvágókésekből ugyancsak több darab van birtokunk-
ban. Visz. az ipari eszközök közé tartoztak a lo-4o cm h. kö -
püs és másik végén ellapitott vasszerszámok. 5-6 darab széles 
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szalagrugójú vasolló ugyancsak szerepel. 11-19 cm h. vasvésők, 
néhány LV.t.6.tip. vaekalapács, 9-25 cm hosszúak, eok négyszö-
ges átmetszetü, és végén ellaposodó 5-2o cm h. vasék, LV.t. 3. 
tipusú harapófogó, a már fentebb is emiitett csonkakúp alakú 
vasüllők egészítik ki a műhelyek felszerelését. Ugyancsak sze-
repel egy szoritóvas /335.lap.19.ábra/ és igen sok vasszeg,ka-
rikában végződő vasrudacskák, vaspántok törmelékei vaskapcsok, 
/LIV.t.14.tipus/ és vaskarikák. Néhány kidolgozatlan nyers 
vasrőg mutatja a hajdani vasfeldolgozást. Kiegészíti a képet 
a sok helyütt előjött fenőkő, mely az LlII.t.19.tipust mutatja, 
de átfúrták. A hajdani fémművesség bizonyítékai az LV.t.7-13«. 
alatt bemutatott öntőminták, melyeknek anyagéba nyilván a tüz-
állóképeeség fokozása céljából grafitot kevertek. Több vaskari-
kás akasztott kősuly egészíti ki a telepről alkotott képet. 
A házi felszereléshez tartozott még a két vasvilla, egy három-
ágú /LIV.t.13/ és egy kétágú, üsttartó lánc. Még több hasonló 
darabnak a töredékéről tesz említést Lehoczky. 

Ékszerek^ 
A Gallishegyen 1897-ben sok vassal együtt /a múzeumi bejegyzés 
szerint/ került elő a XXXV.t.lo.sz. alatt bemutatott bronzlánc 
/h. kb. 8o cm/. A négyszögletű összekötő tagokon keresztalakú 
plasztikus lécdiszltés foglal helyet. Ezzel a lánccal együtt 
találták a XXIX.t.9.ez. alatti 8.6 cm átm. bronzkarkötőt.1/ A 
XXXV.t.11.számú hasonló lánctöredák ugyancsak a Gallishegyen 
került elő. Lovácskáról származik a XXXV.1.12.számú lánctöre -
dék. A Gallishegy nyugati lejtőjéről "LT-kori tanyahelyről"ke-
rttlt elő s XXXIII.1.14.számú, zeg-zugban futó pontozással di-
szitett 11.8 cm h. vas övkapocs. A Lovácskán egy "feketeszinü 
csontpánijra részben felfűzve, részben mellette fekve" kerültek 
ki a XXVI.t.14.ez. alatti gyöngyök. A csontpántokon, milyeneket 
Lehoczky t̂ bbEjÉör is emleget, visz. lignit, vagy gagát karpe -
récékét kell értenünk. Több hasonló, kék alapon sárga pávasze-

1/ Ábráját ld. AÉ, 191o, U.F. XXX.k.49.1. 
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mee gyöngy több helyen is előkerült. A XXXVII.t.12.sz. alatti 
bronzlemez lelőhelye a Lováoska keleti része. A bronzlap felü-
letét finom bronzhuzalból formált filigrán diszités takarjsCEbb 
vasfibula töredéke is helyet foglal a munkácsi múzeumbanla tö-
redékek LT.tipusú fibulákra jellemzőek. Ugyancsak a Lovácskán 
«aetárgyakkal együtt egy peceétlős végű rovátkolt bronzkarperec 
került elő, egy nagybaboe vaskarperec lelőhelye bizonytalan.U-
gyancsak a Lováceka északi részén sima, kiesé ellapitott végű, 
kerek átmetszetü nyitott bronzhuzal karperecet találtak, "kel-
takori telepen". 

Kerámia^ 

A legkevésbbé világos képet a kerámiai leletekben nyerünk. Le-
hoczky a lakóhelyek majdnem mindegyikéből megemliti, hogy igen 
sok grafitos, fésűs diszitésü edény töredékeit találta meg. A 
munkácsi múzeumban a leletek közt valóban igen nagy tömegbenlép 
fel grafitos féeüs árú, legnagyobbrészt fal vagy peremtöredékek 
Találunk köztük diszitetlen sima faltöredékeket is, legnagyobb-
részüknél a perem alatt vertikális fésüzés kezdődik,néhány kü-
lönösen diszitett darab képét a LXXVI.t.9-11. szám alatt mutat-
juk be. A töredékek profilját, a peremképzések típusait Id. a 
fésűs edények tipusrajzánál A-E Jelzés alatt. Sok töredéken a 
perem alatt vasabroncsot találunk, Lehoczky is emliti ezt,sze-
rinte arra szolgált, hogy az edényeket rá lehessen akasztani a 
bográcsláncra, mivel ezeket a tűzálló grafitos edényeket képze-
li el főzőedények gyanánt. Másrészt azonban ez az abroncsozása 
törött darabok megjavításaképpen is szerepelhetett. A munkácsi 
múzeumban találunk egy fésűs edényt is, mely a Lovácskán került 
elő, de nem Lehoczky ásatásai alkalmával, hanem újabb vétel.Tel-
jesen hasonló a LXXV.t.4.számúhoz. /M.ll, száj 12, talp 9.5 cm/ 
Ugyancsak a munkácsi múzeumban, a Lováoska déli lejtőjéről,egy 
a LXIX.t.8. tipusú téglásszürke bögre." /M.7, száj 8, átm. lo , 
talp 5 cm/. Ezeken a darabokon kivül igen gyér képünk van a 
Gallishegy-lovácskai kerámiáról. Már fentebb is emiitettük,hos? 
az egyik vaslelettel együtt nagy katlanszerü agyagedény került 
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elő, közelebbit azonban nem tudunk róla* 19o6-ban /AÉ, 19o6,341 -
344.1./ emlit Lehoczky egy 14 cm magas edényt, mely leírása sze-
rint visz. kor «tagolt hemoritott fenekű kelta edény lehetett,mel-
lette emlit azonban egy baraa csészét, melynek a nyakán és öb-
lén félkörű vonalak és pontok vannak, melyek fehér színnel van-
nak kitöltve. 19ol-ben /AÉ, 19ol,198 s köv.l./ ad egy ismerte -
tést a kerémiáréi és megállapítja, hogy "ügy látszik a forgé ko-
rongét még általánosan nem Ismerték....... sárga, vöröses,szür-
ke és fekete szinü különféle, kisebb-nagyobb, egy-vagy két füL-
lel, vagy bütykökkel elétott" edényeket használtak. Ez a kerá -
mia minden valószínűség szerint a kelták előtti, vagy utáni /dá-
kok? ld. fent/ telepeseké, noha az kétségtelen, hogy az iparte-
lepen okvetlenül használatban kellett lennie egy durva Jellegű 
kerámiának is. Lehoczky több helyen határozottan emliti, hogy 
a tűzhelyek körül kia fekete, vagy vöröses, behajló szélű tá -
lacskákat talált, melyek mécsesül szolgálhattak szerinte. Ha-
tározottan a telep 'felszereléséhez tartozott a grafitból való, 
lapos köralakú, 6 cm magas és 13 cm átm. olvasztótégely. Itt 
emlitem meg azt a -kőmozsarat, mely az egyik "tanyahelyen"kerULt 
elő, szabálytalan hossznégyzetü tömb, 31 cm magas 26 cm átm.és 
közepén 11 cm átm. üreg van. 
Több kettőskúp alakú orsókarika is szerepel, és többször emlit 
Lehoczky grafitos edényből kivágott, lapos kerek karikákat is. 

Őrlőkövek 

Külön tárgyalást érdemelnek még a feltűnően nagy számban előke-
rült kééi őrlőkövek. Lehoczky már 19ol-ben 54 őrlőkőről beszél, 
melyeket szerzett, későbbi publikációban is több szerepel. Az 
őrlőkő két lapból áll, alsó része mindig négy szögalakú, a felső 
vagy négyszögű, vagy gömbölyű. A felső lapok átlagos átm. 3o,az 
alsóké 5o cm körül mozog, de nem négyzet alakúak, hanem inkább 
téglalap fcnaát vesznek fel, két szembenfekvő oldal mindig hosa-
szabh. A felső kőnek tetejéről az aljáig vonul egy átlag fent 5 
cm átmérőjű, lefelé szükülő nyílás. A felső kő felső sima lap-
ján 2o-22 cm h., 1.5 cm széles bevájás húzódik, a két külső ol-
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dalán pedig ugyancsak egy-egy bevágás.Lehoczky szerint ez a két 
külső bevájás szolgált a kő forgatására, a tölcsérszerü középső 
nyiláson töltötték be a magvakat. 
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VII. Fejezet 

R O M Á N I A 
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Apa. Vaslándzsa a M.N.M.-ban.V 
Apahida. A Kisszamos jobb partján fekvő község északi részén , 
kavicsbányászás közben bukkantak a kelta urnatemetőre, 19oo 
tavaszán. A következő évtizedekben bányászáé közben állandóan „ 
kerültek elő leletek, ezeknek legnagyobb része Orosz Endre ta-
nitó birtokába került. 191o-ben a kavicsbánya közvetlen szom -
szédságában elterülő földön, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Orosz 
Endre vezetése alatt ásatásokat kezdett. Őskori telep és kelta 
umatemető került felszinre. Ennek az ásatásnak anyaga az Er-- p 
délyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárába került. / 
Az urnatemetőből 21 sirt tártak fel. A sirok közt hat db kőpad 
feküdt, ökölnagyságú, simán, kötőanyag nélkül egymásmellé he-
lyezett kövekből állanak, hosszúságuk 2.4o-2.8o, szélességük : 
0.90-I.2o méter közt váltakozik. Majdnem mindegyiken észlelhe-
tő a tüz nyoma, sőt nagyobb mennyiségű faszén is "került elő a 
kavicsok közt. Mélysége mindegyiknek más, a legmélyebben fekvő 
80, a legmagasabban 15 cm mélyen feküdt a föld alatt. Néhány afe-
lett az őskori telephez - melybe a temető bele- volt ásva - tar-
tozó leletek kerültek elő, de előkerültek kelta leletek is, pl. 
vasolló és egyéb vastöredékek is. Orosz szerint talán a hullák 
elégetésére szolgáltak. Az őskori telephez nem tartozhattak,mert 
a 11. ée 17. sirt a kőpadok alatt találták, későbbinek ugyan -
csak nem véli, mert a lo. sir üregének megásása alkalmával szét-
hullott. 
A sirüregeket 8o-12o cm mélyen minden rendszer nélkül ástákJar-
májuk részben köralakú, részben elh ptikus, pár esetben négy -
szögletü. A mellékleteket minden rendszer nélkül helyezték el, 
és a sirokat néha két vagy három terméskővel bélelték ki. Az 
1/ Roska Márton, Szatmár vármegye múltja a legrégibb időktől 

a honfoglalásig. Klny. A Magyar Városok és Vármegyék Mo -
nográfiaja XXVIII.kötetéből. 1939. 19.1. 

2/ A telep és temető részletes és kitűnő publikációját hozza: 
Orosz Endre, Az Apáiidai őskori telep és La-Tene temető. 
Kolozsvári Dolg.II.1911.I-69.I. Jelentés a lelőhelyekről: 
La Téne sirmező Erdélyben, AE, 19ol, ü.F.XXI.k.288.1.Orosz 
Endre, Az Apahidai "Réti őstelep",AÉ, 19o8,U.F.XXVIII.k. 
172-179.1. 
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embercsontokat sohasem helyezték edénybe, hanem a földön szór-
ták szét. /A mellékletek elhelyezését Orosz Endre kitűnő alap-
rajzokban mutatja be./ 
I.sir. Három edény egymás mellett és tőlük nem messze egy ma-
réknyi égetett embercsont. A sir kerek átmetszetü. Barnássö -
tétszürke urna, kis talpon áll. Fényezett felületü, nyakán egy 
sáv durván hagyva, ebben kétsorosán beslmitott cikk-cakk disz. 
M. 25.6, száj 14, átm. 24, talp 9.6 cm. Lt.sz.II.4143./LXXXIX. 
t.4/ 2. Sötétszürke, vörössel lángolt, finoman fényezett kis 
bögre, hasán benyomott koncentrikus körökből álló vonal fut.M. 
8.4, száj 12.4, átm. 16.4, talp 8 cm. Lt.sz.II.4151 /LXX.t.4/. 
3. Fekete, vastagfalú, de jól iszapolt tál. Talpa igen enyhén 
beugrik. M. 9.2, száj 23.4, talp 8.6 cm. Lt.sz.4144/LVII.t.l8/. 
II.air. Ellipszis alakú sirüreg, ennek egyik végénél kissé ol-
dalt egy urna, mellette egy teljesen széttört tál, ennek a tö-
redékei közt állatc8ontok, vele szemben egy urnának peremtöre-
déke, emellett egy bögre. 1. Világos drapposszürke urna.M. 31, 
száj 2o, átm. 32, talp 12.4 cm. Lt.sz.II.4153 /LXXXV.t.6/. 2. 
Fekete, LXXXVIII.t.2.tipusú tál töredéke. Fényezett, belsejé -
ben egy matton hagyott csikban beslmitott szabálytalan cikk -
cakkdiszités. Lt.sz.11.4154. Benne két disznósonkacsontot ta-
láltak. 3. Nagy urna sárgásvöröses peremtöredéke. Lt.sz.11.4163 
/LXXXIX.t.5/. 4. Világosdrapp vastagfalú bögre. M. 8.6,száj 8.6, 
átm. lo.4, talp 5 cm. Lt.sz.II.4162 /LXIX.t.18/. Emellől még 
egy vörös tál peremtöredékei kerültek elő. 
III.sir. 18o cm mélyen kerek átmetszetü sirüreg. Egyik oldalán 
nárom edény egymás mellett, velük szemben egy csomó égett em-
bercsont, másik csomóban állatcsontok, harmadikban vastárgyak. 
1. Sötétszürke, téglavörös alapú, fényezett, vastagfalú urna . 
Talpán igen keskeny körgyűrű, ennek közepén lapos omphalos. M. 
33, száj 17.6, átm. 29, talp 12.2 cm. LXXXVII.t.6.tipus,de di-
szite tl©n. Lt.sz.11.4166. 2« Az urna inellstt világos táglaszi— 
nü tál. Fényezett felületü /LVII.t.17/,3. Emellett vöröses szür-
ke kis bögre, talpa egész laposan beugrik. M. 7.6, száj 9.4, 
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átm. 11.8, talp 6 cm. Lt.sz. 11.4168 /LXVII.1.15/. 
IV.sir. 9o cm mélyen kerek átmetszett! sirüreg. Urna nincs ben-
ne, ellenben feltűnően nagymennyiségű égetett embercsont ovális 
alakban elszórva. Közvetlen közelében ás közte is égetetlen 
disznó és csirke csontok. Az embercsontok közelében négy vas-
töredék. 
V.sir, llo cm mélyen 12o cm átmérőjű kerek sirtlreg. Egyik ol-
dalán egy sötétszürke, téglavörös alapú, töröttperemti urna. M. 
32, átm. 27.6, talp 11 cm. Lt.sz.II.4189 /LIXXV.t.2/. Közvet -
lentil mellette disznókoponya töredékei. Az urnával szemben egy 
4.8 cm h. LT.2.tip. felsőhúros, 3-3 csav. bronzfibula. Lt.az. 
4194 /XX.t.2/. A disznókoponya és fibula közt égetett ember -
csontok közt 2 db négytagú hólyagos lábperec.4.tipus./XXXI.t. 
5/ Vászondarabok nyoma rajta. A karperecek mellett, égett fel-
karcsonthoz forrva vaskarperec töredéke, és egy üregesen öntött 
lo cm átm. másik vaskarlka. A fibula másik oldalán egy hajli -
tott pengéjű vaskés töredéke. Markolatán látszik, hogy nyelén 
csontboritás volt. Ugyanitt kát nagyobb vaskásnek három db tö-
redéke, és egy korongos fejt! vasszegtöredék. 
VI.Bir. llo cm mélyen 12o-13o cm átm. köralakú sirüreg. Egyik 
szálén fekete, vörös téglaalapú sztlknyakú urna. Fényezett te -
lűletü, nyakán matton hagyott sáv ebben cikk-cakkban bekarcolt 
pontsor. Az edény kihasasodása alatt háromszögalakban elhelye-
zett, ugyancsak bevésett félholdas diszités. /LXXXIX.t. 6-7/. 
Lt.sz. II.42oo. A sírgödör másik oldalán, kissé oldalt sötét -
fekete, fényezett felületű tál. Belsejében két fényezetlenül ha-
gyott matt sáv. M. 7.5, száj 18, Am. 19.2, talp 8 cm. Lt.sz.II. 
42ol /LXXXVIII.t.l,la,lb/. Benne csirkecsontok. Az urna és a 
tál közt középszürke, fényezett bögre. Kis talpgyürün áll, ez 
egyszer profilált ás kissé laposan behomorodlk. M. 11,száj 13.2, 
átm. 17, talp 8 cm. Kihasasodása felett apró pontokból álló, 
ferde vonalsor. Lt.sz.II.42o2 /LXX.t.5/. A bögre mellett disz-
nócsontok. 
VII.sir. 138 cm mélyen kerek átm. eirgödör. Egyik oldalán sö-
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tétszürke, fényesre polírozott urna, talp közepén kis omphalos. 
Alja és a has közepén egy sáv fényezetlenül hagyva. M. 37.4,száj 
21, átm. 33» talp 12.6 cm. Lt.sz.42o9 /LXXXVII.t.6/. Az urnában 
két spalax csontváza. Mellette a sirgödör belseje felé fekete, 
téglavörös alapú töredékes tál, LXXXVIII.t.3.tipus. Fényezett 
felületü, belsejében egy fényezetlen sáv. M. 11.6, száj 17.6, 
talp lo.5 cm.Lt.sz.4214. A tálban disznócsontok. A tál és urna 
közt fényesdrapp omphalosos bögre. LXVIII.t.7.tipus,hasasodása 
kissé lejjebb esik. M. 9.4, száj 9.8, átm. 12, talp 5.6 cm. A 
sirüreg másik felében égett embercsontok hevertek, mellettük 9L 
cm h. vaskard. Sz. 6J cm. A kard közelében vaslándzsa töredékei. 
A kardon feküdt egy vas pajzsfogantyú töredék és egy vasfibula 
töredéke. 
VIII.sir. 15o cm mélyen kerek átmetszetü sirüreg. Egyik olda -
Ián egy. vörös urna töredékei és egy szürke bögre vagy táltöre-
dék. A perem alatti részét két hornyolás közt ellentétesen ve-
zetett besimitott hullámvonal disziti. Az edények mellett fel-
tűnően sok disznőcsont. Az üreg másik oldalán égett embercson-
tok, köztük egy jellegtelen vastöredék. 
IX.sir. 9o cm mélyen ellipszis alakú üreg, két végén két nagy 
terméskő. Az üreg közepén három edény, a köztük befogott terü-
leten állatcsontok, az üreg szélén vasnyilhegy és pajzsfogan -
tyú töredékei. 1. Fényes barnásdrapp urna. Kis talpon áll, mely 
laposan befelé homorodik. Az edény alsó felén két fényezetlenül 
hagyott sáv, a kihasasodása felett három-három benyomott kon -
centrikus körből álló diszitmény. M. 32, száj lo, átm. 28,talp 
11.6 cm. Lt.sz. II.4259./LXXXVII.t.5/ 2. Mellette fényes feke-
te, lapos omphalossal ellátott tál. LXXXVIII.t.2.tipus. M.lo.6, 
száj 24.2, talp 8.6 cm. Lt.sz. II.426o. Benne csirkecsontváz.3. 
LXVII.t.15.tipusú bögre. A disznókoponya közelében a 7. siré -
hoz hasonló vaspajzadudor és egy vaslándzsának töredékei. 
I.8ir. lo6 cm mélyen, elliptikus alakú sirgödör. Mellette 65 cm 
mélyen volt az egyik-kőpad, melyet a sir leáeáea közben meg-
rongáltak. Az üreg egyik végében három edény, másik végében a 
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többi mellékletek. 1. Vörösesezürke, polirozott felületű urna, 
kis talpon áll, közepén lapos omphalos. H. 38, száj 18.8, átm. 
32.8, talp 12 cm. Lt.sz.II.42?o/LXXXIV.t.7/. 2. Mellette feke-
te, vastagfalú, fényeere polirozott tál, belsejében egy fénye-
zetlen esik halvány nyoma látszik. M. lo.4, átm. 25, talp 6.4 
cm. Lt.sz. 11.4271 /LXXXVIII.t.2-2a/. 3. Ezek mögött az urna 
sarkában sötétszürke, simitott felületü bögre, kis talpon, la-
posan homorodik. LXVII.t.11.tipus. M. 12.6, száj 11.8,átm.16.6, 
talp 6 cm. Lt.sz.II.4272. A sirüreg szembeeeő végében égett em-
bercsontok közt három vasfibulának hiányos töredékei. Az edé -
nyek és a csontok közt disznókoponya töredékei. 
XI.sir. Közvetlenül egy kőpad alatt, a kőpadtól 3o cm mélység-
ben kerek átmetszetü üreg. A kőpad maga 15 cm széles és igy a 
sirnak mélysége 15 cm. A sirüreg közepe táján középszürke, vö-
rössel lángolt, fényes, igen vastagfalú urna. Talpa közepén kis 
omphalos. M. 21.8, száj 18, átm. 25, talp 9.6 cm. Lt.sz. 4286. 
/LXXXVI.t.7/. Az urna mellett az üreg fala felé egy darab ter-
méskő. Az üreg másik oldalán égett embercsontok és egy vasláno-
nak 35 töredéke. Derékban összenyomott nyolcasokból áll. Az 
elszükülésben kis vasgyürü fogja át. Az urnával szemben az U-
reg másik oldalán disznócsontok éa állkapocs töredék. 
XII.sir. 28 cm mélyen kis gyermeksir. Négyszögletű átmetszetü, 
két hosszanti oldalán 7o cm hosszúságban apró kövek keretezik. 
Egyik fal mellett kis, törött peremű urna. Egyszerű kettőscaon-
kakúp alakú forma. Sötétbarna, téglavörösalapú. M. 15, átm.16.^ 
talp 7 cm. Lt.sz. 11.4294. Mellette a sir belsejében sötétszür-
ke, fényezett, téglavörös alapanyagú kis bögre. M. 8.2, száj 88, 
átm. 12, talp 4.2 cm. Lt.sz.II.4295./LXVIII.t.7/. A kettő közt 
disznócsontok. Embercsont nem volt a sirban. 
XIII.sir. 83 cm mélyen kerek átmetszetü sirgödör. A gödör köze-
petáján egy urna és egy tál egymás mellett. Az urna fényes fe-
kete, téglavörös alapanyagú. M. 22.4, száj 12.8, átm. 18.6,táj) 
8.8 cm. Lt.sz.II.43oo /LXXXVII.t.ll/. Fényes fekete finom ki -
dolgozású tál, belsejében finoman besimitott spirális. M. 8.6, 
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száj 21.8, átm. 22.4, talp 8.4 cm. Lt.sz ,II.43ol /LXXXVIII.t.3 
3a-3b/. A tálban tyúkcsontok és egy görbepengéjü vaskés. A kés 
rövid nyelén fa- vagy ceontrostok. A tál mellett disznó láb -
szárcsont ós a sirtireg másik falánál égett embercsontok. 
XIV.sir. 9o cm mélyen kerek, átm. sirgödör, csak égett ember -
csontok. 
XV.sir. 155 cm mélyen nagy terméskövek, melyek egy ezabályta -
lan alakú területet zártak körül. A felsőbb rétegekben is meg-
voltak a terméskövek, tehát magasan befogták. Bolygatott sir, 
az edények töredékei részben a sirvédő kövek közt, részben a-
zok alatt kerültek elő, másrészt az embercsontok is két helyen 
voltak elszórva. Lehetséges az is, hogy két temetkezés történt 
a gödörben. Az egyik sarokban kerültek elő vörösesszürke urna 
töredékei. Mellette ugyancsak vörösedény töredékei. Az üreg má-
sik sarkában fekete, vöröstégla alapanyagú omphalosos tál. 
LXXXVIII.t.3*tipus. M. 12, száj 27.4, talp 7.6 cm. Igen töredé-
kes. Lt.8Z.II.4339. Közelében egy kék pávaszemee üveggyöngy. Az 
üreg szembeeső oldalában égett embercsontok között egy-egy vas-
fibula töredéke. Ugyancsak a két ceomó csont közt egy kb. 3o 
cm h. szalagrugóJú vasolló, mely egy hengeres, 2o cm h. fenőkö-
vön feküdt. 
XVI.sir. 12o cm mélyen ellipszis alakú üreg. Égett embercson -
tokkal vegyesen disznócsontok szétszórva.- Melléklet a sirból 
nem került elő, de az üregben 9o cm mélyen vörös, fényezetlen 
edénytöredékek voltak. 
'AVJEslr. A sir fölött, 25 cm mélyen ugyancsak egy kőpad. A sir-
Ureg 2 m mélyre nyúlt le. A sirüregben fent az őskori telephez 
tartozó edénytöredékek ée LT.cserepek vegyesen kerültek elő, a 
sirban levő edények pedig töredékesek, tehát ez is bolygatott 
sir. A sirüreg maga kerek átmetszetü. A sirban szanaazétazórt 
ember, szárnyas és disznócsontok kerültek elő, ée egy üregesen 
öntött vaskarika. Az üreg egyik falánál edénytöredékek. Ezek 
közt volt egy urna válltöredéke, egy világosdrapp, fényezett 
felületű tál peremtöredéke, visz. LXXXVIII.t.5.tipus. Lt.sz.II. 
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4362, ée egy vöröses sárgás harmadik edény kis- töredéke. 
XVIII.sir. 115 cm mélyen ovális alakú sirüreg..Egyik végében, 
kissé oldalt középszürke urna. Jelenlegi m. 31, átm* 32, talp 
12.4 cm. Lt.sz. 11.4361 /LXXXV.t.7/. Szemben vele, az üreg má-
sik végében világos téglavörös tál töredékei. Lt.sz.II. 4362. 
Ezzel szemben bögre peremtöredéke. A három edény közt szárnyas 
csontok, egy állkapocs töredék és égett emberesontok. 
XIX.sir. 35-55 cm mélyen nagy terméskövek Jöttek elő. A köztük 
levő területen égett embercsontok, mellette állatceontok. Az 
embercsontok közelében szétszórva apró vaatöredékek ée edény -
töredékek. 
XX.sir. 18o cm mélyen köxAakú üreg, két oldalán két terméskő 
védte. Az üreg leásása közben 12o cm mélyen fekete, vastagfáM 
kis bögre. M. 7.6, száj 8.2, átm. 9.2, talp 5.4 cm. Lt.sz. II. 
4383 /LXIX.t.9/. Az üreg alján néhány őskori kelta'és római e-
dénytöredék. Csontok nem voltak benne. Bolygatott' sir* 
XXI.sir. Ugyancsak .bolygatott sir. 17o cnt mélyre lenyúléi kör-
alakú üreg, egyik oldalán 85 cm mélyen terméskő. 65 és 85 cm 
mélyen kelta cseréptöredékek és egy orsőgopb,. Alatta még né-
hány edénytöredék. ; 

Szó^ánjoa_leletek_az_Orosz-g^jteménjbeni 
i » 

1. Sötétvörös, simitott felületü urna. Nyakán kiemelkedő kör-
gyűrű, fényezetlen és ezen beeimitott hullámvonal. M. 26.5,átm. 
19 cm /LXXXIX.t.3/• 2. Sötétbarna fényezett felületü egyfülü 
bögre. Bekarcolt és bepontozott motivum disziti. M, lo,3, azáj 
9.5 em /LXXIV.t.7/. 3. Sötétszürke egyfülü bögre, füle alatt 
háromsoros bekarcolt vonaldlsz« M® 10e5* átm® 11 cm:/IiXXIII®t® 

e * 
12/. 4. Barnásezürke egyfülü bögre, füle alatt bekarcolt fél -
kördiezités vonul. M. 9.5, száj 7, talp 4.7 cml/LXXIV.t.5/Tal-
pán bekarcolt keresztdisz. 6. Egészen sötétfekete egyfülü kor-
só. M. 14.5, átm. U cm /LXXIII.t.lo/. 7. 33 cm h. kekenyleve-
1U lándzsahegy. 8. Két darab 31 cm h. keskenylévelü.lent szög-
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ben törő lándzsahegy. LT.6.tipus. 9. 39 cm h. hajlitott pengé-
jű vaskés. Markolata sima. lo. Kétszercsavart nyolcasok által 
összekötött zabla. 11. Rozsdás vasfibula, LT.2.tipus. H.14 cm. 
12. Bronzsisak töredéke, a fül feletti rész. Ezen háromszög -
formájú rátét. M. 11 cm. Közepén kerek trébelt rátét. 
A iud./Nagyenyed/ Hamvasztásos sir került elő, a mellékleletek 
egy Ustszerü mélyedésben voltak elhelyezve. A sirhoz, mint u-
tólag derült ki, egy urna is tartozott.1/ A mellékletek egyket-
téhajtott vaskard, lándzsa, kések és lészerszámalkatrészek, és 
egy diszitett bronzgomb. Jellegzetes része a leletnek egy szki-
ta vaskée. Publ. ld. Roska Márton, Kelta sir Nagyenyeden- Kel-
tisches Grab bei Nagyenyed, Dolg. V.1929, 82-86.1. 
Alba de Jos /Alsó-Fehér vm/. 8 cm átm. bronzhuzal karperec,rit-
kásan elhelyezett hármas gumőzással /M.N.M. 28/1897/.2/ 
Arad mellől, a pécekai bronzkori telepről származik egy kelta 
urnasir.3/ Közelebbit a sirról nem tudok. Anyagához tartoznak: 
1. 68 cm h. vaskard, tokjának csak töredékei maradtak meg.hoez-
szú fogójú kardfüggesztő, mely két karikában végződik, A hozzá-
tartozó kardkoptató töredék 2.tipus. 2. 42 cm h. hosszú köpüjü 
vaslándzea. 3. 2o cm h. lándzsa hegyes szögben törik. 4. 34 cm 
h. töredékes vaslándzsa. 5. 26 cm h. kétpengéjü vaekés, az ösz-
szekötő nyélre kis vaskarika van húzva. 6. lo cm h. kis hajli-
tott pengéjű széles levelű vaskée, nyélnyujtványa igen rövid 
és kis karika van belefűzve. 7. 9.5 cm h. tokos vasbalta. Is-
mertetése szerint egy "fegyverkovács jelével ellátott vaskard, 
egy nagy vas lándzsacsúcs és üveggyöngyök" tartoztak a lelet -
hez. A szóbanforgó vaskard valószínűleg azonos a verseci múze-
umban lelőhely nélkül szereplő, 1 m h. félholdalakú jeggyel el-
látott példánnyal /XLVI.t.6./. 
Diósig /Bihardiószeg/. 1. Két darab négytagú hólyagos karperejCj 
1/ Roska Márton szives szóbeli közlése. 
2/ Hampel József, A Nemzeti Múzeumi Régiségosztály gyarapodá-

sa, AÉ, 1897. U.F. XVII.k.277.1. 
3/ Roska Márton szives szóbeli felvilágositása, akinek az a-

nyag átengedését is köszönöm. 
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egy tag m. 6 cm összekötő tag 4.tipus /M.N.M. Lt.sz.62/19o3,lT 
2/. 2. Hattagú hólyagos bronzkarperec, átm. lo cm /M.N.M.Lt.sz. 
62/l9o3,3/1/ 
Bihar vm. A JÍ.N.M.-ba került be. 1. 3.8 cm h. "LT izlésü vas -
kés." / 2. "LT izlésü csonka üveg karperec. / A két lelet a 
raktárrendezés közben még nem került elő. 
Criseni /Pusztakalán/. Öttagú pálcákból álló, XXXVII.t.4-5.ti-
pusú kapoccsal ellátott asztragalos öv töredékei. /M.N.M.Lt.sz. 
156/1880,1-8/4/ 
Deta /Detta/. Emberarcot ábrázoló edényfültöredék.6/ /M.N.M./2. 
Világos vörös, téglaszinü bögre. LXVIII.t.14.tipus, kis talp -
gyürün áll, mely laposan behomorodik. M. 9.2, száj 11.6, átm. 
15.6, talp 5.4 cm /Vrsac, Múz. Lt.sz. 9o2/. 
Déva /Déva/. "Egy La Tene-korinak látszó korongon készült 14 cm 
m. fületlen bögre."6/ 

\ 

Dezmir /Dezmér/. Kolozsvári Múzeumban kelta és szkita leletek 
egy lelőhelyről. Sironkénti összefüggésüket nem tudjuk,de egy-
máshoz igen közel kerültek elő. A kelta leletek legnagyobb ré-
sze a Kr.e. III-II.sz.-ra mutat. Publikálatlan. 
Dolina Lupcova /Alsó Lupko/. 6 cm h. La Téne bronzfibulát ta-
láltak.7/ 
Dupus /Táblás/, 7.5 cm átm. bronzkarperec, záródása hasonlít a 
ĈXV.t.l. tipusú torques tagjához, de ez nem álvégződés, hanem az 

1/ Hampel József, A M.N.M. Régiségosztály Gyarapodása, AÉ,19o3. 
2/ A M.N.M. Régiségosztály Szerzeményei. AÉ,1893,U.P.XIII.k. 

178.1. 
3/ Hampel József, A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtár gvarapodá-

sa. AE, 19o2, U.P. XXII. 86,1. 
4/ Márton, Arch. Hung. 77.1. AÉ, 189o. D.P.X.k.356.1.2.ábra. 
5/ Márton, Arch. Hung. 111.1.2o.kép. 
6/ Balázs Béla, Adatok a dévai Várhegy őstörténetéhez. 
7/ Milleker Bódog, A Duna-Tisza-Maros köz La Tene-kori emlékei, 

Történelmi és Régészeti Ertesitő, 19oo, 25.1. 
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egyik kihegyezett vég belejár a másik profilált végbe. /Sibiu, 
Brukenthal Múzeum/ 2 db.1/ 
Curtuiu|eni /Érkörtvélyes/. Égetőhegyről üvegkarperec töredékei 
kerültek Andrássy Ernő gyűjteményébe ée más kelta leletek Belá-
sy Jőzsefné gyűjteményébe. Ligetdombon előkerült kelta sir mel-
lékletei kerültek elő.2/ 
Valea-lui-Mihal /Érmiháiyfalva/. Gorové-tanya. Sirban talált te-
letek, visz. urnasirról volt szó. 1. Vékony, finom jól iszapolt 
urna. M. 29, száj 17, átm. 25, talp 7 cm /LXXI.t.21/. A fényké-
pen az edény alja le van vágva. 2. Sötéthomokszinü, behúzott 
peremű tál, pereme alatt át van lyukasztva. M» 11, száj 27,talp 
9 cm /LXXI.t.2o/. 3. Két darab 11 cm átm. négytagú hólyagos láb-
perec. Összekötő tag 4.tipus./LXXI.t.l8/ 4. 6 cm h. LT.2.tipusú 
bronzfibula, felsőhúros, 2-2 csav. /LXXI.t.19/. 5. 13 cm h.hronz-
lánctöredék. /LXXI.t.19/ A LXXI.t. 18-19.kép mérete a táblán 1/6 
helyett tévesen van 1/3-nak megadva. A leletek magántulajdonban 
vannak.1/ A debreceni múzeumban hajlitott pengéjű vaskés.H.LII. 
t.6.tipus. /Debrecen, Múz. Lt.sz. IV.13/1921/. 
Jucul-de-Sus /Felsőzsuk/. Kőfejtés közben előkerült égetéses sin 
Orosz Endre szállt ki helyszinre és mentette meg a leleteket. A 
mellékelt rajzon feltüntette a leletek elhelyezését is. Az 1,2, 
3,4. számok kőtuskókat jeleznek. Az 5-ös szám alatt szürke ur -
na peremtöredéke, a perem alatt besimitott hullámdisz. Egy má-
sik töredéken ferde pontsoros diszités. Feneke homorú volt. 6. 
szám alatt szürke, 25 cm átm. lo cm magas tál. 7.számú helyen, 
beponcolt vaskardkötő lánc 41 cm h. töredéke, olvadási nyomok 
látszanak rajta. Ugyanott négytagú hólyagos lábperec töredékei. 
Egy tag h. 7.6, átm. 2.5 cm. 

1/ Ion Nestor, Keltische Gräber bei Mediasch, Dacia, VII-VIII. 
k. 1937-1940. 166.1.4.kép. 

2/ Roska, u.o. 19.1. 
3/ Roska Márton, Bihar vármegye múltja a legrégibb időktől a 

honfoglalásig. Különlenyomat a Magyar Városok és Vármegyék 
Monográfiája XXV. "Bihar-vármegye" c. kötetéből. 1938. 18-
19.1. 
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Grind /Gerend/ lo,5 cm h. bronzvadkan ábrázolás. /Kolozsvár , 
Múz. Lt.sz. 1651/ XXXVIII.t.2/. 
Ha^eg /Hátszeg/. 14 cm átm. bronztorques, XXV.t.2.tipus /M.N. 
M. Lt.sz. 98/19ol/2/ 
Iclodul Maré /Nagy Iklód/. A nagyváradi múzeumban egy kora kel-
ta fibula.3/ 
Cheresig Körösszeg/. Feketére polírozott urna. M. 22.1,száj 12, 
átm. 17, talp 7.5 cm.4/ /Nagyvárad, Múz. LXXX.t.ll./ 
Media^ /Medgyes/. 1938-ban került elő egy urnasir. Anyagát mun-
kások szedték össze, LXXXVI.t.4.típushoz hasonló urna, erősvál-
lú szitulaformájú edény, lapos bögre és a XXVII.t.3.tipusú kar-
perecek tartoztak hozzá. Ezenkivül Mediádból több szórványos 
lelet is került elő, két füles bögre és urnák és lószerszámve-
retek.5/ 
Band /Mezőbánd/. Kovács István a bronzkori lakótelep és sirme-
ző és a népvándorléskori sirmező ásatása közben 15 cm mély sir-
fészekben egy maroknyi emberi csontot, egy halom vastöredéket, 
és egy égetett orsógombot talált. A vastöredékek egy tokjában 
összehajtott LT.2.tip. kardhoz tartoztak, kardkoptató 7.tipus, 
nem messze a kard végétói még egy keresztvas. Egy hosszabb vas-
lándzsa és á publikáló szerint vékony vaslemez töredékei kerül-
tek elő. Ez utóbbiak valószínűleg pajzsdudor töredékei.6/ A M. 
N.M.-ba kis hólyagos karperec töredékei kerültek be. / Lt. sz. 
1/ Roska Mártoni A Székelyföld őskora, Emlékkönyv a Székely Nem-

zeti Múzeum 5o évea jubileumára,Sepsiszentgyörgy,1929.322.1. 
2/ Márton, Arch. Hung. 37.1.1X.t.5. 
3/ Roska Márton, Kelta sirok és egyéb emlékek Balsáról - Tom -

beaux celtiques et autres monuments de Balsa, Dolg.1915,VI. 
k.43.1. 

4/ Ion Nestor, Der Stsnd der Vorgeschichtsforschung in Rumäni — 
en. Bericht,1932. 19.t.5.kép. 

5/ Részletes publikációját ld. Nestor,i.m.159-182.1. 
6/ Roska Márton, A Székelyföld őskora, Emlékkönyv a Székely Mú-

iuh11 eumára, Sepsiszentgyörgy•J.929JJ314-15.JU.82k. 
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58/1905/1/ 
Moldova Veche /Ómoldova/. Egy La Tene-kori bronzfibula töredé-
kei.2/ 
Oradea /Nagyvárad/. Világos téglaszinü urna, nyaka alatt egy 
festett vörös sáv húzódik körbe. Pereme letört. XCV.t.2.tipus. 
M. 217, száj 5.2, átm. 17.5, talp 6.8 cm /Nagyvárad, Múz./ 
Oradea /Nagyvárad vidéke/. 6 cm h. LT.l.tip. rovátkolt kengye-
lt! bronzfibula, lába madárfej-szeríi képződményben hajlik visz-
sza. M.N.M. Lt.sz. 119/1897,5. 
Orqova /Orsova/. Egy vaskardot és egy vasvésőket és sarlókat 
tartalmazó lelet került itt elő.3? 
Ra^nov /Barcarozenyó/. LT.l.tip. bronzfibula, visszahajló lá-
bon koncentrikus kördiszités. Négycsavarulatú, felsőhúros.'*/ 
Begeneu /Sepsibesenyő/. 3o cm h. LT.4.tipus vaslándzsa.3/ 
Sanpetrul-German /Németszentpéter/, Visz. eredetileg 3 tagú hó-
lyagos lábperec töredéke. Kapcsolótag.1.tipus /M.N.M. Lt.sz. 
122/1897,18/. 
Slbiu /Nagyszeben/. Két, 6.5 és 6.3 cm átm. XXVII.t.3. tipusú 
karperec.6/ 
A sibiui Brukenthal múzeumba került Reinecke szerinti egy két 
gommbal diszitett közép La Tene fibula. 
Silivaij) /Oláhszilvás/. Visz. egy sir anyagához tartozó sisak,2. 
tipusú kardkoptató, két vaslándzsa és egy vaskés.Publ.M.Roskaíty 
1/ Hampel József, A Nemzeti Múzeumi Régiségtár gyarapodása, AÉ, 

19o6, U.F.XXVI.t.78.1. 
2/ Milleker, u.o. 25.1. 
3/ Mill. i.ra. 26, 81.1. 
4/ Nestor, i.m. I80.I. 
5/ Roska, i.m. 32o.l. 81.1. 
6/ Nestor, i.m. 166.1.5.kép 4-5. 
7/ P.Reinecke,loo. 
8/ Prähist. Zeitschrift, Berlin, Bd.XVI.1925, 21o-221.1., Már-

ton, Dolg. 161.1.LVII. t. 
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Sedria^ /Szederjes/. Kora La Téne fibulát emlit Gooss és Rei-
necke. / i. 

Cristur /Székelykeresztúr/. Széttört kádalakú agyagtálban, vas-
abroncsok közt egy vaskardot, bronzgombot és szkita lófejben 2 végződő vaskést és nyílhegyet találtak. / 
Sant Andrei /Szentandrás/. Vlez. a \tf.hari Szentandrásről került 
a M.N.M.-ba egy sötétszürke, hurkafülü, egyfülü bögre. Füle tö-, 
vénél félhold alakú benyomások futnak körbe. M. 11, száj 9,átm. 
lo.8, talp 5.6 cm /M.N.M. Lt.sz. 11/1887.LXXIII.t.7/. 
Sind /Szind/. Szórványos leletek. í. 28 cm h. LlII.t.2.tipusú 
vaazabla. 2. 33 cm h. LII.t.7.tipusú vaskés."y 
Toarcla/lCisprázamár/. Kocsisir, publ.Reinecke emliti.^/ 
Turla /Torja/. Bálványos várban kelta gyöngyök kerültek elő.3/ 
Turda /Torda/'. lo.6 cm h. filigrán diszitésü bronzövkapocs /Ko-
lozsvár, Múz. Lt.sz. 5578, XXXVI.t.2./6/ 

Vanatori /Vadász/. Barnásszürke simitottfelületü egyfülü bögre. 
Füle letört, kis talprészen áll. LXXII.t.lo.tipus. /M.N.M. Lt. 
sz. 4/1879/. 
Var^and /Gyulavarsánd/. I.lelet. Földmunka közben került elő az 
edény, és ez alatt 6o cm-re egy csontváz. A csontváz nyakán egy 
nyakperec, a csontváz mellett egy tál, mely teljesen szétmállott. 

1/ Gooss, Skizzen zur vorrömischen Culturgeschichte Siebenbürgens, 
1877, Taf. VII.3, P.Reinecke. 

2/ Roska Márton, i.m. 315-32o.l. 83.kép, Márton, Dolg. 161-162.1, 
LVII.t. 

3/ Roska Márton, A Székelyföld őskora, Emlékkönyv a Székely Nem-
zeti Múzeum 5o éves jubileumára. Sepsiszentgyörgy 1929,322.1. 

4/ Márton, Dolg. 161.1.Reinecke. 27J . Nestor,i.m.179.1. 
5/ Roska, i.m.314.1. 
6/ A.Riegl, Spätrömische Kunstindustrie, Wien,1927.V.t.2 
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I. Sötétaztirke urna, igen vékony kia talpgyürün áll, mely la -
posan behomorodik. Nyakán grafitozott csikozáa. M. 19.5, száj 
9.8, átm. 17, talp 8.2 cm". /Gyula, Húz. Lt.sz. 1328,LXXXVII.t. 
lo/. 2. A nyakperec több részre hullva került elő. A hólyagos 
karperecek mintájára készült, záródása egyszerű, az egyik tag 
lapos gombként végződő'nyúlványát akasztották a másik tagba . 
/Gyula, Múz. XXV.t. 

6/1/ II.lelet. A Lopóa-halmon, a halom keleti felében négy egész és • 2 egy töredék amphoragyöngy került elő. / 
Szórványos leletek a Lopósbaíí>mról a békéscsabai múzeumban: 1. 
'Feketére polirozott gömbölyű fenéJcréazü, egyenes nyakú urna, 
LXIX.t.16-hoz hasonlít, de'bővebb ée egyenesebb a nyaka. M.14.5, 
száj 13.6, átm. 17.6, talp 6.2 cm. Lt.sz. B.N. lo74. 2. Fényes 
feketére polirozott, bőszéjú, lapos urna, nyakréeze körgyűrűk-
kel profilált. M. 17..7» ezáj Í6.4, átm. 22, talp 7.5 cm.Lt.sz. 
B.N. lo74. 3. Sötétszürke fényesre polirozott lapos bögre,LXIX. 
t.4.tipus, de szélesebb. M. 8.6, ezáj 14.7, átm. 18.8, talp &6 
cm. Lt.sz. B.N. lo74. 4. Sötétszürke, fényesre polirozott om -
phalosos bögre. . 
Cant loans /VasasazentiVáa/. 8.5 cm átm. háromtagú hólyagos láb-
perec, kapcsolótag 2.tipus.3/ Bekarcolt indadlsz disziti. 
Ve^el /Vecel/. Broncövlánc bárom-db, töredéke, téglalap alakú 
kapc8olőtagok. /Kolozsvár, Húz. Lt.sz. 4816/. 

1/ Domonkos János, A gyulavareándi nyakperec, Húz. és Könyvt. 
Ért. 191o. 5o.l. 

2/ Domonkos János, A Lopós-halom, AÉ, 19o8. U.F. XXVIII.k.78.1. 
3/ Temeaváry János, Saolnokdoboka-megyei leltetek, AÉ, 1697. ü. 

P. XVII.k. lo7.1., Kért on, Dolg. 162.1. Kárton, Arch. Hung. 
4o—41.1. 6-6a.kép. 
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VIII.Fejezet. 

JUGOSZLÁVIA 
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Apatin. Mon. Bács-Bodrog 7.lap mint kelta lelőhelyet említi. 
Bac /Bács/. Mon. Bács-Bodrog 7. lap, kelta lelőhelyként emliti. 
Bácaborsod. Mon.Báce-Bodrog 7.1. mint kelta lelőhelyet emliti. 
Backo Gradiáte 1 Starl Bece.1 /Bácsföldvár és óbecse/ közt a Fe-
renc-csatorna torkolatának épitése közben nagyszámú kelta, ró-
mai és népvándorláskori lelet került elő, melyeket a M.N.M. -
nak küldtek be.1/ 1. Háromrészbe hajlitott vaskard, p. lo5 cm, 
sz. 4.6 cm. Tokjából megmaradt fent a keresztvas, kadkoptató?. 
tipus. /Lt.sz. 42/19oo,l, XLIII.t.9/. 2. Három részbe hajtott 
hasonló vaskard töredéke, h. 6o cm., ez. 4 cm /Lt.sz.42/19oo, 
2/. 3. Vaskard töredéke, gömbölyű ivben összefutó csúcs./Lt.sz. 
42/19oo,3/. 4. Kardtok töredékei, egyiken XLIII.t.11.tipusú 
kardfüggesztő, csak a felső szárnyai rövidebbek. /Lt.sz.42ASbo, 
4-6/. 5. 28 cm h. hosszúköpüjü, keskenylevelü vaslándzsahegy. 
/Lt.sz. 42/19oo,9/. 6. U.a. 24 cm h. /Lt.sz. 42/19oo,lo/. 7. 
Pajzsdudor töredéke, XLIX.t.3. tipushoz tartozhatott, megvan 
belőle a,felerősítésre szolgáló egyik szárny. /Lt.sz.42/19oo, 
11/. 8. 24 cm h. vasolló féltöredéke, LlII.t.25.tipus. Rugóré-
sze kissé szögletesebb. /Lt.sz. 42/19oo,15/. 9. 13.5 cm h.LII. 
t.11.tipusú vaekés. /Lt.sz. 42/19oo,17/. lo. 9 cm h. 6-6 csav. 
felsőhúros LT.2.tip. vasfibula. A lábán lévő négyszögű lapban 
visz. email lehetett. /Lt.sz. 42/19oo,18/. 11. 9 cm h. lo-lo 
csavarodású, felsőhúros vasfibula, kengyelének feje széles, a 
láb a fej mellett kapcsolódik a kengyelre, és egy gombbal van 
diszitve. /Lt.sz. 42/19oo,19/. 12. lo cm h. vasfibula, 14-14 csa-
varodású, töredékes, a kengyel szögletesen törik és vastag,er-
re ugyancsak vaskos gombban kapcsolódik a láb. /Lt.sz.42/19oo, 
2o/. 13. 2.5 cm átm. vaskarika /42/19oo,24/. 14. 4 cm átm.vas-
karika, LlII.t.5-6.tipus /Lt.sz. 42/1900,25, 15. Bronzlánc tö-
redékei Lt.sz. 42/1900,26-27,XXXV.t.13-14. 16. Bronzláncvég,h. 
17, szélessége 7 cm. /Lt.sz. 42/19oo,XXXIV.t.l/. 17. 17.5 cm b. 
vasolló, LlII.t.26.tipus /Lt.sz. 42/19oo, 14/. 18. 2 db 4.7 cm 

1/ Hampel József, A Nemzeti Múzeum Régieégosztályának gyara-
podása, AÉ,I90I.U.F.XXI.k.187.1. 
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átm. vaskarlka. 
Bácska. lo2 cm h. vaskard. 
Boljevci. 1. Sárgásdrapp, kis talpon álló egyfülü bögre, mJ5.6, 
száj 11.2, átm. 16.4, talp 7.8 cm.LXXII.t.14. típushoz hason -
ló, de felső része nem olyan karcsú. /TurÄiansky Sväty Martin, j 
Múz.Lt.sz.873/ 2. Középszürke, kétfülü bögre, kis talpon áll , 
hasonló a LXVI.t.l.számhoz, de nyakrésze jobban összeszűkülés 
a fent a fülek felé kiszélesedik. M. 15, száj 11.4, átm. 15.6, 
talp 7.2, fültáv 16.8 cm /Turciansky Sväty Martin,Lt.sz.988/. s 
Belsejében erős korongolásnyomok. 3. 8.5 cm h. felsőhúros LT . 
2.tipusú fibula. XXI.1.11.tipus, a kengyel fejlapban szélese-
dik ki, de a fejlap nem hajlik rá a spirálisra, mint a bemuta-
tott példánynál, hanem ehhez kapcsolódik a spirális szerkezet. 
A kengyelen piros és kék Uvegpasztával kitöltött háromszögala-
kú és kerek bemélyedésekkel diszitett téglalap. /Turíiansky 
Sväty Martin, Mus./ 4. 5 cm h. bronzfibula, hosszú spirálisos 
/ll-lo/, lába letört, visz. az "ornavassol tipushoz" tartozott. 
/Turtf. Sväty Martin, Mus./ 5. A 4.számúhoz hasonló LT»2.tip. 
bronzfibula. 5.8 cm h., a fejből a fejlap ráhajlik, mint a XXL 
t.ll.tipusnál, a téglalapon két hegyével szembefordult három-
szög által alkotott, eredetileg visz. pasztával v. emaillalki-
töltött mélyedés. 6-7. 6 és 5 cm h. hosszúspirálisú, felsőhú -
ros, "ornavassoi" tip. bronzfibula, a visszahajló láb elején 
egy gomb. Dragutin Lichner földjén kerültek elő a köv. leletek 
8. 51 cm h. vaskasza. 9. 18 cm h. hajlott vaskés, Lll.t.11.ti-
pus.lo. 42 cm h. Lll.t. 6.tipusú vaskés. 11. 4o cm h. LT.6.ti-
pusú lándzsa. 12. Lh.Boljevci, vaskések töredékei. Az 5-11.sz. 
leletek a zagrebi múzeumban őriztetnek. 

Óurug /Csurog/. A belgrádi múzeumba került egy kora La Téne ti-
pusú. fibulákat és csuklós ezüst ivfibulákat tartalmazó lelet.1/ 

1/ Grbic,Glasnik Hist.Druétvo Novi Sad 1928.1.1.13. Márton.Axdi. 
Hung. VI.t.6. 83-84.1. 14.jegyz. 
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Dal.j /Dálya/. Hamvasztásos sir, LT.2.jellegű kardot,fibulát,pon-
colt kardláncot, inkrusztált köpüjü lándzsahegyet, összehajtott 
pajzsdudort és germán tipusú övkapcsot tartalmazott. Az anyag, 
a Mus.f.V.-u. Prg.Berlinben van.1/ 
Középszürke, egyfülü bögre, gömbölyű testű. M. 9.5, száj 9,átm. 
13.4, talp 5.7 cm. A keszthelyi múzeum Darnay gyűjteményében a 
köv. szórványos leletek származnak Dályáról: Középszürke, ompha-
losos, gömbölyütestü kis bögre. LXIX.t.8.tipus, de gömbölyűbb.M. 
9.7, száj lo, átm. 12.6, talp 5.2 cm. Lt.sz. D 2691. 2. Közép -
szürke, omphalosos tál, LXXXVIII.t.3.tipus. M. 7.7, száj 21,táfc 
7.5 cm. Lt.sz. D 2566. 3. 44 cm h. LT.6.tipusú lándzsa. Lt. sz. 
D 1643. 4. 29 cm h. széles levelű lándzsahegy. LI.t.l.tipus.Lt. 
sz. T) 1891.2/ 
Dec. Középszürke elmitott felületü urna, XCII.t.5.forma,de nyak-
része nincs, hanem kis kurta, ki nem hajló peremben végződik, 
melyhez még fedő is járult, visz. hasonló, mint a XCIV.t.2.típu-
sé, ez azonban hiányzik. A vállán két hornyolás alatt besimitott 
hullámvonal. M. 39.5, száj 2o.5, átm. 34.6, talp 14.6 cm. 
Drenova. LT.fibulát emlit BrunSmid.1/ 
Erdut /Erdőd - Varasdhegy/. Jenny egy, a Múzeum f.V.-u.Prg.Ber-
linben levő, a dályaihoz hasonló pajzsdudort emlit.4/ 
Bogojevo /Gombos/. Három csavartnyelü, két pengéjű vaskés.H.2o, 
és 24 cm, a harmadik tőredék. LlII.t.16.tipus.V 
Gaji& /Herceg-Márok ̂  12x14 cm átm. trébelt aranylemezből hajlí-
tott torques. Belül üres, a torques ötös gyöngyözésü bogyószert1 

1/ W.A. v. Jenny, Latenezeitliche Grabfunde aus Dalja /Slawonien 
PZ,XXIII. 1932. 238-240.l./Osijek,Múz./ 

2/ Mihalik József, a sümegi Darnay Múz. Múz. és Könyvt.Ért. 1912. 
13o.l. 

3/ BrunSmid, u.o. 7o.l. 
4/ Jenny, u.o. 24o.l. 
5/ Cziráky Gyula, Bogojeva régi emlékeiről, AÉ,19oo,U.F.XX.k. 

261.1. 7,8.ábra. Mon.Bács-Bodrog, 7.1. 
6/ Eber László. Két vaskori aranyékszer a M.N.M.-ban. AÉ, 19o3. 

U.P. XXIII.22-30.1. 
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tagokból áll, melyeket cca 2 cm széles köz választ el egymástól 
Egyik végén T alakú pecek van, amely a másik vég trapéz alakú 
nyílásába jár bele. E nyilás körül két, hét bogyóra osztott asé-
les karika van. /M.N.M.XXVI.t.2/. 
Ofigaci1/ Hódság/. A község északnyugati részén az u.n. "Római 
sánc" nyugati árkában 7o cm mélyen az árok szintje alatt került 
elő a sir. A "második ásónyomnál", egy lókoponya és a lovat kö-
rülvevő 3.5 cm széles, 3-4 mm vastag vaspánt, melyen az össze-
szegecselési helyeknél bőrmaradványok látszanak. Ugyaninnen ke-
rültek elő vaspántok. Sz. 7.6 cm és a 31. cm h. és.16.5 cm szó-
les pajzsdudor. A lelet többi tárgyai a lómaradványok alatt egy 
"vörös alapanyagú, de szürkére festett, korongon készült agyag-
urna körül voltak elhelyezve. Ezen feltűnően lapos 29.7 cm sz. 
18.8 cm magas urnában - égett csontokat találtak. Az urna ki -
hajló pereme alatt hármas párhuzamos ormóval van dissit-'-e és a 
lább két, simítással képezett hullámvonallal. Fenekén kettős, 
kiemelkedő gyürü. Fedele nem volt." 
Az urna körül a köv. tárgyak voltak elhelyezve: 1. 92 cm h.vas-
kard hüvelyében. A kard eredetileg három részbe volt hajtva , 
csak a munkások egyenesítették ki. Ekkor pusztult el a hüvely 
is. A szélessége 5.8 cm. Csúcsa félkörös. Hasonlóan háromrósz-
be hajtott és kiegyenesített, 92 cm h. 4.7 cm sz. vaskard,19.3 
cm h.vaskés, 25 cm h. vasolló. — 54 cm h. vaslándzsa a köpün 
két oldalt szögek. Égésnyomok látszanak rajta. A publikáló meg-
jegyzi, hogy úgy hat, mintha éleit ki-be hajlitgatták volna. -
49.5 cm h. széles levelű vaslándzsa, élei ugyancsak hajlitga -
tottak. Köpüjén ugyancsak szögecselés. Ezen is tüznyomok.- Szé-
le8levelü vaslándzsa, háromszorosan összehajtott, mai állapotá-
ban hossza 26.7 cm, eredetileg mintegy 48 cm. - Egyszer össze-
hajlitott, igy 27 cm h. vaslándzsa. - Széles levélalakú vas -
lándzsa töredéke. A letört rész elkallódott, igy 27 cm h. Az 

1/ Roediger Lajos, A hódsági kelta lovas urnás sirleletről, A! 
1904. U.F. XXIV. 350-352.1. Mon. Mács-Bodrog, 7.1. 
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előbbin és ezen is tüznyomok.- 35 cm h. vaslándzsa töredék. -
8.6 cm átm. kétszercsavarodó vas karperec.- 3o cm h. vaszabla. 
Jakovo. Középszürke, simitott felületü XCIV.t.5.tipus, belse -
jében erős korong nyomok. M. 31.6, száj 24.4, átm. 29.5, talp 
12 cm /Zagreb, Muz./. 
Karlovci /Karlóca/. Hosszú, keskeny tipusú vaskardok töredékei. 
LT.2.tipusú vaskard, yaslándzsa, olló és vaskés a zagrebi mú-
zeumban. BrunSmid szerint égetett sírokból származnak.1/ 
Batina /Kiskőszeg/. A Naturhistorisches Museum /Wien/ birtoká-
ba egy égetéses sir leletei és több szórványos lelet került be. 
A sirhoz a köv. darabok tartoztak: 1. 2 db 8 cm átm. vasrozet-
ta. A rozetta két vaslemezből áll, mindkettőnek a széle cakko-
zott. Az alsó lap sima, a felső középen kidomborodik. A két 
lement egy vasszeg tartja össze. A pajzsfogó alkatrésze volt . 
/Lt.sz. 37855 /XVI.t.11.2. 3 db 12 cm h. háromszögletű, kissé 
domború vaslemez, két nagy vasszög a keskeny oldalán. Lt. sz. 
37855. /XVLt.lo/. 3. Eredetileg két részbe hajlitott, széttört 
vaskard, 76 cm h. A tok előlapján inkrusztált diszités, a kop-
tató 2.tipus. Lt.sz. 37856 /XVI.t.l,4,6,13/. 4. 19 cm h. pajzs-
fogó. Lt.sz. 37859. /XVI.1.12/. 5. 2 db lo.5 cm h. félkörívben 
meghajlított vaslemez, visz. a pajzshoz tartozott. Lt.sz.3786o. 
/XVI.t.7./ A leltárkönyv szerint ehhez a lelethez tartozott még 
egy 47 cm h., keskeny, lapos levelű lándzsahegy, egy kétszer 
csavart vashuzalból álló, egyik végén horoggal ellátott vaslánc, 
és egy félkörformájú, tetején dupla gombbal ellátott, összenyo-
mott sisak. 
Az alább felsorolt leletek összetartozásáról nincs tudomásunk; 
nem tartjuk kizártnak azonban, hogy az előbbi sir anyagához tar-
toztak: 1. 2 db háromtagú hólyagos lábperec, átm. 11 cm,egy tag 
h. 7.6x5 cm, kapceolótag 3.tipus. Lt.sz. 37853 /XVI.t.8./ 2. 

1/ Brunámid u.o.To.l. 
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9.2 cm átm. héttagú, plasztikus diszitésü bronzkarperec.Lt.sz. 
37882 /XVI.t.9/. 3. 42 cm h. vaskés. Lt.sz. 4oo44./XVI.t.5/ 4. 
Világosszürke edény, a korongolés nyomai látszanak. M. 15.5 , 
száj 13.2, átm. 18.4, talp 7 cm. Lt.sz. 37849./XVI.t. 3-3a/5. 
Középdrapp, omphalosos bögre. M. 16.7, száj 19.2, átm. 23,talp 
9 cm. Lt.sz. 37847 /XVI.t.2-2a/. 
Keszthelyi Múzeumban: 1. Középszürke, omphalosos bögre,LXVII.t. 
17.tipus. M. 9.6, száj lo, átm. 14.2, talp 6 cm. Lt.sz. D 25o2. 
2. 26 cm h. vaskés. Nyelének vége karikában hajlik vissza és 
egy másik vaskarika van belefűzve. Lt.sz. D 2754. 
Pécsi Múzeumban: 1. Hólyagos karperec két töredéke. Lt.sz.567. 
2. Asztragalos övtag töredéke. Lt.sz. 568. 3-4. Egy négy- és 
egy öttagú asztragalos övtag. Lt.sz. 569. 
KrÓedin. Mladina Sekisa szóllójében egy 72 cm h. csúcsban he-
gyesen összefutó vaskard és egy 32 cm h. szélespengéjü LII.t.5. 
tipusú vaskés, a penge legszélesebb részének a végén egy nagy 
gomb. /Zagreb, Muz./ 
Kupinovo. Vendelina Klema földjéről igen sok lelet került a zag-
rebi Nemz. Múzeumba. Brunőmid1/ szerint hamvasztott sirok anya-
gáról van szó. 1. Középszürke, simitott felületü kétfülü bögre, 
középen bemélyedő szalagfülei vannak, talpa magasan behomorodik. 
M. 12.5, száj 8, átm. 7.5 talp 7.5 cm /LXVI.t.4/. 2. Sötétszür-
ke, fényezett felületü kétfülü bögre, hasonló tip. M. 8, száj 
7.2, talp 4, fültáv 12.7 cm /LXVI.t.3/. 3. Világossárga, hason-
ló, egyik füle letört. M. 7.2, fülmagasság 9.2, talp 5 cm. 4 . 
15.5 cm magas hasonló tip. bögre /Wien, Naturhist.Mus./2/ 5. 
Sötétszürke, durva anyagú, kézzel formált kétfülü edényke.M. 6, 
fültáv 11, talp 2.5 cm /LXVI.t.8/. 6. Szürke urna, visz. kézzel 
formált, kis talpon áll, LXVIII.t.6.tipus. M. 15.5, száj 15.8 , 

1/ BrunÓmid, u.o. 7o.l. 
2/ Márton, Arch. Hung. 112.1.XXII.t.5. 
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átm. 2o, talp 9 cm. 7. Középszürke, simitott felületű kis tál, 
11.tipus. M. 3.8, száj 13, talp 5 cm. 8. Középszürke, simitott 
felületű tál. Kis talpon áll, mely.'felhomorodik. M. 9.8, száj 
12.2, talp 6 cm. /LVIII.t.9/ 9-11. Három db 5 cm h. LT.l.tipu-
sú 4-4 csavarodású, felsőhúros, "madárfejü" bronzfibula, sza-
lagformájú kengyelén csavart plasztikus diszités. A tüszerke -
zetről két-két bronzlánc lóg. /XIX.t.8./ 12-13. 5 cm h. hason-
ló bronzfibula, a szalagszerü kengyelen keretezés. 2 db. 14. 4 
cm h. XIX.t.6.tipusú bronzfibula, rovátkolt kengyelü, a lábon 
a gomb valamivel erősebben van kiképezve. 15. Sima kengyelü BT. 
l.tip. bronzfibula, lábán egy gomb. H. 7.5 cm. 16. 8 cm h. l-l 
csavarodású vasfibula /XIX.t.17/. 17. 7 cm h. LT.2.tip.bronzfi-
bula, kengyelén filigrán müvü kúpdisz /XXI.t.8/. 18. 17 cm h. 
vasfibula /XXII.t.2/. 19. Alsőhúros, LT.2.tip. 12 cm h. vasfi-
bula, l-l csavarodású, a láb rovátkolt, simán kapcsolódik a 
kengyelre. 2o. Kicsi liláskék, zöld alapon lila pávaszeraes,kék 
alapon sárga pávaszemes üveggyöngyök. 21-22. Rovátkolt, kiszé-
lesedő végű bronzkarperecek töredékei. 23-24. Két darab sima , 
egymásra futó végű sima bronzkarperec. 25. Bronzkarperec töre-
déke, babos karperec, a babok profiláltak.1/ 26. Bronzkarperec 
töredékei, filigrán müvü, két bronzszél, mely helyenkét rombusz-
ai akúan szélesedik ki és csavart filigrán munka tölti ki. 27. 
Hólyagos bronzkarperec töredékei. 28. Hármas gyöngyözésü bronz-
karperec töredékei. 29. Asztragalos övtag. 3o. 11 cm h. vaska-
pocs /XXXIII.t.13/. 31. 2 cm átm. bronzgyürü /XXXIII.t.9/. 32. 
Vaskard 6o cm h. töredéke, eredetileg cca 8o cm lehetett /XLIII. 
t.12/. 33. Kb. 55 cm h. kettéhajtott vaskard töredék.ALIII. t. 
lo/. 34. Kb. 9o cm h. kettéhajtott vaskard, markolatán egy ko-
rong. 35. Kb. 8o cm h. LT.2.tip.-vaskard, koptató 7.tipus.36. 
Vaskard töredéke, kardfüggesztő-3.tJ^tis. 37. Kb. 8o cm h. egye-
nes pengéjű LT.2.tip. vaskard. 38. Cca 8o cm h. vaskard, LT.2. 
tip. a tok töredékén 3.tip. kardfüggesztő. 39. Szélespengéjü , 
kb. 7o cm h. vaskard, gömbölyű hegyű késői típus, kardfüggesztő 

1/ Márton, Dolg. XXXI.t.4a-4b,tipus. 
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7.t^pus. 4o. Cca 7o cm h. vaskard két töredéke, keskeny, korai 
tipus,koptató 1.tipus. 41. Kardtok töredék rajta 5.tipusú kard-
Icoptató, de forditva,mint az ábrán,a megnyúlt rész lefelé for-
dul. A függesztő és a tok körben plasztikus S diszitésekkelvan 
ellátva. 42. 15 cm h. hajlított kis vaskés, végén csontfogó, 
melyet koncentrikus körök diszitenek. 43. 18 cm h.LII.t.17.ti-
pus, de nem annyira széles. 44. 33 cm h. vaskés, LII.t.6.tipua 
45. 35 c, h. Lll.t. 4.tipusú vaskés. 46. 19 cm Lll.t.ll.tipusú 
vaskés. 47. 15 cm h. vaskés /LII.t.18/. 48-5o. Három db 22- 24 
cm h. Lll.t.ll.tipusú vaskés. 51. 45 cm h. LT.6.tipusú vaslánd-
zsa. 52. U.a. H. 19, LT.11.tipus. 53. U.a. 29 cm h. szóles le-
velű, cca LT.12.tipus, de gömbölyűbb. 54. 3o cm h. LT.3.tipusú 
vaslándzsa. 55. Pajzsdudor 19 cm h. töredéke, XLIX.t.l.tipus. 
56. 17 cm h. pajzsdudor, a szárnyai cakkozottak. 57. 8o cm h. 
kétszeresen csavart nyolcasokból álló vaslánc. /LI.t.7./ 58. 
Fonott, végig poncolt vaslánc, cca 49 cm h. 59. Háromszor csa-
vart nyolcasokból álló vaslánc. 6o. 45 cm h. vaslánc, csavart 
láncrészek, melyeket karikák fűznek össze. /LI.t.8./ 61-62. 6 
cm átm. vaskarika /LIII.t.5-6./ 

Gederovci /Kőhida/. 1. Világosbarna agyagból kézzel formált kis 
bögre. M. 3.9, száj 8.4, talp 6 cm./LXII.t.3, Sopron, Storno 
syüjt./ 2. Középszürke, helyenként sárgával lángolt tál. Talpái 
kis omphalos. Az omphalos körül benyomott futókutya motivum. M. 
8, száj 23, talp 7 cm./LIX.t.6,2.f. Sopron, Storno gyűjt./ 
Lovas. Világosszürke, talpon álló tál, a feneke rekonstruált, 
igy nem tudni, hogy behomorodott-e. M. 4.2, száj lo.7, talp 6.2 
cm /LVIII.t.lo/ Zagreb, Mus./. 
Mackovac. Fibulákat emlit innen Brunsmid.1/ 
Malino.A temető közelében összehajlitott vaskard töredékei éc. 
2o cm h. LT.4.tipusú lándzsahegy került elő./Zagreb,Muz./ 
Malunje Kod Jaske. Több hamvasztásos sir anyaga került be a zág-
rábi muzeumba. Brunsmid bronz— és vasfibulákat, kardokat és va9-

1/ Brunsmid, u.o, 7o.l. 
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szerszámokat emlit.1/ 
Medovarce /Méznevelő/ Késő LT.cserepek. Eisner, 186.1. 
Mltrovica.I. A Naturhist. Muaeumban /Wien/ egy kard éa két vae-
lándzsa, visz. egy sir anyaga. 1. Kardtöredék, felső részén 
megmaradt a tok, melyen inkrusztált volutás diszités van, a 
közöket vonalkázás tölti ki.2/ 2. 53 cm h. LT.2.tipusú vaslánd-
zsa. 3. 32 cm h. hasonló tipusú vaslándzsa.3/ 
II.lelet. Brunamid4/ publikált egy sirleletet, melynek a jel-
legét csuklós ezüst ivfibulák adják meg.-*/ Bemutat 7 amphora-
gyöngyöt ós egy dinnye alakú üveggyöngyöt, a szöveg szerint 
262 fehér üveggyöngyöt tartalmazott a sir. Nem lehet pontosan 
tudni, hogy ezekből hány volt amphoraalakú. 
III.lelet. A Mitrovics melletti Jarka községben két ezüstfibu-
la került elő, XXIII.t.2.tipua.6/ A nagyobbik 14.9 cm h. 2o-3a 
csavarodású, a második 13 cm h. és ugyancsak hosszúspirálisú. 
Szórványos leletek Mitrovicáról: 1. A Mitrovica melletti Pia -
ticev faluból került a zágrábbi múzeumba egy középszürke, om-
phalosos bögre, benne állkapocstöredékek. LXVIII.t.4.tipus. M. 
7.8, száj lo,4, átm. 12.5, talp 4 cm.7/ 2. 12 cm h. vasfibula-
töredék, a láb végső része hiányzik, a spirális is töredékes . 
XXI.1.12.tipud,. kengyele szögben törik, a két gomb közt a hu-
1/ Joeip Brunamid, Prethistori jski predmeti-zeljeznoga doba iz 

Sarengrada u srijemskoj zupaniji.II.La-tenski mac iz Saren-
grada. Vjesnik hrvatskoga archeoloskoga drustva,19oo,68-70.1. 

2/ Déchelette, Manuel,IV.k.463.kép.8. 
3/ A lelőhelyet emliti Milleker.a Duna-Tisza-Maros köz La-Téne 

kori emlékei, Történelmi ée Régészeti Értesítő,19oo,23.1. 
4/ J.Brunamid, Prethistorijski predmeti iz srijemske zupanije, 

Vjesnik, 19o2,8o.1.39.kép.1-8. 
5/ Márton, Arch. Hüng. XXVIII.t.4.tipus. 
6/ J.Brunsmid, Srebni nakiti latenekoga doba iz Jarka kod Mit-

rovice, Vjesnik, 19o2T 84-86.1. 43. és 44.kép. 7/ Brunemid is beszél egy hamvasztásos sirról,melyben vaslánd-
\ zsa, vas LT.fibula volt. Brunsmid, Predhistorijski predmeti 

zeljeznoga doba iz Sarengrada u srijemskoj zupaniji. II.La-
tenski mac iz Sarengrada, Vjesnik, 1900, 69.1. 
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zal szögletesen betörik és nyerget képez. /Zagreb, Mus./ 3. LT 
1.tip. 5.4 cm h. bronzfibula /M.N.M. Lt.sz. 78/19ol,l,XVIII.t. 
12/. / 4. Négytagú asztragalos övtöredékei az összekötő pálcák 
diszitetlenek. /M.N.M. 54/19ol,1-15./2/ 5. A berlini Mus. f.Vifl-
kerkunde~b<51 egy poncolt diszü kardot emlit Jahn.1/ 6. Közép -
szürke, simított felületü tál. M. 6.4, száj 19, talp 6.5 cm . 
/LVIII.t.2./ 7. Kb. 9o cm h. vaskard, széles koptatőja 7.tipus. 
8. Emailozott övlánc 8 db töredéke.4/ 
Batifki Monostor /Monostorszeg/. Gubitza Kálmán La TSne urnákat 
és tálakat emlit a Szauerborn telepről.1/ 
Mlletlc /Nemesmilitics/. Mon. Báce-Bodrog, 7.1.mint kelta le -
lőhelyet emliti. 
Novi Banovci. Szórványos leletek a zágrábi múzeumban. Brunsmid 
szerint a lelőhely a Duna partján fekszik. 1. Sötétszürke kéz-
zel formált kétfülü edény, nyakán besimitott cikk-cakk diszités. 
M. lo.5, száj lo, fűlsz, 2o, talp 5 cm /LXVI.t.5./. 
Novi Jankovci. Brunsmid tudóuit arról, hogy csontvázsirból 2 
bronz LT.fibula és pajzstöredékek kerültek be a zagrebi múzeum-
ba.6/ 
Obi.lek /Eszék/. Szórványos leletek az osijeki múzeumban: 1. Sö-
tétszürke, kis lapos kétfülü bögre, talpa kissé visszahomorodik. 
M. 3, száj 5.6, átm. 6.8, talp 3.5, fültáv 9.8 cm. Pormája ha -
sonlit a LXVI.t.5»tipushoz. 2. Középszürke kétfülü bögre, fülei 
1/ Hampel József, a N-M. Régiségtár gyarapodása, AÉ,19ol,U.F. 

XXI.k. 381.1. 
2/ Brunsmid is mutat be hasonló övrészletet, Márton,Arch.Hung. 

72.1. 
3/ M.Jahn, Die Bewaffung der Germanen, Mannus-Bibliothek, XVI. 

Würzburg 1916, 12o.l. 
J.Brunsmid.Predhistorijski predmeti zeljeznoga doba iz Sa -
rengrada u srijemskoj zupaniji.II.La-tenski mac iz Sarengra-
da. Vjesnik,19oo.69.1. 

4/ I.Sellye, Les bronzes émailles de la Pannonié romaine, Diss. 
Pann. Ser.II.No.8, 47.1.II.t.1-8. 

5/ Gubitza Kálmán, A monostorszegi ősemberi telepről. A Bács -
Bodrog vármegyei Történelmi Társulat évkönyve,19o4,14o-142J. 

6/ J.Brunsmid, u.o. 7o.l. 
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letörtek. Talpa behomorodik, vállán körgyürll fut, formája a 
LXVI.t.7.hez hasonlít. 3. Sötétszürke, egyfülü, gömbölyüteetü 
bögre, haeonlit a LXXIV.t.6.formához, nyakán rácsozott besimi-
tott mustra. 4. Középszürke kis bögre, gömbölyüteetü, LXIX.t. 
4.típushoz hasonlít, de nem annyira lapított, nyakán besimitott 
hullámvonal. M. 8.2, száj 6.8, átm. 11, talp 4.5 cm. 5. Közép-
szürke bögre, kis talpgyürün áll, mely behomorodik. M. 8, száj 
9.6, átm. 13.4, talp 5 cm. 6. Sötétszürke, élesprofilú bögre, 
pereme letört. LXVII.t.9.tipus, de nincsenek rajta bordák.Tal-
pa közepén lapos omphalos. M. 13.2, száj 12.8, átm. 2o.9, talp 
8.8 cm. 7. Behúzott peremű lapos tál,talpa kissé behomorodik . 
LVIII.t. 13.tipus. M. 3.4, száj 15, talp 5 cm. LVIII.t.5.tipusú 
fekete tál. M, lo.5, száj 28, talp 7.5 cm. /Pécs, Múz. Lt.sz . 
571./ 
Oaztrovai sziget. La Téne-kori sirlelet vrsaci múzeumba való be-
kerüléséről tudósit Milleker.1/ 
Popinci.Szórványos leletek a zagrebi múzeumban; 1. 52 cm h. i-
gen töredékes vaslándzsa. 2. 35 cm h. pajzsdudor, hasonló a 
XLIX.t.4.számhoz, de a levelei szögletesek. 3. 42 cm h. Lll.t. 
tipusú vaskés. 4. 86 cm h. vaskard, hegye gömbölyűén fut össze, 
felső részén megmaradt a toktöredék, melyen kis vaspálya fut 
keresztben. 
Progar. 2 db négyrészes asztragaloa övtag a zágrábi múzeumban. 
Ridica /Regőce/. Mon. Bács-Bodrog, 7.1. kard és zabla mellék -
lettel ellátott urna. 
Ruma. 1. Középezürke fazék, m. 19, száj 14.6, átm. 2o.5, talp 7 
cm. /Zagreb.Mue.XCIII.t.ll/.2. Hasonló, de már rómaiasabb for-
májú fazék, teste gömbölyűbb és szája szélesebb. M. 17,száj 1314, 
átm. 17, talp 8 cm. /Zagreb, Muz./ -
Sajkáslak. A titeli fensik tövén putrilakások és tüzpadok nyo-
mai. "A cseréptöredékek & La Téne korra utalnak.2/ 
1/ Milleker Bódog,A verstci városi múzeum és könyvtár, AÉ,19o8. 
U.F. XXVIII.k.188.1. 

2/ Gubitza Kálmán,Ujabb régészeti adatok a Tiaza vidékéről, A 
Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Tára. évkönyve,19o9,181.1. 
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Sarengrad. 76 cm h. vaskardot publikál Brunsmid1/. Sz.4 cm.Fel-
ső részen keresztvas, LT.2.tip. 
Simunovec. A M.N.M.-ba került be egy sirlelet, mely a köv. le-
leteket tartalmazta: 1. 74 cm h. kettéhajtott vaskard és tok -
jának töredékei. 2. 73 cm h. vaslándzea. 3. 9 cm h. rozsdás vas-
fibula /XX.t.13/. 4. Két szálból csavart vaslánc, két végén ka-
rika. 5. Hasonló vaslánc töredéke /M.N.M. Lt.sz. 6/19o2/. 
Sziszek. /Sisak.Siscia/. Szórványos leletek a zágrábi múzeum -
ban: 1. 4.2 cm h. felsőhúros madárfejü LT.l.tipusú bronzfibu-
la, XIX.t.lo.tipus. 2. 6.7 cm h. LT.2.tipusú bronzfibula,alsó-
húros, 2-2 csavarodású, a láb simán kapcsolódik a kengyelre, a 
kengyel szögben törik. 3. 7.2 cm h. hasonló és még öt darab ha-
sonló darab. cm h. LT.2.tipusú bronzfibula, hosszú spirá-
lisos, gyöngyözött lábu. 5. 9 cm h. hasonló, lo-ll csavarodású. 
6. 8.6 cm h. bronzfibula, hasonló törött spirálisú. 7. 13.6 cm 
h. hasonló tipusú, gyöngyözött kengyelü, hosszú spirálisú,a tü-
tartóján bekarcolt kőrdiszitós. 8. 12 cm h. hasonló tipusú, 4-
4 csavarodású, felsőhúros. 9. 13 cm h. LT.2.tipusú törött spi-
rálisú bronzfibula, lábán, mely nem simul hozzá a kengyelhez, 
kétszeres profilált gombdiezités. lo. 9 cm h. LT.2.tipusú al -
sóhúros, 7-7 csavarodású, a húr a fej körül meg van csavarva . 
Kengyelfeje kissé megvastagodik, a láb egy profilált gombban 
kapcsolódik a kengyelhez. 11. Felsőhúros, hosszú spirálú LT.2. 
bronzfibula, hasonló az előbbihez. /Zagreb,Muz./2/ 
V y 
Sotin. Szórványos leletek a sotini szőllőkből a zágrábi múze -
umban: 1. Fényesre polirozott, fekete kétfülü bögre, omphalo -
sos. Nyakán besimitott rácsozott cikk-cakk diszités. M. 6.8 , 
száj 5, fültáv lo.4, talp 3.4 cm /XCI.t.11/,2. Világosszürke 
kétfülü edény. Talpa laposan behomorodik. M. lo, száj 8.4,fül-
táv 18, talp 6.4 cm /LXVI.t.7/. 3. Világosszürke, egészen ha -
sonló formájú edényke. Benne égett csontok ós hurokezerüen meg-
1/ J.Brunsmid, Prehistorijski predmeti zeljeznoga doba iz Sa-

rengrada u arijemskoj zupaniji. II.La-tenski mac iz Saren -
grada. Vjeanik. 19oo. 68-7o.l. 

2/ Brunsmid, u.o. 7o.l. 
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csavart bronzszál, és benne még egy táltöredék. M. I0.8, száj 
8.4, fültáv 17.4, talp 5.8 cm. 4. Feketésszürke, fényesre polí-
rozott, kézzel formált kétfülü edény, az előbbiekhez hasonló 
forma, de füle letört és kiegészített. M. lo, száj lo.5, talp 
5.8 cm. 5. Világosszürke, egyfülü bögre. M. 8.5» száj 7.5»átm. 
lo, talp 4.6 cm /LXXII.t.ll/. 6. Világos hamuszürke omphalosos 
tálka, 11.tipus, a pereme alatt élesen törik. M. 3.2, száj 13J, 
talp 5.6 cm. 7. Hármasgyöngyözésü bronzkarperec töredéke. 
Stari Banovci. Három db LT.2.tipusú fibula a zágrábi múzeumban. 
A kengyelén bemélyitett, eredetileg visz. üvegpaszta, v. email-
lal kitöltött háromszögekkel diszitett téglalap. A kengyelből 
egy védőlap fejlődik ki, mely ráborul a spirálisszerkezetre.Ii. 
5 cm /XXI.1.11/. * 
Surcin. Szórványos leletek a zagrebi múzeumban. A leleteknek 
nagyréaze Ant. Poturiclca földjén került elő, visz. tehát egy 
hamvasztásos sirmező leleteiről van szó. 
Ant. Poturicica földjén előkerült leletek: 1. Középszürke urna, 
kis peremes talpgyürün áll, mely laposan behomorodik. Belsejé-
ben erős korongolásnyomok. M. 46, száj 16.6, átm. 34, talp 12.6 
cm. Nincs rajta besimitott diszité a. /XCII.t.4.tipus•/ 2. Ha-
sonló letört szájú urna, nyaka végződésénél egy körgyürü,alatta 
besimitott hullámvonal diszités, az edény alsó harmadában egy 
sor ékrovás diszités. M. 43, száj 11, átm. 30, talp 13 cm./XCII. 
t.5a,5b/. 3. Egészen világosszürke, peremes talpgyürün álló ur-
na. M. 3o, száj 15.8, átm. 26, talp lo.7 cm /XCIII.t.9/. 4. Ha-
sonló, valamivel gömbölyűbb formájú urna. M. 29, száj 16, átm. 
24» talp lo.5 cm. 5. Igen finoman iszapolt középszürke urna,pe-
reme letört. Vállán két körgyűrű közt függőlegesen besimitott 
vonaldiszités. M. 18.5, átm. 22.5, talp 8.3 cm./XCI.t.lo/., 6. 
Középszürke, fényesre polírozott, befelé homorodó talpgyürün 
álló urna, pereme letört. Vállán egy matton hagyott csikban be-
simitott cikk-cakk diszités. /XCI.t.8./ 7. Durva, grafitos, fé-
sűs diszü edény. M. 13.2, száj 15, talp lo cm /LXXV.t.4/. 8. 
Világos hamuszürke, omphalosos tál. LVII.t.15.tipus. M.8.2, 
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száj 19, talp 6.6 cm. 9. Világos hamuszürke tál, LVIII.t.11.ti-
pus, a száj beugrik és peremet képez, melyre visz. fedő jártrá. 
M. 3.8, száj 12.8, talp 4.2 cm. lo. Világos hamuszürke, talpon 
állő tál. M. lo.8, száj 25, talp 8.6 cm /LVIII.t.6/. 11. Közép-
szürke egyenesfalu tál, LVIII.t.13»tipua. M. 5, száj 16.4,talp 
5 cm. 

y 
Surcinbél, közelebbről meg nem határozható lelőhelyről származ-
nak s 1. Világosszürke urna, vállán két körgyűrű közt besimitott 
hullámvonal /XCII.t.4 4a/. M. 6o, száj 2o, átm. 35, talp 13.5. 
2. Világ08drappos-azürke urna, m. 46.5, száj 2o, átm. 29.8, taJp 
13.4 cm /XCII.t.6/. 3. Világos hamuasflrke urna, hasonló a for-
mája a LXXXVI.t.lo. számhoz, de peremes talpgyüiün áll. M. 2o, 
száj 16.6, átm. 23.5, talp 8.8 cm. 4. Világosszürke hombár. 1. 
54, száj 34, átm. 48.6, talp 18.5 cm /XCIV.t.5/. 5. Világos -
szürke urna. M. 35, száj 17, átm. 28, talp 11.5 om /XCIII.t.8/ 
6. Világoshamuszürke peremes talpgyürün álló tál, pereme alatt 
három erős hornyolás. M. 9.4, száj 25.4, talp 8.6 /LVIII.t.3/. 
7. Világoshamuszürke, hasonló tál, pereme igen vastagon hajlik. 
M. 9, száj 26.7, talp 9.6 cm. 8. U.o. talps tömör. M. 9.8,száj 
27.8, talp 9.7 cm. 9. Középszürke hasonló tál. M. lo.5, száj 
25.8, talp 7.5 cm. lo. Világos hamuszürke, kis talpgyürün álló, 
LVIII.t.2.tipusú tál. M. 8.6, száj 22.7, talp 7.1 cm. 11. Kö -
zápszürke, 11.tipusú tál, gömbölyű pereme van. M. 4.8, száj 
16.6, talp 6.2 cm. 12. Világos hamuszürke tál, szája beugrik ás 
kis peremet képez, melyre fedő járt. H. 23.4, talp 8.6 cm/LVII. 
t.ll/. 13. Hasonló forma, világosszürke. M. 11, száj 26, talp5 
cm. 14. Középszürke tál. LVIII.t.2.tipus. H. 6, száj 16,talp 5 
cm. 15. Drapposszürke tál, hasonló a LVIII.t.3.tipushoz, de é-
lesebben profilélt és törésvonala kissé lejjebb esik. M. 12.4, 
száj 28, talp 9.6 cm. 
Susek. Középszürke, drappos kétfülü edény. M. 4.5, száj 4,fül-
táv 9.8, talp 2.2 cm /LXVI.t.9/. 
Sviloievo /Szilágyi/. Mon.Bács-Bodrog 7.1.,mint kelta lelőhe -
lyet emliti. 



- 244 -

Noviaad /Újvidék/. 1 m hosszú asztragolos öv. Négytagú pálcák-
bői áll, végződése három hurok./M.N.M. Lt.sz.I08/I907/1/ 
Valpovo /Valpó/. Valpovotól északnyugatra 75 cm h. 4.5 cm sz. 
vaskard, kardfüggesztő 3.tipus, a koptató nem maradt meg./Zag-
reb, Muz./ * " 
Vinkoyci. Világos hamuszürke urna. Vállán két hornyolás közt, 
két besimitott bullámvonal. Alatta az edény falában több lyuk 
van. M. 36.5, azáj 14.4, átm. 31, talp 9 cm /XCII.t.3,3a/. 
Vojakovac. Szórványos leletek a zágrábi múzeumban: 1. 1898-ban 
került elő 8.5 cm átm. héttagú, plasztikusan diszitett kp./XXX. 
t.7/. 2. 19o2-ben bekerült leletek: 13 cm h. felsőhúros, rö -
vidspirálisú LT.2.tipusú bronzfibula, a hosszú lábon egy gomb 
és egy másik gombbal kapcsolódik a kengyelhez. 3. 32 cm h.vas-
kés. LII.t.7.tipus. 4. Poncolt fonott vaslánc töredékei. 5. 
Kardtoknák és pajzsfogónak töredéke. 
Zmajevac /Vörösmart/.Szórványos leletek a M.N.M.-ban. 1. 14 an 
h. vasolló, melyhez 7o cm h. vaslánc kapcsolódik. Lt.sz.89/l9o3 
41. /LIII.t.24/.' 2. Vashuzalból meghajlított burok, hét darab. 
Lt.sz. 89/19o2,42,43,44,45,46,47,48/. 3. 4 db vaseszköz. Egy 
vaspálca, melyre hasonlóan meghajlított hurok van ráhúzva. Lt. 
sz. 89/19o2,49,5o,51,52. 4. 25 cm h. vaskés. Pengéje félkör 
formában visszahajlik, nyele csavart és trapézalakú lapban vég-
ződik. A nyélre két vaskarika van ráhúzva. Lt.sz.129/19o8. 5. 
24 cm h. vaskés. Hajlított penge, hosszú, sima, trapézalakúan 
végződő nyél. Lt.sz. 129/19o8. 6. 2o cm h. tömör vasék .Felében 
négyszögletes átmetszetü, vége összekeskenyedik, másik fele ke-
rek átmetszetü. Lt.sz. 129/19o8. 
Vrsac /Versec/. A "Kápolnahegy" északi lejtőjéről csontvázsirok 
jöttek elő, melyekből kelta vágókések és cserepek kerültek a 

1/ Márton, Arch. HUng. 72.1.XV.t.l. 
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vrsaci múzeumba. Vrsac más pontjairól ia több lelet került be. 
Milleker ismertet egy sirt is, melyhez egy vaskard, vaskardkö-
tőlánc és pajzsdudor töredékei tartoztak.1/ 
Szórványos leletek a vrsaci múzeumban; 1. Ezüst gyürü, a fej-o részébe emberalak van bekarcolva. / 2. 5 cm átm. bronzkarika, o 
négy gumóval diszitve.-y 3. 25 cm h. csavart nyelű vaskés.III. 
t.12.4/ 4. 25 cm h. kétpengéjü vaskés /LlII.t.16./ 5. Három 
csavart nyelű vaské s, 28, 21 és 2o cm hosszúak. / 6.Nagy szür-
ke urna peremtöredéke. 
A vrsaci múzeumban igen sok leihelytelen darab foglal helyet, 
melyek Milleker Bódog szives szóbeli felvilágosítása szerint, 
azonban mind Temes vagy Torontál vármegyék területéről szár -
maznak. 
1. Középszürke urna, hasán négy lapos bütyök. M. 22, száj 13.6, 
átm. 22.6, talp 9.6 cm /XCI.t.2/. 2. Világosszürke, gömbölyű 
testű urna, LXXXVI.t.1.tipus. M. 24.4, száj 18, átm. 26.2,talp 
lo.8 cm. 3.Középszürke, csonkaperemü urna. Hasa feldtt cikk -
cakk alakban benyomott pontsor, a csúcsokon három benyomott kci\ 
M. 23.5, átm. 21.5, talp 8 cm /LXXXII . t.6/. 4. Szürkéssárga , 
csoportosan fésült diszü edény. M. 2o, száj lo cm /LXXV.t.ll/. 
5. Sötétszürke egyfülü korsó, füle csavart, formája LXXII.t.]5. 
M. 21.5, azáj 8.4, átm. 14.5, talp 7.2 cm. 6. Sötétszürke,kis 
talpgyürün álló fazék. M. 15, száj 16, átm. 21, talp 9.2 cm . 
/LXVIII.t.6/. 7. Középszürke, omphalosos bögre /LXVIII.t. 16. 
tipushoz hasonló, nyakán korongolásnyomok. M. 6.2 cm. 8. 7.ti-
pusú tálak peremtöredékei. 9. 7o cm h. vaskard, tokjából néhány 
töredék maradt meg, ezen inkrusztált diszités. /XLVI.t.2./ lo. 
Széles levelű vaslándzsák töredékei. 11. 26 cm h. csavartnyelü 

1/ Milleker, i.m. 27-31., Milleker, Dél-Magyarország az őskor-
ban. I. 150-152.1., II. 71-76.1. Milleker Bódog, A verseci 
múzeum régiségeiről, AÉ.1898. U.F.XVIII.k.41o.l. 

2/ Milleker, AÉ, 1898, 408.1. 6.ábra. 
3/ Milleker, AÉ, 1898, 4o9.1.9.ábra. 
4/ Milleker, AÉ, 1898, 4o8.1.2.ábra. 
5/ Milleker, AÉ, 1898, 4o8.1.3.4.7.ábra. 
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vaskés. /LII.1.14/ 12. 26.5 em h. vaskés /LII.1.13.tipus/. 13. 
2.5 cm h. rovátkolt kengyelü bronzfibula töredék. 14. 1.6 cm h. 
gyöngyözött kengyelü bronzfibula-töredék. 15. 3.4 cm h. felső-
húros, LT.l.tipusú bronzfibula, XIX.t.6.tipus. 16. 3.8 cm h. 
LT.2.tipusú felsőhúros, 4-4 csavarodású bronzfibula. A vissza-
kapcsolódó lábon két kis gomb. 17. 4 cm h. törött sjirálisú le-
mezes dobkengyelü fibula, XX.t. 7.tipus. 18. Embert ábrázoló 
bronzszobrocska. H. 7 cm /XXXVII.t.11/. 
Vukovár. Brunäudd publikál egy haüstatti jellegű sirt a Vuko-
vár mellett Vucedolból. A lelet jellegzetességét egy négytagú 
asztragalos öv és Certosa-fibula adja meg.1/ Az asztragalos öv 
tipusa megfelel Márton, Arch. Hung. XI.XV.t.l-2.tipusnak. 
Szórványos leletek a zagrebi múzeumban: 1. Kőzépszürke, kétfü-
lü bögre, LXVI.t.5.forma lehetett, de fülei letörtek és kiegé-
szítettek. M. 8, száj 11.6, talp 5.5 cm. 2. Világosszürke hom-
bár. M. 41.8, száj 26.4, átm. 26, talp 17.6 cm /XCIV.t.6/. 3. 
Világosszürke kis bögre, talpa laposan behomorodik. M. 11.2 , 
száj lo.6, átra. 14, talp 5 cm. /LXVIII.t.18/. 4. Középszürke, 
peremes talpgyürün álló, LVIII.t.3.tipusú tál. M. 9. száj 26.8, 
talp 7.8 cm. Kivül erősen fazettált. 5. Középszürke, omphalo -
sos, LVIII.t.2.tipusú tál. M. 4.2, száj 15.4, talp 6 cm. 6.Kő-
zépszürke, ll.tipusú tál, vállán körgyűrű. M. 5.3, száj 15.6 , 
talp 5.6 cm. 7. Világosszürke, behomorodó fenekű, ll.tipusú iái. 
M. 3.6, száj 14.8, talp 4.5 cm. 8. 12 cm h. eredetileg ema^ldi-
czitéssel ellátott bronz övkapocs /XXXVI.t.l/. 
Sombor /Zombor/. Egy "La Téne izlésü bronzfibula és füles bög-

2 re" került Frey Imre gyűjteményébe. / 

-1/ J.Brunsmid, Prehistorijski predmeti iz srijemske íupanije. 
Vjesnik, 19o2. 68-73.1. 

2/ ifj. Frey Imre, Régészeti tallózások Bácskában, Bács-Bodrog 
megyei Történelmi Társulat Közlönye, 19o7, 166.1. 
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IX. Fejezet. 

A 

BURGENLAND /Ausztria/ 
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Draasburg. /Darufalva/. Az AÉ, 19o4. O.F.XXIV.k.88.lapon a po-
zsonyi múzeumban egy XXVIII.t.12.tipusú karperec van bemutatva. 
Eisenstadt /Kismarton/. 5.6 x 4.2 cm átm. héttagú hólyagos kar-
perec /Eisenstadt, Muz.Lt.sz.248/. 
flols /Nyulas/. Kerámia töredékeket és egy bronzgyürüt publikál 
Pittioni.2/ 
Klein-H5flein /Kishőflány/. Két, a LT.C-be datált sir leletei, 
publikálta Pittioni.3/ 
Klingenbach /Kelénpatak/. Két pecsétlósvégü karperec és egy 
bronzgyürü, publ. Pitt.4/ 
Mórbisch /Pertómeggyes/. A La Téne B-C-be tartozó kilenc sirt 
publ. Pittioni.5/ 
Neuaiedl am See./Nezsider/. Bolygatott sirból származó edény és 
csontváztöredékek.6/ 
Oggau /Oka/. A LT. B és C-be tartozó csontvázassir anyagát pub-
likálta Pittioni.7/ 
Pöttelsdrof. /Petófalva/. 1. Csontvázsirból származó két kézsd. 
formált edény ée egy pecsétlós karperec. Publ. Pittioni és Már-
ton. / 2. Szórványos leleteket /két korai tipusú kardot, egy 
vágókést és két torqueet /mutat be Márton. / 
Potzneusiedl /Lajtafalu/. Uvegkarperec töredékét és egy orsóka-
rikát mutat be Pittioni.10/ 
1/ Pittiomi, 2. 98.1.XVII.t.l. 
2/ Pitt. 2. 98.1.XVII.t.2. 
3/ Pitt. 2. 98-100.1. XVII.t.3-lo. 
4/ Pitt. 2. loo.l.XVII.t.11-13. 
5/ Pitt. 2. loo-lo5.1.XVIII.t.XIX.t.1-6. 
6/ Pitt. 2. lo5.1. 
7/ Pitt.2. lo5-lo9.1.XIX.t.7-13,XX.t.1-15. 
8/ Márton,Dolg.141.1.XXXII.t.fent,jobboldalon,Pitt.i.m.lo9.1. 

XX.t.16-18. 
9/ Márton, Dolg. 14o.l.XXXII.t.2-4, 7-8. 
lo/ Pitt.2. llo.l.XX.t.19-2o. 

.S 
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Rust. /Ruszt/ LT.l.tipusú, 7.2 cm h. bronzfibula./XVIIJ.t.II/1/ 
Schützen am Gebirge /Sere/. A LT. C-be tartozó két csontvézsir 
anyaga. Publ. Pittioni.2/ 
Siegendorf /Cinfalva/. Csontvázsir leletei,publ.Pitt.3/ 
Stinkenbrunn /Büdöskút/. Szórványos kerámialeletek kerültek e-
15. Publ. Pittioni.4/ 
Zagersdorf /Zárány/. Bronzfibula töredéke, XXI.t.21.tipus.5/ 

1 / P i t t . 2 . 1 1 o . l . X X . t . 2 1 . 
2/ P i t t , l l o - l l . l . X X . t . 2 2 - 2 4 . 
3/ P i t t . 2 . l l l . l . X X I . t . 1 - 3 . 
4 / P i t t . i . m . 1 1 1 - 1 1 2 . 1 . X X I . t . 4 - 5 . 
5 / P i t t . 2 . 1 1 2 . 1 . X X I . t . 6 . 
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I_N_D_E_X_. 

ál 

Aba /Fejér m./ 
Abaujezántó /Borsod- Abauj-Zemplén m./ 
Abony /Pest m./ 
Abraham = /Ábrahám/ /Csehszlovákia./ 
Adony /Fejér m./ 
Agárd, Gárdony községhez /Fejér m./ 
Ágy = /Bétrágy/ /Szovjetunió/ 
Aiud • /Hagyenyed/ /Románia./ 
Aka^/Komárom m./ Szövegben ld. :Veszprém m. 
Alattyán /Szolnok m./ 
Alba de Jos «= /Alsófehér m./ /Románia./ 
Alcsút /Fejér m./ 
Almásfüzitő /Komárom m./ 
Alsógellér = ld. Aláogeller /Csehszlovákia/ 
Alsópáhok /Veszprém m./ 
Alsópél /Udvari község/ /Tolna m./ 
Alsózsolca /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Andocs /Somogy m./ 
Andráshida /Zala m./ 
Anyaka /Csehszlovákia/ 
Apa /Románia/ 
Apahida /Románia/ 
Apar /Tolna m./ 
Apátfalva /Csongrád m./ 
Apatin /Jugoszlávia/ 
Apáti-puszta /Pusztaapáti/ Szedres község /Tolna m./ 
Arad /Románia/ 
Árpás /Győr-Sopron m./ 
Aszód ld. Vác /Pest m./ 

* A csillaggal jelölt helynevek a szövegben a régi közigazgatá-
si beosztást követik. 
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B 
Bábony Kúnszentmiklós községhez /Bács-Kiskun m./ 
Bac = Bács /Jugoszlávia/ 
Backi Monostor • Monostorszeg /Jugoszlávia/ 
Ba&ko-Gradi&te i Stari Becej, Bácsföldvár és Őbecse/Jugoszlá-

vi a/ 
Badacsony /Veszprém m./ 
Badacsony-Lábdihegy /Veszprém m./ 
Bágyogszovát /Győr-Sopron m./ 
Baj /Komárom m./ 
Baja /Bács-Kiskun m./ 
Bakonya /Baranya m./ 
Bakonygyepes /Veszprém m./ 
Balatonboglár /Somogy m./ 
Balf /Győr-Sopron m./ 
Balkány /Szabolcs-Szatmár m./ 
Balsa /Szabolcs-Szatmár m./ 
Baracska /Fejér m./ 
Baranyakisfalud községhez /Baranya m./ 
Barnahát-puazta, Koppányszántó község /Tolna m./ 
Basaharc, Pilismarót községhez /Komárom m./ 
Báta /Tolna m./ 
Bátaszék /Tolna m./ 
Bátmonostor /Bács-Kiskun m./ 
Battonya /Békés m./ 
Békásmegyer, Budapesthez csatolva /Pest m./ 
Békés- Homokgödör /Békés m./ 
Békéscsaba /Békés m./ 
Békésszarvas, ld. Szarvas /Békés m./ 
Békésszentandrás /Békés m./ 
Beled /Győr-Sopron m./ 
Belvárd ld. Belvárdgyula. /Báranya m./^ 
Benczúrfalva /Nógrádom./ 
Bércei /Nógrád m./ 
Berekböszörmény /Hajdú-Bihar m./ 
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Berettyőujfalu /Hajdú-Bihar m./ 
Bertotovce = /Bertót/ /Csehszlovákia/ 
Bicske /Fejér m./ 
Bihardiószeg = ld. Diosag /Románia/ 
Bikáds /Tolna m./ 
Boba /Vas m./ 
3ocsárlapujtő /Nógrád m./ 
Bodrogkeresztur /Zemplén m./ 
Bogojevo = Gombos /Jugoszlávia/ 
Boljevci /Jugoszlavia/ 
Bonyhád /Tolna ra./ 
Bonyhádvarasd /Tolna m./ 
Borjádsziget /Tolna m./ 
Bosaca /Bosác/ /Csehszlovákia/ 
Bökénytelep Magyarcsanád községhez /Csongrád m./ 
Bököny /Szabolcs-Szatmár m./ 
Bölcske /Tolna m./ 
Bölcske-Madocsahegy /Tolna m./ 
Bősárkány /Győr-Sopron m./ 
Bratislava /Pozsony/ /Csehszlovákia/ 
Brestov = /Alsőberek/ /Csehszlovákia/ 
Budapest-Békásmegyer /Pest m./ 
Budapest-Gellérthegy-Tabán /Pest m./ 
Buj 'Szabolcs-Szatmár m./ 
Eystricka = /Túrécbeszterce/ /Csehszlovákia/ 

C 
Cece-Hard-puszta /Fejér m./ 
Cerovo /Cseri/ /Csehszlovákia/ 
Cifer /Csehszlovákia/ 
Cachtice /Csejte/ /Csehszlovákia/ 
Cacov /Csácsó/ /Csehszlovákia/ 
Cata » /Csata/ /Csehszlovákia/ 
Crî feni = Pusztakalán /Románia/ 
Curug= Csurog /Jugoszlávia/ 
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Csabrendek /Veszprém m./ 
Csákberény /Fejér m./ 
Csanytelek /Csongrád m./ 
Csécse /Nógrád m./ 
Csepel sziget /Pest m./ 
Cserkút /Baranyamegye/ 
Cserszegtomaj /Veszprém m./ 
Csongrád /Csongrád m./ 
Csorna /Győr-Sopron m,/ 

D 

Dalj - Dálya /Jugoszlávia/ 
Damasd = /Garamdamásd/ /Csehszlovákia/ 
Dány /Pest m./ 
Dávod /Bács-Kiskun m./ 
Debrecen /Hajdú-Bihar m./ 
Debrecen-Bellegelő /Hajdú-Bihar m./ 
Debrecen-Gút /Hajdú-Bihar m./ 
Debrecen-Haláppuszta /Hajdú-Bihar m./ 
Debrecen-Pallagpuszta /Hajdú-Bihar m./ 
Debrecen-Pozsonyi út 35 /Hajdú-Bihar m./ 
Debrecen-Szepespuszta /Hajdú-Bihar m./ 
Debrecen-Szövetkezeti szőlőtelep /Hajdú-Bihar m./ 
Debrecen-Tácoskert /Hajdú-Bihar m./ 
Dec /Jugoszlávia/ 
Deta /Detta/ /Románia/ 
Déva » Déva. /Románia/ 
Devin /Dévény/ /Csehszlovákia/ 
Devinská nova ves /Dévényújfalu/ /Csehszlovákia/ 
Dezmér = ld. Dezmir /Románia/ 
Dinnyés, Gárdony községhez /Fejér m./ 
Domaszék, Szeged városhoz /Csongrád m./ 
Dolina Lupeova » Alsólupkó /Románia/ 
Dőlné Stitary /Alsószernye/ /Csehszlovákia/ 
Dőlni Badin /Alsóbágyon/ /Csehszlovákia/ 
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Dőlnie Srnie /Alsószernye/ /Csehszlovákia/ 
Dömsöd /Peet m./ 
Drahnov = /Deregnyő/ /Csehazlovákia/ 
Drassburg /Darufalva/ /Burgenland /Ausztria/ 
Drenova /Jugoszlávia/ 
Dunaalmás /Komárom m./ 
Dunaföldvár /Tolna m./ 
Dunapentele • ld. Sztálinváros /Fejér m./ 
Dunaszekcső /Baranya m./ 
Dünaszentgyörgy /Tolna m./ 
Dupu§ = Táblás /Románia/ 

2 

Eceeny /Somogy m./ 
Egreskáta, Nagykáta községhez /Pest m./ 
Egyházaafalu /Győr-Sopron m./ 
Eisenstadt /Kismarton/ Burgenland /Ausztria/ 
Ercei /Fejér m./ 
Érd-Gyulamajor /Pest m./ 
Érkörtvélyes « ld. Curtuiugeni /Románia/ 
Érsekújvár ld. Nővé Zamky /Csehszlovákia/ 
Esztergom-Máhesvölgy /Komárom m./ 
Esztergom-Szentgyörgymező /Komárom m./ 
Esztergom-Szentkirályföldek /Komárom m./ 

F 

Fecskéa, Hódmezővásárhely városhoz. /Csongrád m./ 
Fegyvernek /Szolnok m./ 
Fehértó, Ó, vagy Ujfehértó? /Szabolcs-Szatmár m./ 
Feled /Csehezlovákia/ 
Felsőgalla /Komárom m./ 
Felsőméra /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Felsőnána /Tolna m./ 
Felsőnyék /Tolna m./ 
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Felsőőre /Veszprém m./ 
Felsőszentiván, Aba községhez /Fejér m./ 
FelsőtöbörzBÖkpuszta,Sárszentágota községhez /Fejér 
Felsőzsuk • ld. Jucul-de-Suo /Románia/ 
Fenékpuszta, Keszthelyhez /Veszprém m./ 
Folkusova «^olkusfalva/ /Csehszlovákia/ 
Földeák /Csongrád m./ 
Földééi puszta, Nagydorog község /Tolna m./ 
Föveny, Székesfehérvár városhoz /Fejér m./ 
Füzitő ld. Almásfüzitő /Komárom m./ 

G 

Gajary /Gajár/ /Csehszlovákia/ 
Galambok /Zala m./ 
Ganovce /Gánóc/ /Csehszlovákia/ 
Gáva /Szabolcs-Szatmár m./ 
Gáva-Őrhegy /Szabolcs-Szatmár m./ 
Gáva-Plébániakert /Szabolcs-Szatmár m./ 
Gellérthegy ld. Budapest-Gellérthegy-Tabán /Pest m./ 
Gerendáspuszta, Gerendás községhez /Békés m./ 
Gerenyáspuszta, Gyönk községhez /Tolna m./ 
Gerézdpuszta, Somogyacsa községhez /Somogy m./ 
Gerlapuszta, Doboz községhez /Békés m./ 
Gocnód /Dajta/ /Csehszlovákia/ 
Gomba /Pest m./ 
Gorzsa, Hódmezővásárhely városhoz /Csongrád m./ 
Gödöllő /Pest m./ 
Gönyü /Győr-Sopron m./ 
Görbő, Pincehely községhez /Tolna m./ / 
Görcsöny /Baranya m./ 
Grind = Gerend /Románia/ 

SZ 
Gyerk = ld. Hrkovce /Csehszlovákia/ 
Gyoma /Békés m./ 
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Győr /Győr-Sopron m./ 
Győr-Kálvária /Győr-Sopron m./ 
Győr-Szeszgyár /Győr-Sopron m./ 
Győr-Ujszállás /Győr-Sopron m./ 
Győrszemere /Győr-Sopron m./ 
Gyula /Békés m./ 
Gyula-Törökzug /Békés m./ 
Gyulaj /Tolna m./ 
Gyulavarsánd ld. Vár|and /Románia/ 

H 

Hajdubagos /Hajdú-Bihar m./ 
Halimba /Veszprém m./ 
Hangospuszta, Tengelic község /Tolna m./ 
Harc /Tolna m./ 
Hateg = Hátszeg /Románia/ 
Hatvan-Boldog /Hevea m./ 
Hegykő /Győr-Sopron m./ 
Hejőcsaba /Borsod-Abau j-rZemplén m./ 
Helemba /Csehszlovákia/ 
Hercegmárok » ld. Gajic /Jugoszlávia/ 
Heréd /Nőgrád m./ 
Hernádkércs /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Heves /Heves m./ 
Hidashát, Békés községhez /Békés m./ 
Hidjapuszta-Szedres község /Tolna m./ 
Hódmezőváaárhely-Városi téglagyár /Csongrád m./ 
Hódmezővásárhely - Solt-Pálé /Csongrád m./ 
Holié » /Holies/ /Csehszlovákia/ t 
Hontnádas ld. Nadasany /Csehszlovákia/ 
Hornié Mladonice /Felsőlegónd/ /Csehszlovákia/ 
Hornié Plachtnice /Pelsőpalojta/ /Csehszlovákia/ 
Hornié Vadicov /Pelsővadas/ /Csehszlovákia/ 
Hortobágy-irkus, Debrecen városhoz./Hajdu-Bihar m 
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I 

Igal /Somogy m./ 
Iklód /Románia/ 
Ilava /Illava/ /Csehszlovákia/ 
Imely «• Id. Imel /Csehszlovákia/ 
Ipolykürt /Nógrád m./ 
Ipolynyék Id. Nekije /Csehszlovákia/ 
Ipolyszakálas Id. SakáloS /Csehszlovákia/ 
Ipolyszalka Id. Salka /Csehszlovákia/ 

J 

Jak ro /Jugoszlávia/ 
Janyapuszta, Harc községhez /Tolna m./ 
Jászapáti /Szolnok m./ 
Jászberény /Szolnok m./ 
Jászberény-Jákóhalma /Szolnok m./ 
Jászladány /Szolnok m./ 
Jois /Nyulas/ Burgenland /Ausztria/ 
Jutás, Veszprém városhoz /Veszprém m./ 

K 

Kaján, Szentes városhoz /Csongrád m./ 
Kajászószentpéter /Fejér m./ most /195o óta/ Kajászó. 
Kakasd /Tolna m./ 
Kalocsa /Bács-Kiskun m./ 
Kánya /Somogy megye/ Szövegben ld. Tolna m. 
Kaposmérő /Somogy m./ 
Kaposvár /Somogy m./ 
Kaposvár-Iszákdomb /Somogy m./ 
Karlovci = Karlóca /Jugoszlávia/ 
Karúd? községhez /Szabolcs-Szatmár m./ 
Kazalosi puszta Uzdborjád községhez /Tolna m./ 
Kehneo = /Kenyhec/ /Csehszlovákia/ 
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Kéménd • ld. Kamendin /Csehszlovákia/ 
Keszthely, Keszthely-Csórégödör /Veszprém m./ 
Kéttornyúlak /Veszprém m./ 
Kezmarok « /Késmárk/ /Csehszlovákia/ 
Klrálytelekpuazta, Nyíregyháza városhoz /Szabolcs- Szatmár m./ 
Kisárpás ld. Mdrichida /Győr-Sopron m./ 
Kiadorog /Tolna m./ 
Kiadorog-Tabód /Tolna m./ 
Kiagyarmat, \d. Barmotky /Csehszlovákia/ 
Kishartyán /Nógrád m./ 
Kishomok, Hódmezővásárhely városhoz /Csongrád m./ 
Kiskőszeg - ld. Batina /Jugoszlávia/ 
Kiskúnfálegyháza /Bács-Kiskún m./ 
Kismánya, ld. Halá Mana /Csehszlovákia/ 
Kispest, Budapesthez csatolva /Pest m./ 
Kisszékely /Tolna m./ 
Kissziget /Zala m./ 
Kisterenye /Nógrád m./ 
Kisvárad ld. Maly Várad /Csehszlovákia/ 
Kiszombor /Csongrád m./ 
Klein Höflein /Kishőflány/ Burgenland /Ausztria/ 
Klingenbach /Kelénpatak/ Burgenland /Ausztria/ 
Koroncó /Győr-Sopron m./ 
Kósd,/Nógrád m./ 
Kótaj /Szabolcs-Szatmár m./ 
Kőhidá « ld. Gederovci /Jugoszlávia/ 

V 
Kőhidgyarmat * ld. Kamenné Darmoty /Ceehazlovákia/ 
Kölesd /Tolna m./ 
Környe /Komárom m./ 
Köröshegy /Somogy m./ 
Kőrösnagyharsány /Békés m./ 
Kőrösszeg = ld. Cherééig /Románia/ 
Kőszeg /Vas m./ 
Krcedin /Jugoszlávia/ 
Krivoklát /Széppatak/ /Csehszlovákia/ 
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Kúnszentmárton /Szolnok m./ 
Kúp /Veszprém m./ 
Kupinovo /Jugoszlávia/ 
Kural /Csehszlovákia/ 
Kustánfalva « Kustanovo /Szovjetunió/ 
Kúty = /Jókút/ /Csehszlovákia/ 

L 

Láb /Csehszlovákia/ 
Lábatlan /Komárom m./ 
Ladzany /Ledény/ /Csehszlovákia/ 
Lakihegy, Szigetszentmiklós községhez /Pest m./ 
Lengyel /Tolna m./ 
Levice = /Léva/ /Csehszlovákia/ 
Likócspuszta, Győrszentiván községhez /Győr-Sopron 
Litér /Veszprém m./ 
Lok = Sajkáslak /Jugoszlávia/ 
Lontó ld. Lontov /Csehszlovákia/ 
Lovas /Jugoszlávia/ 
Lov^sberény /Fejér m./ 

M 

Machalovce • /Mahálfalva//Csehszlovákia/ 
Mackovac /Jugoszlávia/ 
Magyaregres /Somogy m./ 
Magyarszerdahely /Zala m./ 
Makó /Csongrád ra./ 
Malächov » /Malakóperesény/ /Csehszlovákia/ 
Malacky /Malacka/ /Csehszlovákia/ 
Maié Ostratice /Kissándori/ /Csehszlovákia/ 
Maiunje kod Jaske /Jugoszlávia/ 
Marcelháza = Marcelháza /Csehszlovákia/ 
Margitsziget-Budapest /Pest m./ 
Medgyesegyháza /Békés m./ 
Hedias = Medgyes /Románia/ 
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Medovarce = Méznevelő /Jugoszlávia/ 
Méhes = /Méhészke/ /Szovjetunió/ 
Mezőbánd = Band /Románia/ 
Mezőberény /Békás m./ 
Mezőkomárom = Mezőhidvég /Fejér m./ 
Mezőkövesd /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Mezőtúr /Szolnok m./ 
Miletió = Nemesmilitics /Jugoszlávia/ 
Miskolc /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Miszla /Tolna m./ 
Mitrovica /Jugoszlávia/ 
Mocola .= /Macsola/ /Szovjetunió/ 
Moldovq-Veche, Ómoldova /Románia/ 
Monaj /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Monosbél /Heves m./ 
Moravany nad váhom /Moraván/ /Csehszlovákia/ 
Moravsky Sväty Jan = /Morvaszentjános/ /Csehszlovákia/ 
Mosovce = /Mosóc/ /Csehszlovákia/ 
Mörbisch /Fertőmeggyes/ Burgenland /Ausztria/ 
Muhipuszta, Muhi községhez /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Munkacevo= /Munkács/ /Gallisbegy-Lovácska/ /Szovjetunió/ 

N 
Nágócs /Somogy m./ 
Nagydém /Veszprém m./ 
Nagydorog /Tolna m./ 
Nagyéos ld. Écs /Győr-Sopron m./ 
Nagyhalász /Szabolcs-Szatmár m./ 
Nagyharcsás = Harcaé /Csehszlovákia/ 
Nagyhörcsökpuszta, Kálóz-községhez /Fehér m./ 
Nagykajdacs = Kajdacs /Tolna m./ 
Nagykamond /Veszprém m./ 
Nagykáta /Pe3t m./ 
Nagykörű /Szolnok m./ 
Nagymórichida-Kisárpás ld. Mórichida /Győr-Sopron m./ 
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Nagymórichida-öregárpás Id. Mórichida /Győr-Sopron m./ 
Nagysurány ld. Surany /Csehszlovákia/ 
Nagyszékely /Tolna m./ 
Nagytétény, Budapesthez csatolva /Pest m./ 
Nagytőke, Szentes városhoz /Csongrád m./ 
Nagyvárad = ld. Oradea /Románia/ 
Némedi = Tolnanémedi /Tolna m./ 
Németkér /Tolna m./ 
Neszmély /Komárom m./ 
Neusiedl a.See /Nezeider/ Burgenland /Ausztria/ 
Niznia = /Nizsna/ /Csehszlovákia/ 
Novi Banovci /Jugoszlávia/ 
Novi Jankovci /Jugoszlávia/ 
Novi Sad = Újvidék /Jugoszlávia/ 
Nyergesujfalu /Komárom-Esztergom m./ 
Nyíregyháza /Szabolcs-Szatmár m./ 
Nyúlfalu ld. Nyul. /Győr-Sopron m./ 

0 

Óbuda Budapest Ill.ker. /Pest m./ 
Ócea /Pest m./ 
Ódány, Dőrypatlan községhez /Tolna m./ 
Odzaci = Hódság /Jugoszlávia/ 
Oggau /Oka/ Burgenland /Ausztria/ 
Ógyalla-Abadomb = ld. Stará Dala /Csehszlovákia/ 
Óhuta-Nagysánc, Őhuta községhez /Borsod-Abaúj-Zemplén m. 
Ókécske /Bács-Kiskún m./ 
Oltárc /Zala m./ 
Onokovce = /Pelsődomonya//Szovjetunió/ 
Ordód-Babót, Babót községhez /Győr-Sopron m./ 
Oros /Szabolcs-Szatmár m./ 
Orsova = Orsova /Románia/ v 
Osijek = Eszék /Jugoszlávia/ 
Osli /Győr-Sopron m./ 
Osztrovai sziget /Jugoszlávia/ 
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Öreglak /Somogy m./ 
P 

Paks /Tolna m./ 
Pálfa /Tolna m./ 
Paradicsompuszta, Dőrypatlan községhez /Tolna m./ 
Pázmándfalu /Győr-Sopron m./ 
Pécs /Baranya m./ 
Pécs-Belváros /Baranya m./ 
Pécs-Köztemető /Baranya m./ 
Pécs-Makárhegy /Baranya m./ 
Pécs-Rákóczl-út /Barenya m./ 
Pécs-Téglagyár /Baranya m./ 
Perkáta /Fejér m./ 
Petőháza /Győr-Sopron m./ 
Filiny* /Nógrád m./ 
Pincehely /Tolna m./ 
Plavecky Podhredie «= /Detrekőváralja/Csehszlovákia/ 
Ploétin = /Plostin/ /Csehszlovákia/ 
Popinoi /Jugoszlávia/ 
Potypuszta, Csehimindszent községhez /Vas m./ 
Potzneusiedl /Lajtaújfalu/ Burgenland /Ausztria/ 
Pöttelsdorf /Petőfalva/ Burgenland /Ausztria/ 
Prenoov /Berencsfalu/ /Csehszlovákia/ 
Progar /Jugoszlávia/ 
Puchov /Puhő/ /Csehszlovákia/ 
Pusztagéc, Magyargéc községhez./Nógrád m./ 
Pusztaszentistván/háza/ Mende községhez /Pest m./ 
Püspökhatvan /Pest m./ 

R 

Rábatamási /Győr-Sopron m./ 
Rácalmás-Kulcstelep /Fejér m./ 
Rácegres Zimány községhez /Somogy m./ 
Rádfa, Baksa községhez /Baranya m./ 
Radola /Csehszlovákia/ . 
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Radosina /Radosna/ /Csehszlovákia/ 
Radostyán /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Rákos «= /Gömörrákos/ /Csehszlovákia/ 
Rákoskeresztúr Budapesthez csatolva /Pest m./ 
Rákospalota, Budapesthez csatolva /Pest m./ 
Ráró /Gyór-Sopron m./ Ráró + Ásvány • Ásványráró 
RÜpnov = Barcarozsnyó /Románia/ 
Rastielavioe /Récse/ /Csehszlovákia/ 
Ravazd. /Gyór-Sopron m./ 
Ridica » Regóce /Jugoszlávia/ 
Rozvágy /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Rudina /Rudas/ /Csehszlovákia/ 
Ruma /Jugoszlávia/ 
Rust /Ruszt/ Burgenland /Ausztria/ 

S 

Sajókaza /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Sámsonháza /Nógrád m./ 
Sanpetrul-German« Németszentpéter /Románia/ 
Sarengrad /Jugoszlávia/ 
Sarkad vidéke /Hajdú-Bihar m./ 
Sárosd /Fejér m./ 
Sárkeszi /Fejér m./ 
Sárszentlórinc /Tolna m./ 
Sárszentlőrinc községhez Rácegres /Tolna m./ 
Schützen am Gebirge /Sérc/ Burgenland /Ausztria/ 
Sényó /Szabolcs-Szatmár m./ 
Sepsibesenyó « ld. Be^ineu /Románia/ 
Seregélyes /Fejér m./ 
Sibiu •= /Nagyszeben/ /Románia/ 
Siegendorf /Cinfalva/ 

Burgenland /Ausztria/ 
Sikátor /Veszprém m./ 
Silica «= /Szilicze/ /Csehszlovákia/ 
Silivaf • Oláhszilvás /Románia/ 
Simontornya /Tolna m./ 

i 
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Simunovec /Jugoszlávia/ 
Sind /Szind/ /Románia/ 
Sisak = Sziszek /Jugoszlávia/ 
Skala /Vágsziklás/ /Csehszlovákia/ 
Smolenice /Szomolány/ /Csehszlovákia/ 
Sombor «= Zombor /Jugoszlávia/ 
Somlóvásárhely /Veszprém m./ 
Somlóhegy, Somlóvdsárhely községhez /Veszprém m./ 
Somogyaszaló /Somogy m./ 
Somogybüssü » ld. Büssü /Somogy m./ 
Somogyvár /Somogy m./ 
Sopron-Bécsidomb /Győr-Sopron m,/ 
Sopron-Burgstall /Győr-Sopron m./ld. Sopron-Várhely. 
Sopron-Häusterberg /Győr-Sopron m./ 
Sopron-Kőhida /Győr-Sopron m./ 
Sopron-Marbersatz /Győr-Sopron m./Fertőparti szőlők/ 
Sopron- Régi Evangélikus temető /Győr-Sopron m./ 
Sopron-környéke /Győr-Sopron m./ 
Sopronhorpács /Győr-Sopron m./ 
Sóshartyán /Nógrád m./ 
So tin /Jugoszlávia/ 
Stari Banovci /Jugoszlávia/ 
Stinkenbrunn /Büdöekút/ Burgenland /Ausztria/ 
Stupava /Stomfa/ /Csehszlovákia/^ 
Surcin /Jugoszlávia/ 
Susek /Jugoszlávia/ 
Sülyedtvár, Tolna községhez /Tolna m./ 
SUttő /Komárom-Esztergom m./ 
Svilojevo » Szilágyi /Jugoszlávia/ 

Sz 

Szabadhidvég = Mezőhidvég /Fejér m./ 
Szabatonpuszta, Gyönk köz'séghez /Tolna m./ 
Szada /Pest m./ 
Szalacskapuszta, Nagyberki községhez /Somogy m./ 
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Szántód, Zamárdi községhez /Somogy a./ 
Szárazd-Rególy /Tolna m./ 
Százhalombatta /Pest m./ 
Szebény /Baranya m./ 
Szederjes • ld. Sedrias4 /Románia/ 
Szeged /Csongrád m./ 
Szeged-Kenyérváródomb /Csongrád m./ 
Szeged-Székhát /Csongrád a./ 
Székelykeresztűr = ld. Cristur /Románia/ 
Székesfehérvár /Fejér m./ 
Szekszárd /Tolna m./ 
Szekszárd-Bakta /Tolna m./ 
Szekszárd-Gulyásvölgy /Tolna m./ 
Szekszárd-Jajdomb /Tolna m./ 
Szendrő /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Szendrö-CsengSbarlang.Szendrö községhez /Borsod-Abaúj-Zemplén/ 
Szennyespuszta /Szabolcs-Szatmár m./ 
Szentandrás»Sanandrei /Románia/ 
Szent-András-puszta, Bölcske községhez /Tolna m./ 
Szentes /Csongrád m./ 
Szentes-Berekhát-Debreceni telep /Csongrád a./ 
Szentes-Donátvár /Csongrád a./ 
Szentes-Jaksor /Csongrád a./ 
Szentes-Nagyhegy /Csongrád a./ 
Szentes-Szeder Rokkanttelep /Csongrád m./ 
Szentes-Técs /Csongrád m./ 
Szentes-Veker /Csongrád m./ 
Szentes-Zalota /Csongrád a./ 
Szentgál. Id. Kakasäpaprikahalom /Tolna m./ 
Szentmária-puszta /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Szentmártonkáta /Pest m./ 
Szentvid, Velem községhez /Vas m./ 
Szepetk = Pókafa = Pókaszepetk/1943/ /Zala a./ 
Szin /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Szind - ld. Sind /Románia/ 
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Szirák /Nógrád m./ 
Szirmabesenyő /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Szob /Hont m./ 
Szólád /Somogy m./ 
Szombathely /Vas m./ 
Szorosad /Somogy m./ 
Szőny /Komárom m./ 
Szőreg /Caongrád m./ 

T 

Taliándörögd /Veszprém m./ 
Tápiófarmos ld. Farmos /Pest m./ 
Tapolca-Avardomb /Veszprém m./ 
Tapolca-Poszdomb /Veszprém m./ 
Tapolca vidéke /Veszprém m./ 
Tápszentmiklós /Győr-Sopron m./ 
Tardoskedd ld. Tardoaked /Csehszlovákia/ 
Tarján /Komárom m./ 
Tatabánya /Komárom m./ 
Tátika /Veszprém a./ 
Tekenye /Zala m./ 
Telekpart, Kúnszentmárton községhez /Szolnok m./ 
Tengelic /Tolna m./ 
Tengeri /Baranya m./ 
Tengőd-puszta, Tengőd községhez /Tolna m./ 
Tót /Győr-Sopron m,/ 
Tétény ld. Nagytétény, Budapesthez csatolva /Pest m./ 
Tevel /Tolna m./ 
Tinód /Fejér m./ 
Tiszadob /Szabolcs-Szatmár m./ 
Tiszaeszlár /Szabolcs-Szatmár m./ 
Tiszaföldvár /Szolnok m./ 
Tiszalök /Szabolcs-Szatmár m./ 
Tiszaluc /Borsod-Abaúj-Zemplén m./ 
Tiszarád /Szabolcs-Szatmár m./ 
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TARTALOMJEGYZÉK j. 

I. Dunántúl, 
1. Győr-Sopron m. 1 - 2 1 
2. Vas m. 21 - 27 
3. Zala m. 27 - 3o 
4. Veszprém m. 3o - 46 
5. Somogy m. 46 - 54 
6. Komárom m. 55 - 59 
7. Pest m. /Dunántú l i rész / 59 - 67 
8. Fejér m. 68 - 82 
9. Tolna m. 82 -lo7 

lo. Baranya m. lo7—112 
II. Duna-Tisza kdze. 

1. Pest m. /Szobi járás kiv./ 114-118 
Szolnok m. 118-119 

3. Bács-Kiskún m. 12o 
III. Tiszántúl. 

1. Szolnok m. /Tiszántúli rész/ 12o-121 
2. Csongrád m. 122-139 
3. Békés m. 139-142 
4. Hajdú-Bihar m. 142-144 
5. Szabolcs-Szatmár m. 144-152 

IV. Észak-Magyarország. 
1. Pest m. /Szobi járás/ 154-161 
2. Nógrád m. 161-175 
3. Heves m. 175 
4. Borsod-Abaúj-Zemplén m. 175-186 

V. Csehszlovákia 187-2o4 
VI. Szovjetunió 2o5-213 
VII. Románia 214-228 
VIII. Jugoszlávia 229-246 
IX. Burgenland /Ausztria/ 247-249 
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