
Leletek a lengyeli őskori telepről. 

Második rész.* 

WOSINSZKY MÓR-tói. 

A lengyeli prtehistoricus telep területét mindeddig sűrű erdő borította s a fennálló 
fák között történtek az eddigi ásatások. 

Hogy mennyi nehézséggel kell a régésznek erdő közepett küzdenie, s hogy mily 
káros az ásatás a fáknak, melyek ha nem vágatnak is ki, mégis sértett gyökerekkel áldozatul 
esnek — megérti ezt az, ki maga is ásatott ily helyen s a kinek erdő területét érte a kutatás. 
Gróf Apponyi Sándor ur ő méltósága kinek áldozatkészsége tette lehetővé az eddigi ása-
tásokat, — nemcsak az eddigi nehézségek elhárítása, hanem főkép a rendszeresebb ásatások 
előmozdítása czéljából, újabb tetemes áldozatot hozott, kiirtatván az 1884-iki év téli idő-
szaka alatt az egész telepet borító erdőrészt. 

1885-ben kora tavaszszal kezdtük meg ismét, most már tiszta területen, az ásatá-
sokat, a melyek kivitele sokkal rendszeresebben történhetett, mert a kijelölt területen min-
den talpalatnyi tért átkutathattunk. 

Az 1885-ik évi ásatásokra a sáncz keleti szélét jelöltük ki s csak kivételes esetben, 
kiválóbb vendégek s szakleriiak látogatása alkalmával, bontottunk fel néhány sírt a sáncz köze-
pén elterülő temető-részen. 

Az egyes, leletekben gazdagabb üregeknek folytatólagos számot adunk. 39 üreg 
leleteit közölvén az első füzetben, folytatjuk most az ez évi ásatások eredményének közle-
ményét a 

40. számnál. E helyen egy mély, kerek lakás volt, a lakás körül s annak felső fel-
iszapolt részében következő tárgyak találtattak : 

Egy 55 ctm. magas s 40 ctm. széles, szabad kézzel durván készült, vastag falazatú 
nagy edény. Öblös részét egy kidomborodó s ujjbenyomásokkal díszített koszorú övezi. 

Néhány edénytöredék, melyek pereme kifelé kanyarodik s lelapítással diszíttetett 
(v. ö. I. füz. XVII. T. 1 78, 179. ábra); némelyek pereméből a Pilinen és Tószegen gyakrabban 
előfordult edények módjára, fölfelé terjedő egyes, hegyes szarv alakú csúcs emelkedik ki. 
(V. ö. I. füz. XVI. T. 168. ábra.) 

Három közép nagyságú, vörös szinü s keményre égett, átfúrt agyag pyramis. a me-
lyek közül azonban csak egy bír felső csonka részén mélyített ferde kereszttel. 

Az olső réazt lásd Arcli. Közi. XIV. köt. 
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Egy kúp alakú, ele lapos, átfúrt, fekete színű nehezék. Külső része finomabb agyaggal 
van vékonyan bevonva s fényesre simítva. 

1.1. Egy 19 ctm. hosszú s 7 ctm. vastag, durva agyag-henger, mely közepén egész hosszá-
ban vékony lyukkal van átfúrva. Valószínűleg szintén nehezék gyanánt szolgáltak e tömör 
agyaghengerek, melyek praehistoricus telepeken nem ritkaságok. A nemzeti múzeum s a 
felsőmagyarországi múzeum Kassán különböző helyekről bír néhány példányt. Schliemann ' 
Hissarlikban a harmadik és negyedik városban talált ilyeneket nagyobb számban. Előfordul-
nak Németországban is s különösen gyakoriak a schweizi czölöpépítményekben.2 

Egy, alsó, vastagabb részén éles vágás nyomait viselő szarvas-agancs ; s egy állati 
szárcsontból hasogatott s egyik végén hegyesre csiszolt csont tű. 

Egy picziny, 1 ctm. átmérővel biró, fekete szinű s fényesre simított agyaggyöngy. 
A gyöngy nagyságához mérten feltűnő nagy az átfúrása. 

Mélyebbre érvén a megkezdett üregben, tisztán kivehettük, hogy ez egy beszakadt s 
feliszapolt földdel megtellett lakás A mélyen talált nagyobb mennyiségű hamuréteg határo-
zottan kijelölte a fenéken a lakás kerek körvonalait. A hamu közé vegyülten temérdek vörösre 
égetett földet, lesimított tűzpad-darabot s néhány jól kiégetett agyaghasábot (v. ö. I. füz. 
XIII. T. 117, 118. ábra) találtunk. A lesimított porladozó, durva s veres szinü tűzpaddarabok 
felülete finomabb iszapolt agyaggal volt vékony kéregben bevonva, mely igen keményre égett 
s kissé fényes halvány sárga színt mutatott. Itt a lakás fenekén a tűzhely körül következő 
tárgyak voltak elszórtan : 

Egy 3'5 ctm. átmérővel biró csontból faragott gyöngy. Alakja egyszerű kerek, mint 
a legtöbb agyaggyöngyöké. Agyagból százával találtattak már, de csontból még eddig nem 
fordult elő. Minden oldalán erős égési nyomok vannak. 

I, 2. Egy 10 ctm. magas, 13 ctm. széles öblű, erősen vörösre égetett teljesen ép edény. 
Díszítésre az edény öblös részét körülfutó három mélyített vonal s három, az edény öblös 
részén csak kissé kiemelkedő csúcsos nyújtványból áll. A negyedik nyújtvány már nagyobb 
s át van fúrva úgy, hogy egy kívülről az edény belső részébe szolgáló csatornát alkot, mely 
ivásra, vagy jobban, szörpölésre szolgált. Ily edények eddig legalább a praehistoricus telepeken 
a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak. A trójai8 leletek között találtatott néhány példány 
s kissé hasonló egy-egy darab Osnabrück és Hildesheim-ban,4 valamint egy példány a saint-
germaini múzeumban.5 Nálunk az aggteleki barlangban" találtatott ilyen, csontváz mellett. 

I. 3. Egy igen vékony falazatú, finoman iszapolt agyagból készült s elég tökéletesen ége-
tett, fényesre simított, fekete szinű s krétabetéttel feltűnő csinosan díszített ép edényke. Alsó 
része egészen gömbölyű, úgy hogy nehezen is áll meg. E gömbölyű rész fölött egy szűkebb 
s alacsony nyak következik, mely erősen kiszélesedő tágas szájban végződik. Csak egy füllel 
bír, mely a száj széle- s gömbölyű öble felső részére van erősítve. Magassága 5 ctm. s öblös 
részén átmérője 6 ctm. 

1 Schliemann «Ilios» 623. 1. 1200. ábra. 
- L. Lindenscbmidt «Die vaterländischen Alterthümer» Taf. XXX. Nr. 16. id. Schliemann u. o. 
3 Schliemann «Ilios» 443, 606, 016, 1126 és 1330. ábrák. 
4 Lindenschmidt «Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit» H. III. T. 4. Fig. 651, 977. 
5 Mortillet «Musée préhistorique» Pl. XCL Fig. 1106. 
" Br. Nyávy Jenő «Az aggteleki barlang mint őskori temető.» 
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Öt darab szarv alakú, magas csúcsban végződő s függélyesen átlyukasztott nagy edény-
fül, melynek törésrésze simára csiszolt (v. ö. I. füz. XIX. T. 219, 223. ábra). 

Egy vörös mészkőből csiszolt, 5 ctm. széles kő ék ; s egy másik kisebb, ék alakra csiszolt 
patak-kavics. 

Három kisebb jáspis nucleus; liárom jáspisból hasogatott nyílhegy; tizennégy szilánk, 
melyek közül 9 darab jáspis-, 4 darab szürke kova- s 1 fekete obsidiánból való. 

Néhány darab, részben csiszolt dolgozó kő, melyek közül egyik egészen feketére égett. 
Egy szabályos, jól égetett, tojásdad alakra átfúrt agyag-pyramis. Magassága 12 ctm., 

szélessége a talpán 7 ctm. s felső részén 4'5 ctm. 
Egy lapos, kúp alakú agyag nehezék. Egyik fele fekete, a másik fele vörösre égett. 

Felső részén az átfúrt lyuk feltűnő picziny. Magassága 7'5 ctm. 
Egy zergeszarv s több állati csontdarab, valamint temérdek edénytöredék, melyek 

legnagyobbrészt igen durvák, ujj benyomással díszítettek s nagyon vastagok, gyakori azonban 
a kréta betétes is. 

41. szám. A sáncz szélén az ősréteget csak csekély korhanyréteg borítja, mely a 
sáncz felszínén befelé mindinkább növekszik, egészen két méter mélységig. Az ősi érintetlen 
talajig nincs tűzhely vagy egyáltalán tűznek nyoma, s pusztán a fekete feliszapolt korhany-
rétegben voltak a következő tárgyak: 

Két ép edényke s számos edénytöredék, melyek majdnem kivétel nélkül krétabetét- 1. 4. 5. 
tel vannak a legváltozatosabb alakban s legizlésteljesebben díszítve. 

A kréta-betétes edények, melyek Hissarliktól Stockholmig egyaránt előfordulnak, 
habár számszerint az északibb vidékeken mindig apadó arányban — jelentékeny eltérést 
mutatnak. Ez eltérés szembetűnő az egy ugyanazon lengyeli telepen ép úgy, mint a mily 
nagy a különbség a lengyeli kréta díszítésű edények s az északibb vidék hasonló edényei között. 

A lengyeli kréta-betétes edények határozottan kétfélék : 1. igen tökéletes technikájú, 
ízlésesen díszített, általában csekély ürfogatú dísz edények, s 2. durva készítésű, primitiv 
díszítésű, konyhai használatra szánt nagyobb edények. 

Az elsők finoman iszapolt agyagból készültek, vékony falazattal, melynek törésrésze 
szürke, s külső felülete mindig fényes fekete szinti. Díszítésük fő typusa a következő : széles, 
fehér, vízszintesen fekvő szalagok, melyekből egy-egy vastag vagy több igen vékony egymás-
hoz közel fekvő, szintén vízszintesen párhuzamos fekete vonal emelkedik ki. Néha e fő sza-
lagokból vékonyabb szalagok ágaznak ki függélyes irányban, a fenék felé terjedve. Az egész 
díszítést zigzug vonalú, úgynevezett «fésű» dísz szegélyzi. Néha pontokat, leggyakrabban 
Y vagy W alakokat találunk ez edényeken, s e két betű alakja néha a vonalakat szakítja meg, 
de többnyire különállóan alkalmaztattak, meglehetős változatosságban. A krétával kitöltendő 
alakok igen vékony mintával nyomattak be; a széles szalagokban még jobban benyomott, 
sűrűen megszakított mélyedéseket találunk, melyek arravalók, hogy e széles övekben jobban 
tapadjon a kréta anyag. A fehér szalagokból kiemelkedő vonalak igen vékonyak, s mindig 
kifogástalanul szabályosak. Az egész díszítés nagy ügyességet s igen jó izlést árul el, úgy 
hogy meglepő az összbenyomás, melyet egy ép s mélyedéseiben újonnan big gypsszel kitöl-
tött példány a szemlélőre gyakorol. Ez edények korongon készültek, s alakjok mindig ugyanaz. 
Alsó részük gömbölyű, s hogy biztosabban megállhassanak, némelyeknek fenekén csekély 
homorodás van ; a gömbnek felső része szűkebb, rövid nyakban folytatódik s ismét kiszéle-
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sedö öbölben végződik. Csak egy füllel bírnak, mely az edény pereméből indul ki s az alsó 
gömbölyű részre van erősítve. Egyenlő alakjuk mellett ürfogatuk is (mely átlagosan 2/«i liter 
tesz ki) csak csekély mértékben eltérő. 

A kréta-betétes edények második neme már az agyagban is nagy változatosságot 
mutat, mely az előbbenieknél sokkal durvább, rendesen iszapolatlan s vastag falazatú. Színök 
nem mindig fekete, hanem barna ós néha vörös, vagyis megtartották a vasoxyd által termé-
szetszerűen festett, s az égetés által többé-kevésbbé élénkített agyagnak színét. Diszító-
sök, lia karczolatokból áll, e karczolatok sokkal vastagabbak s mélyebben nyomulnak az 
edénybe, a vonalak szabad kézzel húzattak, a miért egyenetlenek. E durva karczolatok egyenlő 
mintát soha sem mutatnak, hanem ellenkezőleg nagy változatosságot. Gyakrabban találunk 
azonban szög mintákat olykép, hogy a mintán kívül eső rész van mélybeben benyomva s kré-
tával kitöltve, miáltal nem a kréta betét diszíti az edényt, hanem a kréta kerület emeli ki a 
diszítési mintát. Ha változatosságot észlelünk e tökéletlenebb edények agyagánál és díszíté-
sénél, úgy még nagyobb alakjok s nagyságuk változata, s ez a készítés módjában is feltalál-
ható, mert részben szabad kézzel, részben korongon készültek. 

A kréta-betétes edényeknek előbbeni tökéletesebb neme, az anyag, alak, készí-
tési mód, technikai tökély s diszítési minta majdnem szigorúnak mondható azonossága 
után következtetve, talán nehezen készült helyben, hanem csereviszony folytán jutottak ez 
általánosan kedvelt alakú s díszítésű s üzletszerűen készült edényekhez. A durvább konyhai 
használatra szánt kréta-betétes edények pedig úgy látszik szembetűnő ügyetlen utánzatai az 
előbbeni valószínűleg importáltaknak, s nagyon eltérő változatosságuk a házi gyártás követ-
kezménye. Hasonlót tapasztaltam a szegényebb sorsú magyar ajkú községekben, hol a 
nép még manap is korong nélkül, puszta kézzel készíti saját házi szükségletére edényeit. 
Az üzlet számára dolgozó fazekasok a vevők által kedvelt chablonhoz tartják magokat, míg 
a szegény nép által házilag készített edények izlés, szükség s ügyetlenség okozta ezer válto-
zatosságot mutatnak. E tapasztalás, hogy az úgy szólván évezredek előtt feltalált fazekas-
korongot nem a vad népek között hanem Európa kellő közepén, még a mai müveit világ-
ban is nélkülözni kénytelen a szegény — elég tanulságos intelem arra, hogy mily kevés 
támpontot szolgáltat a korongon vagy korong nélküli készítési mód az edények korára irá-
nyított meghatározásban. 

Az edénydísznek krétával kitöltését feltaláljuk a karintiai, a felső ausztriai, porosz, dán 
és svédországi ős telepeken is, de a lengyeli telep e typikus alakját ez északi tartományok-
ban, sehol sem találtam, ügy látszik minden vidék vagy faj a saját kedvelt diszítési alakját 
alkalmazta a kréta-betétnél is, a mi példányainkhoz viszonyítottan elég tökéletlen kivitelben. 
Az északibb vidékeken gyakran előforduló hullám- és csigavonalak, körök és félkörök egy-
szerű és concentricus alakban a lengyeli telepen, kréta-betéttel eddig legalább ismeretlenek. 

A szóban levő 41. számú üregben volt még: egy durva agyagú, szabad kézzel idomí-
tott, félig égetett s ujj benyomással díszített, — és két finom agyagú, fekete szinű, fényesített 
s kréta-betéttel díszített ép edény. 

Egy, az alján csúcsban végződő edénynek töredéke. Ily csúcsos edényről már az első 
füzetben tétetett említés s rajzát a XVIII. tábla 208. ábra adta. E most talált töredék az clőb-
benitől annyiban tér el, hogy ez már jól égetett s nem vörös mázolással, hanem durva s vas-
tag karczolatú kréta-betéttel díszített. 
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Egy finom agyagú, vékony falazatú, fényes s fekete szinü edénykének fenékrésze, I. 6. 
melynek diszítése mély pontokból alakított kör s azon belül szintén pontokból képezett ke-
resztből áll, s e mélyedések krétával töltettek ki. Fenékdiszítés, mely a praehistoricus kerami-
kában általában ritkaság — most először fordult elő e telepen. A parmesani terramaréban is 
találtatott pontokból képezett fenékdiszítés egy edénytöredéken.1 A keresztekből álló díszítés 
a bissarlikiorsógombokon gyakran fordul elő, ugyan olyan van gr. Gozzadmi gyűjte-
ményében is Bolognában, melynek korát egy Numa király korabeli «aes rude» után követ-
keztetve, a Krisztus előtti VII. századba teszik. 

Egy igen picziny, csak 3 ctm. átmérővel biró, feltűnőn szép födőcske. Karczolatos I. 7. 
diszítése krétával volt kitöltve. Kissé lelapított tetejére a gyűszűhöz hasonlóan számtalan 
pontot böködtek. Csak egyik szélén van picziny lyukkal átfúrva, holott ez, miután az edény-
hez erősítették e födőcskéket, rendesen mind a két oldalon történt, mint azt a többi között a 
gombai3 praehistoricus sáncz leletei között látjuk. Az átlyukasztott födőknek zsineg által 
megerősítését az edény oldalfalához számos esetben láttam Athenben Schliemannak ritka 
szép keramikai gyűjteményében, valamint a porosz, dán és svéd múzeumok praehistoricus 
keramikájában. 

Három, csak alig dió nagyságú, durva készítésű ép edényke, melyek közül kettő kréta-
betéttel van díszítve. 

Egy 5*5 ctm. magas s 4 ctm. széles, négyszögű, tömör és jól égetett agyag koczka, mely I, 8. 
felső részén 3 ctm.-nyi mélységgel bír, úgy hogy csekély íirfogatú edényt képez. Négy kisi-
mított oldalfalára szögben találkozó párhuzamos vonalak s idomtalan meanderek vannak 
karczolva a legügyetlenebb s Ízléstelen módon. Mind a négy szögletén egész hosszában át 
van fúrva, úgy hogy a négy lyukba fűzött fonalon volt hordozható. Feneke különben sima s 
egész biztosan állhat azon az edény. Azon okból, hogy hordozásra van készítve, továbbá 
hogy ürfogata nagyon csekély s tömör, nehezen törhető, — lehetséges, hogy a nyílhegyek 
mérgezésére szánt méregtartó. 

Egy nagyobb jáspis magkő. 
Hat darab szilánk, melyek közül 2 darab szürke kova, 3 darab jáspis s egy opálból 

van. Az egyik kovaszilánk felső részén gondos csorbítás által vakarónak van kidolgozva. 
Igen picziny réz tekercsnek két töredéke. 
42. szám. A sáncz keleti oldalának körülbelül középső részén, a szélétől befelé meg-

lehetős nagy területen az érintetlen ősi löszréteg három mély hullámvonalban terjed. Egy-
más mögött volt tehát e részen három, a mostani niveau-tól számított 2—3 méter mély árok, 
mely most fekete korlianyréteggel van beiszapolva. Azon térségen, mely e három egymás 
mögött elterülő árkot egymástól elválasztja, átlag 35 ctm. mélységben már a második termé-
ketlen sárga szinű löszréteg következik. E mélyebb részek elég gazdag leleteket szolgáltat-
tak, s az itt lelt tárgyak arra vallanak, hogy ez egykori mélyebb részek vagyis árkok lakott 
helyek voltak, habár a földbe ásott kerek alakú tulajdonkópeni lakások-, úgynevezett 
putriknak — minőket a sáncz többi részén, s főleg ez árkok szomszédságában találtunk — 

1 Mortillet «Musée préhistorique» Pl. XC. fig. 1092. 
2 Schliemann «Ilios». 
3 Képatlasz « Antiquitates lapide® et seno® in Hungaria repert®» XXIV. fig. 17G. 

Archseologiai Közlemények. XVI. kötet. 7 
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semmi nyoma sem volt található. Ép azon okból, hogy a többi lakástól egészen eltérők e 
mély árkok — azt sejtem, hogy ezek felülről galyakkal befödve, téli időben használt istállók 
lehettek, melyeket egyúttal laktak is. Miután földmíveléssel foglalkozott el a nép, okvetetlenül 
bírt barmokkal is, melyeknek legalább télen tető alatti menedékhelyet kellett szerezni, más 
helyre azonban még nem akadtunk, mely istálló czéljára alkalmas lett volna. A 42-ik szám 
tehát az első hullámszerű mélyedést jelöli, melyben két méter mélységig következő tárgyak 
fordultak elő: 

Sok edénytöredék, melyek közül a vékonyabb falazatú s finomabbak krétabetéttel 
vannak számtalan változatban s a legizlésesebb módon diszítve. E krétabetétes díszítésű s 
fentebb említett alakú edényekből két igen díszes példányt sikerült ép állapotban kiemelnünk. 

1. !). Egy másik, durván készült, vörösre égetett, tömör, diónagyságú edényke, melynek 
egész szélébe közel egymáshoz fekvő, rovátkák karczoltattak. A boroszlói múzeumnak van 
néhány ily rovátkás peremű edénye. 

Két darab jól kiégetett, fekete szinű kerek agyaglap, mely a közepén át van fúrva. 
Az átfúrás mind a két oldalon meg van kezdve, azért mind a két oldalon nagyobb a fúrás 
kerülete mint a középen. 

1. К). Egy igen picziny, talán csak játékszernek használt agyagkanál. Nyele 3Ve ctm. hosszú 
s kissé lefelé kanyarult csúcsban végződik. A kanálfej mélyedése csak alig mogyoró nagyságú. 
A prsehístoricus telepeken nem tartoznak a ritkaságok közé azon kanalak, melyeken a kanál-
fej és nyél egy darabból készült, habár ezek határozottan későbbiek azon alakúaknái, melyek 
nagyobb számban fordultak elő már telepünkön is (v. ö. I. f'üz. X. t. 87, 88. ábra), s me-
lyeken külön részt képez a kanál és nyele is. Az előbbeni tökéletesebb alakúak előfordulnak 
Schliemann hissarliki leletei között.1 A m. nemzeti múzeumban is találunk ilyet br. Nyáry 
Jenő őskori leletei között, s még négy ugyan olyat ismeretlen helyről. Találtatott ilyen 
Szihalom-ban (Borsod m.) is.2 Van ilyen még Lunowból Oderberg mellett a berlini «Mär-
kisches Múzeumban», továbbá Chassey-ből a saint-germain-i múzeumban ; 3 fából faragott 
s tőzeg között talált Kopenhágában ; 4 már kissé hosszúkás s keskeny alakú, fekete mázas 
agyagból a prágai nmzeumban, s nagyobb mennyiségben szemcsés agyagból a felső-ausztriai 
czölöpépítmények leletei között,5 a lengyeli teleppel teljesen azonos csehországi Rivnác 
erődítményen szintén találtatott 2 példány.6 Ez egészen apró példányokból is találunk 
analógiát a felső-magyarországi múzeumban Kassán, s a mienknek egy teljes mása Heidenau-
ban7 Birnau mellett találtatott, és pedig la Tene typusú fibulákkal. 

Öt darab a hegyes végén szerszámnak kidolgozott szarvas-agancs. Négynek hegye 
félkör alakúra van kidolgozva, s az ötödiké véső alakra van csiszolva. Agancsból készült 
vésők a schweizi czölöpépítményekben nem ritkaságok.8 

1 Schliemann «Ilios» 457. lap, 474, 475. síbra. 
2 Dr. Hampel «Catalogue de l'exposition préhistorique» 34. 1. 25. ábra. 
3 Perrault «Note sur un foyer do la pierre polie du camp de Chassey» pl. VIII. fig. 5 idézve Mortillet 

«M. Pr.» LV. 533. 
4 «Nordisches Museum» Kopenhága. 
5 Dr. Mucii magángyűjteménye Bécsben. 
0 Rivnác Ein vorgeschichtliches Hradiêté von С. Ryzner, ergänzt Von Jos. Smolik. Památky arclieelogické 

a mistopisné XII-ben. 
7 Zwinger Múzeumban Drezdában. 
8 Mortillet « Musée Préhistorique » LIE 488. 
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Szarvas-agancsból fűrészelt, pénzdarabhoz hasonló kerek lapocska. 
Vörös mészköböl csiszolt 4 ctm. széles ék. 
Bos priscusnak koponyarésze, melyen rajta van mind a két erős szarva. 
Öt darab különböző nagyságú s vastagságú igen hegyesre csiszolt csont tíi. 
Egy 7 ctm. hosszú csiszolt márvány darab. 
Három darab szilánk, mely közül egyik szürke kova s kettő jáspis. 
Két darab csúcsban végződő s függélyesen átfúrt edényfül, melynek törésrésze tom-

pára kopott. 
43. szám. Az előbbeni szám mögött elvonuló második árokban, valamivel 2 méternél 

mélyebben feliszapolt barna humusban volt : 
46 ctm. mélységben két bronz karika. Az egyik szóles lapos s épen megmaradt, 

a másik vékony sodronyból készült s csak felerészben van meg. 
Az üreg fenekén számtalan edénytöredék, melyek majdnem kivétel nélkül kréta-

betéttel voltak díszítve. Nagyon meglátszik azonban a legtöbbön, hogy ezek már saját gyárt-
mányú utánzatai az idegen finom készítésű krétabetétes díszedényeknek; agyagjok ugyanis 
még mindig durva s szemcsékkel kevert, s így az edények falai nagyon erősek, néha egy ctm. 
vastagok; színök nem fekete és fényesített, hanem legnagyobbrészt csak vörös s égetésök sem 
oly tökéletes. A krétával betöltött díszítésnek szabálytalansága árulja el azonban legjobban 
a kezdetleges utánzatot, mert a finom karczolatú egyenes és szabályos mélyítéseket ezeken 
nem találjuk. 

Négy kisebb ép edény, melyek mind elég durvák s vastag falazatuk krétabetéttel 
díszített. Az egyiknek oldalfala egy ctm. vastag s nem karczolatokkal díszített, hanem nyaka 
alatt mélyített apró pontok futják körül az edényt, melyek krétával töltettek ki. 

Egy másik, szintén durva készítésű s vastag falazatú, vörösre égetett 14 ctm. magas 
ép edény, melynek öblös részét függőleges vonalban az edényen végig vont karczolatokkal 
díszítették, ezek azonban nem voltak krétával kitöltve. 

Egy 14 ctm. hosszú, tökéletlenül égetett, harang alakú borító, mely fölül s alul nyi-
tott, oldalfala szűrőhöz hasonlóan sűrűen egymás mellett át van lyukasztva és felső szűkebb 
nyílásánál két oldalszarv alakú nyújtványnyal bír, melylyel kényelmesen felemelhető. Első 
tekintetre szűrőnek nézné az ember, azonban mivel oldalfalai vannak átlyukasztva, csak 
úgy felelne meg e czélnak, ha zárt feneke s talpa volna, mely az átszűrendő tárgyat megtart-
hatná. Csakis a tágasabb, nyitott részén a 9'5 ctm. átmérőjű szájára borítva állhat meg s 1. II. 12. 
hogy így használták, erre mutat a tágasabb nyílással ellentett, csak 3 ctm. átmérőjű felső 
kerek lyuk két oldalára alkalmazott, hegyes csúcsban végződő nyújtvány, mely csak az edény 
fölemelésére használható. Az oldalfalnak átlyukasztása kívülről történt befelé, azért belül az 
egyes lyukak szélei kiállók, úgy hogy az egész edény belseje reszelőhöz hasonló s csak külső 
oldalán sima. 

Ez a különös alakú edény legalább nálunk Magyarországban — az eddigi aránylag 
csekély számú praehistoricus telepeken történt ásatások daczára — nem egészen ismeretlen, 
holott említés rólok a szakirodalomban még nem történt.* A lengyeli sánczon talált pél-
dánynak teljes hasonmását a nemzeti múzeum is bírja a bökény-mindszenti (Csongrád m.) s 

* Arch. Értesítő 1. к. H. г. 202, lapon a bökény-mindszenti lelet között van egy ábrázolva. 
1* 



52 

a barsmegyei leletekből. Van azután ugyan ilyen sűrűen átfúrt, de felső szűkebb részén 
szarv nélküli néhány példány a gombai őstelepről s Szilialomról. Van azonfölül egy szintén 
a nemzeti múzeumban, ismeretlen helyről, melynek felső nyitott részén nem két, hanem négy 
szarv alakú nyújtványa van. Különös, hogy a mint Olaszországban nem fordulnak elő ez 
edények, úgy már Felső- s Alsó-Ausztriában sem találtattak eddig ilyenek. A prágai múzeum-
ban van ugyan két, sűrűen átlyukasztott s szarv nélküli jfoldány, de honnét került oda, nem 
tudni. Dániában, Svéd- és Norvégországban egészen ismeretlenek. Németországban előfordul-
nak ugyan, de egészen más alakban. A harang alakja megvan ugyan, de sűrű szűrőhöz hasonló 
átlyukasztással nem fordulnak elő, hanem a helyett csak néhány hossznégyszögű, vagy ív 
alakú lyukkal vannak áttörve s felső nyitott részökön is soha sem találtatnak szarvak, hanem 
vagy egészen sima a felső rész vagy pedig kivételeses picziny átfúrt füllel bírnak. Ilyenek-
ből van a boroszlói, a berlini királyi s a «Märkisches Museum»-nak is több példánya. Schlie-
mann hissarliki leletei * között is fordúl elő egy bronzból készült s sűrűen átlyukasztott 
hasonló borító. Azt hiszem s talán elég valószínűség szól véleményem mellett, hogy mécsnek 
vagy jobban mondva a világításra szánt égő anyagnak lebontására szolgálhatott ez edény, 
mely a leborított lángot szél ellen védte. Az oldalfalnak ezernyi apró átlyukasztása láng-
élesztő szelelő lyukat képezett, sőt némi világosság is hatott e lyukakon át ; felső nyílásán 
a füst, sőt a láng egy része kicsaphatott ; felső szarv alakú kampóin pedig, nehogy a puszta 
kéz megégjen, villa alakú faággal is fel lehetett az áttüzesedett borítót emelni. 

Hét darab kidolgozott s részben csiszolt 5—10 ctm. hosszú vörös homokkő. 
Két félig égetett, középnagyságú, átfúrt agyag pyramis. 
Négy darab, szerszámnak kidolgozott s hegyes végén részint gömbölyű, részint véső 

alakra csiszolt agancs. Az egyik 14 ctm. hosszú példányon a megkezdett átlyukasztásnak 
nyoma látható. 

Egy 6'5 ctm. hosszú s 5'5 ctm. széles, mind a két végén elég egyenletesen lefűrészelt 
zergeszarv. 

Hat darab, a tövén elég vastag s csak egyik végén hegyesre csiszolt csont tű. 
Két darab, rövid, átlyukasztott szárú agyag kanál. Az egyik egészen ép, a másik csak 

fele részben van meg. 
Egy vastag, durva agyagií, közepén átfúrt cserép darab. Az átfúrt lyuk átmérője 

О 5 ctm. A cserép darab széle még nem csíszoltatott kerekre. 
Egy másik cserép darab, mely kerekre csíszoltatott, de még nincs átlyukasztva. 
Egy harmadik 4 -6 ctm. átmérőjű edénytöredékből készült cserép korong, melynek 

széle elég szabályosan van kerekre csiszolva s közepe is már átlyukasztatott. Eredetileg kréta-
betéttel díszített edény volt s e díszítésnek egyes részletei most is meglátszanak rajta. 
E cserép korongok nagyon gyakoriak majd minden praehistoricus telepen. Találtam ilyeneket 
és pedig elég nagy számban a bécsi, prágai, boroszlói, drezdai, berlini, kopenhágai, stockholmi 
s athéni múzeumokban. A kopenhágai ethnograpliiai múzeum még Californiából is bír néhány 
példányt. Nálunk a többi között a tiszaugi, szihalmi és magyarádi (Hont m.) leletek között 

1.13. találtattak. A hissarliki ásatásoknál is minden egyes praehistoricus városban nagyobb szám-
mal íordúlnak elő, s ott is edénytöredókekből készültek, rendesen ugyanoly színűek mint 

* Scliliemann «Ilios» 1427. ábra. 
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azon réteg edényei. Schliemann * azt hiszi, hogy a szövésnél és fonásnál a fonál nehezéke 
gyanánt szolgáltak. Súlyuk azonban vajmi csekély. 

Két darab, a fúrás részénél eltörött kőbalta. Az egyiknek foka hegyes, a másiké fél-
kör idomú. 

Egy gömbölyűre kopott hasogató kő, mely eredetileg csiszolt kőbalta volt. Még most 
is meglátni rajta az átfúrásnak helyét. 

Egy, ránczos ruházattal biró női alakot ábrázoló, égetett agyagból készült 8 ctm. 
hosszú, igen durva s idomtalan szobrocska. 

Három darab, középnagyságú, tökéletlenül égetett, fekete színű s fényesre simított 
agyaggyöngy. 

Néhány tűzpaddarab, melynek felső része finom iszapolt agyaggal van bevonva s 
fényesre simítva. Ez iszapolt agyagií kéreg sokkal keményebb az alsó porladozó résznél. 

Édesvízi kagylók, vadkan-agyarak s egy kiválón nagy fogakkal biró kérődző állat alsó 
álkapczája. 

4L szám. Az előbbeni számú üreg mögött két lépésnyire ismét egy korhanyréteggel 
feliszapolt hullámszerű mélyedés, melyben egész két méter mélységig volt: 

Hat darab magkő maradványa, melyek közül három darab jáspis s három darab 
szürke kova. 

Huszonhét darab kőpenge, melyek közül tizennégy darab jáspis, nyolcz darab szürke 
kova, öt darab fekete obsidian. Az obsidian szilánkok nagyon piczinyek, feltűnő hegyesek 
és élesek. 

Hat darab, jáspisból hasogatott vakaró, melyek közül négy darab keskeny s egyenes 
vonalú csorbítással bír, kettő pedig vastagabb s csorbítása félkör idomú. 

Egy 10 ctm. hosszú, vékony és hegyesre csiszolt csont nyílhegy. 
Egy 3'5 ctm. hosszú hegyesre faragott, de még csiszolatlan csonttű. 
Egy tökéletlenül égetett s átfúrt agyag pyramisnak fele része. 
Egy három ctm. átmérőjű kerekre csiszolt s közepén átfúrt, vékony cserépdarab. 

(Y. ö. I. 13.) 
Egy igen durva, félig égetett, két centiméternél valamivel magasabb, s 4 ctm. széles, 

minden díszítés nélküli ép edényke. 
Két édesvízi kagyló s egy picziny patak-kavics. 
Egy fekete kovából igen élesre csiszolt kővéső. Hossza 3*5 ctm., szélessége 2'5 ctm. 

Vastagsága valamivel több egy ctméternél. A tokba illő vastagabb végén eltörött. 
Néhány krétabetéttel díszített cserép darab. A díszítés finom, egyenes vonalak — 

szögek — és pontok mélyedéséből áll. 
Egy szarvas-agancs. Mellék ágai csak kissé vannak életlen kőpengével körülfaragva 

s azután letörve. Vastagabb részén, mind a két felén megkezdték rajta az átlyukasztást, de 
szintén csak életlen eszközzel. 

Néhány 3 ctm. széles, igen erős állati fog. 
Egy ki nem dolgozott szarvasagancs-darab, melyet minden oldalról vastag breccia-

réteg vont körül. 

* Sohliemann «Ilios» 263. 
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45. szám. Az előbbeni ároknak észak felé terjedő részén, mely úgy látszik az ősi 
hullámszerű mélyedésnek folytatását képezi, következő tárgyak kerültek napfényre : 

Tizenegy darab szilánk, mely közül csak egy szürke kova, a többi mind jáspis. Ezek 
közül csak egyetlen egy van vakaróra átdolgozva s ez keskeny, hosszú s egyenes vonalban 
csorbúlt. 

Két darab feltűnően nagy vadkanagyar. 
Egy vastag, mind a két végén életlen szerszámmal faragott szarvasagancs-darab. 
Egy kerekre csiszolt s közepén átfúrt cserépedény-darab. Meglátszik még rajta az 

edénynek karczolatos díszítése. 
Egy másik szintén karczolatos díszítésű edénytöredék, mely át van fúrva. 
Két darab, emberi kéz műve által kidolgozott patak-kavics. 
Két darab, agyagból készült s tökéletlenül égetett kúp alakú s függélyesen átfúrt 

orsógomb. 
Négy darab, csak egyik végén hegyesre csiszolt csonttű. 
Két hegyesre csiszolt s vastag végén egyenetlenül fűrészelt agancs szerszám. 
Két gyüszü nagyságú igen durva, de mindamellett krétabetéttel díszített edényke, 

az egyiken még edényfül-utánzat is látható s széle bekarczolt rovátkákkal bír. 
Egy díszített s jól égetett agyagtömb. 
Egy nagyobb simított felületű agyag-gyöngy. 
Egy függőleges csúcsban végződő edényfül, melynek törésszélei kisimíttattak. 
46. szám. Ez a második árok-lakástól északra fekvő élés-kamra. 2 méter 39 ctm. 

átmérőjű kerek lyukat találtunk 250 ctméter mélyen. A kerek gödröt nád-fal szegélyezte, 
melyet sárral tapasztottak ki belső oldalán s ezt keményre égették. Ezen keményre égetett 
falakkal biró üregben, újjnyi vastagságú, tökéletlenül égetett, roppant nagy fazekak voltak, 
melyek élelmi szereket, gabnanemüeket tartalmaztak. Az éléskamra tűz által pusztúlt el, 
mert a temérdek durva s igen nagy cserépdarabok tiszta szénpor között hevertek. Az égetett 
agyagfalat természetesen szintén összeomlott állapotban találtuk. Azonban készítési módját 
s terjedelmét tisztán meg lehetett állapítani. Az egyik óriási edény fenekén a szénpor alatt 
körülbelül másfél liternyi gabonaszem elszenesedve még teljesen megtartotta alakját, s tisz-
tán kivehető, hogy búzaszemek voltak. 

A földművelés ősi gyakorlatát a régészet már kétségbevonhatatlan tényekkel bizonyítja 
s a termelt cerealiák közül a búza foglalja el az első helyet már a legrégibb korban. Az ó 
szövetségben Sámuel 2-ik könyvében (17. rész 27—28. vers) olvassuk: «Midőnpedig Dávid 
Mahanaimba juta . . . . és Gálaádi Berzellai Rogelinből, hozának neki ágyi ruhákat és kárpi-
tokat, cserépedényeket, búzát és árpát, lisztet és darát, babot és lencsét és pörkölt gabonát. » 
A homéri költeményekben is említtetik a búza s Schliemann trójai ásatásai alkalmával gyak-
ran talált pinczeszerü üregekben, úgynevezett «тЫ5с<» óriási agyag edényekbe rejtett szene-
sedett gabonaneműeket, a melyek közül apró szemű búza volt a túlnyomó. Hazánkban Sze-
levényen, Tiszangon, Tószegen, Felső-Dobszán, Szihalmán, s Torna megyében a Szádelő-
völgyben a Kendertörő és Süveg nevezetű területen, valamint az aggteleki * barlangban akad-
tak neolith korbeli búzára. A felső-ausztriai czölöpópítményekben nemcsak búzát, de búza-

* Báró Nyáry Jenő «Az aggteleki barlang mint őskori temető» 63. 1. 



kalászokat, melyekből még nincs a mag kicsépelve, sőt félig őrölt búzaszemekből sütött 
kenyeret is találtak szenesedett állapotban.1 A schweizi czölöpépítményekből, különösen 
Robenhausenből kikerült gabonanemüek között a búza szerepel első helyen. A drezdái 
múzeumban is láttam szenesedett búzát a schlieben-i s a koschützi burgwallokból, s különös, 
hogy ez utóbbi helyeken is nagyon gyakoriak a fentemlített, átfúrt s kerekre csiszolt cse-
répdarabok. 

A czölöpépítményeket kivéve rendesen vermekbe rejtett nagyobb edények tartal-
mazzák e gabonaneműeket. Bizonyos ősi szokásoknak szívós tartamára ád bizonyítékot azon 
körülmény, hogy még manap is nem egy magyar községben rejtik ugyanily módon el gabo-
naneműiket, sőt az e czélra készült vermeket övedző vesszőfonásokat is ugyanoly módra 
tapasztják ki sárral s égetik keményre, mint telepünk praehistoricus lakói. 

A magtár üregét kitöltő föld között következő tárgyak voltak : 
Egy csiszolt csontnyilliegynek vastagabb vége. 
Egy ék alakú, lapos, minden oldalán kicsiszolt csont darab. 
Négy darab, körülbelül két ctm hosszú jáspis penge. 
Egy igen szabályosan dolgozott 2*5 ctm. hosszú, felső részén kerekre csorbított 

jáspis vakaró. 
Két silex magkőnek haszonvelietetlen hulladéka. 
47. szám. Árokszerű szabálytalan alakú üreg, valószínűleg lakás két méter mélység-

ben, a következő tárgyakkal : 
Néhány, fél hasábhoz hasonló égetett agyagtuskó. 
Két nagyobb állat-fej, 4—5 szarvasagancs-darab, két bos priscus szarva, az egyik 

kisebb s a másik óriási nagyságú. 
Körülbelül egy méter mélységben egy hat ctm. hosszú bronz pálczácska, melynek 

mind a két vége lapos és élesre kovácsoltatott. A krótabetétes edényeknél a széles szalagok 
sűrűen egymás mellett ugyanily szélességű lapos eszközzel benyomott mélyedéseket mutat-
nak; nagyon lehetséges tehát, hogy ezen végükön lapított bronz pálczácskák ugyan e czélra 
használtattak. 

Nyolcz darab szilánk, mely közül három darab, zöldes szürke kova, négy darab jáspis 
s egy darab obsidianból van. Három darab e közül széles vakaróvá csorbíttatott ki. 

Egy kisebb, igen szép élénk vörös színű opál magkő. 
Két darab már nagyobb és szélesebb lapokkal biró obsidian magkő. 
Egy szabályos négyszögű, 3 ctm. hosszú, jól égetett agyag darab. 
Egy négy ctm. hosszú, csiszolt csontvéső. E csontból hasogatott vésők gyakoriak 

nemcsak a svájezi,2 hanem a felső-ausztriai czőlőpépítményekben is,3 sőt néha dolmenek-
ben is találtatnak.4 

Egy vastag s csak egyik végén igen hegyesre csiszolt csonttü. 
Két darab 9 ctm. hosszú, elég vékony, csiszolt csont nyílhegy. 

1 Dr. Much magán gyűjteményében Bécsben. 
2 Mortillet «Musée préhistorique» LII. 489. sz. 
3 Dr. Much magángyűjteményében, Bécsben, a mondsee-i czölöpépítményből. 
4 Mortillet u. o. LII. 492. A bougon (deux-sèvres)-i dolmenből. 
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Egy szarvas-agancsnak hegyesre csiszolt vége. 
Három kidolgozott kődarab. 
Egy a csiszolásnak nyomát magán viselő, vörös márvány darab. 
Egy 7 ctm. szóles s 8 ctm. bosszú kő-ék. 
Egy batszögű, de sarkain már kerekdedre kopott hasogató kő. 
Három kisebb munkálatlan patak-kavics. 
Egy szarvasagancs, melynek csak egyik oldalán kezdetett meg a fúrás, s elég 

mélyre hatott. 
Két darab vastag szarvasagancs, melyen elég tágas lyukat fúrtak a nyél számára, 

vége pedig széles véső alakra van csiszolva. Valószínűleg föld porhanyítására használt gazda-
sági eszköz volt. 

Két darab kettős öblű edénynek töredéke. 
Egy kürt alakú, jól égetett edénynek töredéke. 
Négy darab, fölül tágas nyílással bíró s alul kerek idomú, ép, s krótabetéttel díszített, 

tökéletlenül égetett edényke. 
Egy kavicsból csiszolt kő-ék. 
Két darab függélyesen emelkedő s csúcsban végződő átfúrt edényfül, melyek törés-

részeiken kerekre koptak. 
Négy darab átfúrt agyag gyöngy. Kettőnek átfúrása azonban feltűnően nagy, majdnem 

két ctm. átmérőjű, úgy hogy kétséget kizárólag egészen más rendeltetése volt, mint a másik 
két agyag gyöngynek, melyen át csak fonál fűzhető. 

II. 14. Egy baltához hasonló, 7 ctm. széles, keményre égetett agyag eszköz töredéke. 
Egy szív alakú, hegyes végén átfúrt, s egyik lapján 2 ctmnyire kiálló vastag tövis-

sel bíró agyag tárgy. Valószínűleg fonálon át az edényhez erősíthető födőcske volt. 
Két darab, 8 ctm. átmérővel bíró, kerek, jól égetett agyag lap. Közepén az egy 

ctm. átmérőjű lyukat még az agyagnak égetése előtt készítették. 
Nyolcz darab, különböző nagyságú, átfúrt, égetett agyag pyramis, csak egy példánynak 

felső csonka lapján látható a mélyített ferde kereszt. Kettő ezek közül lapos, s ez egyik lapos 
példánynak feltűnően nagy az 1*5 ctm. átmérőjű átfúrása, mert csak 7*5 ctmótert tesz ki az 
egész csonkakúpnak magassága. 

48. szám. Itt 53 ctm. mélységben a korhanyrétegben elszórtan volt: 
Egy bekarczolt concentricus félkörökkel díszített agyag gyöngy. 
Egy picziny obsidian szilánk s egy igen szép kékes-zöld, sima patinával borított 

bronz késnek töredéke. E pengetöredék 5 ctm. hosszú s legszélesebb részén 1 ctm. széles. 
Hegyes vége kissé hátrakanyarúl. A penge nem egészen sima, hanem mind a két oldalán 
hosszában kissé kiemelkedő borda fut rajta végig. 

Leásattam két méter mélységig, s csak ott következett a kemény löszréteg, de nem 
látszott, hogy akár lakás vagy tűzhely lett volna itt. 

49. szám. Beiszapolt mély üreg, mely legnagyobb valószínűség szerint lakás volt, 
habár contourjai nem voltak tisztán kivehetők. Benne találtatott : 

II. 15. Egy serpentinből csiszolt, háromszög alakú, fúrás nélküli s így agancs- vagy fa tokba 
illeszthető csiszolt kőbalta. Éle a hosszú használat folytán egészen tompára kopott. 

Egy 3*5 ctm. átmérőjű, kerek csontból készült véső. Vastag végén egyenesre vágott, 
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éle két fölül csiszolt, úgy hogy alsó részén a csiszolás 7 ctm. hosszúságban terjed. E vésőt 
csak puszta kézben fogva használhatták, mert nyélbe nem illeszthető. Igen tömör és kemény 
csontból készült s breccia-réteg vonta be e szerszámot. 

Egy szürke silexböl hasogatott s egyik végén kerekre csorbított kis vakaró. 
Egy átfúrt, rövid nyelű agyag kanálnak töredéke. 
Két 18 ctm. hosszú, karcsú, kúp alakú s vörösre égetett, felső részén átfúrt agyag 

nehezék. 
Néhány agyagból égetett félhasáb, valószínűleg tüzpadkának részei. 
Két szarv alakú, függélyesen átlyukasztott, csúcsos edényfül. 
Csontdarabból készült véső, mely csakis ólén van 3*5 ctm. hosszúságban csiszolva, s 

éle egyik sarkán használat folytán kicsorbult. 
50. szám. Ez egy kerek, 3 m. mély s ugyanoly átmérőjű, földbe ásott méhkas alakú 

üreg, mely határozottan őskori lakás. Miután igen gyakran akadunk most már ily lakásokra, 
általánosságban akarok előbb ezekről említést tenni. 

A tüzetesen átkutatott praehistoricus telepek leletei azt bizonyítják, hogy a történelmi 
korszak előtti népek, európai területre érvén, legnagyobbrészt már foglalkoztak földművelés-
és állattenyésztéssel. A művelődésnek ily fokára jutott népnek már állandó tanyára volt szük-
sége. Míg Kisázsia praehistoricus népei a sz. írás s hornéri költemények szerint már rég hasz-
náltak köveket erős épületek emelésére, mit az ottani ásatások eléggé bizonyítanak — addig 
Európa praehistoricus népei előtt a kőműves munka ismeretlen volt, vagy legalább sehol sem 
alkalmazták ; különben a topographicus viszonyok határozták meg lakásuk minőségét is, ép 
úgy a mint erődítményeiknél s temetkezési szokásuknál is a természet által rendelkezésökre 
adott anyag s a topographicus viszonyok uralkodtak e népeken, melyeknek kulturfejlettsóge 
még nem emancipálhatta magát a természet kényszerítő békóiból. Első helyen a természet 
alkotta, kényelmes és biztos sziklabarlangokat foglalták el ; kőzet nélküli, magasabban fekvő 
szárazföldön mesterségesen alkottak barlangot földbe ásott üregekkel, s így ismét csak troglo-
dyta életmódot folytattak. Már egy régi angol régész* is azon véleményének adott kifejezést: 
hogy a hol természetes barlangok nem léteztek, az ősember lakását földbe ásott s fagalyak-
kal befödött lyukak képezték. Vízmenti helyeken czölöpépítményeket találunk Magyarország, 
Felső-Ausztria, Schweiz s Felső-Olaszországban, Francziaország, Meklenburg, Irland és 
Skócziában. A czölöpépítkezést azonban nemcsak a topographicus viszonyok kényszere, de 
bizonyára a biztosság, egészségi szempont, élelem s sok egyéb körülmény tanácsolta. A szikla-
barlangok s czölöpépítmények lakásait tüzetesen ismerjük, sokkal kevésbbé azonban a földbe 
ásott lakásokat, s ez nagyon természetes. A sziklabarlangok épségben maradtak reánk ; a czö-
löpépítmények fundamentumait a víz petrifikáló ereje óvta meg az enyészettől ; a földbe ásott 
barlang-lakások azonban legkevésbbé állanak ellen az idő pusztító erejének s rövid idő alatt 
összeomolva teljesen megsemmisültek. 

E föld alá temetett lakások tárgyai sok helyen napfényre kerültek ugyan, de nem 
levén tisztában e mély gödrök eredete s rendeltetésével, kevés tüzetes leírást birunk mind-
eddig rólok. 

* Sir R. Coalt Hoare, Ancient Wiltshire. Id. Schlösser és Seller «Die ersten Menschen und die prähisto-
rischen Zeiten» 20. 1. 

Archœologiai Közlemények. XVI. kötet. 8 
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Azért nagyon tévesen nyertek ez üregek alakjok s tartalmuk után eredő «Kesselgrä-
ber és Aschengruben » elnevezést, s tartattak általában hullaégetési helyeknek. E tévedéseket 
igazítja helyre Woldrich J.1 elismerve, hogy az általános vélemónynyel szemben ő sem 
ismerte lel azelőtt ez üregekben a lakásokat. Ugyanilyen, mélyen a földbe ásott kerek üregek 
nálunk a gombai,2 különben szintén scarpirozott sánczhegynek fensíkján találtattak a mieink-
liez nagyon hasonló tárgyakkal. 

Előfordulnak ezek továbbá Sziléziában, de kivált gyakoriak Csehországban. A cseh-
országi lelőhelyek:3 Jicin, Bydzov mellett; Kocov környékén Solopik, Divic, Horesovic, 
Kaunova, Necenic, Hrivic, Taucliovicban ; Prágától északnyugat- és nyugatra Brüx, Budels-
dorf, Seidovitz, Morawes, Ploscha ós Postelbergben s mind e helyeken az ősi lakásokban 
hamu, égetett agyag darabok, edények, kő és csonteszközök találtattak, de bronz tárgyak nem 
fordultak elő. Rivnac 4 hegyén, mely Prágától északra a Moldva bal partján, Roztok alatt 
fekszik, a lengyeli teleppel teljesen azonos erődítmény van. A hegyoldal sánczárkokkal van 
övezve s felső síkján tíz, földbe ásott kunyhó találtatott, melyek kő és csont eszközöket s 
agyag neműeket tartalmaztak, a lakás fenekén pedig tűzhelyek voltak. Bronz tárgyak benn a 
lakásokban nem találtattak, de a felsőbb rétegekben előfordultak. Hasonló telepek s lakások 
vannak Postelberg, Liben, Yelis, Popovice, Komotau és Kaurim mellett. Prágától északra 
Bohnic melletti «Zámkách» hegyen Osborne W.5 is talált ily beszakadt föld alatti lakásokat 
a fentemlítettekhez hasonló tárgyakkal. Königgrätz mellett is akadtak néhány, 3—5 m. átmé-
rőjű s 1 m. mély bronz és csont eszközöket, hamut és agyag edényeket magába rejtő, kerek 
beiszapolt üregekre, melyekről szerző c azon kérdést teszi fel: hogy talán e föld alatti pincze-
szerü üregek lakások voltak, melyek felső részét elpusztult fa alkotmány képezé? Budin7 

mellett is találtak katlan alakú 2 m. átmérőjű két lakást, melyekben tűzhely, égetett agyag-
darabok, csontok s príehistoi'icus edények voltak. 

Csehországon és Szilézián kívül előfordulnak e földbe ásott lakások Meklenburgban is, 
így a többi között Teterow melletti Pölitzben,8 Rhena melletti Bresenben9 s Neu-Bukow mellett 
Hreveskirclienben,10 ez utóbbi helyen 50-nél több ily lakás volt egy csoportban. E meklen-
burgi lakások kő és csont eszközök mellett vas tárgyakat is tartalmaztak. Schweiz nyugati 
részében11 sem hiányoznak praehistoricus korbeli földüregek, melyeket a czölöpópítmények 

1 Woldricli J. «Beiträge zur Urgeschichte Böhmens.» Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft 
in Wien. XIV. В. IV. Heft. 205. 

2 Képatlasz «Antiquitates lapideiE et aenene in Lapujtó et Gomba in Hungaria repertaa.» V. fig. 1, 2, 3. 
3 Woldrich J. Beiträge zur Urgeschichte Böhmens. «Mittheilungen der anthrop. Gesellschaft in Wien.» 

XIV. 4. 200. stb. 
4 Byznor C. Kivnäc, predhistor. Hradistè u. «Levélio Hradce» Památky arch. Prag. XII. 5, 6, 7. 1883, 

idézv. Mittli. der anth. Gesellsch. in Wien. XIV. 4. 205. 
5 Osborne W. Uebor einen Fund aus der jüngeren Stoinzeit in Böhmen. «Naturw. Gesellsch. Isis zu 

Dresden.» I. II. 1879. 
6 Lüssner M. Ausgrabungen bei Königgrätz. Mittli. der anthrop. Gesellsch. in Wien. XIV. 2, 3. 158. 
7 Klim. Csermák. Drei Funde aus verschiedenen Zeitaltern in Budin u. Caslau. Ism. Mittli. d. antlir. 

Gesellsch. in Wien XV. 1. 37. 
8 Hellwald «Der vorgeschichtliche Mensch.» (413. lap. 
ü U. o. 612. lap. 

10 U. о. 611. lap. 
11 U. о. 613. lap. 
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« Seedörfer»-jeitöl megkülönböztetve «Landdörfer »-nek neveznek. Izland1 munkálatlan 
részeiben gyakoriak szintén a lengyeli telep lakásainak módjára készült, ősi földalatti üregek 
s Skócziában még a rómaiak idejében is búvó lielyiil szolgáltak. A földbe ásott lakásokkal 
teljesen azonosak a szintén Skócziában és Izlandban előforduló méhkas alakú felül nyíló 
domb-házak azon egy különbséggel, hogy ezek nincsenek a földbe ásva, hanem a föld fel-
színe fölé összehordva s ezek néhánya is határozottan kő-korszakbeli. 

A lengyeli hordó alakú praehistorikus lakások a fehéres sárga szinű löszrétegbe van-
nak beásva és sötét barna szinü korhanyréteggel beiszapolva, mi által igen könnyen felismer-
hetők s kihányva azokból a beiszapolt földet, ősi lakást találunk. Egészen épnek természe-
tesen csak a lakás alsó részét lehet mondani, mert a felső rész majd mindegyiknél besza-
kadt. E lakások alul kerek alakúak s piczinyek, mert átlag csak 3—4 m. átmérővel bírnak. 
Oldalfalaik s tetejök boltívezetet képeztek, de csak pusztán a kivájt ősi földrétegből. Tulaj don-
képeni tetőzet magán a lakásokon nem volt s csak a közepén levő lejáratnak szolgáló cse-
kély üreget borították be, fa csapdaajtóval. Hogy azonban még jobban védekezzenek eső ellen, 
valószínű, hogy az üregből kihányt földdel kerek s alacsony földtöltést emeltek s erre készí-
tettek védő ernyőt. Ezt látszik legalább bizonyítani azon körülmény, hogy a lakásokon kívüli 
közvetetten területen gyakrabban találunk égetett földrögőket. Hogy ki- és bejárásukat nem 
oldalt ásták le a lakásokhoz, annak nagyon gyakorlati oldala van, mert valóságos vízvezető 
csatornát képeztek volna e fensíkról a rézsútosan kivájt lejáratok, miről magam győződtem 
meg gyakorlatilag. Ugyanis néhányat e lakások közül reconstruáltam azon különbséggel, hogy 
a közepén felülről leszolgáló üreget fával s földdel födettem be s oldalt vágattam kényelme-
sen levezető lépcsőket a földbe, s csakugyan a legelső nagy záporesőben ürge módra öntötte 
ki az ott betódúlt víz a lakásba menekült munkásaimat. 

A praehistoricus Hissarlikban is csak felülről leszolgáló nyílás képezi az ablak nélküli 
üregekhez a lejárást. Hogy ezek a kerek alakú, szük ós fölül nyíló lakások a legősibb tanyák 
közé tartoznak, azt a házurnák is némikép bizonyítani látszanak. Az Olaszország-, Észak-
Németország- s Dániában lelt bronzkoriaknak tartott házurnák legnagyobbrészt kerek 
idomúak és pedig vagy fölül a tetőről leszolgáló nyílással vagy oldalt alkalmazott bejá-
rattal s dr. Lisch2 különösen a felül nyíló példányokat tartja a legrégiebbeknek. A schweizi 
czölöpépítmények kutatásainál is több adat arra enged következtetni, hogy a czölöpökre 
épült kunyhók szintén kerek alakúak s átlag csak 10—15 láb átmérővel bírnak,3 a mi 
megfelel az itteni lakások nagyságának, hogy átlag körülbelül csak négy személy lakhatta. 
A müncheni múzeum4 házurnája, mely czölöpépítkezést utánoz, csakugyan hét kerek lak-
osztályt ábrázol. 

A praehistoricus lakásoknak ez alakja még a történelmi korban is dívott, így régi 
adataink a gallok lakásait kúp alakú kunyhóknak mondják; Tacitus5 a germánokról azt 

1 On the Eemains of the Ancient Circular Habitations in Holyhead Island, By the Hon. W. 0. Stanley, 
M. P. id. Lubbock.» У. 9. Zeit I. 51. 

2 Dr. Lisch «Ueber die Hausurnen.» Schwerin 1856, id. Lubbock u. о. 
3 Lubbock «Die vorgeschichtliche Zeit.» I. 177. 
4 Lindenschmidt «Die AltherLhümer unserer heidnischen Vorzeit.» H. X, T. 3, Fig. 3 . 
3 Tacitus «Germania» cap. 16. 

8* 
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jegyzi fel, hogy téli menhelyül földalatti üregeket ásnak, melyeket fölül vastagon födnek be 
trágyával. De különben ugyanily alakú dísztelen lakásokat még manap is nemcsak vad 
törzseknél, így a többi között a kaffereknél, de a szomszéd szerbeknél és bulgároknál is 
találhatunk. 

E lakások elég szűknek mondhatók, de a csehországi hasonló praehistoricus földalatti 
putrik nagysága teljesen megegyezik az itteniekkel. Magasságuk a boltív legmagasabb részén 
2\50 m., a mely magasságot legnagyobbrészt csak az ívezet alsó részéből számíthattam ki. 
Most csak nagyon csekély földréteg borítja e lakásokat, de azon ősi időben, midőn lakták ez 
üregeket, bizonyára magasabban volt a föld felülete a mostaninál s e föltevésemet elég érv 
támogatja. A sáncz terjedelmes fensíkja azon időben, midőn árkok által védművé alakítta-
tott s állandóan lakták, nem volt erdő, mert a mint az eddigi ásatások bizonyítják, majdnem 
minden talpalatnyi része vagy lakás vagy temető volt. De ez ősi nép megszállása előtt sem 
volt erdő, mert alig lehetne elképzelni, hogy azon, oly kezdetleges eszközökkel, ily nagy 
terület őserdejét képesek lettek volna előbb kiirtani, hogy tanyát üthessenek azon, s nem is 
volt szükségök ily óriási munkára vállalkozni, midőn azon még néptelenebb időben minden 
nagyobb élőmunka nélkül is könnyen akadhattak tanyának alkalmas, tisztás sík helyekre. 
Azonfelül a környéknek, sőt az egész megyének legmagasabb pontja, hová feliszapolás foly-
tán földréteg nem jut, hanem ellenkezőleg, ha nincs erdő s sűrűen begyökerezett növényzet, 
úgy annyi évszázadon át ily magas pontról a hó, eső, vihar és zivatar bizonyára csak lemossa 
a rótegzetet. Hogy fogyott a föld, mutatja az is, hogy a tetemek, melyek ugyan nem helyez-
tettek sirüregbe, de föléjök bizonyára magas halmokat emeltek, s melyek legnagyobbrészt a 
sárga löszréteg tetején vagy legfeljebb a lösz fölött egy arasznyi humus-rétegen fekszenek, — 
most feltűnő csekély mélységben vannak. Fölvetett állításom mellett érvül szolgál az is, hogy 
az erdő, mely eddig a sánczot borította, nincs egészen 50 éves s az előtt e helyen cultivált 
szántóföld volt. Különös, hogy mily keveset tudunk egyes helyekről, melyeknek habár min-
dig volt gazdájok, mégis felvilágosítást hiába keresünk metalis levelek vagy egyéb okmányok-
ban, hanem legfeljebb a még élő öregek emlékezete ád némi útbaigazítást, s csak ha különös 
nevezetesebb esemény adta magát ott elő, tud valamit liagyományszerűen öreg- vagy déd-
atyjától a még most is élő nemzedék. 

Ez 50-ik számú, föld alatti lakás gyanánt szolgált üreg a következő tárgyakat tar-
talmazta : 

Két 6"5 ctm. magas, igen díszes, jól conservált, krétabetétes, ép edény, a szokott, 
alul gömbölyű s közepén karcsú alakkal. 

Két alig 3 ctm. átmérővel bíró, durva és függőleges karczolatokkal díszített 
edényke. 

Átíúrt részén, mind a két oldalán kidomborodó kerék alakú, fekete színű s fényesre 
simított, égetett agyag gyöngy. 

Egy dámvad lapos agancsa, kézi munka nyoma nélkül s egy édesvízi kagyló. 
Egy 8 ctm. hosszú, csak egyik végén hegyesre cziszolt csont-tű. 
Egy szarvas-agancsnak vékony mellék ága, mely laposra csiszoltatott s kihegye-

síttetett. 
Egy 9 ctm. hosszú s 2 ctm. széles csont véső, mely egész hosszában ki van csiszolva. 
Négy jáspis s egy szürke silex penge. 
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Egy nem egész 2 ctm. hosszú, 1 5 ctm. széles, gondosan kidolgozott, felül egyenes 
vonalban kicsorbított (fehér szinű) opálból készült vakaró. 

Két nagy állati koponya része, s egy bos priscusnak óriási, hátrafelé kanyarodó szarva, 
melynek, habár felső s alsó végéről hiányoznak darabok, mégis a hossza 62 ctm. s vastagabb 
részének átmérője 12 ctm. tesz ki. 

51. szám. Ez egy kerek, beiszapolt üreg, mely nehezen szolgált lakás gyanánt, mert 
csak 1*50 ctm.-t mély s ott már a kemény érintetlen réteg következik. Feltűnő, hogy közve-
tetlen összeköttetésben van a mellette levő 52. számú igen mély, úgy látszik, konyhahelyi-
séggel. Ez 51. számú üregben volt: 

Elszórtan heverő 17 különböző nagyságú, felső részén átfúrt agyag pyramis, a leg-
többnek felső csonka szelvényén a ferde kereszt mélyedéseivel s csak egyik oldalán látszik 
rajtok a tűz erősebb nyoma. 

Vörösre égett agyag-rög nagyobb mennyiségben. 
Három szarvas-agancs darab, az egyiknek vége éles eszközzel faragott. 
Félhold alakú, nyújtványnyal ellátott, igen díszes ép edény, kidomborodó hasas 

részén 3 függőleges csúcsban terjedő s pusztán diszítés gyanánt alkalmazott nyújtványnyal. 
A negyedik az elöbbenieknél jóval nagyobb nyujtvány vízszintesen terjed s félholdat képez. II. 16. 
Magassága 11 ctm. s felső nyitott részének átmérője 14'5 ctm. 

Egy másik, újjnyi vastagságú fallal biró, durva s szintén teljesen ép edény. Csakis egy 
lapos 2'5 cméternyire kiálló, 2 újjal kényelmesen megfogható s fogantyú gyanánt szolgáló 
nyújtványnyal bír. Nyitott részének szélébe rovátkák karczoltattak s ugyancsak szélén négy 
ellentett oldalon kívülről befelé terjedő egy-egy újjnyi mély behorpadása van. Magassága 
11 ctm. s felső nyitott részén átmérője 18 ctm. 

Egy rövid s átfúrt szárú agyag kanál. 
Egy őrlőkőnek felső kis zúzója, melynek csak egyik lapja csiszoltatott, vagy kopott 

simára. 
Egy magas talpcsöves edénynek töredéke, mely halottaknál soha sem hiányzik, de 

azon kívül ritkán találtatik. 
52. szám. Mély, kerek üreg, melynek középső részén egy 65 ctm. átmérőjű, négyszögű, 

még félig ép állapotban talált tüzpad állott. A tűzpad darabjai belül nagyon sok szalma-
törekkel bírnak, melyek között gabonaszemek is vannak. A tüzpadkának csak felső része 
égett keményre, belül pedig elszenesedett törmelék volt. A tüzpad a felszíntől számítva 
133 ctm. mélyen van; körülötte azonban még 130 ctm. mélyen csupa hamu feküdt. Sok üve-
gesedett salakot találtunk ez üregben, mely nagyon hasonló a bronz salakhoz, de ez kivétel 
nélkül csak a tűzpad lesimított sártapaszában volt s igen erős égésnek következménye, a mit 
a téglaégető kemenczéknél is lehet tapasztalni. A tüzpad körül temérdek hamu között követ-
kező tárgyak találtattak : 

Öt tökéletlenül égett, s felső részén átfúrt agyagpyramis, melyek közül az egyik 
aránylag óriási nagyságú. 

Egy keményre égett, kiálló pontokkal ellátott agyagdarab, mely valamely sarkdíszí-
tést képezett. 

Egy nagyobb jáspis nucleus ; egy idomtalan vastag, felső részén kerekre csorbított 
silex vakaró ; öt jáspis s egy vastag silex penge. 
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Jegeczes kőzet-tömeg s egy munkálatlan patakkavics. 
Egy tompa fokú, fúrásrészén eltörött, csiszolt kőkalapács. 
Egy edénynek fele része, melynél a perem széléből nyúlik ki függőlegesen a félhold 

alakú díszítés. 
Három darab igen vastag s durva agyagú edényborító, melyeknek lapos tetején jól 

megmarkolható, félkörben terjedő s körömkarczolatokkal díszített fogantyú van. (Y. ö. I. f. 
XIX. tábla, 212. ábra.) 

Őrlő kőnek felső zuzója és egy 14 ctm. hosszú kő-ék. 
Hat darab különböző alakú s nagyságú, csiszolt dolgozó kő. 
Egy agyagból készült s tökéletlenül égett, rövid, átfúrt szárú kanál. 
Egy edényborítónak félkör alakú fogantyúja, melynek mind a két végén szeg alakú 

vastag nyujtványa van, a melyből arra lehet következtetni, hogy e rész külön készült s félig 
égetve nyomták a borítóba s csak az után égették az egészet másodszor. 

Állati hulladékcsontok, szarvas-agancs s a bos priscus szarva. 
Egy alsó részén levágott szarvas-agancs, s egy függélyesen átfúrt szarv alakú csücs-

kös edényfül, törésrészén tompára kopott contourokkal. 
53. szám. Kerek alakú 280 ctm. mély s 3 m. átmérőjű lakás, benne : 
Egy igen élesre csiszolt, trapéz alakú kő-véső. Hossza 6 ctm., szélessége 3'5 és4\5 ctm. 
Három keskeny s vékony obsidian s két jáspis szilánk, ez utóbbiak egyike 1 ctm. 

széles, 7 ctm. hosszú s igen éles ; két picziny s nagyon keskeny lapokkal biró jáspis- s egy 
nagyobb májszinü opál nucleus; két széles s felső részén kerekre csorbított vakaró, az egyik 
silex-, a másik jáspisból. 

Sötét zöld színű, porladozó patinával borított nagyon vékony bronz lemeznek három 
darabkája. 

Egy törött bronz tű, melynek felfordított kúp alakú feje körben futó, párhuzamosan 
vésett vonalakkal díszíttetett. Hossza 5*5 ctm. 

Egy 14 ctm. hosszú s egyenes agancsdarab, mely egyik végén késsel faragott s egy 
kisebb halnak állkapczája. Az állati csontmaradványok között halcsontok eddig legalább rit-
kábban találtattak. 

Két, nagyobb lyukkal biró, fényesre simított felületű agyag gyöngy, s két keményre 
égett, átfúrt 9 ctm. hosszú agyag pyramis. 

Nagyobb őrlő kőnek töredékei, melyet darabjaival majdnem egészen összeállíthat-
tunk. Ez őrlő kövek itt is, mint a legtöbb európai praehistoricus telepen egy nagyobb sima 
felületű s közepén csak kissé homorúra kopott kő-lapból állanak, melyen egy másik kézbe 
fogható kisebb zúzó kővel a gabonaneműeket szétmorzsolták, mi által természetesen lisztet 
ugyan nem készíthettek, hanem csak darát, melyet nagyobbrészt kásának s ritkábban kenyér-
nek használtak. A czölöpépítményekben az őrlő kövek ugyanily primitiv alakúak, de az ott 
talált kenyér is csak félig őrölt magvakból készült. Ebből magyarázható, hogy a lengyeli 
telepen is az ős halottak fogai egészségesek ugyan, de roppant kopottak. 

11,17. Egy 15 ctm. hosszéi s 5 ctm. átmérőjű szarvas-agancs, mely egyik végén körül van 
faragva s függőleges irányban kivájva, úgy hogy valamely szerszámnak nyelét képezte. 

54. szám. Egy 3 méter mély s ugyanoly átmérőjű kerek gödör, mely tele volt hamu-
val, s abban találtatott : 



Egy igen díszes, s apró csorbítások által két oldalt kiélesített, szabályos háromszög 
alakú, 3 ctm. hosszú silex nyílhegy. Készítési módja ép oly tökéletes, mint a dán és svéd 
feltűnő szép nyilhegyeké. A lengyeli telepen különben ez az első példánya e szabályos nyíl-
hegyeknek. 

Két igen picziny s hegyes jáspis penge. 
Egy 11 ctm. hosszú s 5*5 ctm. széles csont kalapács. A szabályosan kerek lyuk átmé-

rője 2 ctm. 
Egy kisebb, jól égetett agyag golyó, s két 6 ctm. átmérőjű kerekre csiszolt, s közepén 

átfúrt cserépdarab, mind a kettő függőleges karczolatokkal díszített edénynek töredékéből 
készült. 

Két, krétabetéttel díszített, 7 ctm. magas ép edény a szokott alakban. 
Egy igen picziny, függőleges karczolatokkal díszített edénykének töredéke. Fenekének 

átmérője 1*5 cm. 
Orsó alakú agyag darab, mely valamely edénynek képezte karcsú magas talpát, külső 

része finom iszapolt agyaggal van bevonva, mely fekete sziníi s fényesre simíttatott. Nagyon 
jól mutat a fekete alapba karczolt krétabetétes díszítés. 

E mély hamuval teli kerek lyuknak közvetetten szomszédságában, északi szélén, a 
mostani felszíntől csak GO ctm. mélyen egy emberi csontváznak összehányt részei feküdtek, 
melyből tehát sem fekvési irányát, sem helyzetét nem lehetett megállapítani. 

55. szám. E leletekben elég gazdag hely, hosszúkás s igen mély üreg volt, sze-
gélyeit azonban biztosan nem lehetett megállapítani, valószínűleg ugyanoly árokszerű lakott 
hely volt, mint a 42, 43, 44. számú hosszú üregek. 

Alig 33 ctm. mélységben, a fekete korhanyrétegben egy 9 ctm. hosszú, négyszögletűre 
kovácsolt, igen hegyes árhoz hasonló bronz eszközt találtunk, melynek alsó vége vékonyabb 
és kerek idomú, e részén volt bizonyára nyélbe illesztve. 

Jóval mélyebben következő tárgyakra akadtunk: 
Egy nagy jáspis, s egy széles lapokkal biró opál magkő; 13 darab szilánk, mely 

közül 8 jáspis 3 silex s egy picziny obsidiánból van. Egyetlen egy alakíttatott át csorbítás-
sal ezek közül félkör alakú vakaróra. 

Egy csont nyílhegynek töredéke ; egy átfúrt szarvas-agancsszerszám, s egy körűifara-
gott szarvas-agancs-darab. 

Egy baltatoknak elkészített szarvas-agancs, melyen azonban még a nyél és balta 
számára nincs lyuk fúrva. 

Egy hegyesre csiszolt s átfúrt szarvas-agancs. Az első átfúrás részénél eltörött volt 
s újabb lyukat fúrtak alatta. 

Egy 10 ctm. hosszú s 5 cm. vastag szarvas-agancs, mely felső részén körül van faragva, 
s abban felülről lefelé terjedő 8 ctm. mély s 2 ctm. átmérőjű lyukat vájtak s így valamely 
szerszámnak nyelét képezte. 

Egy szarvas-agancs, melynek vastagabb végén számtalan helyen kezdtek keskeny 
pengével bevágásokat, hogy így könnyebben letörhessék az agancs többi részéről. Hegye 
laposra csiszolt s annak élébe rézsútosan barázdákat véstek, hogy így a barázdák között 
kiálló párhuzamos vonalakkal az edényeknek párhuzamosan karczolt vonalakból álló díszí-
tését előállíthassák. 
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Egy kisebb, de nehéz hajító kő, három munkálatlan patakkavics s egy édes vizi kagyló. 
Hat, krétabetéttel diszített igen csinos ép edény, alakjok ugyanaz, mint az eddigi 

finomabb s tökéletesebb technikájú krétabetétes példányoké, t. i. tágas szájú, középső részén 
behorpadt, gömbölyű fenekű s egy füllel biró edény. 

Egy szintén krétabetéttel, de sokkal tökéletlenebbül diszített, durva agyagú s vastag 
fallal biró nagyobb fazék. 

Egy picziny, függőleges karczolatokkal diszített s jól égetett edényke, magassága 
4'5 ctm. 

Négy, tökéletlenül égett s átfúrt agyag pyramisnak töredéke; egy nagy nehéz s jól 
kiégett agyag tömb ; s két rövid átfúrt szárú agyag kanál, ürfogatuk mélysége 8 ctm. 

Egy lapos, jól kiégett, s fényesre simított, egyik végén félkör alakú ag}rag tárgy, mely 
II. 18. valószinüleg hamukotrásra használtatott. (V. ö. az 59. számú üreggel.) 

Egy agyag tárgynak 4 ctm. magas s henger alakú karcsú talapzata, melynek felső s 
alsó része szélesebb a középső gömbölyű nyújtványnál. A kerek talp szélébe rovátkák kar-
czoltattak s azon fölül egy rovátkákra osztott, körben futó szalagdíszszel bír. A henger egyik 
oldalára egy nagyobb s jobbra-balra egy-egy kisebb kampós kereszt díszítése van nyomva. 
E díszítés csak keresztvonalaiban, de nem kampóiban hasonlít az úgynevezett «swastika» 
és «sauwastiká»-hoz, melyeknél a kereszt végei jobbra vagy balra fordult kampókkal birnak. 

II. H). E talapzat díszítésénél a ferde kereszt felső két vége egyenes vonalú kampóval bír ugyan, 
de az egyik jobbra, a másik balra fordúl, az alsó részén levő kampók pedig már félkör alakúak 
s szintén két felé kanyarulnak úgy, hogy inkább X betűhöz hasonló. A középső nagyobb 
X alak fölött két pont, alatta pedig két párhuzamos vonal van. Az egész díszítést mintával 
nyomták be s krétával töltötték ki. Ez agyagtárgynak felső részén még egy vékonyabb göm-
bölyű nyújtvány van s ezzel erősíttetett azon tárgyba, melynek talpát képezte. 

56. szám. Az előbbeni üreg közvetetten szomszédságában elszórtan hevert, elég mélyen: 
Tíz darab, jól égetett, átfúrt agyagpyramis s több pusztán szárított példánynak 

töredéke. 
Tizennégy jáspis s három obsidian szilánk, valamint négy jáspis vakaró. 
Sok felhasogatott állati csont s néhány munkálatlan szarvas-agancs. 
Két csiszolt csont tű s egy csont nyílhegy. 
57. szám. Egy 280. ctm. mély üreg, melyben azonban sem tűzhelynek nem volt 

nyoma, sem azt nem lehetett megállapítani, hogy lakás lett volna. A beiszapolt rétegben 
találtatott : 

Husz jáspis s négy obsidian késpenge. 
Két csiszolt csont tű s három csont nyílhegy. 
Két krétabetéttel diszített ép edény, és pedig a nagyobbik durva anyagú s ugyanoly 

díszítésű, a kisebbik pedig sem anyag sem a díszítés szabályos kivitele tekintetében nem 
liágy semmi kívánni valót. 

Egy agyagból készült s jól kiégetett, kúp alakú, függélyesen átlyukasztott orsógomb, 
melynek felső részébe hat sugár karczoltatott. Talpának átmérője 5 ctm. 

58. szám. Szabályosan kerek üreg, melynek már felső rétegében több igen vastag 
edénytöredék, nagy edényborító, állati csontok s elég feltűnően egy emberi koponya-darab 
volt. Hogy miképen került ide ez az emberi koponya, azt nem tudom elgondolni, de hogy 
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emberevők lettek volna e lakók, arra még csak a legcsekélyebb bizonyítékot sem találtam. 
Az üreg fenekét 160 ctm. magasan hamu borította, s abban találtuk a következő tárgyakat: 

Huszonhárom különböző nagyságú jáspis s öt obsidian penge; három félkör alakra 
csorbított jáspis vakaró ; s három csiszolt csont tű. 

Egy puha mészkőből csiszolt 11 ctm. széles baltának félkör alakú éle ; egy szép kőék, 
hossza 11 ctm. s szélessége élén 9 ctm. ; azonfelül néhány őrlő s dolgozó kő. 

Egy kő pengéhez hasonló, lapos s hosszú vasoxyd festék, melynek minden oldalán 
látszik a dörzsölés nyoma ; s egy másik 5 ctm. széles s 7 ctm. hosszú téglaszínű gömbölyű 
vasoxyd darab. 

Két darab a tövén igen tökéletes kerek lyukkal átfúrt állati szemfog. 
A kéményseprők korom vakarójához hasonló görbe hamukaparó, mely ujjnyi vastag-

ságú agyagból készült, keményre égett s úgy látszik utánzata a kaparásra görbített kézfejnek. 
Hossza 14 ctm. s legszélesebb részén 6'5 ctm. (V. ö. II. 18.) 

Csont korcsolya 23 ctm. hosszú s 4 ctm. széles állati lábszárcsontból. Alsó része a 
csont hosszában tükörsimára csiszol tátott. A szárcsont vastagabb része csak a sarknál ha-
gyatott meg, a lábujjakhoz eső része pedig levágatott. Hogy a lábhoz lehessen erősíteni, 
mind a két végén keresztben fúrták át a csontot. Átfúrt és csiszolt nagy lábszárcsontokat már II. 20. 
több praehistoricus telepeken találtak, s ép oly valószínű, hogy különböző czélra használtat-
tak azok, mint a mily bizonyos, hogy azok némelyike korcsolya gyanánt szolgált s praehis-
toricus őseink előtt a sportnak ezen neme nem volt ismeretlen, habár valószínűleg nem 
puszta élvezethői, hanem téli vadászat alkalmával, gyakorlati szükségből használták. Minden-
esetre az átfúrás s a csont sima felületének csiszolási iránya határozza meg legjobban e esőid 
eszközöknek rendeltetését. Hálónehezék gyanánt nem csak ősi időkben, hanem napjaink-
ban is használják hazánk némely szegényebb vidékein. * Vízszintes irányban erősíttetnek e 
czélra úgy a hálóra, hogy a csontnak mind a két vége csak felső részén van átlyukasztva s az 
abba fűzött kötél a velőüregnek végén jön ki; természetesen nem éri ily módon a csontra 
erősített kötél a földet, s így súrlódás miatt nem is kophatik el. Néha azonban, így Olmütz 
mellett, továbbáPomeránia, Holstein és Hollandiában talált példányoknál ** a csont feje csak 
mély bevágásokat mutat, melyen megköttettek. Néha pedig a csont mind a két végén nagyobb 
függélyes lyukkal egészen keresztül van törve. Ilyen a prágai múzeumnak két példánya, 
valamint a berlini «Märkisches Museum» s a stockholmi múzeum csiszolt csontjai, ez utóbbi 
helyen azonban már vas tárgyakkal fordulnak ezek elő, s lia mégis korcsolya gyanánt szol-
gáltak volna — a mi különben nagyon kétséges, — úgy legfeltűnőbb előttem az, hogy igen 
rövidek s így csak nagyon apró láb használhatta azokat. E hálónehezékeknél azonban a 
kopás vagy csiszolás nem a csont hosszában, hanem keresztben történik. Ebben az 58. sz. 
üregben lelt korcsolyának keresztben történt átlyukasztásán s a hálónehezékek átfúrásán vagy 
faragásán kívül, korcsolya használatára még akkép is történt néha az átfúrás, hogy a csontnak 
azon vége, melyre a láb sarka illesztetett, keresztben volt átlyukasztva, a kötólt a csont liosz-
szában a velőüregbe fűzték s a csont másik végén egy hosszirányban történt átlyukasz-
táson jött ismét ki. Ilyen módra készült az alpári leletek között előforduló két korcso-

* V. ö. Herman Ottó. Ősi elemek a magyar népies halászeszközökben. « U j Arch. Ert. » V. köt. 3. sz. 164.1. 
** Hellwald «Der vorgeschichtliche Mensch» 571. 

Archœologiai Közlemények. XVI. kötet. 9 
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lya. * A hannoveri és leydeni múzeum * * egy-egy korcsolyája megegyezik a Zeeland, Utrecht és 
Geldern kerületekben talált csiszolt állati lábszárakkal, ezeknél azonban a csont egyik vége 
egymás mellett függélyes irányban van átlyukasztva, másik végén pedig csak egy lyukkal 
van vízszintes irányban a velőcsatornába áttörve. 

Ily korcsolya czéljára használt csiszolt csontokon azonban néha semmiféle átfúrás 
nincs, úgy hogy a reá állott láb csak oda tapadt, de nem erősíttetett reá. Természe-
tesen a korcsolyázó nem emeli fel lábait ez oda nem erősített csontokról, hanem a jégbe 
vert botokkal tolja magát odább. Ez át nem fúrt csontkorcsolyák a szegényebb nép gyerme-
keinél még manap is használtatnak az ország különböző vidékein, így a Fertő tava mentén 
bámulandó ügyességgel használják azt a gyermekek. E fajta korcsolyákból a berlini kir. 
múzeum is bír három példányt. — A lengyeli korcsolyával azonos példányt (melynek egyik 
feje levágott s mind a két végén vékony lyukkal van keresztben átfúrva) eddig nem ismerek. 
Párja ez üregben nem találtatott, de talán eredetileg is csak egy lábon használták, mint azt 
kezdő korcsolyázó is szokta tenni. 

Két picziny, jól égetett, fekete szinű agyag gyöngy s egy ugyanoly, de nagyobbnak 
fele része, valamint egy félig égetett s átfúrt agyagkúp. Magassága 7 ctm., kerek talpának 
átmérője 5 ctm. 

II. 21. Agyagból készült, körte alakú edény. Talpnyujtványa alúl három részre ágazik szét, 
de csak oly rövid tagokban, hogy ezeken az edény meg nem állhat. 

Tömör szárát két párhuzamos vonal futja körül, felső részének oldalfalában pedig 
szabálytalan karczolatok vannak. Külseje fekete színű s fényesre simított. Egy később talált 
ugyanilyen alakú, de teljesen ép csörgőjáték után meggyőződtem arról, hogy ez is nem nyi-
tott, hanem fölül is félkör alakban zárt csörgőjáték volt. 

Agyagtál, mely fenekének belső felén concentrions körökkel díszített, ós egy rövid, 
átfúrt szárú, agyag kanál. 

Nyolcz szarvasagancs-darab, részint munkálatlan vagy csak egyik végén van vágás-
nak nyoma. 

Átfúrt szarvasagancs-eszköz. Hegyes végén eltörött s vastagabb végén egyenletlenül 
van körűifaragva. 

Elszórtan heverve 16, felső részén átfúrt agyag pyramis. 
Kés alakra faragott 18 ctm. hosszú agancs. Kerek nyelének folytatása pengéhez ha-

sonlóan vékonyra faragott s arra szolgált, hogy fa kés vagy valamely más eszköz ehhez erő-
II. 22. síttessék, mert a vékony rósz át van fúrva. E szerint nyél és eszköz nem egymásba, hanem 

egymás mellé erősíttetett. 
Különféle állati csontmaradék, mely között halgerincz, szárnyas állat csontjai s két 

18 ctm. hosszú vadkan agyar volt. 
59. szám. Ez egy szabályos kerek üreg, mely tele volt tiszta hamu- és durva edény-

töredékkel. Mélysége 221 ctm. s átmérője 244 ctm. Az üreg fenekén, a déli oldalon 80, felső 
részén átfúrt agyag pyramis feküdt félkörben, nem is számítva a pusztán szárított példányok-
nak szétmállott temérdek darabjait. Magasságuk 11 és 24 ctm. s talpuk szélessége 5 és 17 ctm. 

* «Uj Arcli. Értesítő» III. к. I. rész. 157. lap. 
** Lindenschmidt «Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit» H. XII. T. I. Fig. 1—4. 
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között váltakozik. A pyramis felső csonka része tizennégy darabnál egy ujj benyomással előidé-
zett pont s hét darabnál ferde kereszttel diszíttetett, kettőnél a keresztvonalak által elosztott 
négy mezőben egy-egy mélyített pont is látható. A tökéletlenül égett puhább kisebb példányo- II. 23. 
kon, tojásdad alakúan hosszúkás az átfúrt lyuk s meglátszik, hogy fonálon függve használ-
tattak, mely kis mélyedést vájt a puhább agyagban. 

x\z üreg fenekének középső részén egy igen durva s vastag falakkal biró, 12 ctm. ma-
gas s 11 ctm széles, ép edény volt. Feneke gömbölyű s nyitott részén csekély kifelé terjedő 
pereme van. Öblös részén kiálló négy kerek bütykét még ujj benyomással mélyítették. ||. 24. 

Yolt azonfelül ugyancsak az üreg fenekén egy jól kiégetett keskeny s hosszú agyag-
tárgy, mely mind a két végén függélyesen emelkedő kettős csúcsban végződik. Külső felülete 
jól iszapolt agyaggal van bevonva s fényesre simítva. Keskeny felső részébe, valamint mind III. 25. 
a két oldalába egész hosszában újjal hullámvonalas díszítést nyomtak. A hullámvonal minden 
egyes ívezetében szintén egy-egy újjal nyomott pont van. Hossza 24 ctm., magassága a köze-
pén 7-5 ctm., a szélén pedig beleszámítva a szarv alakú csúcsokat 11 ctm. 

E tárgyak eddig legalább európai praehistoricus telepeken a ritkaságok közé tartoz-
nak, s tudtommal irodalmilag csakis a scliweizi czölöpépítményekből ismertettek meg. 
Yalószínü azonban, liogy másutt nem is találtattak még, vagy legalább nyilvános gyűjte-
ménybe nem kerültek.1 En a lengyeli példányokon kívül csakis egyetlen egyet láttam a 
kopenhágai ethnographiai múzeumban s az is, mint szerzemény került oda a schweizi czölöp-
építményekből. Hellwald2 adja a schweizi czölöpépítmények tárgyai között egynek rajzát, s 
róla lakonikusan csak az egyszerű «Mondbild» elnevezést közli. Lubbocknál3 a következő-
ket találtam e tárgyról följegyezve : 

« Oberst Schwab entdeckte in Nidau (czölöpépítmény Schweizban) über zwanzig Mond-
sicheln. Dieselben waren aus Thon und ihre gewölbte Seite so abgeflacht, dass sie als Fuss 
dienen konnte. Sie waren an den Seiten zusammengedrückt und zuweilen einfach, zuwei-
len verziert, und hatten eine Weite von 10—12 und eine Höhe von 6—8 Zoll. Dr. Keller 
hielt sie anfangs für Zeichen eines Mondcultus, doch ist es wahrscheinlicher, dass es Kissen 
waren. Obgleich dies auf den ersten Blick sehr unwahrscheinlich ist und dieselben unserer 
Meinung nach sehr unbequem gewesen sein müssen, so wissen wir doch, dass verschiedene 
jetzt lebende Völkerschaften noch heute ganz ähnlich hölzerne Kissen oder Halsunterlagen 
brauchen.» Ebben van összefoglalva minden, a mi e tárgyról szakmunkákban említve van. 
Már ez az egy körülmény, hogy még nem igen képezték e tárgyak nagyobb terjedelemben 
vita tárgyát — mutatja azok ritkaságát. A lengyeli telepen a később elősorolandó üregekben 
is akadtunk több ily tárgyra, a melyeket összevéve jobban combinálhatunk azok használatára 
vagy czéljára, miért is csoportosítva rajzoltattuk két táblára. Alakjok az eddigi néhány 
példánynál is nagyon eltérő s közös vonásuk csak az : hogy e keskeny s hosszú díszített 
agyag test rendesen lapos, de mindig biztos talpon áll; a test felső része közepén kissé 
homorú s két végén többé-kevésbbé szarv alakú csúcsban végződik. Diszítésök legtöbbnyire 

1 Dr. Much a mint e tárgyakat Lengyelen megtekintetto, azt említé, hogy az ausztriai czölöpépítmé-
nyekben többször talált hasonló agyag darabokat, s most valósziuűnek tartja, hogy azon töredékek ugyanily 
tárgynak voltak részei. 

2 Hellwald «Der vorgeschichtliche Mensch» 573. 1. 18. ábra. 
3 Lubbock «Die vorgeschichtliche Zeit» I. 213. 1. 
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concentrions körökből és hullámvonalakból áll, melyek ujjakkal mélyíttettek, talpát kivéve, 
minden oldalára. Agyagjok a legdurvább és darabos, de külső íélületök mindig jól iszapolt 
agyaggal van bevonva s kivétel nélkül fényesre simítva. 

Primitiv nép bizonyára első sorban practicusan hasznavehető tárgyakról gondosko-
dott, s csak később készített symbolicus vagy cultus-tárgyakat, azért csak akkor tarthatunk 
valamely tárgyat cultus czéljára szántnak, lia más gyakorlati alkalmazása nem képzelhető. 
A cultus-tárgyakat ugyan különös gonddal díszítették, de lia e tárgyak rendesen díszítve 
találtatnak, s ha gyakorlati alkalmazásukat, miután alakj oknál fogva sokféle czélra használ-
tathattak, pnecise nem is körvonalozhatjuk — cultus-tárgyaknak tartani azokat nincs ele-
gendő okunk. Agyag tárgyakat kivált ujj benyomással díszíteni, amúgy is a legkönnyebb s 
csak kevés nagyobb agyag tárgy maradt ez egyszerű csinosításnak alkalmazása nélkül, mert 
hiába, a szép érzéke, bármily ügyetlenül nyilvánul is az egyéni ízlésben, vele született tulaj-
dona az embernek. 

A szóban levő tárgyaknál azonban ép azt akarom kimutatni, hogy ezek fej vagy 
nyak támasztására nem szolgáltak. Néhány szélesebb testű példány középső homorú részé-
vel emlékeztetbet ugyan párnára, de ismét más példányok fölül egész hosszúságukban oly 
keskenyek, hogy szinte éleseknek mondhatók. Némelyike csak alig 5 ctm. magas, miáltal fej 
támasztására alkalmatlan; ha pedig nyaktámasz volna, úgy a fekvő testnek nyaka alá he-
lyezve, alig éri a nyakszirtet, s így ismét hasznavehetetlen. De teljesen megdöntik ez alkal-
mazását a keskeny, úgy szólván éles felületű példányok. 

Fontos lehet talán, s felvilágosítást adhat idővel e tárgynak használatára, azon 
körülmény, hogy legnagyobb részt nagyobb számú agyag pyramisok társaságában talál-
tatnak. 

60. szám. Ez üreg valószínűleg lakás volt, habár nem lehetett kivenni, hogy kerek 
lett volna, mint azt a legtöbbnél tisztán észlelhettük. Sok hamu volt ugyan az üregben, de 
égetett agyag-rögöket s tüzpad-darabokat nem tartalmazott. Mélysége 320 ctm. Hossza 
298 ctm., s szélessége 290 ctm. Az üreg tárgyai : 

Harminczegy jáspis s két obsidian penge ; kilencz jáspis vakaró ; két nagyobb jáspis 
magkő, melyek egyike igen szép, sötétbarna világoszöld foltokkal, a másik világos vörös, s 
alsó részén laposra van vágva, úgy hogy azon megállhat. Ebből azt láthatni, hogy a nagy 
nucleusokról nem kézben tartva, lianem leállítva hasogatták a pengéket. 

Tömör csontból készült 2 ctm. széles véső, éle félkör alakra csiszoltatott ; három 
csiszolt csont tű, valamint egy minden oldalán csiszolt, barna szinü 0'5 ctm. átmérőjű s 
5*5 cm. bosszú csont eszköz töredéke. 

Egy feketezöld patinával bevont 1 '5 ctm. széles s ОТ) ctm. vastag, öntött bronz rög, 
és egy három szögletü bronz árnak töredéke, melynek patinája sima s világoszöld. 

Egy nem egészen 3 ctm. magas s felső részén 3 ctm. átmérőjű, krétabetéttel diszített 
edényke, melynek szélébe rovátkák karczoltattak. 

Egy másik nagyobb, de minden tekintetben tökéletes kivitelű, krétabetéttel diszí-
tett edény. 

Két agyag gyöngy s egy gomba alakú magas talpcsöves edénynek töredéke. 
Egy begyes végén edénysimítónak kidolgozott szarvas-agancs; két hegyesre csiszolt 

IV. 32. s négy minden munka nélküli agancs-darab, valamint több állati csonthulladék. 
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61. szám. Az előbb említett kerek lakások körüli téren másfél méter mélységben, 
csakis a fekete korlianyrétegben elszórtan hevert : 

Tizenöt jáspis penge; egy jáspis vakaró; s két széles lapokkal biró nagy jáspis- s 
egy kisebb silex nucleus. 

Egy kis tompa fokú 2 ctm. széles, csiszolt s átfúrt kő-kalapács töredéke. Az átfúrt 
lyuk aránytalanúl nagy rajta, mert átmérője valamivel több egy centiméternél. 

Egy hossznégyszög idomú, igen szabályosan csiszolt kő-vésö. Hossza 6 ctm., széles-
szége 3'5 ctm. 

Egy egész hosszában csiszolt s csak egyik végén kiélesített csont véső. Hossza 6 ctm. 
s szélessége 2 ctm. 

Egy 1*5 ctm. széles s 6 ctm. hosszú, laposra csiszolt s kiliegyesített csont eszköz, 
valamint egy hegyesre csiszolt agancs. 

Egy У ctm. hosszú agancs. Egyik vége hegyesre csiszoltatott s másik végét az agancs-
rozsa képezi, középső részére egy négyszögű mélyedés van vésve, valószínűleg az átlyukasz-
tás megkezdésére. Azonfelül két nmnkálatlan agancs s egy fiatal bos priscus szarva. 

Vadkan-agyarból hasogatott s élesre csiszolt két vakaró kés. A csiszolás az él liosz-
szában történt. Több praehistoricus telepen akadtak már ugyanilyen agyar vakarákra, így a 
többi között nálunk az aggteleki barlangban, a csontvázak mellett találtattak.1 A nemzeti 1V.3H.34. 

múzeum bír ilyet Tiszaugrói, a berlini kir. múzeum Robenhausenből, előfordulnak, habár 
ritkán, Szászországban is," gyakoriak azonban a felső-ausztriai csölöpépítményekben.3 Franczia-
országban ez agyarból hasogasott szilánkok többnyire át vannak lyukasztva s függő dísz 
gyanánt használtattak.4 

Dugaszhoz hasonló agyag-tömb. Fekete szinü s fényesre simított felületébe körben-
futó párhuzamos vonalak karczoltattak. Magassága 4 ctm., s átmérője a felső szélesebb 
részen 4'5 ctm. 

Két nagyobb agyag gyöngy, két rövid s átfúrt szárú agyag kanál, s egy szarv alakú 
magas, csücskös edényíiil, mely törésrészén tompára kopott. 

Egy félig készült csont korcsolya. Alsó részén a csiszolás még nem teljes s nincs 
átfúrva. (V. ö. II. r20.) 

Két minden díszítés nélküli, gyüszü nagyságú durva edényke. Magasságuk 2 ctm. s 
átmérőjük 3 ctm. ; ugyanily apró, kúp alakú, alsó részén homorú födőcske. 

Egy igen durva, vastag falú s függőlegesen terjedő karczolatokkal díszített edényke. 
Oldalfala közvetetlenül a fenék fölött át van fúrva, úgy hogy a benne levő folyadék azon kifoly-
hatott. Magassága 3 ctm. s átmérője 4'5 ctm. 

Három apró, krétabetéttel díszített ép edény s két igen nagy, durva készítésű s díszí-
tés nélküli ép fazék. 

Egy 7 ctm. átmérőjű, átfúrt, kerek agyag lap, mely azonban nem edénytöredékböl 
készült s egy sima felületű dolgozó kő. 

1 Br. Nyáry Jenő « az aggteleki barlang mint őskori temető » 88 1. 
2 A drezdai «Zwinger-Museum» bír néhány példányt. 
:i Dr. Much magángyűjteményében Bécsben. 
4 Mortillet «Musée préhistorique» LXIII. 617. 
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62. szám. Tisztán kivehető, tojásdad alakú lakás, 220 ctm. mélyen. Hossza 320 ctm. 
s szélessége 264 ctm. Benne volt: 

Husz jáspis s két obsidián penge, két jáspis vakaró s három nagyobb jáspis magkő. 
Hat, felső részén átfúrt agyag pyramis s négy fényesre simított agyag gyöngy. 
Egy vadkan-agyarból hasogatott s csiszolás által jobban kiélesített kés, s egy csont-

ból készült csiszoló eszköz. 
Vékony bronz lemezecske, melynek középső részén picziny, csatornaszerű mélyedés 

van. Mellette két vékony bronz sodrony, mely bele illik a lemez csatornájába. 
Durva agyagú cserép igen sok volt ez üregben, de ép edény egy sem. 
63. szám. A lakások körül a felsőbb rétegben elszórtan : 
Tizenhét jáspis és egy obsidian penge, három jáspis vakaró, és liét különböző nagy-

ságú nucleus. 
Egy csiszolt hegyű s vastag végén körülfaragott szarvasagancs eszköz. 
Három igen csinos és krétabetéttel ízlésesen díszített ép edény, valamint két agyag 

gyöngy. 
Három munkálatlan patakkavics, két állati csülök s néhány csontdarab. 
Egy 18 ctm. hosszú, igen hegyes és egész hosszában gömbölyűre csiszolt csont-tü, 

csakis a fejénél maradt meg a csont természetes s vastag szögletes alakja, mely át van lyu-
kasztva. 

64. szám. A felsőbb rétegben elszórtan : 
Egy nagyobb jáspis nucleus s a pengék pattogtatására használt négyszögű haso-

gató kő. 
Hat, a felső részén átfúrt, agyag pyramis és két szarv alakú, függélyesen átfúrt, nagy 

edényfül, melyek egyike törésrészén simára kopott. 
Egy gomba alakú, magas talpcsöves edénynek töredéke és egy átfúrt, kerekre csiszolt 

cserép darab. 
Egy kerek nehéz hajító kő ; két patakkavics ; három munkálatlan szarvasagancs s 

egy bölényszarv. 
65. szám. A felsői)!) rétegben elszórtan : 
Tizenhat kőpenge s öt nucleus, melyek közül néhány darab igen szép zöld sávolyos 

jáspisból van s egy négyszögű hasogató kő. 
Egy vadkanagyarból hasogatott s csiszolással kiélesített kés s egy csiszolt csont-tü. 
Egy 4 ctm. hosszú trapéz alakú csiszolt kő-véső. 
Két kúpszelet alakú lapos, agyagból készült nehezék. 
Egy csonkakúp alakú, dugaszhoz hasonló kőhenger, mely egy kőbalta átfúrásából 

ered. A henger átmérője egyik végén nem egész 2 ctm. s a másikon valamivel kevesebb 
IV. 35. 1 "5 ctm.-nél. Látni rajta a homok általi fúrás nyomát a sűrűen egymás alatti egyenközü 

vékony karczolatokban. 
Soká kétségbe vonták azt, hogy a kőbaltáknak szabályos átfúrása érez nélkül lehet-

séges volna; e kő-dugaszok kétségbevonhatatlanul ellenkezőt bizonyítanak. Ez átfúrás úgy 
történt, hogy nedves homok vagy keményebb kőzet szemcséit dörzsölték részint henger 
alakú tömör, részben pedig cső alakú, belül üres fa vagy csont darabokkal, minő például a 
velőt tartalmazó szárcsont. Ha cső alakú eszköz dörzsölésével állították elő a lyukat, úgy az 
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átfúrandó balta csak ott kopik és mélyed, a hol a cső tömör része érinti s így a baltába csak 
egy vékony gyűrű vésődik, a melynek közepéből ugyanoly vastag kőhenger emelkedik ki, a 
mily széles a dörzsölési csőnek belseje. A mint a baltában e kő-dugasz támad, az azt elő-
idéző cső már külső és belső kerületén kopik ; külső kerületét a balta lyukának kerülete kop-
tatja, belső kerületét maga a már kiálló kő-dugasz. Ha most nem kemény érez, hanem fa 
vagy csont csővel történik à dörzsölés, úgy természetesen tetemesen kopik a cső külső és 
belső kerülete, miáltal minél tovább tart a dörzsölés, annál inkább kopik ós kisebbedik a cső 
külső kerülete s tágasabbá válik belső kerülete. 

Ez okozza azt, hogy a balta azon felén, hol a dörzsölés megkezdetett, a lyuk mindig 
szélesebb valamivel, mint alsó részén. A dugasz ellenkezőleg keskenyebb azon részen, me-
lyen a dörzsölés megkezdetett s annál szélesebb lesz minél tovább tart a dörzsölés. Innét az 
átfúrt kő-eszköz lyukának mind a két felén eltérő átmérője s a kihullott kő-dugasz csonka-
kúp alakja. 

Ily dugasz a balta fúrásánál csak akkor támad, ha cső alakú tárgygyal dörzsöltetik, 
ha pedig ez tömör tárgygyal történik, úgy csak kerek homorú vagy tölcsér alakú üreg támad 
a baltában. 

Néha azonban mind a két oldalán kezdték meg a fúrást s ha elég mélyen hatolt az 
már, akkor keresztül törték a középső részt. 

A félig kész példányok s a kihullott kő-dugaszok mind ezen fúrási módozatot szépen 
bizonyítják. Volt alkalmam a kő eszközök e fúrását tüzetesen szemügyre venni a külföldi s 
különösen a dán ós svéd múzeumok gyűjteményeiben, s azt találtam, hogy habár egy ugyan-
azon országban eltérő volt is ez átfúrási munka, mégis általában legtöbbnyire cső alakú esz-
közt használtak erre. 

A göteborgi (Svédország) múzem kő eszközeit csak egy oldalról fúrták át és pedig 
legnagyobbrészt fa vagy csont csővel, mit a balták kétféle lyukátmérője, valamint a duga-
szok kúpalakja bizonyít. Van oly kő dugasz is, mely nem kúp alakú, hanem henger alakú, 
s a balta-lyuk átmérője mind a két felén egyenlő ; ez tehát már érez csőnek dörzsölése által 
előidézett fúrás és dugasz. Láttam azonban ugyanott egy nagyobb kúp alakú kő-dugaszt is, 
mely hosszában még egy vékony lyukkal van átfúrva, a melynek czélját és készítési módját 
nem tudom megérteni. 

A stockholmi múzeumban van néhány félig kész halta, melynek belső kiálló dugasza 
hegyes, jele annak, hogy a dörzsölésre használt tömör fa-hengernek belső puha része képezte 
ezt. Sok példánynak mind a két felén van a fúrás megkezdve. Általában azonban a legtöbb 
csak egy oldalról és pedig cső alakú eszközzel fúratott, de feltűnő mindamellett, hogy habár 
az átlyukasztott kő-eszközöknek gyűjteménye is elég nagy itt, mégis összesen csak négy ily 
kihullott kúp alakú kődugaszszal bír. 

A mit Stockholmban, ugyanazt tapasztaltam a kopenliágai óriási kőeszköz-gyűjte-
ményen is. 

A berlini múzeum csak két, félig átfúrt, baltával bír, melyek egyikén tölcsér alakú 
félig készült lyuk van, tehát tömör tárgygyal dörzsöltetett, a másik pedig cső alakú eszköz-
zel; ezek azonban valamint legtöbb teljesen kész kő eszköze csak dán vagy svéd szer-
zemény. 

A prágai múzeumban sok példány van abbanliagyott fúrással, valamint 7 darab kihűl-



72 

lott csonka kúp-alakú kődugasz s a kész példányok is majdnem kivétel nélkül cső alakú 
eszközzel fúrattak át. A felső-ausztriai czölöpépítményekben sem félig kész kő-balták, sem 
kő-dugaszokra nem akadtak, s ha lehet e negativ érvből következtetni, iigy azt kell feltenni, 
hogy nem ott készültek kő-eszközeik. Találtak azonban ilyeneket a svájczi * czölöpépítmé-
nyekben. 

A magyar nemzeti múzeumnak kő-eszközökből, valamint kő-dugaszokból több pél-
dánya van, s Ortvay T.** még tíz más kő-dugaszt sorol fel az ország különböző vidékeiről. 

A mit a külföld s hazánk legtöbb átfúrt kő-eszközén, általában ugyanazt tapasztal-
juk a lengyeli telepen is, hogy t. i. kedveltebb és általánosabb volt a cső alakú eszközzel 
történt átfúrás. Ez utóbbi fúrásmód, habár nem természetesebb, de sokkal gyakorlatibb és 
tökéletesebb, mert a cső csak kisebb területen váj mélyedést, mint a tömör henger s így 
hamarább is készül el a fúrás. 

Az itt talált kő-dugasz, a kő-eszközök helyi gyártásának kétségbevonhatatlan bizo-
nyítéka. 

66. szám. A behányt korhanyföldtől igen szépen elvált kerek lakás, de a lakás körül 
is a szokottnál mélyebb rétegben volt a korhanyföld. A lakó üregben volt : 

Huszonhárom, különböző nagyságú jáspis s öt igen keskeny, hosszú obsidian penge, 
valamint hét jáspis vakaró s egy nagy jáspis nucleus. 

Egy kúpszelet alakra csiszolt, lapos mészkő darab s két munkálatlan patakkavics. 
ü t csiszolt csont-tű s egy szarvalakú csücskös edényfül, tompára kopott törés-

szólekkel. 
Három, félig égetett agyag pyramis. Csak egy példány felső részén van a szokásos 

ferde kereszt. 
Egy 7 ctm. vastag s 18 ctm. hosszú, felső részén simára csiszolt homok-kő. Felső 

sima része egészen be van vonva vörös festékkel, mely lemezt képez a kövön. Vastag 
oldalán pedig fehér kréta vagy mész nemű agyag tapad. 

Egy agancs töve, meglehetős sima vágás nyomaival. 
Egy szarvas-agancs rész. Vastag vége vágott, az átfúrás megkezdetett rajta, a lyuk 

az agancs vastagságának feléig ér s hegyes része véső alakra van csiszolva. 
Egy szarvas-agancs. Vastag része keskeny pengéjű késsel vágott s vékony része he-

gyesre faragott, de nem csiszolt. 
Egy 37 ctm. hosszú s legvastagabb részén 2*5 ctm. átmérőjű agancs-ág. Vastag 

részén egész simára faragott és közveteti énül a fölött egy 3 mm. széles s mély be-
vágással bír. 

Egy 23 ctm. hosszú szarvas-agancs, mind a két vége faragott, s azon fölül középső 
részén 2 mély fürészelési barázda. 

Egy 16 ctm. átmérőjű óriási bölény szarv, mely közel a tövéhez sima félgömbben 
végződik. Valószínűleg még ez állat életében törött le szarva s úgy nőtt be ily sima 
felületűre. 

Tíz munkálatlan szarvas-agancs rövid hegye. 

* Mortillet «Musée préhistorique» LIII. fig. 50G. a zürichi s bécsi múzeumokból. 
** Dr. Ortvay Tivadar «Praehistoricus kő eszközök eredete s régisége». I. füz. 61. lap. 
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67. szám. Az előbbeni lakás körül elszórtan mélyebben fekvő korlianyföld között: 
Hét darab nagy jáspis nucleus; tizenhárom különböző nagyságú jáspis s két obsidian 

penge ; három jáspis vakaró. 
Hót csiszolt csont-nyilhegy ; egy igen hegyesre csiszolt szarvas-agancs vége s egy 

picziny édesvízi kagyló. 
Vadkan-agyarból hasogatott kés. Nemcsak a penge éle van jól kiköszörülve, hanem 

felső vége is a vakaróklioz hasonlóan van kidolgozva. Hossza 7 ctm. s legszélesebb részen 
1"5 ctm. 

Igen hosszú csont-tű. Vastag részén törött s mégis 13 ctm. hosszú. A tű egész teste 
faragott és vakart, de nem csiszolt. 

Egy 8 ctm. hosszú s legvastagabb részén 2 ctm. széles s lapos csont csiszoló. Vastag 
része faragott s keskeny része félkör alakra van csiszolva. 

Egy nagyobb, szélein 5 ctm. vastag homokkő, melynek felső és alsó lapját kő esz-
közök csiszolására használták. Ennek folytán mind a két részen homorúvá lett s annyira 
kikopott, hogy a középen már csak 0'5 ctm. vastag s ott törött is el. 

68. szám. Elszórtan hevert a korlianyföld között: 
Négy nagy nucleus; tizenkét különböző nagyságú jáspis s három keskeny hosszú 

obsidian penge, valamint négy jáspis vakaró. A kő pengék egyikének alsó része sokkal kes-
kenyebbre liasogattatott s meglátszik rajta, hogy nyélbe illett. 

ü t csiszolt csont-tű s egy édesvízi kagyló. 
Két agyag gyöngy s egy keményre égett agyag pyramis. 
Két szarvas-agancs, mely vastagabb végén körülfaragott. 
Egy szürke márványból csiszolt kő-eszköznek törött foka és egy 1 '5 ctm. széles, 

lapos és csiszolt homokkő-darab, mely szélességében két helyen át van fúrva. 
69. szám. A beiszapolt földtől szépen elvált kerek gödör, melyben a tűznek semmi-

féle nyoma s így hamu sem találtatott, tehát kizárólag lakó-hely gyanánt használtatott, 
összeköttetésben volt azonban egy közvetetlenül mellette levő ugyanoly mély nagy tűz-
helylyel. A lakásban találtatott : 

ü t nagyobb nucleus; tizenkilencz jáspis s négy keskeny obsidián szilánk; öt jáspis 
vakaró. 

Két jáspis penge, melynek alsó része 11 mm. hosszúságban a pengénél jóval keske-
nyebbre csorbíttatott, hogy e részt nyélbe lehetett illeszteni. 

Egy igen élesre csiszolt kő-véső, mely szélességében van eltörve. 
Egy derékszögű háromszögre csiszolt kő-eszköz. Hossza 3'5 ctm. 
Egy vadkan-agyarból hasogatott s csiszolt csont-kés. Hossza 4 ctm. s szélessége 1 ctm. 
Egy 8 ctm. hosszú csont-véső. Egyik vége élesre csiszolt, a másik tompára vágott. 
Két fekete színű s fényesre simított éj) edény ; az egyik díszítés nélküli, a másiknak 

finom vonalú karczolatai krótabetéttel diszíttettek. 
E lakóhelynek északi oldalán egy másik kerek s ép oly tágas üregre akadtunk, mely-

ben temérdek sok hamu s a között összehányt helyzetben nyolcz, középnagyságú, jól kiégett 
ugyag pyramis hevert. Csakis egy példánynak felső részén találtuk a szokásos ferde kereszt 
mélyedését. A temérdek cserép darab durva s nagy edények töredéke. Egy nagy, vörösre 
égett edénynek oldalfalán félhold alakú fül van, egy másik fekete színű darabnak pereméből 
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emelkedik ki függőleges irrányban egy csücskős nyujtvány. A sok edénytöredék és hamu 
között még nagyobb mennyiségű állati csont darabokat találtunk, de eszközökből csak négy 
kő-penge s egy csiszolt csont-tü maradt itt. 

Ez volt az első eset, melynél világosan meggyőződhettünk arról, hogy tűz- vagy job-
hau mondva, konyha-helyeik a lakástól el voltak különítve. Csak kivételesen szolgált e két 
üreg egymásba, azonban mindig közel fekszenek egymáshoz. 

70. szám. Elszórtan, elég mély korhanyföldhen, hol azonban sem égett agyag darab, 
sem hamu nem találtatott : 

ü t nagy jáspis nucleus elszórtan s egy rakáson 23 silex penge, melyek emberi kéz 
által hasogattattak s a tűz befolyása következtében egész fehér színüekké lettek. 

Egy sárga vörös színnel bemázolt, gomba alakú, magas talpcsöves edény része; egy 
kisebb jól kiégett agyag-gyöngy s egy hal állkapcza része. 

Négyszögű s vastag bronz sodronyból két fekvő «S» alakban kanyarított, karczoló 
eszköz. Két, egymástól 2"7 ctm. távolságban levő, hegyes Kampókban végződik, s ugyanily 

IV. 36. távolságban vonul egymással párhuzamosan a sodrony többi kanyarulataiban. A hegyes 
kampókkal ellentett vége úgy görbült, hogy összenyomni nem lehet, s lia a mi valószínű — 
edénydiszítések karczolására használtatott, mindig egyenlő távolságban marad két hegyes 
vége. Hossza 6*4 ctm. 

71. szám. Elszórtan a 69. számú lakás körül : 
Tizenkét darab szarvas-agancs hegye, melyből azonban csak három vau kidolgozva 

és pedig hegyén kicsiszolva, valamint 5 csiszolt csont-tü. 
Zöld kőből csiszolt trapéz alakú véső. Hossza 3'5 ctm., szélessége élénél 3 ctm., 

fejénél 1'5 ctm. 
Két jáspis nucleus, tizenhat darab jáspis penge, egy jáspis vakaró, két keskeny s igen 

éles obsidián szilánk. Az egyik jáspis kés alsó részén keskenyre volt hasogatva, hogy nyélbe 
lehetett illeszteni. 

72. szám. Néhány ölnyi területen elszórtan a korhanyföld között : 
Egy nagy jáspis nucleus; kilencz jáspis s egy obsidián szilánk. 
Hét különböző nagyságú csiszolt csont-tü ; egy lapos csont eszköz, mely egyik végén 

félkör alakra csiszolt s egy munkálatlan szarvas-agancs. 
Egy szemcsékkel kevert, durva vörös agyagú s tökéletlenül égetett edényke. Magas-

sága 3 ctm. s belső ürförgatát csak egy újj töltheti ki. 
Egy kőtörmelékkel kevert agyaghói készült durva kanál. Mélysége 5 ctm., hossza 

az átfúrt rövid nyéllel együtt 10 ctm. s szélessége 6 ctm. 
Egy csiszolt kő-baltának töredéke. A balta a fúrás részén törött volt el s azután 

festékdörzsölésre használták, mert igen élénk vörös színű festékmáz tapad rajta vékony 
lemezkékben. 

73. szám. Mélyen a fekete korliany-réteg alján elszórtan: 
Két jáspis nucleus; tizennyolcz jáspis s egy obsidián penge. 
Négy csiszolt csont-tű s egy munkálatlan agancs-darab. 
Két csiszolt kő-baltának töredéke. Mind a kettő fekete szarukőből vau s fúrásrészén 

törött el. 
Egy törött, de összeállítható tál kifelé kanyarodó s többszörös lelapítással díszített 
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peremmel. Öblös részén is hármas lelapításssl bír. Fülét egy 3 ctm. hosszú vízszintesen ter-
jedő s ugyanoly irányban átfúrt vékony cső képezi, melybe csak fonál fűzhető. 

Egy rövid, átfúrt szárú agyag kanál töredéke s egy törés-részein tompára kopott 
magas szarv alakú edényfül. 

74. szám. Úgy látszik egykor szabad tűzhely volt. Nem igen mélyen, temérdek ége-
tett tűzpad darab, hamu s sok feltörött állati csont között : 

Egy nagy jáspis nucleus s huszonkét jáspis penge. 
Négy tompa hegyű csiszolt csont-tü. 
Egy 4*5 ctm. széles mészkő darab. Sima felületén három mély barázda van, mely 

valószínűleg csont eszközök csiszolására szolgált. 
Egy 11 ctm. széles, tojásdad alakú, sima kő golyó, melyet valamely fehér színű 

anyag dörzsölésére használtak, mert kréta vagy mész tapad rajta lemezekben, ép úgy, a mint 
eddig némely kövön a vörös festéket találtuk. 

Egy nagy őrlő kőnek s egy lapos homokkőnek csillag alakra csiszolt töredéke. 
Három, erősen kiégett agyag pyramis s több szarv alakú függélyesen átlyukasztott 

nagy edényfül. 
Egy durva, vörösre égetett, nagy ép edény, s igen sok szemcsés agyagú durva edény-

nek töredéke. E töredékek között több élénk vörös színű festéssel diszíttetett, de a kréta-
betétes diszítésnak legkisebb darabja sincs. 

75. szám. A lösz fölött csak 45 centiméternyire volt a fekete színű korhany föld s e 
csekély mélységben találtatott elszórtan: 

Egy 12 ctm. hosszú bronz tű. Felfordított kúp alakú fejét párhuzamosan karczolt 
vonalak futják körül. 

Három silexből hasogatott késpenge. 
Egy 15 ctm. hosszú agancsból készült igen szép véső. Egyik végét az agancsrózsa 

képezi, s mind a két oldalán egész hosszában faragott és csiszolt. 
76. szám. Tisztán kivehető kerek, szabályos, hordó alakú lakás. Találtatott benne : 
Részint a lakásban, részint körülötte kilencz nucleus, negyvenkét penge és tizenkét 

vakaró, legnagyobbrészt jáspis s csak kivételesen silexből hasogatva. 
Hat különböző alakú s nagyságú csiszolt dolgozó kő s egy kerek, nehéz hajító kő. 
Egy 10 ctm. széles, hossznégyszögre csiszolt mészkő, melynek közepén két, párhu-

zamosan haladó 1*5 ctm. széles kiálló szalag vonul végig. Lehetséges, hogy öntőmintának 
fele része volt. 

Egy apró, jól kiégetett agyag golyó s néhány igen nagy és nehéz agyag tömb. 
Három csiszolt csont-tű, egy agyag gyöngy s egy munkálatlan patakkavics. 
Egy durva készítésű, rövid, átfúrt szárral biró agyag kanál ; egy cseréptöredék, mely 

kerekre csíszoltatott, de nincs még átfúrva ; s három fehér szemcsékkel kevert vörös agyag-
ból készült, szarvalakú nagy edényfül csiszolt törésszélekkel. 

Egy henger alakú, lapos fenekű agyag pohár. Fenekének átmérője 5*5 ctm. 
Két apró, fekete színű s fényesre simított 4 és 6 ctm. magas edényke, az egyiknek 

öblös részén átfúrt igen picziny bütykök vannak. 
Két függőleges karczolatokkal díszített ép edény s egy másik durva edény, melynek 

vízszintesen kiálló lapos nyujtványa újjbenyomás által félhold alakúra nyomatott. 
10* 



76 

Néhány nagy és nehéz edényborító, felső részén félköríves vastag markolattal. 
Temérdek cseréptöredék, sok állati csont, munkálatlan szarvas-agancs, bölény- és 

egy vastag részén fűrészelt zerge-szarv. 
A lakás fenekén az oldalfal tövében huszonegy agyag pyramis, melyek közül kettő-

nek felső részén ferde kereszt, van az egyiken újj-mélyedés, s a többi pedig sima. 
A mint már a fentebbi 57. sz. üregnél, úgy itt is ismét e nagy számú pyramisokkal 

a félhold alakú nyakpárnáknak tartott agyag tárgyakból a lakás-üreg falai körül heverve 
négy példányt találtunk, melyek igen darabos agyagból levén készülve, közűlök három egé-

III. 28. szen szétmállott, a negyediket pedig sikerült összeragasztani. Ez is mint a többi példány 
darabos durva agyagból készült ugyan, de külső felülete jól iszapolt agyaggal van bevonva s 
fényesre simítva. Díszítése mind a két oldalán egyforma s két sarkán kör közötti pont, köze-
pén pedig felső «S» alakból áll s mindez újjal mélyíttetett az agyagba. Hossza 28 ctm., 
magassága a széleken 15• 5 ctm. s közepén 11'5 ctm., szélessége a talpán 10 ctm., felső 
félköríves részén pedig 7 ctm. 

77. szám. Tojásdad alakú, tisztán kivehető lakás, a mostani felszíntől számítottan 
220 ctm. mélyen. Az üreg hossza 320 ctm. s szélessége 264. ctm. Benn: 

Egy picziny s igen vékony bronz sodrony s bronz lemezke töredéke. 
Hat jáspis nucleus, tizenhét jáspis s két obsidián penge; öt jáspis vakaró. 
Három csiszolt csont-tű ; egy csiszolt csont-véső, s négy, felületén simára csiszolt 

agyag gyöngy. 
Egy vadkan-agyarból hasogatott s csiszolás által hosszában kiélesített vakaró. 
Egy nagy edényborító, melynek törésén tisztán láthatni, hogy felső félköríves marko-

lata külön készült s már félig égetve nyomatott mind a két végén levő hegyes nyujtványával 
a nyers borítóba s úgy égettetett másodszor. 

Tizennyolcz jól kiégett, közép nagyságú agyag pyramis. 
Sok állati csont, agancs-darab, s temérdek durva edény töredéke, de egyetlen egy 

edény sem volt ép. 
78. szám. A beszakadt s beiszapolt földtől szépen elvált kerek üreg ; mely kétséget 

kizárólag lakás gyanánt szolgált. Átmérője 197 ctm. s magassága 179 ctm., mit azonban 
csak a boltivezet alsó részéből számíthattam ki, mert a lakás már beszakadt volt. A lakás 
alsó részét egész körben egy 27 ctm. magas s 23 ctm. széles, az oldalfalakba ásott földpad 
veszi körül, mely ép úgy szolgálhatott tárgyak tartására, mint ülésre. A lakás fenekén és pedig 
körülbelül közepén zöldeskés érez salakot találtunk, de hogy hogyan került az ide, azt annál 
kevésbbé értem, mert az üregben semmi hamu nem volt. A földpadon és pedig hátsó részén 
egy igen jól conservált, világos zöld színű patinával bevont 10 5 ctm. hosszú bronz tű feküdt. 
Feje a tűnek nincsen, hanem vastag végén, körben futó párhuzamos vonalak között ciseli-
rozott zigzug vonalakkal díszíttetett. 

Találtunk még azonfelül az üregben : öt jáspis pengét ; egy trapéz alakú 2*5 ctm. 
hosszú, fehéres színű kőből csiszolt vésőt; egy koromfekete színű, szépen csiszolt kő-baltá-
nak töredékét és egy barna patinájú 13*5 ctm. hosszú s 4 mm. vastag réz vésőt, mely hosz-

IV. 37. szában csak egyik oldalán lapos, a többi részén domború. Csak az egyik vége éles, a másik 
tompa, azonban e tompa végén nem látszik, hogy erre mérettek volna az ütések, hanem 
inkább, hogy itt eltörött. A véső tömör s erős kovácsolás által készült. 
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79. szám. Tojásdad alakú lakás, melynek belső kerületéről szépen elvált a be-
szakadt vagy behányt föld. A lakás mélysége 231 ctm. s átmérője hosszában 351 ctm. 
szélességében pedig 329. Még mielőtt a lakás alsóbb részét elértük volna, 67 ctm. mélyen 
a beiszapolt korhanyföld között egy csavarmunkával készült vas horgot találtunk, melyet 
itt csak a tárgyak hü elősorolása czéljából említek fel, habár a lakásban lelt tárgyakkal 
semmiféle összefüggésben sincs. 

A lakásban következő tárgyakra akadtunk : 
Öt jáspis nucleus; tizenöt jáspis s két obsidian penge; négy jáspis vakaró; három 

csiszolt csont-tű, 
Egy 5 ctm. hosszú, 3 m. széles lapos bronz tű, mely mind a két végén véső alakra 

s élesre kovácsoltatott. Egyik lapos vége két bevésett barázda által három kiálló fogra osz-
lik. Valószínűleg karczolatos edénydíszítésnek előállítására használták s csakugyan vannak IV. 38. 
is edények, melyeken három párhuzamos vonalból álló karczolatokat találunk. 

Egy kisebb, gomba alakú talpcsöves edénynek csöve. Hossza 11 ctm., átmérője az 
alsó nyitott részén 7 ctm. s felső zárt részén 4 ctm. 

Egy szűrőhöz hasonlóan sűrűen átfúrt edény oldalfalának töredéke, valószínűleg 
ugyanoly borító volt, minőről a 43. szám alatt tétetett említés. (V. ö. I. 11., 12. ábra.) 

Egy lesímított tüzpad-darab, mely még égetetlen nyers állapotában volt átlyukasztva. 
Ezen töredéken öt átlyukasztás látható. A lyukak átmérője 5 ctm. Talán e tűzpad alatt üreg 
volt s e lyukakon át hullott abba a hamu. Ugyanilyen vastag s átlyukasztott tűzpad-darabo- IV. 311. 
kat bír a nemzeti múzeum a szelevényi őskori telepről. 

Tizenkét jól kiégett, különböző nagyságú agyag pyramis, melyek közül csak egy kisebb 
példány felső részén van meg a szokásos ferde kereszt mélyedése. 

Két nagyobb, fényesre simított agyag gyöngy s egy alsó részén lefűrészelt szarvas-
agancs. 

Néhány dolgozó kő, vadkan-agyar, sok edénytöredék és konyhai lmlladék-csont. 
80. szám. Nem-egy üregben, hanem a lakások körül elszórtan találtatott : 
Egy csiszolt kő-eszköz töredéke, melynek minden oldalán igen vastagon tapadt reá 

a vasoxyd festék. 
Hét nucleus, huszonhárom jáspis s két obsidián szilánk; kilencz jáspis vakaró. 
Egy ugorka alakú 17 ctm. hosszú s 5 ctm. vastag tömör, szürke monolithból 

gyönyörűen csiszolt kő-eszköz, mely nincs átfúrva s egyik végén éllel hír. A kő-vésőknek IV. 4 0 . 
ezen alakja ritkábban fordúl elő. Ismerek egy ilyet a berlini «Märkisches Museum »-ban, 
néhányat Robenhausenből, s a nemzeti múzeum gyűjteményében több ilyen példányt talá-
lunk. Átfúrás ezeken nincs. 

Patakkavicsból hasogatott darab, mely festékdörzsölésre használtatott. 
Egy csiszolt, de használat folytán a legtöbb oldaláról lehasogatott kő-baltatöredék, 

melyet vörös festék dörzsölésére használtak. 
Egy tompa fokú kő-baltának töredéke. 
Egy 2 ctm. széles, hosszú, s élesfokú, szabályosan csiszolt baltának fele része ; 

erre szintén igen erősen tapadt a vörös festék, melynek dörzsölésére használtatott volt. 
Egy idomtalan de kidolgozott kő-darab, s egy másik, négyszögletűre csiszolt, de még 

befejezetlen kő-eszköz. 
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Egy csont kanál feje; egy igen picziny agyag pyramis s néhány nehéz agyag tömb. 
Egy lapos agyag karika. Átfúrt részén mind a két oldalán kidomborodik. 

IV. 41. Egy a balta átfúrásánál kiesett kő-dugasz. Hossza 1*5 ctm. Átmérője az egyik végén 
1\5 ctm., a másikon 1 ctm. 

Ugyanilyen kő-dugasz, de puhább homokkőből s jóval nagyobb. Hossza 4 ctm. 
Átmérője D5 ctm. 

Egy 8 ctm. hosszú háromszög alakú, nem átfúrt, hanem tokba illeszthető, zöld 
IV. 42. köböl csiszolt gyönyörű balta. Elével ellentett csúcsos része illett agancs vagy fa tokba. 

Miután áttetsző széle feltűnt nekem — analysáltattam azt Bécsben, s kitűnt, liogy csakugyan 
nephrit. Hasonló azon nephrit baltákhoz, melyek Zala-Apátiból kerültek a bécsi múzeumba, 
azon egy különbséggel, liogy a lengyeli példány valamivel sötétebb színű. 

Egy breccia tömeg közé szorult jáspis kés. 
Egy picziny, nem egészen 1 ctm. átmérőjű, vörösre égetett s igen vékonyan átfúrt 

agyag gyöngyöcske. 
Egy igen durva, idomtalan agyag födöcske. Alsó része homorú, felső része gombban 

végződik, magassága 2 ctm. Alsó homorú részének átmérője 3'5 ctm. 
Egy 3 ctm. átmérőjű, igen vékonyan átfúrt agyag golyó ; még két, szintén átfúrt, de 

jóval nagyobb példány. 
Egy fekete színű, simára fényesített, díszítés nélküli nagy agyag gyöngy. 
Egy igen picziny, krétabetéttel díszített edényke, melybe a kéz kis újja is alig fér be. 
Egy kő-vésőnek használat folytán lepattogott éle. 
Két, sötét zöld patinával bevont bronz lemezecske, melyek egyikébe egy kerek kis 

mélyedés van verve. 
Egy igen durva, gömb alakú, öblös részén bütykökkel ellátott s felső részén kerek 

szük nyílással biró ép edény. 
81. szám. A sárga színű löszben egy fekete földdel behányt mély ér látszott, de 

kitisztítása után sem lehetett kivenni, hogy egykor árok vagy lakás lett volna. Benne : 
Egy agyagból készült, egészen sértetlen harang alakú borító, minőt már a 43. számú 

üregben találtunk. Felső nyílása körül két szarva jobban kampós mint a 43. számú üreg 
példányán (v. ö. I. 11., 12.) s alsó nyitott része is szélesebb. Erről már tisztábban láthatni, 
hogy csakis leborított helyzetben volt használható. Magassága 11 ctm. Alsó nyitott részének 
átmérője 11 ctm. A felső kerek nyilás átmérője 2'5 ctm. 

Egy félig kész kőbalta. Alakja még idomtalan, éle ugyan már tökéletes, de fokán 
még befejezetlen, csiszolása is csak még nagyjában történt. Átfúrása megkezdetett s a cső 
alakú eszköz dörzsölése által támadt kő-dugasz még benne van a balta közepén, habár felé-

IV. 43 . nél tovább jutottak már a csak egy oldalon megkezdett fúrással. A balta hossza 10-5 ctm., a 
megkezdett lyuk átmérője U5 ctm. Általában azt találjuk a külföld félig átfúrt kőeszközein 
is, liogy a félig kész baltán kezdték már meg az átfúrást s csak azután fejezték be teljesen a 
csiszolást. Valószínűleg az átfúrásnál nem mindegyik példány kerülte ki a törés veszélyét, 
a midőn kárba veszett volna a szintén elég vesződséges csiszolási munka. 

Húsz darab részint silex, részint jáspis penge, s egy rövid átfúrt szárú agyag kanál. 
Golyó alakú öblös ép edény, három átfúrt s díszített füllel. Díszítése a felső részen 

krétabetétes, az alsó részen karczolatos. Magassága 16 ctm. öblös részének átmérője 18 ctm. 
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82. szám. Az őskori temetőhely körül elszórtan : 
Egy szép dolichocephal fej, melynek egész koponyateteje le van vágva s sehol sem 

találtatott meg annak hiányzó része. Lehetséges, hogy a halál után készakarva történt e 
csonkítás s a trepanatiónak egy neme, hol a calvaria (koponyatető) e részét ereklye gyanánt 
tették el. 

Szarvas-agancsból készült baltatok, melyen a nyél számára készült nagyobb, függé-
lyesen át tört lyuk négyszögű, a kő-balta befogadására készített vízszintes lyuk pedig kerek. 
A baltatok hossza 11 ctm. 

Egy 4 ctm. hosszú s 2 ctm. széles, igen tökéletesen csiszolt csont-véső. 
Egy 6 ctm. hosszú, 3 ctm. széles, s 2'5 ctm. vastag kő-véső. Felső része négyszögű, 

rézsútosan csiszolt, éle felé pedig valamivel szélesebb. 
Trapez alakú lapos s ólén rézsútosan csiszolt kő-véső. Magassága 7 ctm., szélessége 

fölül 3 alul 5 ctm. 
Egy csiszolt mészkődarab, s egy mészkéreggel bevont munkálatlan patakkavics. 
Egy csiszolt kőbaltának hasogatott szilánkja, s két csiszolt dolgozó kő. 
Három jáspis nucleus ; egy 7 ctm. hosszú s 2 ctm. széles szépen hasogatott jáspis 

kés ; egy vékony obsidian szilánk, két csiszolt kőbaltának töredéke. 
Egy hosszabb csontból készült s csak egyik végén csiszolt csont-véső. 
Egy szárcsontból csiszolt hegyes tű és egy másik lapos s mind a két végén kiliegye-

sített 7 ctm. hosszú csont-tű. 
Két jól égetett agyag gyöngy, melyek egyike concentrions körök s azok közepén egy 

ferde kereszt, valamint pontokkal díszíttetett. E díszítés mélyen karczoltatott az agyagba. 
Egy 9 ctm. átmérőjű kerek s hosszúkás, felületén fényesre simított, s átfúrt agyag 

tömb ós egy közép nagyságú agyag pyramis. 
Egy 22 ctm. magas s felső részén ugyanoly széles, vastag falú s durva készítésű 

edény. Díszítése ujjbenyomásos koszorúból áll, melynek egyik töredékén meglátszik, hogy 
külön készült s nyers állapotában ragasztatott az edényre. Ugyanily módon ragasztottak a 
felső-ausztriai czőlőpépítményekben kerekeket, díszítés gyanánt, az edények oldalfalára. 

Egy szűk fenekű, közepén öblös, s fölül magas nyakú, díszítés nélküli fe-
kete edény. 

Egy 11 ctm. magas, pohár alakban egyenesen emelkedő s függőleges karczolatokkal 
díszített agyag edény. 

Keményre égett kerek s hosszú agyag tömb, mely hosszában picziny lyukkal van 
átfúrva. Külső oldalán hosszában három barázdával bír. Valószínűleg fonálon függő nehezék 
gyanánt szolgált. 

Egy állati alsó állkapcza, melynek a hajlás szögleténél kerek áttört lyuka van. 
A lyuk, melynek álmérője nem egész 1 ctmétert tesz ki, valószínűleg a gyilkoló fegyver-
nek nyoma. 

Egy vékony bronz lemez darabja és 1*4 ctm. átmérőjű öntött bronz karika. 
Két édesvízi kagyló; két igen erős vadkan - agyar ; egy nagy bos priscus szarva, mely 

még a fej felerészén van, és négy munkálatlan szarvas-agancs. 
Egy tiszta grapbitból készült edénynek vastag s erősen lefelé kanyarított perem-

darabja. Ily graphit edények hasonló vastag peremmel előfordúlnak Magyarország, Karintia, 
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Alsó-Ausztria-, Szilézia-, Morva- és Csehországban.* Megjegyzendő azonban, hogy a tiszta 
graphitból készült edények középkoriak s a praehistoricummal semmiféle összefüggésben 
nincsenek. 

83. szám. Az előbbeni lakások körül elszórtan : 
Egy fél ctméternél valamivel vastagabb öntött bronz darab. 
Két apró jáspis nucleus; tizenkilencz jáspis, két obsidián s egy szürke silex penge; 

két félkörívben csorbított vakaró. 
Egy ép s egy félig ép gomba alakú talpcsöves agyag edény. Az ép példány vörös 

festékkel volt díszítve s még most is megbítszik annak nyoma. A talpcső hossza 13 ctm. 
Felső zárt részén a cső kissé szűkebb mint alsó nyitott részén, hol 8 ctm. átmérőjű. 

Két picziny edényke. Az egyiknek igen apró nyujtványa át van fúrva s roppant tinóin 
karczolatos díszítése kréta agyaggal van kitöltve. 

Egymás mellett fekve, négy átfúrt s kerekre csiszolt cserép darab. Kettő ezek közül 
krétabetétes, kettő pedig karczolatokkal díszített edényből készült. (Y. ö. I. 13.) 

84. szám. A lakások körüli nagyobb területen elszórtan : 
Tizennégy nagyobb nucleus; ötven részint jáspis, részint szürke silex penge; két 

picziny obsidian szilánk; tizenkét legnagyobbrészt egyenes vonalban csorbított vakaró. 
A pengék egyikének alsó részén fekete szurok tapadt, melylyel valószínűleg a nyélbe tapasz-
tották. Szurkot a prseliistoricus népek úgy látszik általánosan használtak a kőszilánkok 
megerősítéséhez. A stockholmi múzeum szép csont szigonyaiba (Harpune) mindig szurokkal 
erősítették az éles s hegyes kőszilánkokat, s telepünkön többszörösen akadtunk már nagyobb 
szurokdarabokra. 

Egy zöld kőből csiszolt s átfúrt balta töredéke s egy trapéz alakú kisebb, csiszolt 
kővéső. 

Egy 15 ctm. bosszú átfúrt s csiszolt csont-kalapács. Az átfúrt lyuk átmérője 2 ctm. 
Két szarvas-agancsból készült szerszámnyél, melynél az agancs hosszában, a sejtes 

puha részben vájt lyukon kívül, az agancsszárnak egyik fele része megmaradt, hogy a mély 
kivájt üregbe illesztett szerszám még azonfelül a nyélnek lapos nyújtványához kötve erőseb-
ben tartsa össze a szerszámot nyelével. 

Tíz darab, csak egyik végén kihegyesített, csiszolt csont-tű. 
Egy 18 ctm. hosszú agancs szerszám, mely nem csak vastag végén faragott, hanem 

hosszában két oldalon laposra van vágva. 
Egy nagy szarvas-agancs, melynek mellékágai lefűrészeltettek; egy alsó részén simán 

vágott zergeszarv s egy erős vadkan-agyar. 
Négy, minden díszítés nélküli, jól égetett agyag gyöngy, és egy kúp alakú függélyesen 

átfúrt orsógomb. 
Négy tökéletlenül égetett s átfúrt agyag^yramis töredéke, melyek közül csak egyik-

nek felső részén van meg a mélyen vájt ferde kereszt. 
Durva szemcsékkel kevert agyagból készült, s félig égett, rövid átfúrt szárú kanál. 
Egy 10 ctm. magas s 8 ctm. átmérőjű, pohár idomú edény, vízszintesen átfúrt 

kisebb füllel s bütyökkel. 

* Meyer «Gurina» 73. lap. 
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Egy magas nyakú és ívezetes fülű díszítés nélküli edény. 
Egy 5 ctm. magas s felső tágas részén 12 ctm. átmérőjű, egyszerű agyagcsésze. 
Egy 8 ctm. átmérőjű s csúcsban végződő edényfödő. Díszítése a külső részen IV .44 .a .b . 

négy, kereszt alakban elosztott levél idomú mélyedés s azok közé helyezett két pontból áll. 
Felső csücskös nyujtványa vízszintesen van átfúrva. A födő széle is két egymással ellentett 
oldalon át van fúrva, hogy azon az edényhez erősíttethessék. 

Egy nagyobb graphit darab, mely egy tisztán graphitból készült vastag edénynek 
a töredéke V. ö. 82. sz. üreget. 

bő. szám. Egy külföldi szaktudós látogatása alkalmával abban hagytuk a lakások 
körüli munkát s a temetőben kezdtünk egy üreget kiásni, hogy bemutathassunk egyet azon 
zsugorítva fekvő helyzetben eltemetett csontvázak közül, melyek ujabb időben kiválóan 
fölkeltették a régészek figyelmét. Olaszországban Chierici,1 Csehországban pedig Jelinek2 

szolgáltatott számos leletből ujabb adatokat a zsugorítva fekvő halottak (liegende Hocker) 
eddigi eléggé gyér ismeretéhez. Ez ujabb adatokat akarom e helyen pótolni. Prága 
közelében Branik-Hodkovicky községek határában hét csontváz találtatott, melyek jobb 
oldalon fekve, jobb kézzel a halánték alá nyúlva olykép voltak erősen összezsugorítva, hogy 
a fej dél, a láb észak felé s az arcz kelet felé fordult. A mieinktől eltérő különbség 
csak az, hogy egynek kivételével valamennyi faragatlan kövekből rakott sírban találtatott. 
Az edények grapliitosak s korongon készültek, alakjok azonban hasonló a mieinkhez s ezek 
nemcsak a sírban voltak, hanem a sír fölött is, közvetetlenül a humus alatt, hol erős tűznek 
látszott nyoma. A csontvázak mellett bronzok voltak s a homokos talaj alá rejtett csontok, 
az állkapczát kivéve, az érintés után elporladtak. BecJdinhen Raudnic mellett (Csehország) a 
mieinkkel teljesen azonos irányítású, jobb oldalon fekvő, zsugorított s patinától festett 5 csont-
váz találtatott, kősír nélkül, nem is egész 40 ctm. mélységben. Az edények legnagyobbrészt 
korongon készültek szürke, vékony falazatú agyagból. A koponyák kivétel nélkül dolichoce-
phalok s így eredeti, még egészen tiszta fajra engednek következtetni, a mit Csehországban 
már ismételten constatáltak. Kunewald3 mellett Morvaországban egy dombon 10 sírra akad-
tak, melyek két sorban voltak s a tetemek délkeletről északnyugati irányban összezsugorított 
kézzel és lábbal a bal oldalon fekve találtattak 0*90 egész 1*50 ctm. mélységben, a jelenlegi 
korlianyrétegnek nem egészen alsó részében. Mellékletök apróbb fekete edényekből s néhány 
bronz ékszerből állott. A koponyák némelyike trepanált volt. Ugyanilyenek még Cseh-
országban Kl.-Cicevic, Schallan és Unetic-ban találtattak. 

Olaszországban Chierici ismertet Remedello- (bresciai kerület), Cumarola- (modenai 
kerület), Scurgola- (római kerület), és Cantalupóból (római kerület) egy új paletnologiai cso-
portot, melyet «eneo-litico»-nak nevezel, m e r t e sírmezőkben a csontvázak mellékletei 
remek kő fegyverekből állanak, a melyek között azonban réz és bronz fegyverek, főleg tőrök 
találtatnak. A csontvázak nyújtott és zsugorítva fekvő helyzetben vaunak eltemetve, mellék-
letük azonban egy ugyanazon korra vall. A Pó környékén levő remedelloi sírmezőből már 

1 Bulletino fii Paletnologia Italiana an X, Nro 9, 10: I sepolchri di Remedello nel Bresciano e i Pelasgi 
in Italia, és Anno XI, 9, 10 : Nro Nuovi scavi sepolcreto di Remedello. 

2 «Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien» XIV. В. IV. H. Jelinek «Ans den Grab-
städten der liegenden Hocker. » 

3 «Mitth. d. anthr. Gesellschaft in Wien» XIV. 2. és 3. F. 59. 1. 

Archœologiai Közlemények. XVI. kötet. и 
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80-nál több sírt bontottak fel, melyek minden irányítási szabály nélkül általában nyújtott 
helyzetben s csak részben összehúzott lábbal oldalt fekvő (és pedig váltakozva jobb és hal 
oldalon) helyzetben találtattak. Sőt egy esetben ülő s más esetben a liissarlikiakhoz hasonló, 
térden fekvő helyzetet constatáltak. A testeket a puszta földbe ugyan, de oval alakú sírgödörbe 
fektették. A koponyák doliclioceplialok és brachicephalok. 

A cantalupo-i sírmezőben is kétféle a fekvési helyzet ; «scheletro alquanto raggrupato» 
és «scheletro quasi disteso». 

Mind e körülmények s a számos temetkezési változat mindmegannyi eltérések a 
Lengyelen szigorú következetességgel megtartott szabályosságtól. De a tárgyak is, melyek 
ez egész csoportnál nagyon határozott s egyöntetű typust mutatnak — teljesen elütnek a 
lengy ebektől. 

Felső-Ausztriában P. Earner Lambert födözött fel Roggendoríban (Ober-Hollabrunn 
járás) egy ugyanily sírmezőt zsugorítva fekvő csontvázakkal, kő eszközök és bronz pipere-
tárgyak mellékletével. A «Mittheilung der Anthropologischen Gesellschaft in Wien» 1883, 
XIII. B.-ban írja le az 1878 óta napfényre került összesen hét csontvázat ós mellékletét; 
azonban ez évben hozzám intézett levelében tudatja : hogy azóta számos s igen fontos új 
leletekre akadt, melyeket terjedelmesebb munkában szándékozik közzé tenni. E leletek egyes 
körülményei feltűnő hasonlatosságot mutatnak a lengyeliekkel. Valamennyi zsugorítva fekvő 
helyzetben van eltemetve, úgy hogy fejők délnek fekszik s arczuk keletnek fordul. A mostani 
felülettől csak 0 ' 5 — 0 5 5 ctm. mélyen feküsznek, tehát lehetséges, hogy azokat is nem sír-
gödörbe, hanem csak a földfelületre fektették s úgy kotortak föléjük ismét földet. Feltűnő, 
hogy a hét csontváz között is volt egy, mely összehúzott térdekkel, s arczczal földre borult 
helyzetben találtatott; tehát ugyanazon változat, mely Hissarlik (Hanai-Tepeli) s Remedelló-
ban is észleltetett. A koponyák határozott dolichoceplial tvpusa, a bronz fegyverek hiánya, s 
az edényeken a bütyök-dísz, valamint terjedelmes öblük melletti picziny fenék — mindmeg-
annyi analógiák a lengyeli teleppel. 

Legérdekesebb — mint P. Earner leveléből értesülök, — hogy ujabban ugyanott 
megtalálták a lakásokat is, melyek szintén méhkas alakú s felülről nyiló, egészen földbe 
ásott üregekből állanak. 

Telepünkön a 85 sz. üregben igen szép, teljesen ép csontvázra akadtunk, mely a szo-
kott szigorúan következetes irányban, keletfelé fordultan jobb oldalán feküdt, erősen össze-
zsugorított kézzel és lábbal. Melléklete a következőkből állott: 

Az állkapcza alatt tizenhét tertiär dentalium csiga, melyek legnagyobbrészt barna 
vörös mázzal vannak bevonva. Ez egyenes és hosszú fossil csigák között három picziny, 
lajtos érez gyöngyöcske volt, melyekben az érczet egészen átmarta a világos zöld színű 
patina. Mélyebben kutatva a nyakcsigolya körül ismét tizenkilencz dentalium csigát leltünk, 
melyeken szintén meglátszik a vörös máznak nyoma. E csigácskák között — némelyiken 
még reá fűzve, — tizennégy lapos, apró érez gyöngy hevert. Miután már ismételten többszö-
rösen akadtunk e dentaliumok között ily lapos érez gyöngyökre, nagyon valószínűnek látszik, 
hogy az egész nyakék úgy alakult, hogy az egymásba illesztett dentaliumokat a reá fűzött 
érez gyöngyök tartották erősebben össze. 

Dentaliumokból vagy madárcsontokból, közben alkalmazott apró gyöngyökkel szalag-
ékszert alkotnak Amerika vad törzsei, melyet a fej hátsó részére alkalmaznak úgy, hogy elég 
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hosszúan lóg le a háton.1 Amerika legészakibb részén lakó indiánoknál Swan2 egy különös 
fejdíszt látott, mely dentalimnnak héjjaiból összeállított szalagból áll s ez diadem gyanánt a 
fejet övedzi körül s mind a két oldalán ugyanilyen módon készült szalag lóg le. A kobani3 

(Kaukazus) praehistoricus sírmezöben dentalium helyett bronz csövekből alkotott tagozott 
láncz-szalagokat találtak. Különben ugyanilyen réz csövecskéket már ismételten találtunk 
a dentaliumok mellett, a lengyeli csontvázakon is. 

A kar körül egy gyönyörű ősi kagylóból vágott tojásdad alakú karperecz. Hosszátmé-
rője 8 ctm., szélességi átmérője 7 ctm. Legvastagabb részén 1*8 ctm.-t tesz ki, mely azután 
mind a két részén szabályosan keskenyedik s legkeskenyebb részén 0*8 ctm. Több helyen 
még vastagon tapad rajta a barnavörös máz. Legszélesebb részén egymás mellett, egymástól egy 
ctm. távolságban három lyuk van ; mely lyukakon át valószínűleg ismét nagyobb ősi kagyló-
bélből készült gyöngyök csüngtek, mert a karperecz mellett csakugyan találtunk 1*5 ctm. 
hosszú s 0*8 ctm. vastag, ugyanolyan kagylóbélből készült s hosszában átfúrt nagyobb gyön-
gyöket. A karpereczen van ugyan még két helyen rézsútosan s szabálytalanul átmart lyuk, IV. 45 . 
azonban meglátszik rajtok, hogy az idő vas foga marta azokat a kagyló-állományba. 

A bal kéz mellett egy ketté törött, világos szürke színű silex penge. 
Egy igen szép, 13 ctm. hosszú s 3*5 cmt. széles, szürke kőből csiszolt balta. Az átfúrt 

lyuk átmérője 1*5 ctm. Kevéssé volt még használva. Általában kevés kivétellel csak a tete-
mek mellett találunk ép kőbaltákat. 

Az arcz előtt egy jól kiégetett, durva, egyszerű ép edényke. 
Egy agyarból hasogatott s csiszolás által kiélesített kés. 
A test hosszában egy egészen fehéres színű 2*5 ctm. széles s 12 ctm. hosszú igen IV. 46. 

szép és szabályosan készült silex kés. 
Egy tölcsér alakú 3 ctm. hosszú s vastagabb végén 0*5 ctm. széles csiga, mely vasta-

gabb részén át van lyukasztva. 
Egy finom szemcsékkel kevert agyagból készült, igen porladozó edény, mely fekete 

alapon vörösre volt bemázolva. Az edény körül mész üledék rakodott le, mely az edény vörös 
mázolását is magába vette. E porladozó edényből csak néhány töredéket lehetett kiszedni-

86. szám. Az előbbeni lakások helyén ismét egy alsó részében ép, tojásdad akalú üreg. 
Mélysége 2G0 ctm. Hossza 242 ctm. s szélessége 237 ctm. Legnagyobbrészt a lakásban s 
csak csekély részben a lakás körül következő tárgyak voltak : 

Tíz nagyobb nucleus, melyek minden oldaláról szilánkok hasogattattak. 
Tizenöt, legnagyobbrészt jáspisból igen szabályosan hasogatott késpenge. Két pengé-

nek alsó vége gondos csorbítás által keskeny ós hosszú csúcscsal bír, melyet nyélbe illesztettek 
volt, s e keskeny részén fehér színű vastag anyag tapad, melylyel valószínűleg ép úgy mint 
a szurokkal nyélbe erősítették a pengét. 

Huszonegy jáspis darab, mely a kő-kések készítése alkalmával mint hasznavehetetlen 
töredék maradt fenn. 

1 Vircliow R.: «Das Gräberfeld von Eoban». 40. 1. 
2 James G. Swan : The Indians of Cape Flattery (Smithsonian Contribution), Washington 1869. p. 16. 

fig. 3. id. Vircliow R. : u. o. 
Virchow R. : u. o. 

10* 
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Két darab, felső végén egyenes vonalban csorbított jáspis vakaró. 
Hét obsidián szilánk, melyek közül négy darab keskeny, hosszú s igen szabályosan 

készült késpenge ; az egyik széles s éles vakaró ; kettő pedig vastag hulladék darab, melyek 
hátsó része a kő természetes alakjában maradt meg, t. i. durva és ragyás. 

Egy szilánkhasogatásra használt, minden szögletén tompára kopott kődarab. 
Egy hófehér színű, áttetsző, tiszta hegyi kristály darabja. 
Négy csiszolt kőbaltának töredéke, melyek közül csak egyiken látszik meg az átfú-

rás nyoma. 
IV. 47 . Egy fölül domború, alul lapos és tompa végű, igen elhasznált csiszolt kőbalta, mely 

a fúrásrészén törött el. 
Egy sima felületű homokkő-darab, melynek keskeny csatornájában valószínűleg 

csont tűket csiszoltak. 
Nagy őrlőkőnek tizennégy töredék-darabja s három edénysimításra használt lapos 

patakkavics. 
Végén kerekre csiszolt lapos csont eszköz, mely valószínűleg edénysimításra használ-

tatott, s hét csiszolt hegyes végű csont-tű. 
Egy 34 ctm. hosszú állati szárcsont, melynek középső része simított. Korcsolya nem 

lehetett, mert nem egész hosszában, hanem csak középső részén csiszolt. Talán bőr simítá-
sára használtatott, mint manap is a czipészek a térdre fektetett bőrt ily szárcsont középső 
részével simítják. 

IV. 48 . Három darab szarvasagancs, melyek mindegyikén több oldalról mély és igen széles 
barázdájú fűrészelés kezdetett meg. Az egyiknek vége faragás által van kihegyesítve. 

Hét különböző nagyságú csonka pyramis, melyek egyikén sincs meg fölül a szokásos 
ferde kereszt. Legnagyobbrészt csak félig vannak égetve s az egyiken az égetésnek épen 
semmi nyoma, mert olyan, mint a mi szárított vályagjaink. 

Egy 26 ctm. átmérőjű, jól kiégetett agyag tömb s őt szarv alakú, függélyesen átlyu-
kasztott magas edényfül, melyek közül háromnak törésszélei simára koptak. 

Egy vastag s jól kiégetett agyag henger, mely hosszában vékonyan átlyukasztott. 
Hossza 13 ctm. s vastagsága 6 ctm. 

Egy felső részén lesimított tűzpad-darab. Alsó részén egy keresztbe fektetett vessző 
mélyedése van s egész vastagságában nagyobb lyukakkal van keresztül törve, melyeken át a 
hamut távolították el a tűzhelyről. V. ö. 79 sz. üreggel. 

Hat különböző nagyságú agyag gyöngy, s négy magas talpcsöves tálnak töredéke. 
Három, felső részén félköríves markolattal, durva agyagú nagy edényborító. Az 

edényfal vastagsága 2*5 ctm. 
Egy igen durva, szemcsés agyagból készült s kívül belül vörös színűre mázolt födő. 

Átmérője 9 ctm. A födőnek felső domború részén egy 7 ctm. hosszú, 2'5 ctm. magas s hat 
kiálló tövissel díszített bordája van, mely vízszintes irányban egymás mellett négy lyukkal 
van átfúrva. 

Sok durva, legnagyobbrészt díszítés nélküli edénytöredék, némelyeken azonban nagy 
háromszögek vannak krétával kitöltve; tűzpad-darabok; hamu; konyhai csonthulladék, 
melyek között édesvízi kagylók, egy nagy halnak gerinczcsontjai, erős vadkanagyar s külön-
féle más állati fogak találtattak. 
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87. szám. Kerek lakóhely. Mélysége 254 ctm. Hossza 245 ctm. Szélessége 213 ctm. 
Tartalma : 

Tizenhárom széles lapokkal biró jáspis nucleus ; tizenegy szépen hasogatott kö-kés ; 
nyolcz hasznavehetetlen jáspis töredék, mely a pengék készítésénél hullott el; három keskeny 
s vékony obsidian szilánk ; öt a felső végén félkör ívben csorbított silex és jáspis vakaró. 

Két igen elhasznált csiszolt kőbaltának töredéke, melyek az átfúrás helyem törtek 
el. Az egyiknek átfúrásán szabad szemmel is tisztán látható párhuzamos karczolatok vannak, 
melyek az átfúráshoz használt homok- vagy quarcz-szemek nyomai. 

Egy vadkan-agyarból hasogatott s csiszolás által kiélesített vakaró. (Y. ö. IV. 
33., 34.) 

Tíz darab különböző nagyságú, csiszolt csont-tű, melyek közül kettő mind a két végén 
kihegyesített. A legkezdetlegesebb csonthorgok szintén ugyanily alakúak, csakhogy azok középső 
részén rendesen egy kis mélyedés van a fonál megerősítésére, a mely ezeken nincs meg. 

ü t szarvas-agancs, melyek közül kettőnek hegyes vége csiszolással, más kettőé pedig 
faragással van kidolgozva. Az egyiknek vastagabb végén fúrást kezdettek. 

Egy vastag szarvas-agancs töve, mely mind a két oldalán elég simán van lefűrészelve. 
Egy vakaróhoz hasonló 2"5 ctm. s vékony nyélben végződő agyag tárgy, melynek IV. 49. 

széles végén négy kiálló fog. Valószínűleg edény-díszítésnél párhuzamos vonalak karczolá-
sára használtatott. 

Egy gomba alakú talpcsöves edénynek töredéke, mely koromfekete és fényesre simí-
tott, habár máz nélküli. A tál feneke bekarczolt ferde kereszt s a körül concentrions körökkel 
van díszítve. Kereszt-díszítés sánczunkon már a 41. sz. üregben is íordúlt elő. 

ü t nagy és durva készítésű fazéknak fenékrésze ; egy mészkő-képződménynyel bevont 
munkálatlan agancs, s egy erős vadkan-agyar. 

Hamu- vagy tűzpad-darabok ez üregben nem találtattak s így kizárólag csak lakóhely 
lehetett. 

88. szám. Kerek lakás. Mélysége 246 ctm. Hosszúsága 268 ctm. s szélessége 
214 ctm. Alsó részét nagy mennyiségű hamu borította, melyben következő tárgyak voltak: 

Kilencz nucleus ; tizenhárom szabályos kő penge ; hat szilánk-hulladék ; három szép 
obsidian penge; négy jáspis vakaró, melyek közül kettőn fekete szurok tapad, melylyel nyélbe 
erősítették; és három kisebb fekete szurokdarab. 

Három, mind a két oldalán csiszolás következtében kivájt medenczével biró puhább 
homokkő-darab. 

Hat sima kő, melynek középső medrében kő-eszközök csiszoltattak. Az egyik vörös 
homokkő mélyre csiszolt medrén kivül, vastag részén is négy keskeny barázdával, a mely-
ben vékonyabb tárgyakat, valószínűleg csont tűket élesítettek. 

Őrlő kő alsó részének hét darab töredéke, melyek közül kettőn elég vastag rétegben 
piszkos fehér színű pép tapad. 

Egy kisebb kerek kő, melynek átmérője 5 ctm. Alig tartaná az ember apró voltánál 
fogva zúzó-kőnek, azonban szintén fehér pépnek viseli a nyomát. 

Egy csiszolásra használt háromszögű, lapos kő ; s egy apró, sima patakkavics, s két 
csiszolt kőbaltának töredéke. 

Két picziny bronz lemezecske s egy bronz sodronyból készült «W» alakú szigony 
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nélküli kettős horog. E szigony nélküli kettős horgok * határozottan a legősibb alakok közé 
IV. 50. tartoznak. Leginkább a schweizi** s a felső-ausztriai czölöpépítményekben találtattak. 

Két begyesre csiszolt agancs, mely vastag végén kis lyukkal van átfúrva. 
Két vékony agancs-hegy, melyek egyikén két, másikán hót széles és mély barázda 

van fürészelve. E mély barázdák kő pengéből csorbított fürészre engednek következtetni. 
(V. ö. IV. 48.) 

Öt darab, vastag mész-szivaggal bevont, mind a két végen elég simán lefűrészelt s 
részben faragott szarvas-agancs. 

Egy szarvas-agancs, mely egyik végén hegyesre faragott s vastagabb részén kivájt, 
liogy nyelet lehetett abba illeszteni. 

Egy fossil kagylóból készült karperecznek töredéke, mely 3 ctm. széles s 1 ctm. vastag. 
(V. ö. IV. 48.) 

Öt jól kiégett, fényesre simitott, díszítés nélküli agyag gyöngy. 
Öt szarv alakú magas edényfül, melyek közül kettőnek törés szélei tompára koptak. 
Egy rövid, átfúrt szárú agyag kanál s egy edénytartó vastag agyag karika töredéke, 
Egy 11 ctm. bosszú s 5 ctm. vastag, jól égetett agyag henger, mely hosszában szíík 

lyukkal van átfúrva. 
Öt darab, felső részén minden jel nélküli átfúrt agyagpyramis, melynek oldalfalairól 

kisebb darabok pattogtak le. Valószínűleg összeütődés okozta e csonkítást s ez érv lehetne 
arra nézve, hogy ezek szövőszék nehezékei voltak. 

IV. 51. Kgy kos-szarvhoz hasonló, párhuzamos mélyedésekkel egészen körülvett agyagdarab. 
Valószínűleg a « nyakpárna » nevezet alatt ismert agyagtárgynak csúcsát képezte, vagy fül 
gyanánt alkalmazott nyujtványát egy nagy edénynek, minők Hissarlikban gyakran találtattak. 
(V. ö. Schliemann «Ilios» 659. lap> 1369. ábra.) 

IV. 52. Egy picziny 4'5 ctm. magas, igen durva készítésű, ép agyag edényke. Picziny nyaka 
2 ctm. átmérőjű nyílásban végződik; hasas részén pedig 5 ctm. az átmérője. 

Egy 12 ctm. magas s 15 ctm. széles, durván készült s vastag falazatú fazék, mely-
nek fenekét az edény belső részén fehér színű kéreg, valószínűleg ételmaradék födi. 

Hat nagy fazéknak igen vastag fenék-része, melynek majdnem mindegyikén fehér 
színű kéreg látható. 

Tíz darab munkálatlan agancs, két bölény-szarv, igen sok durva edény-töredék s 
égetett agyag-tuskók. 

89. szám. Kerek, szépen elvált lakás, a mostani felszíntől számítva 258 ctm. mélyen. 
Hossza 287 ctm. s szélessége 253 ctm. A lakás déli oldalán körülbelül 150 ctm. mélyen 
egy fülke volt, melyben edénytöredék s körülötte elszenesedett köles-mag bevert. A lakáson 
kivül pedig, de közetlenül mellette egy ép emberi koponya, de semmiféle más emberi csont 
nem volt. Magában a lakó-üregben sok hamu s edény-töredék között volt: 

Egy 1"5 ctm. átmérőjű, lapos és kerek bronz korong, melynek hátsó felén félkörben 

* V. ö. Herman Otto «Ösi elemek a magyar népies halászeszközökben». «U. Arch. Ért.» V. k. 3. szám 
159. 1., 12. ábra. 

** Mortillet «Musée préhistorique »-ban, az LXXXVIL, 1025. alatt adja egy ilyennek rajzát, mely a neu-
chateli czölöpépítményekben találtatott. 
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emelkedő ívezetje van. E bronz tárgy nem kovácsolt, hanem öntött. Gomb gyanánt alig 
szolgált, mert a fülhöz hasonló ívezet majdnem egy ctm. magasságban emelkedik ki. 

Egy L4 centimeter átmérőjű bronz félgömb, hátsó homorú felén csekély füllel. 
A sötétzöld szinű ós porhanyó patina majdnem egészen átmarta már. Ez üres, félgömb 
alakú pitykegombok a bronzkori leletek között gyakoriak és pedig vagy két ellentett részen 
apró lyukkal áttörve, vagy a korong belső homorú részében a felvarrásra szolgáló füllel. 
A bronzkor fejlettebb szakaszában általánosan elterjedt ruhadísz gyanánt szolgált. A krimi 
edényfestések után különféle ruhákon alkalmazták. A kobani (Kaukazus)1 sirmezőben leg-
nagyobbrészt a fej körűi találták, miből arra lehet következtetni, hogy süvegdíszre használ-
tatott. Nagyon gyakoriak ezek hazánkban,2 Ausztria,- Lengyel- és Németországban, sőt a 
stockholmi múzeumban is van egy helyről meglehetős számmal. 

Két 3 ctm. hosszú s L5 ctm. széles, cső-alakra hajlított bronz lemezecske, melyet 
sötétzöld patina borít. 

Egy igen vékony, két soros bronz spiralis, mely mind a két végén hegyes, s igen szép 
világos zöld színű fényes patina veszi körül. A karika átmérője L5 ctm. Valószínűleg liaj-
vagy szakál-göndörítő3 volt, minők nemcsak Schliemann trójai ásatásaiban, hanem a czölöp-
építményekben is előfordúlnak. 

Négy szabályos kő penge s hét hasznavehetetlen, szabálytalan jáspis szilánk. 
Egy trapéz alakú sötét-szürke, kőből csiszolt véső s egy csiszolt kő-baltának 

töredéke. 
Egy csiszolt kő-eszköznek töredéke, mely egyik oldalán sűrűen egymás mellett egyen-

közűen barázdált. 
Egy dülény négyszögű lapos és sima dolgozó kő, hosszúsága 1 0 6 ctm., szélessége 

5*5 ctm. 
Egy 8 ctm. hosszú s 5'4 ctm. széles, fehér színű kőből, trapéz alakra csiszolt balta. 

Erős használat folytán, mind a két oldalról nagyobb szilánkok pattogtak le, éle azonban még 
egészen tökéletes. Mint már nagyon elhasznált és kevésbbé alkalmas szerszámmal vörös 
festéket dörzsöltek, mely vastagon tapadt e kő szerszámra. 

Egy fúrás-részén törött kő balta, melynek fokáról és mind a két oldaláról szilánkok 
pattogtak le, egyik lapján vörös festéknek nyoma látható. 

Egy henger-alakú keskeny és hosszú csiszolt kőbalta, mely picziny átfúrásánál 
törött el. A balta hossza fokától az átfúrásig 7 ctm. s vastagsága 2 ctm.. 

Egy körte alakú, agyagból készült, fekete színű s jól kiégetett orsógomb. Magassága 
3 ctm. Függőleges s vízszintes karczolatokkal van díszítve. 

Egy szemcsés agyagból jól kiégetett tömör s 70 centimeter szóles hamu-kotró. 
(V. ö. II. 18.) 

Egy égetett agyag-darab, mely lakás- vagy tüzpad oldalfalát díszítette. A felső sima 
részen újjal nyomtak abba csigavonalas díszítést s fehér mázzal, talán mészszel vonták be 
annak felületét, mely még most is elég vastag lemezekben látható. 

1 R. Vircliow «Das Gräberfeld von Eoban», 50. 1. 
2 Hampel «Arcli Ért.», 1886., VI. k., 1. sz., 14.1. 
3 V. ö. Heibig «Das homerische Epos» 167. 1. 
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Egy fekete színű s fényes, kettős őblü edénynek töredéke. 
Egy igen csinos, egészen épen maradt 5 ctm. magas s ugyanoly széles, vörösre ége-

tett erős edényke. Alsó része gömbölyű, fölül 25 ctm. átmérőjű kerek nyilással. s közel a 
nyíláshoz két ellentett oldalon a födő megerősítése végett át van lyukasztva. 

Egy 17 ctm. hosszú és vastag végén 1*5 ctm. széles csiszolt csont-tü, mely csak egyik 
végén van kiliegyesítve. 

Egy vadkanagyarból hasogatott s kiélesített kés ós egy állati szárcsont, mely egyik 
végén rézsútosan simára csiszoltatott. 

Egy 11 ctm. magas s igen vastag falazatú edény. Vastag, fül gyanánt szolgáló nyujt-
ványa vízszintesen van átfúrva, peremén rézsútos karczolatokkal. 

Egy másik apró G ctm. magas edényke, melyen a pereméhez egészen közel eső bütyök 
függőleges irányban van átlyukasztva. 

Egy igen durva agyagm golyóhoz hasonló edényke, melynek szélén, két ellentett olda-
lon függélyesen átlyukasztott nyujtvány van a födőnek megerősítésére. Az edény 5 ctm. magas, 
átmérője öblös részén 7 ctm. Közvetetlenül mellette egv födőcske feküdt, mely bizonyára liozzá 
tartozik, mert egészen reá illik az edényre. A födő széle két ellentett részén át van fúrva, a 
közepén pedig függélyesen emelkedő 1 "5 ctm. magas tövis, mely körül díszítés gyanánt 

y néhány mélyített szabálytalan kör vonul. 
54. b. a. Egy durva agyagú, vörösre égetett ép tál. Magassága 10 ctm., átmérője a felső 

részén 15 ctm. 
Hat jól kiégett agyag pyramis, melyek közül csak egynek felső csonka részén van meg 

a ferde kereszt mélyedése. 
Két fekete színű s fényesre simított agyag gyöngy s egy graphit darab. 
Egy 24 ctm. hosszú s 17 ctm. szóles kő-darab, mely felső részén sima, alul pedig 

domború; egy tojásdad alakú 8 ctm. széles s 13 ctm. hosszú, őrlésnél használt zúzó-kő; egy 
csiszolt vékony homokkő-lap. 

Egy magas, gomba-alakú talpcsöves tálnak töredéke, valamint sok cserép-darab s 
konyhai hulladék csont. 

90. szám. Kerek lakás 269 ctm. mélyen. Hossza 310 ctm. s szélessége 300 ctm. 
Benne igen sok hamu, temérdek edény-töredék, állati csont-liulladék s azon kívül: 

Tizenhét nagy jáspis mag-kő, melyekről szilánkokat hasogattak, — lmszonnyolcz 
szabályos és szép kő-kés, melyek közül több példányon vastag szurok-kéreg látható, 
melylyel a nyélbe erősíttetett. Azt láttam e példányokon, hogy a kő-kések hosszúságának 
nagyobb része volt a nyélbe erősítve, miáltal erősebben állott a nyélben s a penge sem volt 
oly nagyon a törésnek használat alkalmával kitéve, sőt némely példányon azt látom, hogy 
a kőkés nem egyik végén, hanem néha a pengének egyik fele egész hosszában volt nyélbe 
erő sít ve. 

Negyven darab jáspis töredék, mely a kő-kések készítése alkalmával hullott le. 
Nyolcz darab, a felső végén igen szabályosan kicsorbított vakaró, némelyike mind a két 

végén ki van csorbítva, talán mert mind a két végét használták, vagy hogy a kézben tartva 
a hegyes törések ne sértsék meg a kezet. 

Tizenkét darab különböző nagyságú és alakú, jól égetett agyag gyöngy, melyek 
némelyike karczolatokkal van díszítve. 
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Hét darab igen szabályos, keskeny, fekete obsidián penge, melyek oly vékonyra vannak 
hasogatva, hogy élők majdnem a borotvával vetekedik. 

Három darab fekete obsidian hulladék, mely a mag-kőnek szélső részét képezte, mert 
az egyik felén ragyás felülettel birnak. 

Kilencz darab csiszolt csont tű, melyek legtöbb példánya mind a két végén igen 
hegyesre csiszoltatott. Az egyik 8 ctm. hosszii példány, egyik végén igen hegyes tűt, a mási-
kon pedig 1 ctm. széles csiszolt vésőt képez. 

Szarvas-agancs, mely az agancsrózsa tövén elég simán van lefűrészelve. 
Egy huszonnégyszögű s elég simára csiszolt kő-eszköz. Hossza 14 ctm., széles-

sége 7 ctm. 
Egy homokkő-darab, mely alsó részén domborúra csiszoltatott. 
Egy lapos, s félkör alakra csiszolt kő-darab, szélessége 14 ctm., szélén köröskörül 

csekély mélyedés van vájva, mely arra enged következtetni, hogy nehezék gyanánt szol-
gálhatott. 

Hót darab különböző nagyságú agyag pyramis, melyek legtöbbje felső részén ferde 
kereszttel van díszítve. Az egyik feltűnő módon a felső részén feketére égett, míg talpa vörös. 
Az egyik ferde kereszttel biró példány nem mint rendesen egy oldalról, hanem mind a két 
oldalán van átfúrva. Kivan azonban zárva a lehetőség, hogy a mélyített kereszt a fonal által V. 55. 
okozott keresztkötés mélyedése volna, mert az átfúrás az oldalrészek közepén történt, a szoká-
sos felső ferde kereszt vonalai pedig a sarkokat kötik össze. 

Egy 4 ctm. hosszú, 2 ctm. széles, puha liomok-kő, melynek egyik oldalán teknő-
szerű mélyedés, a másikon ferde kereszt van vájva. 

Egy szarv alakú edény töredéke, egyik oldalán picziny átfúrt bütyökkel. Az edény V. 5(1. 
igen durva agyagú nagy fehér szemcsékkel kevert s falazata 1 ctm. vastag. 

Egy nagyobb édesvízi kagyló töredéke, s egy vadkanagyar. 
Egy csontból készült kanál. Szélessége 3 ctm., hossza 3'5 ctm. 
Egy csinos, öblös, krétabétettel díszített edény, melyről csak tágas pereme törött le. V. 57. 

Alakja ugyanaz, mint a legtöbb krétabetétes s vékony falazatú edényé. Diszítése, az ilyen 
edényeken oly gyakran előforduló «W» alakokból áll, melyek krétával töltettek ki. 

Egy tömör s jól égetett agyag golyó, átmérője 3 ctm. 
Egy 5 ctm. széles, alsó részén domborúra csiszolt kő eszköz. 
Egy gomba alakú talpcsöves tál töredéke, mely a csőnek felső részén s a tál fenekén 

erős égési nyomot mutat. A cső szélessége 7'5 ctm. 
Egy agyagból készült s keményre égett láb, meghajlott térddel s felső lábszárának 

közepén eltörve. Magassága a talpától térdig 6*5 ctm., a lábfej hossza 2'4 ctm. Az alsó láb- V. 58. 
szár vastagsága valamivel több 1 ctmnél, a felső lábszár vastagsága pedig 2 ctm. Valószínű 
azonban, hogy csak edénynek s nem bálványnak képezte lábát, mert bálványt még nem 
találtunk, de lábszár már több fordult elő. 

91. szám. Kerek lakás, melynek méreteit azonban tüzetesen nem lehetett meghatá-
rozni ; valamivel kisebb volt az előbbieknél s benne : 

Négy jáspis nucleus; tizenkilencz ép kő- kés jáspisból s részben silexből; hét sza-
bályosan csorbított vakaró; husz jáspis és silex szilánk-töredék; két igen szép éles és kes-
keny obsidián penge s egy felerészben ragyás felületű obsidián hulladék-darab. 

Archseologiai Közlemények. XVI. kötet. 1 -1 
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Öt csiszolt, részben csak az egyik végén, részben pedig mind a két végén kihegyesí-
tett csont tű; az egyik példány 15ctm. hosszú. 

Három átfúrt szárú agyag kanál. Az egyik picziny, egészenép; a másik törött, feltűnőn 
vastag agyaghói készült, belső mélysége 6 ctm. s átmérője 9 ctm. A harmadiknak csak átfúrt 
csücske maradt meg, mely igen vastag és nehéz. Feltűnő, hogy ezen a törésrész ép oly 
módon kopott tompára, mint néhány csücskös nehéz fülnél s így ez is nehezék gya-
nánt szolgálhatott hálókra. 

Két igen picziny fenekű, különben vastag falazatú s öblös edénynek töredéke. 
Négy edénynek fele része, melyek közül kettő krétabetéttel, egyik pusztán függőle-

ges karczolatokkal s a legnagyobb példány körömkarczolatokkal van díszítve. 
Egy gomba alakú talpcsöves tálnak töredéke, a cső átmérője 5*5 ctm. és egy nagy 

edényborítónak ívezetes markolata. 
Egy fekete színű s fényesre simítot, nagyobb agyag gyöngy s egy szarv alakú csücs-

kös nagy edényfül. 
Két agyagból készült, jól kiégetett s vastag hamukotrónak töredéke. (Y. ö. 

II. tábla, 18. ábra.) 
Egy mindkét leién simára fürészelt vastag agancsdarab és egy 13 ctm. hosszú 

vadkanagyar. 
Egy még fiatal bos prisons szarvának töve, mely vékonyabb részén lefűrészelt és egy 

szarvas agancs hegye, vastagabb végén erős égési nyomokkal. 
Igen élénk vörös színű vasoxyd festéknek törmelékei. 
92. szám. Kerek üreg 179 ctm. mélységben. Hossza 241 ctm. s szélessége 230 ctm. 

Ez üreg alsó része tele volt hamuval s teljesen analog az 57. számú üreggel. A felsőbb 
réteggel tehát a beiszapolt föld között négv elszórt jáspis darab hevert; az üreg fenekén a 
hamu között tíz átfúrt agyag pyramis és négy, azon díszített félhold alakú «nyakpárna» 
nevezet alatt ismert agyag tárgy töredéke, milyenekről már a 43. sz. üregnél volt szó (v. ö. 
III. tábla), s eg}7 ép fazék, de semmi más tárgy nem volt. 

Az egyik kisebb példány azonban csak hosszában törött ketté, s így könnyen össze 
volt illeszthető. Ezen példány fényesre simíttatott ugyan, de más díszítés nincs rajta. Hossza 
25 ctm., magassága mind a két végén 9*5 ctm., a közepén pedig 8*3 ctm., szélessége a talpán 
4 ctm. Oldalfalai összenyomottak, úgy hogy felső, kissé ivezetes része tompa élnek mondható, 
melyen hét, 1 ctm. széles csekély mélyedés van. Alacsonysága, felső részének úgy szólván 
éles volta, valamint egész hosszában alkalmazott mélyedései teljesen kizárják azt, hogy 
fej- vagy nyakpárna gyanánt szolgálhatott volna. 

Az ezen üregben talált pyramisoknak felső csonka részén nagyobbára csak ujjbenyo-
más látható, némelyek egész simák s csak egyen van meg fölül a ferde kereszt. 

Az itt talált fazék csak töredékeiben volt meg, de teljesen össze lehetett állítani. Az 
edény igen tökéletesen s egész vörösre égett; hasas részén kidomborodó körvonalon ujj -
benyomással diszíttetett s mind a két füle a legtökéletesebb, minőket még most is készítenek ; 
különben pedig az edény csak puszta kézzel, korong nélkül készült; agyagja pedig csak kevés 
fehér mész szemcsével kevert. 

93. szám. Kerek lakás, mely terjedelemre hasonló volt az előbbiekhez, de nem volt 
oly mélyen mint a többi. Az üreg közvetlen közelében ismét találtunk egy emberfejet, de 
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nem volt sem mellette, sem távolabbi környékében semmiféle embercsont. Ez már a negye-
dik eset, hogy emberfejre akadtunk e lakások szélén. 

A lakásban volt: 
Egy tojásdad alakra hajlítottt 0'4 mm. hosszú bronz lánczszem, melyet sötétzöld 

patina föd. 
Kilencz nagyobb nucleus, melyekről minden oldalon pengék hasogattattak. Ezek 

közül két világos szürke silex, két sötét barna opál, egy obsidián, a többi jáspis s ezek leg-
nagyobbak. Az obsidián nucleus habár csak 1 "5 ctm. széles, mégis tizenhat keskeny szilánk 
lappal bír. 

Tizenhat szabályos penge, melyek egyike opálból hasogatott ; három felső részén fél-
kör alakra csorbított vakaró, melyek közül kettő kétszínű jáspis, egy pedig opál. 

Tizennyolcz hulladék szilánk, melyek közül kettő opál, kettő silex, a többi jáspis. 
Három igen vékony, keskeny s gondosan hasogatott obsidian-kés és egy nagyobb 

hulladékdarab, melynek egyik oldala ragyás felületű. 
Egy 6 ctm. hosszú, szürke kőből csiszolt, trapéz alakú véső, melynek éles vége letörött. 
Egy nagyon elhasznált, átfúrt, csiszolt kő-baltának töredéke s négy nagyobb őrlő kő. 
Nyolcz csiszolt csont-tű, melyek közül csak egyik van mind a két végén kihegyesítve 

és egy szarvasagancs hegye. 
Egy szarvasagancs, melyből két ág nyúlik szót s a tő, valamint mind a két ág elég 

simán van lefűrészelve. 
Egy 11 ctm. hosszú, 8 ctm. széles s 6 ctm. mély, csúcsos részén átfúrt agyag kanál. 

Átfúrt csücske nem oly nagy és nem annyira kiálló, mint más hasonló agyag kanalaknál. 
Egy edénytartó agyag karikának töredéke, s egy szarv alakú hegyes edényfül, mely-

nek törésrészei tompára koptak. 
Egy 7 ctm. széles, a baltaélhez hasonló lapos agyag tárgynak töredéke (v. ö. II. 14.), 

és egy durva agyagdarab, mely felső részén gömbölyű s lefelé négy ellentett oldalán, tövén 
letörött nyújtványa van. 

Négy különböző nagyságú agyag gyöngy; csak az egyik vörös színű s egyszerű, a 
többi pedig fényesre simított, fekete színű s karczolatokkal díszített. 

Hat darab munkálatlan szarvasagancs, két zergeszarv s két vadkanagyar. 
Nyolcz agyag pyramis, felső csonka részén vagy ferde kereszt vagy ujj benyomással. 

A legnagyobbnak magassága 17 ctm., a legkisebbé pedig 5'5 ctm. 
Ismét azon «fejpárna» nevezet alatt ismert félhold alakú nagy agyag tárgy, mely 111.31. 

eddig nagyobb mennyiségű agyag pyramisokkal fordult elő. (Y. ö. III. tábla.) E mostani 
példány egészen ép, de a többitől kissé eltérő. A többiek talpa eddig mindig sima volt, ezen 
azonban a talpnak középső része is 4 ctm. magas félkör ívben alakított s az ív mind a két végén 
két-két alacsony tömör 7 ctm. széles lábon áll. Mind a négy oldalfala karczolatok s ujjbenyo-
másokkal díszített. A díszítés mind a két oldalán egyforma. A test hosszában egy fölfelé fordí-
tott félköríves mélyedés, közepén egy concentrions kör s jobbra-balra egy-egy mély pont, 
sarkain pedig ismét concentrions kör mélyittetett ujj benyomással ; többi részeit pedig harán-
tosan haladó párhuzamos vonalak töltik ki. A szarvcsúcsokon két oldalt apró bütykök. 
Sajátságos, hogy ezen a példányon is csak az egyik oldalt borítja vastag, fehér színű ínész-
kéreg, a másik oldala pedig fényesre simíttatott. A fehér kéreg alatt koromfeketére égett az 
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agyag. Az egész tárgy hossza 3 1 5 ctm., magassága a talptól a szarvak csúcsáig 22'5 ctm., 
középső ívezetes felületéig pedig 13 ctm. Az agyag test középső része 9 ctm. magas. Talpszé-
lessége 12 ctm. A csúcsaival egymásfelé fordult szarvak közötti tér csak 13'5 ctm. 

94. szám. A temető rész keleti széle mellett kerek lakás, mely habár nem volt oly 
mélyen mint a többi lakott üreg, de terjedelme megfelel az előbbemek méretének. 

Benne volt : 
Egy durva s sötétzöld patinával bevont, négyszögletes bronz árnak közéjisö vas-

tag része. 
Két kisebb nucleus ; tizenhét szabályos penge ; tizenhárom fölül csorbított vakaró ; 

kilencz szilánk töredék s öt vékony obsidian kés. 
Egy 4'5 ctm. átmérőjű, pengehasogatásra használt kerek homokkő-darab, melynek 

minden kiálló szögletét már tompára ütötték. 
Egy kis csiszolt kő baltának töredéke, mely fúrásrészénei törött ketté ; két csiszolt 

dolgozó kő s egy nagyobb patakkavics. 
Kilencz csiszolt csont-tű, melyek közül csak kettő van mind a két végén hegyesre csi-

szolva. Az egyik 1 '5 ctm. vastag s 6'5 ctm. hosszú, az egyik végén hegyes, a másik végén lapos, 
V. ő!>. de szintén kidolgozott s közepén mind a két oldalán be van vágva, talán azon czélból, hogy 

fonálon függve hordozhassák, de tűnek nagyon tompa s vastag hegyű, nem-e nyélhez 
erősített lándzsacsúcs ? — 

Egy picziny, vadkanagyarból hasogatott s csiszolással kiélesített vakaró, mely felül is 
kerekre van kidolgozva. 

Egy 12 ctm. bosszú szarvasagancs, mely belülről ki van vájva s külső részén faragott. 
Egy 3'5 ctm. átmérőjű csontból csiszolt gyöngy (Wirtl). 
Két 4'5 ctm. átmérőjű durva agyag gyöngy. Az egyik gömbölyű, a másik tölcsér alakú. 
Egy rövid átfúrt szárral biró agyag kanál ; négy szarv alakú begyes edényfül tompára 

kopott törésszélekkel. 
Egy kisebb darab vasoxyd festék; két édesvízi kagyló; 19 ctm. bosszú vadkanagyar; 

néhány munkálatlan szarvasagancs ; állati csontdarabok s fogak. 
Néhány csak fele részben megmaradt edény, melyek közül az egyiknek ujjnyi vastag-

ságú a feneke, oldalfalai azonban igen vékonyak s vörös festékkel vannak bevonva. 
ü t agyag pyramis, melyek közül csak egyen van fölül ferde kereszt, a többin pedig 

egy ujjbenyomás. 
1|[_ 27. « Fejpárna » nevezet alatt ismert, félhold alakú, nagy agyagtárgynak négy össze nem 

állítható kisebb töredéke. Oldalfalait ujjbenyomás által díszítették, mely díszítések külön-
félekép alakult szögekből, vagy egymásba fogódzó fekvő «s» alakokból állanak. Különös, 
liogy e töredékek is egyik oldalon febérszínűen vannak bemázolva. 

95. szám. Kerek lakás közetlenül a temető rész alatt. Mérete ugyanoly, mint a 
többié, de mélysége csekélyebb. Találtatott benne : 

Egy 2'5 ctm. átmérőjű, halvány zöldezüstös színű üveg gyöngy, mely az üveggyár-
tásnak bizonyára legprimitívebb prodnetuma. A gyöngy nincs atfúrva, hanem egy vékony 
vörös réz sodrony vonul belsejében keresztül, mely mind a két végén kiáll. Eöliilete sárgás 
fehér spiralis és bullámvonalakkal diszített, mely liogy nem festett, lmnem az üveg massába 
nyomatott, azt e porladozó anyagon tisztán ki lehet venni. Előfordulnak e gyöngyök Kis-
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Ázsiától Svédországig, de mindig nagyon szórványosan s csak csekély mennyiségben. Schlie-
mann1 Hissarlikban összesen csak kettőt talált e kezdetleges példányokból. Nálunk ugyan-
ilyen és pedig csak egy példány a békésmegyei Gerla2 pusztáról ismeretes, mely serpentin 
szekerczével találtatott egy sírhalomban. Találtak ily érczsodronyos, lyukacsos anyagú por-
ladozó gyöngyöket Skandináviában3 is, de szintén csak ritkán ; a mi arra enged következ-
tetni, liogy ez nem helyi gyártmányú, hanem távolabbi kereskedelmi összeköttetés folytán 
szerzett tárgy. 

Egy 10 ctm. hosszú, ragyás patinával bevont bronz tű, melynek hegyes vége letörött ; 
a tűnék kissé vastagabb feje pedig párhuzamos karczolatokkal diszített. 

Egy apró nucleus ; tizenhat szabályos penge ; három vékony obsidián kés ; tizennégy 
szilánk töredék ; kilencz félkör alakban csorbított vakaró. A vakarok egyike, csak a felső 
csorbított részét kivéve, egészen be van vonva fekete szurokkal, melylyel a nyélbe erősítették. 

Egy középső részén homorúan kivájt csiszoló kő és három sima felületű dolgozó kő. 
Nyolcz, csak egyik végén kiliegyesített csiszolt csont-tü. 
Egy 21 ctm. hosszú szarvasagancs, melynek mind a két végét csekély mélységig köriil-

fürészeiték, hogy a törést megkönnyebbítsék. Középső testén is mély barázdájú fűrészelést 
kezdettek. 

Négy nagyobb, jól égetett agyag gyöngy egy centiméter átmérőjű lyukkal. 
Egy apró darab vasoxyd festék és egy, középső részén átfúrt édesvízi kagyló. 
Két nagyobb csiszolt kőbaltának töredéke, melyeken az átfúrt lyuk 2'5 ctmt tesz ki. 

Az egyik kemény homokkőből, a másik pedig szép kékeszöld serpentinből készült. 
Egy durva agyagú s hengeralakú edény, melyen két oldalon egymás fölött két-két 

fül gyanánt használt függélyesen átfúrt bütyök van. Magassága s szélességi átmérője is 
10 ctm. A fonál számára készült négy, függélyesen átfúrt apró füle után következtetve való-
színűleg vízmerítő edény lehetett. 

Egy igen szép s teljesen ép krétabetétes edény. Alakja a szokott, t. i. fenekén göm-
bölyű, öblös része valamivel a közepe fölött szükül s azután tágas nyílásban végződik. Füle 
csak egyik felén van. A fülnek megerősítési módja e példányon tisztán kivehető. A fül felső 
része simán egybe folyik az edény peremével, alsó végén azonban, mely az öblös részbe 
nyúlik, nyújtványa van s az edény belsejében lelapított fejet képez. 

Egy 5 ctm. hosszú s I ctm. széles hossznégyszögű, jól égetett agyag tárgy, mely szé-
lességében egymás mellett öt helyen van átlyukasztva. A lyukakban valószínűleg fonál volt 
s talán szövésnél használták e tárgyat. 

Egy szarv alakú, csiicskös agyagtöredék, mely valószínűleg hegyes végét képezte azon 
többször említett (v. ö. III. tábla) «fejpárna» nevezet alatt ismert félhold alakú nagy 
agyagtárgynak. Alsó részén ujjal képezett párhuzamos mélyedésekkel van díszítve; felső 
része pedig sima, fényesre simított s kétoldalt kiálló nyujtványban végződik. 

Egy négyszögletes, jól kiégett agyag tárgy, melynek egyik felén hosszában l - 5 ctm. 
széles mélyedése van. 

1 Scliliemann «Ilios» 480. lap. 
2 Ortvay Tivadar «Prœhistoricus kőeszközök eredete» 70. 1. 

V. ö. Níluson : «Das Steinalter» 65. 1. IX. t. 201—202. ábra. Idézve Ortvay Т. u. o. 
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Három edénytartó vastag agyag karikának töredéke, és egy átfúrt szárú agyag kanál. 
Három, törésrészén tompára kopott, szarv alakú edényfül ; néhány edénysimításra 

használt lapos patakkavics ; sok durva edénytöredék ; munkálatlan szarvasagancsok ; fel-
hasogatott állati csontok és fogak. 

96. szám. A temetőhely azon szélén, mely már a lakásokkal határos, két közetlenül 
egymás mellett fekvő halottat találtunk. Mind a kettő szabályosan irányítva keletnek fordul-
tan a jobb oldalon fekszik, erősen összezsugorítva és pedig nem a löszrétegben, hanem az a 
fölötti egy arasznyi lmmus földben. Az egyik egészen ép s mellette egy 9 ctm. hosszú s 
3 ctm. széles világos szürke színű silex kés volt; a másik példánynak nincs feje, habár teste, 
mint látszik, nincs megbolygatva. Az ép csontváznak arcza előtt egy arasznyi távolságban a 
szokásos magas, gomba alakú, talpcsöves tál állott úgy, hogy a tál feneke kissé mélyebben 
volt, mint az arcz. Körülbelül egy lépésnyire az arcz előtt egy szabad kézzel idomított, jól 
kiégetett csészét találtunk, melynek tágas és széles füle a csésze pereme fölé emelkedik. 
Teljesen sértetlen állapotban maradt meg, nyílásával állott fölfelé s tele volt szenesedett 
vastag szemű búzával. A csésze magassága 5 ctm., fenekének átmérője 4*5 ctm., felső nyi-
tott részének átmérője 9*5 ctm. Br. Nyáry Jenő az aggteleki barlang csontvázai melletti 
edényekben többször talált szenesedett magvakat, mint csontdarabokat. 

A halott fekvésének szinvonalán, két lépésre attól, keletre egy földdel behányt 
nagyobb lialottori üreget találtunk, az üregben semmi, de szélén következő tárgyak 
voltak : 

Két edény tartó agyagkarika, melynek átmérője 6*5 ctm., vastagsága pedig 2 ctm. 
Egy középnagyságú, fekete színű s fényesre simított agyag gyöngy. 
Egy 14 ctm. bosszú s 6 ctm. széles, fölül domború s alul homorú, fekete színű s 

V.60.a.b. fényesített agyagú edényfödő. Fölül közepén egy 2 ctm. széles s 1 ctm. magas lapos nyújt-
vány, melylyel felemelhető volt, hosszának két szélén át van lyukasztva, hogy fonál segítsé-
gével az edényhez lehessen erősíteni. 

Egy picziny s igen éles monolith kőből csiszolt trapéz alakú véső. Hossza 2'5 ctm. s 
szélessége egyik részén 1*5 ctm., a másikon 2'5 ctm., és két patakkavics. 

97. szám. Ez, úgy látszik, egy a többi tűzhelyekhez hasonló üreg volt, melyet egy 
későbbi nép tetemesen kibővített, miáltal a benne vagy körülötte levő tárgyak össze-vissza-
hányattak, az üreg egész szabálytalan alakot nyert s mélysége sem volt mindenütt egyforma ; 
egyik oldalán azonban majdnem három métert tett ki. Kerületéből csak azt lehetett meg-
állapítani, hogy körülbelül háromszor akkora, mint a rendes lakóhelyek. A mély részben 
nagyobb mennyiségű, csupán szárított agyag pyramis feküdt egy rakáson, melyeken az égés-
nek legcsekélyebb nyoma sem látszott, habár hamuval voltak betemetve. E későbbi kibőví-
tett s részben betemetett helyen sárral bekent s keményre égetett vesszöfonás által valószí-
nűleg egy későbbi nép, csekély mélységű nagy tűzhelyet alakított, melyet részben érczöntö 
műhelynek használt. 

Nagy tűzhelyre mutat azon temérdek égetett agyagdarab, mely a vesszőfonás sár-
tapasza volt s a tűzpad részét képezte. Ez agyagdarabokból a vékony favesszők kiégtek s 
kerek cső alakú lyukakat hagytak az agyagban. 

Szabad tűzhelyre enged következtetni azon körülmény, hogy ez üregnek majd összes 
leletei csak 85 ctm. mélységben találtattak. 
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Erczöntő-mühelynek bizonyítéka a nagyobb mennyiségű érczsalak, a beolvasztásra 
szánt néhány törött réz-tárgy s az öntő minták. 

A későbbi kor mellett szól azon körülmény, hogy egykori helyi érczművességet alig 
szabad feltennünk ott, hol az eddig lelt körülbelül 8000 kő, csont és agyagtárgy mellett az 
alig lmsz apró bronz pipere tárgy a legnagyobb kivételt képezte. Azonfelül a sáncz ős lakói, 
a zsugorítva fekvő halottak, mindig fölfegyverkezve temettettek el, de kivétel nélkül csakis 
kő-fegyverök van, s még egyetlenegy esetben sem találtunk mellettök érczfegyvert ; e most 
lelt érczmüvességi műhely öntő mintáiban pedig már fegyvereket öntöttek. 

Habár korábbi és későbbi kor tárgyai találtattak itt együtt feldúlt és összehányt 
állapotban ; de a tárgyak korkülönbsége nem levén oly nagy, hogy tévedést elkerülve, biz-
tosan lehetne azokat szétválasztani — együtt sorolom tehát elő az itt lelt tárgyakat, melyek 
a következők: 

A felső tűzhely s az üreg fenekéről összesen 159 agyag pyramis, melyek magassága 
4 és 17 ctm. között változik. A szabályos csonka gula alakúak között van néhány lapos pél-
dány, kúpszelet ós kúp alakú is. A legtöbbnek felső részén vagy ferde kereszt, vagy egy ujj-
benyomás látható, az egyik 4 ctm. magas, igen szép példány, a ferde kereszt vonalai között 
még négy ponttal bír, melyek igen mélyen vannak benyomva. Van olyan is, melynél az átfúrt 
lyuk körül mind a két oldalon mélyített kör vonul. A tűzhely körüli példányok nemcsak liogy 
jól ki vannak égetve, de egy nagy részök koromfeketére égett s egészen szétmállanak. Az 
üreg fenekén talált példányok pedig kivétel nélkül csupán szárítottak. 

Egy 9 ctm. átmérőjű s 5 ctm. magas, kerek agyagtömb, melynek felső része kivájt, de V. 61. 
csak oly mélyre, hogy legfeljebb egy dió férhet abba. 

Egy igen porladozó, tökéletlenül égett, durva agyagú edény. Magassága 7 ctm., átmé-
rője 9 ctm. 

Tizenegy, legnagyobbrészt fekete szinű s fényesre simított agyag gyöngy, az egyiknek 
négy ellentett oldalán finom fonálnak csekély bevágása látható. 

Egy 4 ctm. széles, vörös agyagból igen durván készült s tökéletlenül égett henger 
alakú edényke, melynek belső ürfogata oly csekély, liogy alig fér bele egy ujj. 

Két szarv alakú, nagy csücskös edényfül, melyeknek törésrészei tompára koptak. 
Több igen durva agyagú s vastak fazék és csésze töredéke vagy fele része, az edénye-

ken nagyobbrészt nincs díszítés, néhány nagyobb példány uj j benyomással díszített, néhány 
finomabb s picziny talpú pedig vörösre festett. 

Egy igen csinos s tökéletesen kiégett agyag csésze, melynek egyik oldalon egy 2 ctm. 
széles s függélyesen átfúrt lapos nyujtvány képezi fülét, a peremének széléből pedig négy 
függőleges szarv alakú, 1 ctm. magas csúcs emelkedik ki és pedig az edény két ellentett 
részén kettő-kettő egymás mellett 5 ctmnyi távolságban. A csésze magassága G ctm., átmérője V. 62. 
a fenekén 3*5 ctm., nyitott részén pedig 11 ctm. Hasonmása apilini leletek között fordúl elő. 

Három vastag agyag gyűrű, picziny talpú edény felállítására. Ily agyag gyűrűk ta-
láltattak Trójában,1 Hallstadtban,2 a svájczi czölöpépítményekben,3 Gurinában,4 Watsch-

1 Schliemann «Ilios». 
2 v. Sacken «Hallstadt» p. 110. 
3 Mortillet «Musée préhistorique.» I. XC., fig. 1083. 
4 Meyer «Gurina». 
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ban,* La Tène-ben.** Számos példány van a budapesti, berlini s kopenhágai ethnographiai 

múzeumban. 

Egy 8'5 ctm. átmérőjű lapos agyag korong, a közepén egy 1 centimeter átmérőjű 
lyukkal. 

Két magas, gomba alakú talpcsöves tálnak töredéke. 
Néhány dolgozó s részint csiszoló kő; egy nagy jáspis tömb, minő a természetben a 

görélyben fordul elő s még nincs rajta semmi hasogatás, két dolgozó kövön erős égési nyo-
mok láthatók. 

V.63. a, l>. Egy igen szép 6 ctm. átmérőjű lapos födőcske, mely két oldalán át van fúrva. Köze-
péből pedig egy tövis emelkedik ki függélyesen, mely körül 2 mélyített kör vonúl. Külső és 
belső része fényesre van simítva, agyagja vörös színű. 

Két, ékszer gyanánt használt, középső részén átfúrt édesvízi kagyló. 
Két vadkanagyarból hasogatott s csiszolással kiélesített, keskeny s hosszú vakaró kés. 

(V. ö. IV. 34.) 
Húsz csiszolt csont tű, melyek közül némelyek igen hosszúak, kettő hófehér csont-

ból készült s e fehér színt nem tűz okozta, az egyik lándzsa alakú, 7 darab pedig mind a két 
végén kiliegyesített. 

Egy 16 ctm. hosszú s 4 ctm. széles agancsdarab, mely mind a két végén körül faragott. 
Egy 11 ctm. hosszú szarvasagancs, melynek hegye véső alakra van két oldalról 

csiszolva. 
Három, csiszolás folytán kiélesített csont véső. Az egyik közepén át van fúrva s a 

fúrás részén ketté törött. 
Két, pengék hasogatására használt, majdnem egészen kikerekített kő-golyó. 
Kilencz nucleus ; huszonhat szabályos penge ; harminczegy szilánk töredék ; húsz 

csorbított hegyű vakaró, melyek mind legnagyobbrészt jáspisból készültek s csak két obsi-
dian van közöttük. 

Három csiszolt kő-baltának töredéke, melyek a fúrás részén törtek el. Az egyik igen 
szép serpentinből készült. 

Egy 0'4 ctm. széles, fényes világos zöld patinával bevont réz karperecz töredéke és 
egy vékony vörösréz-tű. 

Eg}7 agyagból készült s igen keményre égetett 5 ctm. széles öntő minta töredéke, 
melynek mind a két oldalán más-más tárgyat öntöttek. Az egyik oldalán egy csinos díszített 
tokos balta, a másik oldalán pedig egy egyszerű vésőnek mélyített mintája látható. Az öntő 
minta vastagságának egyik oldalán egész hosszában két mély barázda vonúl, mely talán 
szintén tűnek öntő mintája. Rendesen két fél részből állanak az öntő minták, azonban a leg-
ritkább esethez tartozik, ha mind a két fél minta egy ugyanazon helyen találtatik. Báró Nyáry 
Jenő a magyarországi öntőminták legtüzetesebb ismerője s gyűjtője volt szives velem tudatni : 
hogy pilini ásatásai alkalmával az öntőminta-töredékeket rendesen tűzhely mellett találta, de 
ép mintára ott soha sem akadt, sőt még azon esetben is, midőn a halott mellé adtak öntő-
mintát — kinek talán mestersége volt az érczművesség — mint Pilinben volt rá eset, csakis 

* Deschmann u. Hochstetter : Denksclir. 1879, p. 20, 25. T. XVII. 16. 
** Keller «Mitth. der anthrop. Gesellscli. in Zürich». XV. 1866. 294. 
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egy ép fél minta képezte a mellékletet. Tapasztalata szerint a legtöbb magyarországi öntő-
mintán több oldalra vannak különféle alakok vésve, úgy hogy reá illesztve minden oldalra a 
neki megfelelő másik fél mintát, az egész csoport összeköttetett s egyszerre öntettek a külön 
féle alakok. 

Ez üregben még nagyobb mennyiségű edénytöredéken kívül sok feltörött állati cson-
tot, fogakat, édesvízi kagylót, munkálatlan szarvakat és agancsokat találtunk. 

98. szám. Kerek lakás a temető résznek keleti tőszomszédságában. Az üreg mérete 
azonos a többi lakással s volt benne : 

Sok égetett földrög ; tüzpadka-tapasz ; sok liamn s edénytöredék ; néhány dolgozó 
kő; néhány törésrészén tompára kopott szarv alakú hegyes edényfül; három csak egyik 
végén kihegyesített csont tü ; egy 9 ctm. hosszú, az egyik végén hegyes, a másikon véső 
alakra dolgozott csont eszköz ; egy 2 ctm. széles, csiszolt csont eszköznek töredéke ; leg-
nagyobbrészt jáspisból hasogatott három nucleus, hat vakaró és négy késpenge. 

99. szám. A temető rész keleti szélén egy, zsugorítva jobb oldalán fekvő, keletnek 
fordúlt csontváz, melyet, miután igen épen maradt meg, «insitu» kivevésre szántam. Mellék-
lete a következő: 

Az arcz előtt egy igen szép, magas, gomba alakú talpcsöves tál, melynek csöve — 
mint eddig kivétel nélkül valamennyinél — nyitott részével állott lefelé, ez esetben azonban 
kissé rézsútosan. Durva szemcsékkel kevert agyagból levén az edény, a tál széles karimája 
mint rendesen szétmállott, átmérőjét azonban mégis megállapíthattuk s nagyobb volt a cső 
hosszánál. Az egész edény fekete színű s élénk vörösre van festve, a festék azonban puszta 
dörzsölésre is nagyon könnyen lemállik, s így nem lehetett kivenni, vájjon e festéssel csupán 
bemázolták-e az edényt vagy pedig idomokat festettek-e reá. A talpcső alsó nyitott végén 
kissé szélesebb mint felső zárt részén, mely a tál fenekét képezi s e felső részén a csőnek, 
mint legtöbb példányon előfordúlt, négy ellentett oldalon kiálló bütyök van. Ez edény mellett 
egy más durva edénynek töredékei s ép feneke, valamint néhány kisebb darab állati csont 
hevert. Yalószinűleg e törött edény ét cinem üt tartalmazott. 

Huszonnyolcz, egyenes s vékony cső alakú dentalium csiga, melyek halvány rózsa-
színű mázzal vannak bevonva. Ezek közül több egymásba illesztve találtatott s egymásba 
illesztett végöket reá fűzött lapos bronz gyöngyöcskék erősítették jobban össze, néha e csi-
gák vége a patinától csak zöldre festett. Néha két, sőt három egymás fölötti vízszintesen 
fekvő sorban találtattak, úgy hogy e többszörös egymás fölötti csigasor szalagot képzett. 
E dentaliumok némelyike oly vékony, hogy csak finom czérna fűzhető azon keresztül, pedig 
oly vékony fonaluk alig volt, azért csak úgy érthető e csigácskákból álló nyakdísz összeállí-
tása, ha végök illesztetett egymásba s az ily módon előállott sorokat kívülről kötötték össze 
fonállal. 

A dentalium csigák között kilencz picziny lapos érez gyöngyöcske, melyek most csak 
porladozó patinából állanak ós nyolez, átlag 2—3 ctm. hosszú cső alakú, vörös réz gyöngy. 
Ezek már nem öntöttek, hanem a vékonyra kalapált vörösréz lemezt keskeny cső alakra hajlí-
tották össze. A réz csövecskékben levő földet górcsővel vizsgáltam meg s az abban levő föld 
között finom szálakat lehetett kivenni, melyek a lenfüzérnek maradványai. A zöld patina alatt 
néhol már eltűnt az érez s csak rózsaszínű rozsda van. 

Sajnos, hogy az «in situ» kivevés nem sikerült, széthullott az egész nagy földrög, így 
Archseologiai Közlemények. XVI. kötet. 1 3 
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azután átvizsgálhattuk a csontváz alsó részét is. Találtam még ott picziny, égetett földdarabokat 
a halott alatt, továbbá porladozó edényt, mely apró darabokra törött s állati csontokat tar-
talmazott. A bal vállcsont patinától zöldre festett volt s csakugyan találtunk ott a nyakék-
ből még néhány picziny öntött réz gyöngyöt s két réz lemezből cső-alakra összehajlított 
gyöngyöt, mindegyik 5 mm. vastag s 3 ctm. hosszú. — E bal váll alatt egy picziny trapéz 
alakú ősi kagylóállományból csiszolt vésőre akadtunk. — Az egyik ujj csont szintén patiná-
val zöldre festett s volt is mellette egy 1*9 ctm. átmérőjű spiralis réz gyűrű. A lapos réz 
lemez 5 mm. széles. A gyűrűlemez két vége nincs egymáshoz forrasztva vagy erősítve, hogy 
könnyebben lehessen azt minden ujjra alkalmazni, összeszorítás vagy tágítás által. 

A nyak ós váll körül találtunk még 40 drb, kagylóból négyszögletűre faragott kisebb 
gyöngyöt, melyek hossza átlag 5 ctm.; 61 dentaliumot s azokon néhány kerek picziny réz 
gyöngyöt vagy mellettök már csak porladozó patina darabokat, a könyök körül pedig három 
1 ctm. hosszú, vastag kagylóból faragott gyöngyöt és 1 7 vékony, kagylóból kivágott kerek és 
lapos gyöngyöcskét, melyeknek mind a két oldala fényes zománczot mutat, mint az édesvízi 
kagyló belső része. 

Az apró csigák és különféle gyöngyök, nem számítva az elporladt patina szemeket, 
168 darabot tettek ki. 

100. szám. A temető-részben egy igen jól con versált, a szokott irányban zsugorítva 
jobb oldalán fekvő csontváz, mely «in situ» kiemelve a berlini kir. ethnographiai múzeum-
nak ajándékoztatott. 

A halott fölé hányt földben sok feltörött állati csont hevert, a halottnak melléklete 
pedig a következő : 

Az arcz előtt egy magas, gomba alakú talpcsöves edény, mely azonban oly porladozó, 
hogy a csőne к csak egy kisebb része maradt épen. 

A halott mellett egy nagy ép tál, mely öt darab feltörött állati csontot, tehát étel-
maradékot tartalmazott. A tál durva szemcsékkel kevert agyagból készült s mégis elég 
kemény ma is. Kivevésnél 3 részre törött ugyan, de szépen össze volt állítható. Fenekétől 
rézsútosan kifelé emelkedő oldalfalán, két-két ellentett részen, négy nagyobb bütyök van. 
Két bütyök a fenéktől 6 ctm. magasan van, a másik két ellentett pedig 9 ctmnyire. A tál magas-
sága 13 ctm., a fenék átmérője 14 ctm., felső nyitott részének átmérője 29 ctm. 

A nagy tál mellett egy szemcsés vörös s porladozó agyagból készült, átfúrt nyelű 
kanál, az átfúrt nyújtvány ezen a példányon hosszabb mint az eddigieknél s 3*5 ctm. tért 
tesz ki. Az átfúrt lyukban kemény mészkő képződött. 

A halott mellett egy 4*6 ctm. hosszú trapéz alakú véső, mely ősi kagylóbélből csiszol-
tatott s mégis elég kemény és éles. 

Egy közepén ketté törött, hegyesre csiszolt csont tű. 
Közetlenűl a koponya felső részén, egy igen szabályosan készült s ép, silexből haso-

gatott kés. Hossza 5 ctm. szélessége 1 ctm. 
Közetlenűl a halott nyakcsigolyája mellett egy gyönyörű, egészen ép fekete szinű 

kőből csiszolt s átfúrt kalapács. Kalapácsnak annyiban mondható, mert sem hegye, sem éle, 
hanem mind a két végén tompa fokban végződik. Miután már több ízben fordúlt elő, hogy 
nyugat felé a váll körül volt a kalapács, valószínű, hogy vállra vetett nyéllel vitték e szerszámot 

V. 114. a sírba. A halta 15 ctm. hosszú, közepén 5 ctm., s mind a két végén nem egész 2 ctm. széles. 
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Az átfúrt lyuk átmérője nem egész 2 ctm. A lyuk nem a közepén, hanem hosszának egy har-
mad részén van fúrva. Csiszolása igen tökéletes és szép, mind a négy oldalán kissé kiálló 
szögekre van csiszolva ; éle nincs, hanem mind a két vége tompa, miért nem halta, hanem 
inkább kalapácsnak mondható. Nem érdektelen azon körülmény, hogy a remedelloi (Olasz-
ország) * zsugorítva fekvő helyzetben eltemetett csontvázaknál is gyakrabban találtattak 
fegyverek a váll körül. Sőt egy esetben a bronz tör is a váll körül hevert. Ugyanazon alka-
lommal említi fel Cliierici, hogy Abyssiniában néhány törzs most is a vállon viseli tőrét. 

Részint a nyak, részint a könyök körül 65 dentalium, melyek rózsaszínű mázzal vannak 
hevonva ; 16 igen vékony, de elég nagy lyukkal bíró gyöngyöcske, melyek kagyló zománczából 
verettek ki; 6 drb nagyobb ősi kagylóbélből készült gyöngy ; 20 lapos és kerek érez gyön-
gyöcske, melyek egyikében sincs már érez, hanem csupán patina, ezek közül 5 drb egészen 
fényes és kőkemény, úgy hogy vagy malachit kőből van, vagy pedig, ha ez is patina úgy, ligy-
szólván, megkövesült ; 6 drb cső alakú hosszú réz gyöngy, melyek közül kettőn rovátkák lát-
szának. 

A mint a halottat kivettük, alatta — a mi különben majd mindegyiknél előfordúl — 
igen sok mészszivagot (Kalktuff) találtunk, lábai alatt pedig 8 ctm. mélyen egy állati lábfej -
csontot s egy más állati csontot, mi bizonyára még a halotthoz adott étel maradéka. Ennyi 
ételmaradékot még egy halottnál sem találtunk, mert ezt fölül, alúl s mind a két oldalán 
állati csontdarabok vették körül. 

101. szám. A temető-részben egy a szokott irányításban jobb oldalán fekvő zsugorí-
tott csontváz, mely a többitől csak annyiban tér el, hogy feje félig fölemelten, kissé maga-
sabban van a test többi részénél ; ez is « in situ » emeltetett ki. Melléklete : 

A nyak körül néhány dentalium csiga, melyek között azonban réz gyöngyöcskék 
nem voltak. 

Arcza előtt egy porladozó, gomba alakú talpcsöves edénynek töredékei. 
Egy henger alakú, igen durva agyagból készült 11 "5 ctm. magas s 10 ctm. átmérőjű 

ép edény, melynek oldalfalán, két-két ellentett oldalán összesen négy kis bütyök áll ki, kettő 
kissé mélyebben, kettő pedig valamivel magasabban van elhelyezve. 

Háta mögött egy durva agyagú, félig megmaradt edény. 
A test hosszában öt kisebb silex penge és egy csiszolt csont tű. 
Egy ősi csigaállományból csiszolt, könnyű, hossznégyszög alakú, eléggé éles véső. 
Egy nagy és igen tömör csontból csiszolt s átfúrt kalapácsnak töredéke, mely a fúrás-

részen törött ketté. Szélessége 7 ctm. s vastagsága 3 ctm. 
102. szám. A 97. számú érczöntő műhely mellett, nem ugyan kerek üregben, de meg-

lehetős mélységben következő összehányt tárgyak voltak : 
Egy 23 ctm. átmérőjű s 8 ctm. magas, befelé kanyarított peremű tál, mely három 

részén a pereméről lefelé vonuló, kidomborodó gerezddel van díszítve, a négy, kissé lejebb 
alkalmazott, kidomborodás pedig vízszintesen van átfúrva, úgy hogy azon át fonál segélyével 
fel volt akasztható. A tál feneke egészen domború, de mert alacsony és igen szóles, mégis 
megáll. 

* Bulletino (Ii Paletnologia Italiana. Anno XI. No. 9 e. 10. Chierici «Nuovi scavi nel sepolcreto diBeme-
dello» pag. 145. 

1 0 * 
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Egy 5'5 ctm. átmérőjű, kerek és egészen lapos fenekű edényke fele része s több 
kisebb-nagyobb, de mind igen durva edénynek töredéke. 

Egy minden oldalán mély pontokkal díszített edényborítónak ívezetes markolata. 
Egy talpcsöves tálnak töredéke ós két átlyukasztott agyag pyramis. 
Négy szarv alakú, csücskös s függélyesen átfúrt edényfül, melynek törésrészei simára 

koptak. 
Három darab 5 ctm. átmérőjű s nagyobb lyukkal bíró, jól égetett agyag gyöngy. 
Egy 3'5 ctm. átmérőjű, jól égetett, tömör agyag golyó és egy 7*5 ctm. átmérőjű lapos 

agyag korong, közepén egy 1 "5 ctm. átmérőjű lyukkal. 
Ősi kagylóbélből készült karperecz két töredéke (v. ö. IV. 45.) ; zöld és vörös színű 

jegeczekből álló kőtörmelék; bárom patakkavics. 
Kilencz ép jáspis penge ; bét csorbított végű vakaró ; egy vékony obsidian kés ; kilencz 

darab szilánktöredék. 
Négy darab, csak egyik végén begyesre csiszolt csont tű, és egy 5 ctm. bosszú s 

1 '5 ctm. széles, csiszolt csont véső. 
Egy begyesre csiszolt agancstöredék; egy vastag medvefog s néhány állati csontdarab. 
103. szám. Kerek lakás, melynek átmérője 322 ctm. s mélysége a jelenlegi felszíntől 

számítva 237 ctm. A lakás körüli téren az érintetlen lösz fölötti fekete korbanyréteg 127 
VI. 00. centimétert tesz ki. A löszföldben egy 189 ctm. átmérőjű kerek fekete foltot találtunk, mely 

az alatta levő lakásnak felső nyílását képezte. A nyílás alatti kerek üreg csak 114 ctm. mély 
volt, a mely, mint eddig valamennyi lakás, alúl legszélesebb s ívezetben emelkedik fölfelé. 

A lakásban sok égetett tüzpaddarab, edénytöredék, felhasogatott állati csont, mun-
kálatlan agancsdarabok találtattak s azok között : 

Hét jáspisból hasogatott vakaró, melyek közül a keskenyek egyenes vonalban, a szé-
lesebbek pedig félkörívben csorbúltak. Szélességök 1 és 2 ctm.. hosszúságuk pedig 3—4ctm. 

Tizennégy, jáspisból hasogatott kés, melyek közül a leghosszabb 6 ctm. és nincs egész 
centiméter széles. Van közötte két igen finom s nagyon éles, silexből a legszabályosabban 
hasogatott, melyek alig 4 mm. szélesek s 3 ctm. hosszúak. 

Tizenhárom szilánkhulladék, melyek 2 silex kivételével mind jáspisból készültek. 
Egy 3 ctm. széles jáspis nucleus, melyről igen keskeny pengéket hasogattak, mert 

aránylag csekély szélessége mellett 13 hasogatási lapja van. Alsó része a magkőnek nem 
hegyes, hanem széles lapra van hasítva, úgy hogy azon szabadon megállhat. Jele annak, 
hogy — legalább részben és főleg a picziny s keskeny szilánkok hasogatásánál —- a mag-
köveket nem pusztán kézben tartva hasogatták, hanem valamely keményebb tárgyra helyez-
ték, habár kézben tartva több ruganyosságot fejthet ki az ember, a mi e kagylós törésű kőzetek 
szabályosabb hasadását elősegíti. He ily picziny magköveknél a keskeny pengék hasogatásá-
nál már határozottabb és erősebb ütésre van szükség, mit elősegít, lia a inagkö biztos talpon 
áll. Azt különben már több alkalommal tapasztaltam, hogy kisebb magkövek alsó részei szé-
lesebbre hasogatott talpon állanak. 

Négy igen vékony s keskeny, fekete obsidian szilánk. 
Négy agyag pyramis, melyek közül az egyiknek felső csonka részén a szokásos ferde 

VI. 05. kereszt által támadt négy mező közül kettőbe még egy háromszög is karczoltatott. 
« Nyakpárna » alatt ismert, félhold alakú agyag tárgynak bárom töredéke (v. ö. III. 
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tábla). A három darab, habár díszítésük egyenlő, még sem tartozik össze, mert a talp széles-
sége mindegyiknél változó. Mindegyiknek külseje finomabb agyagréteggel van bevonva, mely 
fényesre simíttatott és minden oldalán, részint egyenesen álló, részint hosszára fektetett 
S alakú díszítés van ujjal bemélyítve. 

Egy hegyes csúcsban végződő edénynek alsó töredéke, minő már több találtatott^ 
díszítés ezen nincs, hanem külseje fényes fekete színű, a mi azonban nem máz rajta, hanem 
csak simítás. 

Egy 10 ctm. átmérőjű s 8 ctm. magas igen csinos s tökéletesebb technikájú edény. 
Kivül-belűl fényes és fekete színű ; kidomborodó hasas részén, párhuzamosan lefelé haladó 
barázdákkal diszített. Hasas része fölött kissé szűkebbre szorúl s az képezi a 2 ctm. magas 
nyakát. Csak egy lapos s széles füle van, mely félkör ivben emelkedik az edény pereme fölé, 
s hasas részének felső végén és a perem szélén erősíttetett az edényhez. Égetése tökéletes s 
azért egészen ép állapotban kaphattuk meg. Benne fehér színű, liszthez hasonló, linóm agyag 
találtatott. 

104. szám. A sáncz keleti részén lakások után kutatva, a sáncz szélétől 9 ölnyire 
befelé, az ősi lösztalajt feltűnő mélységben találtam, daczára hogy nem mutatkozott e helyen 
kerek leásott lakás. Végig húzattam tehát az árkot nemcsak a sáncz széléig, de még a lejtős 
részből is hozzá vettem két ölet, úgy hogy az egész árok hossza 11 ölet tett ki ; szélessége 
pedig másfél ölet. Az ős réteget 9 ölnyire a sáncz szélétől 114 ctm. s a sáncz szélén 
valamint a lejtő részén is 352 ctm. mélyen találtam ; de azt vettem észre, hogy a feliszapolt 
rétegnek e mélysége nemcsak a másfél öles árok szélességében, hanem jobbra-balra még 
nagyobb területen terjed. Kihagytam munkakimólésből másfél ölet s ott az előbbeni mély 
árokkal párhuzamosan ismét egy ugyanoly hosszú és ugyanoly széles árkot vonattam, s itt is 
éj) oly mélyen találtam a sáncz szélén az ős réteget mint az előbbeni árokban, és pedig nem VI.67.il,l> 
sima lejtőben növekedett e mélység a sáncz széle és a sáncz-árok leié, hanem lépcsőszerű 
tagozatban, mi az ősi lejáratot kétségtelenné tette. E lejárat csak 8 ölnyire kezdődött a 
jelenlegi szélétől befelé számítva, mert 10 ölnyire a szélétől már ismét lakást találtunk. Ezen 
helyet mutatja a VI. 67« ábra. 

Igaz ugyan, hogy azt is fel lehetne tenni, hogy nem ligy ásták itt e részen, lejárat 
miatt, az ős réteget ily mélyre s nem véletlen feliszapolásnak köszönheti eredetét e magas ősi 
humusréteg, hanem ily mély volt a sáncz alakítása alkalmával e helyen a hegynek ősi alakja, 
s midőn azt védművé alakították át, akkor készakarva töltötték fel e mélyebb részt a sáncz 
szélének többi magaslatáig. Azonban a lejárat mellett nyomósán bizonyít még azon körül-
mény, hogy a sáncz fensikjának ezen részén terjedelmes öbölszerű kanyarulat van jelenleg 
is, míg az alatta elterülő s a sáncz lejtője körül vont feliszapolt árok széle egyenes vonal-
ban húzódik ; ha pedig a természet alkotta volna a hegynek e vízmosáshoz hasonló nagy 
kanyarulatát, úgy annak nemcsak a fensik szélén, hanem az alatta alig 3—4 ölnyire fekvő 
sánczárkon is meg kellene lenni. A lejárat tehát csak a sáncz árkára vezetett, s nem a még 
alatta elterülő meredek mélységbe. 

Az egykori lépcsőzet mellett szól a sokszoros ós különböző színű lerakodott iszapréteg 
iránya is. A feliszapolásnál a lépcsők színvonala adott irányt természetszerűleg az iszapréteg 
lerakodásának. Azért a nagyobb lépcsők mennyisége szerint körülbelül 10 fekete és sárga 
színű iszapréteg váltja fel egymást, mely mindig a lefelé terjedő lépcsők irányában halad 
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s csak a felsőbb rétegeknél köttetett meg a talaj valószínűleg növényzet és fák gyö-
kerei által. 

A lépcsőszerű lejárat föltevését megerősíteni látszik még egy 37 darabból álló munká-
latlan termő-kőnek halmaza, melyet elég mélyen a lejáratnak a fensik felé eső széle mellett 
találtunk. A kövek egyike sem nagyobb, hogy az egy kézzel meg ne volna markolható. Való-
színűleg fegyver gyanánt szolgált e kőrakás, hogy e könnyebben hozzáférhető helyen megtá-
madás esetében védelmül használhassák. 

E kettős ároknak mély humus-rétegében több tárgyat találtunk, melyeket felisza-
polás alkalmával a közetlen közelben levő lakó helyekről hordott a víz s e tárgyak a 
következők : 

Néhány durva cserép-darab, s egy edényborítónak karczolatok- s ujj benyomással 
díszített nagy ívezetű markolat-része. 

Egy díszített agyag-töredék, mely egy félhold alakú s fejvánkosnak tartott tárgynak 
képezte szarvalakú csúcsos részét. 

Erczsalak, s egy felső részén lesimított s égetett tűzpad-darab. 
Hat darab munkálatlan homok-kő ; egy gömbölyűre kopott törő kőnek töredéke ; s 

három patakkavics, s néhány porladozó csillámpala törmeléke. 
Két apró, törött agyag pyramis. 
Néhány állati csont, állati fogak, ép és szilánkokra törött vadkan-agyarak s egy mun-

kálatlan agancstöredék. 
Egy hegyén kicsiszolt s vastag részén elég simára fürészelt, 1 2 ctm. hosszú szar-

vasagancs; egy madárcsont s egy szárcsontból készült lapos és igen hegyesre csiszolt 
csont tű. 

Egy agyag karikának töredéke, s négy agyag gyöngy, melyek közül mindegyik más-
más alakú s nagyságú. A legnagyobb 4'5 ctm. s lyukja U5 ctm. átmérőjű, oldalfala pedig 
három részén mélyített concentricus körökkel diszíttetett. 

Egy csiszolt kőbaltának a fúráshelyén ketté törött daraltja, s egy másik agyagból 
készült, igen keményre égetett s szintén átfúrt halta töredéke (v. о. II. 14.) és egy csiszolt 
kő vésőnek lehasogatott szilánkja. 

Három nagyobb jáspis darab s tíz szabályosan hasogatott kő penge. 
Egy igen széjten hasogatott, ív alakú, kidolgozott s egyik végén félkörre csiszolt vad-

kanagyar szilánk, mely középső részén és pedig felső és alsó szélén, belső oldalán megkez-
dett fúrással van átlyukasztva. Kerekre csiszolt vége körül patinától zöldre festett, azonban 
mellette az éreznek semmiféle nyoma nem találtatott. Lehet, hogy valamely bronz eszköz 
vagy nyélnek képezte külső burkolatát, valószínűbb azonban — miután ív alakú — hogy 
függő dísz gyanánt szolgált. Ugyanilyen ív alakú, hasogatott vadkanagyar, csakhogy három 
helyen átfúrva. Picquigny * (Somme) mellett nagy mennyiségben találtatott együtt egy 
helyen, a mi szintén arra mutat hogy függő ékszer gyanánt használtattak. Most a s.-germaini 
múzeumban őriztetnek. 

105. szám. Az előbbeni szánni, a sáncz keleti szélén vont széles és mély árok 
közetlen szomszédságában egy kereg üreg, melynek mérete ugyanolyan mint a többi lakásé. 

* Mortillet «Musée préhistorique» T. LXII. fig. 617. 
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Sok égetett föld rög, tüzpad-darabok, edénytöredék, állati feltörött csontok, fogak, agyarak, 
agancsok s néhány bos prisons szarva között még a következő tárgyak találtattak : 

Tíz szabályosan hasogatott, nagyrészt csak 3—4 ctm. hosszú jáspis penge, melyek 
egyikének alsó íéle fekete szurokkal van bevonva, hogy nyélbe erősíttethessék ; három darab 
felső részén csorbított vakaró ; öt darab a pengék liasogatása alkalmával fenmaradt haszna-
vehetetlen jaspistöredék ; két vékony obsidián penge ; egy fele részén durva s ragyás felületű 
vastagabb obsidián darab s néhány kisebb darab fekete szurok. 

Egy, élén 5 ctm. széles trapéz alakú, csiszolt kővéső, fekete szarukőből és négy darab 
csiszolt dolgozó kő. 

Két, valószínűleg csont eszközök csiszolására használt homokkő-darab, melynek mind 
a két oldalán csiszolás következtében mély barázdák vájattak. 

Egy lapos és mind a két oldalán simára dolgozott homokkő, melynek egyik oldalán 
vasoxyd festék tapad, s szélességi részén fehér színű porladozó anyag látható. Már több 
alkalommal találtunk ilyen, egyik oldalán vasoxyd festékkel, másik oldalán pedig fehéres anyag-
gal bevont követ. 

Három, mind a két végén kidolgozott, csont tű és egy nagyobb szárnyasnak 10 ctm. 
hosszú s 1 ctm. átmérőjű csontja, mely mind a két végén simán van levágva. 

Egy szarvasagancs-darab, mely egyik végén fűrészelt, másik végén törött, közepén 
pedig egy eléggé mély s feltűnően széles barázdájú fürészelésnek nyomával. 

Egy zergeszarv, mely vastagabb részén, s két szarvas-agancs, mely mind a két felén 
simára fürészelt. 

Három fényesre simított, fekete színű agyag gyöngy, valamint három tömör s jól ége-
tett agyag golyó. 

Egy picziny, födőliöz hasonló, függélyesen átfúrt orsógomb, mely kúp alakban emel-
kedik s fölül 2'5 ctm. átmérőjű lapos gombban végződik. Alsó részének átmérője 5 ctm. VII. (18. 

Egy az elöbbeni orsógombhoz hasonló tömör agyag tárgy, mely azonban mégis más 
czélra használtatott, mert nincs átfúrva, felső nyujtványa pedig letörött. 

Egy 7 ctm. hosszú s 3 ctm. vastag, agyagból készült s jól égetett láb, mely a lábszár 
felső részén törött el. Az egész igen durva ós tökéletlen. (V. ö. Y. 58. 

Egy átfúrt nyujtványnyal biró agyag kanál, melynél e nyujtvány a szokottnál jóval 
kisebb s inkább csak egy csekély kidomborodásból áll. 

Egy csinos alakú, de porladozó agyagú s tökéletlenül égett edény, melynek sziik 
nyaka alatti nagyon kidomborodó öble párhuzamosan lefelé terjedő rovátkákkal diszíttetett. 

Egy szarv alakú csúcsos edényfül, mely törésrészén egészen kerek és simára kopott. 
Két magas ivezetű edényfülnek töredéke, az egyiknek teste vékony és ötszögű, a másik 

pedig fekete színű s csavarhoz hasonló, rézsútos barázdákkal díszített. 
Hat csonka agyag pyramis, melyek közül csak egyen van ferde kereszt, a többin 

pedig mély ujjbenyomás. Az egyik egészen feketére égett s tisztán látszik belső törésrészén, 
hogy szalmatörekkel kevert agyagból készült, sőt egyes pörkölt mag-szem is volt az agyag 
között. 

Egy mészkő-darab, melynek felső s alsó lapja csiszolás folytán teknőszerűen mélyre 
kopott. Hossza 10 ctm. ; szélessége 5 ctm. ; vastagsága a szélén 3 ctm., a kivájt részén pedig 
1 "5 ctm. 
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Nem a lakásban, hanem akörül elszórtan, azonban mégis 72 ctm. mélységben néhány 
finom s igen díszes krétabetétes edény töredéke s a következő három bronz tárgy hevert : 

Egy 12• 5 ctm. hosszú, igen durva s ragyás felületű, sötét zöld patinával bevont, 
diszítés nélküli bronz tű. 

Egy négyszögletű, és «S» alakra görbített nagy bronz szeg. A bronz szeg egész hossza 
22T) ctm. s akkép van S alakra görbítve, hogy felső kampója csak 1 ctm. magas, hosszának 

VII. 6!). többi része pedig az alsó ivezetet képezi, mely 1 ctm. széles és lapos szegfejben végződik. 
A négyszögletű test legvastagabb részén Об ctm. széles. Patináján szövetszálak látszanak. 

Egy 5 ctm. hosszú, borda alakú, egyszerű bronz fibula (Fibula a coste, Rippenfibula), 
melynek lapos ivezete ép úgy mint a tűtartó csatornája párhuzamos rovátkákkal diszíttetett. 
A fibula az ivezet közepén eltörött. Fibula eddig még nem fordult elő s kétséget kizárólag, 
nem képezte azon nép tulajdonát, mely itt zsugorítva fekvő helyzetben temettetett el, hanem 
azon későbbi korba tartozik, melyben már érczolvasztással foglalkoztak ugyanezen a telepen. 

106. szám. A 104. számú lejárat közetlen szomszédságában a mostani felszíntől szá-
mított 245 ctm. mélyen egy 300 ctm. széles üreg. Az üreg csak 103 ötméternyire van ős 
rétegbe ásva s az a fölötti réteg csak iszapföld. Miután e csekélyebb üregen nem látszott mint 
a többi lakásnál, hogy boltív alakban lett volna egykoron kiásva — nagyon lehetséges, hogy 
csak szabad tűzhely vagy lakmározó hely volt. Az üreg nagy részét hamu és edény töredék 
töltötte ki, de semmiféle eszközt abban nem találtunk. Az egyik sarokban egy feltűnőn nagy 
rakás a kutyafajhoz tartozó állati csont volt, de nem elszórtan, hanem mintha gondosan össze 
volna seperve. E csontok legalább 5—6 állattól származnak s a velőt tartalmazók mind 
feltörettek. Az egyik fej patinából zöldre festett, de érczet a legszorgosabb keresés mellett 
sem leltünk. 

107. szám.. Kerek lakás, mely az eddigiek között a legtökéletesebb. Boltivezete nem 
szakadt volt be, s így a legépebben mutatta ősi alakját. A kemény földbe vájt boltivezet felső 
részének közepén egy 109 ctm. átmérőjű lyuk volt, mely a lejárást vagy jobban mondva 
leereszkedő üreget képezte. E lejárásukat valószínűleg fából készült csapó-ajtóval födték be. 
A nyílás szélén erős fának széndarabjai voltak. Lehet, hogy tüz által pusztult el e csekély 
nyílást befödő fa-szerkezet, s a széndarabok annak nyomai, mert különben alig érthető, hogy 
hogyan szorult e faszén a nyílás szélének kemény fősz talajába. A lakás feneke a felszíntől 
számítva 291 ctm. mélyen fekszik ; a mostani lmmusrétig 49 centimetert tesz ki; a boltív 
magassága 179 ctm.; a tojásdad alakú lakás hossza 374 ctm., s szélessége 340 ctm. Oldal-
lejáratnak vagy lépcsőnek semmi nyoma. Az üregben volt: 

Néhány állati csont, de csak elszórtan; egy nagy bos priscus-szarv; egy lapos s 
széles dámvad-agancs; egy vadkan felső álkapczája, melyben egy 18 ctm. hosszú agyar van 
és egy szarvas-agancs töve. 

Két szilánkhasogató kő, melyek eredetileg csiszolt kő eszközök voltak, mert mind 
a két lapjok csiszolt, oldalszögleteik pedig a hosszas használat folytán egész tompára s 
kerekre koptak. 

Egy ugorkához hasonló nagy, csiszolt, át nem fúrt, hanem nyélbe illő kőbalta, minők 
a ritkaságokhoz tartoznak. Éle egyenes s csak két sarkán kerekedik ki kissé, a nyélbe illő 
részénél eltörött s így hossza csak 13 centiméter, szélessége 6 ctm. s vastagsága a közepén 
5 ctm. (Y. ö. IV. 40.) 



Egy kúp alakú orsógomb, mely függélyesen van átfúrva. Talpa kissé homorú s 4 ctm. 
átmérőjű. 

Két nehéz, szarv alakú csücskös edényfül, melynek törésrészei tompára koptak. 
Egy agyag gyöngy ; egy édesvízi kagylónak töredéke és egy másik édesvízi kagyló, 

mely át van fúrva. 
Három, átlag 4 ctm. hosszú kavics, melyek egyike barna, a másik rózsaszínű s a 

harmadik fekete. 
Öt átfúrt s jól égetett agyag pyramis, melyek magassága 7 és 1(1 ctm. között váltako-

zik. Az egyiknek felső részén pont, kettőn pedig csak igen kissé bemélyített s nem egészen 
a felső rész széléig terjedő, ferde kereszt van. 

Három nagy és nehéz, átlag 25 ctm. átmérőjű, durva kő törmelékkel kevert agyagú 
s igen jól kiégetett szabálytalan alakú rög. 

Egy diszítés nélküli agyag töredék, mely sarkát képezi azon «nyakpárna» nevezet 
alatt ismert félhold alakú agyag tárgynak. (Y. ö. III. tábla.) 

Hét kisebb durva agyagú s készítményű, diszítés nélküli, de elég tökéletesen kiégett 
használati edénynek alsó fele része. 

Egy körülbelül félakós tartalmú nagy fazéknak oldalfalai s egy nagy, felső részén 
félkör íves markolattal bíró edényborító. 

Egy 10 ctm. magas, szabad kézzel idomított s jól égetett ép edény, melynek egy jól 
megmarkolható s az edény pereme fölé emelkedő ívezetes füle van. Díszítése az eddigiektől 
teljesen eltér, ugyanis peremén s 3 ctm.-rel alantabb kissé kidomborodó szalag futja körül 
az edényt s az a közötti téren egymás mellett, egy ctm.-nyi távolságban nagy kerek lencse 
alakok domborodnak ki. E lencsék kerek alakja a lehető legszabályosabb, s külön készülve 
nyomattak a még égetetlen és nyers edény oldalfalára, úgy hogy néhány lencsének helyén 
az edény belső oldalfala kissé kidomborodik. 

Egy szűrő tálnak töredéke. Agyagja meglehetős tisztán iszapolt, vörös színű s jól VII. 
égetett, pereme kifelé kanyarodó s kettős, szögben vonuló lelapítással díszített, külseje máz 
nélküli, de fényesre simított; egész feneke sürüen van átlyukasztva; az edény magas-
sága 7 ctm. 

Egy 11 ctm. hosszú, szarvas-agancsból készült eszköz, mely hegyes részén rézsnto-
san van csiszolva; vastag részén körös körül csekély mélységig fűrészelt s azután eltöretett. 

Egy vadkan-agyarból hasogatott kidolgozott szilánk. Egyik vége kerekre csiszolt, a 
másik végén eltörött. E töredéken 5 egészen szabálytalanul elhelyezett átfúrás van, az átfúrás 
ezen példányon is ép úgy, mint az 104 alatt említettnél a belső részen kezdetett meg s az 
agyar külső zománczrészén inkább áttöröttnek látszik, mert a lyuk kerülete nem szabályos 
s nem sima. Az agyar belső oldalán, vastagon, koromfekete színű, lemosható anyag, talán 
szurok tapad s ebből azt következtetem, hogy ez esetben nem ékszer, hanem talán valamely 
eszköz nyelének külső burkolata lehetett, mely szurokkal s a lyukakon át szegekkel erősítte-
tett meg. Az agyarszilánk szélessége 1 *8 ctm. 

Egy szárcsont s két oldalbordából csiszolt s csak egyik végén kihegyesített csont tű. 
Egy jáspis magkő; hét jáspis penge; három, fölül egyenes vonalban csorbított 

2*5 ctm. hosszú vakaró; egy 3*5 ctm. szóles s 4 ctm. hosszú, a közepén vastagabb s mind a 
két szólén igen éles, fekete obsidián szilánk; öt jáspis szilánk töredék. 

Archa'ologiai Közlemények. XVI. kötet. 1 1 
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108. szám. A keleti lejárat s a 97. számú érczöntőnmhely között csak 157 ctm. 
mélyen egy kerek üreg, mely azonban keskenyebb volt a fentebbi lakásoknál s csak 2 méter 
átmérőjű. Benne: 

Kevés és elszórtan hevert állati csont, egy kisebb vadkanagyar, néhány munkálat-
lan agancs, hamu, egy nagyobb s kissé már kivájt őrlő kő alsó része s egy nagyobb kerek 
zúzó kő. 

Két 3*5 ctm. átmérőjű, jól égetett, gömbölyű s külső részén fényesre simított agyag 
gyöngy s egy durva tömör 2*5 ctm. átmérőjű agyag golyó. 

Két nagyobb agyag karika töredéke. 
Egy igen durva készítésű fül s díszítés nélküli agyag csésze. Magassága 4 ctm., felső 

nyitott részének átmérője 7 ctm., alsó része pedig egész gömbölyű. 
Egy 4 ctm. hosszú s két oldalt simán fürészelt szarvas-agancs. 
Egy minden oldalán szabálytalanul csiszolt, palakő-darab és egy vörös agyagból 

égetett lapos ék. Hossza 2 ctm. s vastagsága 4 mm. 
Három szabályos jáspis penge s egy kisebb szilánk fehéres áttetsző kőzetből. 
Ismét eg}7 öntő minta töredéke. Felső részén egy baltának az éle felé terjedő részé-

nek mélyedése Van, alsó részén sima és domború. A balta minta mélyedésén itt is, mint 
a már talált másik példányon, erősen oda tapadó fehér színű anyag van. A minta jól 
égetett s iszapolt tiszta agyagból készült, magassága 2*5 ctm. szélessége 6 ctm. A balta-
minta éle 4 ctm. 

Az egész üregben semmi nyoma sem volt az érez salaknak, s így nem öntő műhely, 
hanem talán véletlenül került mint töredék ide a közetlen szomszédságban levő öntő mű-
helyről. 

109. szám. A felszíntől számítva csak 113 ctm. mélyen egy 138 ctm. átmérőjű kerek 
üreg, mely nem volt lakó hely, hanem ezeknél jóval kisebb magtár. Találtunk benne több 
durva agyagú, erős ós igen nagy edénynek töredékeit, melyek különböző magvakat tartal-
maztak, de teljesen szénporrá váltak s csakis két fazék fenekén volt a szénpor között a mag 
alakja kivehető és pedig az egyikben tiszta búza, a másikban köles. 

A magvakat tartalmazó nagy edényeken kívül volt még három kisebb edény, kettő 
töredékben, a harmadik teljesen épen. Az egyik egészen sima s diszítés nélküli, a második 
kidomborodó hasas részén párhuzamos és függélyesen terjedő mélyedésekkel diszíttetett ; 
a harmadik merőke egészen elüt az eddigi edényektől, már a legtökéletesebb technikára vall. 

VII. 71. Agyagja e csészének nem szemcsés, hanem jól iszapolt s fekete színű; égetése tökéletes; 
kívül-belül fényesre simíttatott. Átmérője 12 ctm., mélysége 4 ctm., feneke gömbölyű, csak 
közepén van kívülről befelé egy ujj által nyomva, pereme szélesen kifelé terjed; füle négy-
szögletű agyag pálczából áll, mely az edény pereméből függélyesen emelkedik 4 ctm. ma-
gasra s keskeny ívezetet képezve csak valamivel alantabb erősíttetett az edényhez, mint a 
honnét kiindult. 

110. szám. A keleti lejárat szomszédságában, kerek beszakadt üreg, mely nem volt 
oly mély, mint az előbbeniek s úgy látszik csak félig földbe ásott lakás volt. Konyhai csont-
hulladékot a fenekén nem találtunk s csak a beiszapolt föld között volt néhány állati fog s 
kisebb csontdarab. Az üreg fenekén s a beszakadt föld között következő tárgyak voltak: 

Három picziny bronzdarab : egy picziny lencse, mely vékony érez fonálra erősítte-
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tett ; egy bronz késnek 2 ctm. hosszú hegye, melynek háta jóval vastagabb, mint az éle; 
egy 5 ctm. bosszú négyszögletes bronz ár. 

Egy hegyesre csiszolt szarvasagancs és még három nmnkálatlan agancsdarab. 
Tizenegy jáspis késpenge; egy felső részén egyenes vonalban csorbított, szürke silex 

vakaró ; négy obsidián penge s egy nagy jáspis magkő. 
Három csiszolt csont tű. Mind a három oldalbordából készült, az egyik mind a két 

végén kihegyesített, a másik pedig feltűnő nagysága és szélessége miatt. Igen erős oldalbor-
dából készült, mert töve még most is 3 ctm. széles s I 6*5 ctm. hosszú, hegyes része göm-
bölyűre csíszoltatott. 

Öt darab kisebb, átlag 8 ctm. magas agyag pyramis, melyek közül kettőnek felső 
részén elég mélyen vájt ferde kereszt, egyen pedig ujjmélyedés van. 

Három kődarab, melyeknek felső része simára dolgozott és három rózsaszínű lapos 
patakkavics. 

Egy jól kiégetett s nagy agyag karika. Átmérője 8 ctm. s vastagsága 4 ctm., a lyuk 
átmérője 2 ctm. 

Három, díszítés nélküli agyag gyöngy s egy cserépdarab, melynek külső kerülete csak 
nagyjában van kerek alakra tördelve, közepén pedig nem egészen 1 "5 ctm. átmérőjű lyuk 
van fúrva. Az egész cseréj) korong átmérője 3'8 ctm. 

Egy jól kiégetett tölcsér alakú agyag tárgy, mely felső öble közepéből még függélye-
sen át van lyukasztva. Magassága 3 ctm., átmérője a felső kivájt részen 4 -5 ctm., alsó lapos 
részén pedig 2'5 ctm. 

Egy igen durva oly picziny edényke, hogy belső üríogatába alig fér bele a kéz kis 
ujja. Magassága 2'5 ctm., átmérője felső nyitott részén 1*5 ctm., fenekén pedig nem egé-
szen 3 ctm. 

Egy szűk fenekű s öblös edény. A nyak alatti öblös részen három erősen kidombo-
rodó concentrions félkör, a legbelsőben jiedig három, szintén kidomborodó lencse van. 
Ugyanilyen kidomborodó lencsék szegélyzik a nyak alatti öblös részt is. 

Egy minden oldalán csiszolt mészködarab, mely kisebb, talán csont tárgyak csiszo-
lására használtatott, mert a szélén levő s csiszolás következtében bevájt mélyedések nem 
szélesek. 

Egy átlyukasztott nyujtványú agyag kanálnak töredéke. Külseje vörös színű, de 
törésrészén koromfekete. 

Egy szűrő edény fenekének töredéke. A szűrő lyukai nem oly közel, hanem csak 
1 ctm.-nyire vannak egymástól s az átfúrás is elég nagy, a lyukak átmérője valamivel 
nagyobb egy fél ctm.-nél, az egész fenékrésznek vastagsága 2*2 ctm. (Y. ö. VH. 79.) 

Egy nagy és durva készítésű fazéknak 14 ctm. átmérőjű feneke s néhány kisebb 
s szintén durva készítésű edénynek töredéke. 

Két csekély fenekű s széles öblű ép edény, mely tökéletesen vörös színűre égett s 
diszítésnélküli. 

Egy szarv alakú csücskös edényfül, melynek törésrésze tompára koj)ott. 
111. szám. A temetőrészben egy éj) csontváz, mely valószínűleg élve került a föld 

alá, vagy szántszándékosan hajmeresztő büntetés gyanánt, vagy mint tetszhalott s borzasztó 
kínjai következtében kifejtett erőlködése meglátszik a csontváz megváltoztatott s természet-

id-
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ellenes helyzetén. Teljesen szabályosan irányítva zsugorított helyzetben fektették jobb 
oldalra, erősen összehúzott lábai most is keletfelé fordult térdekkel fekszenek, felső teste 
azonban egészen hanyatt s arcza kissé balra fordult. A mily feltűnő a felső ós alsó testnek 
természetellenes, ellentett iránya, ép oly szembeötlő s kínos benyomást tesz mind a két kéz-
nek görcsös kanyarulata, melyek nem mint rendesen nyugodt helyzetben kinyújtott kézfejjel 
a jobb oldali arcz alatt fekszenek, hanem a hanyatt fekvő vállakhoz kapaszkodnak. Hogy 
a lábak a kifejtett erőlködés daczára is ily erősen összehúzott állapotban maradtak, azt 
onnét magyarázom, hogy valószínűleg minden halott összehúzott lábain a felső és alsó láb-
szárakat erősen összekötözték. Minden halottnál a felső és alsó lábszár majdnem párhuza-
mosan oly közel van egymáshoz, hogy lia a csontok húsrészeit is hozzá veszszük, ily helyzet 
csakis erős Ősszeszorítás által állítható elő. Miután ily feltűnő volt helyzete, «in situ» akar-
tam kivenni az egész földröget, azonban sajnosan, akkor hiusult meg egész munkánk, midőn 
már-már készen voltunk a kiemeléssel. Ha szét is hullott az egész rög, sikerült azonban 
legalább e görcsösen görbített kezeket a körülötte levő földnek megkeményítése által sértet-
lenül megmenteni. Széjjel morzsolva az egész földröget, napfényre került összes melléklete, 
mely a következőkből állott : 

A nyak táján egy ősi kagyló bélből igen szabályosan kúp alakra faragott gomb, mely 
hátsó oldalán ép úgy van a fonál számára áttörve, mint a már tavai talált két példányon 
(v. ö. I. fiiz. XII. tábla, 113a, 113b ábra), t. i. a gomb lapos hátán két oldalról kezdtek 
fúrást, mely úgy találkozik egymással, hogy a gomb külső felületét azért át nem lyukasztja. 
Talpának átmérője 3'5 ctm., a külső kúp rézsútos magassága 2 ctm. Igen tökéletesen con-
servált. Ugyanilyen subcután fúrású, alabastromból készült kúp alakú gomb (csakhogy 
jóval kisebb, mert átmérője csak Dl ctm.) a l'ardèclie-i dolmenben* találtatott. Most 

a st.-germain-i múzeumban őrzik. Angolországban is Inghittera-ban** mint sírmelléklet 
találtatott egyéb kő és bronz tárgyak között öt ugyanilyen kúp alakú kő gomb a halottnak 
melle táján. Ha figyelembe veszszük az első füzet 23. lapján említett magyarországi, felső-
ausztriai s szászországi analógiákat is, úgy azt látjuk, hogy a kő és átmeneti korszak embere 
egész Európában már meglehetősen tökéletes öltözetet viselt. 

A test hosszában három egyforma nagyságú csiszolt kő-véső. Egész hosszúságban 
alul laposak, felül domborúak, élők csak egyik végén van s az félkör alakban csiszolt. A vésők 
hossza 4'5 ctm., szélessége pedig 1 "4 ctm. Az egyik egész fehér kőből, a másik szürke mo-
nolith-kő, a harmadik pedig világos színű zöld köböl csiszolt. Ilyen alakú vésők, habár rit-
kábban, de előfordultak már, de ily picziny példányban még soha. Azt hinné az ember, 
hogy csak «miniature» alakok, melyek nem használatra, hanem csak a halott számára 

VII. 72.73. készültek, mint azt több őskori temetőben, így hazánkban, a pilini-ben, is észlelték. De ezek 
picziny alakjok daczára mégis nem dísz-, hanem használati vésők voltak, mert az egyiknek 
csorbult élén meglátszik, hogy használva volt már. Egyáltalán piczinységök mellett élők 
sokkal tökéletesebb, mint a nagyobb példányokon. 

Két igen szép, keskeny és hosszú, nagyon szabályosan hasogatott kő kés. Az 

* Mortillet «Musée préhistorique» T. LXIV, fig. 64-8. 
** Evans «Les âges de la pierre de la Grand Bretagne» chap. VI et XV. Idézve : «Bulletino di Paletno-

logia Italiana» Ann. X. 151. 
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egyik fehéres szürke, a másik koromfekete színű kovából hasogatott. Mind s kettőnek széles-
sége 1'5 ctm.; az egyik 7, a másik 8*5 ctm. hosszú. 

Egy nyakék, mely У6 ősi kagylóbélből, legnagyobbrészt négyszögletű és hosszúkásra 
faragott gyöngyökből áll. Ezek között csak húsz darab lapos és kerek alakú. Csakis egy 
darab 4 ctm. hosszú, 1 ctm. széles s átfúrása nem kerek, hanem ellypsis alakú ; a többinek 
nagysága I '5 ctm. és 4 mm. között váltakozik. 

Fekete palakőből csiszolt balta, melynek egyik vége félkör alakú és tompa, a másik 
hegyes. Használat folytán begyes végéről néhány szilánk pattogott le. Átfúrása nem a köze-
pén, lianem tompa része közelében történt. Az átfúrt lyuk átmérője az egyik oldalon 
1'7 ctm., a másikon i ' 5 ctm. A balta hossza 10 ctm., szélessége a közepén 5"2 ctm., vas-
tagsága 2'5 ctm. 

A fej előtt kelet felé egy kiálló bütykökkel diszített, gomba alakú, rövid talpcsöves 
edény ; háta mögött négy igen porladozó edény. Az egyik fekete alapra vörösre festett pél-
dány a láb sarka táján találtatott s néhány ősi kagylóbélböl faragott gyöngyöt tartalmazott. 

112. szám. A sáncz keleti szélén a lakások körül, habár elég mélyen, de csak a 
feliszapolt földben, nem együtt, hanem különböző helyen elszórtan találtatott: 

Három bronz tű. Az egyik közepén eltörött s csak alsó begyes része van meg ; a 
másiknak gömbölyű feje körben futó karczolatokkal diszíttetett ; a harmadiknak nincs külön-
vált feje, hanem felső végén felfordított kúp alakra vastagodik ki, s e vastag végét négy 
párhuzamos vonal között halszálka diszítés veszi körül. A két ép tűnek hossza egyenlő és 
pedig 14*5 ctm., a törött példányé 10 ctm. E halszálka vagy faág mintát, mely külön-
ben a lengyeli telepen is nagyon gyakori, Sayce hittiti dísznek tartja.* 

Öt nagyobb nucleus; tizennégy szilánktöredék s tizenöt szabályos jáspis penge,mely 
közül három különösen szép, keskeny és bosszú. 

Öt részint kova, részint jáspis vakaró ; az egyik világos rózsaszínű ; háromnak nagy-
sága elüt az eddigi példányoktól, mert szélességük átlag 3*5 ctm., hosszúságuk 4 és 5 ctm. 
között váltakozik; az egyik nemcsak felső, lianem alsó végén is vakarónak van kicsorbítva. 

Egy keskeny s bosszú, alul lapos, félül domború, kissé ferde élű csiszolt kő-véső. 
Hossza 7 ctm., szélessége 1'7 ctm. 

Egy csiszoló kő, melynek közepe a csiszolás folytán mélyen kikopott ; négy csiszolt 
dolgozó kő; két lapos patakkavics s egy kőből 1'5 ctm. bosszú háromszög. 

Egy csontból csiszolt véső. Hossza 6'5 ctm., szélessége 1*8 ctm. 
Két csiszolt csont tű, melyek egyike szárcsontbóh irótoll alakjára rézsútosan van 

vágva és kihegyesítve. 
Tíz agancs-darab, melyek közül kettőn látszik fűrészelés és faragás, a többi pedig 

munkálatlan; egy mind a két végén lefűrészelt 16 ctm. bosszú s 6 ctm. széles tömör szarv s 
néhány vadkan-agyar. 

Öt, részint tojásdad alakú, hosszaban átfúrt, részint egészen gömbölyű agyag gyöngy 
és egy szarv alakú begyes edényfül, melynek törésrésze tompára kopott. 

Két picziny agyag kanál, egy ctm. hosszú s függélyesen átfúrt lapos nyujtványnyal, 
belső iirfogatuk nagyon csekély, mert csak kissé homorú. VII, 74. 

A. H. Savec «Die Inschriften von Hissariik» ЬсЬИешапп «Ilios»-ában 768. 1. 
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Egy 6 ctm. átmérőjű kerek agyag lap, mely két ellentett szélén át van fúrva. Való-
színűleg födő gyanánt szolgált, mely e két lyukon át az edény nyitott részéhez köttetett. 

Négy, felső részén ferde kereszttel ellátott agyag pyramis. Középső részök durva 
agyagból készült, külsejök iszapolt s fényesre simított agyaggal van bevonva. Ezen 8 mm. 
vastag külső agyag lemez könnyen lemállik, a többi durva szemcsékkel kevert belső 
agyagtól. 

Négy, bütyök és újjbenyomásokkal díszített durva edény ; az egyik ügyetlenül készült 
gömbölyű fenekű s henger alakú példánynak pereme idomtalanúl hajlott s csak egyik oldalán 
van tapasztott durva füle. 

Két hosszú, gomba alakú talpcsöves edénynek alsó része, melyek egyike vörösre fes-
tett s a cső felső részén négy nagyobb bütyökkel. 

113. szám. A temető-részben egy igen szépen conservált csontváz, melyet «in situ» 
vettünk ki, s mellette a következő tárgyak találtattak : 

A nyak, háta mögött és a könyök körül kisebb-nagyobb ősi kagylóbólbői faragott 
gyöngyök, melyek legtöbbje még a halott alatti földben benn maradt. 

Az arcz előtt egy talpcsöves tál s két picziny fenekű, egymásba fektetett, vörösre fes-
tett edény. 

A mell előtt összehajtott bal kézben egy krétából faragott s nagy lyukkal átfúrt 
golyó alakú buzogány, mely azonban a szabad levegőn mint a legfinomabb liszt szétporladt. 
Scotiában szintén 1809-ben, kőkori sírban, diorit-kőből csiszolt balta s silex nyílhegy mellett 
egy 8 ctm. átmérőjű átfúrt kő golyót találtak.1 Ugyanilyen lelet került 1826-ban La Chale-
lard-ban Lausanne közelében napfényre, midőn több csontvázra akadtak, melyeknél silex 
lándzsa-csücskökön kívül golyó alakú, csiszolt s átfúrt kő-buzogányokat találtak.2 Kemény 
kőből csiszolt golyó-alakú s átfúrt buzogány van még a hannoveri múzeumban,3 az olden-
burgi (Holstein) kőkori leletből. 

A test hosszában egy csiszolt kö-vósö s egy keskeny obsidian nucleus, melynek 15 lap-
járól köröskörül roppant keskeny és hegyes végii pengéket hasogattak. A nucleus felső 2 ctm. 
átmérőjű részén kerek, alúl pedig hegyes. Hossza 2" 1 ctm. 

Egy vadkan-agyarból készült 10 ctm. hosszú s 1 ctm. széles kés. Külső zománczos 
része munkálatlan, felső fele azonban hosszában eszközölt csiszolás folytán kiélesített s így 
hosszában sűrű karczolatok látszanak. 

Háta mögött egy csiszolt csont tii s több igen porladozó edény volt, melyeket nem 
sikerült megmenteni, daczára, hogy külső felületökön vastag mész-üledék képződött. Az 
egyik nagyobb edény, nem mint rendesen csak egy két-darab, hanem ez esetben egy nagyobb 
rakás csontdarabot tartalmazott szárnyas és a kutyafajhoz tartozó állatokból. 

A mint a halottat sértetlenül kiemeltük, a nagyobb mennyiségű mészszivaggal kirakott 
fekhelye alatt egy teljesen ép, még egyetlen repedéssel sem bíró, nagy edényt találtunk. 
Alakja az I. füzet XX. 330. ábrájával azonos, minők a halottak mellett gyakran találtatnak. 
T. i. felső fele golyóhoz hasonlít, alsó része pedig felfordított csonkakúp alakú, s kidomho-

1 W. Schlösser u. Seiler, «Die ersten Menschen und die prähistorischen Zeiten» 425 .lap. 
2 Schlösser u. Seller. U. ü. 
3 Dr. L. Lindenschmidt. «Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit» I. Band, 2. Heft. Taf. 1. Fig. 5. 
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rodó hasas részén négy ellentett oldalon bütyökkel. Felső nyitott részén nincs nyaka, ha-
nem csupán egy 9 ctm. átmérőjű kerek lyuk, úgy hogy a kéz is csak igen óvatosan össze-
szorulva férhet bele. E kerek nyílás körül szintén ellentett oldalon 4 bütyök van, melyek 
azonban vízszintes irányban át vannak fúrva. Magassága 25 ctm., átmérője az öblös részen 
27 ctm. s fenekén 10 ctm. 

114. szám. Az előbbeni üreg mellett egy kettős sír. Két csontváz közetlenűl egy-
más mellett akkép feküdt, hogy az egyik valamivel mélyebben volt a másiknál. A mélyebben 
fekvő bizonyára későbben temettetett a másikhoz, miáltal ennek karcsontjai megsérültek s 
fejének felső része (calvaria) elveszett; az alantabb fekvő azonban igen jól conservált s sike-
rült is ezt «in situ» kiemelni, míg a másikat fel kellett áldozni. 

E kettős csontváznak melléklete: 
A nyak és könyök tájak körül 82 darab kagylóbélből négyszögletűre faragott gyöngy, 

melyek egyetlen egy 4 ctm. hosszú példánynak kivételével, általában egyenlő nagyságúak és 
pedig 1*5 ctm. hosszú s 8 mm. szélesek. 

Huszonnyolcz dentalium, de a legtöbb még a halott alatti földben van. Itt is több 
dentalium volt egymásba illesztve, az ércz-gyöngyöcskék azonban hiányoztak. 

Mind a két felén ezüstös zománczú kagylóból kivert lapos és kerek gyöngyökből 
nyolcz darab. 

Krétából készült 8 ctm. átmérőjű átlyukasztott golyó. Közepén történt átlyukasztá-
sába mész-szivag üllepedett s egy tömör hengert képezett. A krétanemű fehér anyag igen 
porladozó. 

Egy széles s felső részén félkörben csorbított jáspis vakaró. 
Egy hosszú, háromszögű, zöldkőből csiszolt véső, alsó felén lapos, fölül kissé dom-

ború, éle nem egyenes vonalú, hanem kissé ívezetes, élének ellentett részén pedig tompa csúcs-
ban végződik. Hossza 7 ctm. s szélessége az élen 3*5 ctm. 

Vörösre festett, gomba-alakú, talpcsöves edény, a cső alsó nyitott részén négy kiálló 
bütyökkel. 

Óvatosan eltakarítván a csontváz körüli földet, azt vettem észre, hogy a nyak és a 
felső karnak könyök fölötti részén legnagyobbrészt a csonthoz kövesült állapotban talált 
kagyló-gyöngyökön kívül, ugyanilyen nagyságúak és alakúak még a lábaknál is előfordúlnak. 
Figyelmesebben kutatva azok fekvési iránya után, azt tapasztaltam, bogy e gyöngyök mind a 
két lábnál összekötik a felső lábszár középső részét az alsó lábszár középső részével, mintha 
csak kötelékeket képeztek volna azok között. Gondolkodóvá tett már többször az a tapasz-
talás, hogy a felső és alsó lábszár csontjai oly szorosan vannak egymás alá hajlítva, hogy az 
a czomb- és láb-ikrának erős összepréselése nélkül nem lehetséges, s mindenkinek első tekin-
tetre e helyzet inkább tetszik mesterségesnek, vagy jobban mondva erőszakosnak, mint ter-
mészetesnek. Nagyon valószinü tehát, hogy a lábszárak szorosan egymásra hajlított helyzetét 
összekötés okozta s talán e kötelékeket fonták körül e kagylóbélből faragott gyöngy-füzérrel ? 
Már a legelső halottnál s azóta többször találtunk a lábak körül is gyöngyöket, de ily tisztán 
sohasem vettem ki azoknak összekötésre valló helyzetét. 

E gyöngy-füzér folytatódott az egyik felső lábszártól a könyökig s onnét a mellig, a 
hol már a test elporladása következtében a bordákba hatoltak. A fentebb említett nyolczvan-
kót darabon kívül utólagosan az imént leírt vonalban még százhuszonhárom kagylógyöngyöt 
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szedtem ki a csontváz mellől. Ez utóbbiak is rózsaszínű, porladozó festékkel vannak bevonva. 
Az egyik nagyobb példánynak egyik felén csak egy rózsaszínű ér vonúl végig, mely azonban 
nem festett, hanem a kagylóállományban van. 

A második csontváznál is nem csak a könyök, de a láb körűi is voltak kagylóbélből 
faragott gyöngyök ; itt azonban nem nézhettem tüzetesebben e gyöngyök iránya után, mert 
e halottnak csak fele részéről volt, még a fölötte levő föld leásva s máris ki kellett részben 
megsértett, de másrészt porladozó állapotban levő csontjait szedni, hogy a mélyebben 
levőnek «in situ» való kivevésében ne legyünk akadályozva és tért nyerhessünk e 
munkához. 

115. szám. A sáncz keleti részén levő ősi lejárat mellett körülbelül a lejárat déli 
részén egy 320 ctm. átmérőjű kerek üreg, mely azonban a többi lakásoknál sokkal sekélyebb 
mélységben találtatott s így csakis félig földbe ásott lakás lehetett. Az itt elősorolt tárgyak 
nemcsak az üregben, hanem részben a körülötte levő iszapolt földben voltak : 

Kilencz kisebb jáspis késpenge, egy apró silex nucleus, egy fölül kerekre csorbított 
silex vakaró; tizenegy nagyobb daiab szilánk-töredék jáspisból; két igen vékony s picziny 
obsidian penge. Az egyik jáspis pengének alja csúcsban végződik s 5 ctm. hosszúságban 
mind a két oldalán sűrűen egymás mellett ki van csorbítva, hogy e részén könnyebben illesz-
tessék nyélbe. 

Tizenkét jól égetett, s külső részén majdnem kivétel nélkül simára csiszolt agyag 
gyöngy, melyek alakra, ép úgymint nagyságra különbözők. A legkisebbnek átmérője 1'5 ctm., 
a legnagyobbé 0 ctm. 

Egy vörösre égetett, agyagból készült, tölcsér alakú, s függélyesen átfúrt orsó-gomb. 
Átmérője 3 ctm. s magassága 2 ctm. 

Három keskeny s hosszú, átfúrt állati fog és egy nagyobb édesvízi kagyló. 
Egy csontból csiszolt véső, éle nem egyenes vonalú, hanem félkör-íves. Hossza 

5*5 ctm. s szélessége 3 ctm. 
Állati fogak, vadkan-agyar, munkálatlan szarvasagancs-töredékek. 
Két, törésrészein tompára kopott, szarv alakú, magas, s függélyesen átlyukasztott 

edényfül. 
Egy, hasas részén ujj benyomásokkal díszített, vörösre égetett s durva edény, melynek 

ürfogata körülbelül 40 liter. 
Egy másik nagyobb edény, minőt rendesen a temető-részen találtunk. Nyaka, vagy 

karimája nincs, hanem csak kisebb kerek nyilása. Hasas része igen öblös, alúl pedig picziny 
fenékben végződik. Öblös részén bütykei vannak s vörös színre mázolt. (Y. ö. XX. 230). 

Egy másik, befelé kanyarodó peremmel bíró tál, mely mész-szemcsékkel kevert, 
szürke agyagból készült, falazata elég vastag s igen keményre égett. Hasas részén négy 
ellentett oldalon picziny bütyökkel van díszítve. Átmérője fölül 19 ctm. s magassága 8 ctm. 

Ismét egy másik, jóval kisebb tál. Alakra az előbbenitől csak annyiban tér el, 
hogy feneke alulról kissé befelé van nyomva. Átmérője csak 10 ctm. s magassága 4*5 ctm. 

Tizenhat jól égetett s átfúrt agyag pyramis, melyek felső részén semmi jel; átlag 
5—7 ctm. magasak. 

Egy agyag-darab, mely ujjal vont, mély csigavonalas barázdákkal díszített. E töredék 
csak külső iszapolt része egy más nagyobb agyag tárgynak. 
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Két 7 ctm. hosszú, csiszolt csont tű, az egyik mind a két, a másik csak egyik végén 
van hegyesre kidolgozva. 

Egy nagyobb graphit-darab, mely egy tiszta graphitból készült edénynek erősen leka-
nyarodó, vastag peremrésze. 

Egy !)•;") ctm. hosszú bronz tű, 1 ctm. átmérőjű tömör s gömbölyű fejjel, melybe pár-
huzamosan vonalak vésettek. Egy bronz késnek töredéke, mely hátán jóval vastagabb, mint 
élén, a penge valamivel szélesebb 1 ctm.-nél. Egy másik bronz tűnek letörött feje. Egy 
5 mm. széles s lapos félkör alakú bronz lemez töredéke, mely valószínűleg karpereczből ered. 
Egy, 1 ctm. átmérőjű, belül üres s egy kis lyukkal áttört bronz félgömb, mely eredetileg való-
színűleg gomb volt. Ugyanilyen, egy és két lyukkal áttört, bronz pitvkék Magyarországban 
gyakrabban találtattak.* 

116. szám. Ugyancsak a keleti oldalon levő, már a 104. számú üregnél említett, 
lejáratnak 4 méter magas feliszapolt rétegében még a következő tárgyak fordúltak elő: 

Két igen vékony falazatú, tisztán iszapolt szürke tályogból készült s jól égetett, kréta-
betéttel diszített edény. Alakja ugyanaz, mely a krétabetétes edényeknél általános ós typicus-
nak mondható. 

Egy durva quarzszemcsékkel kevert agyagból készült 14 ctm. magas fazéknak fele 
része, melynek oldalfalaiba négy párhuzamos vonalból képezett szalag van karczolva függő-
leges irányban. 

Egy ívezetet képező agyagdarab, melynek teteje lapos gombban végződik. 
Festéknek látszó, porladozó sárga földnek rögje. 
Négy munkálatlan szarvasagancsdarab s egy vadkanagyar. 
Két, felső részén simára csiszolt, dolgozó kő vastartalmú vörös homokkőből ; egy igen 

díszes, az edény pereme fölé emelkedő ívezetet képező edényfül ; s két kisebb patakkavics. 
Egy kisebb 1 "5 ctm. hosszú s mégis sok lapra hasogatott barna-vörös s egy másik 

májszínű opál, valamint egy 4*5 ctm. átmérőjű jáspis nucleus. A picziny opál nucleus alsó 
része tompára van hasogatva. 

Egy silex s két jáspis vakaró, mind a három felső részén gondosan félkörben csorbúlt; 
két silex penge ; négy silex s egy fekete obsidián szilánktöredék. 

Egy 6 ctm. hosszú, négyszögletűre kalapált bronz ár, mely egyik végén hegyes, másik 
végén lapos. E lapos vége azonban úgy látszik nem használtatott, hanem csak nyélbe 
illesztetett. 

Két kidolgozott szarvasagancs. Az egyik darab egyik végén faragott, a másikon simára 
fűrészelt, a másik darab vastagabb végéhez közelebb eső részén 1 ctm. átmérőjű átlyukasz-
tás van s hegyes vége ék alakra csiszolt. 

Egy agyagból készült, cső alakú talpra illesztett madár alak. Feje és szárnyai a nyak 
és szárny töveiről letörtek ; farka a test vastagságában nyúlik s egyenesen vágott vonalban 
végződik, a fark metszett széle 3 helyen vékony tűvel van függélyes irányban átlyukasztva. 
Az egész alak közel fekvő párhuzamos barázdákkal van díszítve, melyek a nyak alsó részén 
liarántosan vonulnak, a cső alakú s talpán kissé kiszélesedő nyújtványon körben futók, a 
test s a fark felső részén alkalmazottak pedig ép szögben keresztezik egymást. A fark alsó, 

* « Antiquitäten lapidere et еепею iu Hungaria reportai» Tab. VII. fig. 30. 32. 
Archaajlogiai Közlemények. XVI. kötet. 1 5 
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VII. 78. valamint a nyak felső részén nincs diszítés. Nagyon hasonlít e madáralak a lausitzi typussal 
gyakran előforduló úgynevezett « gyermekcsörgők «-höz (Kinderklapper) s csakugyan nagyon 
lehetséges, hogy ez is ily csörgő játék volt, mert belül üres s erős rázásra szintén hallható 
abban egy halk csörgés. Magassága 5*5 ctm ; hossza a törött nyaktól a farkig 6*5 ctm. ; a test 
valamint a fark szélessége 3 ctm., a talp magassága 3*5 ctm. Ilyen madár alakú gyermek-
csörgőből a prágai, drezdai s a berlini kir. múzeumban van néhány példány. Hasonló-agyag-
ból készült állatalakok Magyarországban Aggtelek, Pilin-Magyarád-, Homok-Teren-, Sziha-
lom- s Tószegen találtattak. * 

117. szám. Több üregből a keleti szélen, de csak csekély mélységben levő korhany-
rótegből : 

Hét különböző alakú s nagyságú agyag gyöngy, melyek diszítés nélküliek ugyan, de 
finomabb agyaggal bevont külső részük simára csiszoltatott. A legnagyobbnak átmérője 6 ctm. 
a legkisebbé 2*5 ctm. 

Két patakkavics, melyeken tisztán látható, hogy simításra használtattak. Az egyik 
hosszában éles gyalu alakra van csiszolva ; a másik pedig minden oldalán érdes, s csak egyik 
használati felén igen sima s fényes. 

Egy lapos, négy szögre faragott szarvasagancs-darab, mely mind a két végén simára 
fűrészelt. Hossza 6*5 ctm. szélessége 1*5 ctm. 

Egy pénzhez hasonló, kerek, szarvasagancsból fürészelt lapocska. Átmérője 2 cm. Hason 
lapocskák hazánkban még a gombai praehistoricus s szintén a mienkhez hasonlóan scarpirozott 
sánczhegyen találtattak. * * 

Tizennégy drb. részint silexből, részint jáspisból hasogatott késpenge ; egy silex töre-
dékdarab ; egy csinosan csorbított, rövid és széles silex vakaró ; egy májszinü opál nucleus, 
melyről igen keskeny pengék hasogattattak, s egy viasz opál görély, melynek külső részét kréta 
kéreg vonja be ; s két igen vékonyra hasogatott, fekete obsidiánból készült, éles és hegyes penge. 

Egy patinával bevont bronz tü középső részének töredéke. 
/ 

Egy ép, s jól égetett, különben durva készítésű edényke. Atmerője 7*5 s magassaga 4 ctm. 
Egy másik ép edény, mely az előbbinél tökéletlenebből van égetve. Alakja teljesen 

megegyez azzal, melyet az ásatások legelső üregében találtunk. (Y. ö. I. fűz., XX. tábla 
226. ábra.) 

Egy igen nagy s 1 ctm. vastag falazattal bíró durva edény töredéke, melynek fenekén 
szenesedett apró szemű búza volt. 

11 . szám. A sáncz keleti szélén, közel a kapuhoz egy kerek lakás. Mélysége ugyan-
olyan mint a többié, csakhogy az előbbieknél szélesebb. Temérdek hamu, edénytöredék s 
állati csont volt benne s ezek között következő tárgyak : 

Négy átfúrt agyag pyramis, semmiféle jel nincs rajtok, átlag lü ctm. magasak. 
Nagyszemü quarz kőzet, melynek egyik fele csiszoló pad volt, minek következtében 

homorú mélyedés támadt rajta. 
Nyolcz különböző nagyságú s alakú átfúrt agyag gyöngy, melyek némelyike külső 

részén fényesre csiszolt. 

Y. ö. Br. Nyáry Jenő «Az aggteleki barlang mint őskori temető» 130. 1. 
Képatlasz « Antiquita tes lapide® et œne® in Lapujtó et Gomba in Hungaria repert® » Tab, VIL tig. 28. 
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Egy nagy, lapos, átfúrt agyag korong töredéke s egy 6 ctm. átmérőjű kúp alakú függé-
lyesen átfúrt orsógomb. 

Három patakkavics, melyek közül csak kettőn látszik meg, hogy simításra használta-
tott. Az egyik egész lapján csiszolt, a másiknak vastagsága rézsútos vonalban kopott s finom 
karczolatok látszanak e laposra kopott részen. 

Egy lapos s sarkain tompára kopott pengehasogató kő. Átmérője 5 ctm. s vastag-
sága 4 ctm. 

Egy tömör s kemény kődarab, melyen tárgyakat csiszoltak, mert középső része homo-
rúra kopott. 

Egy 1 '5 ctm. vastag, kerekre csiszolt kő pálczácska. Egyik végén fúrás közben törött 
el, de alatta új átfúrást kezdtek, mely sikerűit is. Használata ismeretlen. 

Egy agyag tárgynak háromszögű s közepén átlyukasztott töredéke. Valószínűleg tri- VII. 
pos alakú talpa volt valamely agyag tárgynak. 

Egy bos priscus szarvának 13 ctm. hosszú vége, mely vastagabb részén simára fűré-
szelt s belseje 4 ctm. mélyen kivájt. Valószínűleg edény gyanánt szolgált. E kissé hajlí-
tott szarvakat agyagból is utánozták s e picziny fülön függő, pohár gyanánt szolgáló edény 
már ezen a sánczon is találtatott, de gyakoriabbak ez alakok a németországi múzeumokban. 

Két igen erős, 3 ctm. vastag medvefog ; egy picziny, 3 ctm. hosszú édesvízi kagyló ; 
s egy csontszilánkból készült, mind a két végén kihegyesített 4 ctm. hosszú tű. 

Két nagyobb jáspis nucleus, melyek egyike alsó végén is tompára van hasogatva, úgy 
hogy szilánkok (pengék) liasogatása alkalmával valamely keményebb tárgyra támasztották. 

Tíz középnagyságú, de széles, részint silex, részint jáspis késpenge. Az egyik pengén 
hosszában fekete szurok tapad. Egy másik pengének mind a két élén apró csorbulás van. 

Három jáspisból készült vakaró, felső részén az egyik egyenes vonalban, kettő pedig 
félkör alakban csorbúlt. 

Tizenkét hasznavehetetlen, elég vastag hulladék-szilánk. 
Egy 8 ctm. magas ép edény. Alakra megegyezik az I. füz. XX. tábla 226. ábrával. 

Mind a két oldalán széles füle az edénynek kifelé kanyarodó pereme fölé emelkedik s másik 
vége az edény hasas részére van erősítve. Kidomborodó öblös részébe függőleges barázdák 
karczoltattak. Az edény külsejének egyik fele vörösbarna színű s fényesre van simítva, másik 
fele graphittal van bevonva, mely még most is fest, s kefélve fényes fekete színű. Ez az első 
graphittal bevont edény a sánczon. 

Két bronz tű. Az egyik 13"5 ctm. hosszú s sötétzöld patinával bevont példánynak 
vastagabb végére párhuzamosan körben futó vonalak között halszálka díszítés vésetett. A másik 
11'5 ctm. hosszú, gömbölyű fejjel ellátott s fényes világoszöld patinával bevont példánynak 
középső testét szalma- vagy fűszálak majdnem egy ctm. vastagságban veszik körül, mely 
növényrészek az érez ólegülésével erősen a tűhöz tapadtak; e fűszálak nyomait különben 
már több példányon észleltem. 

Egy tölcsér alakra hajlított s világos zöld patinával bevont érez lemez ; s egy picziny 
öntött bronz gyöngyöcske, minőket a halottak csontvázai körül találtunk. 

119. szám. Kerek, 3 méter átmérőjű lakásüreg, a keleti kapu egyik dombjának köz-
vetlen közelében, elég mélyen. Az üregben nagy mennyiségű hamu, csontdarab és edénytöre-
dék között következő tárgyak találtattak : 
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Tizenkét agyag pyramis, melyek közül csak hármon van meg fölül a ferde kereszt, az 
egyikbe a kereszt vonalait spárgával nyomták be, mert az összetekert fonál harántos nyomai 
meglátszanak a mélyedésben. 

A fejvánkosoknak tartott agyag tárgyak egy ép és csinos példánya, mely csak annyi-
ban tér el a többitől, hogy mind a két végén fölfelé kanyarodó része nem szarv vagy félhold 
alakú, hanem kerek s az agyagtest hosszában átlyukasztott fület képez. Ezen fölül magán a 
7 ctm. magas testen is vastagsága irányában 2 ctm. átmérőjű lyuk van. Külseje szintén fénye-

lll. 2!). sített, de egy ujjbenyomás által eszközölt függőleges vonalon kívül semmi más díszítése 
nincs. Az egész tárgy hossza 25 ctm. Szélessége a talpán 4*5 ctm., felső részén pedig 3 ctm. 
A mind a két végén levő, fül alakú agyag karikának, valamint az oldalfalak kettős átfúrásának 
bizonyára gyakorlati czélja volt s már az első pillanatra teljesen kizárja azt, hogy fejvánkos 
gyanánt szolgált volna. 

Egy vörösre égett, négyszögletű agyag tábla töredéke, mely mind a két lapján simított, 
egyik felén azonban csak 2 ctmnyire a szélétől az egész táblát egy kidomborodó szalag veszi 

VII. 80. körül, mely ujj benyomással van díszítve. Felső és alsó szélén a tábla jóval vastagabb, mint 
a közepén. Vastagsága a közepén 1 ctm., felső s alsó szélén pedig 4 ctm. Agyagja nagy mész 
szemcsékkel kevert s elég kemény. 

Egy szarv alakú fül, mely törésrészein tompára kopott. 
Egy átfúrt nyelű agyag kanál, minők már gyakran fordúltak elő. 
Három sima patakkavics, kettő rózsa színű s az egyik fekete. A rózsa színű fele 

részén égési nyomok. 
Egy nagy, csiszolt kőbaltának töredéke, mely tompa foka s az oldalairól lehasogatott 

szilánkok után következtetve, — nagyon elhasznált volt. s fúrásrészén törött el. Hossza a 
fokától fúrásrészeig 8 ctm. s szélessége a közepén 5 ctm. 

Egy erős oldalbordából készült 17 ctm. hosszú csont tü, mely mind a két végén 
hegyesre faragott és csiszolt. Egyik hegye égési nyomot mutat. Közepén I ctm. szóles. 

Négy jáspisból hasogatott, közép nagyságú kés s két nagyobb, szabálytalan törésit 
jaspisdarab. 

120. szám. A sáncz keleti kapujának dombja mellett, néhány öl hosszúságban igen 
mélyen találtuk az ős réteget. E hosszú vonalban a hamuval s égetett földdarabokkal kevert 
feliszapolt, fekete szinű rétegben több üreget ástunk s ezekben találtattak elszórtan a követ-
kező nagyon változatos tárgyak: 

Egy nagy s csak egyik lapján sima csiszoló kő. 
Két vastag őrlőkődarab, melyekre kör alakban van vésve az őrlésre szánt sima felület. 
Egy nagyobb homokkődarab, mely nehezék gyanánt szolgált, mert köröskörül mélye-

dés van vágva a reá erősítendő kötél számára. 
Négy munkálatlan szarvasagancs - darab ; egy lapos zergeszarv, s hót nagy vad-

kan-agyar. 
Egy 13 ctm. hosszú szarvasagancs-darab, tövén és két kiágazó végén simán vágott 

s középső részén két széles és mély fűrészelési barázdával, mely a barázdák szélessége után 
következtetve kő fűrész nyoma lehet. 

Két lapos patakkavicsból készült szerszám. Az egyik rézsútos vonalban csiszolt s 
simitó gyanánt használtatott; a másik pengehasogató, melynek lapos széleivel hasogattak, 
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miáltal egész kerekre kopott. Egy harmadik kisebb, igen csinos, tej szinü s egészen áttetsző 
kavics, melyen azonban használási nyom nem látszik. 

Nagyobb darabokban fekete szurok. 
Egy 6 ctm. széles, lóherlevél alakú edényfül. A középső tagozata jóval nagyobb a VII. 81. 

két szélsőnél s csak a középső része van átfúrva. (V. ö. I. füz. XVIII. t. 210. á). 
Egy félhold alakú, kettős csúcsban végződő 5 ctm. széles agyag tárgy töredéke, mely-

nek egyik oldalán fél centiméternél magasabban kiálló hegyes tövisek vannak, mind a két szé -
lébe pedig sűrűen egymás mellé harántos barázdák karczoltattak. Valószínűleg díszített csücs-
két képezi azon többször előfordúlt, félhold alakú agyag tárgynak. (V. ö. III. tábla.) 

Egy másik 8 ctm. vastag szarv alakú agyagtöredék, sűrűen egymás mellett benyomott 
ujjbenyomásokkal. 

Egy agyagból készült lapos hamukotró (v. ö. II. 18.) s egy tojásdad alakra csiszolt 
kő eszköznek töredéke. 

Egy puha homokkőből készült simító. Alsó részén lapos, felső részén domború. 
Félkör alakú tompa hegyén megkezdett átfúrás látható, másik része rézsútosan simított. 

Egy fehér, puha kőzet darabja, melyen növénylenyomat tisztán és kidomborodóan 
látható. 

Egy tiszta graphitból készült edénynek erősen lekanyarodó peremtöredéke. Már több 
izben találtunk ilyeneket, melyek azonban, mint már említve volt, a többi praehistoricus tár-
gyakkal semmiféle összefüggésben nincsenek. 

Egy silex köböl hasogatott s csak félig csiszolt kő eszköz, mely alul lapos s felül 
domború, felső részén vastagon tapad rajta vasoxyd festék. Szélessége a közepén 5 ctm. 

Egy a középső részén kerek lyukkal áttörött édesvízi kagyló. 
Hat, részint szárcsont részint oldalbordából készült csiszolt csont tü. Csakis egy van 

mind a két végén kiliegyesítve. Egy szárnyas állat csontja, mely habár munkálatlan, mégis 
feltűnő hófehér szine miatt. 

Két vadkanagyarból hasogatott s csak élén csiszolt kés vagy vakaró. 
Huszonnégy különböző alakú s nagyságú agyag gyöngy, melyek közül csak hat díszí-

tett és pedig vagy függőleges karczolatokkal vagy pedig concentrions körökkel. A legnagyobb-
nak átmérője ü ctm. s a legkisebbé 1'5 ctm. 

Két lapos s átlyukasztott agyag karika. Az egyiknek átmérője 8 ctm. s a lyuk átmé-
rője 3 ctm.; a másik 7*5 ctm. átmérővel, de átlyukasztása jóval kisebb, s csak 1 cmtert 
tesz ki. 

Egy picziny átfúrt agyag pyramis, melynek felső csonka részén ujjbenyomás van. 
Magassága 5 ctm. s talpának szélessége 3 ctm. 

Egy teljesen ép 4*5 ctm. magas s 11 ctm. széles sima tál s öt szintén sima edénynek 
fele része. Egy másik 8 ctm. magas s У ctm. széles ép bögre, melyet egy ctmnyire a perem 
alatt sűrűen egymás mellett fekvő körömkarczolatok vesznek körül. 

Egy picziny, belül homorú, kúp alakú edényfödőcske, melyből fölül két kis csúcs 
nyúlik ki. Magassága 3 ctm. s ámérője 4 ctm. 

Egy 4 -5 ctm. magas tömör edénytalp. Középső részén jóval karcsúbb s csak 3 ctm. széles. VII. 82. 
Két, csak alig 3 ctm. magas, igen durva edényke, melynek belső ürfogata alig dió-

nagyságú. 
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Egy igen csinos, henger alakú edényke. Középső részét három mélyített szalag veszi 
körül, melyek eredetileg krétával voltak kitöltve, nyitott részén valamivel szélesebb mint 

¥11- S3, fenekén, magassága 5.5 ctm., átmérője fölül 4"2 ctm., alul pedig 2\5 ctm. 
Egy csiszolt kő balta tompa begyének töredéke ; néhány krótadarab, s különféle állati 

fogak ; két picziny patakkavics. 
VII. SI. Egy picziny 1 ctm. átmérőjű agyag golyó ; egy orsóhoz hasonló picziny agyag tárgy, 

mely függélyesen van átfúrva s középső részén jóval karcsúbb, magassága 2'6 ctm. Szélessége 
fölül s alul 2 ctm., közepén 1 ctm. Egy nagyobb, veteménybiivelyhez hasonló, do agyagból 
készült tárgy, mely hoszukás, egyik végén gömbölyű, belül üres, mint ha vékony pálczát 
dugtak volna bele. 

Egy agyagból készült állati alak, mely birkának látszik. Feje egészen tökéletes s szemei 
elég mélyen vannak beszúrva. Mind a két oldalán egy-egy széles lap képviseli a fél oldali lába-
kat, alul nem képeznek befejezett egészet, hanem valószínűleg egy edénynek letörött füle az 
egész alak. A testet és lábakat képviselő oldalfalak díszítettek, az egyik oldalon egy kettős, 
balra fordfiit kampókkal bíró, igen szép s tiszta sauvastica s a mezők között pontok láthatók, 
a másik felébe pedig két- két párhuzamos vonal karczoltatott, melyek fekvő alakban talál-
koznak. Farkrésze, mely ugyanoly széles mint feje, letörött. Az egész alak magassága s 

VIII. 8(1. hossza 4 ctm. szélessége 3 ctm. 
Egy 5 ctm. vastag homokkőből készült öntő minta töredéke. Közepén párhuzamosan 

két pálcza mélyedése s egyik szélén két, középen keresztes kör vésetett. Az öntött pálcza 
szélessége 1 ctm., a körök átmérője 1 "5 ctm. Hasonló karikák öntőmintája a schweizi czölöp-
építményekben találtatott. * 

Egy 2 ctm. átmérőjű lapos öntött bronz karika; egy (Hi vastag bronz karperecznek s 
egy fejjel ellátott csak kissé vékonyabb bronz tűnek töredéke; egy 7 mm. átmérőjű s 4 ctm. 
bosszú csőre hajlított bronz lemez; egy picziny pitykegonibhoz hasonló 1 ctm. átmérőjű 
üres félgömb, közepén egy kis kiálló nyujtványnyal. 

Tizennyolcz nucleus, melyek közül csak egy obsidián van; 34 szabályos, legnagyobb-
részt silex penge, melyek közül csak bárom volt úgy kidolgozva, liogy nyélbe illeszthető ; 
nyolcz vékony s apró obsidián penge ; tizenöt fölül félkörben csorbított vakaró, s ötvenhárom 
basznavehetlen szabálytalan törésű szilánk, melyek közül kevés a jáspis, csak egyetlen egy 
máj színű opál s a többi silex. 

121. szám. E szám alatt, nem a temető-részben, hanem a sáncz keleti kapuja közelé-
ben, egy hanyatt fekvő nyújtott helyzetben eltemetett s igen jói conservált csontvázra akadtunk. 
Az egész csontváz barnavörös színű s különösen feltűnő macrocephal vagyis torzítottnak 
látszó feje, mely nyugotnak feküdt, lábai keletnek nyúltak; mind a két keze pedig szintén 
kinyújtva simúlt a testhez. E kinyújtott halottat — ellentétben a zsugorítva fekvő halottakkal — 
már ölesnél jóval mélyebbre ásott sírüregbe fektették, mit a sírgödörbe liányt kissé más 
színű földről is észre lehetett venni. Bal karján egy ferde négyszögű lyukkal bíró, 10 ctm. 
bosszú s közepén meggörbített igen vékony fűző tű, de semmi más tárgy nem találtatott. 
Egy kinyújtott halottra már a tavali ásatások alkalmával akadtunk, mely a 22. számú üreget 
képviseli, s melléklete aXII. táblán együttesen van lerajzolva; annak csontváza azonban csak 

Mortillet «Минее préhistorique» LXXXVIIL lULO. 
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részben volt meg s teljes biztossággal nem lehetett nyújtott helyzetét megállapítani, mint ez 
esetben. 

E kinyújtott halottak már csak az egy temetkezési módból következtetve, nem lehet-
nek egykorúak a zsugorítva fekvő halottakkal, hanem azoknál ifjabbak. És miután az idei ása-
tások alkalmával már egy határozottan későbbkori nép tárgyaira akadtunk, melyek fegyverek 
öntőmintái, fibula s két kezdetleges üveg gyöngyből állanak — azt hiszem, nem csalatkozom, 
lia e magasabb culturára valló tárgyakat ez újonnan felmerült, kinyújtott helyzetben temetke-
zett népnek tulajdonítom. Hogy azonban minő szerep jut nekik e jóval idősebb telepen, 
vájjon szintén állandóan s nagyobb számban tanyáztak-e itt? . . . arra felvilágosítást csak a 
későbbi leletek fognak adni s ez alkalommal csak azt akarom constatálni, hogy a későbbkori 
tárgyaknak megfelelőleg későbbkori halott s uj temetkezési mód mutatkozik. 

122. szám. A temető helyiségben két közép nagyságú, a rendes szabályos módon zsu-
gorítva fekvő csontváz. Mind a kettő közetlenűl egymáson feküdt, s így vagy együtt temetkezés 
vagy hozzá temetkezés forog fenn. Mind a két csontváz nagyon korhadt állapotban találtatott 
s azért egyszerűen kiszedtük mind a kettőnek csontját. Körülöttük több durva s szemcsók-
kel kevert agyagú edény volt, de roppant porladozók levén, egyet sem menthettünk meg 
közűlök. Négy közép nagyságú silex-késen kívül egyéb mellékletök nem volt. 

123. szám. A temető helyiségben, az előbbeniek szomszédságában egy másik felnőtt 
s magas testalkatú, szabályosan zsugorított, jobb oldalán fekvő csontváz. Ezt a lehető) leg- VIII. 85. 
tökéletesebben sikerült «in situ» kivenni s a berlini «Märkisches Museum»-nak küldetett. 
Melléklete : 

A feje fölött egy trapéz alakú, zöld kőből csiszolt s igen széles véső. Hossza 5 ctm. 
s ólén 3'5 ctm. széles. 

Egy világosszürke silexből hasogatott kő kés. A hasogatásnak remeke, mert csak egy 
ctm. széles s 13 ctm. hosszú. Hátsó oldala egészen sima, a másik oldala pedig végig három lapra 
hasogatott. Az eddig talált kő kések közül ez a legszebb példány. — A nyak körül nyolcz, 
átlag 2 ctm. hosszú dentalium. De miután ezek mindig egy nagy füzért tesznek ki, bizo-
nyára nagyobb számban vannak még a csontváz alatt a földben. Az in situ kivevésnél nem 
lehet a csontváz alatti földet átkutatni, s meglehet, hogy még több tárgy van alatta, többször 
találtunk az in situ kivevésre szánt, de munka közben elrontott példányoknál a csontok 
kiszedése alkalmával utólag is különböző tárgyakat. 

Ugyanezen halott körül találtunk még három bronz tárgyat, de ezek habár ugyanoly 
mélységben feküdtek, mint a halott, még sem közetlenűl a halott mellett, hanem körülbelül 
egy lépés távolságra attól. E bronz tárgyak a következők : egy picziny átfúrt érez gyöngy, 
melyből azonban csak a tömör s kemény patina maradt fenn ; egy igen épen megmaradt, 
sötétzöld színű sima patinával bevont hegyes bronz tű, melynek vastagabb végén kerek 
lapos, 1 ctm. átmérőjű fej van; egy másik ugyanoly jól conservált 13*5 ctm. hosszú IX. 87. 
bronz tű, vastagabb végétől számítva egy ctm.-rel lejebb a fűző tűk módjára hosszas négy-
szögű lyukkal. 

Nagyon kétséges, hogy e bronzok a halott mellekletét képezték volna, nemcsak azért, 
mert bronz tü, zsugorítva fekvő halottnál, eddig soha sem fordult elő, de a tűnek mint ha-
lotti mellékletnek csakis úgy van értelme, lia közetlenűl a test mellett fekszik. 

124. szám. Közetlenűl a sáncz keleti kapuja mellett, több üregben, elszórtan : 
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Négy közéj) nagyságú agyag pyramis, melyek közül csak az egyiknek felső csonka 
részén van egy ujjmélyedés. 

Nyolcz különböző alakú s nagyságú agyag gyöngy, melyek közül csak a legkisebb 
2 ctm. átmérőjű példány díszített, és pedig e díszítés karczolt concentrions körökből áll, 
melyek közepén ferde kereszt van. A legnagyobb lapos példány 7'5 ctm. átmérőjű s picziny 
átfúrása mind a két oldalán a kerék agyához hasonlóan kidomborodik. 

Két mécs alakú, átfúrt nyelű agyag kanál. 
IX. 88. Egy csónakhoz hasonló 5 -5 ctm. széles, s lapos agyag tárgy, mely szélein kissé emel-

kedettebb; s mind a két végén tompa orrán átfúrt. Hossza 11*5 ctm. 
Egy jól égetett, belül üres agyag henger, mely egy erős edénynek talpát képezte. 

Egymás alatt sűrű pontokhói alakított körvonal veszi körül, melyek krétával voltak kitöltve. 
IX. 89. A henger átmérője 6 ctm., s hossza 8 ctm. E henger alakú edénytalpak már több 

ízben találtattak a sánczon. Feltűnő, hogy ugyanilyen durva készítésű, de a mellett ízléses 
alakú edényke Remedelloban * (Felső Olaszország) is, egy zsugorítva fekvő csontváz mellett 
találtatott. 

Egy csinos, igen picziny, jól égetett agyag edényke, melynek belső űrfogata oly 
csekély, hogy csak kissé fér bele egy hüvelykujj. Habár sok játékszernek tartott tárgyról 
nem igen vagyok hajlandó elhinni, hogy ily czélra készültek volna, de ez valószínű-
leg az volt, mert magassága csak F 5 ctm. s átmérője 2 ctm. levén, alig használható 
más czélra. 

/ 

Egy tölcsérhez hasonló orsógomb. Átmérője 5 ctm. 
Egy quarz szemcsékkel kevert agyagú s igen keményre égett, 5 ctm. szóles agyag 

lap, melynek felső részén egész hosszában, sűrűen egymás mellett két barázda vonul. 
A barázdák szabálytalansága s csekély mélysége nem igen enged arra következtetni, hogy 
öntő minta lett volna, hanem inkább vékony tárgyak csiszolására szolgálhatott. 

Egy 2 ctm. vastag mészkőlap töiedéke, melynek felső része simára csiszolt, s ebbe 
a közepén keresztes tíz karika vésetett, valószínűleg öntő minta lapja lehetett. A karikák 
átmérője 1'5 ctm. s ép oly csekély mélységben vannak a kőbe vésve, mint azt a 120. számú 
üreg öntő mintájának ugyanilyen karikáján láttuk. A kör közötti kereszt igen hasonlít a baby-
loni rosettálioz, mely Sayce szerint a babiloni és hittiti népnek kedvelt diszítése. 

Két csiszolt kő baltának töredéke, a melyek egyike nemcsak fúrásrészén törött, ha-
nem vastagságában is ketté hasadt. 

Egy hosszúkás s négyszögletűre vakart, tömör vasoxyd darab. Hossza 7*5 ctm. s vas-
tagsága 2"5 ctm. 

Négy kisebb patakkavics, melyek közül csak az egyik lapos s az éles szögekre kopta-
tott példányon meglátszik, hogy csiszolásra használtatott. A legnagyobb példányon égési nyo-
mok láthatók. E kavicsok közül úgy látszik leginkább a fehér színűek kedveltettek. 

Két, csiszolásra használt, kemény négyszögletű homokkő. 
Nyolcz szarvasagancs-darah, mindegyikén többszörös faragás, fűrészelés, vagy csak 

megkezdett fűrészelési barázdák láthatók. 

* Bullotino di Paletnologia Italiana Anno XI. 9 e 10. Chierici «Nuovi scavi nell sepolcreto di Bemedello» 
Tav. VI, fig. 11. 
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Négy lapos, s csak egyik végén kihegyesített, részint oldalborda, részint szilánkból 
csiszolt csont tű. 

Egy 7 ctm. hosszú s 1'5 ctm. vastag, csiszolt csont eszköz, melynek vékony s göm-
bölyű vége levágott. Fúrásra hasznavehetetlen, hanem valószínűleg edénydiszítésnél pontok 
benyomására használtatott. 

Három édesvízi kagyló, melyek közül kettő, középen kerek lyukkal át van törve. 
Egy eredeti alakú bronz lánczszem. Középső részét egy hossznégyszög alkotja, 

melynek mind a két oldalára egy-egy belül üres gomb olvasztatott. A hossznégyszög felső 
részének szélei karczolt vonallal szegélyzettek, alsó lapján pedig egy 1*2 ctm. átmérőjű kerek 
és mély üreg van, melybe valamely más kerek rész illett és pedig függőleges irányban. A két 
oldalon levő gomb vízszintes irányban van átlyukasztva, melybe karikák illenek. Az egész lX.9ö.a,b 
tárgy hossza 5'5 ctm. s szélessége 3 ctm. A budapesti múzeumnak a puszta, kaláni leletből 
tizenkét ugyanilyen tagokból álló bronz láncza van. Ugyanott van még azonfelül két ló-zabla, 
a melyeknek mind a négy meglehetős hosszú bronz lánczát ugyanilyen tagok képezik. 

Egy sötétzöld szinű s fényes patinával bevont bronz karperecz. A karperecz csavar-
munka, s a közé szabályosan elhelyezett távolságban három karika van íonva. A karikák 
közül kettőn, négy ellentett oldalon, három-három picziny kidomborodó lencse van. A kar- IX. 91. 
perecz átmérője 6*5 ctm. A közbe font karikák átmérője 1\5 ctm., a csavarmunka vastag-
sága 6 mm. 

Hét különböző nagyságú, nagyobbrészt jáspis nucleus ; huszonöt szabályos penge ; 
huszonnégy, liasogatás közben elhullott, szabálytalan alakú szilánk; tizenkét vakaró, mely 
között csak négy félköríves, a többi pedig egyenes vonalú csorbítással ; egy picziny obsidian 
nucleus s egy hosszú keskeny obsidian szilánk. 

125. szám. Szétszórva több üregben a különböző mélységű korhanyréteg között : 
Négy nagy jáspis nucleus; tizenhárom részint jáspis, részint silex hulladékszilánk; 

huszonkét különböző nagyságú kő penge, melyek közül az egyik hosszú hegyű, három-
szöges nyílhegynek van az által átalakítva, hogy szögben találkozó mind a két éle gondosan 
ki van csorbítva ; hat felső részén félkör alakban csorbított, részint silex, részint jáspis vakaró ; 
négy keskeny s igen szabályosan hasogatott obsidian penge ; egy picziny, alig 1 ctm. 
méter széles s 13 mm. hosszú, hegyben végződő obsidian nucleus, mely mégis nyolcz haso-
gatási lapja van. Látszik ebből, hogy felhasználták a legapróbb darabig az obsidiant, mert 
mint távolabbi vidékről szerzett kő, bizonyára becses volt előttük. Szaktudósaink általános 
véleménye az, hogy a tokaji hegységből került az obsidian az ország távolabbi vidékeire. * 

Egy csiszolt csont eszköznek lehasogatott szilánkja s egy 6 ctm. hosszú fej nélküli, 
sima és sötétzöld szinű patinával bevont bronz tü. 

Egy fehér szinű kőből csiszolt trapéz alakú véső, mely élét kivéve a többi részén oly 
sima és fényes most is, mint a legtökéletesebben csiszolt márvány. Hossza 4 cm. s széles-
sége élénél 2'8 ctm. 

Egy vékony s hosszú kőből alakult lyukas csövecske, mely már gyakrabban fordult 
elő, s hasonlít a stalactitokhoz. Valószínűleg természetes képződmény. 

* L. bővebben Dr. ürtvay Tivadar «A praalűstoricus kőeszközök eredete» 04. 1. 
Archœologiai Közlemények. X VI. kötet. lti 
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Egy tömör, szarv alakú, jól égetett agyag darab, mely egész kerületén rézsútosan s 
párhuzamosan haladó barázdákkal van díszítve. 

Egy másik lapos agyagdarab, mely egyik oldalán három erősen kidomborodó con-
centrikus félkörrel van díszítve. 

Három átfúrt agyag pyramis, a melyek egyikének csonka felületén, igen mélyen, ferde 
kereszt s az ez által támadt négy mezőbe négy mély pont nyomatott. 

Egy 3 ctm. hosszú, átfúrt nyelű, agyag kanál töredéke. 
Négy különböző alakú s nagyságú agyag gyöngy, valamennyi csak igen picziny, alig 

4 mm. széles lyukkal van átfúrva. Az egyik lapos példánynak kerületén ferde kereszt és 
többféle szögekben találkozó finom vonalak karczoltattak. 

Két ék alakú, s minden oldalán simára csiszolt kő eszköz. 
Nyolcz szarvasagancs darab, melyek mindegyike és pedig több helyen részint fűré-

szelt, részint faragott. 
Egy négyszögletű, 22 ctm. hosszú s 4'5 ctm. széles kő eszköz, mely csak két lapján 

csiszolt. 
Különféle állati csontok, fogak, nagy vadkanagyarak s három közép nagyságú patak-

kavics, melyek egyike igen szép rózsa szinű. 
Egy agyagdarab, melybe szabályos és mély kör nyomatott. 
Egy 10 ctm. hosszú bronz tű. Feje körbenfutó párhuzamos vonalakkal díszített, 

tömör gombból áll. 
126. szám. A temető helyiségben egy szabályosan zsugorított s mint a többi is kelet 

felé fordított ép csontváz a rendes nagyságnál valamivel kisebb. Ezt is szépen sikerült «in 
situ» kiemelni. Melléklete: 

Lábánál egy 3*5 ctm. átmérőjű kőből csiszolt s átfúrt golyó. 
Teste körűi elszórtan három szép jáspis késpenge, egy hosszúkás jáspis nucleus, s 

egy fehér szinű kőből csiszolt trapéz alakú 2"5 ctm. magas s élénél ugyanoly széles véső. 
Az arcz előtt, azonban egy jó nagy lépés távolságra kelet felé, több porladozó meg-

menthetetlen edény s az egyik nagyobb edényben állati csontok; két nagyobb s keskeny 
lapokra hasogatott silex nucleus ós egy silex vakaró, mely nem csupán felső végén csor-
bított, hanem e csorbítás ív alakban élére is leterjed. 

Feltűnő volt, hogy igen sok s nagy állati csontokat találtunk nagyobb területen 
elszórtan a halott alatt, azonban e csontok törött darabok voltak. 

Hogy e halottnak is edényei s mellékletei nagyobb távolságban voltak a halott körül 
elszórva — csak ujabb bizonyíték arra: hogy nem ástak ily széles sírgödröt, hanem csak a 
puszta földre fektették a halottat s körébe a szokásos tárgyakat és ételeket s úgy hánytak arra 
löldhalmot. 

127. szám. Az ezen szám alatt legutolsó helyen említett bronz kés tizenegy agyag 
pyramisnak társaságában a sáncz délkeleti részén 61 ctm. mélyen, hamulepte s egykoron 
valószínűleg szabad tűzhelyen, a többi tárgy pedig csekélyebb mélységből a korhanyföld 
között elszórtan találtatott, és pedig: 

Tíz szabályosan készült jáspis késpenge ; nyolcz jáspis hulladékszilánk ; tizenegy 
vakaró, melyek közül az egyik fekete kovából készült szép példánynak nemcsak felső haszná-
lati vége, hanem mind a két oldala is gondosan kicsorbíttatott. 
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Egy négyszögletűre csiszolt kő eszköz, zöld kőből. 
Két oldalbordából csiszolt csont tű s egy másik szintén oldalbordából csiszolt lapos 

és négyszögletű csont eszköz. 
Kilencz különböző nagyságú agyag gyöngy, melyek közül egyik concentricus körök-

kel — bárom példány függélyesen terjedő mély barázdákkal díszíttetett, a többi pedig külső 
részén fényesre simított ugyan, de díszítés nélküli. 

Egy függélyes karczolatokkal díszített edénytöredék, melyen a fenék fölötti oldalfal IX. 93. 
keresztül van lyukasztva. 

Egy feketére égett, báromszögű s közepén nagyobb lyukkal átfúrt agyag tárgy. Átmé-
rője 3*5 ctm. s vastagsága 2 ctm. 

Egy picziny 5 ctm. széles s ugyanoly magas edényke s két kisebb patakkavics. 
Egy másik, igen durva készítésű, tojásdad alakú edény, bosszúsági részén két 

ellentett oldalon, függélyesen átfúrt nyujtványnyal. Ez átfúrt nyujtvány nem annyira meg-
fogható fül gyanánt szolgált, hanem a födőnek fonál általi megerősítésére használtatott. 
Magassága 5 ctm., szélessége 5*5 ctm. s hossza 9 ctm. 

Egy négyszögletűre kidolgozott 15 ctm. hosszú mészkődarab. 
Egy picziny fenekű, tökéletlenül égett, kívül-belül fekete színű ép edény. Alsó fele 

felfordított kúp alakú, felső féle pedig félgömb idomú, melyen elég szűk és kerek nyílás van. 
A nyílás szélén valamint öblös részen, négy-négy egymással szabályosan ellentett oldalon, 
picziny kiálló bütyök alkalmaztatott, a melyek közül azonban egyik sincs átfúrva. A zsugo-
rítva fekvő halottak mellett gyakran fordult ez az alak elő. (Y. ö. XX. 230.) Magassága 15 ctm. 
Szélessége legöblösebb részén 17*5 ctm. Fenekének átmérője 4 ctm. 

Egy görbe s fényesre simított csont eszköz, mely a görbületet képező vastagabb 
végén simán körül faragott s nyolcz milliméter szélességben s ugyanoly mélyen kivájt rész 
oldalfalára egy picziny kerek lyukkal s csekély bevágással a gyermekek fűzfa sípjához hason-
lóan áttöretett. A csont vastagsága nem tesz ki egy centimétert, görbületénél azonban IX. 94. 
1 *4 ctm. A picziny lyuk fonál átfűzésére szolgált, s lehet, hogy szövésnél használtatott ez 
az eszköz, mert fűző tűnek görbesége s e görbület vastagsága miatt hasznavehetetlen volt. 

Egy lapos s négyszögletű ók alakban kiélesedő 4 ctm. hosszú s 3 mm. széles bronz 
eszköz, melynek egyik oldalán a ráspolyhoz hasonlóan egész hosszában csekély mélyedések 
vannak. 

Egy sötétzöld színű s tömör patinával bevont bronz fibula. Alakja a legegyszerűbb. IX. 95. 
ív alakban hajlított lapos teste egyik végén, kétszeri körűicsavarás által alakított spiralis 
következik s ennek folytatása a 4 ctm. hosszú tű. A fibula teste a tekercs és tű tehát egy 
darabból készült, s a kétszeres csavarás által csak a tü ruganyosságát idézték elő. A bronz 
keverék nagyobb mennyiségű rezet tartalmaz, mert színe vöröses. Hogy ez a fibula valamint a 
legtöbb bronz tárgy a zsugorítva fekvő legősibb lakókkal semmiféle összefüggésben nincs — 
az az előbbeni, nyújtott fekvésű halottnál említettek után világos. 

Bronz sodronyokból alakított domború díszítés, mely valószínűleg szintén fibulának 
képezte testét. A díszítésnek hátát két összecsavart bronz sodrony alkotja; mind a két oldalfalán 
pedig az összecsavart sodronyok s azokkal párhuzamosan haladó másik sodrony között szin-
tén sodronyból alkotott kettős csigadísz fekszik. Az egész tárgyat sötétzöld színű, ragyás, de IX. 96. 
tömör patina vonja be. Magassága 8 mm. s szélessége 1 ctm. 

16* 
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Egy másik szép, kereszt alakú bronz fibula, melyet világos zöld színű porladozó 
patina borít be. A fibula fején kereszt alakban elhelyezett három hagyma alakú tömör gomb 
van. A két szélső gomb a kereszt részszel összeolvadt, a középső függélyesen álló gomb 
azonban ólommal öntetett a kereszt részbe. A keresztkarok folytatását egy azok közepéből 
kiemelkedő 2*8 ctm. magas ív képezi, melybe a ruha ránczai illesztettek s az ívezet végéből 
nyúlik ismét egyenes vonalban ki a fibulának tütartója, melynek külső része lapos, bátsó 
részét pedig egész szélességében egy domborúra hajlított lemez borítja, mely mély tokot 
képez az abba fektetett tü számára. Az ívezetre erősített nyelvnek alsó végéből majdnem egy 
centiméter mély s kerek lyuk nyúlik fel az ívezetbe. A fibulák e mély lyukaiba egy tű megerő-
sítésére szolgáló elég complicált szerkezet illik, mely azonban a jelen példánynál hiányzott. 
Díszítés a fibula nyelvén valamint az ívezeten is van. A nyelv fűrész módjára zig-zug vonalban 
végződik s egyik végén négy, a másikon pedig hat kör között mélyített ponttal díszíttetett, 
melyek két sorban vannak alkalmazva. Az ívezetnek felső részén pedig két párhuzamos vonal 
között sűrűen egymás alatt alkalmazott picziny, mélyített háromszög. A fibula kereszt 
karjainak alsó részén még megmaradt egy nem egész 2 mm. vastag s rozsda-ette tűnek töve. 
A fibula egész hossza 9 ctm. ; kereszt részének hossza 5 ctm. ; a tűtartó nyelvnek hossza 
4'4 ctm. ; e nyelv résznek szélessége valamint a három gombnak átmérője egy-egy centi-
méter. A fibuláknak ezen kifejlett alakja, mely «Armbrust-Fiebeln» nevezett alatt nagyon 

IX.97.a,b. ismert, a római birodalomban mindenütt a legnagyobb elterjedésnek örvendett. A tű meg-
erősítésére szánt szerkezettel biró «armbrust» fibulák már Krisztus után a II. században fordul-
nak elő, de hagyma alakú gumókkal ellátott fibulák a késő római kornak fő typusa s körül-
belül Кг. u. a IV. századba tartoznak. Dr. Tischler1 figyelmeztet azon körülményre, hogy 
az Erdély-részben valamint a Limes-castellumokban nem fordulnak elö, a mi azt mutatja, 
liogy csakis a késő római kornak képezik tulajdonát. Külföldi lelőhelyeit bőven találjuk Meyer 
«Gurina »-jában. Nálunk Magyarországban a tótónyi2 római sírokban találtattak, továbbá a 
n. múzeumban több mint ötven példány van.3 Kassán a felsőmagyarországi múzeum-egyletnek 
van hat ugyanilyen példánya, a melyeknek nemcsak alakja, nagysága, a bronz sárga színe, de a 
díszítése is teljesen azonos a mi példányunkéval, mintha csak egy ugyanazon öntő mintából 
került volna ki. Herczogovinában, Stolac 4 közelében, a római sírnak két ugyanilyen példánya 
találtatott. A bakodi (Pestmegye)5 s a Szabolcsmegyében11 talált római fibuláknak csak 
alakja hasonló. 

Egy «s» alakban hajlított pengéjű erős bronz kés. A penge közepén sarló alakú, 
hegye pedig erősen hátra felé kánya, úl, úgy hogy nemcsak a sarló alakú kanyarulat közepe 
metsz nyomás által, hanem végig húzva a szétdarabolandó testben a kés hegyének második 
kanyarulatát, sokkal mélyebben hatol az a testbe. Pengéje és markolata egy darabból áll. 
A markolat bronz része mind a két oldalán homorú s a mélyedést a markolatnak massából 

1 Meyer: «Gurina» 34-. 1. 
1 Arch. Közlemények: «Tétényi római sirok» Erdy Jánostól. IV. k. 1. füz. 12. lap, ábrája H. F. 1. 
3 Ábráját a «Kalauz a magyar nemzeti múzeum érem- és régiségtárában», Budapest 1885, adja a 

1 Ö-ik lapon. 
4 M. Hcernes: «Alterthümer der Hercogovina» ismertetve új «Arcli. Ért». I. к. I. sz. 190. lap. 
5 Römer Fl:, «Műrégészeti Kalauz» 98. lap 153, 154. ábra. 
(i Hainpel : «Catalogue de l'exposition préhistorique á Budapest» 32. lap, 17. ábra. 
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részült domború borítéka tölti ki. E massa-boríték most nagyon törékeny s a keresztül mart 
patinától világos zöld színű; fölül félkörben, alúl pedig kissé kiszélesedve egyenes vonalban 
végződik s mind a két felét három erős bronz szeg tartja a markolat bronz részéhez. Külsejét 
most fehér színű kéreg borítja, mely azonban valószínűleg csak mészlerakodás. Hogy milyen 
anyagból készült e markolat-boríték, azt bajos meghatározni. Schliemann «Ilios»-ában 573. 
lapon, 983. ábra alatt egy markolat díszítését adja, mely kékes színű s törésében olyan mint 
a gypsz. Valószínűleg tehát ugyanilyen ismeretlen anyagból készült. E markolatboríték csak 
8 ctm. hosszú s azon alúl még egy jóval készélesedő 2 ctm. hosszú burkolatban bronz rész 
következik, mely fecskefark alakban végződik, s így a markolatnak egész hossza 10 ctémtert 
tesz ki. Különös, hogy a bronzkori kardok markolatának rövidsége a késeknél nem igen ész-
lelhető. A markolat szélessége 1 '4 ctm. A hegyben végződő kanyarodó penge hossza XI. 98. 
I 3*5 ctm. s szélessége a markolat tövénél 2 ctm. Ilyen kanyarodó, de picziny törött penge 
már találtatott a 48. számú üregben. 

A bronz késeknek ezen kettős kanyarulatú pengéje a bronzkor fejlettebb s úgy látszik 
igen kedvelt alakjai közé tartozik. Feltaláljuk ezeket Egyptom,1 Kis-Ázsia,2 a Kaukazus,3 s 
Uraitól4 egész Skandináviáig. Az Ural mentén különösen a tsudok sírjaiban gyakoriak ezek, 
valamint a Kama partja melletti ananinoi sírmezőben, melynek leletei a hallstadti tárgyak-
kal azonosak. Nálunk a többi között Szendrő-Ládiban5 s Sajógömörben6 találtatott s a nem-
zeti múzeumnak7 is különböző helyekről van néhány példánya. Előfordulnak Olaszországban,8 

Francziaországban9 a Rhone völgyében 10 a svájczi czölöpépítményekben11 (eddig körülbelül 
200példány), Hallstadtban,1'2 a csehországi13 urnatemetőkben, Dániában14 és Svédországban.15 

128. szám. A sáncz délkeleti kanyarulatánál, csekély mélységben, vörösre égetett föld 
és hamu körül, tehát úgy látszik szabad tűzhelyen a következő tárgyak voltak együtt: 

Nyolcz közép nagyságú, átfúrt agyag pyramis szétszórtan heverve. 
Egy 4 ctm. átmérőjű igen durva s vörösre égetett agyag gyöngy, melynek középső 

átlyukasztása nem kerek, hanem hosszúkás. 
Egy vadkan-agyarból hasogatott 1 ctm. széles pengéjű vakaró vagy simító kés; egy 

vastag halcsont; egy vadkanagyar s egy munkálatlan szarvasagancs hegye. 
Két silex vakaró; öt jáspis pengének töredéke; két obsidián penge s öt nagyobb jás-

pis hulladékkő. 

1 Lubbock: «Die vorgeschichtliche Zeit» I. 34. 1. 48. ábra, adja egy Thebában talált példánynak rajzát. 
I Schliemann hissarliki ásatásai alkalmával két ilyen példányt talált. «Ilios.» 
3 R. Vircliow: «Das Gräberfeld von Eoban» Atlas I. tábla, 25. 25. ábra. 
4 Congrès international etc. à Stockholm 1874 «Sur l'ago du bronze Altaïco-Ouralien» par M. J. R 

Aspelin 5G1. 
5 Hampel: « Archseologiai Értesítő» V. к. 4. sz. 308. 1. 
e Hampel: «Arch. Ért.» VI. к. 1. sz. 19. 1. 26. ábra. 
7 Rómer F. : «Miirégészeti Ealauz» 33. 1. 
8 Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques à Copenhague, 1869 pag. 485. 
9 Mortillet : «Musée préhistorique» LXXIX. 863—880. 

10 Congrès international etc. à Stockholm 1874 «Sur l'ago du bronze et le premier age du fer en France» 
per M. Ernest Chantre, p. 416. 

I I Lubbock: «Die vorgeschichtliche Zeit» I. 30. 1. 
12 v. Sacken: «Das Grabfeld von Hallstadt.» 
13 14 15 \ prágai, kopenhágai s stockholmi múzeumokban. 
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Egy négyszögletű 2-5 ctm. hosszú, mind a két végén kihegyesített bronz szeg. 
Egy 2"5 ctm. hosszú, kúp alakra összehajlított, vékony bronz lemez. 
Egy apró ragyás bronz rög, s egy nagyobb darab szurok. 
Egy 6 ctm. hosszú s 1 mm. vastag és egy másik 14 ctm. hosszú s 3 mm. vastag s 

egyenes bronz sodrony. 
Egy igen csinos, fénylő világoszöld patinával bevont bronz tű. Másfél centiméter 

hosszú, felfordított kúp alakú feje bekarczolt halszálka alakú s csavar vonalakkal díszíttetett. 
A fej vastagsága 0T> ctm. s így aránytalanul nagy és vastag a 6'4 hosszú 1*4 mm. vas-
tag tűhöz. 

Egy öntő mintának 4 ctm. hosszú s 3 ctm. szóles töredéke, melylyel egy nagy és 
mély gomb s két vastag kereszt barázdával díszített pálczát, valószínűleg fibulatörzset öntöt-
tek ; s egy másik az előbbenivel azonos agyagú öntő minta töredéke, melynek azonban csak 
egy mély barázdája van. 

Egy lapos, háromszög alakú, csiszolt dogozó kő, hossza 10 ctm. s vastagság 4 ctm. 
Egy vörösre égetett, tölcsér alakú s függélyesen átlyukasztott tömör, agyag tárgy 

Külső része finoman iszapolt s fényesre simított agyaggal van bevonva. Átmérője felső 
részén 5'6 s alsó részén 2 ctm. 

129. szám. Az ásatásokat 1886. tavaszán Dr. Much a bécsi antlir. és arch, társulat 
titkárának látogatása alkalmával kezdtük meg, és mivel a zsugorítva fekvő helyzetben elteme-
tett nép legfőbb szerepet játszott a telepen, legnagyobb fontosságúak a halottak ós azok 
többnyire éj) mellékletei. 

A zsugorítva fekvő nép kultúrájára első sorban e sírmellékletek adnak legfőbb felvi-
lágosítást, mivel itt nem merülhet fel semmi kétség a hozzátartozandóság iránt, mint a fel-
sőbb rétegben elszórtan talált tárgyaknál. 

E kiváló fontosság miatt a sáncz középső részén a temetőben ásattam, hogy néhány 
sírleletet mutathassak be régész vendégünknek. — Az egész tágas üreg a 129. számot 
képviseli. 

Csakhamar akadtunk közel egymáshoz három ép csontvázra. Az eddig talált csont 
vázak összesen 58-ra rúgnak s a jelen három példánynyal 61-et tesznek ki. Ezek közül sem 
tért el egyik sem az eddig tapasztalt szigorúan következetes szabályosságtól. Arczczal kelet-
nek fordúlva, erősen összehúzott kézzel és lábbal feküdtek a jobb oldalon. Dr. Mucli-nak 
is azonnal feltűnt azon körülmény, hogy a felső és alsó lábszár oly szorosan van egymásra 
hajtva s a lábfej is majdnem egy vonalba esik az alsó lábszárral, úgy hogy az csakis erős 
összekötözés folytán történhetett, s természetes módon még a legsoványabb embernél sem 
hajhatók a lábszárcsontok oly közel egymásra. E feltűnő körülményre különben már elő-
zőleg figyelmeztettem az olvasót. 

Mind a három halott csontváza teljesen ép volt, kettőnek azonban koponyáját egé-
szen széjjel dúlták a fák gyökerei. Az ép koponyával bíró példányt a már az első füzetben 
ismertetett módon «in situ» emeltük ki, és ez sikerűit is igen szépen. 

Az «in situ» kiemelt halottnak melléklete a következő: 
Egy felső felületén hármas lapra hasított s hegyes csúcsban végződő szép jáspis kés 

a koponya felső részén fekve. Hossza 7*5, szélessége alsó részén 1*5 ctm. 
X. (J'J. A kézlej mellett egy tükörsima, zöld köböl csiszolt, teljesen sértetlen balta. Alakja 
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ugyanaz mint a legtöbb itt talált baltának, t. i. csak egyik végén hegyes, az átfúráshoz köze-
lebb eső végén pedig tompa fokú. Hossza 

A könyöknél négy darab 1 ctm. hosszú s O'B ctm. vastag kagylóbélből fara-
gott gyöngy. 

A nyak körűi kilencz dentalium csiga, mely közül kettőnek a vége egymásba volt 
illesztve. Ujabb bizonyíték ez azon körülményre, a mit különben már többszörösen tapasztal-
tam, hogy ez egyenes s egyik végén néha csak rendkívül vékony lyukkal ellátott fossil csigá-
kat valószínűleg nem fonálra fűzve hanem végeiken egymásba illesztve használták ékszerül. 
Néhány szem elporladt patina s két apró lapos bronz gyöngyöcske hevert a dentaliumok 
között. E fossil csigákat rendesen nagyobb számban találtam azon halottak mellett, melyek-
nek csontjait kiszedtem s így egészen átkutathattam a halott alatti földet is, a mit az «in 
situ» kivett halottaknál nem lehet tenni. Itt is bizonyára még nagy számban vannak a csont-
váz alatti földrétegben nem csak a nyak körüli dentaliumok, hanem a könyök körüli nagyobb 
kagylógyöngyök is. A test elporladása után természetes, hogy alantabbi rétegbe hullanak e 
tárgyak. Még mindig eltérnek a régészek véleményei az iránt, vájjon ez ősi ékszer gyanánt 
használt kagylók- és csigákat fossil állapotban keresték-e fel a közetlen környékben vagy 
pedig távoli csereviszony folytán jutottak-e azok birtokába. Fontosnak találtam erre vonat-
kozólag Dr. Mucli-nak azon állítását, hogy ugyanily dentaliumokat ő maga többszörösen 
talált volna Felső-Ausztriában az érintetlen tertiär rétegben. Nagyon valószínű tehát, hogy 
sánczunk lakói is csak a közeli szomszédságban keresték fel e fossil csigákat. Nekem ugyan 
még nem sikerült szorgos kutatás mellett sem, a sánczbeli halottak mellékletén kívül vala-
hol ilyenekre találni. 

A hátgerincz közepe táján egy zöldes-szürke monolith köböl csiszolt, igen éles s fél-
kör alakú éllel biró véső. Hossza 3 ctm. s szélessége élesre csiszolt végén 2 ctm. 

A váll körül, egy fehér kőből pálcza alakúan kerek- s egyik végén rézsntos élre csi-
szolt, kő eszköz. Félkör alakú éle elég tompa és pedig nem használat folytán, hanem úgy 
idomíttatott eredetileg. Ugy látszik, ez apró véső alakú kő eszközök részben csak simításra 
használtattak. Hossza 3'5 ctm., szélessége D5 ctm. 

A lábánál a szokásos gomba alakú nagy talpcsöves tál, melyet porladozó volta miatt 
nem sikerült ugyan kivenni, de töredékein is lehetett látni, hogy az egész nagy fekete edény 
élénk vörös színre volt mázolva. 

A második halottnak semmiféle ékszere nem volt s összes melléklete három jáspis 
kés, az arcz előtt álló talpcsöves tál, s még két más elporladt edény, valamint egy fekete 
köböl csiszolt baltából állott, melynek fokáról, használat folytán több szilánk pattogott le. 
Hossza 10'5 ctm., szélessége 4 ctm. 

A harmadik halott testének hosszában hat kisebb részint silex, részint jáspis kés, 
két igen picziny fekete obsidián szilánk és két vadkan-agyarból hasogatott s élesre köszörült 
keskeny vakaró hevert. Egyik kezében egy nehéz fehér köböl csiszolt és tölcsér alakuan nagy 
lyukkal átfúrt 8 ctm. átmérőjű lapos golyót tartott. Lábánál a szokásos nagy gomba alakú 
talpcsöves tál állott, melynek vörös színű mázolása nagy sárga foltokat mutat. 

130. szám. Az 1885-ki ásatások folytatásában a sáncz keleti szólén, körülbelül tíz 
négyszögölnyi területet átrigolirozva, lakásnak vagy tűzhelynek legcsekélyebb nyoma nélkül, 
pusztán a mély korhanyrétegben elszórtan következő tárgyak találtattak : 
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Tíz közép nagyságú részint jáspis, részint silex nucleus; egy igen nagy s csak nagy-
jában hasogatott silex kő és majdnem kerekre kopott, penge-pattogtatásra használt haso-
gató kő. 

Harmincznégy darab szabályosan hasogatott, különböző nagyságú kő penge, s két 
igen éles obsidian szilánk. 

Negyvennyolcz darab a pengék hasogatása alkalmával fennmaradt jáspis vagy silex 
hulladékdarab s két igen szép viasz-opálkő darabja. 

Hat kisebb s öt nagy jáspisból hasogatott vakaró. A keskeny darabok egyenes, — a 
széles és nagy példányok pedig félkör alakra vannak felső részökön csorbítva. A kisebbek 
átlag 2, a nagyobbak 6 ctm. hosszúak. 

Tizennégy részint szárcsont, részint oldalbordából készült csont tü, melyek közül 
tizenegy csak egyik végén van hegyesre csiszolva, bárom kisebb példány pedig mind a két 
végén kibegyesített s talán horog gyanánt használtatott. Az egyik 8'5 ctm. hosszú példány 
vastagabb részén egészen a vége alatt ü'4 ctm. átmérőjű kerek lyukkal van átfúrva. 

Egy kő eszköz átfúrása alkalmával kihullott, kissé kúpdad alakú kődugasz. Hossza 
valamint átmérője valamivel kevesebb egy centiméternél. 

Egy trapéz idomú, sötét silexböl csiszolt kő véső, mely hosszában ketté törött. Az 
óriási mennyiségű dán ós svéd kő eszközök anyaga majdnem kizárolagos silex, de közép 
Európában legnagyobb ritkaság csiszolt kő eszközt ez anyagból találni. A lengyeli telepen is 
csak hasogatott eszközöket, t. i. késpengéket és vakarókat készítettek ez anyagból. 

Egy fehér színű köböl csiszolt eszköznek töredéke. Alsó részén lapos, felső részén 
domború, úgy liogy átmérője félkör idomú. Szélessége 4 ctm. 

Egy nagy, kékes fekete színű s egy kisebb szürke patak-kavics, melyek simításra 
használtattak s így két oldalról egész keresztmetszetükben laposra koptak. 

Egy zöldes színű, laposra csiszolt kőeszköznek töredéke s két apró munkálatban 
patak-kavics. 

Egy nagyobb domború dolgozó-kő s egy kemény homokkőből készült köszörükönek 
töredéke. 

Egy homorúra kopott őrlő kőnek töredéke. Szélessége 12 ctm. 
ü t darab részint csiszolt, részint faragott szarvasagancsból készült eszköznek töredéke. 

X. 1(10. Egy szarvasagancsból készült kalapács, mely vastagsága irányában nagyobb lyukkal 
van átfúrva. Egyik mellék ága simára van levágva s a puhább sejtes rész helyébe kerek s 
tömör csontdugasz van illesztve. 

Egy szarvasagancsból készült eszköz, mely mind a két végén elég simára faragott, s 
egyik végén nagyobb (1 ctm. átmérőjű), a másikon csak fele akkora lyukkal van átfúrva. 
Mind a két lyuknak mindegyik felén előbb mély bevágást tettek s csak azután fúrták azt 
keresztül. Hossza 12 ctm., a kifaragott agancs vastagsága I "5 ctm. 

Egy erős agancsból készült, valószínűleg nagy csont eszköznek nyele. Alsó részén 
simán van lefűrészelve, felső részén pedig csak vastagságának fele részéig van bevágva, úgy 
hogy a tulaj donképeni nyélnek folytatásában az agancsnak egyik oldalfala még 8 ötméter-
nyire nyúlik ki. A nyél felső része függőleges irányban 2 -5 ctm. mélyen van kivájva, mely a 
beleillesztett eszközt tartotta, s bogy még szorosabban legyen a nyéllel összekötve, a nyél 
kinyúló oldalfalához erősítették. Egész hossza 18 ctm., a tulaj donképeni nyél hossza 10 ctm. 
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vastagsága pedig 4 ctm. A felső kivájt üregben egy beletörött csontdarab volt, a mi azt bizo-
nyítja, bogy egy nagyobb csont eszköznek képezte nyelét. 

Hat különböző nagyságú, vörösre égetett agyag gyöngy, melyek mindegyike más-
más alakú. 

Két kisebb jól kiégetett, de át nem fúrt agyag golyó. 
Tizenhárom, szarv alakú s függélyesen átlyukasztott neliéz edényfül, melyek törés-

részökön kivétel nélkül erősen tompára kopottak, jeléül annak, liogy valamennyi utólagosan 
még hálónehezékre használtatott. 

Két közép nagyságú átfúrt agyag pyramis. Mind a kettő egyik felén koromfeketére égett. 
Két henger alakú erősen kiégetett s hosszában átlyukasztott nehezék. Vastagsá-

guk 6 ctm. 
Egy durva szemcsékkel kevert agyagból készült kanál, átlyukasztott nyújtványnyal. 
Egy edénytöredékből készült, szélein kerekre koptatott, s közepén tágas lyukká! 

átfúrt korong. A lyuk átmérője 1 ctm., a korong átmérője 5 ctm. 
Egy kisebb, gomba alakú talpcsöves tálnak töredéke; egy 6 ctm. átmérőjű igen durva 

edényke; egy nagy edényborítónak félköríves markolata; néhány igen durva díszítés nélküli 
s egy krétabetéttel díszített edénytöredék. 

Négy munkálatlan szarvasagancs; három apró bölényszarv; öt igen erős vadkan-
agyar; egy nagy medvefog; különféle állati csontok ós íogak. 

Egy az öntésnél fenmaradt tömör bronz rög. Hossza tí ctm., szélessége 4 ctm. 
131. szám. A sáncz délkeleti sarkán, nagy területen átforgattattam az érintetlen lösz-

rétegig a földet s azt találtam, hogy az ősi löszréteg e nagy területén, a sáncz szélétől befelé 
számítva körülbelül 10—15 ölnyi bosszúságban 5—6 méter mólyen fekszik. 

Alig képzelhető, hogy e nagy területen csak puszta iszapolás folytán halmozódott fel 
e temérdek humus, annál kevésbbé, mivel nemcsak a sáncz fensíkja, hanem az itt jobban 
kiszökellő sánczárok is erős sarkot képez, a mely csakis emberi kéznek köszönheti alakját. 
Sokkal valószinübb tehát, bogy e részen az ősi lösz-hegy nagyon lejtős volt s e lejtős rész 
mesterségesen töltetett fel összekotort humussal, miután védelmi szempontból ép e sarkon 
vált az szükségessé. 

E nagyobb területen elszórtan találtatott : 
Négy átfúrt agyag pyramis. Három csak töredékben volt, a negyedik ép s 

8 ctm. magas. 
Három átfúrt agyag gyöngy. Átmérőjük átlag 3 ctm. Két ugyanoly picziny, tömör s 

jól égetett vörös agyag golyó. 
Egy mind a két végén kihegyesített 8*5 ctm. hosszú csont tü. 
Egy, tövén sokszorosan megszakított fürészelésnek nyomait mutató agancs-tő s 

néhány munkálatlan agancsdarab. 
Hat nagyobb s tizenegy kisebb jáspis kődarab. 
Három szép jáspis penge. 
Egy vékony bronz lemez darabja s egy apró bronz tekercs. A sodrony vastagsága 

1 mm. s a patinától annyira átmart, hogy érintésre darabokra törött az egész tekercs. 
Egy helyen vörös égési nyomokat találtunk nem egész két méter mélységben, s ott 

egy rakáson volt több állati csontdarab, néhány állati fog, egy nagyobb halnak gerincz esi-
Archseologiai Közlemények. XVI. kötet. 1 7 
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gólyája; négy egészen ép apró, egyik felén füles csésze, kettő ezek között díszített; több 
edénytöredék, a melyek között vörösre mázolt, valamint igen Ízléses krótabetét-diszítésű is 
találtatott. Ugyanezen csoportban még két édesvízi kagyló is volt, melyek egyikének tövénél 
lyuka van, ez azonban nem felfűzésre készített mesterséges átlyukasztás, hanem az enyé-
szet nyoma. Az édesvízi kagylót az idő vas foga rendesen tövénél szokta legelőbb átmarni, 
hol legvékonyabb, de ha ékszerül használták ezeket, ugyan e helyen lyukasztották át mes-
terségesen. Ez átlyukasztott kagylóknál tehát csak a lyuk szélei adnak felvilágosítást arról, 
hogy mesterségesen készült-e az vagy sem. 

132. szám. Mivel a sáncz keleti és délkeleti szólón a korhanyréteg, melyben a tár-
gyak találtatnak, igen mélyen fekszik s a leletek is csak szórványosan fordulnak elő, idő- és 
költségkímélés szempontjából nem igen találtam érdemesnek az előző két üreg közötti tért 
átforgatni, hanem az előző évben talált lakások körüli még átkutatlan területre tértem vissza 
s a két kaput összekötő út mentén kezdtem meg az ásatást. Itt is azonban meglehetős nagy 
területen csak szórványosan találtattak a következő tárgyak : 

Hét szabályosan hasogatott jáspis penge; nyolcz darab vakaró és tizenkét hulladékkő, 
legnagyobbrészt jáspisból s csak egyetlenegy kisebb darab volt calcedon. 

Egy világoszöld színű kőből csiszolt, lapos, át nem fúrt, hanem tokba illő balta. Éle 
két oldalról köszörült. Hossza 4'5 ctm., szélessége az élén 2 ctm. 

Két darab csak egyik végén kihegyesített s csiszolt csont tű. 
Egy igen szépen kidolgozott s simára csiszolt 8 ctm. hosszú szarvasagancs hegye, 

mely lándzsacsúcsnak használtatott. Vastagabb vége simára fűrészelt s 2'5 ctm. mélyen 
kivájatott, hogy hosszú szárra lehetett illeszteni. Azonfölül, tövében négy ellentett oldalon, 

X. 101. megerősítés czéljából négy apró lyukkal van átfúrva. 
Két munkálatlan patakkavics s egy apró szurokdarab. 
Négy fekete színű, különböző alakú, apró agyag gyöngy. 
Egy edény töredékből kerekre koptatott, de még át nem fúrt agyag lap. Átmé-

rője 3 ctm. 
X. 102. Egy tojásdad alakú lapos edényfödő. Hosszának mind a két szélén át van lyukasztva 

s közepéből függélyes tövis emelkedik ki. Hossza 9 ctm., szélessége 6 -5 ctm. 
Egy igen szép, fénylő, világoszöld patinával bevont bronz fibula hátsó része, mely 

a csavarnál letörött. Ivezetes hátát kiálló gerincz futja végig. Lába néhány párhuzamos 
vonallal díszített s lencse nagyságú gombban végződik. Tűtartóját csatorna alakra hajlított 
bronz pléh képezi, mely a lábnak középső részéből emelkedik ki. 

Egy igen vékony s kampó alakra görbített bronz sodrony és egy hosszúkás bronz 
csepp, mely vékony szálban végződik. Öntőműhelyeknél gyakran találtatnak e bronz 
cseppek. 

Egy fénylő, világoszöld patinával bevont bronzból készült fűzőtií. A fonál átfűzése 
czéljára használt feje akkóp készült, hogy a tü testénél jóval vékonyabb sodronyt tojásdad 
alakúan meggörbítették s végét ismét a tű testébe kalapálták. A tű közepénél valamivel alan-
tabban meggörbült. Már több ízben találtuk e tűket meggörbített állapotban. Valószínű, 
hogy használat alkalmával szántszándékosan tették ezt. Hossza 11 '5 ctm. 

Egy «s» alakú késpenge vasból. Ugyanilyen alakú kést, csakhogy bronzból, már elő-
zőleg (v. ö. IX. 98.) találtunk. A la Téne jellegű leletek között e kanyarulatos pengéjű 
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kések vasból találtatnak, habár ritkán. Előfordult ilyen a gurinai ásatásoknál is.* A penge 
hossza 8 ctm. s a nyélhe illő hegyes vége 2'5 ctm. 

Egy 20 ctm. hosszú s legvastagabb részén 0 -8 ctm. átmérőjű, igen hegyes vaseszköz. 
Nyélbe illő alsó végén 3 ctm. hosszúságban négyszögletű, a többi részén pedig kerületét tiz 
oly apró lap veszi körül, hogy első pillanatra kereknek látszik. Igen kemény vas- vagy valószí-
nűleg aczélból készült, mert felülete sima és fényes fekete színű s csak hegyét marta meg 
kissé a rozsda. Lehetséges, hogy római pilum vagyis hajító dárdának volt vége. 

Egy római bronz érem, I. Valentinustól. 
Megjegyzendő, hogy a két utóbbi vas tárgy s az érem közetlenül egymás mellett 

feküdtek. 
Ez utóbbi érezek ugyan semmiféle összefüggésben nincsenek a többi praehistoricus 

tárgyakkal, azonban kétségtelen bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a rómaiak, — kik a 
közetlen környékben mindenütt nyomot hagytak hátra — e jóval ősibb telepen is keresztül 
vonultak. 

133. szám. Az előbbeni számú terület mögött a tavali földbe ásott lakásokhoz hasonló 
üreget találtam, mely eredetileg valószínűleg lakás volt, csakhogy nem volt oly mély, mint 
a többi. Feneke kerek alakú volt. Átmérője, valamint mélysége is 2 méter. Az üreg aljában 
nagy mennyiségű hamu között következő tárgyak fordultak elő : 

Egy agancs-tokba való át nem fúrt, csiszolt kőbalta. Hossza 10 ctm., szélessége 
5 ctm., mely a tokba illő vége felé 3 ctm.-ig keskenyedik. 

Egy csiszolt kőbaltának foka. A balta eredetileg feltűnő nagy lehetett, mert e töre-
déken is vastagsága 6 ctm. és szélessége 7 ctm. 

Egy patakkavicsból csiszolt háromszögű ék. Hossza 4*5 ctm., magassága 2*2 ctm. 
Egy lapos s végén félkör alakú csiszolt kő eszköznek töredéke. 
Két nagy rózsaszínű s két kisebb hófehér, munkálatlan patakkavics. Gyakrabban for-

dulván elő e munkálatlan patakkavicsok a tűzhelyek körül nagyon lehetséges, hogy az 
edényekben levő folyadékot tüzesített patakkavicsokkal melegítették. 

Egy lapos 4 ctm. hosszú kavics, melynek mindenik oldalán meglátszik, hogy simításra 
használtatott. 

Négy nagy jáspis- s egy igen keskeny pengéjű, picziny, obsidian nucleus. Ez 
utóbbinak közepén egy mély barázda van, mintha csak fűrészelés nyoma volna, azonban 
tüzetesebben megvizsgálva azt találtam, hogy e barázda két mély lyukacsból ered, melyek 
összeérnek. Ily lyukacsok gyakrabban fordulnak elő a nyers obsidiauban. 

Tizenhárom nagyobb jáspis- s öt picziny obsidián penge. 
Hét, nagyobbára széles és nagy jáspisból hasogatott vakaró. 
Húsz darab, a pengék liasogatása alkalmával fenmaradt, részint jáspis, részint silex 

hulladék kő. 
Egy agancs-tőből készült baltatok. Mellékágai, valamint a főág az agancsrózsával 

ellentett oldalán simára van lefűrészelve. A kőbalta befogadására a főág vízszintes irányban 
már mólyen kivájatott. Hogy a nyél számára könnyebben átlyukaszthassák az agancstokot, 
felső ós alsó részén függélyes irányban két-két mély barázdát fűrészeltek abba. A barázdák 

* Meyer «Gurina». 
1 6 * 
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közötti darabot kitörve, négyszögű mély felületet nyertek az agancsnak sejtesebb és puhább 
részében, melyet már csekélyebb fáradsággal törhettek keresztül. Hossza 15 ctm., vastag-
sága 5 ctm. 

Erős és vastag szarvas-agancsból készült eszköz, mely az agancsrózsa tövében 
2 8 ctm. átmérőjű kerek lyukkal van áttörve, begyes, használati vége pedig letörött. Való-
színűleg földművelési eszköz volt. Hossza 17 ctm. s vastagsága 7 ctm. Dr. Much erre 
következőleg írja egyik hozzám intézett levelében: «Ich balte alle diese aus Hirsch-
horn verfertigten hammerartigen Gegenstände nicht für Ackerbaugeräthe, glaube viel-
mehr, dass sie hiezu ganz und gar ungeeignet sind. Unter den hunderten derartiger Hirsch-
liorn-Geräthe aus den schweizerischen, oberösterreicliischen und insbesondere krainischen 
Pfahlbauten ist nicht ein Stück, welches eine ordentliche Spitze bat, und man kann doch 
nicht sagen, dass die Spitzen bei allen abgebrochen sind ; ohne Spitze aber kann man in 
den Boden nicht eindringen. Viel geeigneter hiezu ist irgend ein Baumstämmchen mit 
einem starken Aste, dessen Spitze durch Anbrennen gehärtet ist, wie die Spiesse der Ger-
manen. Da wir keine zweifellosen Geräthe zur Bodenbearbeitung finden, halte ich dafür, 
dass es derartige aus Holz gewesen sind, die sich wegen der Vergänglichkeit des Materials 
nicht erhalten konnten. Ich halte mich zu dieser Ansicht umso mehr für berechtigt, als ein 
ähnlicher Hacken auch die älteste nachweisbare Form des Pfluges ist. Ich besitze übrigens 
zwei solche Fundstücke aus Hirschgeweih, von welchem alle Enden mit Ausnahme des 
Augensprosses abgeschnitten sind, und die ein dauerhaftes und vortreffliches Ackerbau-
geräth abgeben würden.» 

Egy erős csont balta töredéke, mely az átfúrásnál törött el. Tűzben felehetett, mert 
egész felülete sötétkék és fehér lemezekben mállik le. Vastagsága 5 ctm. 

Két begyesre csiszolt csont tű. Az egyik mind a két végén kihegyesített. 
Négy erősen kiégetett s átfúrt agyag pyramis. Csak az egyiknek felső csonka részén 

van meg a szokásos ferde kereszt. Magasságuk átlag 9 ctm. 
Egy igen picziny, de erős s krétabetéttel diszített edényke. Alakja ugyanolyan, mint 

a legtöbb krótabetétes edényé s egyik oldalán apró füle van. Az edényt pereme alatt körben 
futó diszítés is ugyanolyan, mint a szebb fajtájú krétabetétes edényeken látható, megvannak 
rajta a szokásos «w»-k is, csakhogy roppant durva s kezdetleges módon van az egész diszí-
tés alkalmazva. Az edényke alsó részét függőleges karczolatok borítják. Magassága 4 ctm. 
s átmérője 5 ctm. 

Két durva agyag kanál, átlyukasztott nyéllel. 
Öt begyes, szarv alakú edényfül. Valamennyi törésrészén kerek és tompára kopott. 
134. szám. Az előbbeni számú üreg mögött egy nagyobb területen a következő elszórt 

tárgyakra akadtunk : 
Négy csiszolt kőbalta töredéke, melyek mindegyike az átfúrásnál törött el. Az egyik 

példány csak tökéletlenül csiszolt, átfúrása vastagságának csak közepéig ér, miért nem hasz-
nálat, hanem fúrás alkalmával törött ketté. A másik keskeny s így igen erős élű példány, 
mely alsó felén lapos, de felső felén kissé szögre csiszoltatott, úgy liogy egész hosszát egy 
kissé kiálló borda futja végig. A harmadik példányon a csiszolás még remekebb, a mennyi-
ben mind a négy oldalán ily kiálló bordára csiszoltatott. Ilynemű, a csiszolás által eszközölt 
diszítés a dán- és svédországi kő eszközökön a leggyakrabban fordul elő, és pedig úgyszólván 
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művészi ügyességgel alkalmazva, az északi vidékeken kiviil azonban csak nagyon szórványo-
san akadunk ily ízléses kivitelű csiszolásra. 

Egy igen éles, csiszolt kővéső töredéke. Éle félköríves s teste egyenletes szélesség-
ben vonul. Vastagsága 1 -6 ctm. s szélessége 3 ctm. 

Egy csiszolt kő ék. Hossza 3'3 ctm., magassága 2 ctm. s vastagsága 2'2 ctm., és egy 
feliér kőből csiszolt eszköznek töredéke. 

Egy csiszolásra használt lapos s homorú koptatott kődarab; egy másik nagyobb 
dolgozó kő. 

Három nucleus ; huszonhat kő penge ; tizennégy csorbított vakaró s negyven darab 
hulladékkő, részint silex-, részint jáspisból. 

Egy agancsból készült síp. Hegyes vége apró lapokra faragott, vastagabb részén csi-
szolt. A síp készítési módja azonos a gyermekek fűzfa sípjával. Hasonló sípokat talált báró 
Nyáry Jenő a pilini ős telepen. A lausitzi typus agyagmüvein is előfordulnak néha ily sípok. 

Egy erős agancsból készült földművelési eszköz, mely az agancsrózsa tövénél 
2'3 ctm. átmérőjű kerek lyukkal van áttörve. 

Egy agancsból készült, kácsafejhez hasonló, csiszolt eszköz. Alsó része lapos és 
simára csiszolt; felső része domború; éle félköríves. Átfúrása, melynek kerek lyukja 
2 -5 ctmt mér, keresztben vonul át az eszközön. Szélessége 5"5 ctm. s vastagsága 0 ctm. 

Egy szárcsontból készült, igen erős, csiszolt csonttü. Hossza 15 ctm. s szélessége 
hegyével ellentett végén 2' 1 ctm. 

Egy agancsból faragott nyél. A beleillő eszköz vastag és kerek átmérőjű lehetett, mert X. 101. 
a nyél egész hosszában kerek idomúan van kivájva, úgy hogy csak igen vékony kéreg maradt 
az agancsból. A beleillö eszköz szorosabb megerősítésére felső részén, egymással ellentett 
oldalon picziny kerek lyukkal van átfúrva. Mind a két vége fürészelt, kerülete pedig keskeny 
lapokra faragott. Magassága 7'5 ctm. s átmérője 2'6 ctm. 

Egy agancsból csiszolt, hossznégyszög alakú, lapos véső. Agancsból csiszolt ily véső 
eddig még a lengyeli telepen nem fordult elő. Daczára, hogy az agancs ily lapos eszközre 
sejtes és puha állaga miatt czélszerűtlennek látszik, a véső mégis elég erős s még most is 
igen éles. Hossza 4'7 ctm., szélessége 1*9 ctm. 

Tizennégy különféle agancs, melyek közül azonban csak hat darab munkált és pedig 
faragással s fűrészeléssel. 

Egy egyszerű vékony bronz tű. Közel hegyes végéhez meggörbíttetett. Hossza 9 ctm., 
vastagsága 0'2 ctm. 

Egy cső alakra hajlított bronz lemezke. Hossza 1*5 ctm. 
Két picziny kerek agyaglap. Az egyik közepén két vékony lyukkal van átfúrva. Átmé-

rőjük 2\5 ctm. 
Három henger alakú, hosszában átlyukasztott, jól kiégetett agyag nehezék. Mind a 

három nagyságra körülbelül megegyezik és pedig hossza 14 ctm., s átmérője 6 ctm. 
Egy agyagból készült, felfordított tölcsér alakú talapzat. Magassága, valamint alsó 

részének átmérője 3 ctm. Ugyanilyet, csakhogy krétabetétes svastikákkal díszített példányt 
már az .... üregben találtunk. (V. ö. II. 29.) 

Egy igen durva készítésű, henger alakú, vörösre égetett edényke. Magassága 4 ctm., 
átmérője 3'5 ctm. 
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Hat agyag gyöngy, a melyek mindegyike más-más alakú. 
Két átfúrt nynjtványnyal ellátott agyag kanálnak fele része. 
Egy karczolatos diszítésü edénytöredék, mind a két felén széles lyukkal fúrást kezd-

tek azon, de még nincs egészen áttörve. 
Egy nagy edényborítónak ujj benyomásokkal díszített markolata ; két begyes szarv 

alakú edényfül; két talpcsöves tálnak töredéke. 
Picziny darab vasoxyd festék; néhány hófehér kő kristály; vadkanagyarak; állati 

fogak s csontok és sok edénytöredók. 
135. szám. Kerek lakás, mely csak félig volt a földbe ásva, úgy liogy falainak egy 

része s tetőzete a föld felületén kívül emelkedett ki. Lényegesen különbözik tehát ez üreg a 
sáncz keleti szélén levő, méhkas alakú, egészen a földbe ásott lakásoktól. Mélysége 160 ctm. 
s kerek aljának átmérője két méter. E lakás közetlen szomszédságában van az előző évek-
ben feltárt 13. számú üreg, mely egy füles, tokos bronz baltát tartalmazott. 

Ez üregben következő tárgyak találtattak : 
Egy homokkőből készült öntőminta töredéke. Az egyik szélességi felén egy 2 ctm. 

széles s 1 ctm. mély, pálczaalakú egyenes mélyedés van. Az öntőminta másik szélességi lap-
jába egy igen csinos fésű alakja van vésve. A fésű 3'4 ctm. széles s hat 2 ctm. hosszú foga 
van. A fogak tövét egy kissé kidomborodó vízszintes vonal választja el a fölötte levő diszítés-

X.l1)5.a,b. tői. E vonal fölött, szintén vízszintes irányban, kilencz picziny kidomborodó pont van. A fésű 
két felső sarkából egy lefelé kanyarított csigadísz s közepéből egy hosszú szár nyúlik ki, 
melynek mindkét oldalán fölfelé kanyarodó csigadísz van. 

Ugyanily diszítésü s ép ekkora bronz lesüt már találtunk a sánczon (v. ö. I. füz. IV. t. 
39. ábra) azon egy különbséggel, hogy annak hét foga van s középső hosszú szára 
hiányzik. E fél mintát gypszszel önttöttem ki s ugyanoly vastag fésűt nyertem így, mint a 
minő az előbb említett sánczbeli öntött bronz fésű (IV. 39), mely szintén csak fél öntő min-
tából készült, mert csak egyik oldala domború, hátsó fele azonban lapos. E szerint teljes biz-
tossággal mondható, hogy ez öntő minta fésű formáját csakis lapos kővel fedték volt be s 
így fél öntőmintában készült a fésű. Az öntőminta töredék kövének hossza 8 ctm., széles-
sége 6 ctm. s vastagsága 3 ctm. 

Az öntő minták ezen alakja, melynél csak egy lapból áll az érczczel kitöltendő minta, 
sokkal egyszerűbb és kezdetlegesebb, mint azok, melyeknél két egymásra fektetett fél lap 
adja ki a készítendő tárgynak üreg-mintáját. Ez utóbbiakon apró lyukak vannak, melyek 
kis csatornákon át vezetik az olvadt érczet az egymásra fektetett két fél min talaj) által képe-
zett üreghez. A trójai ásatásoknál az öntő minták egy része az előbbeni egyszerűbb alakhoz 
tartozik s ezt Schliemann * nyomatékosan emeli ki, mint ritkaságot. A magyarországi for-
mákról pedig azt említi: hogy mind kettős lapból állanak s egy darabnak csakis egy lapján 
volna a minta. Ezt azonban a jelen jíéldány megczáfolja. 

Egy, szélességében összehajlított bronz lemez. Patinája sötétzöld. Hossza 4'5 ctm., 
összehajlított szélessége 0*9 ctm. 

Egy lapos, négyszögletű s simára csiszolt homokkő. Egyik lapját mély barázda futja 

* Schliemann «Ilios». 
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végig, mely egyik végén vékony hegyben végződik s egész 0"4 ctm.-ig szélesedik ki. A kő 
hossza s szélessége 12 ctm., vastagsága 3'5 ctm. 

Egy, az átfúrt lyuknál ketté törött, csiszolt kő balta, melynek foka is letörött. Széles-
sége 4 ctm., vastagsága 3'4 ctm. 

Egy másik, szintén átfúrásánál törött, az előbbeninél kisebb, csiszolt kő balta. 
Monolith kőből csiszolt, trapéz alakú, igen éles véső. Hossza 4*2 ctm., szélessége 

fölül 2'7 ctm., élénél 3*6 ctm. 
Egy tompa hegyben végződő, csiszolt kő eszköz. Alul lapos, fölül domború, úgy hogy 

szélességi keresztmetszete félkört képez. Hossza 6*5 ctm., szélessége a végén 3*5 ctm. 
Két nucleus ; négy penge ; lnírom vakaró ; öt töredék darab, részint silexből, részint 

jáspisból. 
Egy nagy s 7 ctm. vastag homokkő-darab, melynek közepén egy 4 ctm. átmérőjű 

lyuk van, de semmi más munka nyoma azon nem látható. 
Négy dolgozó kő s két körűifaragott agancsdarab. 
Egy nagy lyukkal bíró kerek agyag gyöngy. 
Egy tölcsér alakú, függélyesen átlyukasztott, agyagból készült orsógomb. Feje harán- X. 106. 

tos, szára pedig vízszintesen mélyített vonalakkal diszíttetett. Magassága s szélessége 3 ctm. 
Kisebb, szélein mélyített díszítésű agyag gyöngy. 

Üt nagy, erősen kiégetett s átfúrt agyag pyramis. Kettő egyik felén koromfeketére 
égett. Felső csonka részén egyik mélyített ponttal, egy másik pedig ferde kereszttel. 

Három kisebb lapos s szélességében átfúrt agyag nehezék. 
Egy nagy « holdkép » (Mondbild) nevezet alatt ismert agyag tárgy töredéke, mely 

lábát és felső vízszintes felületét kivéve, minden oldalán különféle irányban párhuzamosan 
vonuló mélyített barázdákkal van díszítve. Igen érdekes példány volna, lia összes töredékei 
meglennének s össze volna állítható. Feltűnő az, hogy felső, sima, vízszintes felületén közel X. 107. 
az egyik szarvhoz egy 3 ctm. szóles s nem egészen 1 ctm. vastag nynjtvány emelkedett ki 
eredetileg függőleges irányban, mely azonban közel tövéhez letörött. Ugyanilyen, tövén letö-
rött nynjtvány van az egyik szarvnak belső felén, mely rézsútosan lefelé vonul. (Ép e rész rossz 
csomagolás következtében azon alkalommal törött le, midőn a rajzolóhoz küldettek a tárgyak 
s így a rajzoló e részt nem is vette lel az ábrához.) E nyujtványnak rendeltetése ép oly 
kevéssé ismeretes, mint az egész tárgyé. Magassága a láb aljától a vízszintes sima felületig 
12 ctm. A középső test szélessége 7 ctm. A szarv vastagsága kanyarulatos tövénél 8 ctm. 
A lábát egy 8 ctm. széles, 2'5 ctm. vastag s G'5 ctm. magas nynjtvány képezi. 

A lakás aljában sok durva, diszítós nélküli edénytöredék között egy kis rakás szenese-
dett köles hevert. 

136. szám. Az előbbeni lakásüreg körül egy nagyobb területen elszórtan hevert : 
Egy közepén görbére hajlított bronz fűző tű. Fejénél a sodrony visszagörbíttetett, 

hogy fűzésre szánt lyukat képezzen s vége ismét a tü testébe kovácsoltatott. Hossza 10 ctm. 
s vastagsága 0'4 ctm. 

Bronz penge töredéke, mely át van lyukasztva. Yalószinüleg a nyél részéből való. 
Egy közepén átlyukasztott domború s kerek bronz pityke. Átmérője 2 ctm. 
Vastag bronz pléh darabja. 
Kavicsból, hossznégyszög alakúra csiszolt kő-eszköz. 
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Hét nucleus; tizenegy vakaró; tizenhat penge; s tizenhét töredék darab jáspisból 
és silexből. 

Három átfúrt, csiszolt kő-baltának töredéke. 
Egy négyszögletűre csiszolt kő-eszköz. Hossza 7 ctm. Szélessége 4 ctm. s vastagsága 

3*5 ctm. 
Egy alul lapos s fölül domború, hosszúkás, csiszolt kőeszköznek töredéke. Szélessége 

4-3 ctm. 
Egy kúp alakú s hosszában vont négy barázdával diszített kőeszköz. Felső részén 

vékony lyukkal akarták átfúrni, miáltal egy tölcsér alakú 1*7 ctm. hosszú csatorna támadt, 
de a munka közben hosszában ketté hasadt. Hossza 8*2 ctm. s szélessége a talpán 5'6 ctm. 

Három különböző alakú s nagyságú dolgozó kő. 
Két patakkavics, melyek egyike lapos s simításra használtatott. 
Egy minden oldalán simára dörzsölt vasoxyd festék darabja. 
Egy erős agancsból készült balta. Az agancsrózsa tövénél levő nagy lyuknál 

törött ketté. 
Egy hegyben végződő egyenes agancs, mely vastagabb részén 8 ctm. átmérőjű lyukkal 

van keresztül fúrva. 
Kanyarulatos agancs, egyik végén I 0 ctm. hosszúságban rézsútosan csiszolt s másik 

végén mély fürészelési barázdával. 
Két agancsdarab, melyet mélyen körűifaragtak s azután ketté törtek. 
Öt különféle munkálatlan agancs. — Két, csontból faragott s átfúrt gyöngy (virtl). 

Mind a kettő erős égési nyomokat mutat. 
Egy vastag s erős bordából csiszolt csont eszköz. 
Szilva alak- és nagyságra faragott csont, mely koromfeketére égett. 
Egy igen erős állati lábszárcsont, melynek középső részét simításra használták. 
Körte alakú erős s vörösre égetett csörgő edény. Belsejében két keményre égetett 

X. 108. agyag golyó van, melyeket az edény felső 0'5 ctm. átmérőjű kerek nyílásán láthatni. Magas-
sága 8 ctm. s átmérője 7'4 ctm. Az úgynevezett lausitzi typusú edények között nem ritkaság 
e csörgő játék s a berlini múzeumokban több hasonló példány van. 

X. 109. Egy csekély ürfogatú ós tömör szárú agyag kanál. A szár a kanál tövénél 
törött le. 

Egy harang alakú, sűrűen átlyukasztott agyag borító fele része. Ugyanilyen már két 
üregben találtatott (v. ö. I. 11., 12.). 

X. 110. Egy függőleges karczolatokkal diszített, igen durva készítésű, henger alakú edény. 
Magassága s átmérője is 6"4 ctm. 

Egy picziny s felső részén két vízszintes s párhuzamos vonalak közötti pontokkal 
diszített, durva edényke. Magassága 3*5 ctm. s átmérője 4*3 ctm. 

Egy hasas részén csekély szögben kidomborodó, fekete színű edény. Magassága 
12 ctm. Átmérője öblös részén 11 ctm. 

Három darab henger alakú edénytalp. E hengerek nem tömörek, hanem szintén cse-
kély űrfogatúak. 

XI.111.a,I). Egy picziny, szarv alakú, égetett agyagdarab, melybe igen változatos alakban pontokat 
s félköröket nyomtak. 
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Két kerek cserép-darab. Az egyik közepén átfúrt, de szélein csak töredezett; a másik 
szólein kerekre csiszolt, de még át nem fúrt. 

Egy picziny, jól kiégetett, tömör agyag golyó. 
Három, jól kiégetett s hosszában átlyukasztott agyag henger. Hosszúságuk átlag 

1 2 ctm. s átmérőjök 6 ctm. 
Két pyramis, s egy kúpszelet alakú, átfúrt s jól kiégetett agyag nehezék. 
Egy 4 ctm. átmérőjű s nagyobb lyukkal átfúrt, jól kiégetett sima felületű agyag 

gyöngy. 
Két szarv alakú csúcsos edényfül, tompára kopott szélekkel. 
Egy nagy edényborítónak félköríves markolata. 
Egy nagy s 63 ctm. szóles őrlő kőnek darabjai. Sima felülete homorúra kopott. 
Igen sok edénytöredék, s az edényfüleknek egész collectiója, melyek között szóles 

vonalú, durva krótabetét-diszítés is fordul elő. Igen sok töredéknek hasas része félkör ívben 
erősen domborodik ki s külön készült s égetés előtt reá ragasztott gerezdekkel díszített. П. 
E töredékek legtöbbjének határozottan «lausitzi» typusa van. Az egyik nagy edényt színtigy 
reá ragasztott s azért erősen kidomborodó, balra fordult kampós kereszttel úgynevezett 
sauvastikával díszítették. A kereszt hossza 4*5 ctm. a kampók hossza 3 ctm. 

137. szám. Az előbbeni számú üreg mellett, párhuzamosan négy hosszú árkot von-
tunk. Átlag másfél méter volt a humusréteg, de nem akadtunk sem tűzhely, sem lakás nyo-
mára e nagy területen. Elszól tán a következő tárgyak kerültek napfényre : 

Egy csiszolt kő balta, mely átfúrásánál törött ketté. Tompa fokánál tojásdad alakú 
mélyedése van, mely eredetileg szintén átfúrás volt s további használat végett ott tompára 
csiszoltatott. Vastagsága 3*5 ctm. 

Egy csiszolt kő balta töredéke. Csiszolása egyik vastagsági részén egész hosszában 
1*6 ctm. szóles mélyedést mutat. Szélessége 5 ctm., vastagsága 3*5 ctm. Fúrás e töredé-
ken nincsen. 

Egy lapos, csiszolt kő baltának tompa foka. Vastagsága 5*2 ctm. 
Egy szélességi kereszt-metszetében tojásdad alakú, csiszolt kőeszköznek töredéke. 

Szélessége 4*6 ctm. 
Három különböző nagyságú, lapos s csiszolt dolgozó kő. 
Egy a pengék hasogatására használt négyszögletű kő koczka. Átmérője 4 ctm. 
Egy kagylóbélből csiszolt, trapéz alakú véső. Hosszúsága 3*5 ctm. Szélessége egyik 

végén 2*2 ctm., a másikon 3 ctm. 
Három nucleus ; négy penge ; három vakaró ; s hat hulladékdarab silexből és 

jáspisból. 
Négy gyönyörűen hasogatott, vékony obsidián penge. Szélességök átlag 0*6 ctm. 

Az egyik 4 ctm. hosszú példánynyal kisérletkép borotváltam s az a lehető legtökéletesebben 
sikerült. Lehetséges, hogy csakugyan használták is e czélra. Tudvalevőleg Amerikában, föl-
fedezése alkalmával, általánosan obsidián szilánkokat használtak borotválásra. A bronz korban 
eléggé divott a borotválás s remek példányú bronz borotvák találtatnak azon korból. Nehezen 
készítettek a divat kezdetével azonnal oly tökéletes borotvákat, melyek pengéje a mostani 
borotváktól is csak csekély eltérést mutat, hanem bizonyára jóval korábbi volt a borotválás 
szokása, melyre kezdetben csak kő késeket használtak. A kőnemek között azonban leg-

Archœologiai Közlemények. XVI. kötet. 
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élesebb törésű az obsidián, melyet roppant vékonyan s igen keskeny pengékben ha-
sogattak. 

Egy karikára hajlított négyszögletű, vékony bronz sodrony, mely egy világos zöld s 
fényes patinával bevont bronz tű testén találtatott. Valószínűleg haj göndörítő karika s hajtű 
volt. A bronz tű, testénél valamivel vastagabb kúp alakú fejben végződik, melybe párhuza-
mos vonalak között halszálka díszítést karczoltak. A bronz karika átmérője 2 ctm., a bronztű 
hossza 11 "5 ctm. 

Egy vadkan-agyarból hasogatott s egyik végén faragás és csiszolás által félkör alakúra 
dolgozott picziny eszköz. 

Hat különböző nagyságú s vastagságú csiszolt csont tű. Csak kettő lett mindkét végén 
kihegyesítve ; átlyukasztva azonban egyik sincs. 

Erős csontból csiszolt véső. Egyik végén faragott, a másik végén két oldalról élesre 
csiszolt. Hossza 8 ctm. Szélessége 2 ctm. 

XI. 113. Két szarvas-agancs. Mind a kettő vastagabb végénfürószelt, puhább belső része mélyen 
kivájt, s hegye csiszolás által még jobban kihegyesített. Valószínűleg lándzsacsúcs gyanánt 
használtatott. Az egyik 3*5 ctm., a másik 11 ctm. hosszú. 

Két, csontból kúp alakúra faragott s függélyesen terjedő nagy lyukkal átfúrt 
orsógomb. 

Hét jól kiégetett s simított felületű agyag gyöngy. Nagyságra s alakra nagyon eltér-
nek egymástól s csak az egyik díszített, és pedig három oldalról mélyített concentrions 
körökkel. 

Négy igen keményre égett s mégis minden oldalán töredezett, átfúrt agyag pyramis. 
Néhány vessző-mélyedéssel biró, egyik oldalán sima s keményre égett sártapasz 

darabja. 
Két alacsony, henger alakú talpcső. Az egyiknek felső szélén még rajta van a tányér-

falnak belső részén mélyített s igen primitiv koczka-ornamentikával díszített darabja. Talál-
tunk már több ízben ily alacsony agyag hengert, de csak ezen példányról lehet biztosan meg-
határozni, hogy nem magasan emelkedő edény — hanem tányérok talpai voltak. Hasonlíta-
nak tehát a halottak mellett levő gomba alakú talpcsöves tálakhoz. Az imént talált edény 
henger alakú talpcsöve csak 3*5 ctm. magas, míg a halottak gomba alakú edényei mindig 
igen magas talpcsövekkel vannak ellátva. 

Kürt alakú s hosszában négyszögletű vörösre égetett agyag edény töredéke. Négy 
sarka kissé kiszökellő s hosszában sűrűen egymás mellett ujj benyomással díszített. Vastagsága 
egyik végén 5 ctm., a másikon 3*7 ctm. 

XI, 114. Öntőmintához hasonló, hossznégyszögletü s vastag falazatú edény töredéke, felü-
letén teknő alakúan csak csekély homorú mélyedéssel. 

Négy bos priscus szarva, néhány patakkavics és durva krétabetétes edények 
töredékei. 

138. szám. A temető északi szélén hosszú árokban kezdtük meg az eddig itt-ott fel-
ásott gödrök közötti térségnek átforgatását. E munka közben egy kerek, csak félig íöldbe 
ásott s így csekélyebb mélységű lakó üregre akadtunk. A lyuk körül sok égetett földrög s 
vesszőfonásnak sártapasza hevert, a mi valószínűleg a föld felületén kívül emelkedő lakás-
falakról maradt. Az üregben találtatott: 
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Egy vékony öntött bronz lap, egy félköríves 0'5 ctm. széles s 1*5 ctm. hosszú, 
kiálló füllel. Valószínűleg egy füles korongnak töredéke. — Néhány darab érez salak. 

Két átfúrt, csiszolt kő baltának töredéke. 
Egy, hosszú használat folytán minden oldalán éles szögekre s sima lapokra csi-

szolt kavics. 
Két munkálatlan, hófehér patakkavics. 
Egy nehéz, gömbölyű s részben csiszolt dolgozó kő. 
Egy homorú felületre csiszolt vékony homokkő-lap. 
Két darab vasoxyd festék. Az egyik puha s dörzsölés folytán sok lapja van. A másik 

darah igen kemény, kevéssé fest, s nem is használtatott még. 
Két nucleus ; öt penge ; egy vakaró s hat töredék darab. Egy opál darabnak kivételé-

vel valamennyi silex ós jáspisból. 
Három, csak egyik végén kihegyesített, csiszolt csont tű. 
Egy vastag csontszilánkból készült, egyik végén két oldalról kiélesített csont véső. 
Egy vastagságában ketté hasított bordából készült simító véső alakú éllel. 
Egy erős agancsból készült eszköz, mely széles átlyukasztásánál törött ketté. 
Egy agancsdarab, melynek testén több mély türészelési nyom látható. Egyik végén 

felületének felébe csekély mélységig fürészeltek s azután törték le a többi részét. 
Két munkálatlan agancsdarab. 
Egy keményre égett, átfúrt agyag pyramisnak, az átfúrás fölötti fele része. 
Nyolcz simított felületű, különböző alakú s nagyságú átfúrt agyag gyöngy. 
Egy lapos baltaélhez hasonló, jól kiégetett és sima agyagtöredék. Szélessége 7 ctm. 
Egy üllőhöz hasonló, jól kiégetett agyagtárgy töredéke. Fejénél hossza 8 ctm. s szé-

lessége 3 ctméter. Szára 3'8 ctm. széles. 
Egy a nyél számára átfúrt nyújtványnyal készült agyag kanál töredéke. 
Négy nehéz, szarv alakú, csúcsos edónyfül. Három azok közül törésrószén tom-

pára kopott. 
Egy jól kiégetett, ujj benyomásokkal díszített ép edény. Átmérője fenekén 8 ctm., öblös 

részén l o s kissé kifelé kanyarított peremű nyílásán 12 ctm. 
Egy vörösre égetett s eredetileg krétabetéttel díszített edényke. Díszítése igen kez- XI. 115. 

detleges kivitelű. Alakja ugyanaz mint a legtöbb krétabetétes edényé, s egy picziny füle 
van. Magassága 3*4 ctm., hasas részén átmérője 4 ctm. 

Egy fekete szinű, igen díszes krétabetétes ép edényke. Peremétől egész öblös részéig 
krétával van kitöltve, melyből öt különböző szélességű fekete szalag emelkedik ki. A legfelső 
szalag hálóhoz hasonló koczka-szálakkal. E fekete szálak különösen tetszetősek. Magassága 
(j-4 ctm. s átmérője is ugyanannyi az öblös részén. Alakja megegyez a többi krétabetétes 
díszítésű apró edényekkel. 

Egy igen nagy ós öblös edénynek karcsú, magas nyaka. Magassága 17*5 ctm. s átmé-
rője 18 ctm. 

Számos edénytöredók, melyek minden tekintetben nagy változatosságra mutatnak. 
Közöttük az egyik vékony s fekete színű darabra igen élénk vörös szalagokat festettek. 

Két nagy s alsó részén domború őrlő kő. 
Egy igen durva készítésű nagy fazék. Fele oldala koromfeketére égett, a másik fele 

18* 
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halvány vörös színű. Nyers állapotában egész kerületén, sűrűen egymás mellett, ujjal függé-
lyes vonalakat mélyítettek. Átmérője fenekén 18 ctm., öblös részén 52 ctm. 

139. szám. A temetőrészen egy igen épen maradt, zsugorítva fekvő csontváz. Kopo-
nyája is — a mi különben ritkaság — teljesen ép s a Virchow tanár által leirottak között 
van. A csontváz melléklete: 

Egy zöld kőből csiszolt véső. Alúl lapos, fölül domború, úgy hogy szélességi kereszt-
metszete félkör alakú. Éle szintén félköríves és pedig két oldalról, felülről s alulról csi-
szolt. Hossza 4 ctm. s vastagsága 1'6 ctm. 

EgjT ép, csiszolt kőbalta. Egyik végén két oldalról élesre köszörűit, másik végén 
tompa fokú. Átfúrása nem a közepén van, hanem valamivel közelebb esik tompa fokához. 
Hossza 13 ctm., szélessége a közepén 4 ctm. Vastagsága 2*5 ctm. A lyuk átmérője 1*7 ctm. 

Gomba alakú, magas talpcsöves edény. Agyagja igen porhanyó, csupa apró szemcsék-
ből áll s külső oldalán élénk vörösre festett. Felső tányérja mint rendesen, úgy ennél is szét-
mállott. A cső magassága 25 ctm. Átmérője alul 13 ctm. s fölül 9 ctm. 

A test körül elosztva három csinos, jáspisból hasogatott kés. 
Közetlenül a halott mellett egy csekély mélységű kerek üreg ; halott-tori tűzhely volt, 

mely égetett földet, hamut s állati csonthulladékot, de semmiféle eszközt sem tartalmazott. 
140. szám. A temetőrészen szabályosan zsugorítva fekvő csontváz, melynek feje 

hiányzott. Többszörösen találtunk már fej nélküli csontvázat ép úgy, mint külön fekvő, csont-
váz nélküli fejet. E csonkítások azonban nem eredetileg s nem szántszándékosan történtek, 
hanem valószínűleg a föld cultivalása vagy erdőirtás alkalmával kerültek a kapa vag}" fejsze 
alá s így széthányattak. A csontváz melléklete : 

Egy hossznégyszög alakú, csiszolt kő véső. Egyik végén két oldalról félköríves élre 
csiszolt. Hossza 4*3 ctm. Szóllessége 2-2 ctm. 

Erős agancsból készült, csiszolt s átfúrt kalapács. Átfúrása a közepén van s mind a két 
végén tompa fokú. Hossza 11 ctm. Vastagsága 5 ctm. A lyuk átmérője 2 ctm. 

A test körül egy igen vékonyra hasogatott obsidián, s három jóval nagyobb 
jáspis penge. 

Arcza előtt a szokásos gomba alakú, talpcsöves tál. A tálnak széle valamint a csőnek 
alsó része szétmállott s csak" a középső rész maradt meg. Agyagja homokos vagy igen finom 
szemcsékkel kevert. Az egész edény külseje az égetés folytán fekete színit. Feltűnő azonban, 
hogy tányérjának egy centimeter vastag fele egész vastagságában koromfeketére égett, míg a 
különben ugyanoly vastagságú csőnek agyagja a törés belső részén sötét barna szint mutat, 
s csak külső részén égett igen vékony kéregben fekete színűre. E körülmény talán megerősíti 
azon már előzőleg kifejtett véleményt, hogy ez edények faégetésre szánt lámpa- vagy fáklya-
tartók voltak. 

141. szám. A temetőrészen szabályosan zsugorítva fekvő halott. A csontváz 
nagyon korhadt állapotban volt s feje laposra nyomatott. Ez is a Virchow által leírt kopo-
nyák között van. A mellette levő edények szintén teljesen szétmállottak s csak azt consta-
tálliattam, hogy durva szemcsékkel kevert agyagból készültek, apró kis bütykökkel, s 
fekete alapon vörös mázolásnak látszottak nyomai. Gomba alakú talpcsöves edénye is vörösre 
festett volt, de megmenteni nem lehetett. Egyéb melléklete e halottnak egy vékony obsi-
dián penge s négy jáspis késből állott. 
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142. szám. A régi allé-11 az 1. számú hamuval telt, nagy kerek üreg mellett, egy 
104 ctm. mély s 3 méter átmérőjű kerek, léiig földbe ásott lakás. Körülötte, egyik felén a 
vesszőfonásnak mélyedéseit mutató, jól kiégetett agyagtapasznak meglehetős nagy darabjai 
hevertek. A lakás fenekén sok hamu között következő tárgyak találtattak : 

Egy félgömb alakú s hátsó részén homorú bronz pityke. Szélén, két ellentett olda-
lon, a felvarrás czéljából át van lyukasztva. Átmérője 1 '2 ctm.; ugyanilyet találtunk már 
egy másik üregben. 

Egy keskeny s hosszú csiszolt kőbaltának fele része. Csiszolása tökéletlen s csak 
nagyjában történt. Átfúrása csak vastagságának közepéig ér, s ngyane helyen törött e munka 
közben ketté. Látszik tehát e példányon is, hogy csak akkor csiszolták ki tökéletesen a 
kő eszközöket, ha az átfúrás sikerült. Hossza egyik tompa fokú végétől az átfúrásig 8%5 centi-
méter. Szélessége 2'7 ctm. s vastagsága 3'5 ctm. 

Két lapos s mind a két oldalán csiszolt s egy kerek dolgozó kő. 
Egy koczka alakú, penge hasogatására használt ütő kő. Sarkai egészen tompára koptak. 
Tizenkét nagy nucleus, részint jáspisból, részint silexből s egy picziny obsidianból. 
Kilencz penge; öt vakaró; tizenkét hulladékdarab jáspisból és silexből, valamint egy 

keskeny s hosszú obsidián penge. 
Egy nagy s felületén homorúra kopott őrlő s két kerek zúzó kő. 
Egy lapos s mind a két felén sima homokkő, melynek felső lapján élénk vörös színű 

festék tapad. 
Három, munkálatlan apró patakkavics. 
Egy erős csontból készült csiszoló eszköz. Átmérője 4 ctm. 
Egy tompa hegyű, csiszolt csont eszköz. Tövén megmaradt a csont természetes alakja 

és pedig egész vastagságában; másik vége azonban négyszögletűre csiszoltatott s tompa 
hegyben végződik. Hossza 12"5 ctm. XI. 116. 

Egy laposra csiszolt s igen hegyes végű csont tű. Hegyét kivéve, egész testét a tűz 
feketére égette. 

Agancsból csiszolt, tompa fokú s átfúrt kalapácsnak fele része. A 2'3 ctm. átmérőjű 
lyuknál törött ketté. Vastagsága 4 '5 ctm. 

Egy igen erős, vadkanagyarból hasogatatt simító vagy vakaró eszköz. Felső széles 
végén igen szabályos kerek lyukkal van áttörve, hogy fonálra fűzve hordozható legyen. 
Mindkét szólén csiszolás által kiélesített s egész szélességében keresztben vonuló sűrű kar-
czolatok nyomaival van borítva. Ele azonban nem oly tökéletes, hogy vágni lehetne vele, XI. 117. 
azért valószínű, hogy csak edénysimításra használtatott. Hossza IG ctm. s szélessége a felső 
végén 3 ctm. 

Egy másik, jóval kisebb agyarból készült eszköz. Itt az agyar nem hasogatott, azonban 
szólein csiszolás által kiélesített s közepe használat folytán kikopott. 

Egy munkálatlan zergeszarv. 
Tizenegy jól kiégetett s átfúrt agyag pyramis, csakis a legnagyob felső csonka részén 

van mélyített ferde kereszt. Nagyságuk fokozódottan emelkedik 5 -5 centimétertől 11 centi-
méterig. 

Egy agyagból készült, jól kiégetett s függélyesen átlyukasztott orsógomb. Át-
mérője 4 ctm. 



142 

Egy fekete színű s fényes, nagy lyukkal biró agyaggyöngy. Átmérője 4*7 ctm. 
Egy csésze alakú teljesen ép agyag edény. Készítése igen durva, de jól kiégetett vörös 

színű s minden díszítés nélküli. Egyik oldalán iule van s feneke behorpasztott, habár nem 
korongon készült. 

Egy másik fekete színű edénynek fele része. Hasa közetlenül feneke fölött öblösö-
dül ki szög alakban s felső része nyúlánk nyakban végződik. Egyik oldalán magas ívezetü 
füle van. 

Egy felfordított kúpszelet alakú, alacsony s igen durva edényke. Átmérője 4 ctm. s 
magassága 2 ctm. 

Négy szarv alakú csúcsos edényfül, tompára koptatott törésszélekkel. 
Egy csúcsban végződő agyag pohárnak alsó része. 
Csonthulladék s különféle edénytöredékek, néhány ezek között fekete alapon vörös 

színre mázolt. 
143. szám. A temető részén egy meglehetősen elkorhadt, szabályos, zsugorított hely-

zetben fekvő csontváz. Koponyája teljesen összelapult. Melléklete : 
. 118. Egy köböl igen szépen csiszolt, s függélyes irányban átlyukasztott félgömb. E kő esz-

köz szépségét nagyon emelik azon hófehér pettyek, melyek egész felületét borítják. Nagy 
lyukú átfúrása arra enged következtetni, hogy valószínűleg bot végére alkalmazott gomb volt. 
Találtunk már a halottak mellett ily fél vagy egész gömböket kréta nemű fehér* porladozó 
agyagból, óriási kagylóbélből s köböl csiszolva, melyek mindig nagy lyukkal voltak átfúrva 
(v. ö. 113., 1 14., 126. számú üregeket) s valamennyit ép úgy, mint jelen esetben a halottnak 
keze átmarkolni látszott. Különös azonban, hogy eddig a halottakon kívül ilyeneket még nem 
találtunk. Átmérője a talpán 7 ctm., magassága 5 ctm. A lyuk átmérője 2 ctm. 

A test körül 3 hosszú jáspis, s egy keskeny obsidian penge. 
Arcza előtt a gomba alakú, nagy talpcsöves tál. A cső részét épen kaptuk meg, a tál 

széle azonban lemállott. 
Volt ugyan még több edény a csontváz mellett, azok azonban már teljesen elporlad-

tak, mellettök néhány állati apró csontdarab hevert. 
Közetlenül a halott mellett egy kerek, csekély mélységű tűzhely mutatta a halotti 

tor helyét, mely azonban hamu, néhány durva edény töredék s állati csontdarabokon kívül 
egyebet nem tartalmazott. 

Nem ugyan a halott vagy a halott-tori hely mellett, hanem az azok körüli térségen 
elszórtan, a felső korhanyrétegben találtunk még öt dolgozó követ ; két nagy silex nucleust ; 
hat silex s egy obsidian pengét; két jáspis vakarót; három jáspis hulladék darabot; egy 
apró átfúrt agyag pyramist ; egy közép nagyságú patakkavicsot s egy hosszában ketté hasított 
agancsdarabot. 

144. szám. A temető nyugati határánál már sem tetemek-, sem tűzhelyekre nem 
akadtunk, hanem nagyobb területen a korhanyréteg között elszórtan találtatott : 

Egy csiszolt kő baltának töredéke, mely nem az átfúrás alkalmával, hanem hosszas 
használás után törött el, miután átfúrása s csiszolása is teljesen befejeztetett s több oldaláról 
szilánkok pattogtak le. Csiszolása nem sima, hanem nyolcz lapra osztott. Az átfúrt lyuk 
átmérője az egyik felén 1*7 ctm., a másikon 1*2 ctm. s különösen a szélesebb átmérőjű 
részen mutat párhuzamos karczolatokat. 
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Egy hossznégyszög alakú s tompa fokú, csiszolt kő eszköz. 
Hót nagy nucleus ; huszonhárom, szépen hasogatott penge ; négy vakaró s tizenhárom 

hulladékdarab jáspisból és silexböl. 
Egy tojásdad alalm csiszolt kődarab. 
Három apró patakkavics. Csak az egyiknek két oldalán van kevés csiszolási nyom. 
Egy bronzból készült lapos, csüngő dísztárgy. Alakja kúphoz hasonlít s alsó részén 

mind a két oldalán szarv alakuan fölfelé kanyarúl. Felső csúcsa alatt tojásdad lyuk, a 
melyen csüngött. Szélei ráspolás által kiélesíttettek. Magassága 2'(5 ctm., szélessége 
5-4 ctm. XI. II!». 

Egy bronz lándzsacsúcsnak töredéke, mely mind a két oldalán, közepén kissé 
kidomborodik. Szélessége a töredék alsó részén 2 ctm. Vastagsága a közepén 4 mm. 

Megkövesült gyökér, melyen a gyürük tisztán kivehetők. 
Egy állati, hosszú metszőfog, mely ékszer gyanánt használtatott, mivel tövénél sza-

bályos kerek lyukkal van a felfűzés czéljából átfúrva. Hossza ír 7 ctm. 
Szarvasagancs, mely hegyénél hosszában van egy kevéssé kivájva. 
Egy középső, testén lapos, végén azonban gömbölyű begyre csiszolt csont tü. 
Durva készítésű, fekete színű, apró csésze. Külső felén, hosszában szabálytalan karczo-

latokkal. Magassága 3*5 ctm. Átmérője 6 ctm. 
Három sima felületű, átfúrt agyag gyöngy (wirtl). 
Három, szarv alakú s függélyesen átfúrt csúcsos edényfül. Agyagjok nagy mennyiségű 

mészszemcsével kevert s törésrészén mindhárom tompára kopott. 
Néhány durva edénynek fenékrésze. 
145. szám. Az előbbeni számú üreg mellett, széles s bosszú árokban, a korhanyréteg 

között elszórtan találtatott: 
Egy szerpentinkőből csiszolt s fúrásrészénél törött balta, mely festékőrlésre hasz-

náltatott. Minden oldalán vörös festék tapad. 
Három különböző alakú s nagyságú, csiszolt dolgozó kő. 
Két patak-kavics. Az egyik munkálatlan, a másik simításra használtatott. 
Hat nagy nucleus ; tizennyolcz szabályos penge ; öt vakaró ; tizennégy hulladékdarab 

jáspisból és silexböl, valamint egy lapos s széles obsidian-darab. 
Egy gömbölyű szárcsontból iró-toll alakjára kihegyesített csont tű. 
Egy agancsból készült lapos véső. Egyik végén faragott, másik végén pedig két oldal-

ról kicsiszolt éllel. Hossza 9'2 ctm. Szélessége alúl 2- l ctm., élénél pedig Ü2 ctm. 
Üres félgömb alakú bronz pityke. Két ellentett oldalán át van lyukasztva. Átmérője 

1*2 ctm. 
Egy cső alakra hajlított, igen vékony bronz lemezke. 
Igen durva készítésű s vastag falú, fekete színű s krétabetéttel díszített edényke. 

A krétadíszítóst igen ügyetlenül vont s mélyre liató vastag karczolatokba kenték. Idomtalan 
füle aránytalanúl nagy az edényhez. Az edény magassága 4'5 ctm. A fül 3 ctm. magas fél-
kört képez. 

Egy gomba alakú, nagy talpcsöves tálnak középső része. A cső átmérője 8-5 ctm. 
Agyag kanál átlyukasztott nyujtványnyal. 
Agyagból készült tömör szarv. Az erősen kiégetett, vörös színű agyag között durva 
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szemű, fehér szemcsék vannak. Felső töredék-részén meglátszik, hogy e tömör szarv egy 
edénynek képezte csúcsos alját. Hossza 10 ctn. 

Két lapos, jól kiégetett agyag darah. Két oldalán számos ujj benyomással. Agyagja 
a közepén törmelékes és gyúratlan, felülete azonban iszapolt agyaggal van bevonva. Az egyik 
darabon átlyukasztásnak nyoma látszik. 

•Tói kiégetett s hosszában átlyukasztott agyag henger. Vastagsági átmérője 6 ctm. 
Egy átfúrt, ép agyag pyramis. Felső részén ujjbenyomással. Magassága 15 ctm. 
Két jól kiégetett agyag-gyöngy. Az egyik három részén kidomborodó, concentrions 

körökkel díszített. 
Egy szarv alakú s függélyesen átlyukasztott edényfül tompára kopott szélekkel. 
Vessző-fonásnak jól kiégetett vastag sártapasza. Felületén mélyített meander-

díszítés s élénk vörös festésnek nyomai láthatók. Ameandernek oldalai öt párhuzamos vonal-
ból állanak. 

Két hegyesre faragott szarvas-agancs ; néhány vadkan-agyar s édesvízi kagyló. 
Néhány krétabetétes edénytöredék, és pedig nem csak vékony falazatú, kisebb, 

hanem vastag falazatú nagy edényekből is. 
146. szám. A temetőrészben egy szabályosan, zsugorítva fekvő csontváz, a szokott 

pontos irányításban. Koponyája az összenyomott alsó alkapczát kivéve teljesen ép. Mellék-
lete a következő : 

Nyaka körül dentalium csigák és kerek, lapos réz gyöngyökből álló ékszer. A den-
taliumokból huszonöt darab maradt épen, a patinától nagyon átmart érez gyöngyöcskékből 
pedig tizennyolez darab. 

Bal válla mögött egy, használat folytán meglehetősen kopott, szerpentin balta. A vilá-
gos kék színű szerpentint igen vékony hófehér erek futják keresztül, ami a kő szépségét igen 
emeli. Feltűnő, hogy a baltának átfúrása sokkal közelebb esik hegyes végéhez, mint tompa 
fokához, a mi igen idomtalanná teszi. Ez valószínűleg onnét ered, hogy az eredetileg készült 
balta élénél törött el használat folytán s e törésrészen újra kicsiszolták hegyesre, miáltal éle 
egész közel esett a régi átfúráshoz. Hossza 9*5 ctm. Szélessége a középen 4'3 ctm. Az átfúrt 
lyuk átmérője az egyik oldalon 2 ctm., a másikon F8 ctm. 

A kéz mellett egy igen szép, 11 ctm. hosszú jáspis kés. 
A test körül elszórtan, egy igen hegyesre csiszolt, széles bordacsont s még két kisebb 

silex és három jáspis szilánk. 
Az arcz előtt a szokásos gomba-alakú, talpcsöves tál, mely fekete alapon élénk vörös 

színre volt mázolva. Agyagja azonban oly porladozó volt, hogy csak apró darabokban lehe-
tett kiszedni. Még több edényt mellékeltek volt eredetileg a csontvázhoz, melyek azonban 
teljesen szétmállottak. 

147. szám. A temető-részben, az előbbeni üreg közetlen szomszédságában, egy zsu-
gorítva fekvő csontváz. Irányítása legcsekélyebb eltérést sem mutat az előbbeni csontvázaktól. 
Fejét vastag gyökerek fúrták keresztül, többi csontjai azonban meglehetősen épen maradtak. 
Melléklete a következő : 

A nyak körül húsz dentalium csiga s tizenhárom lapos, átfúrt érez gyöngyöcske. 
A dentaliumok legtöbbjét vörösbarna színű máz borítja, mit már számos alkalommal ész-
lelhettünk. 
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A mellkasnál egy 11*2 ctm. hosszú s 2*4 ctm. széles, kétszínű jáspis kés. Hosszának 
egyik fele vörösbarna, a másik zöldes-szürke. 

A hátgerincznél egy csiszolt kő balta. Eredetileg jóval hosszabb s miután az első 
átfúrásnál ketté törött, új lyukat fúrtak rajta keresztül, de az első átfúrásnál mély csatornája 
megmaradt. Hossza 8*7 ctm., szélessége 3'4 ctm. A lyuk átmérője az egyik felén 1*6 ctm., 
a másikon 1*5 ctm. 

A fejnél egy csiszolt csont tű, mely egész hosszában egyenletesen vékony s egyik 
végén hegyesre van kidolgozva. Hossza 11 ctm. s vastagsága 0*5 ctm. 

A test körül elszórtan három vékony jáspis penge; egy jáspis vakaró; s egy vadkan-
agyarból készült 11*5 ctm. hosszú s 2 ctm. szóles simító eszköz. 

A lábánál talált gomba alakú, talpcsöves tál, valamint egyéb edények teljesen elpor-
ladt állapotban voltak. 

148. szám. Közetlenűl az előbbeni halott mellett egy kút alakú, keskeny s mély 
üreg volt, lehetséges, hogy halott-tori tűzhely, minőket már több ízben találtunk, csak hogy 
az előbeniek nem voltak ily mélyen. Mélysége a mostani felszíntől számítva 162 ctm. s 
átmérője 127 ctméter. Fenekén hamu és edény-töredék között volt: 

Egy függőleges, nagy lyukkal átfúrt, csiszolt félgömb. Külsejét lemosható barnavörös 
máz borítja. Átmérője 3*7 ctm. A függőleges lyuk átmérője 1*5 ctm. 

Tizenkét kő penge; három félkör alakra csorbított vakaró s két hulladék-darab, vala-
mennyi jáspisból és silexből. 

Egy nagy silex nucleus, melynek egyik felén vörös vas-oxyd festék tapad s egy igen 
vékony obsidián szilánk. 

Három munkálatlan, nagy granit darab, s négy közönséges patak-kavics. 
Három, csak egyik végén kihegyesített s csiszolt csonttű, két ízből álló erős állati 

hátgerincz ; egy erős állati farcsont ; néhány munkálatlan agancs-töredék ; néhány felhaso-
gatott, erős állati szárcsont, melyek némelyike koromfeketére égett. 

Egy tövénél átlyukasztott édesvízi kagyló (unió pictorum). 
Két jól kiégetett s átfúrt agyag gyöngy. Az egyik vörösanyagú fehér szemcsékkel, a 

másik fekete színű s fényesített. 
Egy kisebb, gomba alakú talpcsöves tálnak középső része. 
Egy szilva alakú, hosszúkás, ép edényke. Hasas részén, két ellentett oldalon apró 

bütyök áll ki. Közepén egy vízszintes, mély szalag futja körül az edényt, mely díszítését két 
részre osztja. Felső felének díszítése bélyeggel nyomatott be s krétával van kitöltve, alsó 
felét pedig függőleges karczolatok borítják. Magassága 5 ctm. Átmérője a közepén 3 ctm. 

Egy, baltához hasonló, hosszúkás agyag tárgy töredéke. Szélességi keresztmetszeté-
ben félkör alakú s egyik végén csúcsban végződik. Agyagja feketére égetett s fehér szemcsék-
kel telt, külseje pedig vörösre van mázolva. Átmérője a szélesebb részen 2*5 ctm. 

Az üreg fenekén kilencz átfúrt agyag pyramis. Valamennyinek felső csonka részén 
ferde kereszt van s fél oldalon korom-feketére égtek. Magasságuk 12 és 22 ctm. között 
váltakozik. 

149. szám. A temető-részben két szabályosan zsugorítva fekvő csontváz. Mind a kettő-
nek erősen dolichocephal fejét a fák gyökerei átjárták s darabokra lapult. Az elsőnél telje-
sen elporladt edényen kívül semmiféle tárgy vagy ékszer nem találtatott. A másik csontváz-

Archœologiai Közlemények. XVI. kötet. 1 9 



146 

nak melléklete egy igen vékony, keskeny lapokkal biró jáspis nucleus,* egy jáspis penge, a 
fele részben conservált gomba-alakú, fekete alapra vörösre mázolt talpcsöves tál, s néhány 
elporladt edényből állott. Ritkán találtunk ily szegényes sírmellékletet. Ugyanilyen szegény-
séget constatáltak Remedelloban is, midőn minden melléklet nélkül találtak zsugorítva fekvő 
csontvázakat.** 

150. szám. A temetőrésznek déli szélén, nagyobb területen elszórva találtatott: 
Egy félig elkészült, átfúrt kőbalta. A 4*5 ctm. vastag kő, ék alakjára van kivágva, 

átfúrása teljesen befejezett, de csiszolása még csak egy oldalon kezdetett meg. Hossza 
10 ctm. Szélessége fölül 5 ctm. A lyuk átmérője az egyik oldalon 2 ctm., a másik oldalon 
1 *8 ctm. 

Egy homokkőből nyolczszögletűre faragott, de még csiszolatlan s át nem fúrt balta. 
Minden lapján tisztán látszanak ez eszközre mórt számos ütések nyomai. 

Egy átfúrásánál használat folytán ketté törött, csiszolt kő baltának töredéke. 
Kőeszköznek átfúrása alkalmával a lyukból kihullott csonka kúp alakú magja. Szo-

katlanúl nagy lehetett e kőeszköz és átfúrása, miután már e kihullott magnak átmérője is 
egyik oldalán 5"5 ctm. s a másik oldalán 4*5 centiméter. Magassága 5 ctm. Agyagja kemény 
homokkő. Ily nagyságú kő-magot még semmiféle gyűjteményben nem láttam. 

Egy átfúrt s csiszolt kőgolyónak fele része. Az átfúrt lyuknak csatornáját igen sűrűen 
egymás mellett vízszintes karczolatok borítják, melyek a dörzsölés által eszközölt fúrásnak 
nyomai. A golyó átmérője 5 ctm. 

Kilencz nucleus; tizenhárom penge; négy vakaró; s négy hulladék-szilánk, vala-
mennyi jáspisból és silexből. A nucleusok egyike igen szép kétszinü jáspis. 

Három nagyobb obsidián hulladék darab, melynek egyik fele ragyás felületű, s két 
vékony obsidian penge. 

Két lapos s csiszolt dolgozó kő. 
Egy pálczához hasonló lapos kő-eszköz. Egyik végén rézsútosan simára kopott. Hossza 

12 ctm. Szélessége 2 ctm. valószínűleg edény-simitásra haszáltatott. 
Öt csiszolt csonttü, melyek közül csak az egyik van mind a két végén kiliegyesítve. 
Egy erős csontszilánkból készült véső. Éle csak egyik végén van s az rézsútos csi-

szolás által készült. 
Egy csiszolt agancs-hegy, mely valószínűleg lándzsa-csúcs gyanánt használtatott. 

Vastagabb végén körül van faragva s belső sejtes része a nyél befogadására kivájatott. Hossza 
6*5 ctm. Szélességi átmérője 2*2 ctm. 

Egv tövénél körülfaragott s négy más munkálatlan agancsdarab. 
Egy vékony falazatú, kréta-betéttel díszített edénynek fele része. 
Három picziny fenekű, de öblös edénykének töredéke. Fenekök átlag 2*5 ctm. átmé-

rőjű s 1 ctm. vastag, holott oldalfalok igen vékony. Az egyik ilyen edénynek oldalába 

* Nucleusok már ismételten találtattak nálunk a sírokban, de előfordult egy ilyen a remedello-i (Felső-
Olaszország) sírmezőben is, szintén zsugorítva fekvő csontváz mellett. Y. ö. «Bulletino di Paletnológia Italiana», 
Anno XI, p. 144. 

** Cliierici mondja (Bulletino di Paletnologia Italiana, XI. 140.) : «In cinque sepolcri non si trovarono 
ogetti, ma sol uno di essi era intatto ; i relatori perő dicono di aver accertato che in parecchi intatti del primo 
scavo non si trovô ebe il nudo scheletro ». 
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négy dülény-alak karczoltatott, melyeket párhuzamos vonalak töltenek ki, s a dülények egy-
mással körvonalak által vannak összekapcsolva. Az edénynek egész föliilete azonföliil vörös 
színre volt mázolva. 

Egy picziny edénynek cső alakú talpa. 
Egy lapos, s jól kiégetett agyag kerék. Átmérője 8 ctm., az átfúrt lyuk átmérője 

1-8 ctm. 
Két simított fölületű agyag gyöngy. 
Egy henger alakú, hosszában átlyukasztott, agyagból készült s vörösre égetett nehe-

zék. Hossza 13 ctm. Átmérője 6 ctm. 
Tizenegy különböző nagyságú átfúrt agyag pyramis. Valamennyinek felső csonka 

részén vagy pont, vagy ferde kereszt van. 
Három, szarv alakú, csúcsos edényfül, tompára kopott szélekkel. 
Egy lapos, simításra használt patak-kavics. 
Egy kúp alakra hajlott bronz lemez s egy másik jóval vastagabb bronz lemez darabja. 
Egy négyszögletű s vastag bronzból, omega-alakra hajlított bronz tárgy. (Talán 

kapocs?) Középső részének mind a két oldalába díszítés gyanánt harántos vonalak kar-
czoltattak. 

151. szám. Közetlenül a temető-rész mellett déli irányban, elszórtan, nagyobb terü-
leten következő tárgyak találtattak : 

Két cső alakra hajlított vörös réz lemez. Az egyik 2-5 ctm. széles s 7*2 ctm. hosszú, 
a másik 2*8 ctm. széles s 6 ctm. hosszú. 

Zöld patinával bevont bronz darab, mely valószínűleg egy az öntésnél nem sikerült 
eszköznek töredéke. Egyik szélét a többi résznél jóval vastagabb borda szegélyezi, különben 
sima az egész darab. 

Kilencz szabályos penge ; öt vakaró ; kilencz hulladék-darab, valamennyi silexből és 
jáspisból és egy picziny obsidian szilánk. 

Hat meglehetős nagy s kissé homorú felületű örlőkő darab. 
Hét különböző alakú s csiszolt dolgozó kő. 
Két, simításra használt barnavörös patakkavics. 
Egy, mind a két végén körűifaragott 8'5 ctm. hosszú agancsdarab. 
Két jól kiégetett s függélyesen átlyukasztott agyag orsógomb. 
Egy, agyagból készült tömör s vastag hamukotró. Ugyanoly kanyarult alakú, minőket 

már ismételten találtunk (v. ö. II. 18), szélessége 6 -5 ctm. 
«Holdsarló» nevezet alatt ismert agyag tárgynak szélső töredékrésze. Az eddig talált 

példányoktól annyiban mutat eltérést, hogy csúcsos hegye tojásdad alakúan, alsó sarka pedig 
kerek lyukkal van áttörve és pedig mind a kettő szélességi irányban. Finomabb iszapolt XI. 120. 
agyaggal bevont felülete sima s csak sarkain van ujj benyomásokkal díszítve. Magassága a sar-
kon 14'5 ctm. középső testén pedig 7 ctm. Talpának szélessége 0 ctm. 

Egy igen díszes s teljesen ép edény. Csak kissé kidomborodó hasas része sűrűen egy-
más mellett függőleges bordákkal díszítve. Füle csak egyik felén van s az jóval a pereme 
fölé emelkedik. Agyagja csak kevés fehér szemcsével kevert. Feketére égett fenekét kivéve 
halvány sárga színű. Feneke kissé befelé horpadt. Magassága 4'5 ctm. Átmérője pedig 
8"5 ctm. 

1 6 * 
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Ismét egy másik, igen csinos alakú, ép edény. Alsó része szögben öblösödik. Karcsú 
henger alakú nyaka az egész edénynek fele magasságát teszi ki. Füle csak egyik telén van, 
mely valamivel hosszabb az edény nyakánál, de pereme fölé nem emelkedik. Kívül belül 

XI. 121. koromfekete szinti, törésrészénél azonban vörös. Magassága 13 ctm. Átmérője a nyakán, 
valamint fenekén 7 ctm., öblös részénél pedig 13 ctm. 

Egy, hasas részén kiálló bütykökkel díszített fél edény. 
Egy, egyszerű vízszintes szalag- s azt szegélyző igen vékony vonallal díszített edény 

tele része. Díszítése krétával van kitöltve. 
Egy kúp alakú edényfödő, melynek felső csúcsa körül négy mélyített kör vonul. 

Átmérője 12 ctm. 
Két szarv alakú s függélyesen átfúrt edényfül. Az egyik fehér mészszemcsékkel kevert 

vörös színű s törésrészén tompára kopott ; a másiknak agyagja kőtörmelékkel kevert s fekete 
alapon vörös mázolásnak foltjai láthatók. 

Négy jól kiégetett s felső részén ferde kereszttel ellátott agyag pyramis. Átlag ^ ctm. 
magasak. 

152. szám. Miután a temető részben az előző években történt ásatások alkalmával 
kihagyott csekély területeket is már teljesen felforgattuk s a temető rész körüli területen már 
a csontvázak teljesen kifogytak, s csak nagyon kevés elszórt tárgyat találtunk, melyek csak 
nagyon silányan jutalmazták a nagy munkaerőt : áttértünk egy újabb terület átkutatására, 
s ez a sáncznak az úttól északra eső része. 

Nagyon valószínűnek látszott, hogy a sáncznak ezen kivételesen kettős árokkal védett 
részén folytatását találjuk a földbe ásott lakásoknak, s e reményben nem is csalatkoztunk. 

Egy körülbelül két méter széles árkot vonattam az úttól északi irányban a sáncz 
széléig. Már e vonalba esett két lakás. E szélesen kihányt ároknak meglehetős mély humu-
sában következő tárgyak találtattak: 

Egy « Constantinopolis» köriratú bronzérem, I. (Nagy) Konstantintól (306—337 Kr. u.) 
Egy erősen hátra felé kanyarult s széles pengéjű vas kés. A penge kanyarulatával 

ellentett irányban félkörben kanyarodó s gombban végződő markolata feltűnő rövid. A mar-
kolatnak borítéka nem volt, mivel nincs keresztül lyukasztva. Hossza 25 ctm., melyből a 
markolat 5 ctmétert tesz ki. A penge legszélesebb részén 4*3 ctméter. 

Az imént leírt alakú vas kések általában nagyon ismeretesek s kelta koriaknak tar-
tatnak. Nálunk a többek között a sopronyi vaskori temetőben találtatott ilyen, már ismétel-
ten * la Tone typusú vas fibulákkal.** A Soprony melletti bécsi dombon, katlansirokban 
többször találtak ugyanilyen vas késeket, egy kővel kirakott áldozó helyre is akadtak, 
melyen belül egy vadkannak ép csontváza és edények voltak. Egyik nyújtott helyzetű 
emberi csontváznak kezénél újabban ismét egy egész vadkan-csontvázat találtak, melyen 
ez a characteristicus kés feküdt. Ezt csak annak igazolására hozzuk fel, hogy a kést 
kelta eszköznek tartjuk, mert ismeretes, hogy a Galliában előforduló sok kelta érmen mily 
gyakori a vadkan. 

Egy másik picziny s kissé sarló alakúan kanyarult vas kés. Alsó része vékony nyujt-

* «Arch. Ért.» 1889. IX. köt. 4. szám. 362. 364. lap. 
** «Arch. Értesítő» 1886. VI. köt. 2. szám, 107. lap, 11. ábra. 
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ványban végződik, mely valamely nyélbe volt illesztve. A penge majdnem egész hosszában 
egyenlő és pedig l ctm. széles. Hossza 9-6 ctm. 

Itt csak futólagosan akarom kiemelni azt, hogy mily fontos ez üreg lelete a sáncz 
későbbi lakói korkérdésének eldöntésére, melylyel különben a harmadik részben foglalkozom. 

153. szám. Az imént említett árok vonása alkalmával talált első lakás 3 méter mély 
volt, átmérője pedig 250 ctméter. A lakás fenekén sok hamu között majdnem két ujj-
nyi vastag edények töredékei, keményre égett tüzpaddarabok s temérdek állati csont talál-
tatott. A csontok között különösen feltűnt egy 12 ctm. hosszú, ép vadkanfej, melyen mind 
a két vékony s hátra kanyarodó agancs rajta van. 

A kerek üreg mélyében következő tárgyak találtattak : 
Egy átfúrt kőbaltának fele része, mely az átfúrt lyuknál törött ketté. 
Egy monolith kőből csiszolt, trapéz alakú véső. 
Homokkőből négyszögletűre csiszolt nehezék-kő. Közepén tölcsér alakú lyukkal 

keresztül van fúrva, a melybe a külső felületbe vájt függélyes mélyedés szolgál a fonálnak 
jobb megerősítésére. Hossza 8'5 ctm., szélessége 6'5 ctm. Vastagsága 3-4 ctm. XI. 122. 

Három különböző alakú, csiszolt dolgozó kő. 
Egy sötétzöld s fényes patiuával bevont, tojásdad alakú, sima bronz karika. Átmérője 

3 és 4 ctm. 
Egy apró jegeczekből álló kőtömb s négy munkálatlan patakkavics. 
Egy a pengék hasogatására használt s már egészen kerekre kopott hasogató kő. 

Átmérője 6 -5 ctm. 
Hét nucleus ; tizenkét penge ; három vakaró ; tizennégy hulladékdarab, valamennyi 

legnagyobbrészt jáspisból s csak kis részben silexből. 
Egy szárcsontból készült, csiszolt csont tü. 
Egy erős agancsból készült nyél. Alsó vége simára fürészelt, felső végén körülfaragott 

s belső sejtes része 5 ctm. mélyen kivájatott. 
Két másik, hegyén fényesre csiszolt agancsdarab. 
Két édesvízi kagyló. Az egyik hátsó felén barnavörösre festett, mely szárazon nem 

dörzsölhető ugyan le, de vízzel lemosható. 
Egy egyenes, vékony s mind a két végén hegyesre csiszolt csont horog melynek kellő XII. 123. 

közepébe hosszúkás lyuk vágatott. Hosszúsága 6'5 ctm. Szélessége a közepén 0"5 ctm. 
Egy agyagból készült, csónak alakú, lapos, hosszúkás edénytöredék része, mely lehet-

séges, hogy öntőminta gyanánt szolgált. Agyagja durva s iszapolatlan, külső s belső felületén 
azonban finomabb agyaggal van bevonva s fényesre simítva. Űrfogata tojásdad alakú 
mélyedésből áll. Feneke egy 4 ctm. széles hossznégyszöget képez. Felső részének széles-
sége 9 ctm. 

Huszonhárom átfúrt agyag pyramis. Felső csonka részökön vagy ferde kereszt vagy 
mély pont van. Magasságuk nagyon eltérő s 5—22 ctm. között változik. 

Öt nagy lyukú, de különben apró s sima agyag gyöngy. 
154. szám. Ismét egy 3 méter mély kerek lakás, mely az előbbeni számiítól csak egy 

lépés távolságban van. Ennek fenekén is, sok hamu között, keményre égett tüzpaddarabok, 
igen sok állati csont s durva edénytöredék hevert. Különösen feltűnt egy igen nagy fazéknak 
7 ctm. vastag fenékrésze, mely mellett négy munkálatlan patakkavics hevert. 



150 

Az üregben volt még azon fölül : 
Három, hegyes csúcsban végződő nucleus ; négy penge; ; két vakaró s hat hulladék-

darab jáspisból és silexből. 
Egy patakkavicsból készült s felső részén átfúrt nehezék-kőnek, hosszában ketté 

XII. 124. törött fele része. Csiszolás által úgy van kidolgozva, hogy felső része keskeny s átfúrt 
fület képez. 

Öt különböző nagyságú s alakú, részben csiszolt dolgozó kő, s egy feltűnően nagy 
patakkavics. 

Egy igen szép tojásdad alakú, felső részén sima, alul pedig domború őrlő kő. Hossza 
30 ctm. s szélessége 18 ctm. 

Egy 5*5 ctm. hosszú madárszárnycsont, mely tövénél át van lyukasztva. 
Egy vastag csontból készült s csak egyik végén hegyesre csiszolt tű. 
Egy lapát alakú, csontból csiszolt eszköznek töredéke. A lapát alakú kerek rész 

XII. 125. 3'5 ctm. hosszú s 3 ctm. széles. Alsó részéről egy szintén csiszolt tü nyúlik ki, mely 
azonban közel tövéhez letörött. Lehetséges, hogy ez egy nagy ruha- vagy hajtűnek volt 
lapos feje. 

Egy 4 ctm. hosszú, belső részén kivájt s külső felületén csiszolt agancsdarab. Mind 
a két vége simán vágott. 

Zergeszarv. Tövénél törött, közel felső csúcsához pedig simán fürészelt. 
Egy édesvízi kagyló, melynek közepe ék alakú lyukkal van keresztül törve, hátsó 

felén pedig sötétvörös festék tapad. 
Kilencz átfúrt, nagy agyag pyramis. 
Két töredékrésze azon « Holdsarló » nevezet alatt ismert félhold alakú agyag tárgy-

nak. Mind a kettő más-más egésznek képezi töredékét. Külsejök iszapolt agyaggal van be-
vonva s fényesre simítva. Díszítés csak az egyiken van, t. i. a sarkok mély rovátkúak. 
Az egyik fél-példánynak magassága 9 ctm. Szélessége a talpán 7 ctm., felső részén 2*5 ctm. 

Négy, sima felületű, fekete színű s nagy lyukkal átfúrt agyag gyöngy. 
Egy henger alakfi s hosszában átlyukaszott agyagból készült nehezék. Átmérője 

6'5 ctm. 
Három szarv alakú csúcsos edényfül, melyeknek törésszélei tompára koptak. Agyag-

jok sárga-vörös s fehér szemcsékkel kevert. 
Egy edénynek vastag falazatú, henger alakú talpa, melynek alulról fölfelé is csekély 

ürege van. 
Számos állati csont, agyarak s durva edénytöredékek. 
155. szám. Az előbbeni két lakástól körülbelül három lépésnyire, közetlenül az 

északi kapudomb mellett a harmadik, kerek, szűk s 250 ctm. mély lakás, melynek fenekén 
az egyik sarokban sok keményre égett sártapasz s hamu volt, kétségkívül itt állott a tüzpad. 
A hamu között néhány száz, átlag 10 ctm. hosszú s elég vastag halszálkát, néhány erős 
lialgerinczet s halfejnek részleteit, valamint néhány madárcsontot találtunk, melyek a lehető 
legtökéletesebben vannak még conserválva. 

Volt még azonfölül az üregben : 
Egy csiszolásra használt kő, melynek felülete homorúra vájt. 
Egy hegyes csúcsban végződő jáspis nucleus, igen vékony hasogatási lapokkal; 
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két penge; egy vakaró s öt hulladékdarab jáspisból, valamint két igen vékony s picziny 
obsidián penge. 

Egy penge-liasogatásra használt s kerekre kopott patakkavics és két kisebb csiszolt 
dolgozó kő. 

Öt agyag gyöngy. Nagyobbrészt széles lyukkal. Az egyik mély függélyes rovátkákkal 
díszített. Átmérőjük 2—5 ctm. között változik. 

Egy agyagból készült s hosszában átlyukasztott, henger alakú nehezék. 
Két, törésszélein tompára kopott, csúcsos edényfül. 
Több durva s vastag és néhány vékony falazatú, krétabetéttel díszített edény-

töredék. 
Három agancsdarab, faragas és fűrészelés nyomaival. 
Egy begyesre csiszolt csonttü s két édesvízi kagyló. 
156. szám. Az elöbbeni számú kerek lakás mellett, a kemény löszrétegben egy hossz-

négyszög alakú, nem egész 1 méter széles s 4 méter hosszú, humussal beiszapolt árkot 
találtunk melyben azonban néhány apró silexdarabon kívül semmi sem volt. Már a sáncz-
domb túlsó oldalán levő lakások között is akadtunk ugyanilyen, átlag 2—3 méter mély 
árkokra. Azt hiszem, valószínűleg istálló gyanánt szolgáltak ezek, a zordonabb téli idő-
szakok alatt. 

157. szám. Közetlenül a 153. és 154. számú kerek s mély lakások mögött, körül-
belül csak 1 méter mélységben, temérdek keményre égetett sártapaszt találtunk, mely 
vékony vesszőfonást burkolt, a melynek nyoma az agyagban megmaradt. A sártapasz között két 
vékony obsidián szilánkot, s egy zöld patinával bevont bronz rögét találtunk. Alatta szénpor 
között egy nagy fazéknak darabjai kerültek elő. Jobban utána kutatva szénport s az edény 
körüli földben csakugyan körülbelül egy fél literre való szenesedett gabona szemeket szedhet-
tünk ki. A búza között vékony s bosszú szemek is vannak, melyek valószínűleg árpaszemek. 

158. szám. Az előbbeni lakások körüli nagyobb területet egészen átforgattuk, a mely 
alkalommal a korhanyréteg között következő elszórt tárgyakra akadtunk : 

Két át nem fúrt s így tokba illő csiszolt kőbalta. Az egyik teljesen ép, a másik csak 
élén csorbult ki. Az egyik 6 ctm., a másik 7 ctm. bosszú. Mind a kettő egyenlőn széles, mely 
az élénél nem egész 5 ctméter. 

Három, pengehasogatásra használt, kerek s a mellett lapos hasogató kő. Átmérőjök 
7 és 8 ctm. Vastagságuk 4 és 5 ctm. 

Egy átfúrt, csiszolt kőbaltának fele része, mely a fúrásrészen törött ketté. 
Egy fehér kőből csiszolt, trapéz alakú, 4 ctm. széles, csiszolt véső. 
Egy hossznégyszög alakú, picziny s igen élesre csiszolt véső, zöld köböl. Hossza 

3*5 ctm., szélessége 1*5 ctm. Ilyen feltűnő picziny vésőt eddig csak a zsugorított halottak 
mellett találtunk. 

Hat különféle alakú, csiszolt dolgozókőnek töredéke. 
Négy patakkavics, melyek egyike erősen kopott s így simításra használtatott. 
Három nucleus ; tizennégy penge ; egy vakaró s tizenöt hulladékszilánk jáspisból és 

silexböl, valamint bárom keskeny obsidián szilánk. 
Négy hegyesre csiszolt szarvasagancs. 
Három csiszolt csont tű. 
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Egy nagy halgerincz s egy állati fej. 
Tizenöt különböző alakú s nagyságú átfúrt agyag gyöngy. Ezek között három con-

centrions körökkel s egy függélyes barázdákkal díszített. 
Egy csontból faragott gyöngy. Átmérője 5 ctm. Az átfúrt lyuk átmérője 1'5 ctm. 
Egy agyag kanál, átfúrt nyújtványnyal. 
Két agyagból készült, magas fülü merőke. 
Két agyag pyramis ; s egy edényborítónak félköríves markolata. 
Vesszőfonásról eredő, jól kiégetett sártapasznak néhány töredéke. 
159. szám. Az előbbeni számú üregek mellett körülbelül egy méter mélységben, egész 

halmazát találtuk a durva edénytöredékeknek. A töredékeken meglátszott, hogy nem össze-
hányt cserepek ezek, hanem összes részei hatalmas, összeroskadt edényeknek. Ismételten 
akadtunk már a sánczon ily óriási edényekre, melyeket a fölötte levő föld súlya száz ós száz 
darabra nyomott széjjel, azonban lehetetlennek tartottam apró részök és nagy súlyuk miatt 
összeállításukat. Ez esetben megkisérlettem e nem annyira nehéz, mint óriási türelmet 
igénylő munkát s teljesen sikerült is. Közönséges enyvet használtam az egyes részek össze-
ragasztására, s addig, míg az egész edény össze volt állítva, enyvbe mártott erős vászon tartotta 
jobban össze a töredékeket. Midőn ily módon már nagy darabok állottak elő, ezeknek belső 
oldalára ujjnyi vastag gypsz falat kentem, a melynek megkeményedése után sokkal biztosab-
ban lehetett a darabokból álló kanyarodó részeket is összeilleszteni. 

Az egész csoport az imént említett módon összeállított következő edényekből állott: 
XII. 126. Egy alsó részén gömbölyű s felső részén öblénél csak valamivel szűkebb nagy edény. 

Felső szélét, valamint öblös részét egy uj j benyomással díszített kör veszi körül. Falazata 
vastag s vörösre égett. Átmérője öblös részén 50 ctm. 

Egy az elöbbeninek alakjával teljesen megegyező, csakhogy vékony falazatú s 
fekete színű, fényesre simított edény. Magassága 11*5 ctm. Átmérője öblös részén 19 ctm., 
fenekén pedig 6 ctm. 

Egy fekete színű s fényesre simított mérőké. Csak egy füle van, mely habár letörött, 
de meglátszik rajta, hogy eredetileg az edény pereme fölé emelkedett. Magassága 7*5 ctm. 
Átmérője nyitott részénél 11 '5 ctm., fenekén pedig 3 ctm. 

Egy vörösre égetett s fényesre simított, csésze alakú edényke. Magassága 5 ctm., 
Átmérője nyitott részén 8 ctm., s fenekén 3 ctm. 

XII. 127. Egy pálinkafőző kazánhoz hasonló óriási edény. Falazata nyakát és fenekét kivéve nincs 
egész centiméter vastag. Díszítés csak nyakán és öblös részén van. Ugyanis magas nyakának 
széle kettős lelapítással kissé kifelé kanyarított, majdnem szögben kidomborodó hasas részét 
pedig egy ujj benyomásokkal díszített szalag veszi körül, melyből támasztásra szolgáló, három 
vízszintes s lapos nynjtvány emelkedik ki, szabályos távolságban az edény kerületén elosztva. 
Alakja ízlósteljes ós csinos: 10 ctm. magas nyaka függélyesen emelkedik ki az edénynek 
felső felében félgömb alakú részéből; az edénynek alsó fele felfordított csonka kúpot képez. 
Magassága 85 ctm. Hasas részén a kerülete 194 centiméter. Fenekének s nyakának át-
mérője csak 18 ctm. A fenék és öblös rész e nagy aránytalanságából már láthatni, hogy az 
edény fenekére állítva más támasz nélkül meg sem állhat s most is recoüstruálva egy három 
lábú erős vasabroncsba kellett helyezni; eredetileg azonban ennek alsó része a kemény 
ősi talajba volt ásva. Szakasztott mását ez edénynek már a 9. számú üregben találtuk 
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(I. füz. 19, 20. lap), melynek összeállítására azonban nem mertem még vállalkozni s ott i 
az ősi kemény talajba volt az beásva. Nem csupán az a körülmény, liogy csak a földbe 
ásva állhatnak meg, hanem majdnem azonos alakjok is a trójai óriási Tciíoi-kat juttatja 
eszünkbe. 

E különös alak, mely csak mozdulatlan helyzetben való használatra enged következ-
tetni — önkénytelenül is felveti a kérdést, hogy minő czélra szolgálhattak? A gabona-
nemüeket öblös s nagy edényekben tartották ugyan, de nem voltak azok ily alakúak, s nem 
volt ily szük nyakuk. De továbbá mind azon nagy edényeknél, melyek szenesedett gabona-
neműeket tartalmaztak, mindenkor keményre égett sártapaszszal bevont vesszőfonást találtunk, 
mely az üregben levő edényeket nedvesség ellen védte, ez azonban a szóban levő két óriás 
edénynél teljesen hiányzott. Alakjoknál fogva a főzésre is teljesen alkalmatlanok, habár a 
9-ik számú üregben volt példánynak közetlen szomszédságában szenet és hamut találtunk. 
A trójai TCt.3oi-k folyadék (minő?) tartására szolgáltak. Azt alig lehet feltenni, hogy vizet tartot-
tak volna e nagy edényekben, mert hisz víz környezte volt a sánczot s lia mindenütt csak 
néhány lépésnyi távolságban feltalálták azt, úgy szükségtelen volt ily óriási edényekbe 
gyűjteni s tartogatni. Kérdés, vájjon nem volt-e a víznél jóval értékesebb folyadékjok, 
talán gyümölcsből készült szeszes italuk, melyet e reservoir-szerű óriási edényekben tartottak. 

Egy az előbbeniliez nagyon hasonló, igen nagy edény. Feneke szintén szük, hasas 
részén, két ellentett oldalon, lapos nyujtvány emelkedik ki vízszintes irányban, felső része 
azonban tágas nyílásban végződik, mely kissé kifelé kanyarodó s belülről lelapított peremű. 
Magassága, valabiint öblös részénél átmérője is 40 centiméter. Felső nyílása 28 ctm., feneke 
pedig 10 ctm. átmérőjű. 

160, 161. szám. Az előbbeni számú lelőhely mellett egy nagyobb terület került átfor-
gatásba, mely alkalommal két kerek, de igen csekély mélységű (70—80 ctm.) üregre akadtunk 
egymás szomszédságában. Mind a kettő körül nagy mennyiségben hevert keményre égetett 
sártapasz, melyben a vesszők mélyedései megmaradtak. Az alább elősorolt tárgyak nem 
csupán a két lakó üregből került elő, hanem a körülötte levő átforgatott földből is. A lelet 
tárgyai a következők: 

Nyolczvan penge, huszonhárom vakaró, tizenöt nagy nucleus, nyoczvannégy hulla-
dékdarab silexből és jáspisból ; valamint négy picziny obsidián nucleus s harmincz vékony 
obsidián penge. 

Nyolcz átfúrt s csiszolt kőbaltának töredéke. Legtöbbnyire a fúrásrészen törtek ketté. 
Az egyiken vörös vasoxyd festéknek nyomai tapadnak. 

Egy fehér márványból csiszolt, tokba való, át nem fúrt kőbalta. Hossza 6 ctm. 
Szélessége 4 ctm. 

Egy fehéres sárga színű kőből csiszolt, trapéz alakú véső. 
Egy kissé homorú felületre kopott csiszoló kő. 
Őrlőimnek öt nagy töredékrésze. 
Négy csiszolt dolgozó kő. 
Öt munkálatlan patakkavics s néhány, csiszolt kőeszközről lepattogott szilánk. 
Négy jáspis pengéből gondos csorbítás által kihegyesített fúró. 
Huszonkét különböző agancs, melyek faragás vagy fűrészelés által vannak részben 

félig, részben pedig egészen valamely szerszámmá kidolgozva. 
Archteologiai Közlemények. XVI. kötet. 20 
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Három csiszolt csont tű. Csakis egyik végén van valamennyi kihegyesítve. 
Két picziny, s mind a két végén kiliegyesített csont tű, melyek valószínűleg horog 

gyanánt szolgáltak. 
Egy ékszer gyanánt használt, egyik végén picziny kerek lyukkal átfúrt, hosszú 

állati fog. 
Néhány erős halszálka; állati fogak; négy édesvízi kagyló, melyek közül az egyik 

tövénél át van lyukasztva, ós egy 2 ctm. hosszú dentalium csiga. Ez az első dentalium, melyet 
halotton kívül találtunk. 

Szarvasagancsnak 3 ctm. hosszú, simán körül faragott hegye. 
Egy picziny vasoxyd rög, melynek több oldalán dörzsölés látható. 
Egy bronz késpengének 3 ctm. hosszú hegye. 
Egy hátsó felén picziny füllel ellátott bronz pityke. 
Egy gombban végződő erős bronz tű. Gomb alakú fejét vízszintes, párhuzamos vona-

lak borítják. 
Tizenöt különböző alakú s nagyságú átfúrt agyag gyöngy. 
Tizenhárom különböző nagyságú agyag pyramis s számos erősen kiégetett tüz-

paddarab. 
Egy fél ellypsis alakú lapos, agyagból készült s jól kiégetett nehezék. Átfúrása közel 

esik hegyes végéhez. Szélein, valamint a lyukból kiindulóan mind a két oldalán a fonál meg-
erősítésére csekély mélyedés van. Feltűnő — a mit különben a fonál számára készített mélye-
dés mutat — hogy csúcsos végével lefelé függött. Hossza 8 ctm. 

Két igen vastag, henger alakú, s hosszában átlyúkasztott, agyag nehezék. Hossza 
11 ctm. Átmérője 7 ctm. 

Öt szarv alakú s függélyesen átlyukasztott nehéz edényfül, melyek mind simára kop-
tak törésrészökön. 

Két, agyag kanálnak töredékrésze, átfúrt nyujtványnyal. 
Egy tölcsér alakú agyag tárgy. Alsó végén szűk csövet képez, mely fölfelé mind-

inkább kiszélesedik s négy csúcsban végződik. Hossza 4T> ctm. Átmérője a szélesebb 
végén 3 ctm. 

Egy igen csinos alakú, picziny edényke. Fele magasságát az egyenes s tágas nyak 
alkotja, az alatta levő öblösebb rész három bütyökkel van díszítve, mely feneke felé 1 ctm. 
átmérőre szűkül össze. Magassága 5 ctm. Nyakának átmérője 3 ctm. 

Egy cső alakú, sima edény fele része. Átmérője 4 ctm. 
Egy pohár alakú, szűk fenekű s felső része felé erősen kiszélesedő 9'5 ctm. 

magas edény. 
Egy gomba alakú talpcsöves tálnak középső töredékrésze. 
Számos s különféle technikájú edénytöredék. 
162, 163, 164. szám. Az előbbeni számú leletek szomszédságában, közel egymás 

mellett három, mélyen a földbe ásott kerek lakás. Mélységök, valamint átmérőjök két és 
három méter között váltakozott. Ha ugyan a kő pengék hasogatását üzletszerűen kezelték — 
a mit különben kétségbevonok — úgy azt lehetne mondani, hogy e lakások pengehasogatók 
tanyái voltak, mert kezetlenül e lakások körül háromszáz hetvenkét jáspis, és silex-darabot 
szedtünk fel, és pedig volt : negyven nagyobb nucleus ; százharminczegy szabályos penge ; 
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száztizenkilencz hulladék ; negy vemiyolcz vakaró ; négy, csorbítás által kíhegyesített fúró ; 
valamint négy picziny obsidián magkő s huszonhat vékony obsidián penge. Pengehasoga-
tásra használt s sarkain kerekre kopott hasogató követ csak kettőt találtunk. 

E három lakásban volt még: 
Egy tokba való, át nem fürt, fehéres színű márványból csiszolt, ék alakú balta. 

Öt ctm. széles éléből szilánkok pattogtak le. Vastagsága hegyes tövénél 2 ctm. Hossza 
12-5 ctm. 

Három trapéz alakú, félköríves élű, csiszolt kő-véső ; az egyik pala, a másik mono-
lith, a harmadik sötétzöld serpentinkőből csiszolt. 

Három csiszoló kő kissé homorú felülettel. 
Három, a csiszolt köbalták átfúrása alkalmával kihullott, dugaszhoz hasonló, kő mag. 

Valamennyi kúp alakú s átmérőjök a szélesebb részen 1 és 1*5 centimeter. 
Négy csiszolt dolgozókő, gránit- ós homokkőből. 
Egy homorú felületre kopott csiszoló-kőnek töredéke, melynek felületén vastagon, 

sötét-vörös vasoxyd tapad s így festéket dörzsöltek rajta. 
Három picziny vasoxyd-darab, melyeknek a dörzsölés folytán több lapjok van. 
Egy igen erős agancstöböl csiszolt s átfúrt baltának fele része, mely az átfúrt lyuk-

nál törött ketté. Vastagsága 9 ctm. 
Egy agancsból csiszolt s átfúrt eszköz. Hegye ék alakúra csiszolt. Az 1 ctm. átmé-

rőjű lyuk nem a közepén van, hanem közelebb esik vastagabb végéhez. Eredetileg jóval 
hosszabb volt s az első átfúrt lyuknál törött ketté, mely szélesebb végén most is 
meglátszik. 

Egy agancsból készült s egyik végén rézsútos élre csiszolt simító eszköz. 
Tizennyolcz agancs-darab, melyeken fűrészelés és faragás nyomai láthatók. Kettő-

nek belső része is kiváj atott s úgy látszik nyél gyanánt szolgáltak. 
Tizenkilencz csiszolt csonttü. Öt lapos példány mind a két végén kiliegyesített. Az egyik 

13*5 ctm. hosszú s középső részén 1*5 ctm. vastag példány tövénél picziny, kerek lyukkal át 
van fúrva, mely azonban nem varrás czéljára készült, hanem csak hogy fonálra fűzve hor-
dozható legyen, mert ugyanezen átfúrt részen megmaradt a csontnak természetes vastag ós 
szétágazó alakja, mely az átfűzést akadályozná. 

Két erős csontból csiszolt véső. 
Három vadkan-agyarból készült s átlyukasztott amulette. Az egyik 13 ctm. hosszú 

példány, félköríves szilánk, csakhogy közepén jóval keskenyebb, mint mind a két szólén. Szélein 
2 ctm., közepén pedig csak 1 ctm. széles. Szélein, de egész szabálytalanúl elosztva, négy XIII. 129. 
kerek lyukkal van átfúrva. A fúrás a szilánk felső felén kezdetett meg s a külső, zoinánczos 
részen csak áttörött. Három lyuknak széle már kikopott s csak a negyedik maradt meg épen. 
A második példány csak 1 ctm. széles ; vége félköríves s csak egy lyukkal van közepén átfúrva, XIII. 130. 
habár eredetileg még egy lyuk volt rajta, mely kikopott, de szélén még látszik. Belső felén a 
csiszolás következtében eredt finom karczolatok hosszában vonulnak. A harmadik 6*5 ctm. 
hosszú példány legszélesebb s 2*3 ctmétert mér. Alsó végén kiliegyesített s felső részén 
egyik sarkában 3 mm. átmérőjű, igen szabályosan, kerek lyukkal van átfúrva. 

Egy vadkan-agyar szilánk. Mind a két széle csiszolás által kiélesített, de nincs átfúrva, XIII. 131. 
mint az előbbeni példányok. 

20* 
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Egy igen nagy edényborító, felső részén félköríves markolattal. Átmérője alján, hol 
legszélesebb, 47 centiméter. Oldalfalának vastagsága 2 ctm. Markolatának vastagsága 
3"5 ctm. 

Egy csinos, fekete színű s fényesre simított tál. Füle csak egyik felén van, mely az 
edény széle fölé emelkedik. Nyakának pereme, belső oldaláról kettősen lelapított, miáltal kissé 
kifelé kanyarult. Kidomborodó hasas része is hármas lelapítással díszített. Átmérője felső 
nyílásánál 15 ctm., fenekén pedig (> ctm. Magassága 7'4 ctm. 

Egy gomba alakú, talpcsöves tálnak alsó cső-része. Külseje vörös festékkel van 
bemázolva. 

r 

Egy karcsú, henger alakú edénynek alsó fele. Atinerője 4 ctm. 
Egy igen picziny s csak játékra alkalmas edényke. Széle alatt két vízszintes vonal 

futja körül, alsó fele pedig függélyes vonalakkal borított, melyek mind krétabetéttel vannak 
kitöltve. Magassága 2"5 ctm. Átmérője a fenekén 1 ctm., felső részén pedig 3 ctm. 

Egy másik У ctm. magas, fekete alapon vörösre mázolt s kiálló bütykökkel díszített, 
igen vékony falazatú edényke. 

Egy igen csinos alakú, picziny merőke. A csak egyik felén levő füle magas ív alakban 
emelkedik pereme fölé. Maga a merőke elég lapos, feneke ujjal benyomott, s széle kissé kifelé 

/ 

kanyarul. Magassága 2'4 ctm. Atmerője 7 ctm. 
Három agyag kanál töredékrésze, átfúrt nyujtványnyal. 
Egy tojásdad alakú födőcske. Közepén kiálló tövissel s két szélén át van lyukasztva. 

Felső felületébe halszálka-dísz s pontok mélyítettek. Hossza 6'5 ctm. Szélessége 5 ctm. 
Egy agyagból készült s vörösre égetett láb, mely a térd hajlásánál törött el. Magas-

sága talpától a térdig 7 ctm. A lábszár vastagsága 2 ctm. 
Egy befelé kanyarult peremű tálnak töredék-része, melynek lóherlevél alakú füle 

van. A lóherlevélnek középső tagja áttörött. 
Egy agyagból készült s vörösre égetett keréknek töredékrésze. 
Kilencz különböző alakú, keményre égett s felületökön fényesre simított, átfúrt agyag 

gyöngy. Csakis az egyik tölcsér alakú díszített, a mennyiben széle rovátkás. 
Henger alakú, agyagból készült, jól kiégetett s hosszában átfúrt nehezék. Hossza 

9 ctm. Átmérője 4 ctm. 
Huszonkilencz különböző nagyságú, s jól kiégetett agyag pyramis. A legtöbb felső 

csonka részén vagy ferde kereszttel vagy egy mély ponttal. Egyik példányon a ferde kereszt 
közötti négy mezőben még egy-egy mélyített ponttal díszíttetett. 

Huszonegy csúcsos, szarv alakú, s függélyesen átlyukasztott edényfül, melyek a törés-
részen mind tompára koptak. 

Számos durva s nagy edénynek töredékrésze, melyek többnyire ujj benyomással díszí-
tettek. E nagy edények peremei többnyire a belső részen lelapítottak s kifelé kanyarodok. 
Az edénytöredékek között vastag falazatú s kréta-betéttel díszített darabok is vannak, melye-
ken a széles fehér szalagokból vékony vonalak s háromszögek emelkednek ki. 

Két erős példányú bos priscusnak homlok-csontja. Mind a kettőn rajta vannak az erő-
sen lefelé kanyarúlt szarvak. A szarvak közötti tér 75 centiméter. Ezen négy erős s rész-
ben még homlokcsonttal ellátott szarvon kivűl négy kisebb szarvat is találtunk szintén bos 
priscustól. 
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16-5. szám. Az előbbeni számií három lakás között, csekély mélységben, ismét egy 
nyújtott csontvázat találtunk. Nem oldalt, hanem egészen hanyatt lekiidt, mellén keresztbe 
fektetett kezekkel s egymáshoz szorított kinyújtott lábakkal. Feje nyugotnak, lába pedig kelet-
nek volt irányítva. Körülötte elporladt edények nyomai voltak láthatók, de semmiféle más 
tárgy nem találtatott mellette. Ez most már a harmadik nyújtott fekvésű halott. Ugy látszik, 
azon feltevés, hogy a zsugorítva fekvő átmeneti korszakbeli nép után egy későbbi, a bronz-
kor kezdetén élt nép is lakta a sánczot, mindinkább több bizonyítékot nyer. 

166. szám. Az előbbeni nyújtott fekvésű halott közelében 70 ctm. mélyen, körülbelül 
két négyszög méter területű, nagy szabad tűzhelyre akadtunk. A tűzhely, átlag 15 ctm. vas-
tag sár-tapaszból állott, mely majdnem tégla keménységűre égett, de sem szalmatöreket, 
sem vessző-fonásnak nyomait közötte nem találtunk. A tűzpad körül nem volt semmi-
féle tárgy. 

167. szám. Az előbbeni üregek körül, nagyobb területen, a korhanyréteg között elszór-
tan, következő tárgyak találtattak : 

Négy átfúrt, s csiszolt kőbalta töredéke. Az egyik nagy példány tűzbe került, miáltal 
egészen porladozóvá lett. 

Egy hossznégyszög alakú, s félköríves élű, zöldkőből csiszolt véső. Hossza 4'5 ctm. 
Szélessége 1*6 ctm. 

Egy nagy s csiszolt kő homorú felülettel. 
Néhány jáspis penge, édesvizi kagyló s egy csiszolt csont tü. 
Egy közepén átfúrt s kerekre csiszolt cserépdarab. 
Három összevissza hajlított bronzpléh-darab. 
Erősen kiálló barázdákkal, préselt bronzpléh, mely szarv alakú kanyarulatos csőre 

van hajlítva. 
Egy 9*5 ctm. hosszú s gömbölyű fejjel ellátott bronz tü. 
Egy 4 mm. vastag bronz sodronynak töredéke. 
Egy bronz tűnek fele része, melynek felső laposra kovácsolt vége fül alakúan liajlít-

tatott össze. 
Egy 4 ctm. hosszú bronz tű, mely hegyével ellentett végén, félkör alakúan görbítte-

tett. Lehetséges, hogy fibulának képezte tűjét. 
Egy helyen négy római érem, I. Yalentinianustól (364—375 kr. után.) 
Egy csont gyűrűnek fele része s öt darab vasoxyd festék, melyek egyikének minden 

oldalán dörzsölési lapok látszanak. 
Egy gomba alakú talpcsöves tálnak középső töredéke. 
168. szám. A sáncz északi részén, az előbbeni számú üregek mellett egy 250 ctm. 

mély s körülbelül ugyanoly átmérőjű kerek lakás. Részint a lakásból, részint közetlen kör-
nyékéből következő tárgy került elő: 

Összesen hatszáz három jáspis, silex és obsidian darab és pedig: hetvenegy külön-
böző nagyságú nucleus ; százkilenczvenegy szabályosan hasogatott penge ; ötvenkilencz 
vakaró; kétszáz harmincznégy hulladék darab, valamennyi részint jáspisból, részint silexből ; 
négy picziny obsidián nucleus s negyvennégy keskeny obsidian penge. Ha a 162., 163., 164. 
számú üregeknél az mondatott, hogy lakóik különösen pengehasogatással foglalkoztak, úgy 
az a jelen üreg lakóira még inkább reá illik. 
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Három, pengehasogatásra használt s sarkain tompára kopott ütő kő. 
Egy csiszolásra használt, sima felületű nagy kődarab. 
Nyolcz különböző alakú s részben csiszolt felületű dolgozó kő. 
Nyolcz átfúrt s csiszolt kőbaltának fele része. Valamennyi az átfúrt lyuknál törött 

ketté. Két példányon vörös vasoxyd festék tapad, valószínűleg festékőrlés következtében. 
Vasoxyd festék darab s két csiszolt kőeszközről lepattogott szilánk. 
Egy fehér kőből készült keskeny s hosszú csiszoló eszköz. Alnl lapos s felül dom-

ború, úgy hogy szélességi átmetszetében félkört mutat. Hossza 8 -3 ctm., szélessége 2"2 ctm. 
Egy fehér kőből csiszolt trapéz alakú véső. 
Hat munkálatlan apró patakkavics. 
Huszonnégy csiszolt csont tű. Négynek kivételével valamennyi csak egyik végén van 

kihegyesítve, de egyik sincs átlyukasztva. 
XIII. 132. Vadkanagyarból hasogatott két szilánk, melyek szélein csiszolás által kiélesíttettek s 

az egyik felső végén át van fúrva. 
Egy elmeszesedett vastag ősi kagyló darabja s négy édesvízi kagyló, melyek egyike 

4 mm. vastag oldalfala miatt feltűnő. 
Egy kagylóbélből készült s hosszában átlyukasztott gyöngy. Hossza 1'4 ctm., átmé-

rője 1 "2 ctm. 
Egy ketté hasított vadkan-agyar ; tíz különféle állati fog s néhány madárcsont. 
Hat szarvas-agancsból készült, véső alakú csiszoló. 
Széles agancsból készült s nagy lyukkal átfúrt kalapácsnak fele része. 

XIII. 133. Egy kissé kanyaróit agancsból készült nyél. Az eszköz eredetileg nem a nyélbe, 
hanem melléje volt erősítve. Ugyanis a tulajdonképeni fogantyú fölött az agancsnak egyik 
laposra faragott oldalfala még tovább nyúlik s miután ez oldalaslag át van lyukasztva, lát-
szik, hogy ehhez erősíttetett valamely vágó eszköz. 

Egy 1 7 ctm. hosszú agancs, mely vastagabb vége közelében szabálytalan lyukkal van 
átfúrva, másik vége pedig hegyesre csiszolt. 

Nyolcz agancsdarab, részint fűrészelés, részint íáragási nyomokkal. 
Tizenegy különféle munkálatlan agancsdarab, s egy bos priscus szarva. 
Tizennégy különböző nagyságú s jól kiégetett agyag pyramis. 
Öt agyag kanál töredéke, átfúrt nyújtványnyal. 
Négy gomba alakú s magas szárú talpcsöves tálnak töredéke. 
Tizenkét nagy, szarv alakú csúcsos edényfül, melyek mind a törésrószen tompára 

koptak. 
Egy agyagból készült s feketére égett 6 ctm. széles hamukotró. V. ö. XXII. 249. 
Tizenhat különböző alakú s nagyságú, jól kiégetett s simított felületű agyag gyöngy. 

Ezek között az egyik lapos gömb alakú, melyből még egy kúp alakú nyújtvány emelkedik ki. 
Függélyesen van átlyukasztva és pedig nem kerek, hanem négyszögletű lyukkal. A kúp alakú 
nyújtványt öt párhuzamos vonal veszi körül, domború felületét háromszögek borítják, 
melyeknek oldalai öt-öt párhuzamos vonalból állanak, a középső mezőt pedig pontok 
töltik ki. 

Egy agyagból készült s keményre égetett golyó, melynek két ellentett oldalából 
picziny tövis áll ki. 
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Három, cserépdarabból kerekre tördelt s közepén átlyukasztott lap. Az egyik példá-
nyon az átfúrás mind a két oldalán csak megkezdetett, de nincs még egészen keresztül törve. 

Egy 5 ctm. széles s 2*5 ctm. vastag, agyagból készült s jól kiégetett, hossznégyszög 
alakú koczka, melynek felülete egyik oldalán 2*5 ctm. szélességben, de alig 2 mm. mélyen 
kivésetett. Valószínűleg öntőminta volt, melyben vékony lemezt öntöttek. 

Három picziny, alig dió nagyságú ürfogattal biró gömb alakú edényke. 
Egy begyes csúcsban végződő 6*5 ctm. magas agyag pohár. Pereme alatt 5 mm. szé-

les, krétabetétes szalag vonúl körül, oldalába nagyon vékony zig-zug vonal s néhány kettős 
«W» alak karczoltatott, melyek szintén krétával töltettek ki. V. ö. I. 3, 4, 5. 

Négy vastag fenekű s igen vékony falazatú, fekete alapon vörösre festett edénykének 
fele része. 

Egy méhkas alakú picziny edényborító, fölül félkör íves füllel. Ugyanilyen alakúak 
eddig csak óriási nagyságban találtattak. V. ö. XVI. 163. 

Egy vastag falazatú, egészen sima tál, mely közetlenül a feneke fölött át van XIII. 134. 
lyukasztva. 

Egy igen díszes talpesöves tál. Pereme oldalfalánál jóval vastagabb s kissé befelé XIII. 
kanyarál. Maga a tál nem lapos, mert rézsútosan emelkednek ki oldalfalai az alacsony talp- a ' ^ 
csőből. Az egész edény karczolatos díszítésű. A tál belső felén széles szalagok vonúlnak 
függélyes irányban peremétől fenekéig, melyet sűrű halszálka alakú vonalak borítanak ; az 
egyes szalagok között a perem alatt párhuzamos vonalakkal kitöltött báromszögek vannak. 
Ugyanilyen, de nagyon felületesen készített háromszögek vonúlnak a tál külső részén és 
pereme alatt. Fenekén apró vonalak által képezett kettős kör van. Az alacsony talpcső külső 
felületén két-két párhuzamos vonal képez négy háromszöget. A tál átmérője fölül 20 ctm., 
magassága 11 ctm., melyből a 7 ctm. átmérőjű talpcsőre 3*7 ctm. esik. Ugyanilyen tálaknak 
alacsony talpcsöveit már többször találtuk. (V. ö. IX. 89.) Alakra hasonlítanak ezek némikép 
a legtöbbnyire csak halottak mellett levő gomba alakú, talpcsöves tálakhoz, azon különbség-
gel, hogy ez utóbbiak talpcsöve mindig legalább oly magas, mint a tál átmérője, a tál pedig 
igen széles s lapos. A közönséges talpcsöves tálaknál a vastag talpcső soha sem magasabb 
4 centiméternél. 

Négy, durva készítésű, nagy edénynek fele része. Az egyiknek pereme erősen kifelé 
kanyarúlt szájjal, a folyadéknak könnyebb és biztosabb kiöntése czóljából. 

Egy agyagból készült s jól kiégetett bossznégyszögű lap, mely szélességében egymás 
alatt öt lyukkal van keresztül fúrva. Valószínűleg öt füzérből álló nyakdísznek középső tagja, XIII. 136. 
mely a füzéreket egyenlő távolban tartotta egymástól. Hasonló darabok borostyánkőből a 
kopenhágai s stockholmi múzeumokban őriztetnek. 

Egy nagy edénynek 3 ctm. széles, vízszintes nyújtványa, mely a közepén belapíttatott 
s így félhold alakot képez. 

Két, fényes-zöld patinával borított, 13 ctm. bosszú bronz tű. Az egyik felső vége alatt 
ferde négyszög alakú fűző lyukkal ; a másiknak feje felfordított csonkakúp alakú s finom hal-
szálka alakú vonalak karczoltattak belé. 

Egy bronz késnek bátrafelé kanyarított pengetöredéke s eg}* négyszögletű vastag 
bronz szegnek darabja. 

169. szám. A sánczon keresztül vezető kocsiútból északra, az előbbeni számú üregek 
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mellett 47 ctm. mélyen, a fekete korlianyrétegben, egy körülbelül IО éves gyermeknek 
nagyon elkorhadt, zsugorítva fekvő csontvázára akadtunk. Eddig ez az első eset, hogy a közös 
temetkezési helytől elkülönítve s attól egész távol eső részen zsugorítva fekvő csontvázat 
találtunk. De az is feltűnő volt, hogy a többieknél tapasztalt s szigorúan megtartott azon 
szabályosságtól, hogy keletnek néznek délnek fekvő fejjel és északnak fordult lábbal — 
a jelen példány teljesen ellentétes kivételt képezett, a mennyiben feje északnak, lába délnek 
volt irányítva s nyugatnak nézett. 

Arcza előtt egy szemcsés agyagból készült, fekete alapon vörösre mázolt 11 ctm. 
magas, gomba alakú talpcsöves tál állott. A közös temetőhelyen is gyermeknek mindig 
picziny volt e talpcsöves tála. A csontváz körül még két golyó alakú s karczolatokkal díszí-
tett fekete edény volt, de semmiféle más tárgy nem találtatott. 

170. szám. A sáncz északi részén, az előbbeni számú üregek mellett egy három 
méter mély s két méter átmérőjű kerek üreg, mely eredetileg nádfalra kent s téglakemény -
ségűre kiégetett sártapaszszal volt belül egészen körülvéve, miután ilyen, nád vesszőmélye -
dóses sártapaszból annyit találtunk ez üregben, a mennyi az egész üregnek kitapasz-
tására elegendő. A legtöbb tapaszdarabnak mélyedésében a kiégett nádvesszőnek egyenes 
és sűrű erei a legtisztábban kivehetők még. 

Ilyen kitapasztott üregekre már ismételten akadtunk s azt láttuk, hogy kivétel nél-
kül mindig magtárak voltak, mert óriási edények töredékein s szenesedett magvakon kívül 
semmi más tárgyat nem találtunk azokban. A lakott üregekben pedig keményre égett tűzpad-
darabokat találtunk ugyan, de magtárak módjára soha sem voltak azok kitapasztva. Ez a 
kitapasztott üreg, mely a benne levő tárgyak után következtetve lakás gyanánt is szolgált — 
kivételt képez, melyet azonban könnyen meg lehet érteni. Ugyanis eredetileg ez is mag-
tár volt, mert fenekén nagy mennyiségű szénpor s körülbelül három literre való szene-
sedett búza között legalább öt különféle nagy edénynek töredékei hevertek, melyekből azon-
ban egyetlen egyet sem tudtam csak félig is összeállítani, mivel mindegyik fajtából csak 
néhány darab volt meg. Ezt az eredetileg magtár számára készült üreget később lakásnak 
használták, a nélkül azonban, hogy azt kiürítették vagy kitisztogatták volna. Azonban, nem 
sokkal későbbi nép használta ezt lakásul, mert tárgyaik kevés kivétellel ugyanazok, mint a 
többi mély földbe ásott lakásokban találtak. 

Az itt talált tárgyak a következők : 
Egyetlenegy jáspis penge. Ez annyiban feltűnő, mert máskor ily mély lakásokban 

százával fordulnak azok elő. 
Három kisebb dolgozó kő s tíz patakkavics. Feltűnő tehát az is, hogy egyetlenegy 

csiszolt kő-eszköz sem volt az üregben. 
Egy, varrásra használt s felső végén a fonál számára átlyukasztott, csiszolt csonttű. 

Hegye egészen gömbölyű s felső testén kissé lapos, de nemcsak hegye, hanem egész hosszá-
ban gondosan csiszolt. Hossza S ctm. s szélessége fölül 6 mm. Ez az első csont tű, mely 
határozottan varrásra szolgált, mert ha néha kivételesen találtunk is átlyukasztottat, azoknak 
vastag töve nem engedte meg a varrást s pusztán viselés czéljából volt átlyukasztva. 

Egy, mind a két végén hegyesre csiszolt csont-ár, valamint még három, egész hosszá-
ban kicsiszolt csont-tűnek darabja. 

Egy «S» alakra kidolgozott vadkanagyar-szilánk. Hossza 7'5 ctm. Szélessége 1'2 ctm. 
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Egy széles oldalbordából s egy agancsdarabból készült simító eszköz. 
Három agancshegy, melyeken faragási s fűrészelési nyomok láthatók. 
Egy félkör alakú élre csiszolt s átfúrt agancs eszköz. Az átfúrás az agancsnak szé-

lességéhen, a csiszolás pedig hosszában történt. 
Két munkálatlan agancsdarab ; néhány állati fog ; vadkanagyar szilánk s egy picziny 

vasoxyd-darab. 
Ötvenkét jól kiégetett s átfúrt agyagpyramis. Nagyságra 5 és 24 ctm. között válta-

koznak. Hét ezek között lapos s széleiken csekély mélyedések. Legtöbbnek felső csonka 
részén ferde kereszt közötti négy pont van ; néhány példányon csak egy mély pont, az 
egyiken pedig egy mélyített karika van. 

Két «holdsarló» nevezet alatt ismert agyagtárgynak töredéke. Mind a kettőnek külső 
felülete finomabb iszapolt agyaggal van bevonva, míg belseje nagyon darabos. Mind a kettő 
ujjvonással és ujjal benyomott pontokkal van díszítve, azonfelül az egyik szarv alakú csúcsa 
alatt nagy lyukkal van szélességében áttörve. 

Egy agyagból készült s jól kiégetett négyszögletű oszlopnak alsó része. Belseje 
nagyon darabos, külseje azonban fényesre simított iszapolt agyaggal van bevonva. Talpa 
egyik felén kissé kiszélesedik. Átmérője 13 ctm. 

Egy nagy szűrő tál, melynek lapos feneke, sűrűen egymás mellett majdnem ujjnyi 
vastag lyukakkal van áttörve. Magassága 11 ctm. Átmérője a fenekén 15 ctm. nyitott részén 
pedig 35 ctm. (V. ö. XVII. 70.) Ugyanilyen vastag falazatú szűrő tálnak töredékei a 
gombai ugyanezen korbeli praeliistoricus sánczhegyen is előfordultak.* 

Egy gomba alakú, magas, talpcsöves tálnak töredéke. Csöve a tál alatt három kiálló 
bütyökkel van díszítve. A cső átmérője 6 ctm. 

Egy alacsony, üres henger alakú talpas tálnak töredéke, melynek nemcsak alakja, 
hanem karczolatos díszítése is teljesen megegyezik a 168. számú üregben lelt példánynyal. 
A hengertalp magassága 4 ctm. s átmérője 6 ctm. V. ö. XIII. 1 35a, b. 

Egy koczka alakú s csekély ürfogatú méregtartó edényke. Mind a négy sarkán egész 
magasságában függélyesen van átlyukasztva, hogy fonalakon függve volt hordozható. Magas-
sága 5 ctm. s átmérője 4 ctm. Ürfogatának mélysége 3 ctm, s átmérője 1 "8 ctm. Teljesen 
azonos a 41. számú üregben talált példánynyal azon egy különbséggel, hogy ennek külső 
felülete nem díszített. (V. ö. I. 8.) 

Egy félköríves éllel bíró, öntött bronz baltának töredéke. Szélessége a középső testén 
3 ctm. s élénél 4 -5 ctm. Bronz fegyvert nem találtunk még eddig sem a zsugorítva fekvő 
halottaknál, sem azok földbe ásott mély lakásaiban. 

Munkálatlan nehéz érczdarab, melynek egész felületén szabálytalan ripacsos repe-
dések s nem oxydálódott, hanem fényes. Oly kemény, hogy a legélesebb ráspoly sem fog 
rajta. Eleinte meteor-vasnak tartottam, de a limonit-al rokon ásványnak bizonyult. 

171. szám. Az előbbeni számú üreg közetlen szomszédságában, északi irányban a 
sáncz széle felé, nagyobb területen, a liumusrétegben elszórtan, következő tárgyak találtattak: 

Összesen 115 jáspis ós silex darab és pedig: hót nagy nucleus; negyvennégy szabá-

* Képatlasz «Antiquitates lapideœ et itneœ in Lapujto et Gomba in Hungaria repertus» II, fig. 12. 

Arehaiologiai Köziem ínyek, XVJ. kütet. 2 ] 
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lyos penge, melyek némelyikén fekete szurok tapad ; egy sűrű csorbítások által kihegyesített 
fúró ; tizenhat vakaró ; negyvenhét hulladékdarab, valamint obsidiánból négy picziny penge 
s három hulladékdarab. 

Egy csiszolt kő-baltának töredéke s három dolgozó kő. 
Egy 6 mm. vastag bronzból öntött koczkának sarktöredéke, melynek közepében 

kerek mélyedés van. 
Egy 5 ctm. hosszú s 4 mm. vastag csőre hajlított bronz lemez. 
Négy agancsdarab, melyeken fűrészelési s faragási nyomok vannak. 
Igen vékony s egész hosszában gömbölyűre csiszolt csont tűnek töredéke. Mindamel-

lett, hogy épen felső vége törött le, nagyon valószínű, hogy varrásra használtatott. 
Állati oldalbordából csiszolt s egyik végén lándzsa alakúra dolgozott nyílhegy. 
Csontszilánkból készült s csak egyik végén hegyesre csiszolt ár. 
Ősi kagylóbélből csiszolt 3 ctm. hosszú s 1*5 ctm. átmérőjű gyöngy. 
Néhány édesvízi kagyló, vadkan-agyarak s egyéb állati fogak. 
Két picziny állati fej s három dámvad-agancsnak töredéke. 
Egy fölül félköríves markolatú nagy edónyborítónak töredéke. 
Két picziny, átfúrt agyagpyramis s hat jól kiégetett, átfúrt agyaggyöngy. 
Egy henger alakú s hosszában picziny lyukkal átfúrt nehezék. 
Két szarv alakú csúcsos edényfül, melyek a törésrészen tompára koptak. 
Egy 11 ctm. magas ép edényke. Szögben basasodó öble közetlenűl feneke fölött 

van, többi része pedig eg}' magas, karcsú nyakat képez. Széles füle, mely csak egyik felén 
van, 8 ctm. magas, de nem emelkedik az edény széle fölé. Átmérője nyílásánál 6 ctm., öblé-
nél 8 ctm. s fenekén 4*6 ctm. 

XIV. 137. Egy épen maradt lapos, fekete tál. Pereme erősen kifelé kanyarodik. Magassága 
8 ctm. s átmérője fölül 26 ctm. 

Eg}7 9 ctm. magas, krétabetéttel díszített ép edény. Agyagja finom, szürke iszapolt 
tályog. Alakja ugyanolyan mint a legtöbb krétabetétes edényé t. i. alsó fele egészen gömbölyű, 
felső része pedig széles tölcsérhez hasonlít. Csakis nyaka díszített és pedig annak felső és alsó 
szélét két-két vékony párhuzamos vonal veszi körül s az azok közötti térbe szintén két párhu-
zamos vonal által háromszögek karczoltattak. 

Számos egyébb durva készítésű edénytöredék. 
172. szám. A 170. számú lakástól néhány lépésnyire kelet felé, körülbelül egy méter 

mélységű, kerek szabad tűzhely volt, a melyen temérdek hamu s szénpor között, pörkölt kölest 
tartalmazó nagy fazéknak töredékei hevertek. Sikerült az edényt töredékeiből egészen össze-
ragasztani. Feneke elég szük, középső teste öblös, nyaka egyenes s kifelé kanyarodó lelapí-
tott peremmel. Öblös részén, két egymással ellentett oldalon lapos nyújtványok. (V. ö. 
XII. 128.) 

173. szám. Az előbbeni számú üregtől néhány lépés távolságban ismét egy 120 ctm. 
mély s 149 ctm. átmérőjű kerek, szabad tűzhelyre akadtunk, mely telve volt hamu- ós szén-
porral. Az üregben, feketére égett csontdarabok-, vastag falazatú edénytöredékek- s törésrészein 
tompára kopott néhány csúcsos szarv alakú edényfülön kívül semmi más tárgy nem találtatott. 

174. szám. A 170. számú lakástól nyugat felé alig öt lépésnyire ismét egy földbe ásott 
mély lakás volt. A jelen, valamint a következő számú üreget gróf Wurmbrand G. jeles régész-
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nek s a czölöpépítmények szorgos kutatójának társaságában kutattuk át. Mélysége, valamint 
átmérője körülbelül két méter volt. Következő tárgyak kerültek abból elő: 

Öt jáspis nucleus; hét penge; egy vakaró ; két, csorbítás által kiliegyesített fúró; hat 
jáspis hulladék darab ; két keskeny s bosszú obsidián penge ; 

Egy csiszolt kőbaltának töredéke. 
Egy sötét szürke kőből csiszolt, trapéz alakú véső. Hossza 4 ctm., szélessége alul 

2 ctm., fölül 3*5 ctm. 
Fehér áttetsző jegeczekből tömörült kőzet. 
Felületén homorúra kopott csiszoló kőnek három töredékdarabja. 
Kilencz különféle alakú s részben csiszolt dolgozó kő. 
Három munkálatlan patakkavics. Ezek között kettő korom feketére égett. 
Hat csiszolt csont tü. Valamennyi csak egyik végén van csiszolás által kihegyesítve, 

középső testén s hegyével ellentett végén a csont munkálatlanul maradt. 
Hat, részint állati oldalbordából, részint csontszilánkból készült, vésőhöz hasonló 

simító eszköz. 
Öt édesvízi kagyló, melyek közül három tövénél át van lyukasztva, kettő pedig egészen 

feketére égett. 
Egy 20 ctm. bosszú agancs, mely vastagabb végén körülfaragott, másik végén pedig 

7 ctm. hosszúságban hegyesre csiszoltatott. 
Egy 9 ctm. hosszú s igen vékony agancsból készült, árhoz hasonló eszköz. Vastagabb 

vége körülfaragott s vékony lyukkal rézsútosan van áttörve, figy hogy a lyuk az agancs vasta-
gabb végének közepén s egyik oldalán ér ki. Másik vége kissé kanyarulatos s igen vékony V. 138. 
hegyben végződik. Vastagabb végén az agancs csak 1*3 ctmter. 

Három munkálatlan agancs ; egy zergeszarv : egy csülök ; két állati alsó álkapcza, 
egy nagy vadkan-agyar s egyéb állati csontok. 

Nyolcz különféle alakú s nagyságú, átfúrt agyag gyöngy. 
Egy agyagból készült 7 ctm. átmérőjű golyó, mely egyik felén feketére égett. 
Félhold alakú «fejvánkos» nevezet alatt ismert nagy agyag tárgynak számos töredéke, 

melyből csak talpának egyik sarkát lehetett összeállítani. Egyik hegye szintén épen maradt 
mely vékony s kanyarulatos szarv alakú. Agyagja igen durva s nagyon törmelékes, külseje 
azonban iszapolt agyaggal van bevonva s fényesre simíttatott . 

Hét, szarv alakú, csúcsos s függélyesen átlyukasztott edényfül, melyek a törésrészen 
kivétel nélkül tompára koptak. 

Egy lapos fenekű szűrőtálnak töredéke, mely fenekén sűrű de apró lyukakkal van 
áttörve. (V. ö. VII. 70). 

Agyagból készült csörgő játék. Felső része egy 5 ctm. átmérőjű belül üres s tetején 
átlyukasztott gömbből áll. Alsó részét egy a gömbből kinyúló 4 ctm. hosszú tömör pálcza 
képezi mely tripos alakúan három csúcsban végződik. Belsejében keményre égett agyag XIV. 139. 
golyócskák vannak. Az egész csörgőnek hossza 8*5 ctmtert tesz ki. Hasonló csörgő játék már 
ismételten találtatott a sánczon, a mi annyiban feltűnő, bogy ezek eddig csak a bronzkor 
végső szakából ismeretesek s leginkább az úgynevezett lausitzi typusú edényekkel találtattak. 
(V. ö. II. 21.) 

Egy 2*5 ctm. vastag agyaglap, mely rézsútos ujj mélyedésekkel van díszítve. 
16* 
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Egy pohár alakú, alulról felfelé kiszélesedő 7 ctm. magas edénynek fele része. 
Egy vékony falazatú, s fényesre simított agyagból készült, egészen épen maradt 

merőke. Csak egyik felén van füle, mely ugyan az edény pereme fölé emelkedik, de nem oly 
magas ívben, mint a többi hasonló alakú merő edénynél. Fenekén kívülről 3 ctm. átmérőjű 
kör van fölfelé nyomva, mely belül ismét egy ujj benyomással lapíttatott le. Magassága 5 ctm. 
s átmérője 11 ctm. 

Egy másik, félgömb alakú s kívülről fényesre simított edény, melyet darabjaiból sike-
rült egészen összeállítani. Csak egyik oldalán van füle, mely az edény széle fölé emelkedik s 
félkör alakú ívet képez. A fülnek tetején egy függélyesen kiemelkedő s kissé lelapított nyujt-
vány van, mely igen alkalmas arra, hogy -— míg a kéz mutatóujja az edényfülbe nyúl — a 

140. hüvelykujj e gomb alakú nyújtványon nyugodjék. Ugyanazon czélja van tehát e nyujtvány-
nak, mint a Pó-környéki terramarékban lelt edényfülek félhold alakú nyújt ványainak. Maga 
a fül s az edénynek azon része, hol a fül az edénybe erősíttetett, 5 mm. széles mélyített vona-
lakkal díszíttetett, és pedig szög és félkör alakban. Az edény magassága 8*2 ctm. s átmé-
rője 16 ctm. 

Egy nagy edényborítónak felső, félköríves markolata. 
Egy hengeralakú 14 ctm. magas edénynek fele része. Készítése igen durva, minden 

díszítés nélkül s csak egyik felén van füle. 
Két picziny átfúrt agyag pyramis. 
Egy fekete színű s fényesre simított lapos tál. Pereme csavar alakxian rézsútos mélye-

désekkel s befelé kanyarodik. Magassága 7 ctm. s átmérője 24 ctm. 
Számos és különféle edénytöredék, melyek legtöbbje 4—5 mm. széles mélyedésekkel 

díszített. Az egyik ugyanily módon díszített táltöredéknek kifelé kanyarodó pereméből 
háromszögű nyújtványok emelkednek ki. 

175. szám. Az előbbeni számú lakás körül, több méternyi területen, a korhanyróteg 
között elszórtan találtatott : 

Egy jáspisból készült fúró, mely majdnem egész hosszában számos csorbítás által 
lett kihegyesítve ; kilencz jáspis s egy vékony obsidián penge ; két vakaró s hat hulladék 
szilánk. 

Egy pengeliasogatásra szolgált s kerekre kopott kő, mely azonban utólagosan festék-
őrlésre is használtatott, miután rajta vörös vasoxyd tapad. 

Egy trapéz alakú picziny, csiszolt véső. 
Egy felületén homorúra vájt csiszoló-kő. 
Két egész hosszában csiszolt s mind a két végén kihegyesített csonttü. 

141. Egy agancseszköz, melynek mind a két végén — az átfúrás megkönnyítése czéljából — 
az agancsnak keményebb felületét levágták s csak azután fúrták keresztül a sejtes rész szé-
lességében mind a két végét. 

Két munkálatlan szarvasagancs ; egy « bos priscus » s egy feltűnőn nagy zerge szarv. 
Két széles lyukkal átfúrt s vörösre égetett agyag gyöngy. 
Egy a nyél befogadására szolgáló agyag kanál átfúrt nyujtvánnyal. 

142. Egy finomabb készítésű edénynek golyó alakú alsó része. Egyik felén füle volt. 
Letörött nyaka alatt durva szögek karczoltattak abba, egész öblös részét pedig függélyes 
mélyedések borítják. 
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Egy henger alakú s vízszintesen vékony lyukkal átfúrt agyag henger. 
Egy agyagból készült s alúl hegyes csúcsban végződő 6 ctm. hosszú pohár. (Y. ö. 

I. köt. XI. 106.) 
Egy kürt alakú edénynek töredékrésze. XIV. 143. 
Egy gomba alakú magas, talpcsöves tálnak középső töredéke. 
Egy igen csinos tál, melynek lelapított s beieló kanyarodó pereméből, négy ellentett XIV. 144. 

részen, vízszintes csücskök emelkednek ki. 
Egy picziny, de vastag fenekű s igen vékony falazatú edénynek fele része, valamint 

számos durva s ujjbenyomással díszített edénytöredék. 
Ezzel az 188G-ki ásatásokat befejeztük s teljesen kiaknáztuk a sáncz középső részét, 

lígy hogy a jövő évi ásatásokra csakis a sáncz délnyugoti és délkeleti nyujtványa marad hátra. 
E két pont közül különösen a délnyugoti oldalon várok még gazdagabb leleteket, miután itt 
van a sáncz második kapuja, a mely körül legnagyobb valószínűséggel ismét, mintáz előbbeni-
nél, lakások lesznek. 

1887. január havát használtam fel arra, liogy kijelöljem s kiirtassam a még megma-
radt sánczbeli erdőnek azon részét, hol ez évben szándékoztam ásatni. 

Az ásatás alá vett terület: a kunyhó mellett elhaladó kocsiút északra eső része és 
pedig 40 méter szélességben s 30 méter hosszúságban. 

A legelső napon e résznek déli végén kezdtünk keletről nyugotra terjedő irányban, 
egymás mellett vont hat árkot húzni. E helyet a folytatólagos 1 70. számmal jelölöm. 

176. szám. Az említett egymás melletti hat árokban a hiunusréteget 60—80 centi-
méter mólyen találtuk, a hol már az érintetlen lősz-réteg következett. Az itt előkerült tár-
gyak csak elszórtan hevertek ; volt pedig : 

Egy csiszolt kőbaltának tompa foka. Átfúrás e 7 centiméter hosszú darabon nem 
látható. 

Két nucleus. Az egyik jáspisból, a másik silexböl. 
Két keskeny silex penge s egy jáspis vakaró. 
A pengehasogatás alkalmából fenmaradt hat hulladékdarab, silexböl és jáspisból. 
Egy nagyobb őrlőkőnek három töredéke, simára csiszolt felülettel. 
Öt különféle alakú kő darab, részben csiszolt felülettel. 
Egy csonkakúp alakú, csontból csiszolt kalapácsnak fele része. Az átúfrás helyén 

törött ketté s ugyanott erős égési nyomokat mutat. Lehetséges, hogy tűz segélyével szándé-
kozták az átfúrást eszközölni. E töredék hossza 12 ctm., vastagsága az átfúrásnál 6*5 ctm. 

Egy szárcsontból készült tü. Csak egyik végén csiszoltatott hegyesre, másik végén 
pedig megmaradt a csont természetes alakja. 

Egy 15 ctm. hosszú agancsdarab, melyet vékonyabb részén levágni kezdettek és 
pedig nem fürész, hanem reá csavart fonál ide-oda húzásával. A kicsúszott fonál ily módon 
több tompa barázdát vájt. 

Öt, agyagból készült s átfúrt csonka pyramis, tetején részben ferde kereszt, részben 
ujjbenyomással. Az egyik jól kiégett példány, igen csinos s csak 4*5 ctm. magas. 

Egy szemcsés agyagból készült merő-kanál töredéke, vízszintesen átfúrt nyujt-
ványnyal. 

Négy durva szemcsés agyagból készült, szarv alakú s tövén függőlegesen nagy lyuk-
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kai áttört, csiicskös edényfül. Mind a négy törésrészén tompára kopott s így valószínűleg 
hálónehezék gyanánt szolgáltak. 

Egy nagy edényborítónak félköríves, széles markolata. 
Egy igen vastag falazatú, jól kiégett s ujj benyomásokkal díszített tálnak fele része. 

Átmérője 24 ctm. 
Néhány edénytöredék, a melyek között a mészszemcsékkel kevert, porladozó s fekete 

színű darabokon vörös festésnek nyomai vannak. 
Számos állati fog, állati koponyarészek, csontdarabok, csontszilánkok s néhány 

munkálatlan agancsdarab. 
177. szám. Miután az elöbbeni számú rigolirozási módra vont árkokban csak elszórt 

tárgyak mutatkoztak, felhagytam e költséges munkával s csak keresztárkokat vonattam 
északról dél felé, néhány lépésnyi területet kihagyva. A második keresztárok vonásánál egy 
csak félig a földbe ásott lakásra akadtunk, melynek egykori tetőzete már a föld felületén 
kívül emelkedett. 

Mélysége a mostani felszíntől számítva 148 centimétert s átmérője két métert tett 
ki. Ezen — valószínűleg a későbbi bronzkori népnek lakóhelyét képező — csak félig a 
földbe ásott üregek rendesen nagyobb mennyiségben tartalmaznak vesszőfonásra kent s jól 
kiégetett sártapasz-darabokat. A jelen üregben is találtunk számos ily darabot és pedig leg-
nagyobbrészt a felső rétegben. A lakás fenekén hamu és szóndarabok között következő tár-
gyakra akadtunk : 

Egy, a fúrásrészén ketté törött, tompa fokú, csiszolt kő-kalapácsnak töredéke. Szé-
lessége 3'5 ctm., az átfúrt lyuknak átmérője pedig 2 ctm. 

Két silex s egy jáspis nucleus; három csinos jáspis penge; három, a felső végén fél-
kör alakúra kicsorbított vakaró ; s négy nagyobb, a pengeliasogatás alkalmával fenmaradt 
hulladékdarab. 

Néhány, részben csiszolt dolgozó kőnek darabja. 
Egy vadkanagyarból hasogatott s egyik szélén élesre csiszolt szilánk. 
Egy csontszilánkból készült tü, mely csak egyik végén van hegyesre csiszolva. 

Hossza 5*5 ctm. 
Egy oldalbordából készült 20 ctm. hosszú lapos s mind a két végén jól kihegyesített 

tü. Szélessége a közepén I ctm. 
Igen erős vadkannak felső állkapczája, két közép nagyságú bölényszarv; egy a zergóé-

hez hasonló lapos szarv feltűnő nagyságban, szélessége ugyanis 7 ctm. s hossza 28 ctm. 
Néhány munkálatlan agancsdarab s számos egyéb csonttöredék. 

/ 

Egy hosszában átlyukasztott s jól kiégetett agyag henger. Atmerője 6 ctm. 
Durva szemcsés agyagból készült merőkanál, oldalfalán rövid átfúrt nyujtványnyal a 

nyél számára. E nyujtvány nem mint rendesen a kanál szélére alkalmaztatott, hanem köze-
lebb fekszik a merőke fenekéhez mint szájához. Ürfogatának mélysége 7 ctm. 

Két összetett csonkakúp alakú nagy agyag gyöngy. Mind a kettőnek felülete fényesre 
simíttatott. 

Vastag s jól kiégetett agyag lapnak töredéke, mely ujjal vont három párhuzamos s 
mély barázdával díszíttetett. Talán egy « holdsarló » nevezet alatt ismert agyag tárgynak díszí-
tett oldalfalát képezte. 
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Fehér mészszemcsékkel kevert s vörösre égetett agyagból készült, nagy edénynek 
töredéke, melynek egyik oldalfalán rajta van a szarv alakú csúcsos s függélyesen átlyukasz-
tott edényfül. 

Egy 14*5 ctm. magas s felső részén 13*5 ctm. átmérőjű, közepén öblös, vörösre ége-
tett durva edény. Oldalfala kissé kifelé kanyarított pereme alatt bütykök- s kidomborodó ket-
tős félkörrel díszíttetett. Egyik oldalán félkör alakú lapos s jól megfogható füllel. 

Befelé kanyarodó peremű, fényesre simított, fekete színű tálnak néhány töredéke s 
durva, nagyobbrészt ujj benyomással diszített nagy edénynek számos darabja. 

Tizenhárom különféle nagyságú, átfúrt, csonka pyramis. Felső részökön vagy ferde 
kereszt vagy ujj benyomással. 

178. szám. Az előbb említett hely mellett két szóles keresztárokban elszórtan a kor-
lianyrétegből következő tárgyak kerültek elő : 

Egy nagy nucleus; tizennyolcz, szabályosan hasogatott penge; két vakaró; tizenhat 
a pengehasogatás alkalmával fenmaradt hulladékdarab, valamennyi silexböl, jáspis- s viasz-
opálból. 

Két igen vékony obsidian penge. 
Egy trapéz alakú 6*5 ctm. bosszú kő-véső. Csiszolása még csak nagyjában történt. 
Két csiszolt dolgozó kőnek töredéke. 
Kőből csiszolt s közepén átfúrt, lapos buzogánynak töredéke. (V. ö. XI. 118.) 
Puha homokkő-darab, melynek felső sima felületén hólyagos kéregben sárga festék 

tapad. Sima kőlapokat, különösen vörös s néha fehér festék nyomaival, több ízben találtunk, 
a sárga szín azonban ritkán fordul elő. 

Egy szabálytalanul kerek, layios, tej színű s világosságnál sárgásán áttetsző kő. Mun-
kálásnak nincs nyoma rajta. Átmérője 1 *4 ctm. 

Fehér fénylő jegeczekböl tömörült kődarab. Használni semmire sem lehetett. He 
mint szemre szép kőzetet még is fölvették, miután általában a kőzeteket nagyon keresték s 
még a hasznavehetetlen szebb fajtákat is megbecsülték. 

Szarvasagancsból készült, hossznégyszög alakú lapos eszköz. Egyik vége véső ala-
kúan simára csiszoltatott. Hossza 9*6 ctm. Szélessége 3 ctm. 

Egy 28 ctm. hosszú, erős agancs. Körülbelül közepétől kezdve hegyéig simára van 
csiszolva. Vastagabb végén fonál riszálása által mély barázdát vájtak s csak azután törték le 
tövéről. A fonál segélyével történt riszálás tisztán kivehető a kicsúszott fonálnak a törés 
fölött vájt néhány mélyedéséből. 

Egy simításra használt vastag csontszilánk. 
Hat csontból csiszolt igen begyes s vékony nyílhegy. 
Három, oldalbordából készült lapos s begyesre csiszolt tü. Az egyik mind a két végén 

ki van begyesít ve. 
Vadkannak felső állkapczája; néhány agyarszilánk s munkálati an agancsdarab. 
Szűrő edénynek számos lyukkal áttört feneke. Ez edénytöredék koromfeketére égett. 

Oldalfala 1*5 ctm., átlyukasztott feneke pedig 2 ctm. vastag. A lyukak átmérője 7, 8 ctm. s 
elég sűrűen vannak egymás mellett alkalmazva. (V. ö. VII. 70.) 

Összetett csonka kúp alakú, jól kiégetett s felületén fényesre simított agyag gyöngy. 
Egy agyag kanál töredéke, a szélén vízszintesen átfúrt nyujtványnyal. 
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Csinos, fényesre simított s jól kiégett edény. Számos töredékéből teljesen össze volt 
XV. 14(i. állítható. Nyitott része valamivel szűkebb középső testénél. Pereme kissé kifelé kanyarított. 

Erősen kidomborodó hasas része 0"4 ctm. széles, függőleges s párhuzamos barázdákkal rovát-
kolt 2*7 ctm. széles, füle kissé a széle fölé emelkedve félkör alakban az edény öblös részébe 
nyúlik. Magassága 7T) ctm. Átmérője öblös részén 13 ctm., nyitott részén pedig 9'5 ctm. 
Feneke feketére égett, felső része pedig sárgás szürke színű. 

Golyó alakú, durva, ép edény. Nyílásán nincs kiálló perem s feneke kissé behor-
pasztott. Agyagja fehér mészszemcsókkel kevert s külseje fényesre simított. Magassága 
5*5 ctm. Átmérője az öblös részen 9 ctm. 

A most divatos champagner-poharakhoz hasonló, talpcsöves csésze, minő már az 
168. üregben találtatott (v. о. XIII. 135). Agyagja rosszul iszapolt, de nincs szemcsékkel 
keverve s kívül-belül vörösre égett s csak a talpcsőnek kúp alakú belső része fekete színű. 

A talp díszítése kétsoros mélyített pontokból áll. Magának a csészének díszítése 
kívül ugyanolyan mint belül; kerülete ugyanis trapéz alakú gerizdekre van felosztva és 
pedig belső részén hatra, külső részén pedig lu lenezre, e gerizdeket szabálytalanul párhuza-
mosan haladó vonalak töltik ki. A pontok éj) úgy, mint az egész vonaldíszítés, krétával van 

XV. kitöltve. Úgy látszik e díszítés nagyon ügyetlen utánzata azon szabályos és ízlésteljes kréta-
145. a. I>. betétes díszítésnek, melyet az apró fekete díszedényeken találtunk volt. Az egész edény 

magassága 8 ctm., melyből a talpcsőre 3 3 ctm. esik. A csésze átmérője 11'5 ctm. A talpcső 
átmérője 5*5 ctm. Fontossá válik ez edény annyiban, mert a krétabetétes edények eddig 
csak a sáncz keleti részén levő lakásokban s azok körűi találtattak, de onnét távolabb eső 
részekben még töredékét sem találtuk azoknak. Fontos továbbá azért, mert ez alacsony talp-
csövekkel biró edényeken — melyek pedig Görögország és Kis-Ázsia őskorszakában oly typicu-
sak és gyakoriak — tudtommal a krétabetétes díszítésnek alkalmazása még nem észleltetett. 

Egy az előbbenihez hasonló edénynek fekete színű, porladozó szemcsés agyagból 
készült talpa, mely tömör s alsó végén csak egy ctméternyi mélyedós van. Magassága 
4 ctm. Átmérője 3'2 ctm. 

Egy szarv alakú s függélyesen átlyukasztott, csúcsos edényfül. Törésrészén 
simára kopott. 

Egy jól kiégett s átfúrt agyag pyramis, s számos edénytöredék, melyek között igen 
picziny fenekű, de a mellett öblös edényeknek darabjai vannak. 

179. szám. Az előbbeni hely mellett ismét két széles keresztárokban, a korlianyréteg 
között, következő, elszórtan hevert tárgyak: 

Három közép nagyságú nucleus ; öt hulladék darab ; két vakaró s öt szabályos penge 
részint silexből, részint jáspisból. 

Három igen csinos, keskeny s vékony obsidián penge. 
Néhány csiszolt felületű dolgozó kőnek töredéke. 
Csontból csiszolt simító eszköz. Egyik vége félkör alakú s elég éles. 
Három, csak egyik végén hegyesre csiszolt csont tű. A leghosszahbik 14 ctm. 
Vadkan-agyar szilánk, melynek egyik széle kiélesíttctett. 
Egy 11 ctm. hosszú szarvas-agancs hegye. Vastagabb vége valószínűleg életlen 

kőpengével vau levágva s egész felületét keskeny faragási lapok borítják. 
Számos csonttöredék, öt munkálatlan agancsdarab s négy bölényszarv. 
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Egy 42 ctm. hosszú négy ágú agancs-tő, mely vastagabb végén fonál riszálása segé-
lyével félig bevágott s azután letörött. Igen vastag mészkő-kéreg borította az egész szarvat, 
melyet midőn részben lebontottam, nagyon simának találtam az agancsot a nélkül, hogy 
felülete csiszolva volna. Nincs tehát kizárva, hogy talán iramszarvas agancsa. 

Tizenegy, különféle nagyságú, átfúrt, csonka agyagpyramis. A legtöbb, ferde kereszt-
tel a tetején. 

Jól iszapolt agyagból készült s erősen vörösre égett öntőminta töredéke. Alsó része 
domború, felső sima részében egy 1*5 ctm. széles egyenközü hosszú mélyedés van, mely 
valószínűleg egy egyszerű hosszú vésőnek mintája, miután a benne öntött tárgy hosszának 
egyik végén élben végződik, a honnét mindinkább vastagodik, szélessége azonban mindenütt 
egyenlő. Az öntőminta hosszában törött ketté, de másik része nem volt megtalálható. Szé-
lessége 3 ctm. Magassága 2*5 ctm. 

Nagy edényborítónak félköríves 8*5 ctm. széles markolata. Agyagja szalmatörekkel 
van keverve s díszítését hosszában ujjal vont három mély barázda képezi. 

Szólén vízszintesen átfúrt nyujtványnyal ellátott agyag kanál. Fekete színű, porladozó 
agyagja fehér mészszemcsékkel kevert. 

Három, függőlegesen átfúrt, szarv alakú csúcsos edényfül. Mind a háromnak agyagja 
fekete színű, porladozó, s fehér szemcsékkel kevert. 

Egy a kő-buzogányoklioz hasonló, függőlegesen átfúrt agyag karika. Átmérője 7 ctm., 
vastagsága 4 ctm. s a lyuk átmérője 2 -l ctm. 

Számos, ujjbenyomás- és körömkarczolatokkal díszített edénytöredék s tömör fogan-
tyú, valamint néhány fekete színű, szemcsés agyagú edénytöredék, melyek kívül-belül vörös 
színnel vannak bemázolva. 

Egy töredékeiből teljesen összeállítható, vörösre égett, durva edény. Egyenközűen 
emelkedő oldalfala ujj benyomásokkal, széle pedig karczolatokkal díszített. Magassága 14 ctm. / 
Atmerője 1 5 ctm. 

180. szám. A vadászkunyhó szomszédságában levő, most a télen kiirtott résznek 
keleti szélén, a mostani felszíntől számítva csak 33 ctm. mélyen, a korlianyrétegben egy 
zsugorítva fekvő csontvázat találtunk. Erősen dolichocephal alkatú koponyáján, a bal szem-
üreg fölött, egy rézsútosan fölfelé nyúló 4*5 ctm. hosszú s 0*4 ctm. széles vörös folt vonul. 
A csontváz elég jól conservált s szintén a jobb oldalon fekszik, azonban nem mint a temető-
ben kivétel nélkül keletre, hanem ez esetben délnek fordult arczczal. Az előbbi csontvázak-
nál a láb mindig északnak s a fej délnek feküdt ; ez esetben azonban a fej nyugotnak a lábak 
pedig keletnek feküdtek. Feltűnő volt az is, hogy erősen összehúzott lábszárairól a bokában 
mind a két lábfeje le volt vágva s annak csontjai nem találtattak meg. Lehetséges, hog}7 ily 
csonka állapotban temették el ; de miután ily csekély mélységben feküdt, meglehet, hogy 
erdőirtás alkalmával történt e csonkítás s csak az bizonyos, hogy a mostani ásatás alkalmá-
val nem történt, mert a fejnél akadtunk a csontvázra, s magam takarítván le a test hosszában a 
földet róla, már csonkított állapotban találtam mind a két alsó lábszárát. A csontvázon kérődző 
állat állkapczájának töredékét, néhány leihasogatott csontdarabot s egyetlen egy kis silex 
pengét találtam, de semmiféle más melléklete nem volt. Kevés s picziny, mészszemcsékkel 
kevert, porladozó agyagú cserépdarab hevert ugyan a föld között, de ezek csak mint picziny 
darabkák véletlenül juthattak a csontvázra kotort föld közé. 

Archteologiai Közlemények. XVI. kötet. 
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Látni lehet ezekből, hogy a sáncz közepének temetőjében nyugvók s a jelen halott 
között több rendbeli eltérés van. Ez utóbbinál más az irányítás, hiányoznak az ékszerek, a 
csiszolt kő és csont eszközök, sőt hiányoznak a szokásos edények s azok között a gomba alakú 
magas halotti edény is. 

181. szám. Az imént említett halottól egy széles árkot vonattam kelet felé a még 
fennálló erdőrészben. A korhanyréteg kelet felé vagyis a sánczbeli mély víznyomás felé min-
dig mélyebb volt s 80 egész 120 ctméternyi. E korhanyréteg között találtuk elszórtan a 
következő tárgyakat : 

Egy csiszolt kőbaltának töredéke. 
Egy kőből csiszolt véső. Alsó része lapos, felül domború, éle pedig félköríves. 
Csiszolásra használt, kissé homorú felületű mészkődarab. 
Csiszolt felületű dolgozó kő s egy őrlő kőnek töredéke. 
Hat nucleus ; négy szabályos penge ; bárom vakaró ; s tíz különböző nagyságú hulla-

dékdarab, valamennyi nagyobbrészt jáspisból s részben silexből. 
Két lapos s csak egyik végén kiliegyesített csiszolt csonttű. Az egyik 1 *6 ctm., a 

másik pedig 0*8 ctm. széles. 
Szarvasagancs, melynek hegyes, mellék ága ékalakuan laposra van faragva. 
Két egyenlő nagyságú bölényszarv. Mind a kettőről körülbelül a szarv közepén a hegyes 

rész simán le van vágva. 
Egy zergeszarv s néhány munkálatlan agancsdarab. 
Egy jól kiégetett s hosszában átlyukasztott agyag-henger. Hossza 11*5 ctm. Átmé-

rője 5 ctm. 
Két nagy, átlyukasztott, csonka agyag pyramis. Az egyik 18 ctm. magas s tetejébe 

ferde kereszt mélyíttetett ; a másik 20 ctm. magas s tetejébe ujjal öt pontot nyomtak. 
Egy agyag kanál töredéke, szélén átfúrt nyújtványnyal. 
Négy szarv alakú s függőlegesen átlyukasztott, csúcsos edényfül. Az egyik törés-

részén simára kopott. 
182. szám. Az előbbeni zsugorítva fekvő halottól néhány lépésnyire északra, a kiirtott 

erdőrésznek szintén keleti szélén, ismét emberi csontokra akadtunk. E csontváz azonban már 
teljesen feldúlt állapotban találtatott. Koponyájából csak néhány kisebb töredék, továbbá az 
alsó állkapcza, néhány gerinczcsigolya s két lábszárcsont volt meg s ezek is nem anato-
micus összefüggésben, hanem össze-vissza hevertek, úgy hogy temetkezési helyzete nem volt 
megállapítható. Mellette semmiféle tárgy sem találtatott. 

183. szám. Az irtott részen, keletről nyugotnak vont két széles árokban, a korhany-
rétegben elszórtan hevert: 

Kilencz nagy nucleus ; kilencz szabályos penge ; négy fölül kicsorbított vakaró s 
huszonegy nagy hulladékdarab, silexből és jáspisból. 

Csiszolt dolgozó kőnek két kisebb darabja s egy lapos, vörös színű patakkavics. 
Rózsaszínű vasoxyd festéknek darabja, mely több oldalon simára dörzsölt. 
Öt, különféle nagyságú s vastagságú csiszolt csonttű. Az egyik mind a két végén 

kiliegyesített s hegye kiválólag vékony. 
Egy, szélén vízszintes irányban átfúrt nyújtványú, picziny agyag kanál. Átmérője 

4*5 ctm. s ürfogatának mélysége 2*5 ctm. 
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Egy vörösre égett s átfúrt golyó alakú agyaggyöngy. 
Agyagból készült s átfúrt csonka pyramis töredéke. 
Csinos edény mely töredékeiből össze volt állítható. Feneke picziny, középső teste 

öblös, öble fölötti nyaka kissé kifelé kanyarodó peremben végződik. Külseje fekete színű s 
fényesre símított. Öbleinek kidomborodását függélyesen s párhuzamosan vont 0*5 ctm. szé-
les rovátkák borítják. Magassága 10 ctm., melyből nyakára 3 ctm. esik. Átmérője a felső 
részén 16 ctm., fenekén pedig 5 ctm. 

Egy 16'5 ctm. hosszú s 3'5 ctm. átmérőjű egyenes agancsdarab, mely mind a két 
végén simára van lefűrészelve s egyik oldalán vékony pengével vont számos rovátka van. 

Két munkálatlan szarvasagancs, néhány állati csontdarab, s számos durva edény-
töredék. 

184. szám. Az irtott résznek keleti szélén, az előbbeni halottaktól néhány lépésnyire 
északra, de velők egy vonalban ismét emberi csontvázra akadtunk, a mely az eddigiektől tel-
jesen eltérőleg, térden ülő helyzetben volt eltemetve. Legelőször dolichocephal alkatú fejére 
akadtunk, mely egészen ép állapotban maradt. Feje alatt csontjai mind egy rakáson feküdtek. 
Felső s alsó lábszárai szorosan egymásra hajtottak, úgy hogy térdeplő vagy térdein ülő hely-
zetben juttatták a sírba. Három jáspis penge s néhány állati csontdarab hevert mellette, de 
semmi más melléklete nem volt. Edénynek még töredékét sem találtuk. 

185. szám. Az előbbeni halottól négy lépésnyire északra, de vele egy vonalban, ismét 
egy zsugorítva fekvő csontvázat találtunk. Alsó s felső lábszára egészen egymásra hajlott, 
úgy hogy a láb sarka a medenczecsontot érintette. Jobban a lábszárakat összeszorítani sem-
mikép sem lehetett volna. A lábfej északnyugotnak, a térd pedig délkeletnek feküdt. Teste 
nem oldalt feküdt, hanem hanyatt fordúlt. Feje apró darabokra volt törve. Nagyon valószínű-
nek látszik, hogy ez is térden ülő helyzetben temettetett el, mint az előbbeni halott s a reá 
hányt föld véletlenül döntötte a hanyatt fekvő helyzetbe. Az eredeti ülő helyzet okozhatta a 
lábszáraknak ily feltűnő s rendkívül szoros összenyomását. A csontváz alatt sok mészszivag 
darabot találtam, úgy mint a sáncz keleti részén levő temetőnek csontvázai alatt. Mellék-
letül sem edényt, sem kő vagy csont eszközt nem adtak melléje. 

186. szám. Az irtott részen vont széles keresztárokban, elszórtan, következő tárgyak 
találtattak : 

Egy nagy csiszolt kő-baltának töredéke. Vastagsága 6 ctm. s az átfúrt lyuk átmérője 
2-5 ctm. 

Egy csiszolt dolgozó kő s egy sima felületű őrlőkőnek töredéke. 
Egy vakaró s egy penge jáspisból. 
Egy 11 ctm. hosszú s csak az egyik végén hegyesre csiszolt csont-tü. 
Két munkálatlan szarvasagancs ; számos állati erős csontdarab ; s egy vadkanagyar. 
Egy agyagból készült szabálytalan golyó. 
Egy szemcsés agyagú fekete színű edénynek fele része. Füle szarv alakú, csúcsos s 

függélyesen átlyukasztott. 
Igen csinos, magas nyakú korsó. Az egész edény egy hosszú s szűk nyakból áll, mely 

csak közetlenűl a feneke fölött öblösödik tompa szögben. Füle 7T) ctm. magas ívet képez s 
majd oly hosszú mint az egész edény. Az edény magassága I I ctm. Átmérője az öblös részén 
8"2 ctm., nyakán pedig 6 ctm. Külseje fekete színű s fényesre simított. (V. ö.I. köt. XX. 225.) 

22* 
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Egy agyag pyramis s befelé kanyarodó peremű tálnak néhány töredéke. 
187. szám. Az irtott résznek keleti szélén, ugyanazon vonalban, melyben az előb-

beni néhány halott találtatott, az árokvonás alkalmával a humus alatti löszrétegben egy 
50 ctm. átmérőjű fekete foltot találtunk. Gondosan eltávolítottuk e foltnak látszó fekete kor-
hanyföldet s lassan-lassan megnyertük egy ősi, egészen a földbe ásott lakásnak ép alakját. 
Ugyanolyan volt, mint a sáncznak keleti szélén csoportban talált lakások, melyekhez a lejá-
ratot az üreg tetején levő szűkebb nyilás képezi. Mélysége 27!) ctm. Átmérője a fenekén 
207 ctm. A lakásban hamu-, szén-, kiégett sártapasz- vagy edénytöredéknek legcsekélyebb 
nyomára sem akadtunk, s így úgy látszik, hogy tűzhely az üregben soha sem volt, hanem 
kizárólag csak tartózkodási vagy alvó helyűi szolgált. Három jáspis penge volt az egész lelet, 
mit e jól conservált lakásból nyertünk. 

188. szám. Az előbbeni lakástól csak egy lépés távolságban, északi irányban, ismét 
egy ép s mélyen a földbe ásott lakást találtunk. Mélysége 282 ctm. s átmérője a fenekén 
319 ctm. Jóval szélesebb tehát az előbbeninél. Silány volt ebben is a lelet, de mégis kétséget 
kizárólag constatálhattuk abból, hogy konyha helyiség gyanánt szolgált. Valószínű, hogy egy 
ugyanazon család készítette mind a két közetlenül egymás melletti üreget s kényelmi szem-
pontból választotta el a lakóhelyet a tűzhelytől. Már a sáncz keleti szélén csoportban lelt 
lakásoknál is constatálhattuk több ízben, hogy némely üregben a tűzhelynek semmi nyoma 
sem volt, más közetlenül mellette levő üreg pedig annyira tele volt hamu- s edénytöredé-
kekkel, hogy a konyhai czélon kívül másra alig használhatták. 

A jelen üregből, melynek körülbelül fele részét hamu töltötte ki, következő tárgyak 
kerültek elő : 

Az üreg fenekén több jól kiégetett, nagy agyag tuskó, melyek valószínűleg a tűzpadnak 
darabjait képezték. 

Hét nagy agyag pyramis. 
Egy nagy s két kisebb jól kiégetett agyag-gyöngy. 
Egy nagy edényborítónak félköríves markolata. 
Számos edénytöredék. Nagyobbrészt ujj benyomásokkal díszített, igen nagy s vastag 

falazatú edényeknek töredékei, de vannak köztök tökéletesebb fekete színű s fényesre simí-
tott, befelé kanyarodó peremmel ellátott tálak töredékei is. 

A hamu között, négy feltöretlen nagy lábszár s egy mellcsont, valamint több munká-
latlan hatalmas nagy szarvasagancs. 

Négy jáspis penge s egy csiszolt csonttíi. 
189. szám. Az előbbeni lakásoktól két lépésnyi távolságban, észak felé csak 35 ctm. 

mélységben, a korhanyföld között két emberi csontváznak részeire akadtunk. A csontok nem 
feküdtek anatómiai összefüggésben, hanem össze-vissza hánytan s így az eredeti temetke-
zési mód nem volt constatálható. A csontokból csak több koponyatöredék, két alsó állkapcza, 
kar- és lábszárcsont s egy-két csigolya maradt meg. E feldúlt csontvázak mellett semmiféle 
eszköz, még edénytöredék sem találtatott. 

190. szám. Az irtott erdőrésznek szélén, délről északi irányban, körülbelül 10 méter 
hosszúságban vont hosszárokban következő elszórt tárgyak kerültek elő : 

A felső humusrétegben, körülbelül I 5 ctm. mélyen, egy sötétzöld s fényes patinával 
bevont bronz fibula, melyből csak a tü hiányzik. Alakja az egyszerű «Bogen fibulák» -hoz tar-
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tozik. Ivezetes háta lapos s három tagra osztott. Egyik végén, a tü tövének helyén, egy csa-
varja van, másik vége egy lapos gombban végződik, mely alatt széles s lapos lemezből eke-
vas alakú tűtartó. A fibula hossza 6 ctm. A tűtartó lemez szélessége I ctm. s magas-
sága 0 -4 ctm. 

Egy 9 ctm. hosszú, patinával bevont bronz-tű. Vastag végét, négy sorban, finoman 
bekarczolt halszálka díszítés veszi körűi. 

Három nucleus ; négy vakaró ; négy penge ; s három hulladékdarab jáspisból és 
silexből. 

Egy hasogatott vadkanagyar, egyik éles szélén csiszolási nyomokkal. 
Két csiszolt csonttü. Mind a kettő csak egyik végén van kihegyesítve. 
Egy, vastag végén körűifaragott szarvasagancs hegye. 
Több munkálatlan agancsdarab s csontdarab. 
Egy dolgozó kö s néhány patakkavics égési nyomokkal. 
Egy édesvízi kagyló. 
Három jól kiégetett s felületükön fényesre simított agyag-gyöngy. Alakjok: szélesebb 

részén összetett csonka kúp, mely magasságában van átfúrva. 
Egy agyagból készült, henger alakú s hosszában átlyukasztott, jól kiégetett nehezék. 
Három szarv alakú, s függőlegesen átlyukasztott csúcsos edényfül. Valamennyi törés-

részén simára kopott. 
Néhány, ujjbenyomásokkal díszített, durva edénytöredék. 
Az ároknak másik végén embercsontokat találtunk összehányva és két felső lábszár-

csontot s a medenczecsontnak egy darabját. Ez összehányt csontok mellett semmiféle tárgy 
sem volt. 

A bekövetkezett kellemetlen időszak, a későbbi aratási nagy munkaidő s azután a 
keletre tett utazásom hátráltatott az ásatások folytatásában, úgy hogy az 1887-ki ásatások 
csak e tizenöt üreg leleteire szorítkoztak. Az itt talált összes emberi csontvázak vagy részletek 
(melyek két zsugorítva fekvő s két guggoló csontvázból, valamint 3 feldúlt csontvázból állot-
tak) reám azon benyomást tették, mintha csak sietve temettettek volna el ezek, kik talán 
a harcztéren multak ki. Ez magyarázná meg azt, hogy részben csonkítva s a rendes temető-
helyen kívül fekszenek, talán ép ott, a hol elestek. E sietség magyarázná meg a szabály-
talan fekvési helyzetét, s azt, hogy valamennyinek egyáltalán semmiféle melléklete sincs. 

1888-ban, ápril havában ismét megkezdtem az ásatásokat a sánczon és pedig ugyan-
azon helyen, hol az előző évben a munka félbeszakíttatott, t. i. a kunyhónál elvezető kocsi-
úttól jobbra eső kiirtott területen. 

Az első két napon kelettől nyugat felé vont egymás melletti árokban, elég mélyen 
találtuk a második érintetlen löszréteget a nélkül, hogy lakás-, tűzhely- vagy temetkezési 
helyre akadtunk volna. Az itt talált tárgyak tehát elszórtan hevertek, s azokat a folytató-
lagos 191. szám alatt sorolom elő. 

191. szám. Egy munkálatlan nagy silex tömb s valamivel kisebb jáspis darab. — 
Két kisebb jáspis nucleus, melyekről igen keskeny pengéket hasogattak. 

Három jáspis vakaró. A keskeny példány egyenes vonalban, s a másik két szélesebb 
pedig félkör alakban van felső végén csorbítva. Az egyik különösen szép példány s felső 
végén 4 ctm. széles. 
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A pengehasogatás alkalmával fenmaradt, két hasznavehetetlen silex darab. 
Egy pengehasogató kö, melynek hosszú használat folytán minden sarka tompára 

kopott s most egészen gömbölyű. 
Egy eredetileg szintén pengehasogatásra használt patakkavics, mely ketté törött s 

széle az ütések folytán tompára kopott. 
Egy őrlő kőnek gömbölyű, nagy zúzója. 
Egy keresztmetszetében négyszögletű s szarv alakban nyúló vörös mészkő, mely csont 

és kő-eszközök csiszolására használtatott. A csiszolás folytán mind a négy lapja mélyen ki 
van vájva. Rendesen nehéz nagy darabok e csiszoló kövek, de már ismételten találtunk a sán-
czon ily kis alakúakat, melyeket tulajdonosa könnyen magával hordozhatott, miután súlya 
alig tesz ki négy kilót s így menés közben használhatta. 

Két darab csak egyik végén kihegyesített csonttű. 
Egy 5 ctm. hosszú erős csontszilánk, mely egyik végén élesre csiszoltatott s így 

inkább véső, mint edénysimító gyanánt használtatott. 
Egy munkálatlan szarvasagancs, sok állati csontdarab s durva edénytöredékek. 
Két keményre égett, s közepén nagy lyukkal áttört agyag-gyöngy. A nagyobbiknak 

alakja lapos kerék, a másiké pedig: szélesebb részükön összetett kettős csonkakúp. 
192. szám. Itt körülbelül egy öl széles s közel tíz öl hosszú árkot vontunk keletről 

nyugotra terjedő irányban. Az árok egyik végében tűzhelyet találtunk, a többi részében pedig 
csak elszórtan hevertek a tárgyak. A tűzhelynek alja nem volt sártapaszos, hanem csak a 
föld égett vastag rétegben vörösre. A tűzhely körűi volt: 

Négy keményen kiégett, átfúrt, agyag pyramis. Kettő 12 ctm. magas s csonka 
tetejébe ujjal concentricus kör van mélyítve; a másik kettő csak (> centiméter magas, 
nem szabályos gula alak, hanem oldalán kissé összelapított, s felső részükön semmiféle 
díszítés. 

Két őrlő kő alsó töredéke. 
Egy tokba való, trapéz alakú csiszolt kőbaltának fele része. 
Egy nagy silex tömb, mely egyik oldalán égési nyomokat mutat. 
Egy, már egész fölületén tompára kopott pengehasogató kő. 
Három nagy nucleus ; hét különböző nagyságú penge ; öt széles és nagy vakaró ; pen-

géből átidomított ár vagy fúró ; a pengehasogatás alkalmával fenmaradt nyolcz hasznavehe-
tetlen hulladékdarab. Mind ezek többnyire jáspisból, s csak kisebb részben silexböl készültek. 
Az egyik, különben keskeny és hosszú vakaró alig 1 ctm. kivételével egész alsó részén fekete 
színű, szurokhoz hasonló massával van bevonva, melylyel valószínűleg nyélbe volt erősítve. 

Két, lapos csontszilánkból készült s hegyesre faragott tű. Az egyik mind a két végén 
ki van liegyesítve. 

Egy tömör nagy csontból készült simító eszköz. 
Egy szarvasagancsnak hegye, melyen csiszolásnak nyoma látszik. 
Számos állati csontdarab s egy «bos priscus»-nak szarva. 
Néhány patakkavics, s számos edénytöredék. 
Négy szarv alakú s függélyesen átfúrt nagy edényfül. Mindegyiknek agyagja durva s 

nagy mennyiségű szemcsével kevert. Külsejük fekete színű s némely helyen élénk vörös fes-
tésnek nyoma látható. 
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A hosszú ároknak többi részében körülbelül 50—60 ctm. mélységben elszórt tárgyak 
találtattak : 

Egy 2 ctm. hosszú réz-ár. Egyik vége, mely nyélbe illett, kerek, másik két harmada 
pedig négyszögletűre kovácsoltatott. Külsejét világos zöld patina borítja, de eltávolítva 
egyik részéről az élegülést, az érczet vörös színűnek találtam. Csupán színe után tartom tehát 
réznek, a vegyelemzés azonban tüzetesebben fogja az érez minőségét meghatározni. Annyi 
azonban bizonyos, liogy a tiszta réznek ólegülése nem mindenkor barna szinű s így a zöld 
patina már nem zárja ki előre azt, liogy rézből legyen a tárgy. Ép a zsugorítva fekvő lialot-
tainknak egyetlen érez tárgya, a picziny gyöngyszemek, szintén zöld patinával borítottak, 
pedig a hiteles vegyelemzés tiszta réznek találta azokat. 

Három trapéz alakú, tokba való csiszolt kő-balta. Kettő, bosszúságának fele részén 
törött el s csak a harmadik teljesen ép. 

Egy nagy nucleus ; három vakaró ; négy penge s négy pengehasogatásból fenmaradt 
hasznavehetetlen hulladék. Valamennyi jáspisból és silexböl. Az egyik penge alján fekete 
szurokhoz hasonló agyag tapad. 

Egy picziny, fekete obsidian s egy viasz-opál darab. 
Egy csontszilánkból készült s egyik végén élesre csiszolt véső. 
Egy szarvasagancs szilánkjából készült, véső alakú, széles simító eszköz. 
Egy begyesre csiszolt csont tű. 
Vadkanagyar szilánkjából készült dísz-függelék. Felső végén igen szabályos kerek 

lyukkal van átfúrva, alsó vége pedig hegyesre csiszoltatott. A számos analógiák közül csak a 
mainzi múzeum néhány ugyanilyen példányát említem fel, melyek Oberingelheim mellett 
ülő helyzetben eltemetett csontvázak mellett találtattak.* 

Egy csontból készült 2 ctm. bosszú, s hosszában átfúrt gyöngyszem. Az egész 
gyöngyön égési nyomok látszanak. 

Jól kiégetett, fekete színű s felületén fényesre simított nagy agyag-gyöngy (virtl). 
Egy cserépdarabból készült s közepén picziny lyukkal átfúrt korong. A cserépnek 

agyagja durva szemcsékkel kevert. Hogy edénytöredékből készült, azt még a rajta maradt 
bütyök-dísz is bizonyítja. 

Picziny, legfeljebb gyermekjátékra használható edényke. Felső része szóles henger 
alakú, alsó fele pedig igen picziny fenékben végződik; hasas részén picziny bütykökkel van 
díszítve. Alakja teliát azonos azon csinos edényekkel, melyek majdnem kizárólagosan a zsu-
gorítva fekvő halottak mellett találtatnak s többnyire élénk vörös színre vannak festve. 

Merőke alakú agyag kanálnak töredéke. 
Számos edénytöredék s két szarv alakú, függőlegesen átlyukasztott csúcsos edényfül. 
Néhány munkálatlan szarvasagancs s számos állati csontdarab. 
Egy puha homokkődarab, melynek egész felső sima lapját vastag lemezben vasoxyd 

festék borítja. Már ismételten akadtunk ily kőlapokra, melyeken a vörös festék-pép még meg-
maradt. 

193. szám. Az előbbeni árok mellett, a mostani felszíntől számítva csak 34 ctm. 
mélyen, a fekete korlianyrétegben egy fiatal egyénnek csontvázára akadtunk. Összezsugorí-

Dr. L. Lindenschmidt «Alterliümer unserer heidnischer Vorzeit » I. В. 12. Heft Tuf. I. Nro. 4. 
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tása ép olyan volt. mint minőt a sáncz közepén levő temetőben annyi halottnál szemlélhet-
tünk, t. i. karjai visszahajtottak, úgy hogy ujjai alsó állkapczáját, láb-sarkával pedig majdnem 
medenczecsontját érinti. Irányítása azonban egészen elütött a sáncz közepén levő halottak-
tól, ugyanis bal oldalán feküdt, úgy hogy feje nyugotnak, lába keletnek volt s arczezal észak-
nak fordúlt. Csontváza ép s feje erősen dolichocephal. Feje alatt egy nagyobb s teste hosz-
szában több apró vörösre égett agyagdarabot találtam. A körülötte levő apró bütykökkel díszí-
tett edények agyagja durva nagy szemcsékkel kevert s rendkívül porladozó, úgy hogy egész 
apró darabkákra mállottak azok szét. 

E megmenthetetlen edényeken kívül egy nagyobb nucleus s négy silex penge képezte 
a halottnak mellékletét. 

194. szám. Az előbbeni halottól tíz lépésnyire nyugot felé, a fekete korhanyrétegben 
70 ctm. mélyen ismét egy zsugorítva fekvő halottra akadtunk. Felső és alsó karja, valamint 
felső és alsó lábszárai erősen vannak egymásra visszahajlítva, ép úgy, mint a sáncz közepén 
talált zsugorítva fekvő halottaknál, csak az irányítása különbözik azoktól. Ugyanis feje kelet-, 
lába pedig nyugoti irányban van, s bal oldalán fekszik, úgy hogy arczczal délnek néz. Irá-
nyítása tehát teljesen ellentéte az előbbeni halottnak s egyik sem egyezik meg a sáncz köze-
pén levő zsugorított halottaknak irányításával, mely ott kivétel nélkül valamennyinél a leg-
szigorúbb egyformaságban volt alkalmazva. 

Feje erősen dolichocephal, mint az eddigi halottaknál kivétel nélkül, teste is kissé 
görnyedten fekszik s igen erős és nagy lábszárai után következtetve, nagy termetű egyén 
lehetett. Feltűnő volt, hogy mind a két lábfeje hiányzott. Mind a két alsó lábszár egészen tövében 
nem sima vágást, hanem egyenetlen törést mutat, a mi kétségtelenül csak azt bizonyítja, hogy 
nem életében történt e törés. Miután a munkások a váll táján akadtak a csontvázra s azután 
sajátkezűleg magam takartam fel a legnagyobb óvatossággal az egész csontvázat -— teljesen 
ki van zárva a lehetőség, hogy jelen ásatások alkalmával tűntek volna el a lábfejek. 

Már tavai az egyik különben ép, csontváznál is hiányoztak a lábfejek, pedig ugyan-
akkor szintén sajátkezűleg takartam fel a csontvázat. Csak hangsúlyozom e ténynek ismét-
lését a nélkül, hogy arra vonatkozó — talán amúgy is haszontalan — combinatióba eresz-
kedném. 

Melléklete a következő : 
A váll táján egy teljesen ép csiszolt kő-balta. Egyik végén éles, a másikon tompa. 

Átfúrása nincs egészen a közepén, hanem valamivel közelebb esik tompa fokához. Az átfúrt 
lyuk egyik oldalon nagyobb mint a másikon, átmérője ugyanis egyik oldalán 2 ctmóter, a 
másikon 1*8 ctméter. Az egész balta hossza 11*5 ctm, s szélessége a közepén 4 ctm. 
A mellkas végén egy picziny obsidian s egy silex szilánk találtatott. 

A csontváz háta mögött egy, belső részén vörösre mázolt nagy lapos tálnak töredékei 
hevertek, melyek ugyanolyan alaknak, mint a sáncz közepén a halottak mellett talált nagy 
talpcsöves edények felső tálpereme. Lehetséges, hogy ez is eredetileg ilyen volt, azonban a 
csőből nem találtunk semmiféle részletet. Agyagja különben fekete színű, durva nagy szem-
csékkel kevert s igen porladozó. 

Közetlenül a halott előtt egy igen csinos kis díszedényt sikerült egészen ép állapot-
ban megmentenünk. Felső része félgömb alakú, alsó féle pedig felfordított csonka kúphoz 
hasonlít s így igen szíik fenékben végződik. Fölül kerek nyílása van, a nélkül, bog}7 kiemel-
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kedő nyaka volna, füle sincsen, hanem hasas részén apró bütykökkel van díszítve. Agyagja 
tisztán iszapolt s igen vékony falazatú, fekete színű s könnyen letörölhető élénk vörös színű 
festésnek nyomai láthatók egész külsején. Belső fele csak a nyílás körül van egy újnyi szé-
lességben vörösre mázolva. Ugyanezen alakú díszedénykék a sáncz közepén talált zsugorított 
halottaknál igen gyakran fordúltak elő. 

A számos töredékből következtetve, volt ugyan még a halott körül több edény, 
melyek azonban teljesen elporladtak. 

Közvetlenül a halott arcza előtt, de a csontváz niveaujánál 23 ctm.-rel mélyebben 
egy tűzhely volt, mely nemcsak a földet égette vastag rétegben vörösre, hanem szalmatö-
rekkel kevert s kiégetett agyagdarabok is voltak közte, a mi arra enged következtetni, hogy 
a tűzhely le volt sározva. A tűzhely körül kevés edénytöredék között sok állati csontdarab 
hevert, melyek jó részben apró szilánkokra voltak hasogatva. 

A tűz még a csontváz alatti földet is igen vékony rétegben vörösre égette, s így 
lehetséges, hogy temetkezési szertartás végett raktak előbb tüzet ugyanazon helyen, hová a 
halottat temették, a csontvázon azonban az égésnek legcsekélyebb nyoma sincs. 

195. szám. Az előbbeni halottól négy lépésnyire délkelet felé, 48 ctm. mélységben, a 
föld erős égési nyomokat mutatott s körülötte szalmatörekkel kevert s felső részén lesimított 
agyagdarab hevert, a mi arra enged következtetni, hogy ez egy feldúlt tűzhely lehetett, mely 
körül három silex penge, kevés csontszilánk s apró edénytöredékeken kívül semmi más tárgy 
nem találtatott. 

196. szám. E szám alatt csak a számos árokban elszórtan talált tárgyakat sorolom elő, 
hol azonban sem lakás, sem tűzhely nem mutatkozott. 

Két darab, nem egészen öt milliméter vastag bronz sodrony. Az egyik egy nagy 
tűnek alsó hegyes vége s számos párhuzamosan haladó hullámvonal karczoltatott rá csak 
csekély mélységben, annak hosszában. 

Egy puha homokkőből készült öntőminta töredéke, melyben egy 5 milliméter vastag 
s 4*6 ctm. átmérőjű karikát öntöttek. Oldalán 1 ctm. széles csatornája van az érez beönté-
sére. Csak azon egy oldalán van simára csiszolva, melyre a minta vésetett, a többi oldalon 
egyenletlen a kőnek felülete. 

Egy fehér kőből csiszolt, tojásdad alakú, 9 ctm. hosszú s 3*5 ctm. szóles véső. 
A nyélbe illő vége vastag ós tompa, másik végén az éle félköríves. 

Egy 2*5 ctm. átmérőjű golyócska szürke színű kőből, mely simításra használtatott 
s ez által két ellentett oldalán erős csiszolásnak nyomát mutatja. 

Három nagy őrlő kőnek alsó része. 
Egy, kő-eszközök csiszolására használt nagy kő-lap, melynek egyik felülete teknő-

alakiian kopott ki. 
Hat darab, részben csiszolt dolgozó kő s néhány munkálatlan patakkavics. 
Egy a pengék előállításánál használt hasogató kő, mely a hosszú használat folytán 

minden sarkán tompára kopva, egészen gömbölyű alakot nyert. 
Hét nagy nucleus ; tizenhat szabályos penge ; hat vakaró, egy fúró s huszonkét 

hasznavehetetlen hulladékdarab, valamennyi silexből és jáspisból. Az egyik silex pengének 
fele részén, egész hosszában, fekete színű szurokhoz hasonló anyag tapad, melylyel a 
penge nyélbe volt erősítve úgy, hogy fürészhez hasonlóan használtatott. 

Archíeologiai Közlemények. XYI. kötet. 
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Egy szarvas-agancsnak 19 ctm. hosszú vége. Vastagabb végén köröskörül csekély 
mélységű bevágást eszközöltek s csak azután törték le. Azon kívül még két helyen vannak 
azon csekély mélységű bevágások kezdve. 

Egy másik, vastagabb végén simára levágott, másik végén pedig faragás- és csiszo-
lással hegyesre dolgozott agancsdarab. 

Öt darab csiszolt csonttü. Kettő ezek közül mind a két végén ki van hegyesít ve. Az 
egyik erős csontszilánkból készült példány középső részén 2 ctm. vastag s vége igen hegyesre 
van csiszolva. 

Egy vasoxyd darab, mely mindenik oldalán sima a dörzsölés folytán. 
Egy 2'7 ctm. átmérőjű, jól kiégetett agyag-golyó. 
Edénydarabból tördeléssel készített 3'4 ctm. átmérőjű cserép-korong. 
Hét darab, jól kiégetett s átfúrt agyagpyramis. Az egyiknek felső csonka részébe 

ferde kereszt van mélyítve. 
Nyolcz különböző alakú és nagyságú agyaggyöngy. (Wirtl.) 
Négy darab, a nyél számára rövid átfúrt szárú agyagkanál töredéke. 
Egy talpcsöves edénynek alacsony talpa. 
Egy nagy edényborítónak 8 ctm. széles durva markolata. 
Számos, igen kezdetleges módon díszített, durva edénytöredék ; sok felhasogatott s 

részben megégett állati csont- és agancsdarabok. 
197. szám. Ismét eg}7 zsugorítva fekvő halott. Feje nyugot, lába kelet felé volt s 

jobb oldalt fekve délnek néz. Keze szabályosan van visszahajtva, úgy hogy ujjaival alsó 
állkapczáját érinti; lába azonban a medenczecsonttól csak 16 ctm.-nyire állott ki s ott 
mind a két lábszára le van vágva. Ez újabban feltárt temetőben a lábcsonkításnak ez már har-
madik esete. Koponyáját a fölötte nőtt fa gyökerei teljesen átjárták s ez által darabokra tör-
ték. Daczára annak, hogy a lösz-rétegen fekszik, mélysége a mostani felszíntől számítva 
csak 47 ctméter. 

Melléklete csak néhány silex pengéből s egy igen csinos ép edénykéből állott. Az 
edény agyagja szemcsétől ment, iszapolt ; egyik felén egészen feketére égett, másik fele pedig 

XV. barnavörös színű. Az égetés folytán a barna felén függélyes repedés támadt. Alakja igen 
147. a, I). e g j n o g g eddig még a zsugorított halottaknál nem fordult elő. Alul 2 ctm. magastalpja 

van ; középső öblös része háromszögekkel díszített, melyek 3 mm. széles párhuzamos 
barázdákkal töltettek lu, azonfelül két ellen tett oldalán egy-egy centiméter hosszú, csúcsos 
nyujtványa van, melyek függélyesen vannak átlyukasztva; nyaka sima s lelapított pereme 
kissé kifelé kanyarodik. Az egész edénynek magassága 9 ctm. 

198. szám. A csontvázak közötti helyen több árokból, a következő elszórt tárgyak 
kerültek elő: 

Két nagy nucleus ; három vakaró ; tíz szabályos penge ; nyolcz, a pengehasogatás 
alkalmával fenmaradt hasznavehetetlen hulladék darab. Öt silexnek kivételével a többi 
valamennyi jáspisból való. 

Két nagy őrlőkőnek alsó része s néhány munkálatlan patakkavics. 
Egy jáspis kőnek görélye, melyről pengéket hasogattak, de egyik oldalán meghagya-

tott még a görélynek kérge. Kétségtelen tehát, liog}7 szerszámaikat részben legalább azon 
kovanemű görélyekből szedték, melyeket a víz hordott a közeli völgyekbe. Különben meg-



179 

állapíttatott már, hogy a kőanyagnak legnagyobb része a körülbelül három órai távolságra 
fekvő egregyi fővölgyből származik. 

Egy 11 ctm. hosszú, háromszögű, csiszolt homokkő. 
Egy erős csontszilánkból készült, s egyik végén élesre csiszolt simító eszköz. 
Néhány munkálatlan agancs-töredék ; két zerge-szarv és néhány vadkan-agyar. 
Két középnagyságú átfúrt s feketére égett agyag-gyöngy (virtl). 
Egy, a közepén nagy lyukkal átfúrt, lapos agyag-korong. Agyagja nagy mészdarabok-

r 

kai kevert s kőkeménységűre égett; felülete durva ragyás s nincs is lesimítva. Atmerője 
ír5 ctm., a lyuk átmérője 1 ctm. 

Két függélyesen átlyukasztott, szarv alakú, csúcsos edényfül, melyek a törésrészen, 
valamint a csiícsán egészen tompára koptak. Agyagjuk mészszemcsékkel kevert. 

Egy nagy edényborítónak töredéke. Félköríves markolatának töve mind a két oldalon 
három vastag bütyökkel van díszítve. 

Számos durva s bütykökkel díszített edénytöredék. 
Egy nagy liomokkő-lap, melynek felületén három 7 ctm. széles, teknő alakú mélye-

dés látható. Mind a három mélyedésen vastagon tapad a vörös vasoxyd festék. Kétséget kizá-
rólag festékdörzsölésre használtatott. 

199. szám. Az előbbeni halottak mellett 75 ctm. mélyen, ismét egy zsugorítva fekvő 
csontváz. Feje hiányzott, a többi csontok pedig meglehetős éjj állapotban maradtak meg s 
nem voltak bolygatva. Lába nyugotnak, törzse keletnek volt s bal oldalán fekve délnek for-
dult. Melléklete : 

Két hosszú silex penge. 
Ugyanolyan magas talpcsöves edény, minőt a sáncz közepén levő temetőben majd 

minden halottnál találtunk. Agyagja fekete színű, szemcsékkel kevert s egész felületén vö-
rösre mázolt. Talpcsöve és a tál-rész egészen széjjel mállott s csak azon bütykökkel díszí-
tett középső részt menthettük meg, hol a cső a tálat éri. 

Eredetileg még több edényt raktak a halott mellé, de azok mind oly tökéletlenül 
voltak égetve, hogy csak apró darabkák maradtak azokból. 

200. szám. Az előbbeni halottnak egész közelében, egy magányosan fekvő doliclio-
ceplial koponyára akadtunk. Lehetséges, hogy ez az előbbeni fej nélkül talált csontváz kopo-
nyája volt s talán későbbi, a jelen üregben fekvő, csontváznak eltemetése alkalmával lett 
véletlenül törzsétől elválasztva. 

Jelen üregben tehát e magányos koponyán kívül 87 ctm. mélységben egy teljesen 
ép, zsugorítva fekvő csontvázat találtunk. Feje kelet, lába nyugot felé volt s bal oldalán 
fekve délnek fordult. Melléklete: 

Háta mögött a szokásos talpcsöves edény, mely egész felületén vörös mázolásnak 
hordja nyomát, agyagja azonban oly porhanyós, hogy csak középső részét sikerült épen 
kiemelni, a tál széle s a cső alsó része — mint rendesen — most is szótmállott. 

Feje mögött egy, majdnem négyszögletű, fehér kőből csiszolt véső. A nyélbe való 
része tompa, másik végén pedig élesre csiszoltatott. Szélessége 3 ctm. s magassága 2*7 ctm. 

Ágyéka táján két igen csinos s nagy jáspis penge. 
201. szám. Ismét 29 ctm. mélyen egy csontváz, melynek részei nem voltak termé-

szetes összefüggésben, hanem összevissza hevertek. E feldúlt csontváz mellett három silex 
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pengét s a szokásos magas talpcsöves edényt találtuk. Ez utóbbi is össze volt törve, de 
darabjaiból össze lehetett az egészet állítani. Külseje szintén vörösre mázoltatott s néhány 
bütyökkel van diszítve. 

202. szám. Egészen az előbbeni mellett 38 ctm. mélyen, a löszrétegen egy fiatal 
egyénnek csontvázát találtuk. Feje kelet, lába nyugati irányban volt, dél felé fordultán bal 
felén feküdt. Karjai visszahajtottak, úgy hogy ujjaival feje alá nyúlt, lábai is oly erősen szo-
ríttattak össze, hogy felső s alsó lábszárai majdnem párhuzamosan fekszenek egymás mellett. 
Melléklete : 

Egy csiszolt kő-baltának fele része. Törése az átfúrt lyuknál történt. A hosszú hasz-
nálat folytán tompa foka is nagyon ki van tördelve. Szélessége a közepén 5 ctm. Az átfúrt 
lyuk átmérője 5 ctm. 

Egy 12 ctm. hosszú s 2 ctm. széles, jáspisból hasogatott szép késpenge. 
Lába végén egy erős s igen nagy fazék. Alakja ugyanolyan, minő a zsugorítva fekvő 

halottaknál igen gyakran fordul elő (v. ö. XX, 230), csakhogy ily nagyságban eddig még 
nem fordult elő. Alsó fele felfordított csonkakúp, felső része pedig szabályos félgömb, mely-
nek közepén minden perem nélkül egy kerek nyilás van. Hasas részén gömbölyű, erős büty-
kökkel, 12 centiméterrel magasabban pedig kisebb lapos nyujtványokkal, melyek ép úgy, 
mint a bütykök vízszintesen vannak átfúrva. Az egész edény magassága 42 ctm. Átmérője a 
hasas részen 37 ctm., fenekén pedig 14*5 ctm. Agyagja fehér mészszemcsékkel kevert s igen 
keményre égett. Oldalfalai valamivel vastagabbak egy centiméternél. Az edény fenekén igen 
picziny állatkának körülbelül 50 — 60 darab apró ép csontjait találtuk, melyek leghosszabbika 
1 '8 centiméter. Az edényben azonfelül még egy fossil kagylóból faragott nagy gyöngy 
volt, melynek felületén fényes barna máz tapad. Magassága 1 ctm. s átmérője l ' l ctm. Az 
átfúrt lyuk átmérője nem egészen 6 milliméter. Bizonyára csak véletlenül hullott e magányos 
gyöngyszem, temetés alkalmával, a nagy edény fenekére, mert az ételekből fenmaradt cson-
tok- vagy szenesedett magneműeken kívül a halottak edényeiben rendesen más nem találta-
tott. Egyetlen egy eset volt a sáncz közepén levő temetőben, midőn egy picziny edénykében 
egy egész füzérre való kagylóból faragott gyöngyöket találtunk. 

203. szám. Az előbbeni csontváz mellett 34 ctm. mélyen, egy erősen korhadt, zsu-
gorítva fekvő csontváz. Feje keleti, lába nyugati irányban volt, bal felén feküdt s délnek 
fordult. Melléklete : 

Egy 10 ctm. hosszú csiszolt csont-tü. 
Egy porladozó agyagú s külsején vörösre mázolt talpcsöves edénynek középső 

része. A cső alja s a tál széle apró darabokra törött, melyeket nem lehetett már össze-
állítani. 

204. szám. Csak egy lépéssel odább nyugot felé 43 ctm. mélyen, egy feltűnően nagy 
egyénnek erősen korhadt, zsugorítva fekvő csontváza. Feje keleti, lába nyugoti irányban volt, 
bal oldalán feküdt s délnek fordult. Feje teljesen össze volt zúzva s lába nagyon erősen 
összeszorítva. A mellette volt s apró darabokra mállott edényeken kívül csak egy igen sza-
bályosan hasogatott 10 ctm. hosszú silex kést találtunk. 

205. szám. Két lépéssel tovább nyugot felé 33 ctm. mélyen ismét egy zsugorítva 
fekvő csontváz. Feje keleti, lába nyugati irányban volt, bal oldalán feküdt s délnek fordult. 
Kezeujjai koponyája alatt feküdtek s teste alá húzott lábszárai igen erősen voltak össze-
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szorítva. Apró darabokra törött, porhanyu s így megmenthetetlen edényeken kívül csak két 
apró jáspis pengét találtunk mellette. 

206. szám. Az előbbeni halottak fölött, tehát nagyobb területen, a humusrétegben 
elszórtan következő tárgyak találtattak : 

ü t nagy jáspis nucleus. Nagyobbrészt csak igen keskeny pengéket hasogattak azokról. 
Kilencz szabályos penge ; az egyik fekete obsidián, a többi jáspis és silex. 
Öt darab a penge liasogatás alkalmával fenmaradt kisebb-nagyobb hulladék-kő, 

jáspisból és silexből. 
Egy őrlő-kő alsó részének töredéke. 
Egy 30 ctm. hosszú agancs-hegy. Vastagabb végén simára van vágva. 
Igen erős agancs-rózsából készült, átfúrt balta. Hossza 14 ctm., szélessége a közepén 

8 ctm. Az átfúrt lyuk átmérője 2'íi ctm. 
Quarz szemcsékkel kevert s igen keményre égett agyagból készült kanál átfúrt nyujt-

ványnyal. A nyél beillesztésére készült nyujtvány igen vastag, úgy hogy a lyuknak átmé-
rője azon 2 centiméter. 

Üt szarv alakú, függélyesen átlyukasztott csficsos edényfül, melyek a törés részen, 
valamint csúcsain tompára koptak. 

Egy igen durva, henger alakú edényke. Belseje tölcsér alakban feneke felé szűkebb 
s ürfogata oly csekély, hogy csak a kéznek kis ujja férhet abba. Agyagja durva szemcsékkel 
kevert s vörösre égett. Magassága 6 ctm. s átmerője 3 ctm. 

Durva talpcsöves edénykének töredéke. Agyagja ugyanolyan, mint az előbbenié. 
Számos edénytöredék; bos priscus szarvak s sok állati csontdarab. 
207. szám. Az előbbeni halottak mellett 64 ctm. mélyen ismét egy zsugorítva fekvő 

csontváz. Irányítása ugyanolyan volt, mint a legtöbbnél ez újabban feltalált temetőben, 
t. i. feje keleti s erősen összehúzott lába nyugati irányban feküdt s bal oldalára fordulva 
délnek nézett. Feje körül néhány vörösre égett agyag-darabka hevert. A csontváz lába 
fölött levő rétegben az elöbbeninél 1!) ctméterrel magasabban egy körülbelül 3—4 éves 
gyermeknek zfizott koponyáját s igen korhadt csontjait találtuk, melyekről azonban sem 
fekvési helyzetét, sem irányítását nem constatálhattuk. Valószínű, hogy itt ismét ugyanazon 
családhoz tartozó tagnak későbbi liozzátemetkezési esete forog fenn, mint azt a sáncz köze-
pén levő temetőben többszörösen tapasztaltuk. A gyermekcsontváz mellett teljesen ép álla-
potban találtuk meg a szokásos talpcsöves edényt, de egyebet semmit. E talpcsöves edény 
jóval kisebb a szokottaknál, miután a cső magassága csak 19 ctméter. Itt tehát ismét 
ugyanazon jelenség ismétlődik, mit a sáncz közepén levő temetőben is tapasztaltunk, hogy 
t. i. a talpcsöves edények nagysága mindig arányban van a halott korával, úgy hogy öreg 
halottaknál ez edények igen magasak s gyermekeknél kivétel nélkül piczinyek. A nagy csont-
váznak melléklete következőkből állott : 

A nyak táján egymás mellett fekvő vadkan-agyarnak szilánkjából készült két függe- ^ 
lék-dísz. Mind a kettő tövében, felfüggesztés czéljából át van fúrva s egyik oldalának egész 
hosszában kiélesítve. Az eddig elszórtan egyenkint talált példányoknál az élesre fent olda-
lokból következtetve hajlandó voltam azt hinni: hogy e kidolgozott agyarszilánkok tulaj don-
képen szerszámok, melyek a nyers edénynek idomításánál igen czélszerűen használtathattak. 
A jelen eset, midőn mind a kettőt együtt a nyak táján találjuk, kétséget kizárólag azt bizo-
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nyitja, liogy a nyakon hordott függök dísz gyanánt használtattak. Mind a kettő feltűnő 
nagy, az egyik 21, a másik 22 ctm. hosszú; az átfúrt résznél 3 ctm. szélesek s csúcsban 
végződnek. 

A váll táján egy igen szép s teljesen ép, csiszolt kőbalta. Az átfúráshoz közelebb eső 
vége tompa, a másik élesre csiszolt. Hossza 13 ctm. s szélessége a közepén 5'5 ctm. Az 
átfúrt lyuknak átmérője az egyik oldalán 2'3 ctm., a másik oldalán 2 ctm. 

A fejnél egy 36 ctm. magas talpcsöves edény, melynek talpcsöve teljesen ép állapot-
ban maradt meg s csak tányérját törte szét a reá nehezedő föld súlya. Felső részén, hol a 
cső a tányért érinti, négy bütyökkel diszíttetett s egész felületén a fekete agyag élénk vörös 
színű mázolásnak hordja nyomát. 

A mellkas táján egy igen vékony falazatú, fekete színű ép edény, mely felső öblös 
részén bütykökkel diszíttetett, alsó fele pedig felfordított csonkakúp alakú, igen picziny fenék-
ben végződik. 

208. szám. Az előbbenitől 70 ctméterrel odább 65 ctm. mélységben, egy erősen zsu-
gorított csontváz. Irányítása ugyanaz, mint az előbbeninél, t. i. feje keleti, lába nyugati 
irányban volt s bal oldalán fekve délnek nézett. Ujjaival ajkát érinté, valamint alsó és felső 
lábszárai majdnem párhuzamosan fekszenek egymás mellett. Melléklete: 

XV. 150. Y váll táján egy igen csinos s teljesen ép, csiszolt kőbalta. Hossza 12 ctm. Az 
átfúrt lyuk — melynek átmérője az egyik oldalán 2*1 ctm., a másik oldalán 1*9 ctm. — 
nincs egészen hosszúságának közepén, hanem valamivel közelebb esik tompa fokához. 
Daczára annak, hogy szélessége a közepén 5 ctm., tompa foka egész 2 ctm.-ig keskenyedik. 
Élénél mind a két oldalán a csiszolás tompa szöget képez. 

Lábánál a külsején vörösre festett szokásos talpcsöves edény. Agyagja rendkívül sok 
kőtörmelékkel kevert s így teljesen szétmállott. 

A talpcsöves edény mellett még két igen vékony falazatú s külsején vörösre festett 
edényke volt. Az egyik golyó alakú s bütykökkel diszített; a másik fölül magas nyakkal, 
középső része öblös s piczinyke fenéken végződik. Mind a kettőt csak részben sikerült 
reconstruálni. 

Teste körül elszórtan három jáspis penge. 
209. szám. Az előbbenitől alig egy lépéssel odább 68 ctm. mélyen, ismét egy zsugo-

rítva fekvő csontváz. Feje szintén kelet félé, lába nyugatnak volt, bal oldalán feküdt s délnek 
fordult. Kezének ujjait feje alatt találtuk s lába erősen össze volt húzva. Könyökénél egy, 
piczinyke vékony koponyájából s igen korhadt apró csontjaiból következtetve, alig néhány 
holnapos gyermeknek csontváza keresztben feküdt a nagy csontvázzal, mintha csak ölében 
tartaná azt. Melléklete: 

Lábánál a szokásos, vörösre festett talpcsöves edény. Elég erősen égett s így ép álla-
potban emelhettük ki e szép 40 ctm, magas példányt; az ép állapot azonban természetes, 
hogy csak a csőre érthető, tányérját itt is — mint majdnem kivétel nélkül — apró dara-
bokra törte a reá nehezedő föld súlya. Hogy a cső is teljesen ép állapotban maradt meg, 
annak köszönhető, hogy a temetés alkalmával reá hányt íöld, nem döntötte el, hanem egye-
nesen állva maradt. A csőbe tehát nem hatolt a föld, hanem egészen üresen találtuk. 
Mellette számos s legnagyobbrészt vörösre festett, igen porhanyó s így megmenthetetle-
nül szétmállott edénydarabok között a gyermeknek piczinyke talpcsöves edénye is előkerült. 
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Ер állapotban megmaradt talpcsd, mel v durva szemcsékkel kevert agyagból készült s magas-
sága csak 14 centiméter. 

A test körül elszórtan három jáspis nucleus s két penge találtatott. 
210. szám. Két lépéssel odább 69 ctm. mélyen ismét egy csontváz, mely azonban 

feldúlt állapotban találtatott. Melléklete : 
A szokásos vörösre festett talpcsöves tál, melyből azonban csak a középső része ma-

radt meg, az t. i., liol a talpcső a tálat érinti. 
Egy fehér kőből csiszolt, háromszög alakú tokba illő véső. Felső, tokba illő része 

igen keskeny és tompa, alsó végén pedig 4*5 ctm. széles éle kissé ívezetes. Magas-
sága 5*5 ctm. 

Egy japis nucleus és bárom penge. 
Számos, porhanyó, apró edénytöredék. 
211. szám. Az előbbenitől két lépéssel odább 68 ctm. mélyen, egy igen jól conser-

vait, zsugorítva fekvő csontváz, melynek koponyája is teljesen ép állapotban maradt meg. 
Keze s lába szintén erősen összehúzva bal oldalán fekszik s délnek fordul. Melléklete: 

A szokásos vörösre festett talpcsöves edény. Porhanyó agyagja miatt csak a középső 
része maradt épen, míg a tál széle s a talpcső alja szétmállott. 

Egy, a szokottnál jóval kisebb s feltűnően lapos, csiszolt kőbalta. A tompa fokához 
közelebb eső átfúrás I "4 centiméter. Hossza 9 ctm., szélessége a közepén 4 ctm. s vastag-
sága csak 1 *4 ctm. 

Tojásdad alakú, igen kezdetleges, ép edény. Négy ellentett oldalán függőlegesen 
összelapított nyujtványnyal. Magassága 10 ctm. Átmérője 15 és 19 ctm. 

Egy másik igen vékony falazatú s így nagyon törékeny edénykének töredékei. Csak 
fele részben lehetett az apró darabokat összeállítani. Öblös része apró bütykökkel díszített s 
alsó fele felfordított csonka kúphoz hasonlóan igen picziny fenékben végződik. Külseje a 
fekete alapon vörös mázolásnak hordja nyomát. 

A test körül elszórtan két jáspis nucleus, négy középnagyságú jáspis penge s egy 
keményre égett átfúrt agyag gyöngy (wirtl) hevert. 

212. szám. Az előbbeni halott közelében csak 37 ctméter mélységben, egy meglehe-
tősen korhadt csontváz. Feje keletnek, lába nyugotnak volt, bal oldalán feküdt s délnek for-
dult. Melléklete : 

Egy feltűnően picziny s aránytalanul vastag, báromszög alakú, csiszolt kőbalta, mely 
egy nagy baltának töredékéből készült. Tompa fokánál még most is tisztán látható az első 
átfúrás, melynél az eredeti balta ketté törött. Mostani második átfúrása egész közel esik 
tompa fokához. Hossza 7 ctm., vastagsága 2*5 ctm. s tompa fokánál 4 centiméter. 

Teste körül elszórtan öt jáspis pengét s egy lapos 7 ctm. bosszú, simításra használt 
kavicsot találtunk. 

Összes edényei apró darabokban hevertek, melyekből egyetlen egyet sem sikerült 
csak félig is összeállítani, azt azonban constatálhattam, liogy a szokásos talpcsöves edény 
nem hiányzott azok közül. Az edény darabok között egy kerekre tördelt cserépdarab volt, 
melynek közepén megkezdték az átfúrást, de abban hagyták. 

213. szám. Az előbbeni halott közelében csak 34 ctm. mélyen, egy szintén meglehe-
tősen korhadt csontváz, melynek koponyáját össze-vissza járták s darabokra tördelték a 
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fölötte nőtt fának gyökerei. Feje kelet s erősen összehúzott lába nyugotnak volt, bal oldalán 
feküdt s délnek fordult kinyújtott tenyere pedig egészen feje alá nyulott. Melléklete: 

Lábánál egy külsején vörösre festett, picziny, talpcsöves edény. Tála letörött, a telje-
sen ép állapotban maradt talpcső magassága 17 ctm. 

A térd és könyök között egy csoportban három kisebb edény. Mind a három iszapolt 
agyagból készült, szürke színű s igen vékony falazata egész külsején valamint peremének 
belső részén is élénk vörös színűre van festve s apró bütykökkel díszítve. Az egyik gömb 
alakú, melyből öblös részénél jóval szűkebb nyaka emelkedik ki magasra. A másik kettő 
magas tágas nyílással, középső teste csak kevéssé domborodik ki s feneke sem nagyon szűk. 
A halottak mellett talált e kis edényeknek soha sincs fülök. 

Teste körül elszórtan öt jáspis penge hevert s apróra törött állati csontokat is talál-
tunk ott. 

214. szám. Az előbbeni mellett 23 ctm. mélyen ismét egy szabályos zsugorított 
csontváz. Feje kelet, lába nyugot felé volt, szintén bal oldalán feküdt s délnek fordult. 
Melléklete : 

Lábánál a vörösre festett nagy talpcsöves edény. Agyagja mint rendesen sok kőtör-
melékkel kevert s így nagyon porhanyó. Talpcsövének alsó része s a tál széle is lemállott. 

Közetlenűl a talpcsöves tál mellett még három nagyobb edényt találtunk. Az egyik: 
felfordított csonkakúp alakú tál, pereméből négy ellentett oldalán picziny csúcsos nyujtvá-
nyok emelkednek ki függélyes irányban, oldalfalai négy nagyobb bütyökkel vannak díszítve. 
Agyagja apró szemcsékkel, de elég tökéletesen van kiégetve, úgy hogy darabjaiból teljesen 
össze lehetett állítani. Magassága 7 ctm. Átmérője a pereménél 22 ctm., a fenekén pedig 
9 ctm. A második, darabjaiból teljesen összeállított példány alakra nézve az előbbenihez 
hasonló, csak hogy oldalfalai jobban a magasba emelkednek. A peremén nincsenek meg a 
csúcsos nyujtványok, oldalfalai négy nagy bütyökkel vannak ellátva, melyek függélyes irány-
ban laposra nyomattak. Agyagja szintén apró mészszemcsékkel kevert s elég keményre van 
égetve. Magassága 11 ctm. Átmérője fölül 24 ctm., fenekén pedig 12 ctm. Az egész tál 
nagyon kezdetleges kivitelű s felülete igen egyenletlen. A harmadik, különben igen tökélete-
sen kiégett vörös színű edényből csak néhány darab volt meg. Egyik oldalfalán vízszintes 
irányban alkalmazott félhold alakú nyujtvány volt. 

Feje fölött egy trapéz alakú, szürke kőből csiszolt véső. Igen széppé teszik azt a 
szürke kőben levő párhuzamos fekete vonalak. Hossza 5 ctm. Szélessége: az élénél 3*5 ctm., 
a nyélbe illő tompa végénél pedig 2 ctm. 

Könyökénél egy csoportban igen vékony falazatú, külsején vörösre festett s apró 
bütykökkel díszített edényeknek nagyon picziny darabkái. Körülbelül három edényből ered-
hettek, de egyetlen egyet sem sikerült összeállítani. 

A test körül elszórtan még négy jáspis pengét s feltörött állati csontdarabokat 
találtunk. 

215. szám. Elszórtan a felső rétegben következő tárgyakra akadtunk: 
Három csiszolt s átfúrt kőbaltának fele része. Valamennyi az átfúrásnál törött ketté. 

Az egyiknek csiszolása igen izlésteljes, miután hosszában négy kiálló bordája van. 
Négy nagy nucleus: négy penge; három vakaró s hat, a penge-hasogatás alkalmából 

maradt hasznavehetetlen hulladékdarab, valamennyi silexből és jáspisból. 
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Egy teljesen ép, hossznégyszög alakú nagy őrlőkönek alsó fele. Alsó oldala nagyjában 
kissé doniborúra van kifaragva s csiszolt fele hosszában homorú. Hossza 44 ctm. szélessége 
26 ctm. 

Egy csiszolt csont tű s három munkálatlan patakkavics. 
Egy szarvasagancsból készült széles simító eszköz. 
Egy belsején mélyen kivájt s hegyén ékalakúan kidolgozott agancs-eszköz. 
Három munkálatlan agancsdarab, egy vadkan-agyar s egy bos priscus szarva. 
Egy tölcsér alakú, átfúrt s keményre égett agyag gyöngy (wirtl). 
Egy jól kiégett s egész hosszában átlyukasztott agyag henger. 
Négy különböző nagyságú s átfúrt agyag pyramis, az egyik felső csonka részén ferde 

kereszttel s a másik mélyített ponttal. 
Számos edénytöredék s állati csontdarabok. 
216. szám. Az előbbeni halottak mellett 62 ctm. mélyen, ismét egy zsugorítva fekvő 

csontváz. Feje kelet felé, lába pedig nyugotnak volt, bal oldalán feküdt s délnek fordult. 
Lábszárai nem voltak annyira összeszorítva, liogy felső és alsó lábszárai párhuzamosan 
feküdnének, hanem egyenes irányban fekvő felső testtel a felső lábszárak 90 foknyi szöget 
képeznek; alsó lábszárai is a felsőkkel ugyanilyen szög alatt hajlottak. Melléklete : 

Feje hátsó részénél, egymás mellett, egy csiszolt, átfúrt kőbalta s egy tokba illő szürke 
kőből csiszolt véső. A balta — mivel vastagsága csak 2*3 ctm. — aránylag nagyon lapos-
nak mondható. Vastagságának mind a két oldalán kissé kiálló gerincze van. Hossza 15 ctm., 
szélessége a közepén 5 ctm. s tompa fokánál 1*3 ctm. A nyél számára készült lyuknak belső 
oldalán tisztán kivehetők a fúrás következtében eredt párhuzamos karczolatok s a lyuk csak 
3 centiméternyire esik a baltának tompa fokától. A trapéz alakú vésőnek éle szinte metsző, 
tompa fokánál pedig majdnem egy centiméter vastag. Magassága 4 ctm. s szélessége vagyis 
élénél 3*5 ctm., fölül pedig 1*4 ctm. 

A test körül elszórtan három hosszú penge és két nucleus. 
Lábfejénél a szokásos talpcsöves edény, melynek csöve apró darabokra törött; tála 

azonban majdnem egészen ép állapotban maradt meg. Agyagja — mint valamennyinél — 
durva szemcsékkel kevert s külsején vörös színű mázolásnak mutatja nyomát. Volt ugyan e 
talpcsöves tál mellett még több edény is, de azok apró darabokra mállottak szót. 

217. szám. Az előbbeni halottnak egész közelében 36 ctm. mélyen, még a lmmus-
rétegben, ismét egy zsugorítva fekvő csontváz. Feje keletnek volt, lába pedig nyugotnak, bal 
oldalán feküdt s arczczal délnek fordult. Lábszárai erősen össze voltak húzva s kezének ujjai 
álkapczáját érinték. Melléklete: 

Vállánál, egymás mellett fekve, egy csiszolt s átfúrt kőbalta s egy szürke kőből csi-
szolt véső. A balta nemcsak éle, hanem tompa foka felé is keskenyedik. A tompa fokához 
kissé közelebb eső átfúrt lyukon szinte feltűnő, hogy a lyuknak átmérője az egyik oldalán 
1*9 ctm., a másik oldalán pedig 2*3 ctm. A baltának hossza 15 ctm., szélessége a közepén 
5 ctm. s vastagsága 3*5 ctm. A csiszolt véső majdnem hossznógyszög alakú. Magassága 
4*2 ctm. s szélessége alúl 3*4 ctm., fölül pedig 2.5 ctm. 

Térdével az egyenesen álló talpcsöves edényt érinti, mely, bármennyire vagyok is 
ellensége e kifejezésnek, a maga nemében unicumnak mondható. Különlegessége abban áll, XV. 151. 
hogy a tál nem fekszik kezetlenül a talpcsőnek tetején, hanem a csőnek felső végére alkal-
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mázott négy erős könyökre támaszkodik. Mind a négy könyök a hajlási szögnél át van fúrva. 
A 42 ctm. hosszú cső, alsó végében nyitott, fölül pedig zárt. E felső zárt rósz alatt 5 centi-
méter mélyen, négy ellentett oldalán átfúrt bütykök vannak. A 41 centiméter átmérőjű 
tál nem egészen lapos, hanem 7'5 ctm. mély. Közel pereméhez köröskörül csak kissé észre-
vehető hajlás, mely azonban csak a tálnak külső oldalán látható. A tálnak e csupán díszí-
tésből alkalmazott hajlásánál, négy ellentett oldalán szintén átfúrt erős bütykök. Mind-
egyik könyök 3 centiméter vastag s a cső ós tál közötti szabad ür 4 centiméter. Az egész 
edénynek magassága 54 ctm. Daczára annak, hogy már a földben számtalan darabra volt ez 
edény törve, de az egész tálat, összes könyökeit s a csőnek felső részét teljesen össze lehetett 
állítani s csak a csőnek alsó végét kellett gypszből újra készíteni. Az edények agyagja 
szemcsékkel kevert, mindamellett elég keményre égett s egész felülete élénk vörös színű 
festésnek mutatja nyomát. 

E karokra támaszkodó halotti edény élénken emlékeztet a homeri eposban leírt 
Nestor poharának itodpivsc1 vagyis támaszaira. A mykenäi sírokból került elő egy arany 
edény, mely találó analógiát képez Nestor poharával s ez egy magas talpcsövön álló edény. 
A felső edényt két Tcodp.éveç vagyis támasz köti össze a magas talpcsőnek aljával. Hasonló edény 
a Capua melletti Diana-templomban is találtatott.2 Érdekes, a mit Helbig említ, hogy t. i. a 
támaszoknak alkalmazása az edényekre a homéri idők után még az etruskoknál is szokásban 
volt s egy Kr. sz. előtti VI. századbeli cœretani3 sírból két egészen hasonló bronz edények-

nek rajzát adja, melyeknek szemlélete első pillanatra a lengyeli halottaknak magas talpcsö-
ves edényeit juttatják eszünkbe. Ez etrusk példányok szintén magas talpcsöveken álló edé-
nyek, a melyeken a felső edény alja egyenes lemezeken támaszkodik a talpcső aljára és pedig 
az egyik példányon két, a másikon pedig három ilyen támasz van. E hasonlatosság ismét 
csak ujjmutatás Lengyelről Mykenä s a homeri epos színhelyére, de azon események 
előtti időkbe. 

Könyökénél egy iszapolt agyagból készült, igen vékony falazatú edényke. Külseje 
élénk vörös színűre van festve s apró bütykökkel díszítve. 

Az imént említett csontváz alatt és pedig 17 centiméterrel mélyebben, két egymáson 
fekvő ép koponya mutatkozott. A felső koponya fiatal egyéntől ered, s alig érthető, hogy 
semmi más hozzátartozandó csont nem találtatott mellette. A második koponya egy teljesen 
ép csontváznak volt a feje. A csontváznak erősen összehúzott lábai szintén nyugot felé nyúl-
tak s bal oldalán fekve délnek fordult. Igen tisztán látszott, hogy kinyújtott tenyerével bal 
szemét fedi. 

Közetlenül feje fölött egy fekete kőből csiszolt, igen szép, átfúrt balta s ennek éle 
mellett egy kőből csiszolt nagy véső találtatott. A balta annyiban ritka példány, hogy felü-
letén egész hosszában nyolcz — habár csak kissé kiálló — gerinczet csiszoltak. Legszélesebb 
a balta ott, hol át van fúrva, átfúrása azonhan közelebb esik tompa fokához s nemcsak hosszú 
éle felé, hanem tompa foka felé is kissé keskenyedik. Hossza 19 ctm. Szélessége az átfúrás-
nál 5'5 ctm. s tompa fokánál 2'5 ctm. A szintén fekete kőből csiszolt véső háromszög alakú, 

1 W. Helbig: «Das Homerische Epos aus den Denkmälern erläutert» 237. lap. stb. 
2 W. Helbig : u. o. 274. 

Helbig: u. o. 274. idézve «Bulletino dell'Inst.» 1881. p. 163. n. 12. 13. 
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csakhogy tokba illő vége nem szögletes, hanem tompa. Hossza 7 ctm. s szélessége az élé-
nél 4 ctm. 

Lábánál, tehát közetlenűl az előbbeni halottnak könyökös szép talpcsöves tála mel-
lett, az edényeknek egész raktára volt, melyek azonban mind apró darabokra törtek. Volt 
közöttük akkora is, melynek ürfogata körülbelül egy hectolitert tett ki, agyagjok azonban 
durva szemcsékkel kevert s így rendkívül porhanyó volt, a legtöbh töredék külső oldalán 
vörös mázolásnak mutatta nyomát. A töredékek között, a könyökös talpcsöves edényen kívül 
még két talpcsöves edénynek félig ép példányát találtuk ugyanezen üregben, habár tulaj don-
kép csak két csontváz, de három koponya volt abban. Az össze nem állítható edénytöredé-
kek, — alak, vastagság és agyag után következtetve — legalább is hat nagy edényből ered-
hettek. Állati csontdarabokat, — melyekből ételmaradékra lehetett volna következtetni — 
nem találtunk az edények mellett. 

218. szám. A sánczon keresztül vezető kocsiúttól csak 62 ctméterrel kelet felé, az 
előbbeni halottak egész közelében egy kerek lakóhelyet találtunk, mely azonban eltérő volt 
a sáncz keleti végén talált s egészen a földbe ásott mély barlanglakásoktól, valamint a sáncz 
különböző részein elszórtan, talált íélig földbe ásott s sártapaszos tetőzettel ellátott lakások-
tól. Ugyanis a fekete lmmusréteg itt 44 ctm. vastag s azon alúl a löszbe ásott lyuk mélysége 
csak 72 ctm.-t tesz ki, alakja kerek s átmérője 232 ctm. Vesszőfonásnak mélyedéseit mutató 
sártapasznak darabjait nem találtuk körülötte s így valószínűleg csak csekély mélységig a 
földbe ásott szabad tűzhely volt. A tűzhely fenekén nagy mennyiségű hamu között, szalma -
törek nélküli, a felső részén lesimított s keményre égett sártapaszdarabok s feltörött állati 
csontdarabok hevertek. Ez üreg még a következő tárgyakat tartalmazta : 

Három silex nucleus; három silex penge s két jáspis vakaró. Az utóbbiak egyike fél-
kör ívben csorbíttatott s nyélbe illő vége majdnem hegyes. 

Egy ritka szép s még eddig páratlanul álló talpcsöves, ép edényke. Alakja ugyan-
olyan mint a jelenleg divatozó dessertborok serlegei. Ugyanis magas s belül üres talpcsőre \V. 
egy öblös edényke alkalmaztatott, mely fölül kerek s öblénél jóval szűkebb nyilásban végző- il> 
dik. Öblös részénél valamint szájánál, négy ellentett oldalon, négy-négy apró bütyökkel díszít-
tetett. A felső négy bütyök vízszintesen át van fúrva. Az egész edény magassága 14 ctm., 
melyből 6 ctm. a talpcsőre, 8 ctm. pedig az edényre esik. Átmérője az öblén 12 ctm., nyílá-
sánál 6 ctm. s a taplcsö alján 7'8 ctm. Agyagja, részben már kimosott durva mószszemcsék-
kel kevert, de elég keményre égett, úgy hogy a legcsekélyebb csorba sincs ez edényen. 

Egy másik ritka szép, ép edény. Szük feneke fölött középső része szélesen terjed 
kifelé s öblénél jóval szűkebb nyaka kifelé kanyarodó peremben végződik. Két oldalán a 
perem széléből kiinduló s öblös részébe nyúló magas füllel, melyek egyike letörött. Egész \ \ j-,;; 
öblös része5milliméter széles mélyített barázdákkal díszíttetett, ós pedig: a fülek töve körül 
három ilyen barázda egymás mellett párhuzamosan félkörben vonul, ez után mind a két olda-
lán két-két függélyesen vont barázda következik ; középső részén pedig mind a két oldalon 
egy erős tövis áll ki, melyet félkörben öt párhuzamos barázda vesz körül, kifelé kanyarodó 
pereme a belső oldalon kétszeres lelapítással díszíttetett. Az edény szemcse nélküli iszapolt 
agyagból készült, tökéletesen kiégett, fekete színű s kívül belül fényesre simíttatott. Magas-
sága 15 ctm. Átmérője az öblös részénél 23 ctm., szájánál 12 ctm. s fenekén 7 ctm. 

Egy átfúrt s jól kiégett nagy agyag pyramis, és egy gömbölyű, átfúrt agyag gyöngy (wirtl). 
24* 
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Egy jól kiégett, félgömb alakú edénynek fele része, a peremből kiinduló félkör-
íves füllel. 

Egy agyag kanálnak töredéke, átfúrt nyujtványnyal, agyagja durva mészszemcsék-
kel kevert. 

Egy függélyes irányban átfúrt, szarv alakú csúcsos edényfül, mely törésrészein tom-
pára kopott. 

Egy I 7 ctm. hosszú szarvas-agancs vége, mely tövénél simára van levágva s belső 
része mélyen kivájatott. 

Két csont tű, melyek egyike mind a két végén ki van liegyesítve. 
Néhány édesvízi kagyló s számos edénytöredék, melyek közül a tálaknak széle befelé 

kanyarodik. 
219. szám. Az imént említett szabad tűzhely közelében 59 ctm. mélyen, egy erősen 

korhadt, zsugorítva fekvő csontváz. Feje kelet felé, lába nyugotnak feküdt s baloldalán 
fekve délnek fordult. Lába erősen össze volt húzva s kezével feje alá nyúlt. Melléklete: 

Fejénél egy zöld serpentinből csiszolt, ritka szép, átfúrt balta. Alakja annyiban külö-
nös, hogy hosszának egyik oldala majdnem egyenes vonalban, másik oldala pedig erős íve-
zetben terjed. Átfúrása csak valamivel esik közelebb tompa végéhez, melynél csak 6 milli-
méterrel keskenyebb, mint közepén. Hossza 16*5 ctm., szélessége a közepén 3*6 ctm, s tompa 
végénél 3 ctm., vastagsága 2'2 ctm. 

Térde körül egy hófehér kőből csiszolt, lapos golyó alakú, átfúrt buzogány. Átfúrása 
szintén éles homokszemekkel készülhetett, mivel egész belső részén párhuzamos karczola-
tok látszanak. A lyuk átmérője az egyik oldalon 1*5 ctm., a másik oldalon pedig 1*3 ctm. 
Az egész buzogány átmérője 8 ctm. s vastagsága 4 ctm. 

Könyökénél két igen vékony falazatú, picziny fenekű, bütykökkel diszített, vörösre 
mázolt edénykének töredékei hevertek. Agyagjok szemcse nélküli, finoman iszapolt, fekete 
színű s tökéletesen kiégett. 

Lábánál egy meglehetősen magas tápcsöves edény, melynek szára egészen ép, tála 
azonban össze nem állítható apró darabokra zúzott. A talpcső alja - mint a trombita 
vége — kifelé kanyarodik. Agyagja kőtörmelékkel kevert s egész külsején vörösre mázolt. 
A talpcső magassága 45 ctm. 

220. szám. Az előbbeni halott közelében 39 ctm. mélyen, ismét egy erősen korhadt, 
zsugorítva fekvő csontváz. Irányítása ugyanolyan, mint ez újabb temetőben majdnem vala-
mennyinél, t. i. feje kelet felé s lába nyugotnak volt, bal oldalán feküdt s délnek fordult. 
Lábszárai össze voltak húzva s visszahajtott kezével feje alá nyúlt. Melléklete: 

Feje fölött egy igen idomtalanul csiszolt, átfúrt kőbalta. Nem lehetne mondani, hogy 
idomtalansága miatt talán még nem tökéletesen kicsiszolt példány, mert élénél — a hasz-
nálat folytán — már néhány szilánk letörött. A szük és fekete kőben fehér pettyek láthatók. 
Hossza 10 ctm. s szélessége valamint vastagsága 4 ctm. 

A mellkas táján, egy csak kevéssé lapított, golyó alakú, csiszolt s átfúrt kő-buzogány. 
Ugy látszik, hogy ugyanazon kőnemből készült, mint a balta, mert ezen is a fekete kőben 
számtalan nagy fehér petty látható. A közepén keresztül fúrt lyuk átmérője az egyik oldalon 
1*9 ctm., a másik oldalon pedig 1*7 ctm. A buzogány átmérője 7 ctm., vastagsága pedig 
5 centiméter. 
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Könyöke táján igen vékony falazatú s vörösre festett edényeknek apró töredékei 
hevertek, de egyet sem lehetett azokból csak részben is összeállítani. 

A lábánál volt, vörösre mázolt, talpcsöves edényből is csak a középső rész maradt 
meg. A cső alja, valamint a tál széle egészen szótmállott. 

221. szám. Az előbbeni halott közelében ismét egy zsugorítva fekvő fiatal egyénnek 
csontváza. Feje ugyan elég ép volt, de többi csontjai nagyon elkorhadtak. Csak 37 ctm. 
mélyen feküdt. Feje kelet felé, lába nyugotnak volt, s baloldalán fekve délnek fordult. 
Melléklete : 

A nyak táján, egy fossil kagylóbélből faragott, kissé homorú s közepén két picziny 
/ 

lyukkal átfúrt korong. Átmérője 5'7 ctm. 
Könyöke táján egy vékony falazatú s vörösre festett, teljesen ép edényke. Alakja 

ugyanolyan, minők a halottaknál szoktak előfordulni, t. i. alja golyó alakú s fölül tágas, 
magas nyakkal ; füle nincsen, hanem négy ellentett oldalán apró bütykökkel van diszítve. 
Magassága 10 ctm., melyből 6 ctm. az edény öblös részére, 4 ctm. pedig a nyakára esik. 

Az előbbeni, iszapolt agyagból készült finom edényke mellett, még egy igen durva 
készítésű ovál alakú edény volt. Daczára, liogy durva szemcsékkel kevert agyagból készült, 
mégis elég keményre égett s darabjaiból össze lehetett az egészet állítani. 11 ctm. magas 
oldalfala, négy ellentett oldalán függélyesen terjedő lapos nyujtványokkal. 

Lábánál egy picziny talpcsöves edény állott. Tanyérja ugyan letörött, de a 16 ctm. 
magas talpcső teljesen ép állapotban maradt. 

222. szám. Ismét egy zsugorítva fekvő csontváz 41 ctm. mélységben, de mégahumus-
rétegben. Feje kelet, lába nyugot felé volt, szintén baloldalán feküdt s délnek fordult. Fel-
tűnően hosszú lábszárai erősen össze voltak húzva, s kezeivel feje alá nyúlt. Melléklete: 

Térdénél a szemcsés agyagú, vörösre festett s egészen szótmállott talpcsöves edény 
mellett egy 33 ctm. magas s bütykökkel díszített ép edény. Alsó fele felfordított csonka-
kúphoz hasonlít, felső fele pedig félgömbhöz hasonló, melyen fölül picziny kerek nyilás van. 
Találtunk még ott iszapolt agyagból készült s vörösre festett finom edénykéknek apró töre-
dékeit is, de ez edényeken kívül semmiféle más melléklete nem volt. 

223. szám. Néhány ölnyire a temetőtől kelet felé, hol a sáncz már a mélység felé lej-
teni kezd, egy körülbelül 3 öl hosszú árkot vontunk, melyben a fekete humusfőldet körül-
belül 1 öl mélyen találtuk. Daczára annak, hogy a föld hamuval volt ugyan keverve, még 
sem volt e hely rendesen lesározott tűzhely, annál kevésbbé pedig lakás. Volt pedig e nagy 
és mély üregben : 

Jaspis- és májopálból egy-egy nagy nucleus. 
Jáspisból hasogatott öt csinos penge. 
A pengehasogatás alkalmával fenmaradt tíz, hasznavehetlen hulladékdarab. 
Egy picziny kő-golyó ; egy simított dolgozó kő ; egy pengehasogató kő s néhány 

munkálatlan patakkavics. 
Egy, a vörös színe után következtetve, valószínűen rézdarab. Erős szögletei után 

következtetve, valószínű, hogy az öntésnél rosszul sikerült darabnak töredéke. 
Két, világos-zöld patinával bevont, valószínűen bronzból készült szeg alakú szer-

szám. Mind a kettő középső testében négyszögletűre kalapácsolt, egyik végén gömbölyű és 
hegyben végződik, másik végén pedig lapos és éles. Az egyik példány véső alakú élénél 
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kissé kiszélesedik s ez 4'5 ctm. hosszú, középső testén 3 millimeter s véső alakú végén 
5 millimeter széles. A másik példány egész hosszúságában egyenletesen 5 millimeter vastag 
s 5 -8 ctm. hosszú. 

Három, különböző nagyságú, jól kiégetett agyag pyramis. Mind a három át van 
lyukasztva s az egyik felső csonka részén ujjal be van mélyítve. 

Egy picziny edénykének feneke, melyről az oldalfalak gondosan le vannak tördelve 
s közepét tojásdad alakuan keresztül lyukasztották. 

Öt keményre égett agyag gyöngy (Wirtl). Négynek alakja: többé-kevésbbé lapított 
golyó; az ötödik pedig tölcsér alakú. Ez utóbbinak felső része igen csinosan díszített, 
ugyanis : négy ellentett részén, picziny háromszög alakban elhelyezett mélyített pontok van-
nak, e pontcsoportok között ismét ellentett oldalokon három-három mélyített vonal fekszik. 
Az egyes gyöngyök átlyukasztása 6 millimeter és 1*6 ctm. között váltakozik. 

Egy tömör s jól kiégett agyagdarab, melybe ujjal mély lyukat nyomtak. 
Egy golyó alakú, fenekén kissé lapított s egyik felén jól megfogható füllel ellátott, 

vastag falazatú s igen durva edény. Magassága s átmérője is 8 ctm. 
Agyagból készült, tömör, lapos gomb, mely valószínűen egy födőnek fogantyúját 

képezte. 
Felfordított csonkakúp alakú s oldalfalain bütykökkel ellátott, fekete színű, igen 

durva két edény, melyeknek nem oldalfalai, hanem kivételesen fenekök díszített. Az egyik 
példányon két függőleges karczolt vonal látható, melyekből a fák ágaihoz hasonlóan ismét 
vonalak ágaznak ki. Az egyik vonalnak mellékágai fölfelé, a másiké lefelé haladnak párhuza-
mosan. A másik edénynek fenekébe koczkák karczoltattak, melyek a sakktáblához hasonlóan 
felváltva párhuzamos vonalakkal töltettek ki. 

Egy agyagból készült, felfordított csonkakúp alakú pohár, közel nyitott végéhez két 
ellentett oldalán levő bütyke vízszintesen van átlyukasztva. Magassága 12 ctm., átmérője a 
nyitott részen 9 ctm., picziny fenekén pedig 2"(i ctm. 

Egy igen vastag s keményre kiégett agyag hengernek hosszában meghasadt töredéke. 
Kúp alakú nehezék lehetett, mivel talpától számítva 17 ctm. magasan látszik rajta a széles-
ségében átfúrt lyuk. 

Egy agyagból készült s jól kiégett tárgy, mely úgy látszik, mintha a nagy kő-vésők-
nek volna utánzata. 

Lapos csontból készült tű. Egyik vége hegyes, másik vége kissé kikerekített tompa 
s simításra használtatott. 

Ózagancs, melynek két ága hegyre, a harmadik pedig véső alakuan van kidolgozva 
s kicsiszolva. 

Szarvas-agancsnak erősen kanyarult ága, mely a végén hegyesre van faragva. 
Néhány vadkanagyar, munkálatlan agancsdarab, állati fogak és csontok, valamint 

sok edénytöredék. 
224. szám. Ez újabb temetőben ismét egy zsugorítva fekvő csontváz, fekvése s irányí-

tása ugyanolyan, mint az eddig itt lelt halottaknál, t. i. feje kelet felé, lába pedig nyugot-
nak terjed, baloldalán fekszik s délnek néz. Kezei és lábai ép úgy vannak összehajtva, mint 
a többinél. Melléklete : 

Feje mögött egy, lapos golyóhoz hasonló, csiszolt s függélyesen átfúrt nagy kő-buzo-
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gány. Szélességi átmérője 8*5 ctm. s magassága 5 ctm. Az átfúrt lyuk egész belső felületén 
párhuzamos mély karczolatok láthatók. A szürke színű kőben fekete pontok vannak. 

Teste körül elszórtan néhány penge silexböl és jáspisból s két igen picziny obsidián-
szilánk. 

Lábánál a szokásos gomba alakú talpcsöves tál, melyen a festés ritka szépen van 
conserválva. Agyagja apró kőtörmelékkel kevert, s mivel igen porhanyó, számtalan darabra 
tört ugyan, de darabjaiból egészen össze lehetett állítani. Festése három szinü, t. i. vörös, 
fekete és sárga. A négy nagy bütyökkel díszített tálnak alját, a külső oldalon, négy kifelé for-
dított félkörívből alkotott négyszög veszi körül. A félkörívek vörös, fekete és sárga színű 
széles szalagokból vannak képezve. E négyszögön kívül eső részen a tál széle felé ismét 
e bárom színű széles szalagokból alkotott nagy spirálisok láthatók. A tálnak belső része is e 
hármas színnel volt befestve, de a díszítésnek alakja — daczára, hogy az edény nem mosa-
tott meg, lianem a földet csak szárazon kefélték le róla — már nem volt kivehető. A talp-
csőnek felső részén vörös és sárga színű széles szalag s az alatt csupán vörös színű, vékony 
vonalakból festett, egymásba kapaszkodó spirálisok láthatók. E kétsoros vékony spirálisok 
alatt, úgy látszik, mintha az egész cső vörös színűre volna bemázolva, itt-ott látszik ugyan 
a vörös szín között a sárgának is némi foltja, de tisztán még sem lebet e csekély foltokból 
eligazodni. Különös az, liogy míg a csőnek egyik felén a festés oly szépen kivehető, a másik 
felén még nyoma sem látszik a színezésnek, s így lehetséges, hogy a csőnek csak egyik fele 
volt kiszínezve, habár a tál köröskörül színezett. A vörös szín igen jól tartja magát s elég 
erősen tapad az edényen, míg a sárga szín a leggyengédebb kefélésnél is nagyon hamar 
leporlik. Valószínűleg az okozza azt, hogy még eddig a sárga színt a festéseken nem tudtam 
constatálni, habár eddig két lapos kő került már elő, melyen sárga festéket őröltek s hólya-
gos lemez alakjában tapad a kövön. E különben oly szépen festett talpcsöves tál, alakra 
nézve sokkal idomtalanabb az eddigi ép példányoknál. Egész magassága 37 ctm. A talpcső 
28 ctm. hosszú s a 32 ctm. átmérőjű tál 9 ctm. mély. A csőnek átmérője alul 17 ctm. 
s felül 9 ctm. 

E talpcsöves tál mellett voltak ugyan még más igen vékony falazatú s szintén 
vörösre festett edénykéknek töredékei, a melyekből azonban egyet sem lehetett összeállítani. 

225. szám. Az előbbeni halott közelében, ismét egy zsugorítva fekvő csontváz. Feje 
szintén kelet felé s lába nyugot felé volt ; baloldalán feküdt s délnek nézett. Összes mellék-
lete kőeszközökből, egy fehér színű kőből csiszolt, trapéz alakú véső s néhány silex és jáspis 
pengéből állott. Lábánál egy ritka szép 37 ctm. magas, gomba alakú, talpcsöves tál volt. 
Számos darabból álló 27 ctm. bosszú csövét és a 37 ctm. átmérőjű tálat teljesen össze 
lehetett állítani. A tálnak külső oldalán van ugyan négy bütyök, de a csövön hiányoznak 
azok, valamint a festésnek sem látszik nyoma. A tál nem oly lapos, mint a többieknél, 
lianem oldalfalai rézsútosan emelkednek s mélysége 10 centiméter. A tálnak belső része 
koromfeketére égett, míg külső fele csak ép oly szürkés színű, mint a csöve, világos jele 
tehát annak, liogy a tálban egykoron tüzet raktak, de hog}7 az edény készítése vagy jobban 
mondva, az edény égetése alkalmából maradt-e meg a tüz nyoma vagy temetés alkalmával 
égett-e abban a tüz — azt nagyon bajos meghatározni. Azt a tényt, bogy a legtöbb esetben a 
talpcsövek épen maradtak, a tálak pedig csak kevés kivétellel elporladtak s apró darabokra 
mállottak — szintén a tálban égett tűz romboló hatásának tulajdonítottam, s így megokolt 
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volt azon eddigi föltevésem : liogy a halottaknak e magas talpcsöves edényeit eddig faége-
tésre szánt szertartásos lámpáknak tartottam. Hisz a honiéri eposban leírt XajxituTjpsç-ek is 
magas talpon álló tálak voltak, melyekben fa égett, s ennek alapján neveztem nrar asata-
saimnak kezdetén ez edényeket egyszerűen lamptereseknek, s Bcliliemann is ugyanezen 
nézetet osztja. 

Megingatta azonban e véleményemet már az előbbi üregben talált talpcsöves tál, 
melynél nemcsak, mint rendesen a talpeső, hanem a tálnak belső fele is csinos festést muta-
tott. Ha azonban a tálban tűz égett, úgy teljesen felesleges munka annak belső kifestése, 
mivel a tűz amúgy is megsemmisíti azt. 

Még erősebb lámpatheoria elleni érvre akadtam egy másik példánynál, az alantabbi 
230. számú üregben, melynek tála véletlenül egészen épen maradt s a tálban állati csontot az 
égésnek legcsekélyebb nyoma nélkül találtam. Állati csontokra ez edények körül már számos 
esetben akadtunk, de hogy a tálnak tartalmát képezték-e azok vagy pedig csak melléje 
fektettók-e, azt kétséget kizáró módon ép azért nem constatálhattam, mert a tálak csak 
egy-két kivétellel mindig apró darabokra voltak törve. 

A legszebb adatokat ez edényekre nézve az 1888-ban tett egyiptomi utam alkalmával 
gyűjtöttem, a hol az ősi egyiptomi emlékeken ugyanolyan lamptereseket láttam, minőket Len-
gyelen minden halott mellett találok. Kairóban alig léptem a bulaki múzeumba, az egyip-
tológiai leleteknek e felülmulhatlan tárházába, már a legelső ős egyiptomi emléken ugyan-
ilyen edény akadt szemembe, mely az egyik istenségnek lába előtt volt ábrázolva. Soká 
jegyezgettem magamnak ez adatokat, hogy hivatkozhassam reájok, de végre is azt láttam, 
hogy rövidebb volna munkám, ha csak azon emlékeket jegyezném fel, a melyeken ez állvány 
alakú edény hiányzik, mert ezek száma nagyon csekély. Daczára annak, hogy ily számta-
lan emléken fordul elő ez a characteristicus edényalak, reám nézve ez valóságos fölfedezés 
volt, miután ezen analógiákat a prœliistoricummal foglalkozó régészek egyike sem említé 

még fel. Ez különben csak ez edénynek ritkaságát bizonyítja, s a mint Schliemann leletei 

s a magyarországi, valamint, két prágai példányon kívül egyáltalán soha sem láttam ez 

edényt egyetlenegy európai gyűjteményben sem ; úgy Schliemannak erre vonatkozó rövid 
leírásán kívül behatóbban e nagyon typicus edénynyel, tudtomra, a régészek egyike sem 
foglalkozott még. 

Ez edényekre vonatkozó egyiptomi tapasztalataimat a következőkbe foglalhatom: 
a) csakis ábrázolva láttam azokat az ős egyiptomi emlékeken, de valóságban még töredékét 
sem találtam a bulaki múzeum nagy gyűjteményében, b) Mindenkor virágot, gyümölcsöt 
tartalmazott a magas talpcsövön álló tál, s soha sem volt jelezve, hogy ez áldozati tárgyak 
égtek volna, c) Csakis az istenséget ábrázoló alakok körül állottak, többnyire lábaik előtt ez 
edények. így a többi között Y. Ramses sírjában a lélek Ítéletét ábrázoló képen ott találjuk 
külön-külön Juk (a rómaiak Saturnusa) és Tlune (az igazság istennője) istenségek lábai elé 
rakva a kiengesztelésre szánt virágot és gyümölcsöt tartalmazó magas talpcsöves tálat. 

Ezek után feladom a lengyeli halottaknak talpcsöves tálaira vonatkozó eddigi véle-
ményemet, s azt hiszem, hogy nem halotti lámpák voltak ezek, hanem a halotti szertartásnál 
az istenség kiengesztelésére szánt áldozatokat tartalmazó edények. 

Hogy szertartásos edény volt, azt abból lehet következtetni, hogy, Lengyelen legalább, 
a halottak mellett mindig, azonkívül pedig csak nagyon ritkán apró töredékben fordulnak elő. 



226. szám. Az előbbeni halottak mellett egy körülbelül hat méter hosszú s két méter 
széles árkot vontunk, melyben csak csekély eltéréssel majdnem sorban fekvő, öt zsugorított 
csontvázat takartunk fel. Valamennyi egy niveauban feküdt és pedig 67 ctm. mélyen. Mind-
egyiknek feje kelet felé volt, összehúzott lábaik pedig nyugotnak. Kivétel nélkül bal oldalon 
feküdtek a fejők alá tett kezekkel s délnek fordúlva. Mellékletük a következő: 

Az elsőnél a feje mögött egy fehér kőből csiszolt trapéz alakú vastag véső s lábánál 
a szokásos gomba alakú talpcsöves tál. Agyagja oly porhanyó, hogy össze nem állítható apró 
darabokra mállott, melyeken azonban tisztán meglátszott a vörös színű festés nyoma. Több 
edény is volt e mellett, de valamennyi darabokra zúzva. 

A második halott, vékony koponyája s gyenge, nagyon elmállott csontjai után követ-
keztetve, üatal egyén lehetett. Feje mögött egy feltűnően picziny, puha, szürke színű kőből 
csiszolt s átfúrt balta s egy fekete szaru-kőből csiszolt, trapéz alakú piczinyke véső volt. 
E picziny balta egy, a fúrásrészén eltörött, eredetileg jóval nagyobb baltának töredékéből 
készült. Tompa végén még meglátszik az első fúrás helye. E csiszolt ék alakú balta-töre-
déken a második fúrás nagyon ügyetlenül esett, miután egészen ferde. A baltának jelen-
legi hossza csak 6 centiméter. E üatal csontváz lábánál az edényeknek egész fészkét 
találtuk, a melyek azonban oly annyira elmállottak, hogy csak az apró kőtörmelék és szem-
csékből tudhattam, hogy e fekete folt edénytöredékekből áll. Valószínű, hogy ez ujabb teme-
tőben rendesen a lábnál levő gomba alakú, talpcsöves tál is e töredékek között volt. Ez 
edénytörmelék között állati csontnak sok felhasogatott darabja, növényevő állat állkapczája, 
sőt madárcsontok is hevertek. A csontoknak egy része erős égési nyomokat mutatott. Lehet-
séges, hogy az égett csontok a talpcsöves tálban voltak, melyben áldozat gyanánt égtek, a 
többi, égési nyomok nélkül való csontok pedig étel gyanánt rakattak a többi edényekbe. 
Maga a föld is erős égési nyomokat mutatott itt. 

A harmadik halottnál, néhány silex pengén s az egészen szétmállott edénytöredéke-
ken kívül más mellékletet nem találtunk. 

A negyedik halottnál a szokásos gomba alakú, talpcsöves tál, egy piczinyke edény, csi-
szolt kőbalta s néhány állati csontdarab hevert. A talpcsöves tálnak csak középső része maradt 
meg, a tál pereme, valamint a cső alja letörött, de e megmaradt részen nemcsak élénk vörös 
színű festésnek, hanem a halvány sárga színnek is néhány foltjai vehetők ki. Az 5 ctm. 
magas, golyó alakú, igen durva edénykének pereme három oldalon egyes, a negyedik oldalon 
pedig kettős bütyökkel van díszítve. A I 3 ctm. hosszú s 4 ctm. széles, átfúrt s puha kőből 
csiszolt balta annyiban mutat különlegességet, a mennyiben minden oldalán szögletes s így 
csiszolása még befejezetlennek látszik. Oldalszögletei három részen kissé faragva vannak, 
élénél is csak egyik oldalán kezdték még meg a csiszolást. A nyél számára készült lyuknak 
átmérője az egyik oldalán 1'5 ctm. a másik oldalon pedig 1*8 ctm. 

Az ötödik halott melléklete csak néhány silex penge s teljesen szétmállott porladozó 
edénytöredékből állott. 

Miután mind az öt csontváz egy sorban feküdt, úgy látszott, mintha soros temet-
kezést követtek volna, azért az árkot ugyanazon vonalban négy-négy méterrel meghosszab-
bíttattam, de ott már nem akadtam csontvázakra. 

227. szám. Az előbbeni hosszú ároktól kissé nyugot felé, ismét egy zsugorítva fekvő 
csontvázra akadtunk. Feje szintén kelet felé, lába pedig nyugotnak volt s bal oldalán fekve 
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délnek fordult. Gomba alakú talpcsöves tála, valamint a többi edényei is, apró darabokra tör-
tek s néhány .jáspis pengén kívül csak a karjain volt, kagylóbélből faragott, ritka szép és tel-
jesen éj) karperecz képezte mellékletét. A karperecz tojásdad alakú s kívül-belül meglehető-
sen jól conservált sárgás barna színű mázzal van bevonva. Átmérője, hosszában 9 ctm. s 
szélességében 7'5 ctm. Vastagsága U5 ctm. és 2'5 ctm. között változik s legvastagabb 
részén még teljesen ép állapotban maradtak meg az ősi kagylónak fogai. 

Ugyanilyen Spondylus fajú kagylóból faragott, két ép karperecze van a budapesti nem-
zeti múzeumnak is ismeretlen helyről. A bernburgi (Anhalt) rendkívül gazdag kagylóékszer 
szintén két ily karpereczet tartalmazott, melyekkel Virchow * a berlini anthropologiai tár-
sulatnak 1884 júl. 14-iki és decz. 20-iki üléseiben behatóan foglalkozott. Siret testvérek 
Spanyolország délkeleti részéből nyert praehistoricus leleteik között szintén akadtak egy ily 
ép példányra, melyet munkájokban ** mint ritkaságot jeleznek, s ugyanott említik Macpher-
son úrnak a «Cueva de la Mujer» nevű barlangban (Albania mellett, Grenade kerület) talált 
szép kőkorszaki leletét, melyek között egy kagylóbélből faragott ép karperecz s egy másik, 
lyukkal átfúrt példánynak töredéke is volt. A mi telepünknek másik temetőjében talált 
kagyló-karperecz szintén három lyukkal volt átfúrva, melyeken át nagyobb gyöngyök 
függtek le. 

228. szám. Az előbbeni halott egész közelében, egy ritka szépen conservált, zsugo-
rítva fekvő csontváz, melyet az első füzetben leírt módon «in situ» emeltettem ki, s e munka 
oly tökéletesen sikerült, hogy semmi kivánni valót nem hagyott hátra. Feje kelet s erősen 
összehúzott lába nyugotnak volt, bal oldalán feküdt s délnek fordult. Melléklete: 

Egy 9 ctm. magas, vékony falazatú s apró bütykökkel díszített edényke közetleniil 
szeme előtt állott s egy ugyanilyen csakhogy valamivel nagyobb edényt térdénél találtunk. 
Mind a kettő épen maradt. 

Feje hátsó részénél, egy fekete szarukőből csiszolt, piczinyke trapéz alakú véső. 
Lábánál a szokásos gomba alakú, talpcsöves tál, melyről az egész tál letörött, de 

egész talpcsöve teljesen ép állapotban maradt. Alakja annyiban feltűnő, hogy felső zárt 
részén csak 8 ctm., alsó nyitott részén pedig 17 ctm. átmérőjű. Magassága 29 ctm. Kül-
sején vörös színű festésnek nyoma látható. 

229. szám. Csak egy lépéssel odább, 64 ctm. mélységben, ismét egy zsugorítva fekvő 
csontváz, mely szintúgy irányítva mint az előbbeniek, bal oldalán feküdt s délnek fordúlt. 
Összes mellékletei : a lábánál félre dőlt s így darabokra törött, vörösre festett, gomba alakú 
talpcsöves tál-, egy kagylóbélből faragott 2 ctm. hosszú, cső alakú gyöngy-, és egy 2*5 ctm. 
hosszú, fekete kőből igen élesre csiszolt, trapéz alakú kis vésőből állott. 

230. szám. Az előbbeni üregtől alig két lépéssel délre, 69 ctm. mélyen, egy üatal 
egyénnek meglehetősen elmállott, zsugorítva fekvő csontváza. Feje kelet-, s erősen összehú-
zott lábai nyugot felé voltak, kezével feje alá nyúlva bal oldalán feküdt s délnek fordúlt. 
Melléklete : 

* Aus don Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft. Sitzung vom 19. Juli 1884. und 
20. December. 

* H. et L. Siret : «Les premiers âges du métal dans le sud-est de l'Espagne.» Bruxelles 1888. 8. lap. 
I. tábla. 43. ábra. 
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A szokásos gomba alakú, talpcsövos tál, mely a jelen esetben nem lábánál, hanem 
arcza előtt állott. Tála szintén letörött, de vörösre festett szára meglehetősen ép. 

Könyökénél három egészen ép edény, melyek az eddigi halottas edényektől némi 
eltérést mutatnak. Ugyanis az edénynek henger alakú tágas nyaka az egész edény magassá-
gának majdnem felét teszi ki. Alatta négy bütyökkel díszített öble kissé kitágúl s alúl igen 
picziny fenékben végződik. Alakra mind a három egyenlő. A legkisebb 7 ctm. magas, a 
középső 11 ctm., a legnagyobb 13 ctm. Füle egyiknek sincsen, a legkisebbiken a bütykök is 
hiányoznak s vörös festés csak a középső példányon látszik. 

Lába végén több teljesen elporladt edény között, egy ugyanolyan 1 7 ctm. magas töl-
csér alakú csúcsban végződő edényt találtunk, a milyen már az előző években a másik temető-
nek egyik üregében (I. íüz. XVIII. tábla 208. ábra) került elő. Alakja nem lapított, mint az 
első példányé, hanem kerek, de ez is a varrat utánzata gyanánt kétoldalon egész hosszában 
csekélyen kidomborodó vonallal s mind a két oldalán függélyesen terjedő füllel, de az egyik 
már letörött. Agyagja nagyon porladozó, igen tökéletlenül égett s egész külső felületén 
vörösre van mázolva. A felső nyitott részénél átmérője 12 ctméter. 

Ez edényeken kívül még néhány jáspis pengét találtunk a csontváz mellett, de semmi 
más melléklete nem volt. 

231. szám. A 226-ik számú, öt csontvázat tartalmazó üregtől csak két lépéssel kelet 
felé ismét egy, 4 méter hosszú s 2 méter széles árkot vontunk, melyben szintén sorban — 
habár különböző mélységben — fekvő három csontvázra akadtunk. Mind a háromnak feje 
kelet felé erősen összehúzott, lába pedig nyugotnak volt, kézzel a fej alá nyúlva bal oldalon 
feküdtek s délnek fordúltak. 

Az első csontvázra (il ctm. mélységben akadtunk. A leggondosabb kutatással sem 
találtunk mellette semmiféle eszközt s csak lábfejénél volt eldőlt állapotban a szokásos 
gomba alakú, nagy talpcsöves tál. Ritka szép példány ez, melyen nem csak a talpcső, hanem 
a tányér is ép állapotban maradt s az teszi leginkább érdekessé, hogy a tányér fenekén a 
reá hányt földből egy nagy állati csont látszik ki. E körülmény, mint fentebb említém, meg-
dönti azon eddigi véleményemet, hogy gyantás fanemüt vagyis fa-fáklyát raktak volna ez edé-
nyekre, hanem — legalább ez esetben — teljesen bizonyos, hogy áldozati tárgyakat raktak 
reá. Vájjon ez áldozati tárgyakat általánosan égették-e vagy sem, azt teljes biztossággal még 
nem lehet meghatározni. 

Miután ily fontos tényt lehet e talpcsöves tálnak tartalmáról constatálni, czélszerü-
nek tartottam azt ugyanazon módon, mint a halottak néhány példányát, szintén a földröggel 
együtt «in situ» kiemelni, a mi elég tökéletesen sikerült is. 

A halott háta mögött a föld hamuval volt keverve, mely a halottnak niveaujától 
még mélyen terjedt lefelé, de csak állati csontdarabokat találtunk e humus-rétegben. Bizo-
nyára lialott-tori hely volt, minőket az első temetőben számos esetben constatálhattunk. 

Az előbb leírt csontváztól 101 ctmnyire nyugot felé s csak valamivel mélyebben t. i. 
64 ctm. mélységben találtuk a második csontvázat úgy, hogy feje az előbbeni csontváznak 
fejével egy vonalba esett. Lábai oly erősen össze voltak préselve, hogy a felső ós alsó lábszár 
majdnem párhuzamosan feküdt, alsó lábszárairól azonban mind a két lábfej egészen tövében 
le volt vágva. Ez újabb temetőben a lábcsonkításnak ez már — ha jól emlékszem — a 
negyedik esete. Közetlenül léje mögött egy fehér pettyekkel telt, szürke kőből csiszolt s 
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átfúrt 10 ctm. hosszú, csinos balta; s mellkasától egy arasznyira délnek, egy átfúrt, gömbö-
lyű agyag-gyöngy, befelé kanyarodó peremű tál s állati csontok hevertek. Közetlenül arcza 
előtt apró kis széndarabkákat s egy szalmatörek nélküli, keményre égett, picziny agyagdara-
bot láttam, miért is magam tüzetesen kapartam utána és a halott niveaujánál kissé mélyeb-
ben hal-kopoltyu, hal-szálka, hal-gerincz, valamint igen sok állati apró csontszilánk és egy-
két állati oldalborda között egy, mind a két végén simára levágott s kissé csiszolt állati kerek 
csontdarabot, egy picziny obsidian szilánkot s még két agyag gyöngyöt (wirtl) találtam. Úgy 
látszott, mintha e változatos étel a puszta földre lett volna téve, de kissé mélyebbre érve, 
több durva edénynek vastag töredékeire is akadtam. 

E második halottól 58 ctmnyire nyugot felé, de 29 ctméterrel ismét mélyebben, 
vagyis a felső rétegtől számítva 93 ctm. mélységben volt a harmadik fiatal egyénnek csont-
váza, melynek feje ugyanazon vonalba esett, mint az előbbeni két csontvázé. Szintén bal 
oldalán feküdt, délnek fordult s újjaival bal szemét födte. Csontváza azonban a mellkas 
végéig ért s azontúl semmi csontját nem találtunk. Melléklete: 

Ismét nem a láb tájánál, hanem a szeme előtt csak egy arasznyira, találtuk meg a 
szokásos gomba alakú talpcsöves tálat, melynek vörösre festett picziny talpcsöve ép álla-
potban maradt. 

Feje mögött egy agancsszerszám s egy krétából csiszolt véső hevert. A 4 ctm. hosszú 
véső egész hosszúságában F 5 ctm. széles s keresztmetszetében félkört mutat; éle félkör 
alakban csiszolt s másik vége egyszerűen levágott. A 8 ctm. hosszú agancs eszköz egyik végén 
simára van lefűrészelve, a másik végén pedig hegyesre faragva ; lefűrészelt végéhez közel 
egy széles fürészelési barázdát kezdtek meg rajta. 

A mellkasnál még egy serpentinböl csiszolt, trapéz alakú 4 ctm hosszú vésőt találtunk. 
Mintán ez üregben is sorban feküdt e három csontváz, a soros temetkezésnek con-

statálása végett meghosszabbíttattam az árkot dél és északi irányban négy-négy méterrel, de 
itt szintén nem találtunk csontvázakra. 

232. szám. Az előbbeni, három csontvázat rejtő üregtől 4 méternyire kelet felé egy, 
7 méter hosszú s 2 méter széles árkot kezdtünk, melyben 47 ctm. mélyen apróbb vörösre égett 
agyagdarabokra akadtunk, a hol körülbelül két lépésnyi területen, egy pengehasogató kő s 
két obsidian és három jáspis szilánkon kívül a következő öt bronz tárgyat találtuk: 

Egy négyszögletűre kalapácsolt bronz vessző, melyet «S» alakra hajlítottak s talán 
kapocs gyanánt használtak. A bronz pálcza vastagsága 4 milliméter. 

Egy, zöld patinától átmart, bab nagyságú szivacsos ércz-salak. 
Fényes világos zöld patinával bevont, a közepén vastag s mind a két végén vékonyabb 

és hegyes bronz sodrony, melyet I ctm. átmérőjű karikára hajlítottak össze. 
Ismét egy kétszeres karikára csavart s hegyes végén visszahajlított bronz sodrony. 

A tekercsnek átmérője 2 ctm. 
Egy 6 ctm. hosszú, a középső testén négyszögletűre kalapácsolt, bronz eszköz. Egyik 

végén hegyes tű alakú, a másik végén pedig lapos véső alakúra van kidolgozva. 
Mélyebbre véve az üreget, 83 ctm. mélységben egy csontvázra akadtunk, mely szin-

tén bal oldalán feküdt s délnek fordúlt, ép úgy mint a zsugorított helyzetben eltemetett 
halottak, de erről nem lehetett azt constatálni, hogy ugyanolyan helyzetben lett volna, mert 
az állkapczától számítva 47 ctm. hosszúságban az egyenes hátgerincznél megszűnnek a cson-
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tok s már a medenczecsont valamint az egész alsó test teljesen hiányoznak. Keze sincs 
egészen visszahajlítva, mint a többi csontváznál, hanem könyökénél csak kissé meghajtva, 
úgy hogy ujjai távolabb, déli irányban esnek a mellkastól. A hátgerincz-csontok tövében egy 
díszítés nélküli 10 ctm. hosszú s legvastagabb részén 3 millimeter erős bronz tűt találtunk. 
A tűnek felső vége alatt U5 ötméternyire, a fonál átfűzése czéljából egyszerűen egy 8 milli-
meter hosszú lyukat hasítottak a tű testébe. 

E fél csontváz mellett nemcsak kő-eszköz, hanem még egyetlen egy edény vagy annak 
töredéke sem találtatott. Különösen az edényeknek teljes hiánya mutatta azt, hogy itt ez 
esetben nem rendes temetkezéssel van dolgunk. 

Este lévén már, a munkát abban hagytuk, s másnap kiszedve e fél csontvázat, mélyebbre 
ásattam alatta s legnagyobb meglepetésemre csak kevéssel mélyebben egy egész lócsont-
vázra akadtunk, mely ló-csontok között megtaláltam a fölötte volt emberi csontváznak 
hiányzó medenczecsontját és lábszárait; és kétségtelen volt most már, hogy ez esetben nem 
rendes temetkezést találtunk, hanem egy szerencsétlenül járt, száguldó lovas volt szemeink 
előtt. Kutatva e lovasnak fegyverzete után, mélyebbre ásattam a lócsontváz alatt és körülötte. 
Nem találtunk ugyan semmiféle fegyvert, de e mélyebb rétegben a második nem kevésbbé 
érdekes meglepetés várt reám. Ugyanis azt vettük itt észre, hogy a barna színű föld nagy kerek 
foltot képez a körülötte levő, sárga színű s kemény löszrétegben. Kitisztítva innét a barna 
földet, egy kerek nagy lakás tárúlt elénk, melynek fenekét a mostani felszíntől számítva 
245 ctm. mélységben találtuk, a lakásnak átmérője pedig három méter volt. E lakás tehát 
tisztán jelezte a fölötte talált lovas balesetének okát is, a mennyiben véletlenül szakadt e 
mély lakásba s itt lelte lovával együtt halálát is. Érthető most már, miért volt karja, melylyel 
valószínűleg a kantárt tartotta, csak kissé visszahajtva távol a mellkastól ; érthető volt továbbá 
az is, miért találtuk a lócsontvázat s a lovasnak alsó testét mélyebben a félre dőlt felső 
testnél. 

A lakás fenekén a következő tárgyakat találtuk : 
Egy bronz sodronyból összetekert, lapos, spiralis korong. 
Egy 14'5 ctm. hosszú s 4 milliméter vastag bronz tű. Feje U4 ctm. átmérőjű tömör 

gombot képez, melynek egész felületébe körben futó párhuzamos vanalak vannak vésve. 
Egy másik, egész hosszában négyszögletűre kalapácsolt, s fejénél kissé vastagabb 

végétől számítva 5 ctméterrel lej ebb, hosszában meg van hasítva s e hasadásnál törött el. 
Puha homokkőből készült 3'5 ctm. vastag öntő minta, melyben sarlót öntöttek. XV. 154. 

A sarlónak a nyélbe való 3 ctm. széles szelvénye, fecskefark alakúan kettős csúcsban vég-
ződik s a kanyarúlatos pengének közepén kissé kiálló borda vonúl végig. 

Puha homokkőből csiszolt, ék alakú s picziny lyukkal átfúrt tárgy, valószínűleg 
nehezék. 

Erős szarvasagancsból készült, s az agancs-rózsa tövében nagy lyukkal átfúrt kapa 
alakú eszköz. 

Egy I 7 ctm. hosszú csiszolt csonttű. 
Egy 4 ctm. átmérőjű, tömör s jól kiégetett agyag golyó, két ellentett oldalán erősen 

kiálló s átfúrt nyújtványnyal. Valószínűleg ékszer gyanánt használtatott. 
Felfordított kúp alakú, nagyon kezdetleges edény. 
Egy 4 ctm. magas, henger alakú, tömör talpon álló edénynek fele része. 
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Igen nagy és vastag falazatú edényeknek számos töredéke, a melyek között szenese-
dett magneműeket (köles és apró szemű búza) találtunk. 

A lakásnak egész alján, hamu között, állati csontdarabok, egy zergeszarv s néhány 
munkálatlan patakkavics. 

A lakásban lelt bronzok és a sarlónak öntőmintája után következtetve láthatjuk, hogy 
e mély lakás nincs semmiféle összefüggésben a neolithkori zsugorítva fekvő helyzetben 
eltemetett néppel, hanem a már teljesen kifejlett bronzkorszaknak volt tanyája s a belé sza-
kadt lovas is — a liátgerinczénél talált bronz tű s a körülötte hevert egyéb bronzok után 
következtetve — ugyanezen fejlett bronzkorszakhoz tartozott. 

233. szám. Több próba üregből, elszórtan, következő tárgyak kerültek elő. 
Tizenhárom szabályos penge ; három nagy nucleus ; öt vakaró ; hat darab, részint 

hegyes, részint kereszt élű nyílhegy (fièches à tranchant transversal) ; s harminczhárom a 

pengehasogatás alkalmával fenmaradt hulladékdarab. Valamennyi jáspisból és silexből van. 
A nyílhegyek egyike különösen figyelemre méltó. Ez egy 5'3 ctm. hosszú jáspis penge, mely-
nek széles végén meglátszik azon erős bütyök, mely mindig azon helyet jelzi, melyre a pen-
gehasogatás alkalmával az ütés méretett, a másik vége pedig mind a két oldalának gondos 
lecsorbítása által hegyes pálcza alakra van kidolgozva és ])edig hosszának egész fele részéig. 
Többször találtam már pengéket, melyeknek egyik vége ily hegyes pálcza alakúan volt kidol-
gozva s azt hittem, hogy ez a pengének nyélbe illesztése czéljából történt. A jelen példány 
azonban teljesen meggyőzött arról, hogy hegyes vége volt használva s a tulajdonképeni 
penge volt nyélbe vagy legvalóbbszínüen nyilszárba illesztve. Ugyanis e hegyesre csorbított 
rész a pengének felét teszi ki s ha ez nyélbe illesztetik, a pengének másik része részint 
rövidsége, részint pedig a végén levő kanyarúlatos bütyke miatt egyáltalán hasznavehetetlen 
volna. E hegyesre csorbított pengék tehát vagy fúró vagy valóbbszinüen nyílhegyek gyanánt 
használtattak úgy, hogy a penge-rész volt fa- vagy nádszálba erősítve. 

Egy csiszolt kő-baltának töredéke s több csiszolt dolgozó kő. 
Szarvasagancsnak külső keményebb részéből igen hegyesre kidolgozott 17 ctm. 

hosszú eszköz. 
Erős csontszilánkból készült s véső alakuan csiszolt simító eszköz. 
Állati csont, melynek egyik vékony nyújtványa véső alakuan van csiszolva, melyet 

alig lehetett másra használni, mint edónydíszítések bevésésére. 
Két darab, nagy lyukkal átlyukasztott agyag-gyöngy, melyek egyike függélyesen vont 

széles barázdákkal van díszítve. 
Egy hosszában átlyukasztott nagy agyag henger. 
Játékszernek használt piczinyke, talpcsöves edényke. Utánzata akar lenni a halottak 

mellé adott gomba alakú nagy edényeknek, a picziny bütykök is láthatók a tál alján. Magas-
sága csak 3 ctm. s a tál átmérője 4 ctm. 

Kilencz különböző nagyságú s fölül átlyukasztott agyag pyramis. 
Két, homorú felületű nagy őrlő kő. Az egyik kiválón szép példány s hossza 

56 ctméter, szélessége pedig 27 centiméter. 
234. szám. Ez újabb temetőnek északi szélén több árkot vonattam, keletről nyugat felé 

terjedő irányban. Csontvázakat már nem találtunk s így eddig legalább azt lehet hinni, hogy 
a temető észak felé csak eddig terjedt. Ez üregekben elszórtan következő tárgyakra akadtunk: 
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Négy picziny obsidian szilánk. 
Egy csiszolt, átfúrt kő-baltának fele része. 
Háromszög alakú, csiszolt kő véső. 
Két csiszolt kő-baltának töredéke. Mind a kettőt vörös festék őrlésére használták, a 

mely most is vastagon tapad még a kövön. 
Két darab, élénk vörös színű vasoxyd festék. Az egyik lapos, a másik egészen göm-

bölyűre van koptatva. 
Öt nagy nucleus és pedig három jáspisból, kettő pedig silexböl. 
Harminczegy szabályos penge, részint jáspisból, részint silexböl. Az egyik 7 ctm. 

bosszú penge feltűnően széles, mert szélessége 4 ctméter. E pengék közül 9 darabon a szu-
rokhoz hasonló fekete színű anyag tapad, melylyel a nyélbe erősíttettek. Néhány példánynak 
csak a végén látszik e tapasz, másokon pedig egész hosszában tapad, úgy hogy csak az egyik 
éle maradt szabadon. 

Tizennégy darab különböző nagyságú s szépen csorbított vakaró, jáspisból ós silexböl. 
Tizenegy darab kereszt élü (flèche à tranchant transversal) nyílhegy s öt picziny 

igen begyes penge, melyek valószínűleg szintén nyilhegy gyanánt használtattak. Az egyik 
kereszt élű nyílhegy, hosszában szuroknemű anyaggal van bevonva s csak kereszt élű vége 
volt 7 milliméter hosszúságban szurokmentes. 

Huszonöt darab, a pengehasogatás alkalmával fenmaradt hasznavehetetlen hulladék-
darab silexböl és jáspisból. 

Egy, meglehetős vastag s feltűnő görbe jáspis penge, melynek egyik vége gondos 
csorbítással begyesre van kidolgozva. Valószínűleg fúró eszköz gyanánt használtatott. 

Egy puha homokkőből henger alakra dolgozott s hosszában átlyukasztott gyön-
gyöcske. 

Szarvasagancsból készült baltatoknak töredéke. Meglátszik rajta a kőbalta befoga-
dására készített kiváj ás, valamint a nyél számára készült átfúrás. 

Ivót őzagancs, melynek mindegyikén az egyik ág begyesre van csiszolva. 
Egy állati oldalbordából készült, csiszolt csonttű. 
Szarvasagancs, vastagabb végén faragási nyomokkal. 
Erős állati lábszárcsont, mely hosszában két oldalon mélyen kikopott csiszolást mutat. 
Egy agyagból készült s jól kiégetett 6*5 ctm. magas, körte alakú nehezék. Közel 

felső végéhez át van fúrva s a fonál a lyuk fölött mind a két oldalon erős bevágást okozott. 
Egy hosszában átlyukasztott, jól kiégetett agyag henger. 
Négy darab, kettős kúp alakú s nagy lyukkal átlyukasztott agyag-gyöngy (Virtl). Az 

egyik concentricus körökkel, a másik függélyesen vont barázdákkal van díszítve. 
Egy, a nyél számára átfúrt nyújtványnyal biró, mécs alakú, agyag kanálnak 

töredéke. 
Egy jól iszapolt agyagból készült, sárga színű merő edénynek töredéke. Közel a szé-

léhez egy 2 ctm. vastag s 4 ctm. bosszú tömör, víszintes fogantyúval, mely a végén állati 
fejet ábrázol. A két fül s az orr tisztán van kifejezve. Az edényke magassága 7 ctm. (V. ö. 
IX. 86.) 

Öt, függélyesen átlyukasztott, szarv alakú, csúcsos edényfül. Valamennyi a törés-
részén tompára kopott. 
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Számos jól kiégett sártapasz, melyek a nád mélyedését mutatják, valamint számos 
edénytöredók. 

235. és 236. szám. E második temetőnek déli végén, kezetlenül egymás mellett kelet-
nyugati irányban, két mély lakást találtunk. Már 70 ctm. mélységben, szalmatörekkel kevert s 
keményre égett tíz darab nagy agyag tuskóra akadtunk. Nagyobbrészt 40 — 45 ctm. hosszúak, 
24 ctm. szélesek s egy hosszában ketté hasogatott hengerhez hasonlítanak. Nem e tuskók 
alatt, hanem körülbelül 80 ctméterrel odább volt a fekete kerek folt látható, mely a lakás 
üregét jelezte. Mindamellett, hogy ez agyag tuskók nem bizonyos rendben, hanem csak 
összevissza hevertek, kétségkívül a lakás ernyő alakú tetőzetének egyik részét képezték, de 
liogy mikép, azt különös alakjok miatt alig tudom elképzelni, lia csak két-két félhasáb ösz-
szeillesztve oszlop gyanánt nem szolgált. E tuskók csak az egyik lakásnak nyugati szélén 
hevertek, a közetlenül mellette levő lakás körül azonban hiányoztak. Olyan sártapasz-dara-
bokat, melyek a kiégett nádnak vagy vesszőnek mélyedéseit mutatnák, nem találtunk. Ha a 
gályákból készült tetőzet le volt is sározva, miután azt rendesen nem égették ki, s a föld 
felszíne fölött volt, természetes, hogy nyoma sem maradt. A két lakás közötti kemény lösz-
rétegnek válaszfala csak 54 centiméternyi s így lehetséges, hogy mind a kettő egy tetőzet 
alatt volt. Mind a két kerek üreg körülbelül egyenlő nagy és pedig 223 ctm. mély s 203 ctm. 
átmérőjű. Az egyik lakásban a tűznek semmi nyoma, sem hamu, sem edénytöredék nem 
találtatott. Egy jáspis nucleus; néhány penge; egy csontból véső alakúra kidolgozott szer-
szám és egy vadkanagyarból hasogatott s csiszolt szilánk képezte e nagy üregnek összes 
tartalmát. Ez üreg tehát valószínűleg csakis lakóhely gyanánt használtatott. 

A másik nagy üreg, tartalma után következtetve, valószínűleg konyha volt, melynek 
aljában igen sok hamu és széndarabok között következő tárgyak voltak: 

Egy kőből csiszolt ék. 
Két szabálytalan alakú, de csiszolt dolgozó kő. 
Négy jáspis penge; négy vakaró; egy, penge hegyéből készült s egy kereszt 

élü nyílhegy; a pengeliasogatás alkalmával fenmaradt négy hulladék darab silexből és 
jáspisból. 

«Holdsarló» nevezet alatt ismert agyag tárgynak töredéke. Agyagja belül darabos, 
felülete azonban finoman iszapolt agyaggal van bevonva, melybe a díszítést ujjal nyomták 
be, és pedig az egyik oldalba concentricus kört s két oldalába egymásba kapaszkodó fekvő 
«S» alakot. Találtunk mellette még egy csúcsos agyagdarabot, mely valószínűleg szarvát 
képezte e holdsarlónak. 

Nyolcz darab, keresztben átlyukasztott agyagpyramis. Néhány példány vagy egyik 
oldalán, vagy pedig egészen koromfeketére égett. Az egyik példány egészen lapos s felső 
részébe kereszt van nyomva. 

Egy kettős kúp alakú, jól kiégett agyaggyöngy. 
Egy félgömb alakú, dió nagyságú igen primitiv edényke. 
Egy picziny edénynek henger alakú tömör talpa. Agyagja szemcsékkel kevert. 
Számos edénytöredék, melyek agyagja többnyire jól iszapolt, igen tökéletesen égett s 

alakjok is ügyes technikára vall. Az egyik edénynek háromszög alakú füle van, melynek egyik 
szára vízszintesen, a másik pedig függőlegesen mélyített vonalakkal van díszítve. Egy másik 
kívül-belül fekete színit s fényesre simított edény mélyített pontokkal díszítve, ós pedig a 
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külső oldalán a pontok szög alakot képeznek, a belső oldalán pedig a peremén érik egymást 
a pontok s alatta háromszögek vannak pontokkal kitöltve. 

Egy « S » alakra hajlított bronz sodrony, melynek vékonyabb vége madárfejhez ha-
sonlóan van visszakanyarítva. 

Az üregből kihányt föld között ugyanolyan gomba alakú, nagy talpcsöves tálnak 
középső részét találtam, minők eddig majdnem kizárólag csak a zsugorított halottak mellett 
fordultak elő. Iszapolt agyagból készült s igen tökéletesen volt kiégetve. A bronztárgy és a 
« holdsarló »-ból következtetve, ez üreget a későbbi bronzkori nép lakta; rendkívül fontos 
volna tehát annak megállapítása, vájjon ezen zsugorítva fekvő halottaknak e legcliaracteristi-
cusabb edénye a későbbi bronzkori népnél is előfordul-e. Sajnos azonban, nem állapíthattam 
meg kétséget kizárólag, hogy csakugyan benn az üregben volt-e, miután én csak a kihányt 
föld között találtam s nincs kizárva az, hogy egy közelben levő sírból került volna ide e 
töredék. 

237. szám. Azelőbbeni kettős lakástól 3 — 4 lépésnyire kelet felé, két méter mélység-
ben akadtunk csak az érintetlen lösztalajra. E mélységben nemcsak a föld volt vörösre 
égetve, hanem hamu és szén is jelezte az erősebb tűznek nyomát, azt azonban nem lehetett 
megállapítani, hogy igen nagy lakás vagy egyszerű mély árok volt-e eredetileg ez az üreg. Az 
azonban bizonyos, hogy a későbbi bronzkori népnek volt igen jellemző tartózkodási helye. 
Találtatott i t t : 

Egy bronzbői készült, igen jellemző, félköríves fibula (Bogen-Fibel), mely sötétzöld 
színű ragyás patinával vastagon van borítva s teljesen ép állapotban maradt meg. A fibulá- XVI. 155. 
nak háta 5 milliméter vastag s igen szabályosan félkör alakra görbített sodronyból áll. A fél-
körnek mind a két végén a sodrony vékonyodik s egyik oldalon háromszoros csavarodás után 
9 ctm. hosszú, vízszintes s hegyes tűben végződik; a másik oldalon a vékonyodó sodrony 
csak egyszer van körül csavarva s egy függőleges háromszög alakú lemezben végződik, mely-
nek talpa kissé visszahajlítva a tűtartót képezi. Az egész fibula tehát egy darabból áll. A fél-
körmiek szélessége 5 ctm., magassága 3*5 ctm., a tűtartó lemez pedig 1 ctm. magas s 
2 ctm. széles. A fibulának egész félköríves háta igen finom ciselirozással van díszítve és 
pedig vékony s egymáshoz igen közel eső körvonalakkal, csavar alakban borítva. 

A legfeltűnőbb analógiákat e félköríves (Bogen-Fibel) fibulákra a gin-inai leletben, a 
Pó környékén s főkép a Kaukázusban találunk. A kaukázusi kobani sírmező leleteinek ismer-
tetésében már Yirchov hangsúlyozta a kaukázusi s felső-olaszországi fibulák nagy hasonla-
tosságát. Ugyanezt teszi Cliantre* is. «M. Chantre insiste judicieusement, que ces fibules, 
comme aussi les torques, de type kobanieu, pour type kobanien, pour n'être pas absolu-

ment inconnus en Europe, ne s'y rencontrent cependant avec quelque persistance que dans 

les cimetières de la basse vallée du Pô, de la Carinthie et de la Carniole. Il y a eu là, semble-t-il, 

pour ces deux objets de parure, comme une progation par colonie dont il est cependant fort 

malaisé de découvrir la raison d'être.» A lengyeli lelet, hol ugyanazon temetkezést találjuk, 

mint a Kaukazusban, valamint a Pó környékén a remedellói sírmezőben, bizonyára elég fel-
világosítást fog adni ezen, eddign rejtélyesnek látszott, analógiákhoz. 

* Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme 1888. 
cherches Anthropologique dans les Caucases», par Ernest Chantre. 360 lapon. 

Archseologiai К ozlemények. XV. kötet. 

július-augusztusi füzetekben: «Ke-
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Egy világos zöld patinával bevont, kétélű bronz tőr. Maga a penge — a nyélbe való 
részt nem számítva — 15 ctm. hosszú, szélessége pedig a tövénél 3 ctm., a közepén már 

XVI. 156. csak 1"8 ctm. s csak hegyéhez közel vékonyodik ismét. Mind a két éléhez közel két-két pár-
huzamosan vésett vonal futja végig a pengét mind a két oldalán egyenlően. A tőr nyele erede-
tileg hosszabb lehetett, mert törés látszik a végén és 2 ctm. széles s jelenleg 3'5 ctm. hosz-
szú nyujtványból áll, mely a penge tövében két s lejebb ismét egy lyukkal van átlyukasztva 
a nyél burkolatának megerősítésére. Burkolata hiányzik, de a penge tövében levő két lyuk-
ban még benne vannak az erős bronz szegek. Ugyanilyen tőröket találunk Spanyolország 
délkeleti részében, Siret testvérek leleteiben, az átmeneti korszakból, sőt a remedelóli 
(bresciai kerület) sírmezőben néhány zsugorítva fekvő halott is ilyen tőrökkel volt fölfegy-
verkezve. 

XVI. 157. Vastag bronz sodronyból egyszerűen tojásdad alakúra hajlított, nyitott karperecz, 
mely vékony ciselirozott vonalakkal, díszítve. A bronz sodrony vastagsága 5 milliméter s 
mind a két vége felé kissé keskenyedik. A karperecz átmérője 6 ctm. és 5'5 ctm. 

XVII. 158. Egy fényes pat nával bevont 15 ctm. hosszii bronz tíi. Feje nincsen, hanem vastag-
vége 2 ctm. hosszúságban, csavar alakúan körben futó, ciselirozott vonalakkal van díszítve. 

Egy másik 20 -3 ctm. hosszú bronz tű. Fején 1 ctm. átmérőjű kissé lapított gömb 
XVI-159. van, hegyes vége pedig kissé görbített. Feje alatt 4 ctm. hosszúságban ugyanolyan csavar 

alakban vonuló körök vannak vésve, mint az előbbeni tűnél. 
169 darab, elszórtan hevert agyagpyramis. Nagyságuk nagyon különböző, úgy hogy 

magasságuk 3 és 25 ctm. között váltakozik. Valamennyi kivétel nélkül át van lyukasztva s 
számos átlyukasztásnál még egy fölfelé terjedő mélyedés látható, világos jeléül annak, hogy 
fonálon függtek, mely a tökéletlenül égett agyagba e mélyedést vágta. Azonfelül számos 
kisebb példány ép az átlyukasztásnál törött ketté, a mely körülmény ismét csak azt bizo-
nyítja, hogy fonálon függő helyzetben az összeütközés következtében törtek ketté. E kisebb 
példányok többnyire lapos háromszög vagy lapos trapéz alakúak s mindig igen tökélete-
sen vannak kiégetve, míg a nagy csonka pyramis alakúak csak tökéletlenül, sőt egy-két 
darab kivételesen csak szárítva. A csonka pyramisok teteje legtöbbnyire díszítve van és 
pedig nagyobbrészt mélyített ferde kereszttel, néha egy vagy több uj j benyomással, néha 
pedig a ferde kereszt közötti mezőkbe is pontok vannak nyomva. Úgy látszik, hogy e 
pyramisok nagyobb része szövőszéken, nehezék gyanánt volt alkalmazva, a nagyobb példá-
nyok pedig a tűzhely körül voltak használatban, mivel nagyobb mennyiségben csakis tűz-
helyek körül találtuk ezeket. 

Egy igen eredeti, kemencze alakú s szűrővel ellátott edény. A szűrő fölötti három 
ujjnyi vastag oldalfalakkal bíró tulajdonképeni edény letörött róla s jelenleg csak a 30 ctm. 
átmérőjű köralakú s vízszintesen fekvő szűrőből és az alatt terjedő igen öblös nagy 

XVI. 166. ernyőből áll. A szűrőnek vastagsága valamivel több három centiméternél s négy ellentett 
irányban tojásdad, a közéjéén pedig kerek lyuk van, a melynek átmérője 4 és 6 ctméter 
között váltakozik. A szűrő alatti ernyő egyik oldalán egész szélességében és magasságában 
nyitott magas ívezetet képez s az ívezet fölötti két sarka mélyített körvonal és vízszintes 
rovátkákkal volt díszítve. Az ernyő magassága 26 ctm. s körfogata 120 ctm., oldalfala fölül 
jóval vastagabb s 6\5 centiméter, míg alsó nyitott részén csak 4 ctm. vastag. Rendelteté-
sére vonatkozólag döntöleg nyilatkozni vajmi bajos, annyi azonban bizonyos, hogy vagy 



203 

szűrő edény, vagy pedig hordozható, érczolvasztó kályha lehetett. Szűrésre csak úgy hasz-
náltathatott, lia e feltűnő nagy lyukak fölé galyakat vagy egyéb készüléket helyeztek, mely 
nem engedte a tömör részeket e nagy lyukakon keresztül. Lehetséges, hogy gyümölcscsel 
töltötték a szűrő fölötti nagy edényt tele s az erjedés következtében csak lassan csepegett 
a szeszes ital keresztül. A tágas ernyőnek nyitott része nagyon alkalmas arra, hogy elég 
nagy edényt lehessen a szűrő alá helyezni, mely a keresztül szűrt folyadékot felfoghassa. 
Ha érczolvasztó kályha volt, úgy csak a szűrő fölötti edényben éghetett a tűz, mivel az 
ernyő belső oldalán erősebb tűznek nyoma nem látható. A szűrőnek felső lapján vannak 
ugyan fekete égési foltok, de az kétséges, vájjon magának az edénynek kiégetése alkalmá-
val támadtak-e, vagy pedig az edénynek rendeltetési czóljából abba rakott tűz okozta-e 
azokat. Jelenleg a szűrőnek felső lapjára vastag rétegben mészszivag (Kalktuff) rakodott, de 
górcsövi leggondosabb megvizsgálás mellett sem tudom azon az éreznek legparányibb 
maradékát sem találni. Volt azonban ugyanezen lelőhelynek üregében a hamu között ércz-
salak. Ha érczolvasztásra használtatott e különös edény, úgy az ernyőnek nyitott része ismét 
igen jó szolgálatot tehetett, a mennyiben a szűrőnek lyukain keresztül hullott hamut köny-
nyen ki lehetett kotorni (találtunk is, mint alantabb elősorolom, három hamukotrót) s más-
részt akár primitiv fujtató segélyével vagy egyszerű legyintéssel is igen jól lehetett alulról a 
tüzet éleszteni. Találtunk már az előző években ugyanezen sánezon ismételten két ujjnyi 
vastag s nagy lyukakkal keresztül tört agyaglapokat (v. ö. 39.), valamint hasonló 
sark-diszítéseket is, minők a jelen példánynak nyitott ívezete fölött láthatók, de rendelteté-
sűkkel nem voltam tisztában, most azonban biztosan állíthatom, hogy ugyanilyen edények-
nek képezték töredékeit. Az 1876-ban Budapesten tartott internationalis régészeti s antliro-
pologiai congressus alkalmával rendezett praehistoricus kiállításon, báró Nyáry Jenőnek 
pdini * leletei között «Vase servant de creuset» nevezet alatt, egy a jelen példányhoz nagyon 
hasonló edény volt látható. Ott azonban az ív alakban nyitott ernyő ós a fölötte levő edény 
között nem volt vízszintes szűrő-lap, hanem a felső edény mélyen nyulott az ernyő alá s 
csak az ernyőnek ívezetes nyílása volt két lyukkal áttörve. Az imént jelzett pilini hasonló 
példányon kívül más analógiát eddig még sem honi, sem külföldi gyűjteményekben nem 
találtam. 

Dr. Much a szóban levő lengyeli edényre vonatkozólag következőket ír ja: «DieDeu-
tung dieser Gefässe als Schmelzofen kann ich nur nicht recht erklären, da das flüssige 
Metall durch die Löcher abgetropft wäre ; wurde aber das Metall in einem eigenen Schmelz-
tiegel eingesetzt, dann wäre der Baum im oberen Theile zu klein gewesen für ein genügend 
grosses Feuer, um das Metall zum Schmelzen zu bringen, ausserdem hätte beim Schmelzen 
im Tiegel jedes Herdfeuer hingereicht. Näher liegt es, an Glutbecken zu denken, u. z. an 
solche, wie man sie im ganzen nördlichen Afrika hat. In Lengyel hat kein anderes Thon-
gefäss so dicke Wände, wie eben dieses. Am sichersten aber dürfte man Kienleuchter in 
ihnen erblicken; im oberem Theile brannten die Kienstiicke (Stücke aus Kiefern- oder 
anderem harzreichen Holze) und durch die Löcher des Zwischenbodens konnte einerseits 
die Asche abfallen, anderseits erhielt das Feuer dadurch Zugluft wie durch den Rost unse-
rer Oefen. » 

* Dr. Josef Hampel «Catalogue de l'exposition préhistorique.» Budapest Í876. l tü. lap 65. és 66. ábra. 
26* 
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Ugyanezen üregben találtuk még az imént leírt ritka edény egy második példányát, 
mely azonban csak fele részben van meg. A szűrő fölötti edény erről is letörött. A szűrő-
lap 4 ctm. vastag s szintén öt nagy lyukkal volt áttörve, t. i. négy ellentett irányban s a 
közepén. A 26 ctm. magas ernyőnek oldalfala szintén igen vastag s elől magas ívezetü nyí-
lása van. A nyilás ívezete fölötti két sarok szintén félköríves mélyedéssel volt díszítve. Az 
ernyőnek tövében, ott, liol a szűrő-lap van, vízszintesen alkalmazott s mélyített pontokkal 
díszített erős nyujtványnyal, melynek segélyével az egész edény hordozható volt. Ercz-
maradvány ezen szűrő-lapon sem található, s fekete égési foltok csak a szűrőnek alsó lapján 
vannak. Találtunk még egy sarokdiszítést, mely valószínűleg ugyanezen edénynek másik, 
hiányzó felére való. 

Két, hegyes csúcsban végződő, picziny obsidián nucleus, melyekről igen keskeny 
pengéket hasogattak. 

Tizenkét nagy nucleus jáspisból és silexböl. 
Tizenhat szabályos penge, melyelmek egyik példányán fekete szurokhoz hasonló 

anyag tapad. 
Hét darab, szabályos pengéből készített, keresztélü nyílhegy. 
Három jáspis vakaró. 
Tizenkét darab, a pengehasogatás alkalmával fenmaradt hulladék darab. 
Két pengehasogató kő. 
Tizenegy különféle alakú s részben csiszolt dolgozó kő. 
Öt patakkavics, melyek közül csak kettőn látszik meg, hogy simításra használtatott. 
Tizennyolcz darab különböző nagyságú agyaggyöngy (Virtl). Alakjok nagyobbrészt 

kettős csonkakúp vagy pedig lapos golyó. Ezek között kettő mélyített concentrions körökkel, 
egyik függélyesen vont barázdákkal díszítve, egy másik pedig a buzogányhoz hasonlóan 
oldalfalán hat erősen kiálló bütyökkel. 

Egy kettős fülű s öblös részén mélyített rovátkákkal díszített, egészen ép csésze. 
Egy másik nyúlánk edény, melynek hasonmását már a 19. sz. üregben találtuk s 

rajzát az I. füz. XX. tábla 225. ábrája adja. 
Egy 9 ctm. átmérőjű egyszerű csésze. Egyik félén füllel. 
Négy igen primitiv készítésű, s valószínűleg csak gyermekjátéknak készült piczinyke 

edény. Az egyik piczinyke bütyökkel van díszítve, egy másikon a fület utánzó picziny 
nyújtvány van. 

A gomba alakú talpcsöves tálaknak piczinyke s igen ügyetlen utánzata. 
Edénytöredék, melynek szóléből állatfej alakban végződő nyújtvánv emelkedik ki. 

Nagyon hasonlít az előző 223 számú üregnek példányához, azon különbséggel, hogy itt 
az állat nyakának megfelelő nyújtvány nem vízszintes, hanem függőleges, miáltal a felső-
olaszországi, Pó környéki « ansa: lunatae » -kre emlékeztet. 

Agyag kanálnak töredéke, a nyél számára készült átfúrt nyújtványnyal. (V. ö. 
I. füz. X. tábla, 88. ábra.) 

Agyagból készült három tömör s félkör alakú hamu-kotró (v. ö. II. 18.). Mind 
a háromnak felülete fényesre simítva s az egyik példány a közepén két picziny lyukkal 
keresztül fúrva, valószínűleg azon czélból, hogy a lyukba húzott fonál segélyével felakaszt-
ható legyen. 
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Négy nagy agyag karika. Ezek közül három bizonyára szűk fenekű edények tartója 
volt, a negyedik, különben szintén nagy példány, egészen lapos s csak 2 ctm. átmérőjű 
lyukkal. 

Két, szarv alakú, csúcsos s függőlegesen átlyukasztott edényfül. Törésrészökön egé-
szen tompára koptak. 

Számos, durva s nagy edényekből származó töredék ; kiégett sártapasz, s két agyag golyó. 
Szarvasagancsnak kemény széléből készült eszköz. A simára levágott 2 ctm. széles XVI. 161. 

végén hat mély rovátka van vágva, miáltal hét kiálló szög támadt rajta, a melyeket valószí-
nűleg edénydíszítésre használtak. 

Két édesvízi kagyló, melyek egyike a közepén át van lyukasztva. 
Egy picziny, csiszolt csont tü. 
Agancsból készült két eszköz. Az egyik hegyes, a másik pedig véső alakúra van 

csiszolva. 
Huszonkét munkálatlan, szarvas-, őz- és dámvad-agancs. Némelyiken égési nyomok 

láthatók. 
Három erős vadkan-agyar s számos csontdarab és csontszilánk, melyek némelyike 

feketére égett. 
Egy nagy fazéknak vastag darabjában körülbelül egy-két literre való apró mészszivag-

(Kalktuff) szemeket találtam, melyek nagyobbrészt belül üres picziny csövecskékből állottak. 
Nem véletlenül kerültek ezek ide, hanem mintha csak kiszitálva gondosan gyűjtettek volna 
össze. Csak utólag győződtem meg arról, hogy e mészszivag-szemeket tartalmazó nagy 
edénytöredék az előbb leírt nagy szűrő edényhez tartozik, s így valószínű, hogy azon különös 
nagy edény nem érczolvasztó kályha, hanem csakugyan szűrő edény, a melyben e mész-
szivag-szemek talán ültrirozásra használtattak. 

238. szám. Az előbbeni mély árok tája körül több üregből, elszórtan, következő tár-
gyak kerültek elő : 

Egy jáspis nucleus és négy penge. 
Két csiszolt dolgozó kő s egy munkálatlan patakkavics. 
Egy fekete színű s külsején fényesre simított csésze. Magas ívezetű két füle az edény 

pereme fölé emelkedik. 
Két golyó alakú s nagy lyukkal átfúrt agyag gyöngy (Virtl). Az egyik hosszában széles 

barázdákkal van díszítve. 
Két, átlyukasztott nagy agyag pyramisnak töredéke. 
Egy függőlegesen átlyukasztott, szarv alakú, csúcsos edényfül. Törésrészén tompára 

kopott. 
Számos durva edénytöredék. 
239. szám. Az előbbeni üregek mellett ismét több üregből, elszórtan, habár néha 

meglehetős mélységből következő tárgyak kerültek elő : 
Egy bronz sodronyból egészen köralakúra hajlított gyűrű. A két összeérő végének 

egyike vastagabb és tompa, a másik pedig hegyes. 
Ismét egy sokkal vékonyabb bronz spiralisnak töredéke. 
Olajbogyó alakjában hajlított 3 ctm. hosszú bronz lemez. Hosszaságának két végén 

át van lyukasztva. Valószínűleg gyöngyfüzér közötti díszítés volt. 
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Öt nagy silex nucleus. Az egyik 12 ctm. hosszú. 
Tizennégy szabályos penge, nagyobbrészt jáspisból. 
Tíz, a felső végén csorbított vakaró, silexböl ós jáspisból. 
Egy mandula alakú s különben igen durván hasogatott s négy kereszt élű nyílhegy, 

silexböl és jáspisból. 
Két, begyesre csorbított s valószínűleg fúrásra használt jáspis penge. Az egyiknek 

széles végén szurokhoz hasonló fekete anyag tapadt. 
A pengehasogatás alkalmával fenmaradt buszonnégy, hasznavehetetlen hulladék darab 

silex- és jáspisból. 
Egy csiszolt, átfúrt kőbaltának töredéke. 
Egy csiszolt dolgozó kő s egy szabálytalan lapos, de egyik végén begyesre csiszolt 

köszörűkő, valamint néhány munkálatlan patakkavics. 
Négy, átlag 14 ctm. bosszú csont tű. Csak egyik végükön vannak begyesre csiszolva. 
Egy szarvasagancsnak 24 ctm. bosszú mellékága. Valószínűleg egy átfúrt baltának 

nyelét képezte, mert hegyes végén meglátszik rajta, hogy egy átfúrt eszközben erősen volt 
beszorítva. 

Néhány munkálatlan szarvasagancs, fogak és állati csontok. 
Nyolcz különböző nagyságú s részben igen tökéletlenül égett agyag pyramis. 

. 162. Négy, különböző alakú s nagyságú agyag gyöngy. Az egyik 5 ctm. átmérőjű s kettős 
kúp alakú gyöngyön nagyon különös díszítés van. Ugyanis középső kidomborodó szögletébe 
függőleges sűrű rovátkák vannak vésve, felső és alsó felületébe pedig Íráshoz hasonló jelek 
karczolva. 

Egy félhold alakban végződő agyagnyújtvány. Valószínűleg valamely edénynek volt 
fogantyúja. 

Egy másik agyagnyújtvány, mely négyszögletű csúcsban végződik. 
Ismét egy henger alakú agyagnyújtvány, mely csavar alakú mélyedésekkel van díszítve. 
Egy jól kiégett s mélyített concentrikus körökkel díszített agyaglap. Valószínű, liogy 

a «holdsarló» nevezet alatt ismert agyag tárgynak képezte töredékét. 
Két, 5 ctm. vastag, jól kiégetett s hosszában átlyukasztott agyag henger. Kétséget 

kizárólag fonálon függő nehezék gyanánt használtattak, mert mind a kettőn a fonál az átfúrás 
fölött függőleges mélyedést vájt. 

Egy, a halottaknál előforduló, gomba alakú, talpcsöves tálnak középső töredéke. 
Egy magas ív alakú edényfül, melynek támasz gyanánt még a közepén vízszintes 

nyújtványa is van. 
Egy vékony falazatú edénynek átlyukasztott feneke. 
Egy henger alakú edénynek töredéke. 
Öt szarv alakú csúcsos, s függőlegesen átlyukasztott edényfül. Valamennyi a törés 

részén tompára kopott. 
Számos durva, s nagy edénynek töredéke. 
240. szám. A sáncznak északi részén levő nagy tér, közel a sáncz piateaujának szélé-

hez, ott a hol egy római temetkezést találtunk Valentinianus-érmekkel — faiskolává alakíttatott 
át. Az idén a faiskola nagyobbíttatván egy sok négyszögölnyi nagy terület van rigolirozva itten, 
közel a sáncz széléhez, de elég mélyen egy igen nagy rakás kőhalmazt s cserép töredékeket 
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találtunk, melyeket gondosan összeszedtek s egy halomba raktak. A kövek nagyobb része 
munkálatlan volt, de volt közte sok patakkavics, részben csiszolt dolgozó kövek s őrlőkövek 
töredékei. Lehetséges, hogy védekezésre voltak összehordva, miután hasonló leletet már a 
sáncznak keleti szélén is találtunk. A többi tárgy e nagy területen csak elszórtan találtatott. 
Volt pedig: 

Egy 14 ctm. hosszú, végén még igen hegyes római pileum vasból. 
Egy, a közepén 3 ctm. széles s egyik végén «S» alakban kanyarodó, borotva szintén x v i . 163. 

vasból, rövid fogantyúval. 
Két, vasból készült, alakra teljesen egyenlő s csak nagyságban különböző lapos s 

hosszúkás balta. Elénél a balta legszélesebb s éle egyenes vonalban terjed, élével ellentett 
tompa vége pedig félhold alakú szelvényt képez. Nem egészen a közepén, hanem tompa vé- x i i . 
géhez valamivel közelebb, szélességének mind a két oldalán, egy centiméternyire kiálló erős 
tengelye van. Élétől egész tengelyeig, szélességének mind a két oldalán az ősi bronz vésők-
höz hasonlóan befelé kanyarított peremmel (einwärts gebogene Lappen). E balták a mily 
ritkák, ép oly typikusak Hallstattban és Bolognában. Mind a kettőnek szélessége 3 ctm. Az 
egyiknek hossza 14 ctm., a másiké pedig 12 ctm. 

Egy bronzból készült, s valószínűleg gyöngyfűzór tartására használt darab, mely négy 
tojásdad alakú s belül üres gombból s azok között három keresztből áll. Hátulsó részén egy x v i . 
vékony lemez vonúl az egészen végig, úgy azonban, hogy a gombok hátulról homorú részén ^ "" 
át felvarrható volt. Alakra nézve egészen hasonló, de jóval nagyobb darabot találtunk már. 
Hossza ß ctm. s szélessége 1 ctm. 

Sötét-zöld fényes patinával bevont bronz tű, a testén hosszában metszett füllel. 
E füles bronz tűk, különben nagyon gyakoriak Magyarországon. 

Egy lapos s fölül átlyukasztott, csüngő bronz dísz. Ugyanolyan, minőt már az előző 
években találtunk. (V. ö. XI. tábla 119. ábra.) 

Két, világos-zöld patinával bevont bronz tű. Az egyik fej és díszítés nélküli 8 ctm. x v i . 167. 
hosszú. A másik 1 7• 5 ctm. hosszú s vastag feje három egymás fölötti lapos gombból áll. 

Egy egész hosszában négyszögletű s középső testénél valamivel szélesebb élü, 11 ctm. 
hosszú bronz véső. 

Két csiszolt s átfúrt kőbaltának töredéke. 
Egy hossznégyszög alakú, csiszolt kő véső. Hossza 6"5 ctm., szélessége 4'5 ctm. s vas-

tagsága 2 ctm. 
Négy nucleus ; tizenegy penge ; négy vakaró ; s tizennégy, a pengehasogatás alkal-

mával fenmaradt hasznavehetetlen hulladék darab, jáspis-, opálból és silexből. 
Két keresztélű jáspis nyílhegy s egy igen vékony obsidian szilánk. 
Négy nagy s hosszúkás dolgozó kő s számos munkálatlan patakkavics. 
Két nagy s egészen ép őrlőkő, zúzójával együtt. 
Egy vörös homokkőből készült öntőmintának töredéke. Felületébe két mély csatorna x v i . 168. 

s azokat összekötő szög van vésve, de nem lehet ebből meghatározni, hogy mily tárgyat 
önthettek benne. 

Egy másik lapos, s felületén igen tökéletesen simára csiszolt, vörös homokkő, melyet 
valószínűleg öntőmintának lefödésére használtak. 

Szarvasagancsból készült lándzsacsúcs. Egyik vége igen hegyesre van dolgozva, 
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vastagabb vége simára van lefűrészelve s belseje a nyél számára ki van vájva. Hossza 
10 ctm. 

Egy 13 ctm. hosszú s erős állati csont, mely egyik végén hegyesre van kidolgozva. 
Egy éles, véső eszköznek csiszolt, 13 ctm. hosszú csont szilánk. 
Számos állati csontdarab, bos- és zergeszarvak s szarvasagancsok. 

x v i i i . 169. Tizenkilencz, különböző alakú és nagyságú agyag gyöngy. Legnagyobb része díszítés 
nélküli. Némelyiket függőleges barázdák borítják. Az egyikbe igen szabályos körök, félkörök 
s fekvő «S» alakok karczoltattak. 

Két, edénytartó vastag agyag karika. 
Egy edénytöredékből készített korong, melynek közepén az átfúrást megkezdték. 
Egy csillag alakú, három ágú, jól kiégett agyag darab, mely valószínűleg, valamely 

csörgő játék szárának talpát képezte. 
Egy agyagból készült, s jól kiégett tömör hamu-kotró, minőt már többet találtunk 

e telepen. (V. ö. П. 18.) 
x v i i i . 171. Igen durva, henger alakú ép edény. Peremén két ellentett oldalon, picziny átfúrt 

füllel. Magassága 10 ctm. s átmérője 4 ctm. 
Vastag falazati! s igen durva, golyó alakú ép edény. Egyik felén füllel. Magassága 

7*5 ctm. s átmérője 10 ctm. Durva agyagja füsttől impraegnált fekete színű. 
x v i i i . 172. Egy kettős kúp alakú s igen ügyetlenül készült nagy edény. Magassága 23 ctm. 

Agyagból készült s keményre égett nagy merő-kanál. Egyik végén a nyél számára 
hosszú csővel. Hossza 18 ctm. s szélessége í) ctm. 

Harminczkilencz, különböző nagyságú, többé-kevósbbé jól kiégett s átfúrt agyag 
pyramis. Nagyságuk 3 és 27 ctm. között váltakozik. A felső csonka részben vagy ferde kereszt 
vag}' pont van mélyítve. 

241. szám. Miután a faiskolára szánt nagy területnek átrigolirozásával elkészültünk, 
visszatértünk az idén lelt temetőnek északi széléhez, a hol folytatólagosan ismét több hosszú 
árkot vontunk. A legtöbb esetben igen csekély mélységben találtuk az érintetlen löszréteget s 
néhány cseréptöredéken s itt ott egy-egy silex pengén kívül alig találtunk valamit, míg végre 
csekély mélységben a liumusrétegben egy pengehasogató műhelyre akadtunk, a hol egy 
rakáson két picziny s két nagy nucleus, valamint 73 penge hevert. Az összes pengék jáspis 
kőből vannak hasogatva s tisztán kivehető, hogy öt különböző nucleusról hasogatták. 
Ezek közül nyolczat találtunk, melyek teljesen egymáshoz illenek. A pengék nagy rakása 
között egy éles sarkú, hosszú dolgozó követ s egy zöld kőből csiszolt 4 ctm. hosszú s 1 '5 ctm. 
széles igen csinos kő vésőt találtunk. A vésőnek egyik vége vastag és tompa, a másik pedig 
erős élű, mely egyik sarkán használat folytán kicsorbúlt. 

E kőeszközök rakása körűi egy-két lépésnyire következő tárgyak találtattak elszórtan: 
Egy fehér kőből csiszolt lapos golyó. Átmérője 2*5 ctm. 
Egy 4*5 ctm. átmérőjű, golyó alakú durva edényke. 
Egy másik ép edény mind a két oldalán magas ívezetű fülekkel. Öblös részén kar-

czolatos díszítés, ós pedig: hármas vonalakból álló szalagok hármasszögeket képeznek. 
Picziny feneke kissé befelé nyomott. 

Három, kettős kúp alakú s díszítés nélküli agyag gyöngy. 
Egy edénytartó agyag karika. 
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Egy edényfödőnek felső gombja. Közepén függőleges mély lyuk, — felületébe ferde 
srafl'irozásokkal kitöltött háromszögek karczoltattak. 

Két picziny, átfúrt agyag pyramis. Az egyiknek tetején ferde kereszt, a másikon egy 
mól}7ített pont van. Egy nehezék gyanánt használt lapos s fölül átlyukasztott kúpszelet. 
Szélén kettős csatornaszerü mélyedés vonúl körül a fonál megerősítése czéljából. 

Szarvasagancsnak 15 ctm. hosszú vége, melynek belseje egész hosszában ki van 
vájva s tölcsér alakú eszközt képez. 

Három, csiszolt csont tü. Valamennyi csak egyik végén van hegyesre kidolgozva. 
Számos, munkálatlan szarvasagancs, kecskeszarv s állati csontdarab. 
Egy 13*5 ctm. hosszú hronz tű, melynek vastagabb vége visszahajlított s így a 

fonál átfűzése czéljából hosszúkás füle van. 
Egy 8 ctm. hosszú, meggörbített bronz sodrony, valószínűleg tűnek töredéke. 
242. szám. Az előbbi üregtől keletre, vagyis az idén lelt temetőnek keleti szélén, a 

már erősen lejtős erdőrésznél, egy hosszú árkot vontunk északról dél felé vonúló irányban, a 
hol elég mélyen számos tárgyra akadtunk, melyből azt lehet következtetni, hogy lakóhely 
volt, habár nem lehetett constatálni, hogy eredetileg kerek üreg lett volna. Találtatott pedig: 

Egy szürke kőből csiszolt trapéz alakú véső. Hossza 5'5 ctm. Ele pedig 3• 5 ctm. 
Két, csak részben csiszolt, négyszögletű s hosszú dolgozó kő. 
Hét nagy őrlő kő. Valamennyinek felülete homorúan simára csiszolt. Az egyiknek 

sima felületén vörös vas oxyd festék tapad s így valószínűen festékőrlésre használtatott. 
Négy, már meglehetősen gömbölyűre kopott, pengehasogató kő. Mind a négy festék-

őrlésre használtatott, miből valamennyin vastagon vas oxyd festék tapad. 
Hat nagy nucleus; három vakaró; három penge s két hasznavehetetlen hulladék 

darab, valamennyi silexből és jáspisból, valamint egy csinos obsidian penge. 
Egy nehezék gyanánt használt, szabálytalan alakú nagy kődarab, melyen a kötél meg-

erősítésére keresztben számos mély csatorna vonúl. 
Számos munkálatlan patakkavics. 
Szarvasagancsból készült nagy balta. Az agancsrózsa tövében 2'6 ctm. átmérőjű 

lyukkal átfúrva. 
Szarvasagancsból készült 21 ctm. hosszú, csiszoló eszköz. A csiszolás 7 ctm. hosszú-

ságban látszik meg rajta s félkör alakú élben végződik. 
Egy 5*4 ctm. hosszú, trapéz alakú erős csontszilánk, melyből vésőt akartak készíteni, 

de csiszolása még nincs befejezve. 
Két csiszolt csont tű. Az egyik mind a két végén, a másik pedig csak egyik végén van 

hegyesre csiszolva. 
Néhány munkálatlan őzagancs, két bos priscus szarv s egy dámvadnak széles és 

lapos agancsa. 
Egy golyó- s egy tölcsér alakú, díszítés nélküli agyag gyöngy. 
Egy átfúrt nyújtnynyal biró agyag kanál. 
Két, felfordított kúp alakú, elég durva ép csésze. Az egyik mind a két oldalán picziny XVIII. 

füllel, a másiknak csak egy oldalán van erősen megfogható ív alakú füle. 
Két, vékony falazatú, fekete színű, alacsony csésze. Mind a kettőnek csak az egyik olda-

lán van füle. Az egyiknek pereme «S» alakban kifelé kanyarúlt, a másik pedig befelé hajlott. 
Archaeologiai Közlemények, XVI. kutet. 2 7 
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Egy 20 ctm átmérőjű s 1 5 ctm. magas éjo edény. Feneke szűk, középső testén meg-
lehetősen öblös s pereme kissé kifelé kanyarúl. Egyik oldalán szóles füle, másik három 
oldalán pedig csak kevéssé kiálló bütykei vannak. 

Egy, alakra nézve az előbbeni liez egészen hasonló edénynek fele része, mely pereme 
alatt párhuzamosan vonuló, kettős, kidomborodó hullámvonallal díszített. 

XVIII. 173. Egy ujjbenyomásos, 6 ctm. bosszú, jól kiégetett agyag szalag, melyet az edények 
díszítésére használtak. Tisztán látható tehát, hogy az edények ujjbenyomásos domború szalag-
díszítései külön készültek s a nyers edénybe nyomatva égettettek. 

Négy, nehezék gyanánt használt s hosszában átlyukasztott nagy agyag henger. Két 
példánynál a lyuk fölött mély barázdát vágott a fonál. 

Kilencz, függőlegesen átlyukasztott, szarv alakú csúcsos edényfül, melyek szintén 
neliézek gyanánt használtattak, miután törésrészök kivétel nélkül tompára kopott. 

Kilencz, különböző nagyságú, átfúrt pyramis. Csak az egyiken van fölül ferde kereszt. 
Durva nagy fazéknek számos töredéke, melyek között kásává tömörült szenesedett 

kölesmagvakat találtunk. 
Bronz sodronyból készült, tojásdad alakú, nyitott karperecz. A bronz sodrony négy-

szögletűre kovácsolt s nyitott vége felé mindinkább vékonyodik. Felületén négy részen, 
nyolcz rézsútos karczolatból álló díszítéssel. Átmérője 6 és 7 ctm. 

Egy 8 centiméter hosszú, igen vékony bronz tű. Fején egymás fölötti kettős lapos 
gomb van. 

243. szám. Közetleniil az előbbeni üreg fölött egy hosszú árkot vontunk, melyben 
53 ctm. mélységben még a lmmusrétegben egy rakáson 1 3 bronz tárgyra akadtunk. Csak 
alig 6 ctméterrel mélyebben már az érintetlen löszréteget találtuk s itt már tisztán kivehető 
volt a sárga löszréteg között azon fekete folt, mely mindig a lakásokat jelezi. Kihányva a 
fekete földet, csakugyan egy kerek üreget találtunk, mely azonban a rendes lakásoknál jóval 
kisebb volt. Mélysége 180 ctm. s átmérője 153 ctm. Az egy rakáson volt szép bronzlelet 
reám azon benyomást tette, mintha az a kerek üreg fölötti egykori, ernyő alakú, tetőzetnek 

XVII. 175.aljába lett volna gondosan elrejtve. A bronzlelet következő tárgyakból állott: 
Egy teljesen ép s még most is igen éles tokos véső. A nyél számára készült tölcsér 

alakú tok 5 ctm. hosszú peremén vastagon kidomborodó karimával. A belül üres tok alatt 
következik az erős s tömör véső. Az egész eszköznek hossza 12*5 ctm. 

Egy tokos baltának vagy tokos vésőnek felső fele vagyis maga a nyél befogadására 
XVII. 176. készült üres tok. Alsó fele, vagyis a tömör balta vagy véső letörött róla. Füle nincsen, felü-

letén azonban kidomborodó díszítések vannak. Vastag pereme alatt ugyanis egy vékonyabb 
vonal futja körül, két szélén levél alakú díszítéssel s mind a két oldalán három-három füg-

XVII. 177.gőleges vonal húzódik le párhuzamosan. A toknak hossza 6'5 ctm. 
Egy 15 ctm. hosszú, tömör véső. Alsó végét kivéve, egész hosszában nyolcz szögle-

tűre van kalapácsolva. Vastagsága nem egészen egy centiméter. 
Egy, már az öntésben rosszul sikerült s így teljesen hasznavehetetlen, egyenes 

XVII. 178. s 16 ctm. hosszú kés. Alsó végén még az öntési cseppek láthatók. Éle még nincs kikala-
pálva vagy köszörülve s háta is feltűnő vastag. A penge szélessége 2 ctm., a hátán pedig 

XVII. 179.1 '8 ctm. 
Egy 4'2 ctm. szóles, kétélű kardpengének töredéke. 



211 

Két sarlónak töredéke. A keskenyebb példány félköríves s hegye tompa, a szélesebb ̂ XVIÎ  
példány pedig hegyes végénél erősen hátra kanyarult. Az egész pengén rézsútosan vonuló, 
kidomborodó díszítés látszik, ugyanolyan vastag kidomborodás vonul mind a két sarlónak 
hátán végig, de csak egyik felén s így tisztán kivehető, hogy csak fél öntőmintában öntet-
tek. Az egyik penge szélessége 3*2 ctm., a másiké pedig 2'5 ctm. 

Egy tömör s nyitott karperecznek töredéke. Belső része sima, külső felületét mély XVII. 182. 
és széles barázdák borítják. 

Öt különböző nagyságú, teljesen ép tű. Valamennyi felfordított kúp alaluí, vastag XVII. 
fejjel. Egynek kivételével valamennyinek feje finom vonalakkal ciselirozott. 

Az alatta levő üreg sárral kitapasztott s keményre égetett nádfallal volt körülvéve. 
A sánczon talált magtárak mind ugyan így készültek s mivel ez üreg is jóval kisebb volt a 
lakásoknál — valószínű, hogy szintén magtár volt. Szenesedott magneműeket ugyan nem 
találtunk benne, de tele volt az üreg széndarabokkal és igen sok edénytöredékkel, a melyek — 
az alak és nagyságból következtetve — legalább is 10—12 edényből eredtek. Volt közöt-
tök egy óriási nagy, mely az öblös részénél jóval szűkebb nyakánál is 45 ctm. átmérőjű. 
Legnagyobb része oly apró darabokra tört, hogy egyetlen egyet sem lehetett abból egészen 
összeállítani. 

Egy agyagpyramison kivül más tárgy az üregben nem találtatott. 
244. szám. Az előbbeni üregektől észak felé még számos árkot vontunk, hol részint 

szabad tűzhelyek körül, részint csak csekély mélységben, a humusrétegben elszórtan, még 
igen sok tárgyat találtunk. Néhány száz darabot tesznek ki az itt elszórtan lelt kő- és csont 
eszközök s agyag tárgyak. Miután azonban ezek csak ismételései a régebben talált tárgyak-
nak, feleslegesnek tartom részletes leírásukat s csak néhánynak rajzát adom a 188—202. 
számú ábrák alatt. 

Miután az ásatásokat megszüntettem, befejezettnek tekintem ezzel a leleteknek leírá-
sát. Az eddigi leletek összegezését, az együvé tartozandók csoportosítását, a fontosabb rész-
letek behatóbb tárgyalását, a leletek alapján ecsetelendő kulturképet, s azoknak hazai s kül-
földi hasonló telepekkel történendő összehasonlítását, a kor-megliatározást, szóval az összes 
következtetéseket — mint munkám előszavában ígértem volt — egy külön kötetben fogom 
a legrövidebb idő alatt közrebocsátani. 
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Az I. tábla magyarázata. 

1. Agyagból készült nehezék . . . ... .... . . . . . . a szövegben lásd a 46. lapon. 
2. Edény, szörpölésre szánt lyukas nyujtványnyal ... « « « « 46. « 
3. Krétabetétes edény... . . . . . . « « « « 46. « 
4. Krétabetétes edény ... . . . . . . « « « « 47. « 
5. Krétabetétes edény . ... . . . .... ... . . . ... « « « «47. « 
6. Edénynek feneke krétabetctes díszítéssel... . . . . . . « « « « 49. « 
7. Edényfödő krétabetétes díszítéssel . . . . . . . . . _. « « « « 49. « 
8. Négy fonálon hordozható tómör edény . . . . . . __ « « « « 49. « 
9. Rovátkás peremű edény. . . . . . . . . . . . . . . . . . . « « « « 50. « 

10. Agyagból készült tömör kaná l . . ._ ... . . . . . . « « « « 50. « 
11. 12. Agyagból készült lángborító . . « « « « 51. « 
13. Krctabetétes cserépdarabból készült korong . . . . . . « « « « 52. « 
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A II. tábla magyarázata. 

14. Agyagból készült baltautánzat töredéke ... . . . __ a szövegben lásd nz 56. lapon. 
15. Csiszolt kőbalta... ... . . . . . . — ... . . . « « « « 56. 
16. Edény, egyik oldalán félhold alakú nyújtványnyal ... « « « a 61. 
17. Agancsból készült szerszámnyél .. . . . . . .. ... « « « « 62. 
18. Agyagból késíült bamukotró _ . . . . . . . . . . — « « « « 64-. 
19. Agyagból készült edénynek talpa, krétabetétes díszítéssel « « « « 65. 
20. Csontkorcsolya ... . . . . . . . . . . . . . . . — ... « « « « 65. 
21. Agyagból készült gyermekcsörgő töredéke ... . « « « « 66. 
22. Agancsból készült szerszámnyél ... . . . ... — « « « « 66. 
23. Agyagból készült pyramis _ ... .... ... . . . « « « « 67. 
24. Agyagedény ... . . . . . . .... __ ... ... .... « « « « 67. 

MAGYAR 
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A III. tábla magyarázata. 

25—31. Agyagból készült s «holdsarló» nevezet alatt ismert 
tömör tárgyak ... a szövegben lásd a 67. lapon. 
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A IV. tábla magyarázata. 

32. Agancsból készült csiszoló eszköz.. ... . . . ... a szövegben lásd a 08. lapon. 
33. 34. "Vadkan-agyarból hasogatott s élesre csiszolt vakaró 

kések. . . . . — « « « « 69. « 
35. Kőbalta fúrásánál keletkezett henger.. « « « « 70 « 
36. Bronzból készült karezoló eszköz... . . . . . . . « « « « 74. « 
37. Rézből készült tömör véső... . . . . . . . . . « « " « 76. « 
38. Bronzból készült lapos eszköz.. ... .. « « .« « I I . « 
39. Agyagból készült tíízpad-darab... . . . . . . . . . « « « « 77. « 
40. Csiszolt kőbalta ... . . . - . . . — « « « «77. 
41. Kőbalta fnrásánál keletkezett henger ... « « « «78. « 
42. Nephrit balta . . . . . . .. . . . . . . . . — « « « « 7 8- « 
43. Félig kész kőbalta .... — ... —- — — - « « « « 7 8- " 
44. Agyagból készült edényfödő .... ... . . . _ ... . . « « « «81. « 
45. Fossil kagylóbélből vágott karperecz.. . . . . . . « « « «83. « 
40. Silexből hasogatott kés ... .... . . . . . . . ... « « « « 83. « 
47. Csiszolt kőbaltának töredéke ... . . . . . . ... . . . « « « «84. « 
48. Agancs, fürészelési nyomokkal . . . . . _ . - - . . « « « «84. « 
49. Agyagból készült eszköznek töredéke . . . . . . « « « « 85. « 
50. Bronzból készült liorog . . . ... — . . . . . . « « « « 86. « 
51. «Holdsarló» nevezet alatt ismert agyagtárgynak szarv-

csúcsa ... . . . .... .... . . . . . . ... — — « « « « 86. « 
52. Picziny edényke... . . . . . . . . . . . . . . . ... .... « « « « 86. « 
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Az V. tábla magyarázata. 

53. 54. Edény födő vei... _.. . . . . . . . . . _. . . . a szövegben láscl a 88. lapon 
55. Agyagpyramis mind a négy oldalán átlyukasztva... « « « « 89. « 

5C. Szarvalakú edénynek töredéke _'.. ... . . . . . . « « « « 89. « 

57. Krétabetétes edény . . . . . . « « « « 89. « 

58. Agyagból készült lábszár . . . . . . . . . . . . . . . . . . « « « « 89. « 

59. Csontból csiszolt eszköz . . . . . . . . . — . . . . . . « « « « 92. « 

60. Agyagból készült edényfödő.. . . . . . . ... ... — « « « « 94. « 

61. Csekély ürfogatú agyagtömb . . . . . . . . . « « « « 95. « 

62. Agyagból készült csésze félhold alakú nyújtványokkal « « « « 95. « 

63. Edényfödő ... . . . . . . . . . . . . . (1 « « « 96. « 

64. Csiszolt kőkalapács . . . . . . . . . . . . « « « « 98. « 

65. Agyagpyramisnak töredéke.. . ... . . . . . . « « « « 100. « 
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A VI. tábla magyarázata. 

66. Földbe ásott méhkas alakú lakás._ ... ... . . . ... a szövegben lásd a 100. lapon. 
67. A sáncz szélének keresztmetszete ... . . . . . . . . . « « « « 101. « 
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A VII. tábla magyarázata. 

68. Agyagból készült orsógomb.... . . . . . . . . . _ 
69. Bronzból készült kapocs . . . . . . .... ... . . . . . . 
70. Szűrő-edénynek töredéke . . . . . . . . . . . . _ 
71. Agyagból készült merő-edény... .. . . . . ... .... 
72. 73. Picziny csiszolt kővéső . . . . . . . . . . . . 
74. Agyagkanál töredéke ... . . . . .. 
75—77. Átfúrt állati fog . . . _ . . . . . . . . 
78. Agyagból készült csonka madár (gyermek csörgő)... 
79. Gyermekcsörgőnek talpa _ __. . . . . . . . . . . 
80. Agyaglap . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 
81. Lólierlevél alakú edényfül . . . . . . . . . . . . . 
82. Agyagedénynek tömör talpa .. . . . . . . . . . 
83. Krétabetétes edényke . . . . . . . . . . . . . . . _ 
84. Agyagból készült orsógomb .. . . . . . . . . . . 

a szövegben lásd a 103. lapon. 
« 104. « 
« 105. « 

106. « 
108. « 
109. « 
112. « 
114. « 
115. « 
116. « 
117. « 
117. « 
118. « 
118. « 
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A VTTT. tábla magyarázata. 

85. A lengyeli sáncz zsugorított halottainak fekvési hely-
zete.. . . . . . . .... . . . — a szövegben lásd a 119. lapon. 
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A IX. tábla magyarázata. 

86. Bárányt ábrázoló edényfül a oldalt, b szemközt 
87. Bronztű ... __ .. . . . . . . . — . . . — 
88 a, b. Agyagból készült edény födő... .. 
89. Edénynek alacsony, krétabetétes talpcsöve . . . 
90 a, b. Bronzból készült lánczszem... . . . . . . . 
91. Bronzból készült karperecz . . . . . . 
92. Bronzból készült tű . . . . . . . . . .... 
93. Oldalfalán átlyukasztott edénytöredék .. . . . . 
94. Felakasztható csonteszköz . . . . . . 
95. Fibula töredéke 
96. Bronzsodronyból alakított töredék 
97 a, b. Bronzból készült római fibula 
98. Bronzból készült kés 

a szövegben lásd a 118. lapon. 
« « ««119 . « 
« « « « 1 2 0 . « 

« « « « 1 2 0 . « 

. . . « « « « 121 . « 

« « « «121. « 
« « « « 122. « 
« « « « 123. « 
« « « « 123. « 

a szövegben lásd a 123. 124. « 
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A X. tábla magyarázata. 

99. Csiszolt kőbalta _.. . . . . . . . . . . . . . . . 
100. Agancsból készült kalapács . . . . . . . . . 
101. Agancsból készült lándzsacsúcs.. 
102 a, b. Edényfödő . . . . . . .... 
103. Krétabetétes edényke... .... . . . . . . . . 
104. Agancsból készült szerszámnyél ... . . . 
105 a, h. Homokkőből készült öntőminta ... ... 
106. Agyagból készült orsógomb . . . . . . . . . . . . 
107. «Holdsarló» nevezet alatt ismert agyagtárgynak tö-

redéke . . . . . . . . . . . . - — 
108. Agyagból készült gyermekcsörgő — 
109. Agyagból készült kanál töredéke — . . . „ . . . . 
110. Agyagedény . . . . . . . . . — . . . — — — 

a szövegben lásd a 
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A XI. tábla magyarázata. 

I l l a, b. Krétabetéttel díszített agyagdarab .. 
112. Edénytöredék kidomborodó swastikával 
113. Szarvas agancsból készült lándzsacsúcs .... . . . 
114. Agyagból készült öntőminta _. . . . . . . . . . . 
115. Krétabetéltel díszített agyagedény ... . . . . . . ... 
116. Csiszolt csonteszköz . . . __. . . . — 
117. Vadkan-agyarból hasogatott eszköz . . . . . . __ 
118. Kőből csiszolt buzogány.. 
119. Bronzból készült csüngő dísztárgy . . . — 
120. «Holdsai-ló» nevezet alatt ismert agyagtárgynak 

töredéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
121. Agyagedény . . . . . . ... ... . . . . . 
122. Kőből készült nehezék.. ... . . . — . . . . . . . . . 

a szövegben lásd a 136. lapon. 
«. « 137. 
« « 138. 
« « 138. 
« « 139. 
« « 141. 
« « 141. 
« « 142. 
« « 143. 

« 147. 
« 148. 
« 149. 
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A XII. tábla magyarázata. 

123. Csontból készült horog . . . . . . . . . . . . . . . a szövegben lásd a 149. lapon. 
124. Kőből csiszolt nehezék . . . . . . . . . . . . . . . . . . « « « « 150. « 
125. Csontból csiszolt eszköznek töredéke._ .... . . . « « « « 150. « 
126 128. Nagy agyagedények . . . . . . . . . a szövegben lásd a 151. 152. « 
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A XIII. tábla magyarázata. 

129—132. Vadkan agyarból készült eszköz __ ___ a szövegben lásd a 155. és 158. lapon. 
133. Agancsból készült szerszámnyél __ .... _. . . . . . . a szövegben lásd a 158. « 
134. Tál, a feneke fölött átlyukasztva . . . . « « « « 159. « 
135. Krétabetéttel díszített talpcsöves edény . . . . . . « « « « 159. « 
136. Agyagból készült gyöngyfüzértartó « « • « 159. « 

MAGYAR 
tuiomAnyss akadémia 

kóxywara 



XVIII. TÁBLA. 



A XIV. tábla magyarázata. 

137. Agyagedény___ . . . . . . . . . — a szövegben lásd a 162. lapon. 
138. Agancsból készült, tövén átlyukasztott eszköz « « « « 163. « 
139. Agyagból készült gyermekcsörgő . . . . . . . « « « « 163. « 
140. Agyagedény . . . . . . — . . . « « « « 164. « 
141. Agancsból készült, mindkét végén átlyukasztott eszköz « « « « 164. « 
142. Krétabetéttel díszített edény ... . . . ... . . . « « « « 164. « 
143. Szarvalaku edénynek töredéke . . . . . . — « « « « 165. « 
144. Agyagtál ... ... — — . . . — « « « « 165. « 

MAGYAR 
«IMMAnyos akadémia 

«ÖNWÄRA 



XVIII. TÁBLA. 



A XV. tábla magyarázata. 

145, 147. Krétabetétes talpcsöves edény 
146. Agyagedény... . . . . . . . . . — 

150. Csiszolt kőbalta ... . . . . . . . . . 
151. Talpcsöves áldozó edény.. 
152 a, b. Talpcsöves agyagedény . _ 
153. Agyagedény .... . . . 
154. Homokkőből készült öntőminta... 

a szövegben lásd a 168. és 178. lapon. 
_ a szövegben lásd а 168. « 

к « « к « 181. « 

« « « « 182. « 

« « « « 185. « 

« « « « 187. « 

« « « « 187. « 

(( « « « 197. (( 

MAGYAR 
lUWMksv'Js Kus&b 

KÖNYVI/KA 



XVIII. TÁBLA. 

Archseologiai Közlemények, XVI. kötet. 31 



A XVI. tábla magyarázata. 

155. Bronzból készült fibula ___ . . -
156. Bronzból készült tőr . . . ... . . . 
157. Bronzból készült karperecz.. 
159. Bronz t ü . . . . . . . . . . . . . . . ... — ... 
160. Agyagból készült nagy szűrő edény . . . . . . . 
161. Csontból készült eszköz . . . . . . . . . 
162. Agyagból készült gyöngy . . . 
163. Vasból készült borotva . . . . . . — .. . 
164. 165. Vasból készült, kereszt alakú lapos balta 
166 a, h. Bronzból készült gyöngyfüzértartó 
167. Bronz tű . . . . . . . . . . . . . . . • 
168. Homokkőből készült öntőminta _«._ . . . 

a szövegben lásd a 201. lapon. 
« « 202. « 

« « 202. « 
« « « « 202. « 
« « « « 202. « 
« « « « 205. « 
« « « « 206. « 

« « 207. « 
« « « 207. « 
« « « 207. « 

« « « « 207. « 
« « « « 207. « 

m a g y a r 
TUMMANYOS AKADÉMIA 

KÖNYVTARA 



VIII. TÁBLA. 
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A XVII. tábla magyarázata. 

158. Bronztíí . . . . . . ___ — — — 
175. Bronzból készült véső — _ 
17C. « « tokos balta 
177. « « tömör véső... .. 
178. Öntésnél rosszul sikerült késpenge bronzból . . . 
179. Bronzból készült kardpenge töredéke . _ . . . 
180. 181. Bronzból készült sarló 
182. Bronzból készült karperecz . . . . . . . . . . . . 
183—186. Bronztíík 

a szövegben lásd a 202. lapon 
« « « « 210. « 

« « 210. « 
« 210. « 
« 210. « 
« 210. « 
« 211. « 
« 211. « 
« 211. « 

m a g y a r 
wmmány3s akadémia 

könyvtara 



XVIII. TÁBLA. 



A XVIII tábla magyarázata. 

169. Agyaggyöngy . . . 
170, 171. Agyagedény _ . . . — 
172. Agyagkanál... — . . . . . . . . . 
173. Edényre ragasztandó agyagdíszítés 
188, 189. Csiszolt kőbalta . . . . . . . . . 
190, 191. Edénynek talpcsöve.. . . . ._ 
192—196. Agyagedény . . . . . . — 
197,. 198. Öntőminta . . . . . . — -
199—202. Agyagedények . . . . . . . . . 

a szövegben lásd a 208. lapon. 
« « « « 208. « 
« « « « 208. 

« « 210. « 
« « 211. « 

,, ,, « 211. « 
« « 211. « 
« «211. « 

« « « « 211. « 

MAGYAR 
Í U I 8 M A N Y 0 S AKADÉMIA 

KÖNYVTÁRA 
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A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA ARCHAEOLOGIAÍ BIZOTTSÁGÁNAK KIADVÁNYAI. 

A B C H A K О LO О I AT K Ö Z L E M É N Y E K : 

VIII . k ö t e t : I. füzet: 2 réztáblával és számos lámetszvériynyel; 72 1. — L Archaeologiai kirándulás Csanádra, Henszl-
mann Imrétől. — Hervoja spalatoi berezeg és érmei. Dr. Értly Jánostól. — III. A Rába-Sz.-Miklósi egyház. Rdth Károlytól. — 
IV. Éremtani adalékok. Dr. Rámér Flóristól — V. Péesvidéki és egyéb leletek. Horváth Antaltól. - VI. Archeológiai irodalom. 
Hampel József és R. Fl.-tól. — VII. Archaeologiai mozgalmak. — VIII. Kisebb közlemények. Ára 60 kr. 

II. füzet: Pilíni pogány sirok. Dr. Érdy Jánostól. (I. közlem.) 73. 1.; — II. Visszapillantás a N vitra-, Turócz- és Liptó-
megyékben tett régészeti kirándulásra. Könyöki Józseftől. 84. 1.; — III. Régészeti adatok' Györ-Sz.-Márton környékéről, Sztahovicir 
Rémig lázi lelkésztől. 98. 1. ; — IV. Románkori oltárkereszt. Ebenhöch Ferencztöl. 108. 1. ; — V. Az 1868-jk év őszén Tellyéri talált római 
érmek leirása. Horváth Antaltól. 114. 1.; — VI. Két-románkori kerekegyház nyoma Győrmegy ében. Ebenhöch Ferencztöl. 120. 1.; — 
VII. A liptó-andrásfalvi bronzkori temető. Majláth Belátói. 123. I. ; — VIII. Erdély érmészetóhez. Holländer Leótól. 130. 1. ; — 
IV. Kisebb közlemények. 142. 1. ; — I. Két gyulai lelet. Id. Mogyoróm) Jánostól. — II. Domokos Fehérvári prépost egy Codexe 
R. F. — III. Igazolásunkra. A m. n. muzeum régiségtárának személyzete. Ára 60 kr. 

A III. füzet tartalma: Régészeti közlemények. Ormós Zsigmondtól. I. Bersovia (Zsidovin.) 145. 1. — II. Róbert Károly 
(1308—1342) király 1335-ik évi érmelósi szerződése, Érdy Jánostól. 154. 1. — III. Aquincum történetének vázlata. Irta Harnpel 
József. 159.1. — IV. Magyar viseletképek a bécsi császári könyvtárban. Dr. Römer Flóristól 199. 1. — V. Harangjaink ismeretéhez. 
Myskovszky Viktortól. 203. 1. — VI. Régi sírköveinkről. Dr. Römer Hómtól. — VII. Kisebb közlemények, 212. 1. — VIII. Név- ós 
tárgymutató. '215. 1. Ára 70 kr. 

IX. k ö t e t : I. füzet. 2 réztáblával és számos fametszvénynyel. 70 1. — I. A visegrádi koronabolt és a királyi lakosztály 
elrendezése. Henszlmann Imréből. — II. A pilíni Deshegyen talált csontvázakról. B. Nyáry Jenőtől. — III. Honi erődeink ismere-
téhez. Myskovszky Viktortól. — IV. A kolozsvári Boldogasszonyról czimzett dómonkosok, jelenleg ferenezrendiek kolostorának 
ebédlőterme. Gr. Eszterházy Jánostól. — V. Liptómegyei őstelepek. Majláth Belátói — VI. A m. n. múzeumban levő kiadatlan 
Auretianus-féle érmek. Horváth Antaltól. — VII. Erdély érmészetéhea Holländer Leótól, Ára 80 kr. 

II. füzet. Számos ábrával 103 1. Tanulmányok az ember eredetének történetéből. Majláth. Bélától — A monói nagy 
éremlelet. Czirbusz Gézától. — A -czikádori cistercita apátsági templom maradványa. Myskovszky Viktortól. — Dácia feliratos 
emlékei és térképe, Mommsm kiadásában, Ortray Tivadartól — Adalék a régi magyar keresztelő medenczék ismeretéhoz. Myskovszh, 
Viktortól. Ara 2 frt 50 kr. 

X . k ö t e t : I. filzet számos ábrával. Tanulmány Sz. Gellért n.-csanádi templomáról. Dr. Ortvay Tivadartól. — Kiadatlan 
római feliratok. Dr. Rómertöl. — Egyptomi cultus-maradványok a hazai leletek között, irta Majláth Béla. — A magyar nemzeti 
muzeum érem- ós régiséggyüjtemónye 1874-ben, irta Dr. Ortvay Tivadar. 17 ív, ára 2 frt. 

II. füzet. Román és átmenetkora építmények hazánk területén, közli Dr. Bőm er Flóris Fermez. 8 ív. Ára 80 kr. 
III. füzet. Tibisoum fekvése Dr. Ortvaytól. — Adalékok II. Lajos udvari számadásaiból. Fraknói Vilmostól. — 

Myskovszky V. régészeti utazása 1875-ben. — Ára 1 frt. 
X I . k ö t e t : I. füzet Kertesi apátság Rómertöl. György antipbonnle. R. Kiadatlan római feliratok R. Adalék a budai 

vár helyszíneléséhez. Rómertól. Ára 80 kr. 
II. füzet. Pest-Pilis megye emlékei Arányitól Liptó m. műemlékei Myskwszkytól Lé ta vára Jakab Klektől Ára 1 frt. 
XII . k ö t e t : Báthori István-féle emlékérem a m.-n. múzeumban ; Dr. Harnpel Józseftől. — A sz. Miklóshoz czimzett 

eperjesi r.-kath. templom; Myskovszky Viktortól. — Slavoniai leletek ; Boynychich Ivántól — A tüskevári pálos templom; Ádám 
Ivántól. — Egy német nyereg a XIV. századból ; Lipp Vilmostól — Azon ágyuk, mozsarak és vetágyuk inventariuma, melyek 
Buda .bevétele után 1686-ban az állásokon találtattak; Dr. Renner Flóristól — Régi ágyuk a munkácsi várban (1514—1711); 
Thal.y Kálmántól. — Mutenum-Peketeváros ; Rdcz Józsefből. — Beregmegye műemlékei ; Uhoczky Tivadartól. — A felsőmagyar-
országi mnzeumban levő czóhpeesétekről; Myskovszky Viktortól — Az úgynevezett «arany metszet» œsthetikai törvényének alkal-
mazása a csúcsíves stylben; Myskovszky Viktortól — Szerkesztői utóirat ebez. — Magyar várak 1437 körül ; Dr. Thallórzy Lajostól — 
Bárbárkori védrendszer nyomai Liptómegyében ; Majláth Belátói — Rákóczy- Erzsébet ingóságai a hrussói és kis-tapolcsányi 
várkastélyokban; Szeréinitöl. — Magyarországi régészeti leletek repertóriuma; Dr. 'Hampel Józseftől Ára 2 frt. 

X I I I . k ö t e t : I. füzet. 1879. 4 kőnyomata táblával és 35 fametszettel a szövegben. 65 1. I. A kelta uralom emlékei. 
Pulszky Ferencztöl. — II. Diós-Győr vára. Kamira Kabostól. — III. Agyagiparunk történetéből. Majláth Beidtől IV. A berekszói 
régi templom Hunyadmegyóben. Torma Károlytól. — V. Ó-budai templomrom. Vásárhelyi Gézától Ára 1 frt. 

II. füzet. 1880. 50 fametszettel 75 1. I. A polgárdi ezüsttriposz. Pulszky Ferencztöl — II. A nagyváradi ős székesegyház. 
Bunyitay Vinczétől. — III. Magyarhoni régészeti teletek repertóriuma. Hampel Józseftől Ára 80 kr. 

X I V . k ö t e t : 1886. 35 képes táblával 159 1. I. Leletek а lengyeli őskori telepről. Wósinszkg Mórtól — II. A magvar-
országi bánya- ós kamaratisztek emlékérmei. Dr. T. Oy-tó'L — III. Pradiistoricus arany-, vas,- és kőbányászati eszközök Dáciában. 
Téglás Gábortól. — IV. Római- márványbányák a' Bisztravölgyben, Bukova Hunyadmegyei falu határán. Téglás Gábortól. — 
V. A fenéki sírmező. Lipp Vilmostól. Ára 3 frt 50 kr. 

X V . k ö t e t : 1886. 23 képeB táblával. A sarmizegetasai mithramm. Király PálU'rl 129 1. Ára 2 frt 80 kr. 

íf . X V- . - '"':. ~ ' '\T <- • i ; . - i j $ f | £ ' - jf í" ' 

M A G Y A R O R S Z Á G I R É G É S Z E T I M С Ë M Li; К В К : 

I . k ö t e t : Pécsnek középkori régiségei I. rész. A pécsi székesegyháznak építészete. Trta Henszlmann Imre. 1869. 6 réztáb-
lával és fametszvénynyel. 97 1. Ára 2 frt. 

H. rész. A pécsi székesegyháznak domborművei. Két réztáblával és számos fametszvénynyel. 94—372. lapig. Ára 2 frt. 
II. k ö t e t : I. rész. Pécsnek régiségei. I. Függelék. A pécsi székesegyházi magánirathoz. - - II. Függelék. A° sireena. 

A pécsi ó-keresztyón sirkamara. — Irta Henszlmann Imre. Számos ábrával. 1—165. lapig Ára 2 frt. 
II. rész. A bécsi 1873. évi világtárlatnak magyarországi kedvelőinek régészeti osztálya. 10 táblával és 277 fametszettel 

Irta Henszlmann Imre. —• Ara 8 frt. 
III . k ö t e t : I. rész. Régi falképek Magyarországon. Irta Dr. Römer Ferencz Flóris. Х1П., többnyire színezett kóptáblával 

és LXXVII fametszvénynyel. 1 — 170 lap. Ára 8 frt. 
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II. rág, Lőcsénok régiségei, irta Henszlmann Imre. XIV táblával és 88 fametszettel. — Ara G frt. 
IV. k ö t e t : I. ráz. Bártfa középkori műemlékei. A szent Egyed templomának mürégészeti leírása. Irta és rajzokkal 

illustrálta Myskomzky Viktor. IX fénynyomatu táblával s számos fametszettel. Ara 5 frt. 
iL rész. 1880. Bártfa középkori műemlékei. A városház s a város erődítményeinek mürégészeti leirása. Irta s rajzokkal 

illustrálta Myskovszky Viktor. V fénynyomatu táblával s számos fametszettel. 132 1. Ara 4 frt. 
Monumenta Hungarite archseologica sevi inedii. A nagyszebeni és a székesfehérvári régi templom. írták Reissenberger 

Lajos és Hentizbnann Imre. 1883. Nagy 4-erlrét 85 1. Ara 4 frt. 
Dr. Lipp Vilmos. A keszthelyi sírmezők. 1884. 363 rajzzal. 52 1. Ára 1 frt 60 kr. 

A I í C HA К O L O G I A l É К T E S I T <> : 

ArcliiBologiai Értesítő 1869—1872. I—VI. kötet. Szerk, Dr. Römer Lions. — 1873. VII. kötet. Szerk. Dr. Henszlmann 
Imre. — 1874. VIII. kötet. Szerk. Dr. Henszlmann vezérlete alatt Geduly Ferencz. — 1875. IX. kötet. Szerk. Dr. Henszlmann Imre 
és Dr. Ortvay Tivadaréi- 1876—1879. X—XIII. kötet. Szerk. Dr. Henszlmann Imre és br. Nyáry Albert. Ára kötetenként 3 f r t .— 
1880. XIV. kötet. Szerk. Pulxzky Károly. Ara 5 frt. — ü j folyam 1881—1884.1—IV. kötet. Szerk. Pulszlcy Károly. Ára kötetenként 
5 f r t . _ 1885—1890. V—X. Szerk. Ilampel József. Ára kötetenként 6 frt. 

A M A G Y A R T U D . A K A D É M I A A R C H A E O L . B I Z O T T S Á G A K Ö Z B E N J Á R Á S Á V A L 
M E G J E LE N T E K s 

A székesfehérvári ásatások eredménye. Irta Henszlmann Imre. Nagy negyedrét 226 1. 9 réztáblával és számos fametsz-
vénynyel. 1864. Ára 2 frt. 

Mürégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra. I. rész. Őskori mürégészet. Irta Dr. Römer L loris. 134 L 154 fa-
metszettel. — II. rész. Középkori építészet. Irta Dr. Hmszlmann Imre. 150 L 250 fametszettel. Ára 2 frt 50 kr. 

A M A G Y A R T U D . A K A D É M I A II . OS Z T Á L Y A N A К A R C H A E O L . É R D E K Ű K I A D V Á N Y A I : 

Henszlmann Imre. Tanulmányok a góthok művészetéről. 1874. Egy kóptáblával 10 kr. 
Pidszky Fermez. A magyarországi avar leletekről. 1874. 10 kr. 
Ortvay Tivadar. Margum és Contramargum helyfekvése. 1877. 45 kr. 
Römer Flöris, Északnyugoti utam. 1879. 10 kr. 
Tonna Károly. A limes dacicus felső része. 1880. 90 kr. 
Torma Károly. Az aquincumi amphitheatrum éjszaki fele. (Jelentés az ottani ásatásokról.) Nyolcz fametszettel s tizenöt 

fénynyomatu táblával. 1880. 1 frt. 
Myskovszky Viktor. A Renaissance kezdote és fejlődése, különös tekintettel hazánk műépitészeti emlékeire. 1880. 40 kr. 
Majldth Béla. Eorgách Ádám és Báthory Zsófia ékszereinek történetéből. 1882. 20 kr. 
Vaisz lynácz. Masolino olasz képiró művei. Adalékok a magyar műtörténethez. 1883. 10 kr. 
Dr. Ortvay Tivadar. Egy állítólagos római mediterrán ut Pannoniában. (Egy térképpel.) 1883. 50 kr. 
Dr. Lipp Vilmos. A keszthely dobogói sirmező. 1883. 10 kr. 
Hampel József. Adalék Pannónia történetéhez Antoninus Pius korában. 1884. 20 kr. 
Ortvay Tivadar. Összehasonlító vizsgálatok a hazai és ószakenrópai prsehistorikus kőeszközök eredete és régisége körül. 

Első fele. 1884. 40 kr. — Ugyanaz, második fele. 80 kr. 
Szentkláray Jenő. A becskereki vár. 1884. 30 kr. 
Ortvay Tivadar. A prsehistorikus kőeszközök régiségi jellegeiről. 1885. 30 kr. 
Bunyitay Vincze. Szilágymegye középkori műemlékei. 1885. 30 kr. 
Pulszky Ferencz. Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. 20 kr. — Folytatás. 40 kr. 
Téglás Gábor. Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról. 40 kr. 

Budapest, 1890. Franklin-Társulat nyomdája (Egyetem-utcza 4. sz.) 
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