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Három ezer éves település Miklósváron és temető a Várhegyen 

 
Tamási közigazgatási területéről nagyszámú különböző korú régészeti lelőhelyet 
ismerünk. Közülük most a mai Miklósvár helyén és a Várhegyen mintegy három 
ezer évvel ezelőtt létezett jelentősebb település és temető néhány emlékét 
kívánom bemutatni. A Kr. előtt 1400/1300 és 900/800 közötti késő bronzkor 
második felében sűrű településhálózat alakult ki a Dunántúlon, így a Koppány 
mentén is. Tamási határában is mintegy 20 helyen figyelhettük meg kisebb 
településük nyomait. Az írott forrásokban még nem szereplő nép nevét nem 
ismerjük, ezért régészet a rájuk jellemző nagy hamvasztásos, urnás sírmezők 
alapján urnamezős kultúra néven tárgyalja a rájuk vonatkozó ismereteket. 
 

Wosinsky Mór Tolna vármegye honfoglalás kor előtti történetének megírásához 
régészeti leletekről tudakozó kérdőívet küldött ki a községi elöljáróságokhoz, 
majd részben az ezekre adott válaszok nyomán, részben a még ismeretlen 
lelőhelyek felkutatása céljából helyszíni kutatásokat végzett a megye legtöbb 
helységében. Az 1896-ban megjelent nagyszabású, mindmáig páratlan 
monográfiájában írja: „a miklósvári fasor mellett elterülő vadaskerti földekben, 
1890-ben árokmetszés alkalmával egy apró, égetett csontokkal és hamuval teli, 
nagyobb urnát leltek. 1892-ben megtekintvén e helyet, a partban sok 
praehistoricus edénytöredéket s egy töredékeiből még összeállítható urnát leltem 
…” A miklósvári fasor a vadaskert egykori kapujáig tartó hársfasorral azonos, 
amely enyhén bevágódott mélyutat határolt. Itt gyűjthette leleteit Wosinsky 
Mór. Az út keleti partjából, a kaputól kb. 15–20 m-re az ötvenes évek második 
felében egy összeragasztható, kiegészíthető késő bronzkori edényt szedett ki 
gyerekkori játszótársam, Brücher István. Az edényt ma a szekszárdi múzeumban 
őrzik. 
 

Az 1950-es években megkezdődött parcellázás után napjainkra teljesen 
beépítették a korábbi szántóföldeket. Az építkezések, átépítések során többször 
találtak ép vagy inkább töredékes edényeket. Ezeknek legnagyobb része sajnos 
elkallódott, néhány tárgy közvetítésemmel került a szekszárdi múzeumba. 
Kerítésoszlop ásásánál én is találtam egy agyagcsészét. Az üdülőtelep létesítése 
előtt még beépítetlen miklósvári kertekben a szántásban gyűjtöttem késő 
bronzkori településre utaló cserepeket. 
 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Hársfa utca mindkét oldalán, a 
vadaskerti kaputól a Termálfürdő vonaláig és a Koppány partjától a Várhegy 
utcáig nagy kiterjedésű késő bronzkori telep terült el, amely a megfigyelések 
szerint laza beépítettségű volt, a házak és egyéb épületek meglehetősen ritkán 
helyezkedtek el. Leletbejelentés nyomán 1958-ban megtekintette a lelőhelyet dr. 
Mészáros Gyula, a szekszárdi múzeum igazgatója, aki éppen a település 
szerkezete miatt nem tartotta szükségesnek leletmentő ásatás végzését. 



2 
 

Erre a korszakra esett a Kárpát-medencei őskori bronzművesség virágkora. A 
vasat lényegében még nem ismerték, a legkülönbözőbb tárgyakat bronzból 
készítették. A munkaeszközök között kiemelkedően nagy számban szerepelnek 
a változatos formájú balták és fejszék. A mezőgazdaság, azon belül 
gabonatermesztés fontosságát jelzik az aratáshoz használt szintén gyakran 
előkerülő sarlók. Kések, fűrészek, kalapácsok, vésők stb. tartoznak még ide. A 
támadó és védőfegyverek szintén bronzból készültek. A kardok között több 
iparművészeti alkotásnak is beillő példány látott napvilágot. Az egyszerűbb 
lándzsák szintén gyakoriak, ritkábbak viszont a nyílcsúcsok. A 
védőfegyverekhez, felszerelésekhez a sisak, mellvért, lábvért és pajzs sorolható, 
ezek gyakran szintén művészi kivitelűek. Bronzból és néha aranyból állították 
elő ékszereiket is. 
 

Korántsem teljes áttekintésünk után térjünk vissza a miklósvári telephez. Még az 
1950-es években a Hársfa utca egyik új háza mögötti partfalban az építtető 
mintegy két maréknyi apró bronztárgyat talált. Gimnazistaként szerettem volna 
megszerezni tőle, ígérte is, de végül nem kaptam meg, a tárgyak nyomtalanul 
elkallódtak. Emlékezetem szerint a leletegyüttes ékszerdarabokból, dísztűk, 
talán karperecek töredékeiből állt. Hajdani tulajdonosa azért gyűjtötte össze a 
már használhatatlan tárgyakat, hogy a települést majd felkereső vándor 
bronzművessel, aki egyúttal kereskedő is volt, elcserélje új készítményekre. 
Európa szerte számos ilyen kizárólag törött és hiányos tárgyakból álló 
összekuporgatott együttes került elő. A vándor bronzművesek néha igen 
tekintélyes nagyságú, akár 100 kg súlyt is elérő raktárleleteiben egyaránt 
előfordulnak a töredékek, a már beolvasztott, további megmunkálásra váró 
öntőrögök és a még teljesen új, használatlan eszközök. 
 

A lelőhely legfontosabb lelet együttesét szintén bronztárgyak alkotják. 1971-ben 
Fencz György Miklósvár utcai háza alapárkának ásásakor mintegy 80 cm 
mélyen egy szájával lefele fordított agyagedényben három bronzcsészére 
bukkant. A leletek ajándékként a szekszárdi múzeumba kerültek. A késő 
bronzkori bronzedények legkiválóbb szakértője, dr. Patay Pál a Magyar Nemzeti 
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A vörösesbarnás színű két fülű agyagfazék teljesen épen maradt meg, csak az 
alján sértette meg az ásó. A csészék is épen kerültek a földbe, hiányosságaikat a 
korrózió okozta. Magasságuk 5 és 7 cm, peremátmérőjük 12 és 17 cm között 
váltakozik. Kettőt vékony, egyet pedig vastagabb lemezből készítettek. 
Mindhárom csészének eltérő módon kialakított és felerősített füle van. Többé-
kevésbé hasonló alakú agyagedények gyakoriak az urnamezős kultúra 
agyagedényei között. A két sorban körbefutó dudorokkal díszített csésze a 
viszonylag gyakori típusok közé tartozik, a szerző rajta kívül 17 hasonló példány 
lelőhelyét mutatja be elterjedési térképén. Többségük a történeti 
Magyarországon, azon belül is a Felvidéken és Erdélyben került elő. A 
Dunántúlon egyedülálló tamási példány is az ércekben gazdag két terület 
egyikéről származhat. Legtávolabbi előfordulási helye a mai Dánia északi részén 
található! Számos más példával együtt ez is jól mutatja a Kárpát-medencei 
bronzművesség messze vidékre eljutó kisugárzását. A hiányosan megmaradt és a 
vastag falú csésze egyedül álló darab, velük teljesen megegyező példány máshol 
még nem került elő. Ez a körülmény viszont készítőjük kreativitására utal, azt 
jelzik, hogy a korszak bronzművesei gazdag formakinccsel rendelkeztek. A 
tulajdonosuk számára értéket jelentő csészéket háborús körülmények, 
valamilyen törzsi villongás miatt rejtette el, de már nem tudta őket előásni. Az 
edényeket az urnamezős kultúra életének első felében készítették, és használták. 
Kr. előtt 1000 körül rejtették földbe. 
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A miklósvári késő bronzkori telep régebbi periódusa temetőjének helyét még 
nem ismerjük, talán a vadaskerti kapu környékén volt. A Vágóhíd utcában 
kertészeti üvegház építésével ugyan azonos korú urnasírokat bolygattak meg, de 
a nagy távolság miatt ide bizonyára más közösség halottainak hamvait temették 
el. Többet tudunk viszont a későbbi periódus temetőjéről. 
 

A 19. század nyolcvanas éveiben pusztító filoxéra járvány után meginduló 
szőlőtelepítéseket megelőző forgatás országszerte sok régészeti leletet hozott 
felszínre. Így történt ez Tamásiban is. A Várhegy nyugati nyúlványának oldalán, 
a plébánia szőlőjének rigolozása alkalmával 1894-ben tűzhelyeket és urnasírokat 
találtak, a tárgyak elkallódása miatt csak feltételezhetjük, hogy ezek is a 
miklósvári telephez tartoztak. Egy évvel később hasonló munka során dr. 
Frühwirth Jenő közeli szőlőjében Wosinsky Mór megfogalmazása szerint 
„temérdek” bronzkori leletre akadtak. Urnák, fazekak, csuprok és tálak, 
valamint orsógombok és csonkagúla alakú szövőszéknehezékek képviselik az 
égetett agyagból készült tárgyakat. A sírokból viszonylag sok bronzékszer - 
karperecek, nyakperecek, gyűrűk, fibulák (ruhakapcsoló biztosító tűk) -, került 
elő. Találtak egy vashüvelybe rozsdásodott bronzkés töredéket is. A 
leletegyüttes tárgytípusainak sajátosságaival együtt a vas felhasználása is azt 
bizonyítja, hogy a temetőt a késő bronzkor legvégén, a kora vaskor fele átvezető 
szakaszban, Kr. előtt 800 körül használták. A Donátus szoborral szemközt az út 
alacsony partjából az 1980-as évek elején kora vaskori urnát bontottam ki. A 
nagy méretű urna egyértelművé teszi, hogy a Várhegyen a kora vaskor elején is 
temetkeztek. 

         Torma István 
 

Forrás: Tamási kalendárium 2008, felelős szerkesztő: Örményi János, 118-120. 
old.) 


