
Die Ausgrabungen Géza Fehér's in Zalavár (könyvismertetés) 

Sóte, Á., Die Ausgrabungen Gézia Fehér's in Zala
vár. 98. tábla, 18 térkép, 84 szövegközi kép. — 
Bökönyi, S. Die Wirbeltierfauna der Ausgrabungen 
in Zalavár. 12. tábla. Archaeologia Hungarica XLI. 
Budapest 1963. Akadémiai Kiadó. 428 lap. 

Ezzel a kötettel az 1946-tól kisebb-nagyobb meg
szakítással 1954-ig tartó zalavári ásatások eredmé
nyeit kapja kézhez az olvasó. A zalavári ásatások 
rendkívüli jelentőségűek a Dunántúl IX—X. szá
zadi történetét illetően, egyúttal a dunántúli szláv-
ság gazdasági és társadalmi életének megrajzolásá
hoz is értékes adatokkal járultak. A régészeti ku
tatás a történeti források, elsősorban a Conversio 
adatai által ismeretes történeti háttér nyomán in
dult meg, melynek központjában két fontos kérdés 
állt: 1. beszélhetünk-e a IX. században önálló du
nántúli szláv állam kialakulásáról? 2. milyen volt 
az etnikai viszonya, a gazdasági-társadalmi beren
dezkedése és kultúrája ennek az „államképződ
ménynek?" E két kérdéscsoport jegyében született 
meg Sós Ágnes munkája. 

Az ásatásak Zalaváron és környékén három he
lyen indultak meg: a Várszigeten, a Récéskút nevű 
szigeten (e szigetek az egykori mocsárvilágból ki
emelkedő szárazulatok) és magálban a község bel
területén. A mű központjában a várszigeti ásatások 
eredményeinek feldolgozása áll. 

A Várszigeten több helyen folytattak ásatást. Négy 
helyen átvágták a feltételezett külső erődítési vo
nalat (I—IV. metszet), a sziget DK-i oldalán mint
egy 1654 m2 összefüggő felületén és a sziget belsejé
ben levő kápolnánál voltak feltárásak. Három kor
szak emlékei (épületmaradványok és sírok) kerül
tek elő: IX—X. századi, XI. és XIV—XVII. századi 
leletek. 

A periodizáció alapiját a belső vár területén levő 
három metszetvonal alkotja. Ezek közül az első a 
belső vár területén levő épület falát és a külső sán
cot is átvágja. A metszetben három építési periódus 
figyelhető meg: 1. az első építési periódushoz tar
tozik a külső várfal alsó, IX. századi része és a 

mögötte, a belső vár területén húzódó második vé
delmi vonalszakasz, a IX. századi várfal kapuvédő 
fala, 2. a második építési periódushoz tartozik a XI. 
századi cölöpalapópítményes, kőfundamentumos 
erődfal és a belső kolostor-épületének fala, 3. a 
harmadik építési periódus a XVI—XVII századi 
téglaerődítéssel kapcsolatos. A metszet NY-i szaka
szában rétegenként elválasztható volt az anyag: a 
XI. századi kőfal kövei között és alatt IX. és X. 
századi cserepek kerültek elő. A második metszet
vonal szintén K-NY irányú. Ebben négy építési 
periódus figyelhető meg. A IX—X. századi emlékek 
a 100-tól 165 cm közötti mélységből kerültek elő, a 
réteget hamus réteg jelzi. Az É/10-es szelvényben 
párhuzamos cölöpsor mutatkozott. Ez a cölöpsor az 
első építési periódushoz tartozott és folytatása volt 
az I. metszetben mutatkozó alsó cölöpsornak. A 
második periódus a XI. századi építést mutatja, 
cölöpéi a 100 cm-nél kezdődtek és átütötték a IX—X. 
századi réteget. A harmadik periódus XIV. századi, 
a negyedik periódus pedig újkori építkezés nyo
mait mutatta. Az É/10-es szelvényben a 100 cm-es 
mélységben szép IX—X. századi anyag került elő. 
A harmadik metszetvonal nagyjából É-D irányú. 
Alsó, IX. századi szintjét szintén égett hamus ré
teg alkotta. Ez párhuzamosítható volt a második 
metszet égett, hamus rétegével. A szerzőnek aprólé
kos és nagyon gondos munkával sikerült a periodi
záció nehéz feladatát megoldania. Ez a feljegyzések 
és jelentések hiányosságai miatt egyáltalán nem 
volt egyszerűnek mondható. Hasonló nehézségek 
jelentkeztek a temetkezések periódusok szerinti el
választásánál is. Ezért néhány esetben a pontos el
határolás bizonytalanná válik. Ezekre azonban a 
szerző minden esetben felhívja a figyelmet. 

A IX. századi épületmaradványok között nem ta
láljuk kőépület nyomát. Kiemelkedik azonban kö
zülük egy cölöplyukrendszer, mely a IX. századi 
erődítés rendszerébe enged bepillantani. A fel-tárt 
felületen É-i irányban még bizonytalanok ennek az 
erődítés vonalnak folytatásai. A szerző feltételezi, 
hogy a cölöprendszer DK, К felé folytatódik. Az 
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erődítési vonal egy keskeny bejárattal megszakított 
kettős cölöpsoros fal, melyet a Ikapu mögött a belső 
vár területén még egy, az előbbivel párhuzamos 
kettős cölöpsoros fal követ. így valóságos falszoros 
alakul ki a bejárat mögött. E cölöprendszeren kívül 
még számos cölöplyukat találunk az erődítési von aj 
belső oldalán, ahol két nagyobb foltban égésnyomok 
figyelhetők meg. Ezek épületek nyomai. A IX. szá
zadi épületekikel kapcsolatban említi meg a szerző a 
Zalavár körüli dorongutakat. Ezek kutatása fontos 
volna, mert már erősen pusztulnak a földből kiálló 
csonkok. Ügy véli, hogy korukat nehéz megállapí
tani, mert még a XVITI. században is ilyen dorong-
utakon közlekedett a lakosság. Valószínű azonban 
az, hogy ezeket az utakat évszázadokon át használ
ták, javították és gondoztak. így alsó rétegeik bi
zonyára érdekes adatokkal szolgálhatnak az álta
lunk kutatott korra vonatkozóan is. 

A IX. századi réteghez nagy forrásértékű temető 
is tartozik. A IX. századi sírokat a szerző egy ke
resztény, templom körüli temető sírjának tartja, 
melyből eddig csak a K-i szegélyt tárták fel. A sí
rok Kocel idejéből valók, szlávok. A temető ÉK-i 
részén egy nagyobb egységet képeznek, ezeket a 
Moraviából idevándorolt elemeknek tartja, akik a 
fejedelmi kíséret tagjai. Fegyvereik frank ere
detűek, ezért Fehér G. frank harcos elemet sejtett 
bennük. Ezen az egységen kívül nem koporsós és 
a koporsós sírok képviselik a helybeli szláv lakos
ságot a szerző felfogása szerint. A köztük levő 
269-es sarkantyús sír e helyi csoport társadalmilag 
kiemelkedő tagja, egyenrangú az idegen csoport 
tagjaival. Ez arra mutat, hogy Kocel idejére a két 
szláv csoport közötti rangkülönbségek kiegyenlí
tődtek. 

A X. században a temetkezési szokásokban gaz
dagodás állt be. A ruházattal kapcsolatos tárgyak 
mellett ritustárgyak jelennek meg: húsmelléklet, 
állatcsontok, edénymelléklet. Feltűnik a halotti tor 
szokása a sírban vagy a sír mellett. Előfordul tűz-
égetés nyoma a sírban a halotti tor maradványai 
nélkül. Megjelenik az állattal vagy nagyobb állat 
testrészeivel való temetés: a 154. sírban kutya, a 
209.-ben vaddisznó. A szokásos iránytól eltérő ket
tős temetkezéseket találunk. A különbségek elle
nére a IX. és X. századi lakosság között kontinuitás 
van. Ez megnyilvánul a régi temető kontinuitásá
ban, a temetkezési rítusban (kezek tartása, orien
táció), a mellékletekben (ékszer, kerámia). 

A X. századi ritusbeli változásokat a szerző a po-
gányosodással hozza kapcsolatba. A pogány szoká
sokat azonban nem átvétellel magyarázza, hanem a 
nagyjában és egészében azonos gazdasági és társa
dalmi rendben élő népek helytől és időtől függetle

nül kialakult vallási képzeteivel, melyek nagyjából 
azonos okokból jöttek létre. 

A XI. századi temetőt, ill. temetkezéseket szintén 
olyan temető K-i szegélyével hozza kapcsolatba, 
melynek centruma a Ny-i részen levő templom 
lenne. Ez a templom a XI. századi épületnyomok 
alapján a feltárt felület szegélyén levő homokgödör 
helyén lehetett. 

A IX—X. századi temető és templom és a XI 
századi temető között szoros kapcsolatot állapít 
meg. A IX. századi templom körüli temető a XI. 
század folyamán két részre vált szét: D-4 részén fel
épült a kolostor egy kápolnával és körülötte új te
mető keletkezett. Az É-i rész azonban továbbra is 
templomkörüli temető maradt. Feltételezés szerint 
a IX. századi templom a XI. században is állt, ana
lógiáját a réoéskúti bazilikában látja. A temetkezé
sek újra keresztények, új elem szerepe nem tapasz
talható. 

A récéskúti bazilika problematikája egyaránt fog
lalkoztatta a régészeket, művészettörténészeket és a 
történészeket. A szerző jelen művében még IX. 
századinak tartja, de az időközben meginduló ása
tások eredetét egészen más megvilágításba helyez
ték. Az 1963 októberi szláv régészeti szemináriumon 
a szerző ismertette a legújabb ásatásainak eredmé
nyét, mely szerint a kőből épült bazilika legko
rábbi építése I. István idejére tehető. Mindezek 
figyelembevételével a Pribina-kori várszigeti temp
lomot egyszerűbbnek kell feltételeznünk. 

A XI. századi maradványokhoz tartozik a külső 
erődítésvonal, amely a sziget peremén megy végig. 
Kőfala cölöp alapépítményre épült. Az I. sz. átvá
gástól É^ra előkerült a kapubejárat, de a kaputól 
ÉNy-ra eső rész szerepe még bizonytalan. A külső 
sáncot négy helyen átvágták. A sánc szerkezetét 
legjobban a II. sz. metszet mutatja. A sánc szerke
zetében levő különbségek megmutatkoznak az l-es 
és IV-es sz. metszeten. A II. sz. metszet anyagában 
XI. századi, a III. és IV. sz. metszet anyagában 
7X—X. századi kerámia fordul elő. A belső vár XI. 
századi nagy építménye az erődített kolostor. Ke
leti falszakasza mintegy 60 m hosszú, s többi oldala 
is hasonló nagyságú lehetett. Ez az épület azonos 
lehet az I. István által alapított kolostorral. Falain 
belül egy tűzhely és egy cölöpépítményes falma
radvány nyomai maradtak meg. Kísérő kerámiájuk 
mindkettőt a XI. századi építőtevékenységgel kap
csolja össze. Az É-i kapuszárny közelében előke
rült egy kút is, a benne talált kerámiaanyag X. 
századi. 

A vársziget belsejében feltárt kápolna érdekes 
alaprajzi sajátosságokkal rendelkezik. Az apsist a 
hajótól elválasztja az arcus triumphalis. A Ny-i le-
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záró fel előtt a hajó belsejében három pillér alap
ját figyelhetjük meg, de e pillérsor vonala nem 
párhuzamos a Ny-i fallal. Hasonló elrendezésű 
alaprajzú templomokat csak a XII. századból isme
rünk. (Andaháza-puszta, Berettyóújfalu mellett). Ér
demes volna megvizsgálni e kápolna helyzetét a 
XII. századi nyugati karzatos templomok között. 
A körülötte levő temető leletei legkorábban a XI. 
század második felében jelennek meg. 

A harmadik zalavári temető a község belterüle
tén fekszik. A szerző csak a többi temetőhöz való 
viszonyát érinti, mivel a temetővel (korábban már 

foglalkozott B. Mikes Katalin (AAA 4/1954/275— 
280). 

Mint látjuk, Zalavár régészeti kutatása semmi
lyen tekintetben nem vehető lezártnak. A további 
kutatások még módosíthatják a szerző megfigyelé
seit. Éppen ezért csak az eddigi eredmények biztos 
talajáról indult el, a nagyobb összefüggések kibon
takoztatását az elkövetkezendő kutatásoktól vár
hatjuk. A közzétett anyag azonban megmutatta, 
hogy mit várhatunk a jövendő íkutatásoktól. A kö
tetet Bökönyi S. tanulmánya egészíti ki az ásatások 
gerinces állat faunájáról. 

Mesterházy Károly 
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