
Későkeltakori lakóház leletmentése Keszthely-Usztatón 

1969 június közepén H u n y a d y Károly, a keszthelyi 
Agrár tudományi Főiskola újmajori üzemegységének ag-
ronómusa értesítette a Balatoni Múzeumot , hogy a 
Keszthely-úsztatói homokkőbánya területén régészeti le
letek kerül tek elő.1 E bejelentés nyomán 1969. június 
19—21 közöt t kisebb leletmentést végeztünk a lelő
helyen. 

A Keszthely és Alsópáhok közöt t húzódó kelet—nyugat 
irányú műú t két részre osztja az ún. Gát i -dombot . 
A lelőhely a d o m b északi részén van. Ezt a dombot , 
amelyet a környéken és a szaki rodalomban t ö b b néven 
emlegetnek, nyugatról a Balaton egykori hévízi öble, 
míg a többi oldalát a csatornázot t Hévíz-lefolyás hatá
rolja.2 Az öböl eltőzegesedett szintjéből két szigetszerű 
d o m b emelkedett ki, amelyek közül a keleti kiemelkedést 
a Gá t i -domb elnevezésen kívül régebben Mosóház néven 
is említették.3 M a m á r főleg Úszta tó néven ismerik, 
azonban emlegetik korább i nevein is. 

A d o m b a régészeti szakirodalomban n e m ismeretlen, 
mivel ásatás, leletmentés, topográfiai terepbejárás és 
a véletlen útján kü lönböző korokból származó leletek 
kerültek felszínre.4 A bennünket közvetlenül érdeklő 
rész, a d o m b északi része, a Magyarország Régészeti 
Topográfiája I . kötetében 21/12. sz. lelőhelyként sze
repel. E terület nyugati lejtőjén az évekkel ezelőtt meg
nyitott h o m o k k ő b á n y a fokozot tabb kihasználására ke
rült sor. Ennek kapcsán 1969 tavaszán a feltalajt mun
kagépekkel el távolí tották a bányászásra a lkalmas ré
tegig. A bánya cen t rumában ez a m u n k a 3—4 m relatív 
mélységet jelentett , míg a perifériális részeken*csupán 
50—100 cm-t. 

A lehordot t feltalajban — megfigyelésünk szerint — 
későrézkori , péceli ku l tú rába tar tozó és bronzkorvégi 
edénytöredékek voltak. A leletmentés megkezdésekor 
ezek pon tosabb előkerülési helyét m á r n e m lehetett 
meghatározni . 

A feltalaj gyalulásakor a bánya délkeleti szögletében, 
ahol csak 50—100 cm vastagságú földréteget mozgat tak 
meg a gépek, egy későkeltakori lakóház és két késő
római kemence körvonala bontakozot t ki . A kemencék 
a háztól délkeleti i rányban 6,5 m-re helyezkedtek el. 
A két objektum között i területet a munkagépek teljesen 
megsemmisítették, a kemencéket környező területre pe
dig át lagban 3 m vastagságban összetömörítet ték a le
nyesett talajt. 

A nagymér tékű bolygatás miat t n e m lehetett eldön
teni, hogy szabadban levő kemencék ezek, vagy egy 
ház belsejének tar tozékai . A kemencék közvetlen kör

nyékén padlószintet , vagy járószintet n e m észleltünk. 
Annyi t azonban sikerült megfigyelni, hogy a két ke
mence és a lakóház n e m azonos időben működö t t . 
A kemencékben és körü lö t tük későrómai tégla- és edény
töredékek voltak, a házból pedig teljesen egyértelműen 
későkel takorra keltezhető edénytöredékek kerül tek elő. 
A továbbiakban csupán a későkelta lakóházzal kívá
n u n k foglalkozni (1—2. kép) . 

A lakóház alakja téglalap a lakú, sarkai lekerekítettek 
(3. kép). Északnyugat i sarkát a munkagép megboly
gatta, de minden valószínűség szerint —• mint a későbbi
ekben látni fogjuk — a lakóház bejárata itt volt. A ház 
hossztengelye nyugat—kelet i i rányú. A 115 cm mélységű 
padlószint felett 85 cm vastagságban gyalul ták le a földet. 
Az érintetlenül hagyot t rész (30 cm) tanúsága szerint 
a ház földbe mélyített gödör lakás volt. A ház készítői 
kihasználták a természetadta lehetőségeket, ugyanis 
a ház padlózatát a természetes helyzetben fekvő, leg
felső h o m o k k ő réteg képezte. A ház mérete a pad ló 
szintjében 4,05 X 2,8 m. Az épen marad t , padlószint
től maximálisan 30 cm-re felmenő oldalfalak kissé 
kifelé dőlnek. H u n y a d y Káro ly közlése szerint a ház 
foltját kb . 50 cm mélységtől lehetett észlelni. Közlése 
alapján a ház földbe mélyített oldalfalának magassága 
a padlószinttől az akkor i felszínig kb . 65 cm volt. 

A ház hossztengelyétől kissé délre, a nyugati és keleti 
oldalon egy-egy nagyjából kerek átmetszetű cölöplyukat 
talál tunk. A nyugati cölöp átmérője 40 cm, a keleti 
35 cm. A cölöpök a pad ló szintjétől 35 cm mélységben s 
gömbölyű a lakban végződtek. Tehát a cölöpök n e m 
voltak kihegyezve, beépítésük gödörásás segítségével tör
ténhetett . Az észlelt kerek folt a k o r h a d ó fa bomlás
termékeinek n y o m á n színeződött el, magát a gödör 
foltját viszont nem figyelhettük meg. Sövényfonás, vagy 
egyéb épí tmény nyomá t a ház számára mélyített gödör 
oldalfalában n e m észleltünk. 

A ház bejáratát sem tud tuk m á r megfigyelni. Csupán 
közvetett bizonyítékunk van arra , hogy a ház bejárata 
a nyugat i oldalon, a n n a k is az északi felében volt. 
Ezt a részt, mint említet tük, a gép megbolygatta . A lakó
ház többi részén azonban bejáratra u ta ló nyomot n e m 
ál lapí that tunk meg. így a bejárat helyét csak a bolygatot t 
területre tehetjük. Az említett két cölöplyukon kívül 
a ház külső és belső részén t öbb cölöplyuk nem volt. 

A megmaradt , maximálisan 30 cm vastagságú, pad ló
szint feletti rétegben rendszertelenül sok edénytöredék, 
kevesebb állatcsont és szarvasagancs töredékek jelent
keztek. N é h á n y agancstöredéken fűrészelés n y o m a volt. 

S 5 



1. A lakóház Ny-i fele 

1. Die westliche Seite des Wohnhauses 

1. Partie ouest de la maison d'habitation 

1. Жилище с западной стороны 

A ház délkeleti sarkában, a feltételezett bejárattal szem
ben, 70 X100 cm-es területen szabálytalan rajzolatot 
mutató tüzelőhelyet találtunk. Az átlagosan 6 cm vastag 
hamus, faszenes réteg alatt a homokkő padló erősen 
átégett. A nyomok alapján szabad tűzhelyre kell gon
dolnunk. 

A padlószint feletti töltelékföldben sok faszénszilánk 
volt, ezekből nagyon rossz megtartásuk miatt mintát 
venni nem tudtunk. A faszénszilánkok alapján a ház 
leégésére és beomlására következtethetünk, annál is in
kább, mivel biztos, hogy nem tüzelésre használt fából 
származtak ezek. Tudniillik a ház belsejében, a tűz
helytől távolabb eső és annál 25—30 cm-rel magasabban 
fekvő szintekben is éppúgy jelentkeztek a faszénszi

lánkok — habár kevesebb mennyiségben —, mint a tü
zelőhelyen és azzal egymagasságban. Mintavétel hiá
nyában nem tudjuk eldönteni, hogy a tetőszerkezetét 
milyen fából és milyen fedőanyagból készíthették. 

A fentebb elmondottakból azonban csupán növényi 
eredetű részekből készült tetőre (fára és talán nádra) 
gondolunk, mivel átégett patics nem keletkezett és 
a csaknem tökéletes égés pedig igen jó szellőzöttségre 
enged következtetni. 

A helyi viszonyokat tekintve a lakóház cölöpjeit való
színűleg az úsztatói, vagy a szomszédos (nyugati) szi
geten vágták. Növényföldrajzi meggondolások alapján 
gyenge minőségű tölgyessel számolhatunk itt e korban. 

2. A lakóház K-i fele 
2. Die östliche Seite des Wohnhauses 
2. Partie est de la maison d'habitation 
2. Жилище с восточной стороны 

3. A lakóház alaprajza és keresztmetszete 
(a=mai felszín, b = eredeti felszín, c=bolygatás határa, d=padlószint) 

3. Grundriß und Querriß des Wohnhauses 
(a=die heutige Oberfläche, b=ursprüngliche Oberfläche, c=Grenze 
der Aufwühlung, d = Fußbodenhöhe) 

3. Plan et coupe de la maison. 
(a=niveau d'aujourd'hui; b=niveau originaire; c=limite du déterre
ment; d=niveau du sol) 

3. Разрез и план жилища 
(а=современный уровень, Ь=первоначальный уровень, с=гра-
ница повреждения, d=^уровень пола) 

А 35—40 cm átmérőjű cölöpök számára kivágott fa 
magassága 20 m körüli lehetett, mivel 40 cm átmérőjű 
tölgy esetében a fa magassága a 20 m-t meghaladja. 
Ilyen méretű tölgynek legalább 110 évesnek kellett len
nie, de inkább 130 évesnél idősebb lehetett a felhasznált 
törzs.5 

A leletmentés során észlelt nyomok alapján lakóházunk 
egy nyeregtetős, gerincszelemenes, földbe mélyített gö-
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dörlakás volt. A két cölöp, helyesebben oszlop, a nye
regtető gerincszelemenjének alátámasztására szolgált. 
A tető szélei az akkori felszínre támaszkodhattak. 

A földbe mélyített ház belsejét kitöltő, feketés földből 
a következő, említésre érdemes leletek kerültek elő : 

Szürke hombáredény oldaltöredéke (4. kép. 5.). Le
tört pereme alatt, plasztikusan kiemelkedő szalagon 
erősen besimított hullámvonallal (leltári száma : 69.8.1.). 
E típus leggyakrabban a békásmegyeri6 és a tabáni7 

leletanyagban fordul elő. Hunyady I. a LT—D második 
felére keltezi,8 de az újabb kutatások szerint ez a típus 
jelen van az i. sz. I. századi anyagban is.9 

Téglaszín alapanyagú, kívül feketés polírozású tálak 
oldaltöredékei (4. kép. 1—2.). Belső felületükön körbe
futó, besimított vonal és hullámvonal díszítéssel (lel
tári száma: 69.7.1., 69.15. 1.). Ezeknél is a LT—D 
második felére való keltezést tartjuk elfogadható
nak.10 

Az előkerült leletanyagban grafitos, függőleges vonal
díszítésű fésűs töredékek (4. kép. 3—4.) és grafitos 
peremtöredékek (5. kép. 5.) is voltak. Leltári számuk 
a fenti sorrendben: 69.16.1., 69. 9.1., 69.13.1. 

Az 5. kép 1—2, 4. számú peremtöredékek (leltári 
számuk: 69. 14. 1—3.) ugyancsak a tabáni leletanyag 
kapcsán LT—D második felére keltezhetők.11 Téglaszín 
alapanyagúak, külső felületükön feketés polírozás. Az 5. 
kép 4. számú töredék belső felületén vonal és hullám
vonal besimítás látható. 

A lakóház kormeghatározása szempontjából még fon
tos megemlíteni az 5. kép 8. szám alatt közölt tál 
töredékét. E típust Hunyady I. 10. formájával hozhatjuk 
kapcsolatba. Megállapítása szerint a LT—D jellegzetes 
táltípusa ez.12 Anyaga kívül szürkés, néhol vörösbe 
átmenő. Belső felülete erősen feketére polírozott. Élesen 
visszahajló peremmel, magas, kissé kifelé ívelt nyakkal, 
élesen kiugró vállal rendelkezik (leltári száma: 69. 12. 
1.). Ez a tálforma nagy számban jelentkezett Tabán
ban is.13 

Későkeltakorinak határozhatjuk meg azokat a vastag 
peremű, alacsony tálak töredékeit is (5. kép. 3., 6., 
7., 9.), amelyek közül az egyik (5. kép 7.) pereme alatt 
átfúrt. 

Az eddig említett töredékeken kívül még említésre 
méltó egy vékony falú, szürke, kívül feketés, csillogó 
mázú darab (leltári száma : 69. 8. 2.). 

A fentieken kívül sok olyan edénytöredék is elő
került, amelyek a lakóház keltezése szempontjából 
figyelmet érdemelnek, de nem annyira jelentősek, hogy 
darabonként megemlítsük azokat. Ezek a darabok is 
LT—D jellegűek. 

Mint említettük, a lakóház töltelékföldjében állat
csontokat és fűrészelés nyomát viselő szarvasagancs-tö
redékeket is találtunk. Az egyik lefűrészelt végű agancs
töredék az agykoponya részével került elő. Az állat
csontok meghatározása még nem készült el.14 

A leletanyag tanúsága szerint lakóházunkat a LT—D 
második felében használhatták és az analógiák alapján 
a ház lakói talán még a római foglalást is itt érték. 

4—5. Edénytöredékek a lakóházból 
4—5. Gefäßbruchstücke aus dem Wohnhaus 
4—5. Débris de pot, trouvés dans la maison d'habitation 
4—5. Обломки посуды из жилища 
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Az előkerült leletek jellege és mennyisége, valamint 
az a tény, hogy a homokkő padlózat tűzhely alatti 
része nem mutatott huzamosabb idejű égést, arra enged 
következtetni, hogy a házat nem lakták hosszú ideig. 
(Huzamosabb idejű égés esetén a homokkő finom réte
gei egymástól elválnának. A leletmentés során ezt nem 
tapasztaltuk.) 

A Gáti-dombról eddig kelta kori leletekről nem tu
dunk, de korarómai lelet sem került elő még. A domb 
déli és északi felében nyitott homokkőbánya nagy te
rületet tett megfigyelésre alkalmassá, mégsem találtunk 
— az egy földbe mélyített későkeltakori lakóházon 
kívül — más kelta, vagy korarómai objektumot.15 A fen
tiek alapján lakóházunk egyedülálló, illetve szórt tele
pülés egyik építménye volt a Gáti-dombon a kelta 
(LT—D) időben. 

A ház bejárata nyugat felé, a Balaton egykori hévízi 
öblére nézett. A domb nyugati lejtőjén álló ház hossz
tengelye merőleges az ott uralkodó északi szélirányra. 
A ház hossztengelyének ez az elhelyezése ellentétben 
áll az általánosan jellemző dél—észak irányítással,16 mivel 
alkalmazkodtak a domborzati viszonyokhoz. 

Kérdéses még, hogy a házat miért hagyták el lakói. 
A ház belsejéből előkerült leletanyagban egyetlen, visz-
szamaradt ép tárgy nem volt. Ami használati értéket 
képviselt, azt csak a félig feldolgozott szarvasagancs
töredékek jelentették. A fentiekből világosan kitűnik, 
hogy a ház leégése előtt az összes használható tárgyat 
kivitték a házból. Tehát nem menekülés késztette őket 
a ház elhagyására. Az ellenkező esetben, legalább né
hány használati tárgyat a házban hagytak volna. A ház 
leégése ellenére is a nyugodt körülmények között le
zajlott kiköltözést tartjuk a helyes megállapításnak. Meg
jegyezzük, hogy a leégett házak esetében nem kell min
dig ellenséges pusztításra gondolnunk. 

Magyarországon a Keszthely-úsztatói későkeltakori 
gödörlakáshoz hasonlót Ácsáról,17 Ivánból,18 Lebeny
ből19 és a balatonföldvári erődített telep területéről20 

ismerünk. Patay P. az ácsai kelta ház kapcsán felsorolja 
e háztípus addig előkerült hazai és külföldi analógiáit.2' 
Ezt a felsorolást Nováki Gy. egészíti ki balatonföldvári 
eredményeivel22 és az alsó-ausztriai Oberbergen (р. В. 
Krems)-ben feltárt gödörlakással.23 Nem kívánjuk emlí
teni az általuk már felsorolt, ide vonatkozó helyeket, csu
pán végkövetkeztetésükre szeretnénk utalni. Megállapí
tásuk szerint a tárgyalt lakóháztípus ,,a későkeltakori 
közrendű lakosság körében Közép-Európában általáno-
el volt terjedve."24 A keszthely-úsztatói lakóház e meg
állapításhoz újabb bizonyítékot adott. 

Az ácsai ház korát Patay P. LT—D időre keltezi.25 Az 
iváni ház már valamivel későbbi (LT—С, D),26 míg a ba
latonföldvári erődített telep megszűnését Nováki Gy. a 
római hódítással hozza kapcsolatba.27 A lébényi 19. szá

mú házalapból előkerült tegulatöredék, Pusztai R. fel
tételezése szerint, az i. u. I. században is használt te
lepre utal.28 

Amennyiben elfogadjuk az említett kormeghatározá
sokat, úgy világosan látszik, hogy ez a háztípus a római 
hódítás után is él. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy 
a mai népi építkezés éppen úgy használja melléképületei
nél ezt a típust. 

Gyakran megfigyeltek már azonos településeken belül, 
különböző alakú, beosztású és méretű épületeket, ame
lyeket azonos, de legalábbis közel azonos időben hasz
náltak. Természetesen a háztípus kialakulásában egy 
nép szokása tükröződik. Ez a szokás azonban több 
esetben megváltozhat. Megváltozhat más népekkel való 
kapcsolat következtében, más földrajzi tényezők kény
szerítő hatására, adott társadalmi rend változásának 
kísérő jelenségeként stb. 

Azonban szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy 
mindezek a hatások a népesség gazdasági struktúrájának 
kisebb-nagyobb változását vonják maga után. Új né
pességgel való kapcsolat új kultúrnövények és állatok 
megismerésével jár együtt. Ugyanakkor bizonyos ipari 
termékek készítésére serkentőleg hat, másokat viszont 
a kereskedelem elsorvaszthat. Az új földrajzi környezet 
már eleve kényszeríti az embert a természeti adottsá
gokhoz való alkalmazkodásra. Társadalmi struktúra 
változása pedig feltételezi a termelési módszerek és 
a termelési munkamegosztás változását. 

így vetődik fel a kérdés, hogy vajon az úsztatói, 
egyedülálló, illetve szórt település különálló épületéhez, 
milyen termelési szintet kapcsolhatunk ? 

A lakóházba beépített nagyobb átmérőjű cölöpök 
kapcsán már megemlékeztünk arról, hogy az erdőhasz
nálat ideje előtt (i. sz. 100-ig)29 a terület gyenge minőségű 
tölgyessel lehetett borítva. Szélein kiterjedt cserjés dísz
lett. A domb mellett vizenyős, sasos rét terül el ma, 
amely a Balaton egykori hévízi öblének tőzegén települt. 
Feltehetően ebben az időben (LT—D) sekély vizű láp 
volt még,30 ami a család, vagy a kisebb szórt település 
vízszükségletét kielégíthette. Az erdő közelsége faszük-
ségletüket és a vadászat (szarvasagancs) megélhetési 
lehetőségüket biztosította. Erdőirtással megfelelő nagy
ságú termőterületet is nyerhettek kultúrnövényeik szá
mára. Űsztatótól nem messze rétlegelőt, a cserjések 
pedig sokkal jobb és egészségesebb legelőt biztosítottak 
az állatállománynak. 

Említettük már, hogy a házból az ott lakó család 
kihurcolkodott a pusztító tűz előtt. Ez alkalommal 
értékeiket elszállították. Az épület leégésében tehát szán
dékos felgyújtást is feltételezhetnénk. A hulladékból 
ipari tevékenységre sem következtethetünk, így inkább 
olyan földművelő-állattartó, esetenként vadászó közös
ségre gondolhatunk, amely termőföldjeinek kimerülése 
után új lakóhelyre költözött. 

Horváth László 
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Mitte Juni 1969 kamen im Laufe der Erweiterung der Sand
steingrube von Keszthely-Úsztató archäologische Funde 
zum Vorschein. Am Fundort wurden zwischen dem 19. und 
21. Juni kleinere Grabungen durchgeführt. 

In der einstigen Hévizer Bucht des Balaton erhoben sich 
zwei inselartige Hügel. Der östliche Hügel ist in der Fach
literatur und auch in der Umgebung unter dem Namen 
Gáti-Hügel oder Mqsóház bekannt. Heute wird er aber 
meistens schon als „Úsztató" bezeichnet. Die sich zwischen 
Keszthely und Alsópáhok hinziehende Landstraße gliedert 
den Gáti-Hügel in zwei Teile. Der Fundort liegt an der 
Nordseite des Hügels, an deren westlichem Hang. Das 
Gebiet kommt im I. Band der Archäologischen Topographie 
Ungarns unter der Fundortnummer 21/12 vor. 

Zur besseren Ausnützung der Sandsteingrube wurde die 
obere Erdlage mit Maschinen bis zur Schicht, die zum Gru
benbau geeignet war, entfernt. Diese Arbeit bedeutete im 
Zentrum der Grube eine relative Tiefe von 3—4 Metern, 
an periphären Stellen aber nur 50—100 Zentimeter. Im 
Laufe der Bodenarbeiten kamen Gefäßbruchstücke vom 
Ende der Bronzezeit und Gefäßbruchstücke, die in die 
Péceler Kultur gehören, ein Wohnhaus aus der spätkelti
schen Zeit und zwei spätrömische Öfen zum Vorschein. Im 
Nachstehenden wird nur das spätkeltische Wohnhaus bespro
chen. 

Im südöstlichen Winkel der Steingrube wurde ein recht
eckiges Wohnhaus, dessen Ecken abgerundet waren, ge
funden (Abb. 1—3), die Maschinen wühlten die nord
westliche Ecke auf. Der Fußboden befand sich in einer 
Tiefe von 115 Zentimetern. Darüber blieb die Füllerde des 
Wohnhauses in der Höhe von 30 Zentimetern unberührt. 
Die Erde wurde im Verhältnis zur heutigen Oberfläche bis 
zur Tiefe von 85 Zentimetern abgetragen. Den Fußboden 
des Hauses bildete die in natürlicher Lage befindliche ober
ste Sandsteinschicht. Die Maße des Hauses waren in der 
Höhe des Fußbodens 4,05x2,8 Meter. 

An der westlichen und östlichen Seite des Wohnhauses be
fanden sich zwei große (Durchmesser=35 und 40 Zenti
meter) Pfahllöcher, die in einer Tiefe von 35 Zentimetern 
unter dem Fußboden endeten. Der Eingang des Hauses mit 
west—östlicher Längsachse befand sich an der westlichen 
Seite. 
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In der südöstlichen Ecke des Hauses, gegenüber dem Ein
gang konnte man Brandspuren entdecken, die auf eine offene 
Feuerstelle schließen lassen. Auf Grund der vielen in der 
über dem Fußboden liegenden Füllerde gefundenen Holz
kohlensplitter ist festzustellen, daß das aus pflanzlichem 
Baumaterial errichtete Dach des Hauses einem Brand zum 
Opfer fiel. 

Nach den Spuren zu urteilen, die während der Freilegung 
entdeckt wurden, durfte das betreffende Wohnhaus eine in 
die Erde eingetiefte Grubenwohnstätte mit Firstbalken ge
wesen sein, deren Satteldach sich auf die damalige Erd
oberfläche gestützt hatte. 

Aus der Füllerde der Grubenwohnstätte kamen Gefäß
bruchstücke, die auf die zweite Hälfe der LT—DZeit zu setzen 
sind, Tierknochen und Hirschgeweihstücke zum Vorschein 
(Abb. 4—5). Die Hirschgeweihstücke, die Spuren vom 
Sägen aufwiesen, befanden sich in halbverarbeiteter Lage. 

Im Inneren des Hauses wurde kein einziger, brauchbarer 
und vollständiger Gegenstand gefunden. Daraus folgt, daß 
die Bewohner des Hauses noch vor dem Brand ihre Ge
brauchsgegenstände aus dem Haus herausholten. Unseren 
Vermutungen nach muß man im Zusammenhang mit dem 
Abbrennen des Hauses nicht an die Verwüstungen eines 
eventuellen Feindes denken. 

Auf Grund pflanzengeographischer Erwägungen und der 
erschlossenen Funde dürfen wir annehmen, daß das Haus 
von einer kleinen Gemeinschaft (Familie) bewohnt war, die 
sich mit Viehzucht und Ackerbau, eventuell mit Jagd be
schäftigte. Aus der unmittelbaren Umgebung ist uns kein 
einziger Fund aus der spätkeltischen Zeit bekannt, es ist also 
anzunehmen, daß das besprochene Wohnhaus alleinstehend 
bzw. ein alleinstehendes Gebäude einer Streusiedlung war. 

Ähnliche Grubenwohnstätten sind uns in Ungarn von 
Ácsa, Iván, Lébény und aus dem Gebiet der befestigten 
Siedlung in Balatonföldvár bekannt. Auch im Ausland 
kommt dieser Haustyp oft vor (Oberbergen und Roggendorf 
in Nieder-Österreich, Komorany u Vyskova, Tvarczna u 
Brna in Mähren). Nach dem heutigen Stand der Forschung 
war der besprochene Haustyp „in Mittel-Europa im Kreise 
des gemeinen Volkes der spätkeltischen Zeit allgemein 
verbreitet." (P. Patay und Gy. Nováki). 

László Horváth 
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Sauvetage de trouvailles d'une maison d'habitation de l'époque celtique 
tardive à Keszthely-Usztató 

En juin 1969, au cours de l'agrandissement de la grésière de 
Keszthely-Úsztató, des trouvailles archéologiques ont été 
découvertes. Du 19 au 21 juin 1969 nous avons procédé 
dans le site à de petits travaux de sauvetage. 

Dans l'ancienne baie de Hévíz, deux collines insulaires 
s'émergeaient. Celle de l'Est est connu dans la littérature et 
aux environs sous le nom de Gáti domb ou Mosóház. Mais 
de nos jours on l'appelle surtout Úsztató. La route qui relie 
Keszthely et Alsópáhok, divise en deux la colline Gáti. 
C'est sur son côté nord, sur sa pente occidentale que se 
trouve le site. Ce territoire figure dans la Topographie 
Archéologique de Hongrie (Magyarország Régészeti Topog
ráfiája, 1.1, site No 21/12). 

Pour mieux exploiter la grésière, avec des bulldosers on a 
enlevé la couche superficielle jusqu'à la couche du grès. Ce 
travail a produit une profondeur relative de 3 à 4 mètres au 
centre de la grésière, et aux parties périphériques une diffé
rence de 50-100 cm. Au cours du terrassement ont été mis 
au jour des débris de pot appartenant à la civilisation de 
Pécel et de l'époque du cuivre, une maison d'habitation de 
l'époque celtique tardive, et deux fours de l'époque romaine 
tardive. En ce qui suit nous nous occuperons seulement de la 
maison d'habitation celtique. 

Dans le coin sud-est de la grésière nous avons trouvé une 
maison oblongue, aux coins arrondis (fig. 1-3), dont la 
partie nord-ouest a été endommagée par les machines. Le 
plancher était dans une profondeur de 115 cm. Au-dessus, 
une couche de 30 cm de la terre de remblai est restée intacte. 
On a enlevé 85 cm de terre à partir du niveau actuel. La 
couche suprême du grès, à son niveau naturel constituait le 
sol de la maison. Les dimensions de la maison, au niveau du 
plancher, sont de 4,05x2,80 m. 

Aux côtés ouest et est de la maison d'habitation nous 
avons trouvé deux grands trous (de 35 et de 40 cm de dia
mètre) de pieu qui s'enfonçaient à 35 cm au-dessous du 

niveau du sol. L'entrée de la maison à l'axe longitudinal est-
ouest, se trouvait du côté ouest. 

Au coin sud-est de la maison, vis-à-vis de l'entrée, nous 
avons trouvé des traces du chauffage indiquant la place du 
foyer ouvert. 

A en juger des éclats de charbon de bois, retrouvés dans la 
terre de remblai, on peut supposer que la toiture construite 
en matières végétales, a été détruite par l'incendie. 

Selon les traces retrouvées au cours de nos travaux, la 
maison d'habitation devait être une habitation excavée dont 
la toiture se reposait sur la surface d'alors. 

Dans la terre de remblai nous avons trouvé des débris de 
pot datables de la IIe moitié de LT-D (fig. 4—5), des os de 
bête et des débris de bois de cerf. Les débris de bois de cerf, 
montrant les traces du sciage, étaient en état demi-fini. 

De l'intérieur de la maison, aucun objet utilisable, en état 
n'a apparu. Il s'ensuit que les habitants de la maison ont 
enlevé leurs affaires de la maison avant l'incendie. 

A la base des considérations phytogéographiques et des 
trouvailles, on peut supposer que les habitants de la maison 
formaient une petite communauté (famille) vivant de l'agri
culture, de l'élevage et occasionnellement de la chasse. Dans 
le voisinage immédiat nous ne connaissons pas d'autres 
trouvailles de l'époque celtique tardive, ainsi il est probable 
que notre maison d'habitation était so litaire, voire un bâti
ment isolé d'une colonie dispersée. 

En Hongrie nous connaissons des habitations excavées 
semblables à Ácsa, Iván, Lebény et sur le territoire de la 
colonie fortifiée de Balatonföldvár. Même à l'étranger, ce 
type d'habitation n'est pas rare (Oberbergen, Roggendorf 
en Basse-Autriche; Komorany u Vyskova, Tvarczna u Brna 
en Moravie). Selon l'état actuel des recherches, le type d'habi
tation traité «était généralement répandu en Europe Centrale 
dans le milieu delà population rotuière de l'époque celtique 
tardive» (P. Patay et Gy. Nováki). 

László Horváth 
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Консервация жилища позднекельтского периода в Кестхей-Устато 

Описываемые нами раскопки были произведены в сере
дине июня 1969 года в связи с расширением кестхейско-
устатойской каменоломни. Между 19 и 21 июня 1969 
года были произведены небольшие работы по консерва
ции археологического объекта. 

В давнее время в Хевизском заливе имелось два не
больших островка. Теперь это холмы. Восточный холм 
в округе и литературе известен под названием Гати или 
Монохаз. В настоящее же время его чаще называют 
Устато. Дорога, соединяющая Кестхей и Алшопахок, 
делит холм Гати на две части. Описываемый нами ар
хеологический объект расположен на западном склоне 
северной части холма. В I томе Венгерской археологи
ческой топографии этот район фигурирует под названием 
«Археологический объект № 21/12». 

В процессе эксплуатации каменоломни верхний 
участок почвы удалялся землеройными машинами, так 
обнажался слой песчаника, который и добывался 
здесь. В центре каменоломни этот поверхностный слой 
составлял 3—4 метра, в то время как на периферийных 
участках —• всего 50—100 см. В процессе земляных ра
бот были обнаружены черепки посуды конца бронзо
вого века, относящиеся к пецельской культуре, а также 
жилое помещение позднекельтского периода и два позд-
неримских очага. В дальнейшем мы будем говорить 
только о жилом помещении позднекельтского периода. 

В юго-восточной оконечности каменоломни нами 
было обнаружено жилое помещение прямоугольной фор
мы с закругленными углами (рис. 1—3). Северозападный 
угол помещения был поврежден землеройными машина
ми. Пол находилсянаглубине115 см, над ним находился 
нетронутый слой земли толщиной в 30 см. Был вынут 
85-сантиметровый слой земли, считая от современного 
уровня грунта. Пол дома был образован естественным 
слоем песчаника. Размер помещения на уровне пола: 
4,05X2,8 м. В западной и восточной стороне найдены 

отверстия для свай диаметром 35 и 40 см, которые окан
чивались на глубине 35 см над уровнем пола. Дом был 
вытянут в направлении с запада на восток, вход в по
мещение находился с западной стороны. 

В юго-восточном углу помещения были обнаружены 
остатки топки, что указывает на то, что в этом месте 
находился очаг. 

В слое земли, покрывавшей пол, были обнаружены 
осколки древесного угля, что дает повод предположить, 
что крыша помещения, сделанная из материала раститель
ного проихсождения, сгорела. 

По дошедшим до нас остаткам можно судить, что 
помещение представляло собой вырытую землянку, 
имевшую двускатную крышу, опиравшуюся на тогдашний 
уровень земной поверхности. 

В земле, заполнявшей землянку, были найдены ос
колки посуды, относящейся ко второй половине периода 
ЛТ — D (рис. 4—5), кости животных, обломки оленьих 
рогов. Оленьи рога имеют следы пиления, все они в 
полуобработанном виде. 

Не было найдено ни одного целого, неиспорченного 
предмета обихода. Из этого явствует, что все предметы 
обихода, годные к употреблению, жители вынесли из 
помещения еще до того, как оно сгорело. По нашему 
предположению, пожар наступил не в результате опус
тошения, причиненного действиями неприятеля. 

Такие помещения типа землянок обнаружены в Венг
рии и в других местах: в Ачаде, Иване, Лебене и на терри
тории балатонфёльдварских земляных укреплений. Этот 
тип жилища известен и по раскопкам за рубежом (в ниж-
не-австрийском Оберберге и Роггендорфе, в моравском 
Коморане, Вискове, Тварцне и Брно). По данным сов
ременной науки, описываемое нами жилище «было обыч
ным для населения средней руки позднекельтского пери
ода в Средней Европе» (П. Патаи и Д. Новаки). 

Ласло Хорват 
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A balatonfőkajári kelta temető leletmentése 
(A Balaton-környék késővaskori leletei I.) 

ELŐSZÓ 

„Édesapám emlékére" 

Hunyadi Ilona munkájának1 utolsó kötete 1957-ben 
jelent meg.2 Az azóta eltelt másfél évtized alatt, Veszp
rém megyében megközelítőleg négyszeresére emelke
dett a kelta lelőhelyek száma. Szabó Miklós a Zala 
folyó nagy kanyarulata és a Badacsony begy közötti 
területen 14—15 lelőhelyet említ Hunyadi I. alapján.3 

Ezzel szemben jelenleg 30 lelőhely képviseli a késő
vaskort az említett területen.4 Hunyady I. a keszthelyi, 
tapolcai, veszprémi, devecseri, és a volt sümegi járások 
területén 24 kelta lelőhelyet tartott számon,5 ugyanezen 
a területen, munkájának megjelenése után 14 évvel, 
már 84 új lelőhelyet jelölhetünk térképünkön.6 A lelő
helyek számának ezt a nagyarányú növekedését első
sorban az intenzívebb régészeti kutató tevékenység 
— a régészeti topográfiai munkák — eredményének 
tulajdoníthatjuk. A számszerű összehasonlítás, az idő 
függvényében, nem mutatna ilyen mennyiségű növe
kedést a lelőhelyek viszonylatában, ha a terepbejárások 
és az irodalmi adatok újbóli összegyűjtése nem történt 
volna meg. 

A régészeti topográfiai kötetek jellegüknél és meg
határozott terjedelmüknél fogva nem közölhettek több 
leletanyagot rajzban, képben, bővebb leírásban. A ma
gyarországi kelta kutatás sokszor emlegetett elhanyagolt
sága viszont szükségessé teszi gyarapodó leletanyagaink 
teljes bemutatását. Ennek az igénynek szeretnénk eleget 
tenni úgy, hogy részletekben közöljük a Balaton kör
nyékének eddig publikálatlan, vagy helytelenül pub
likált késővaskori leleteit. 

A rendelkezésünkre álló leletanyag olyan nagy ter
jedelmű, hogy közreadása csak részletekben lehetséges. 
Az egyes részek adatközlésre szorítkoznak csupán, ame
lyet később egy nagyobb, az összefüggéseket is feltáró 
értékelés követ. Nem kell különösebben hangsúlyoz
nunk azt a tényt, hogy a teljes, részletekbe menő adat
közlés adja az általános, reális következtetések levoná
sának lehetőségét. A megválaszolatlan kérdésekre pedig 
csak az ásatások segítségével kaphatunk választ. Minél 
szélesebb körű vizsgálati módszereket alkalmazunk, an
nál színesebb, gazdagabb és teljesebb képet kapunk 
a kérdéses korról. 

Ezek után szeretnénk meghatározni a vizsgálandó 
terület, a Balaton környékének földrajzi határait. 

A terület északi határát a Bakony-hegység északi 
lába alkotja. Ez a vonal nagyjából egybeesik Veszprém 
megye északi, közigazgatási határával. Keleti lezárásun
kat a Sárvíz-lefolyás képezi. Délről a Kapós völgye 
jelenti a természetes határt, míg a kijelölt területünk 
nyugati záródása a Zala folyó észak—dél irányú völgye. 
Területünk délnyugati sarkát a Zala észak—déli és a Ka
pos kelet—nyugati vonalának képzeletbeli meghosszabbí
tása adja. 

A jelenlegi kutatás szerint a kijelölt területen az Azali 
és a Hercuniates törzs szerveződött civitassá a római 
foglalás után.7 

BEVEZETÉS 

A balatonfőkajári Községi Tanács VB. elnöke 1968. 
június 14-én értesítette a veszprémi Bakonyi Múzeumot, 
hogy az M 7-es út töltésépítéséhez szükséges anyag
nyerő bányában régészeti leletek kerültek elő. E lelet
bejelentésre Éri István megyei múzeumigazgató és Pa-
lágyi Sylvia muzeológus még aznap felkeresték a lelő
helyet. Kiszállásuk eredményeképpen egy félig meg
semmisített sírt (11. sír) tártak fel és egy teljesen feldúlt 
sír (12. sír) helyét meghatározták. Kiszállásuk után 
felkérték a szerzőt, hogy a lelőhelyen leletmentő ásatást 
végezzen. A leletmentés 1968. június 17—22-ig tartott. 

A Betonútépítő Vállalat székesfehérvári építésvezető
sége az épülő M 7-es út Lepsény—Siófok közötti sza
kaszának töltésépítéséhez június elején anyagnyerő bá
nyát nyitott Balatonfőkajár községtől délkeletre. A bá
nya közvetlenül a falu délkeleti szélén, a Balatonfő
kajár—Lepsény között húzódó műút keleti oldalán, 
a Somló-hegy délnyugati lejtőjén helyezkedik el. Ezt 
a területet a környékbeliek Kánya-dűlő, vagy Öreg
hegy néven ismerik (1. kép). A Magyarország Régészeti 
Topográfiája II. kötetében 5/11. számon szereplő lelő
helytől keletre kb. 150—200 m-re kezdték a földki
termelést.8 

Ezt az anyagnyerő helyet az Építésvezetőség A/15 
számmal jelölte, amely egy dűlőutakkal (077 és 087 
számú dűlőút), keletről pedig szőlővel határolt, nagy
jából 300 X 300 m-es terület (2. kép). 

Az A/l5-ös anyagnyerő hely a Somló-hegy délnyu
gati lejtőjén helyezkedik el, ezért a földkitermelést úgy 
kellett végezni, hogy a bánya fejtendő határa (észak
keleti határ) mindig merőleges legyen az északkeleti 
irányra. Vagyis az északkeleti bányahatárnak és a lejtő 
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