
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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2. Rétegvonalas térkép a kelta temető helyéről. 
2. Mit Schichtlinien versehene Landkarte über das Gebiet des keltischen 

Gräberfeldes. 
2. Plan des courbes de niveau du site du cimetière celtique. 

2. Стратиграфическая карта места кельтского могильника. 

1 • A kelta temető helyszínrajza. 
1. Lageplan des keltischen Gräberfeldes 
1. Site du cimetière celtique. 

1. План кельтского могильника. 

rétegvonalainak nagyjából mindig párhuzamosnak kel
lett lennie. 

A földkitermelést a lejtő 128,000 m A. f. magasságú 
szintvonalától kezdték északkeleti- irányba haladva, 
150—170 m szélességben. Ettől a rétegvonaltól kb. 
90 m-re hatoltak be a domb oldalába. így a leletmentés 
megkezdéséig a földkitermelő bányának kijelölt terüle
ten már csak 55—70 m-es sáv maradt bolygatatlan. 
Az érintetlenül hagyott részt, mint említettük, keletről 
szőlő határolja. 

Az A/l5-ös anyagnyerő helyen először a 30—40 cm 
vastagságú humuszréteget távolították el, majd a humusz 
alatti homokos, agyagos talajt 1,5—3,0 m mélységben 
munkagépekkel kibányászták és elhordták (3—4. kép). 

Gyöngy János gépkezelő közlése szerint először június 
12-én került elő csontváz és edény. Említést tett kü
lönböző elrozsdásodott vastárgyakról és karperecekről 
is, amelyek legnagyobb részét a munkások eldobálták. 
Ennek ellenére sikerült néhány ilyen darabot meg
szereznünk. 

A leletmentés megkezdésekor a markológépeket át
telepítették olyan szakaszra, ahol azok régészeti leleteket 
már nem veszélyeztettek. A Betonútépítő Vállalat pedig 
rendelkezésünkre bocsátott egy gyalugépet, amelynek 
segítségével a fejtendő, de még bolygatatlan területen, 
a markológépek előtt, rábonthattunk a jelentkező régé
szeti objektumokra. 

A leletmentés során korabronzkori (zóki kultúra) 
földbe mélyített házakat és hulladékgödröket, továbbá 
egy kelta temető 12 sírját tártuk fel. A kelta temető 
sírjai közül 6 sírt a markológépek vagy teljesen, vagy 
csak kisebb mértékben megbolygattak. Az előkerült 
leletanyag a veszprémi Bakonyi Múzeumba került. 

A továbbiakban csupán a kelta temetővel kívánunk 
foglalkozni (5. kép). 

3. A földkitermelés É-i határa. 
3. Die nördliche Grenze der Erdaushebung. 
3. Limite nord de l'excavation. 
3. Северная граница выработки. 



1. sír (6. kép) 
Csontvázas. Férfi, 45 év körüli, nordikus típus.8 Bolyga

tott. 
Szabályos téglalap alakú sírgödör. Mélysége az eredeti 

(a humusz lehordása előtti) felszíntől 140 cm, mérete 172x 
65 cm.9 Helyszínre érkezéskor a markológép megsemmisítette 
a sír délnyugati sarkát. 

Tájolása: D—É (északtól kelet felé 6°), fej délen. Nyújtott 
fekvésű csontváz, H: kb. 160 cm. Alkarjai ráfekszenek a 
medence széleire. A koponyát és a bal vállízesülést a marko
lógép kiemelte helyéről és összezúzta. A koponya jobb halán
ték részét és a maxilláris részét azonban sikerült begyűjte-
nünk. A sírban nem volt melléklet. 

2. sír 
Szórthamvas(?). Bolygatott. 
A markológép teljesen feldúlta. Csupán a helyét és a sír

gödör hozzávetőleges méreteit sikerült megállapítani. A sír
gödör Mé: kb. 130 cm, H: kb. 90 cm, Sz: kb. 70 cm. 

Tájolása: a sírgödör hossztengelyének iránya az É—D 
iránnyal egyezett meg. 

A sírból előkerült edényekben kalcinált csontszilánkokat 
nem találtunk, a sírgödröt kitöltő, megbolygatott földből 
csupán néhány égett emberi csontszilánk került felszínre. 

Mellékletek: 
1. Tál. Szürkésbarna, behúzott peremű, korongolt. 

(Ltsz: 68.294.1.) Töredékes, egyik fele peremtől az aljáig 
hiányzik. Szá: 21,2 cm, Tá: 11,5 cm, M: 12,4 cm. 

2., Urna (24. kép 3.) Világosbarna, kettős csonkakúp ala
kú, kihajló, vastag peremű. Nyakán plasztikus, körbefutó 
borda. A felfelé keskenyedő nyak élesen határolt vonal
lal különül el a válltól. (Ltsz: 68.294.2.) Szá: 10,4 cm, Tá: 
9,0 cm, M : 16,1 cm. 

3. sír (7. kép) 
Szórthamvasztásos. Bolygatatlan. 
Nagyjából szabályos téglalap alakú sírgödör. Mé: 130 cm, 

H: 100 cm, Sz: 80 cm. 
Tájolása: a sírgödör hossztengelye É-tól •— Ny-ra 4°. 
A sírgödör közepén 55x38 cm-es területen, 3 cm vastag

ságú rétegben erősen átégett emberi csontszilánkokat talál
tunk a sírgödör alján. A sírmellékletek, a hamvak felett 
8—10 cm-re voltak szinte elkülönítve. 

Mellékletek: 
1. Karperec zárótagja (25. kép 1.) Hólyagos bronzkar

perec kéttagú zárórésze. Egyik végén pecekkel, másik végén 
a csuklós mozgást biztosító átfúrt két lemezzel. A hólya-
gok egy vékony bronzszalagon helyezkednek el. Ez a záró
tag a 4. mellékletként szereplő bronzkarperec (25. kép 2.) ré
sze volt. (Ltsz: 68.295.1.) H: 4,8 cm, a kissé ovális, félgömb 
alakú hólyagok átm: 2,5 cm. 

2. Vastárgy 
Vasmag nélküli, teljesen oxidálódott, eredeti rendeltetését 

nem sikerült megállapítanunk. A vastárgy kb. 90°-os szögben 
közepe felé megtört. Talán vasláncra gondolhatnánk e mel
léklettel kapcsolatban, azonban az erős oxidációs folyamatok 
miatt még az esetleges láncszemek alakját sem tudtuk meg
figyelni. (Ltsz: 68.295.2.) H: kb. 28 cm, Sz: kb. 2,5 cm. 
Csupán töredékeit menthettük meg. 

3. Babos karperec 
Babos bronzkarperec töredékei. Az erősen átégett melléklet 
egyik fele került a sírgödörbe. Nagyon rossz megtartása mi
att csak töredékeiben emelhettük ki helyéről. A karperec bel
sejét kaviccsal soványított agyaggal töltötték ki, amely át
égett. (Ltsz: 68.295.3.) Átm: kb. 7,0—8,0 cm. A kiemelkedő 
babok átm: 1,0—1,2 cm. 

4. Hólyagos karperec (25. kép 2.) Bronzból készült, za
jával (2. mell.) együtt 9 tagból áll. A vékony bronz-
rótagszalagra erősített hólyagok díszítetlenek. (Ltsz: 68. 
295.4.) A karperec belső átm: 5,9 cm. A hólyagok átm: 
2,5 cm. 

4. A földkitermelés K-i határa É-ról. 
4. Die östliche Grenze der Erdaushebung aus nördlicher Sicht. 
4. Limite est de l'excavation, vue du côté nord. 
4. Восточная граница выработки — вид с севера. 

5. A kelta temető alaprajza. 
5. Grundrißzeichnung des keltischen Gräberfeldes 
5. Plan du cimetière celtique. 

5. План-схема кельтского могильника. 

• : SZÓRTHAMVAS . С П : CSONTVÁZAS Г ^ : PADMALYOS EZZZ3 '• C-EPI BOLYGATÁS 
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6. 1. sír. 

6. Grab 1. 
6. Tombe № 1. 
6. Могила № 1. 

5. Vastárgy (25. kép 3.) 
Karikában végződő, többszörösen csavart testű, hosszúkás 

vastárgy. A sírban való jelenléte valószínűsíti, hogy a 2. 
melléklettel együtt, annak egyik végeként, vasból készült öv-
lánc is került a sírba. (Ltsz: 68.295.5.) H: 9,5 cm, vastagsága 
1,4 cm, a karika külső és belső átm: 3,0 cm, illetve 1,3 cm. 

6. Állatcsont 
Valószínűleg kecske lábszárcsontja.10 Felületén oxid nyo

ma, a mellette levő bronz melléklettől. (Ltsz: 68.295.6.) 
H : 13,0 cm. 

7. Karperec 
Vasból készült, belül üres, ovális keresztmetszetű karperec 

töredéke. (Ltsz: 68.295.7.) A karperec testének vastagsága: 
1,0 cm, illetve 0,7 cm. 

4. sír 
Szórthamvas (?). Bolygatott. 
A leletmentés megkezdése előtti napon semmisítette meg a 

markológép. A sírgödör helyét Balogh János kotrómester 
közlése alapján jelöltük temetőtérképünkön. A sírból elő
került leleteket sikerült megszereznünk. 

8. 5. sír. 8. Tombe № 5 
8. Grab 5. 8. Могила № 5. 



10. 6. sír. 

10. Grab 6. 

10. Tombe; № 6 . 
10. Могила № 6. 

11.6. sír. 

11. Grab 6. 

11. Tombe № 6 . 
11. Могила № 6. 

9. 5. sír alaprajza és perspektivikus képe. 

9. Grundrißzeichnung und Perspektivbild des Grabes 5. 

9. Plan de la tombe № 5. et sa vue perspective. 
9. План и перспективный вид могилы № 5. 

12. 7. sír gödrének foltja. 

12. Der Fleck der Grube des Grabes 7. 

12. Tache de la fosse de la tombe № 7. 
12. Просвет могильной ямы № 7. 
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Mellékletek: 
1. Vaslándzsa (25. kép 5.) 
Nyújtott, babérlevél alakú, rövid köpübsn végződik. 

Hossztengelyében erősen kiemelkedő gerinc fut végig. Na
gyon erősen korrodált, eredeti formáját felhasználható 
töredékei segítségével határoztuk meg. (Ltsz: 68.296.1.) 
A lándzsa levelének H : 28,0 cm, Sz: 7,2 cm. Köpüjének 
hossza 5,3 cm, maximális átm: 1,8 cm. 

2. Vaslánc (25. kép 6.) 
Karikában és szélesedő pecekben végződő, háromszorosan 

csavart szemekből álló vaslánc. Kiterített H : 44,0 cm, a 
láncszemek vastagsága: 1,4 cm, karikájának belső átm: 
4,8 cm. (Ltsz: 68.296.2.) Erősen oxidálódott. 

14. 8. sír. 
14. Grab í 

14. Tombe №8. 
14. Могила № ! 

13. 7. sír alaprajza. 

13. Grundrißzeichnung des 
Grabes 7. 

13. Plan de la tombe № 7. 
13. План могилы № 7. 

3., Vaskarikák (25. kép 4.) 
Valószínűleg a 2. melléklethez tartozó darab. A két vas

karika kétszer csavart láncszembsn kapcsolódik egymáshoz. 
Az egyik karika töredékes. (Ltsz: 68.296.3.) A karikák átm: 
4,5x4,8 cm, illetve 4,7 cm. A láncszemek H: 2,7 cm, illetve 
2,5 cm. 

5. sír (8—9. kép) 
Csontvázas. Nő, 55 év körüli, gracil-alpi, vagy alpi típus. 

Bolygatatlan. 
Szabályos téglalap alakú sírgödör. Mé: 144 cm, H : 153 cm, 

Sz: 47 cm. A sírgödör északi oldalába, 44 cm szélességben 
vágták be a padmalyt. A padmaly Mé: 173 cm, H : 153 cm, 
Sz: 48 cm. A sírgödör és a padmaly mélysége között így 29 cm 
a különbség. A padmaly bevágásai nagyjából mindenhol 
szabályosak. Még a leggondosabb megfigyelés mellett sem 
észleltük valamilyen határoló építmény nyomát, a sírgödör 
és a padmaly között. 

Tájolása: DK—ÉNy (északtól nyugat felé 36°), fej dél
keleten. 

A padmalyba helyezett csontváz bal oldala a padmaly sír
gödör felé eső oldalához támaszkodott, a padmaly aljához 
viszonyítva megközelítőleg 45°-os szögben. Nyújtott fekvésű 
csontváz,^ koponyája a padmaly déli sarkába ékelődött be, 
arccal ÉEK-felé. A jobb alkar a jobb medence alatt húzódik, 
míg a bal kar 25 cm-rel magasabban a törzs bal oldalára 
fekszik. A lábfejek csontjai tompaszöget zárnak be a láb
szárakkal, a padmaly ÉK-i oldalát érintve. A csontváz H : 
146 cm. 

Mellékletek: 
1., Vasfibula 
Kisméretű, egyeneshátú, hosszú kengyelű vasfibula. Na

gyon erősen oxidálódott, tűje teljesen korrodált. A 10. sír 
1. és 2. mellékletével azonos típus. (Ltsz: 68.297.1.) H : 2,4 cm. 

2., Vastárgy (21. kép 1.) 
Erősen korrodált, kés-szerű pengében és köpüben végző

dik. Töredékes. Felületén több helyen jó állapotban textil
maradvány.11 Eredeti rendeltetését nem tudjuk. (Ltsz: 
68.297.2.) H : 4,16 cm. 

3. Vascsat 
r Ovális keretű, hajlított végű tüskével. (Ltsz: 68. 297.3.) 

Átm: 2,6 cm. 
4/a. Bronztárgy (24. kép 2.) 
Befelé hajlítgatott szélű bronzlemez, amelynek vége „ L " 

alakban megtörik. Közepén négyszögletes, az átütés követ
keztében betüremkedő lyuk. Ennek átm: 1,5 cm. A bronz
lemez H : 2,2 cm, Sz: 1,6 cm. 
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4/b. Bronzkarika (24. kép 2.) 
A bronzlemezzel (4/a. melléklet) azonos helyen került elő 

egy vékony bronzhuzalból készített karika. A huzal kereszt
metszete kör alakú, végei egymás fölé futnak. Átm: 1,7 cm. 

Az egyszerűen kidolgozott, gyűrűszerű karika a jobb kéz 
középső ujjának utolsó perce előtt 2 cm-rel helyezkedett el a 
sírban. A bronzlemez (4/a. melléklet) ettől 1 cm távolságban 
volt, távolabb a kéz csontjaitól. Feltételezhető, hogy a bronz
karika gyűrűként került a sírba, amelyet állati eredetű, 
vagy ember által okozott bolygatás kimozdított eredeti 
helyéből. (Ltsz: 68.297.4.) 

5. Babos lábperec (21. kép 2.) 
Nagyon rossz megtartású babos lábperec töredékei. Bel

sejét kiégetett agyag tölti ki. Eredeti átm: 5,8 cm körüli 
lehetett. A lábperec testének vastagsága: 1,7 cm. Egyik vége 
fokozatosan elkeskenyedve belefut a másik végébe, amelyet 
nem töltöttek ki agyaggal. (Ltsz: 68.297.5.) 

A 21. kép 2. alatt bemutatott töredékén jól látható textil
maradványt találtunk. 

6. Babos lábperec (30. kép 4.) 
Az előző mellékletnél valamivel jobb állapotban maradt 

fenn. Belsejében ugyanúgy kiégetett agyagot találtunk. Záró
dása hasonló lehetett, mint az 5. mellékleté. Átm: 5,5X 
6,5 cm. A lábperec testének vastagsága: 1,15 cm. (Ltsz: 
68.297.6.) 

7. Kétfülű edény (28. kép 2.) 
Világosbarna, nagyon rosszul kiégetett edény. Széles, 

pereme fölé magasan emelkedő szalagfüleit három borda 
tagolja. Egyenesállású nyakát két bemélyített vonal külö
níti el a gömbölyödő vállától. Vállán két párhuzamos cikk-
cakk vonal látható, amely a nyak körbefutó, bemélyített 
vonalától indul ki, illetve oda tér vissza. Hasát három, egy
mástól azonos távolságban levő, körbefutó bemélyített vonal 
díszíti. Az edény kis gyűrűs talpon áll. Szá: 18,0 cm, Tá: 
9,9 cm, M : 24,0 cm. (Ltsz: 68.297.7.) 

7/a., Állatcsont 
Szárnyas csontjai (4 db). (Ltsz: 68.297.8.) 
6. sír (10—U. kép) 
Szórthamvas. Bolygatatlan. 
Nagyon szabályos, téglalap alakú sírgödör. Mé: 140 cm, 

H: 160 cm, Sz: 120 cm. 
Tájolása: a sírgödör hossztengelye északtól nyugatra 17°. 
A sírgödör északi felében 90X53 cm-es területen gyengéb

ben átégett hamvakat találtunk. A csontszilánkos réteg 
vastagsága 5 cm volt. A sír 1. melléklete a gödör alján helyez
kedett el, míg a 2. melléklet a csontszilánkok tetején, közé
pen. 

Mellékletek: 

l .Tá l 
Korongolt, barnás színű, magasoldalú tál. Lágyprofilú, 

pereme duzzadt, kifelé hajlik. Nagyon gyenge kiégetése miatt 
csak töredékeiben sikerült kiemelni helyéről. Méreteit is a 
feltáráskor állapítottuk meg. Szá: 25,0 cm, Tá: 7,1 cm, M: 
8,0 cm. (Ltsz: 68.298.1.) 

2. Bronz övvégződés (24. kép 5.) 
Karikában végződő, hosszúkás testű, öntött bronztárgy. 

Felületét néhány helyen, a hamvasztáskor keletkezett hő 
hatására, lecsurgott réteg fedi. Az öv kapcsolására szolgáló 
karika rúdszerű folytatásának végén a tárgy többi része le
olvadt. H : 4,5 cm, a karika belső átm: 1,3x1,1 cm. (Ltsz: 
68.298.2.) 

7. sír (12—13. kép) 
Csontvázas. Férfi, 40 év körüli, nordikus-alpi típus, 

gyenge taurid jelleggel. Bolygatatlan. 
Teljesen szabályos téglalap alakú sírgödör. Mé: 130 cm, 

H: 200 cm, Sz: 72 cm. 

0 50 cm 
» i » n л I 

15. 8. sír alaprajza. 

15. Grundrißzeichnung des Grabes 8. 

15. Plan de la tombe № 8. 
15. План могилы № 8. 

Tájolása: DK—ÉNy (északtól nyugat felé 46°). Nyúj
tott fekvésű csontváz, karok a medence mellett. Koponyája a 
jobb váll felé hajolva nyugat felé néz. A csontváz H : 170 cm. 

A sírban mellékletet nem találtunk. 

8. sír (14—15. kép) 
Szórthamvas. Bolygatatlan. 
Szabályos, majdnem négyzet alakú sírgödör. Mé: 140 cm, 

H: 100 cm, Sz: 95 cm. 
Tájolása: a sírgödör nyugati oldalának vonala 17°-ot tér 

el északtól nyugatra. 

16. 10. sír gödrének foltja 
16. Der Fleck der Grube des Grabes 10. 
16. Tache de la fosse de la tombe № 10. 
16. Просвет могильной ямы N° 10. 
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17. 10. sír alaprajza és perspektivikus képe. 

17. Grundrißzeichnung und Perspektivbild des Grabes 10. 

17. Plan et vue perspective de la tombe № 10. 
17. План и перспективный вид могилы № 10. 

A sírgödrön belül, a mellékletektől elkülönítve, kis terü
leten (49 X 20 cm) helyezkedtek el a hamvak 3—4 cm vastag
ságban. Csupán a 6. melléklet feküdt a csonszilánkok között. 

Mellékletek: 
1. Urna (26. kép 3.) 
Kisméretű, sötétszürke urna. Kettős csonkakúp alakú, 

erősen összeszűkülő nyakán két, vállán pedig egy bemélyített, 
körbefutó vonal. Élesen metszett szája kihajló. Szá: 8,0 cm, 
Tá: 6,7 cm, M: 13,7 cm. (Ltsz: 68.299.1.) 

2. Tál (26. kép 5.) 
Sötétbarna színű, kisméretű tál. Külső és belső felületén 

jól kivehetők a tál felépítésének és korongolásának nyomai. 
Lágyprofilú változat, alján omphalos nélkül. Kissé behúzott 
száján enyhén dudoros perem ül. Szá: 11,7 cm, Tá: 5,5 cm, 
M: 5,0 cm. (Ltsz: 68.299.2.) 

3. Tál (26. kép 1.) 
Barna színű, lágyprofilú, magas oldalú tál. Alján enyhe 
omphalos. Nyaka nagyjából egyenes állású, összeszűkülő 
szája egyenesre vágott. Korongolt. Szá: 15,1 cm, Tá: 6,0 cm, 
M: 7,0 cm. (Ltsz: 68. 299.3.) 

3/a., Állatcsont 
A 3. melléklet alján helyezkedtek el. Két darab, egymást 

követő borda, valószínűleg disznóé. Mindkét darab vége 
azonos magasságban levágott, a csontok hossztengelyére 
kissé ferdén. Előkerülésükkor is szervesen csatlakoztak 
egymáshoz. H: 5,4 és 5,3 cm. (Ltsz: 68.299.4.) 

4., Tál (26. kép 4.) 
Szürkésbarna színű, lágyprofilú tál. Alján alig kidombo

rodó omphalos. Kissé kifelé hajló száját kettős tagolású 
perem övezi: peremének közepén bemélyedő hornyolás fut 
körbe. Szá: 14,4 cm, Tá: 6,5 cm, M: 5,2 cm. (Ltsz: 68.299.5.) 

Az 5. mellékletet a 4. melléklettel leborították. 

5., Grafitos edény (26. kép 6.) 
Világos szürke, díszítetlen, nagyon gyengén grafitozott 

felületű. Gömbölyödő vállán két plasztikus vonal fut körbe. 
E kiemelkedő vonalak egymás mellett helyezkednek el, a felső 
kevésbé emelkedik ki az edény falából. Szá: 12,5 cm, Tá: 
9,0 cm, M: 10,7 cm. (Ltsz: 68.299.6.) 

6., Fibula (26. kép 2.) 
Bronzból készült, a hamvasztáskor keletkezett hő hatá

sára összeégett, különösen a rugószerkezete. Az összeégés 
után kalcinált csontszilánkok cementálódtak rá. Teste négy-
küllős kerék alakú, spirál rugós szerkezetét a küllők centru
mában lévő lyukhoz erősítették. Tűje teljesen összeolvadt. 
A fibula testének átm: 2,2 cm. (Ltsz: 68.299.7.) 

18. u . sír. 
18. Grab 11. 

18. Tombe № 11. 
18. Могила № 11. 
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19. 11. sír-részlet. A medence „in situ" kivétel előtt. 
19. Detail des Grabes 11. Das Becken vor der Herausnahme „in situ". 
19. Détail de la tombe № 11. Le bassin in situ, avant son enlèvement. 

19. Фрагмент могилы № 11. Положение до выемки. 

9. sír 
Szórthamvas. Bolygatott. 
A leletmentés megkezdése előtt a markológép csaknem tel

jesen megsemmisítette. Csupán a sír keleti vége maradt boly
gatatlan. Mé: 120 cm, H: kb. 100 cm, Sz: kb. 80 cm. 

Tájolása: az erős bolygatás miatt csak hozzávetőleges 
értéket közölhetünk, a sírgödör hossztengelye kb. 20°-ot 
hajolt el északról —• kelet felé. Az érintetlenül hagyott rész
ben, a sírgödör alján égett emberi csontszilánkok között 
találtuk a mellékleteket. 

Mellékletek: 
U Vasfibula (24. kép 1.) 
Valószínűleg alsóhúros szerkezetű, hosszútestű vasfibula 

töredéke. Díszítetlen példány. A fibula a gépi bolygatáskor 
sérült meg. Töredékes H: 10,5 cm. (Ltsz: 68.300.1.) 

2., Karperec (30. kép 2.) 
Ovális keresztmetszetű, ürestestű vas karperec. Erősen 

töredékes állapotban maradt meg, a karperec egynegyede 
hiányzik. Az 1. melléklethez hasonlóan a markológép törte 
össze úgy, hogy a sírgödörben lévő mellékleteket épphogy 
elérte a bolygatás. Átm: kb. 8,5 cm, belső átm: kb. 6,8 cm. 
Ltsz: 68.300.2.) 

10. sír (16—17. kép) 
Csontvázas. Nő, 40 év körüli, gracil-alpi típus. Bolygatat

lan. 
Az 5. sírral teljesen egyező módon kialakított sír. Szabá

lyos téglalap alakú sírgödör. Mé: 115 cm, H: 220 cm, Sz: 
70 cm. A padmaly Mé: 150 cm, H: 220 cm, Sz: 70 cm. 
A sírgödör északi oldalába vágták be a padmalyt. A padmaly 
és a sírgödör között határoló építményt nem észleltünk. 
A padmaly feneke 45 cm-rel mélyebb volt, mint a sírgödör 
alja. 

Tájolása: KDK—NyÉNy (északtól — nyugatra 63°), fej 
KDK-en. 

Nyújtott fekvésű csontváz, alkarjai a medence széleire rá
fekszenek. A csontváz H: 150 cm. 

A csontváz és a padmaly sírgödör felé eső oldala között 
helyezkedett el a 4. és az 5. melléklet. Az 5. mellékletben 

csupán az edény feléig tartó beiszapolódott földet találtunk. 
Ez a tény a padmaly és a sírgödör közötti válaszfal jelenlétére 
utal, annak ellenére, hogy ennek semmiféle nyomát nem 
tapasztaltuk a feltáráskor. 

Mellékletek: 
1., Vasfibula (22. kép) 
Az 5. sír 1. mellékletével azonos típusú, kisméretű, egyenes

hátú vasfibula. Erősen oxidálódott, spirálszerkezete az 
oxidréteg miatt alig kivehető. Mivel a vasfibulát több helyen 
textília borítja, ezért a textilmaradvány vizsgálata után távo-

20. 11. sír alaprajza. 
20. Grundrißzeichnung des Grabes № 1 1 . 
20. Plan de la tombe № 11. 
20. План могилы № 1 1 . 
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21. 1=5. sír 2. melléklet. 
2 = 5. sír 5. melléklet. 

21. l=Grab 5, Beigabe 2. 
2 = Grab 5, Beigabe 5. 

21. 1= tombe № 5: annexe 2. 
2 = tombe № 5: annexe 5. 

21. 1=5. могила 2. приложение. 
2 = 5. могила 5. приложение. 

22. 10. sír 2. melléklet. 

22. Grab 10, Beigabe 2. 

22. Tombe № 10: annexe 2. 
22. 10. могила 2. приложение. 

líthatjuk csak el a felületéről az oxidréteget. Tűjéből csupán 
az indítás maradt meg. Hosszan lenyúló tűtartója alig őrizte 
meg visszahajlását. H : 2,5 cm. A fibula szélessége a rugó
szerkezet magasságában: 1,3 cm. (Ltsz: 68,301.1.) 

2., Vasfibula (23. kép) 
Az előző melléklettel azonos típusú melléklet, sokkal rosz-

szabb állapotban maradt fenn. Felületén textilmaradványo

kat találtunk. A korrózió miatt a fibula spirálszerkezet felől 
vége hiányos. Töredékes H : 2,3 cm, szélessége a spirálszer
kezet magasságában: 1,2 cm. (Ltsz.: 68.301.2.) 

3., Vasfibula (?) 
A nagyon erősen oxidálódott tárgy eredeti rendeltetését 

csupán feltételezhetjük. Fémmag nélküli testét néhol tex
tília borítja. Alakjából arra következtethetünk, hogy az 5. 
sír 1. mellékletéhez, valamint a 10. sír 1. és 2. mellékletéhez 
hasonló típusú vasfibula lehetett. Előkerülési helye (csontváz 
alatt közvetlen, a 4—5 csigolya magasságában) is ezt bizo
nyítja. H : 2,8 cm, Sz: 1,4 cm. (Ltsz.: 68.301.3.) 

4., Csupor 
Sötétszürke, felülete fényesre polírozott. Ébsen profilált, 

vállán körbefutó, bemélyített vonal. Nagyon alacsony hő
fokon égették ki, ezért csak erősen töredékes állapotban ma
radt fenn. Szá: 23,0 cm, Tá: 19,1 cm, M : 15,0 cm. (Ltsz.: 
68.301.3.) 

Aj a., Állatcsont 
A 4. melléklet alján találtuk. 3 db. Eredetileg egymáshoz 

ízesülő lábszárcsont. Valószínűleg disznó csontjai. Teljes 
H : 20,1 cm. (Ltsz: 68.301.6.) 

5., Edény (24. kép 4.) 
Barnás színű, fazékszerű edény. Gömbölyödő vállától 

enyhén szűkülő nyakán duzzadt, kihajló perem ül. \ vállat 
és a nyakat egymástól két bemélyített, körbefutó vonallal 
övezett kissé kiemelkedő borda választja el. Alján omphalos. 
Szá: 17,5 cm, Tá: 8,0 cm, M: 16,0 cm. (Ltsz: 68.301.5.) 

6., Babos lábperec 
Erősen töredékes állapotban maradt meg. Belsejét kiége

tett agyag tölti ki. Végei egymásba futnak. Belső átm.: kb. 
7,5—7,7 cm. (Ltsz.: 68.301.7.) 

7. Babos lábperec 
Az előzőhöz hasonlóan csak töredékesen gyűjthettük be. 

Állati eredetű bolygatás miatt egyik felét távolabb találtuk 
meg. A karperec vékony bronztestét a belsejében égetett 

23. 10. sír 1. melléklet. 
23. Grab 10, Beigabe 1 
23. Tombe № 10: annexe 1. 
23. 10 могила 1. приложение. 
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24. 1 =9 . sír 1. melléklet 2 = 5. sír 4. melléklet, 3 = 2. sír 2. melléklet, 4 = 
10. sír 5. melléklet, 5 = 6. sír 2. melléklet. 

24. l=Grab 9, Beigabe 1 ; 2 = Grab 5, Beigabe 4; 3 = Grab 2, Beigabe 2; 
4 = Grab lO.Beigabe 5; 5 = Grab 6,Beigabe 2 

24. 1 =tombe № 9, annexe 1 ; 2 = tombe № 5, annexe 4; 3=tombe № 2, 
annexe2; 4=tombe № 10, annexe 5; 5=tombe№6, annexe 2. 

24. 1 =9 могила 1. приложение 2 = 5 могила 4. приложение, 3=2 . 
могила 2. приложение, 4 = 10. могила 5. приложение, 5 = 6 
могила 2. приложение. 

agyaggal erősítették. Belső átm.: 7,8 cmkörüli lehetett. (Ltsz: 
68.301.8.) 

11. sír (18—20. kép) 
Csontvázas. Bolygatott. 
Lekerekített sarkú sírgödör. A sír felét a gépi bolygatás 

teljesen megsemmisítette. Feltárását Éri István és Palágyi 
Sylvia végezték el. A sírgödör hozzávetőleges méretei: 
H: 175 cm, Sz: 60 cm, M: 145 cm. 

Tájolása: D—-É (11° déltől kelet felé), fej délen. A gépi 
bolygatás szétzúzta a csontvázat combközéptől a sír északi 
végéig. A feltehetőleg nyújtott helyzetű csontváz jobb karját 
a medence mellett találtuk, míg bal karját a mellre hajlítot
ták. A csontváz: H: kb. 150 cm. 

Mellékletek: 
1., Csupor (27. kép 3.) 
Kisméretű, sötétszürke. Élesen törtprofilú, kettős csonka

kúp alakú, nagyon mélyen ülő hasú. Egyenes vonalban szű
külő nyakát két körbefutó vonal választja el kissé kihajló, 
éles metszésű szájától. Szá: 6,6 cm, Tá: 6,6 cm, M: 6,3 cm. 
(Ltsz: 68.302.1.) 

2., Övlánc. Nagyon rossz megtartású, kétszer csavart lánc
szemekből álló övlánc. Egyik vége kettős karikában végző

dik. A karikát kétszer csavart végződésük kapcsolja egybe. 
Az öv másik vége horogban zárul. Az öv kiterített hossza: 
47,5 cm. (Ltsz. : 68.302.2.) 

3., Vaskarika (27. kép 2.) 
Tömör vaskarika. Belső átm: 4,0 cm, külső átm: 5,6 cm. 

(Ltsz. 68.302.3.) 
12. sír 
Csontvázas. Bolygatott. 
A nagymértékű gépi bolygatás miatt csupán a sír helyét és 

/ hozzávetőleges tájolását sikerült megállapítani. 
Tájolása: К—Ny, fej keleten. 
Mellékletek: 
1., Babos lábperec 
Erősen töredékes állapotban sikerült megszerezni. Üres 

testű, átm.: kb. 8,4 cm. (Ltsz.: 68.303.1.) 2., Babos lábperec 
(30. kép 3.) Épebben megmaradt, ürestestű bronz lábperec. 
Végei egymásba csúszva záródtak. Belső átm.: 5,4—6,0 cm. 
Külső átm.: 7,5—8,0 cm. (Ltsz.: 68.303.3.) 3., Szapropelit 
karperec (30. kép 1.) A gépi bolygatás miatt fele hiányzik. 
Felülete sima. Belső átm.: 4,5 cm, külső átm.: 6,0 cm. 
(Ltsz.: 68.303.3.) 

25. 1=3. sír 1. melléklet, 2 = 3. sír 4. melléklet, 3 = 3. sír 5. melléklet, 
4 = 4. sír 3. melléklet, 5 =4 . sír 1. melléklet, 6 = 8 sír 2. melléklet. 

25. l=Grab 3, Beigabe 1; 2=Grab 3, Beigabe 4; 3=Grab 3, Beigabe 5: 
4=Grab 4, Beigabe 3; 5 = Grab 4, Beigabe 1; 6 = Grab 4, Beigabe 2. 

25. l=tombes № 3, annexe 1; 2=tombe № 3, annexe 4; 3=tombe №3, 
annexe 5; 4=tombe № 4 , annexe 3; 5=tombe № 4, annexe 1; 
6=tombe № 8, annexe 2 

25. 1 = 3 могила 1. приложение, 2 = 3. могила 4. приложение, 3=3 
могила 5. приложение, 4 = 4 могила 3. приложение, 5 = 4 
могила 1. приложение, 6 = 4 могила 2. приложение 
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Nyakát, közvetlenül a perem alatt, kiemelkedő, körbe
futó borda díszíti. Profiljának törésvonala középmagasság
ban húzódik. Belső felületén, bemélyített vonalakkal zárt 
területen, két párhuzamosan futó fogaskerék minta helyez
kedik el. Töredékes H: 16,5 cm. A töredék alapján eredeti 
magassága 9,0—9,5 cm körüli lehetett. (Ltsz: 68.307.1.) 

5., Babos kar-, lábperec 
Bronzból készült, ürestestü babos kar-, vagy lábperec két 

darabból álló töredéke. Átm: 7,5—7,8 cm. (Ltsz: 68.308.1.) 
6., Urna (28. kép 1.) 
Nagyméretű, szürke urna. Lágyan gömbölyödő vállán 

plasztikusan kiemelkedő borda, felette három alig bemélyí
tett vonal fut körbe. A vonalak néhol, szabálytalanul, szű
kebb területre zsúfolódnak össze. Kissé kihajtó pereme alatt 
éles vonalú, körbefutó gallért találtunk. Szá: 16,3 cm, Tá: 
12,3 cm, M: 24,1 cm. (Ltsz: 68.309.1.) 

Horváth László 

26. 1 =8 . sír 3. melléklet, 2 = 8. sír 6. melléklet, 3 = 8. sír 1. melléklet, 4 = 8. 
sír 4. melléklet, 5 = 8. sír 2. melléklet, 6=4. sír 5. melléklet. 

26. l = G r a b 8, Beigabe 3; 2 = Grab 8, Beigabe 6; 3=Grab 8, Beigabe 1 ; 
4 = Grab 8, Beigabe 4; 5 = Grab 8, Beigabe 2; 6= Grab 8, Beigabe 5. 

26. 1 = tombe №8, annexe 3; 2 = tombe №8, annexe 6; 3=tombe №8, 
annexe 1; 4=tombe №8, annexe 4; 5= tombe№8, annexe 2; 6 = 
= tombe № 8, annexe 5 

26. 1=8 могила 3. приложение, 2 = 8. могила 6. приложение, 3=8 . 
могила 1. приложение, 4 = 8 . могила 4. приложение, 5=8 . могила 
2. приложение, 6 = 8 . могила 5. приложение. 

Szórvány: 
1. Övlánc tartozék (29. kép 4.) 
Karikában és gombfejű horogban végződő övlánc vége. 

Kissé meghajolt teste középen törött. H: 11,2 cm. (Ltsz: 
68.304.1.) 

2., Urna (29. kép 2.) 
Kettős csonkakúp alakú, világosbarna színű urna. Valla

nak közepén három bemélyített, körbefutó vonal. Egyenes 
aljjal rendelkezik, szájának pereme élesen metszett, erősen 
kifelé hajló. Szá: 9,1 cm, Tá: 7,4 cm, M: 15,7 cm. (Ltsz: 
68.305.1.) 

3., Csupor (29. kép 3.) 
Középszürke színű, kettős csonkakúp alakú, kisméretű 

csupor. Vállán két körborda helyezkedik el. Élesen törtprofi
lú vonala középmagasságban van. Alján erősen kiemelkedő 
omphalos. Szá: 11,7 cm, Tá: 8,8 cm, M: 9,4 cm. (Ltsz: 68. 
306.1.) 

4., Tál töredéke (29. kép 1., la) Élesen törtprofilú, nya
ka egyenes állású. Pereme kihajló, színe középbarna. 

27. 1=12. sír 1. melléklet, 2 = 11. sír, 3. melléklet, 3 = 11. sír 1. melléklet. 
27. l=Grabl2 ,Beigabe l ;2=Grabl l ,Be igabe3;3=Grab 11,Beigabe 3; 

3=Grab 11, Beigabe. 1. 
27. l=tombe №12, annexe 1; 2 = tombe № 11, annexe 3; 3=ombe № 11, 

annexe 1 
27.1= 12. могила 17. приложение, 2= 11. могила 3. приложение, 3= 11. 

могила 1. приложение. 
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28. 1 =szórvány, 2=5 . sír 7. melléklet. 

28. 1 =Streufund; 2=Grab 5, Beigabe 7. 

28. l=trouvaille sporadique; 2=tombe № 5 , annexe 7. 
28. 1= одиночная находка, 2 = 5 . могила 7. приложение. 

29. 1 = 1—4. szórvány. 

29. 1 =Streufunde 1—4. 

29. 1 =trouvaille sporadique 1—4 

29. 1= 1—4. одиночная Находка. 

30. 1 = 12. sír 3. melléklet, 2=9 . sír 2. melléklet, 3 = 12. sír 2. melléklet, 
4 = 5. sír 6. melléklet. 

30. 1 =Grab 12, Beigabe 3; 2 = Grab 9, Beigabe 2; 3 = Grab 12, Beigabe 2; 
4 = Grab 5, Beigabe 6. 

30. l=tombe № 12, annexe 3; 2 = tombe № 9, annexe 2; 3=tombe № 12, 
annexe 2; 4 = tombe № 5, annexe 6 

30. 1= 12. могила 3. приложение, 2 = 9 . могила 2. приложение, 3= 12. 
могила 2. приложение, 4= 5 могила 6. приложение. 
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Die Erschließung des keltischen 

Ilona Hunyady hat im Gebiet der Kreise Keszthely, Tapolca, 
Veszprém, Devecser und in dem des ehemaligen Kreises 
Sümeg 24 keltische Fundorte in Evidenz gehalten,5 14 Jahre 
nach dem Erscheinen ihrer Arbeit können wir in demselben 
Gebiet 84 neue Fundorte angeben. Diese bedeutende Zu
nahme der Fundorte kann vor allem für das Ergebnis der 
archäologisch-topographischen Forschungen gehalten wer
den. 

Die Bände der Archäologischen Topographie konnten 
infolge ihres Charakters und ihres genau festgesetzten Um-
fanges mehr Fundmaterial mit ausführlicheren Beschrei
bungen nicht umfassen. Wegen der Rückständigkeit der Kel
tenforschung in Ungarn erweist sich aber als notwendig, 
über das zunehmende Fundmaterial eingehende Beschrei
bungen zu geben. Diesem Bedürfnis möchten wir nachkom
men, wenn wir jetzt die bisher unveröffentlichten oder un
richtig besprochenen späteisenzeitlichen Funde der Balaton-
Gegend in mehreren Teilen veröffentlichen. 

Der große Umfang des uns zur Verfügung stehenden Fund
materials läßt nur diese Art der Veröffentlichung zu. Die 
einzelnen Abschnitte beschränken sich nur auf Datenver
mittlung, es wird ihnen aber eine größere, auch die Zusam
menhänge aufdeckende Auswertung folgen. 

Die nördliche Grenze des untersuchten Gebietes liegt am 
nördlichen Fuß des Bakony-Gebirges. Den östlichen und 
südlichen Abschluß bilden die Täler der Flüsse Sárvíz und 
Kapos. Die westliche Grenze ist das Tal des Flusses Zala. 

7 Mócsy András.Die Bevölkerung von Pannonién bis zudenMarkomman-
nenkriegen. Bp. 1959.73,54—58. 

8 Ezen az úton is köszönetemet fejezem ki dr. Kiszely Istvánnak, hogy 
szíveskedett a temető embertani anyagát meghatározni. 

9 Továbbiakban mélység = Mé, hosszúság = H, szélesség = Sz, magasság = 
M, átmérő = átm. szájátmérő = Szá, talpátmérő =Tá, leltári szám = Ltsz. 

10 Az állatcsontok pontos meghatározását a keszthelyi Agrártud. Egyetem 
végzi el. Vizsgálataik eredményét az értékelő részben kívánjuk közölni. 

, г Az ásatás során előkerült textilmaradványokat, archaeobotanikai vizs
gálati anyagokat Füzes F. Miklós dolgozza fel. Az embertani, állattani 
vizsgálatok eredményei mellett a régészeti-növénytan adatait is szeret
nénk az értékelésben felsorakoztatni. 

Gräberfeldes von Balatonfőkajár 

Nach dem heutigen Stand der Forschung wurden in 
diesem Gebiet die Stämme Azali und Hercuniates nach der 
römischen Besetzung zur Gemeinde umorganisiert.7 

Am südöstlichen Rande der Gemeinde Balatonfőkajár 
wurde zum Dammbau der zwischen Lepsény und Siófok lie
genden Strecke der Landstraße M 7 Erdaushebung durch
geführt. (Abb. 1—2). Im Laufe der Erdarbeiten wurden 
keltische Gräber vernichtet. Nach der Anmeldung des 
Fundes am 14. Juni 1968 führten wir zwischen dem 17. 
und 22. Juni Erschließungsarbeiten durch. 

Im Laufe der Arbeiten wurden 12 keltische Gräber er
schlossen, von denen 6 Gräber durch die Greifermaschinen 
entweder ganz zerstört oder in kleinerem Maße aufgewühlt 
worden waren. (Abb. 5.) 6 von den 12 Gräbern waren Skelett
gräber, die Bestattungsform der anderen Hälfte ist die Brand
streuung. Nach den Beigaben sind die erschlossenen Gräber 
auf die LT/C-Periode zu setzen. 

Hinsichtlich des Beisetzungskultes müssen wir die Bestat
tungsform der Gräber 5 und 10 besonders hervorheben. Die 
erwähnten zwei Gräber wurden an einer Seite ausgehöhlt 
und die Toten wurden in diese Aushöhlungen gelegt. 

Nach den bisherigen Forschungen stellen diese Gräber 
die frühesten Bestattungen in Aushöhlungen im Karpaten
becken dar. 

Die Auswertung des Gräberfeldes veröffentlichen wir 
beim zusammenfassenden Teil der Studienreihe. 

László Horváth 
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Sauvetage de trouvailles dans le cimetière celtique de Balatonfőkajár 

Sur l'étendue des districts de Keszthely, Tapolca, Veszprém, 
Devecser et Sümeg, Ilona Hunyady tenait registre de 24 
sites celtiques5; de nos jours, 14 ans après la parution de son 
oeuvre, nous signalons sur notre carte 84 nouveaux sites 
sur le même territoire. Cet accroissement du nombre des 
sites est dû avant tout aux oeuvres de topographie archéolo
gique. 

Vu leur caractère et leur étendue limitée, les volumes de 
topographie archéologique ne pouvaient publier plus de 
trouvailles avec une description détaillée. Mais le peu de 
soins apportés aux recherches de monuments celtiques de 
Hongrie rendent nécessaire la présentation complète des 
trouvailles dont le nombre ne cesse d'augmenter. Nous vou
drions satisfaire à cette exigence, en présentant dans une série 
d'articles les trouvailles inédites — ou publiées d'une ma
nière inexacte — datant de l'âge du fer tardif, découvertes 
dans la région de Balaton. 

Le vaste contingent des trouvailles dont nous disposons 
ne permet que la publication par communications détachées. 
Les parties se bornent à la publication des données, mais 
elles seront suivies d'une étude plus longue, présentant les 
corrélations et des jugements de valeur. 

Le territoire examiné est borné au Nord par la montagne 
de Bakony. A l'Est et au Sud c'est la vallée de la rivière 
Sárvíz, voire celle de la rivière de Kapos, vers l'Ouest c'est 

la vallée de la rivière de Zala qui constituent les frontières 
de notre région. 

D'après l'état actuel de recherches, sur ce territoire c'étaient 
les tribus d'Azali et d'Hercuniates qui s'organisaient en ci-
vitas après l'occupation romaine. 

Pour construire le tronçon Lepsény — Siófok de la route 
nationale M-7, on a ouvert une carrière au coin sud-est du 
village de Balatonfőkajár (fig. 1-2). Au cours des travaux, 
des tombeaux celtiques ont été anéantis. A la suite de la 
notification de trouvailles datée du 14 juin, nous avons pro
cédé sur les lieux au sauvetage de trouvailles du 17 au 22 juin. 

Au cours du sauvetage, nous avons mis à jour 12 tombes 
celtiques dont 6 étaient en partie dérangées, en partie ané
anties. 6 des 12 tombes contenaient des squelettes, 6 des 
cendres. Le mobilier retrouvé date les tombes de l'époque 
LT/C. 

Du point de vue du rite de sépulture, nous devons parer 
à part des tombeaux 5 et 10. Aux flancs de ces tombeaux on 
a creusé des niches et on y a déposé les morts. Selon l'état 
actuel des recherches, c'est la première sépulture en niche 
connue dans le bassin des Carpates. 

Nous donnerons l'analyse du cimetière dans la partie de 
synthèse. 

László Horváth 

Консервация кельтского могильника в Балатонфёкайяре 

На кестхейской, таполцайской, девечерской и шумегской 
территориях Илона Хуньяди указывала на наличие 24 
кельтских археологических объектов. Через 14 лет после 
ее публикации в этом же районе количество объектов 
увеличилось (было обнаружено 84 новых археологи
ческих объекта), что в первую очередь можно приписать 
успехам работ по археологической топографии. 

Вышедшие сборники по археологической топографии 
благодаря своему профилю и ограниченному объему 
не могли до сих пор опубликовать подробного описания 
большого количества археологических находок. Исследо
вание кельтской культуры в Венгрии настолько отстало, 
что назрела необходимость полного описания все увели
чивающего материала находок. Своей статьей мне бы 
хотелось внести свою лепту в это дело, при том таким 
образом, что мною будут публиковаться материалы об 
археологических находках позднежелезного века в ок
рестностях Балатона по частям. Это в основном материал, 
еще нигде не публиковавшийся, или же публиковавший
ся, но неверно. 

Материал, имеющийся в нашем распоряжени, нас
только обширен, что позволяет делать публикацию толь
ко по частям. Эти части будут представлять собою су
губо перечень находок, и только в конце последует 
обширная заключительная часть, рассматривающая 
взаимосвязи и делающая выводы. 

Верхнюю границу исследуемой территории составля
ют северные отроги горной местности Баконь, восточную 

и южную границу представляет долина рек Шарвиз и 
Капош, западную — долина реки Зала. 

По данным современных исследований, на интересу
ющей нас территории племена Азали и Гекуниат после 
римского завоевания объединились, создав первоначаль
ное государственное образование. 

На юго-восточной окраине села Балатонфёкайяр 
(рис. 1—2) былзаложенкарьер,изкоторого брали матери
ал, необходимый для насыпи на участке вновь проклады
ваемого автомобильного шоссе М-7 между Лепшенем 
и Шиофоком. При этом были разрушены кельтские 
погребения. После заявки на право археологических 
раскопок от 14 июня 1968 года былы проведены работы 
по консервации археологического объекта. (Работы про
водились между 17 и 22 уюня). 

При этом было раскопано 12 кельтских могил. Шесть 
из них были частично или полностью разрушены грей
дерами (рис. 5). В половине из двенадцати могил были 
найдены скелеты, вторая половина представляла ур-
новные погребения. На основании раскопок раскопан
ные погребения отнесены к периоду LT/C. 

По способу погребения необходимо выделить могилы 
№ 5 и № 10. В обеих могилах сбоку была сделана вы
емка, в которую и был помещен турп. Это самое древ
нее из известных нам в Карпатском бассейне захоронение 
такого типа. 

Описание и оценка могильника будет дана в заключи
тельной части публикации. 

Ласло Хорват 
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A paloznaki és a 

Veszprém megye rómaikori kutatását és leletanyagát 
vizsgálva, szembetűnő a korai és késői temetkezések 
tervszerű feltárásának hiánya. A korábban végzett villa
ásatások mellett (Baláca, Gyulafirátót, Szentkirálysza
badja, Örvényes) csak véletlenszerűen kerültek elő sírok, 
temetőrészletek, ennek megfelelően sokszor a leletanyag 
elhordása után szereztek azokról tudomást. Már topog
ráfiai munkánkat is rendkívül megnehezítette, hogy a kő-
lapos sírok, szarkofágok széttört darabjait gyakran be
építették és csak néhány adattári feljegyzés alapján tud
tuk azokat eredeti lelőhelyükkel beazonosítani, korukat 
meghatározni. 

Gyűjtőterületünkről eddig kb. 13 későrómai temetke
zésnél felhasznált szarkofágot ismerünk, de ezek közül 
csak a felsődörgicsei, papkeszi, tüskeváriak kerültek 
múzeumba. A dobai szarkofággal együtt így négyre 
csappant az értékelésre felhasználható darabok száma.1 

A szinte kiemelt feladatként elvégzett két szarkofág
feltárás kettős örömmel szolgált. Újkori bolygatástól 
mentes szarkofágokat találtunk, amelyekkel egyúttal 
gyarapítottuk a tihanyi múzeum kőtárát, illetve a tüs
kevári Helytörténeti Múzeum anyagát, és sikerült a 
veszprémi Bakonyi Múzeum amúgyis szegényes, zárt 
leletegyüttesből származó síranyagát szaporítanunk. 

Paloznak—Hampaszkut 
1969 augusztusában a 929. hrsz. telken egy ÉK—DNy-i 
tájolású szarkofág fedelének középső akroterionját ta
lálták meg (1. kép). 

A leletmentés során egy 1,90 X 1,00 X0,84 m méretű 
mészkő szarkofágot tártunk fel. (Tető: 2,18X1,15 X 
0,32 m) (2. kép). 

A sírgödör foltja 60—70, illetve 40 cm szélességben 
jelentkezett a szarkofág körül, majd a sírláda peremével 
megegyező magasságban padkaszerűen 15—18 cm-re 
elkeskenyedett a DNy-i oldal kivételével, ahol 40 cm 
szélességben tartott egészen az altalajig. A homokkal 
kevert szürke földes beásásból nagyobb faragott kő
töredékek kerültek elő. Jelentésük a különböző szé
lességű sírfolttal együtt, a szarkofágtető leemelése után 
tisztázódott (3. kép). 

A padkaszerű sírfolt tanúsága szerint, szarkofágunkat 

1. A paloznaki szarkofág lelőhelye. 
1. Fundort des Sarkophags von Paloznak. 
1. Lieu de découverte du sarcophage de Paloznak. 
1. Место находки палознакского саркофага. 

tüskevári szarkofág 

eredetileg is földbe mélyítették ugyan, de viszonylagosan 
csekély mélysége nem mentette meg a sírrablóktól. 

A sírláda peremén jelentkező sérülések és a kitört 
oldallap tanúskodik a szarkofág feltöréséről. A DNy-i 
oldal előtt kiszélesített sírgödörbe dobták a kitört oldal
lap darabjait, majd a másodszori betemetkezés alkal
mával nagyméretű vörös homokkő lappal pótolták ki 
a hiányzó részt és egészítették ki, illetve zárták le vörös 
színű habarcsba rakott téglával a szarkofágot. Kielégítő 
bizonyítékok hiányában a másodlagos betemetkezés egy
idejű is lehet a feltöréssel, de egy későbbi időben is 
felhasználhatták az üresen álló, esetleg nem is teljesen 
visszatemetett sírládát. 

Szarkofágunk az általános hármasú tagolás sírládák 
közé tartozik, amelyek Brigetioban, Aquincumban, In-
tercisában is gyakran előkerültek. A profilált keretű 
mező két oldalán kiképzett egyenes lezárású fülkében 
egy-egy szárnyas géniusz a felirat fogójául szolgáló pel-
tára támaszkodik egyik karjával, míg a másikkal a pelta 
középső szarvát fogja. Az amúgyis sérült középső mező
ben felirat nyomára nem akadtunk. 

A pelta alakja erősen eltér a Pannoniában szokásos 
hasonló ábrázolásoktól. Az ún. feliratos mező keretével 
párhuzamosan, hornyolással elválasztva csatlakozik a 
görbületét elvesztett, kissé összenyomott pelta. Alsó 
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