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A NÖVÉNYTERMESZTÉS EMLÉKE A FONYÖD-BÉLATELEP 
ÁRPÁD-KORI TELEPÜLÉSÉRŐL 

BEVEZETÉS 

1963 nyarán dr. MATOLCSI János felkereste a 
keszthelyi Balatoni Múzeumot és mezőgazdasági je
lentőségű lelőhely után érdeklődött a Balaton 
mentén, amelyet a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
és a Balatoni Múzeum közösen tárna fel. Dr. SÁGI 
Károly Fonyód-Bélatelep lelőhelyét ajánlotta, 
amelyet az 1934. évi leletmentés során csak részben 
tárt fel dr. BACSÁK György és dr. GALLUS Sándor. 
Ennek nyomán 1964-ben indult meg az a hitelesítő 
ásatás, melyen dr. KRALOVÁNSZKY Alán vezetése 
mellett dr. HARTYÁNYI Borbála, dr. FÜZES Miklós 
és dr. HORVÁTH Béla is részt vett. Az ásatás ered
ményeképpen összefüggő kultúrnövénylelet látott 
napvilágot.1 

Ez a leletegyüttes a X. század közepéről szárma
zik, s mennyiségét, minőségét, de különösen faji 
összetételét tekintve hazánk egyik legnagyobb ilyen 
jellegű lelete. 

Jelentőségét csak fokozza, hogy a honfoglalás és 
közvetlenül a honfoglalás utáni időszakból nagyon 
kevés archaeobotanikai leletünk van .2 

Pedig e leletek nem csupán az archaeobotanika 
egyik égető kérdését oldanák meg, hanem jelentős 
segítséget nyújtanának a régészetnek, a történettu
dománynak, de a nyelvészetnek is. 

A cölöpépítményes (?) telep egykori lakosainak 
ethnikumi hovatartozása megnyugtató módon nem 
tisztázott. Mégis van két olyan lelet az együttesben, 
amelyek alapján bizonyos észrevételeket tehetünk. 
Egyik közülük a Kárpát-medencében a római kor óta 
hiányzó törpe búza (Triticum aestivum L.ssp. aesti-
vo-compactum SCHIEM.), amely itt is megjelent a 
honfoglalás utáni időben. A másik növényünk egy 
gyom, a vad rozs (Secale silvestre HOST), amelynek 
e korban ez a legnyugatibb előfordulása Európában. 
Mindkét faj a kelet-európai síkságon átvonult magyar 
törzsek és az azokkal közös területen élt népesség 
növényi leletanyagával mutat rokonságot. 

Az ásatás tótörténeti szempontból is jelentős, 
mert egy hosszantartó vitát zár le véglegesen, bebi
zonyítva, hogy a Balaton vízállása az Árpád-korban a 
mainál alacsonyabb volt.3 

A két és fél évig tartó feldolgozó munkámhoz 
számos önzetlen segítséget kaptam, melyekért ezúton 
mondok köszönetet: 

dr. Hartyányi Borbálának és dr. Füzes Miklós
nak a vizsgálati anyag átengedéséért és a meghatáro
zások revidiálásáért, 

dr. Kárpáti Istvánnak, dr. Kovát s Andrásnak 
és dr. Müller Róbertnek szakirodalmi segítségükért, 

Bárdos Edithnek és dr. Kralovánszky Alánnak 
az ásatásokkal kapcsolatos adattári anyag használa
táért, 

dr. Szabó Istvánnak és Tóth Endrének a fotó
dokumentáció elkészítéséhez nyújtott segítségükért. 

I. A FONYÓD-BÉLATELEPI ÁRPÁD-KORI TELEP 
FELTÁRÁSA 

A. Az 1934. évi ásatás 

1934 nyarán CSUTORÁS Ferenc fonyódi tanító 
értesítette a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti 
Osztályát, hogy telkén a Nyíres dűlőben tőzegkiterme
lés közben nagyméretű gerendákat, tűzhelymarad
ványokat és cserépedény töredékeket találtak. A Ma
gyar Nemzeti Múzeum részéről MÁRTON Lajos tar
tott szemlét: ,,a cölöpépítmények helye ma is egy 
igen alacsony domb, amely csak kevés deciméterrel 
emelkedik a környező térszín fölé"4 Néhány nap 
múlva, 1934 augusztus 6 21 között került sor a le
letmentő ásatásra. Az ásatást GALLUS Sándor és 
BACSÁK György vezették. Az ásatás helye a hajdani 
Nagyberek Nyíres dűlőnek nevezett területén volt. A 
környezetéből alig kiemelkedő dombocskát É-D-i 
irányba a Medvegya csatorna osztotta ketté. Amint 
azt az ásatás bizonyította a hajdani település ettől a 
Balaton irányába húzódott. 

A Nagyberek területe a XIX. sz. végén is víz alatt 
volt. BACSÁK György szóbeli közlése alapján az ása
tás helyét csak csónakkal lehetett megközelíteni.5 

Csak a XX. sz. eleji csatornázásokkal sikerült a mocsa
rat lecsapolni, hiszen a Nagy berekben a halászat csak 
1914-ben szűnt meg.6 Még így is csak lassan száradt 
ki. Az 1934. évi ásatásnál is csak szivattyúk mellett 
lehetett dolgozni. 

Az ásatás kezdetén megfigyelték a talaj rétegző
dését. Legfelül 20 30 cm vastagságú sötétes, laza 
szerkezetű iszapos humusz feküd . A kifejezés alatt 
természetesen kotut kell értenünk. Ez alatt 60-70 
cm vastagságú nedvdús tőzegréteg, majd egy világos-
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szürke iszapréteg húzódott végig, melyet a helybeli 
tőzegkitermelő munkások „válófenék"-nek neveztek. 
Ez a szürke márgás iszapréteg a település körzetében a 
felszíntől 1 m-re, egyéb részeken pedig 1,8-1,9 m 
mélyen volt. Ezen iszapréteg alatt pedig valószínűleg 
több méter vastag sötétszürke agyagréteg (valójában: 
pannon márga) húzódott meg. Ezt a megfigyelést a 
későbbi 1964., 1981. évi ásatások is megerősítették. 

Az ásatás során négy, fából készült épület marad
ványát tárták fel. Az előkerült maradványok alapján 
az épületek egymáshoz közel feküdtek, négyzetes 
alaprajzúak és rendre 5—7; 4,5—6; 7,5—8; 4,5—5 m2 

kicsinyek voltak. Az épületek talpgerendái és a tőzeg 
közé rőzseréteget fektettek. Ezáltal az épületeket 
bizonyos fokig a nedvességtől elszigetelték, s nem 
utolsósorban biztonságosabbá tették az épületek kö
zötti közlekedést is. Itt kell megemlíteni, hogy az 
,A" és „B" jelű épületek között 10 m-es szakaszon 
ledeszkázott út nyomaira bukkantak. 

A már említett négyszögletes alaprajzot általában 
a tőzegre fektetett talpgerendákkal alakították ki. 
A ,,C" épület jó állapotban megmaradt talpgerendái
nál meg lehetett figyelni a végeken lévő csapolással 
történő illesztés nyomait. A ,,D" épület padozatát 
két gömbfa tartotta, s mivel illesztés nyomait nem 
találták, feltehetőleg az épület súlya tartotta őket 
össze, írta HORVÁTH Béla.7 Ezt azonban a 
magunk részéről nehezen tudjuk elképzelni. Az épü
letek padozatát deszkából és hasított gömbfából 
készítették. A leírás szerint a „D" épület kivételével a 
deszkákat a talpgerendákra helyezték, ahol is a gömb
fákra kerültek a padlódeszkák. Ez megint csak 
nehezen érthető: t. i. ha a talpgerenda kör keresztmet
szetű, akkor nincs elég támasza a deszkának. A talp
gerendák egyébként 2,20—3,00 m hosszúak és 14-
20 cm szélesek voltak. A ,,B" jelű épület egyik négy
szögletes keresztmetszetű 2,5-2,8 m hosszú talpge
rendájában az ásatok két kerek fúrt lyukat találtak. 
Ezek feltehetőleg az oldalfalat tartó cölöpök illesz
tési helyei voltak. A gömb fák 15-25 cm átmérőjűek 
és 2,10—2,25 m hosszúak voltak. 

Az „A" és „B" épületek padlózata javarészben 
megsemmisült. A ,,B" épületnél a padlódeszkák el
mozdulása azonos a Fonyód-Bélatelep-i öböl ÉK 
irányú hullámverésével; feltehetőleg az épület padló
zatát a Balaton vízszintemelkedése tette tönkre.8 

A ,,C" és „D" jelű építmények padozata azonban 
megmaradt. Nehezen érthető ez, hiszen e padozatokat 
is meg kellett emelnie a felmagasodó víznek. 

A cölöpépítmények oldalfala vesszőfonásból 
készült. Ennek nyomát találták meg a ,,D" épületnél 
2,20 m hosszúságban és 1,20-1,80 m szélességben.9 

BACSÁK György szerint a vesszőfal fűzfavesszőből 
készült és fonása megegyezik a Balaton menti nádke
rítés készítésével: ,,vízszintes léchez a sűrűn egymás 
mellé tett vesszőt odakötözték, vagy két vízszintes 
gömbölyű léc közé szorították, s aztán besározták a 
szél ellen". 

Néprajzi adatok szerint a nád- vagy sövényfalat 
kétféle módon készítették, az egyik változat szerint a 
szorosan egymás mellé kötözött nádat vagy fűzfavesz-
szőket egyik végükkel földbe ásták. Ilyen módon 
inkább ideiglenes állatszállásokat készítettek. A 
másik változat szerint a talpgerendák négy sarkába 
ágasfa került, majd erre a talpgerendákkal párhuza
mosan négy koszorúfa. Ebbe arasznyi távolságra lyu
kakat fúrtak, melyekbe karókat dugtak, amit vessző
vel, vagy hasított ágakkal, esetleg náddal befontak. 
Néprajzi adatok alapján a múlt század végén a Kecs
kemét melletti pásztorok a cserények falait javarész
ben fűzfavesszőből fonták.1 ° 

A sövény falat kívülről, néha belülről is sárral, 
agyaggal letapasztották. így az állandó jellegű szállá
sokat építették meg. A vízjárta helyeken szívesen épít
keztek fgy. Többszöri tapasztassál az épület a 100, 
120 évet is megérhette.11 Fonyód-Bélatelepen az A, 
B, C, jelű építményeknél a második módon leírtak 
szerint, míg a „D" épületnél az első szerint készítet
ték a sövény falat. 

A faházak teteje BACSÁK György szerint nagy 
valószínűséggel nád lehetett, de ezt a szél, vagy a víz 
széthordhatta, mert nem bukkantak nyomára. Véle
ménye szerint a cölöpöket az egykori építők ingatás-
sal dugták a talajba, mert sulykolásra utaló nyom nem 
maradt fenn. A cölöpök egyébként vízszintesen 
feküdtek a tőzegrétegben. Valószínűleg szélvihar dön
tötte ki őket.12 Megállapítását nem tudjuk elfogadni, 
mert a cölöpök nem is voltak teljes hosszúságúak, 
így a „sulykolás" nyomait nem is lehetett megfigyel
ni. 

A telep kiterjedését 1934 november 19-24 között 
fúrási próbákkal igyekeztek meghatározni.13 Eszerint 
az ásatással feltárt terület mintegy 100 m2, a cölöp-
építményes zátony 600 m2 lehetett. Az ásatok szerint 
az egykori telepesek azért választották ezt a víz színe 
alatti dombot, mert itt könnyebb lehetett a cölöpö
ket leverni, s aztán erre rőzserétegből szigetet emel
tek.14 Kalandos elképzelés, hogy a kor embere „víz 
színe alatti dombot" szemelt volna ki háza építésére. 
Ésszerűtlen dolog lenne ott, még mocsaras kiemelke
désen is rőzseszigetet emelni, s arra építkezni. Hiszen 
az első szél feldöntené a labilis és könnyű épületet! 

A leletek a sás, nád, káka alkotta tőzegbe voltak 
beágyazva. E növényeknek nyomait FÜZES Miklós 
is megtalálta a feltárás során sárga nőszirom, vízitök 
és fehér tündérrózsa stb. magjainak és egyéb szerv
töredékeinek társaságában.15 Csak a két malomkő 
származott a világosszürke iszapból, ahová súlyuknál 
fogva süllyedtek le.16 (ltsz.: 59.257.13). A telep 
házai azonban annak idején minden valószínűség sze
rint nem vízben, hanem ingovánnyal, nádassal körül
vett magaslaton állhattak.1 7 

Megítélésünk szerint GALLUS Sándornak van 
igaza, a telepet a mainál alacsonyabb vízállás mellett 
lakták - használták. 

Az 1934. évi ásatás leletanyagainak nagy.része a 
II. világháború alatt megsemmisült. A leletanyagra 
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vonatkozó feljegyzéseket az alábbiakban foglalhatjuk 
össze : 
Kerámia: 

Pontos adat arra vonatkozóan nincsen, hogy hány 
darab cserepet találtak. GALLUS Sándor régész 
mindössze azt írja, hogy nagy mennyiségű ,,szláv" 
cserepeket tartalmazó lakórétegre bukkantak, s 
köztük egy-két teljes edény is előkerült.18 A Magyar 
Nemzeti Múzeum Középkori Osztályának gyűjtemé
nyében találhatók.19 A 25 db kerámiatöredék köze
pesen és durván szemcsézett anyagú. A közepesen 
kiégetett töredékek különböző színűek (sárgásfehér, 
szürkésfekete, szürke, barnássárga, vörös). Díszítésük 
többféle; vízszintes vonal díszítés, fésűs bekarcolás, 
pontsoros, hullámvonal és hullámvonalköteg díszí
tés. A töredékek alakjából ítélve az edények java része 
széles szájnyílású, nagy fenékátmérőjű, míg kisebb 
részük kihajló peremű, bordás szerkezetű volt. A 
töredékek anyaga, díszítése, perem alakulása alapján 
korukat a IX. sz. végétől a XIII. sz. közepéig teszik a 
régészek.20 Itt jegyezzük meg, hogy az idézett mű 
72-75. ábráján látható kerámiatöredékek jellegzete
sen IX-X. századiak. Zalaszabar—Borjuállás IX—X. 
századi szláv településről hasonlóan profilált peremű 
edények kerültek elő.21 A 76. ábra csigavonal díszí
tésű XIII. századi cserépedény töredékei még nem 
jelentik azt, hogy e században is tovább élt volna a 
település, hiszen a leletek döntő többsége IX-X. 
századi. Az sem kizárt, hogy egy évszázadokkal 
később odakerült edény egyazon töredékeivel van 
dolgunk! 
Mezőgazdasági eszközök: 

A „D" objektum mellett egy 101 cm hosszú já-
romfő került napvilágra, A „berekfából" készült 
eszköz a tőzegből való kiemelés után összetört. Rajza 
azonban fennmaradt. Néprajzi analógia szerint a szög
letes keresztmetszetű járomot az ökör szarvai közé 
helyezték és szíjjal, vagy fonott vesszővel kötötték 
az ökör homlokához. MÁRTON Lajos szerint ebben a 
korban általános volt áz igen aprótermetű lápi marha 
tartása.22 

A Jápi marha" kérdése ma már lényegesen más
ként értékelhető. BÖKÖNYI Sándor szerint az Árpád
korban az egész Kárpát medencében és azon túl is 
általánosan elterjedt volt egy kisebb testű szarvas
marha, a Bos europaeus brachyceros AD. tartása.23 

A leírás nem szól arról, hogy a faanyagot ki iden
tifikálta, így éger fájával történő azonosítása kétsé
ges , mivel : 

1. A xylem részek a tőzegben elszíneződtek. 
2. Keresztmetszete nem fajspecifikus. 
3. Nem szólnak radiais metszetről, holott az 
edények létrás perforációja döntő. 

A többi fajjal kapcsolatban is hasonló ellenveté
seink vannak. 

A tőzegben egy ún. csikolytót is találtak, mely az 
ekefejet volt hivatva a járom tézslarúdjával 
összekötni. Rajza fennmaradt.24 Egy tömör fakerék 
is előkerült, de ennek se rajza, se leírása nem maradt 

ránk.25 A „tömör fakerék" leírása olyan gyenge, 
hogy annak alapján akár kerek asztallapra is gondol
hatunk. 

A „B" épület kibontása közben két részből össze
illeszthető, két- fúrt lyukkal ellátott fa lapot találtak. 
Méreteiből következően ez minden valószínűség sze
rint ülőpad volt. 

A leletanyag tanúsága szerint a telep lakói elsősor
ban földműveléssel foglalkoztak. Mivel a terület fek
vése (Nagyberek) nem tette lehetővé a földművelést, 
ezért ezt a közeli fonyódi Várhegy lejtőin, vagy a két 
vizet elválasztó turzáson végezhették. Halászati te
vékenységre utaló leletanyag néhány hálónehezék 
kivételével nem került elő. A Balaton halbőségét fel
tételezve, a gyér halászati leletanyag HORVÁTH Béla 
szerint feltűnő, még akkor is, ha esetleg tiltó törvény 
akadályozta volna a halászatot.26 Az 1964. évi ása
tásból már halcsont leletek is előkerültek (lásd ké
sőbb), így bizton állíthatjuk, hogy a telep lakói éle
lem kiegészítésül halásztak is. 
Egyéb leletek: 

Az ásatok igen kevés fémtárgyat találtak. Az 
„A" objektumból egy bronzból öntött ,néhány 
gömbbel díszített függő" került elő. Ennek fényképe 
fennmaradt. A függő SZŐKE Béla szerint a X. sz. el
ső felére datálható,27 ami megítélésünk szerint a 
réteg valós korát jelenti. BACSÁK György visszaem
lékezésében említést tesz még egy vékony arany fül
bevalóról is2 8 , ez azonban elveszett, vagy lappang. 

Számos állatcsontot találtak, de további feljegy
zés ezekről sincs. 

Az ásatás befejezése után a lelőhelyen CSUTORÁS 
Ferenc egy fekete hullámvonallal díszített edényt 
talált, de ez is megsemmisült a világháború alatt.29 

B. Az 1964. évi ásatás 

1964. július 12 és augusztus 26 között a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és a Magyar Nemzeti 
Múzeum közösen végzett lelőhelyünkön hitelesítő 
feltárást. Az agrártörténeti, településföldrajzi és -tör
téneti, ethnikai, valamint archaeohydrologiai szem
pontból egyaránt fontos ásatást KRALOVÁNSZKY 
Alán vezette. Munkatársai HORVÁTH Béla régész, 
HARTYÁNYI Borbála és FÜZES Miklós régészeti-
növénytanosak voltak. 

Az ásatás területe ez idő tájt még marhalegelő volt. 
Az 1934. évi feltárás helyét sajnos nem sikerült egy
értelműen meghatározni. Az egykori alaptérkép te
repidomai torzítottak voltak, s a megadott lépték is 
tévesnek bizonyult. A csatorna töltésének erősítése 
közben is történt időközben tereprendezés. 

Az ásatás idején a Balaton vízszintje 105,0 m A. f. 
magasságban volt. A kutatott terület - mely a tótól 
kb. 600 m-re fekszik — 104,22 m A. f. magasságban 
helyezkedett el. A Balaton közelsége, a talajvízszint
je és a Nagyberek geomorfológiai szerkezete miatt a 
mélyebben fekvő kutatóárkokban, különösen eső 
után, rendkívül gyorsan feltört a víz, így helyenként 
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csak szivattyúk mellett lehetett dolgozni. A kutató
árkok rétegtani vizsgálatai igazolták az 1934. évi ása
tás talajrétegződéséről elmondottakat. 

A jelenlegi felszín alatt 5-15 cm mélységben, 
mintegy 20 cm-es vastagságban jelentkeztek a leletek. 
Mivel ez a kultúrréteg vékony, - eltekintve néhány 
belesüllyedt későbbi szórványtól - csak egy korra 
vonatkozó anyagot találtak benne, következésképpen 
nem lehetett sokáig lakott a település. A feltárt te
rületen mindenütt megtalálható volt 102,8-103,0 
m A. f. magasságban egy összenyomott őzbarnás sás
réteg. Ez az egykori talajfelszín lehetett, ahova az em
ber hordta. A kultúrréteg közvetlenül a sásréteg felett 
helyezkedik el. FÜZES Miklós közlése szerint a leg
gondosabb megfigyelés mellett sem lehetett az alatta 
lévő hordott (?) vízzáró rétegben mélyülő gyökeret 
találni. Ezért nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy 
emberi kéz helyezte oda. Ebben a sárga sasos rétegben 
igen sok cölöplyukat találtak, átmérőjük 5-10 cm 
volt. A lyukak a jelentkezési szint alatt 4-15 cm kö
zött fordultak elő. A megtalált cölöplyukak inkább 
sűrűsödési helyeket, mint. sem geometriai idomokat 
rajzoltak ki. 

A szigetszerűen kiemelkedő részt árkokkal víztele
nítették. A megtalált vízelvezető árkocskák szabály
talan lefutásűak voltak. Valószínűnek látszik, hogy a 
természetes vízfolyásokat tisztították ki és használták 
fel a település vízmentesítésére. 

Az ásatás során több mindennapi használati tár
gyat (őrlőkő töredékek, favödör maradványok, orsó
gomb stb.) találtak. 

Egy sarlónyelet is találtak ekkor.30 A 
nagymennyiségben előkerült cserepek kisebb-nagyobb 
edények, fazekak perem-, alj- és oldal töredékei. 
Anyaguk ugyanaz a homokkal soványított agyag, 
mint az 1934. évi ásatásból előkerülteké. Színük, 
többnyire fekete, de előfordulnak téglavörösek is. 
Díszítésük változó; javarészben vízszintes és hullám
vonalkötegekkel díszítettek, de számos közülük dí
szítetlen. Az ásatás vezetője valamennyiüket kora 
Árpád-korinak, a X-XI. sz.-ból származóknak tartja. 
A réteg tényleges korát - megítélésünk szerint — a 
már említett és a X. sz. közepére utaló fülbevaló adja. 

Három tüzelőhely nyomait is megtalálták. 
Érdekes, hogy a tüzelőhely kövein különösebb égési 
nyomok nem figyelhetők meg. A tüzelőhelyek alja 
csak foltokban volt pernyés. Égett fadarabokon kí
vül ezek környezetéből került elő a botanikai 
anyag túlnyomó része. Mindez a telep rövid élettar
tamára és időszakos használatára utalna FÜZES 
Miklós feltételezése szerint. 

FÜZES Miklós a helyszínen elsősorban vízicsigá
kat (Planorbis sp., Planorbarius sp., Anisus sp.) és 
balatoni festőkagyló (Unió pictorum L.ssp.balatoni-
cus KÜST.) talált tömegesen, kevés Anadonta sp. 
héj töredékkel. Az éti csigahéjak és az előbb említet
tek sem voltak megégve. Részben subfossilisan fakul
tak, részben többé-kevésbé színtartóak voltak. Vagyis 

részben a réteggel egyidősek, illetve mások lényegesen 
későbbiek (XVIII. sz. utániak) voltak.31 

A rengeteg csigaház és kagylóhéj mellett állatcson
tok is előkerültek. MATOLCSI János meghatározása 
szerint ezek étkezési hulladékok voltak, 30 db juh és 
kecske, 18 db sertés, 2 db kutya, 3 db madár és 1 db 
harcsa csontjai.32 A 2 db kutya csont megítélésünk 
szerint élelem is, de kultikus cselekmény nyoma is 
lehetett. Jelentőségük mindkét esetben nagy. 

Az ásató régész a feltárt területet egy faház marad
ványának és az előtte lévő gazdasági udvarnak tart
ja.33 A ház nem égett le. A tömegesen előkerült ga
bona mind faszénesedett, egy későbbi dolgozatban 
leírásra kerülő gyümölcsök megmaradt részei viszont 
nem. 

С Az 1981. évi ásatás 

A kaposvári Rippl Rónai Múzeum az Árpád-kori 
település kiterjedésének meghatározása, valamint a 
közben felmerült számtalan kérdés tisztázására 1981. 
június 11 és 24 között próbaásatást folytatott. Az 
ásatás vezetője BÁRDOS Edith volt. 

Az egykori mocsaras terület napjainkra egyre in
kább beépül. Fonyód-Bélatelep Balassi Bálint utca 
területén már csak egészen kis nyílt terület, állt rendel
kezésére az ásatónak. A kutatóárkok csak szórvány 
leletekkel (cseréptöredékek, állatcsontok) szolgáltak. 

Hidrológiai szempontból viszont értékes az a meg
állapítás, hogy 135 cm-nél még nem tört fel a víz, 
holott az 1934. - és 1964. évi ásatásoknál már 5 0 -
60 cm mélyen jelentkezett a talajvíz. Ez 
nyilvánvalóan a terület fokozatos kiszáradásának és a 
szárazabb időjárásnak köszönhető. 

A kutatott területet É-D irányban 50 m hosszan, 
K—Ny irányban pedig a DÉLVIÉP építkezéséig vág
ták át minden eredmény nélkül. Szóbeli közlés útján 
jutott tudomására az ásatás vezetőjének, hogy a 
DÉLVIÉP építkezés során 1980-ban cölöpöket, ge
rendákat találtak, de ezt nem jelentették a múzeum
nak, hanem azonnal lebetonozták. Ez alapján megálla
pítható volt, hogy a település csak pár házból állott 
és az 1934. évi ásatás helyétől K-re terjedt tovább. 

Az ásatásokból előkerült tárgyi leletanyagból 
Fonyód-Bélatelep egykori lakosainak ethnikumára 
megnyugtató módon következtetni nem lehet. Itt 
kell megjegyezni, hogy BÁLINT Csanád a telep lakóit 
a „BJELO BRDO kultúrához" sorolja.34 MÜLLER 
Róbert pedig szláv településnek tartja.3 5 Figyelembe 
véve a következő fejezetben elmondandókat is, a 
magunk részéről honfoglalás korinak tartjuk, melynek 
ethnikumi hovatartozása - legalábbis egyelőre 
megfoghatatlan. 

IL A BALATON VÍZÁLLÁSA AZ 
ÁRPÁD-KORBAN 

A Fonyód-Bélatelep-i ásatás hidrológiai szempont
ból igen jelentős eredménnyel zárult, s így a hosszan 
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tartó vita, a Balaton Árpád-kori vízállásának kérdése 
véglegesen eldőlt. 

Sokan BENDEFY László véleményét fogadták el. 
Ő Árpád-kori okleveleket elemezve arra a következte
tésre jutott, hogy "'„biztosra vehető, hogy 1200 tájáig 
magassága nem haladta meg a 107,0-108,0 mé
tert".36 Szerinte ennek mesterséges oka volt. Véle
ménye alapján az egykoron a Balatonhoz tartozó 
Mosaburg-Zalavár építményeinek szintezése másként 
nem is magyarázható.37 Kijelenti: ,,. . . mindazoknak, 
akik Mosaburgot erődítménynek használták, gondos
kodni kellett arról, hogy 105,7-106,0 m A. f. víz
szintet tarthassák. (Szerző megj.: mai közép-vízállás 
104,5 m A. f.) Következésképpen nem kételkedem 
abban, hogy mind Pribina morvái, mind várbeli utódai 
egy ideig gondoskodtak a foki lefolyás tisztogatásá
ról. Ellenkező esetben ugyanis a tó vízszintje feltétle
nül megemelkedett volna".38 Itt jegyezzük meg, 
hogy BENDEFY László véleménye más téren sem 
igazolható. 

A Földrajzi Értesítőben 1970—71-ben élénk vita 
alakult ki BENDEFY László és SÁGI Károly között. 
Mi SÁGI Károly álláspontjával értünk egyet: „sze
rintem a Balaton vízállása 1863, az új Sió-csatorna 
megépítése előtt klímafüggvény csak." Régészeti 
mérésekre hivatkozva elutasítja BENDEFY László 
Zalavárral kapcsolatos megállapításait.39 

BENDEFY László a honfoglalás korában 108,0 
m A. f. magasságúnak ítéli a Balaton szintjét. Az 
általa szerkesztett vízállástendencia-grafikon szerint 
1000-ben 109,5 m A. f., a tihanyi alapítólevél idején 
(1055) pedig 106,7 m A. f. lett volna a Balaton víz
szintje.40 

SÁGI Károly és FÜZES Miklós szerint „a pali-
nológiai i. u. 1220-ig számol erősebb felmelegedéssel. 
A fonyód-bélatelepi IX-XIII. századi telep 1964-
ben feltárt részén 103,4 m A. f. szinten találtak 
települési rétegeket. Nagy mennyiségű gabonát tárol
tak ezen a szinten, tehát a talajszintnek teljesen szá
raznak kellett lennie! A lelőhely tőzeggel fedett szi
geten létesült, tehát lényeges tőzegszint-süllyedéssel 
nem számolhatunk, a homok és tőzeg kapillaritását 
figyelembe véve a települési szintnél jóval alacso
nyabb vízszintet kell feltételeznünk. Aligha tévedünk, 
ha azt mondjuk, hogy a fonyódi telep életében a Ba
laton vízállása nem haladta meg a 102,4 m A. f. ér
téket. Megjegyezzük azonban, hogy a jelzettnél in
kább alacsonyabb lehetett . . . Mivel az Árpád-kor 
végétől emelkedő tendenciát mutat a Balaton vízál
lása, . . . de a palinológia is változással számol 1220-
tól, a régészeti anyag alapján tág időhatárok közé 
sorolt telep életét a fenti megfontolások alapján aX. 
sz.-ra tesszük . . . A X. sz. jelzett, nagyon alacsony 
balatoni vízállását nem magyarázhatjuk mással, mint 
csapadékszegény, meleg klímával. A magyar honfog
lalást előidéző politikai okok hátterében jogosan gya
nítható a mondottak szerint klímaromlás is. Felme
legedő csapadékszegény időjárást értünk ez esetben 
romláson, ami keletebbre kellemetlenül hatott a le

geltető állattenyésztésre és földművelésre egy
aránt."41 

A középkori magas vízállást egyébként okleveles 
adatok alapján HORVÁTH József42 a vörsi Mária
asszony sziget Árpád-kori templomrom hitelesítő 
feltárása nyomán FÜZES Miklós és HORVÁTH 
László43 tagadja. 

A Balaton vízállásának kérdésével kapcsolatos vita 
SIMONYI Dezső cikkével kezdődött, melyben fel
tételezi, hogy a római uralom után „az új foglalók 
igazán nem törődtek a Balaton vizének emelkedésé
vel és a siófoki zsilip karbantartásával, miáltal a víz 
mind nagyobb területeket öntött el. A Zala torkola
tánál pedig lassanként megkezdődött a Kis-Balaton 
keletkezése. Az 5. század második felében indulha
tott meg az alacsonyabban fekvő területek fokozatos 
elmocsarasodása (Nagyberek, tapolcai öböl)."44 

A természetes regresszióval ellentétes irányú el
képzelést SÁGI Károly cáfolta meg.45 Érveit mind a 
mai napig megdönteni nem lehet. Ugyanebben az év
ben jelent meg SÁGI Károlynak egy másik cikke, 
amelyben térképes adatok alapján bizonyította ál
láspontját. SIMONYI Dezső válaszára47 SÁGI Károly 
ismét cáfolhatatlan bizonyítékokkal válaszolt.48 

SIMONYI Dezsővel részben hasonló elveket valló, 
de nagyjából azonos vízszintingadozásokat feltételező 
BENDEFY László49 indított támadást SÁGI Károly 
ellen. SÁGI Károly válasza mellett50 FÜZES Miklós 
és HORVÁTH László51 cáfolta meg BENDEFY 
László és HORVÁTH József52 teóriáját. 

BENDEFY László három cikkben is védi állás
pontját.5 3 . 5 4 . 5 5 Szubjektív írásaira, cserélt adataira 
épülő cikkére az érdekeltek nem is válaszoltak. 

LOTZ Gyula56 BENDEFY László-V. NAGY 
Imre57 elméletének többé-kevésbé helyt ad és még 
azt is feltételezi, hogy a fonyódi „turzásvonal ge
rincének eredeti magassága . . . magas vízállások al-
kamával túlcsordulva — minden bizonnyal sokat le
pusztított", (p. 274). 

LIGETI László lényegét tekintve elfogadja 
BENDEFY László-V. NAGY Imre elvét, már csak 
azért is, hogy a siófoki „Galérius zsilipjének", a 
„Tihanyi-sziget" mondáit átmentse.58 

FÜZES Miklós szóbeli közlése alapján a IX-X. 
sz. fordulóján a Középső-Csernozjom területén hú
zódó ligetes-sztyepp area határa délebbre lehetett. 
Felhúzódását fairtással, felmelegedéssel magyarázza, 

III. AZ ANYAG KONZERVÁLÓDÁSA 
ÉS AZ ALKALMAZOTT GYŰJTŐMÓDSZEREK 

AZ 1964. ÉVI FELTÁRÁS SORÁN 

A Fonyód-Bélatele pen talált valós (direkt) növény
leletek az első 1934. évi ásatásból nem maradtak 
fenn. Az 1964. évi ásatás során a növényi eredetű 
makro leletanyagot részben egyelő gyűjtésmóddal 
válogatták ki, részben a helyszínen kerültek kiisza-
polásra. Ettől kezdve feldolgozásuk több úton 
történt, konzerválódásuktól és állaguktól függően. 
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A lelőhelyen csak makro leleteket gyűjtöttek. 
Mindegyikükön mélyreható kémiai-, vagy biokémiai-
(mikrobiológiai-) változás történt. Ezek a változások 
azonban nem voltak olyan deformáló hatással, hogy 
az egyes darabokon külső morfológiai-, ill. szükség 
esetén cytológiai — hystológiai összehasonlító vizs
gálatokat ne végezhettünk volna megnyugtató ered
ménnyel. A növényi részek megmaradásának külön
féle oka lehet.59 A konzerválódás különbözőségét a 
leletek anyagának eltérő felépítése, edafikus és kli
matikus tényezők, emberi tevékenység, de a lelet kora 
is okozhatja. A preparálást és feldolgozást ennek meg
felelően, több úton és módszerrel kell végezni. A 
Fonyód-Bélatelepen feltárt régészeti növénytani anya
got túlnyomó többségében (lásd később) tűz, ül. 
kisebb mennyiségben huminanyagok felhalmozódása 
(humifikáció, azaz tőzegesedés [turfikáció]) konzer
válta számunkra. A kultúrnövények e lelőhelyen álta
lában szenült állapotban, faszén alakjában maradtak 
meg. 

A régészeti korokból származó növényi maradvá
nyok leginkább karbonizált állapotban maradnak 
fenn. Ez lehet természetes szenesedés, vagy tűz általi 
szenesülés. A MAGYAR ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 
nem tesz különbséget a két fogalom között.60 

SÁGI Károly és FÜZES Miklós megkülönböztetik a 
természetes szenesedést (nyomás, hőmérséklet, tartós 
idő együttes hatása) a tűz általi szénüléstől (pl. pör
kölés).61 Régészeti korokból származó növénylele
teknél ez utóbbival kell számolnunk.62 

A spontán vegetációból származó darabok ren
desen a tőzegesedés különböző fázisában vannak. Mi
vel e növényeket túlnyomó többségükben más alka
lommal (gyümölcsök és spontán növények) közöl
jük, részletesen e csoportról nem szólhatunk. Néhány 
most közölt lelettel kapcsolatban azonban meglétét 
jeleznünk kell. 

a) A gabonatömeg túlnyomó többsége igen jó, 
faszén állapotban maradt meg. Felületük tompán 
fényes, csak ritkán szivacsos szerkezetű. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy nagyobb tömegű gabona 
pusztulhatott el e helyen; a felső rétege teljes egészé
ben oxidálódhatott, a mélyebb rétegekben lévő anyag 
pedig indirekt redukció révén faszenesedett.63 A 
hamu nátrium- és kálium-oxid tartalmát pedig a 
csapadék hamar, talán már a következő tavasszal ki
lúgozta. Az oxidokhoz képest nagymennyiségű víz 
ezt gyorsan végezhette, mert a szemtermések felü
lete nem korrodált. Az elárasztódás alkalmával azon
ban már valamennyi talaj kellett hogy legyen a gabo
natömegen, mert azt a víz nem mosta szét. Nyilván 
a faszenült gabonát elföldelték. Kitűnő fizikai állagá
nak, továbbá a később, az 1220 utáni vízszint védel
mének és iszaptakarásának köszönhető, hogy nem fa
gyott szét. Szárazra csak a Nagyberek lecsapolása 
(1861-1914) után kerülhetett ismét.64 

Ennek a jó állapotnak a következménye, hogy a 
gabona legnagyobb részét ülepítés, mosás után keretre 
feszített szitán árnyékban szárították meg. Száradás 
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után nem repedeztek meg, nem „ugrottak szét" a 
szemtermések. Az így előkészített anyagot papírvat
tával bélelt dobozokba, ül. gumitömítésű patent üve
gekbe csomagolva szállították a keszthelyi Balatoni 
Múzeumba.65 

Ennek ellenére sok tőzegesedett gyökérdarabka 
volt található a szemtermések felületén. Sztereomik-
roszkóp alatt egyenként kellett a szemterméseket a 
szennyeződésektől megszabadítani bonctű, lándzsatű 
és finom ecsetek segítségével, hogy rajtuk a morpho-
lógiai bélyegek jól felismerhetőek legyenek. A 
légszáraz anyag ugyanis újra nedvesítve, mint patto-
gatás után a kukoricaszem, szétforr, szétesik. 

b) A gyengébb tartású darabokat, de különösen az 
apróbb termésűeket (pl. Panicum miliaceum L.) 
gőzölés után hígított etanolos keményítést követően 
poliviasz Ms= 1500, 3000 és 8000 egyenlő arányú 
keverékének 10 súly %-os oldatával keüett kezel
ni.66 Néhány nap vizes áztatás után 30 °C-ra törté
nő melegítés mellett kevés poliviasz keverék hozzá
adásával lassan bepárolták az oldószert. A mézsűrűsé
gűre töményedő oldatból a szemterméseket kiszed
ték és hálóra téve lecsepegtették. Ezt követően What-
mann szűrőpapíron finom ecsettel a felületéről a 
felesleget leszedték. Többszöri papírváltás után üveg
lapon szárították. A kezelés nyoma sztereomikrosz-
kóp alatt nem, vagy csak elvétve figyelhető meg. 

c) A tőzegesedett, tehát nem faszenesedett növé
nyi részeket (kivéve a fák xylemjének egy részét) 
másként kellett konzerválni. Erre több módszer állt 
rendelkezésre. 

1. Glicerinben történő megőrzés 

A leglazább szöveti felépítésű darabokat egyszerű
en glicerinbe süllyesztve tárolták a laboratóriumi fel
dolgozásig. A szállításra rendkívül alkalmas glicerin
ből azonban a laboratóriumban ki kellett venni a 
belehelyezett anyagokat. A glicerin kimosása után 
30-, majd 15-, végül 10%-os NaCl oldatba kerültek 
48-48 órára, onnan As-savas formaiinba. 

2. NaCl-os rögzítés 

A porózus, viszonylag ellentállóbb darabokat tö
mény NaCl oldatba süllyesztették. Ez mindennemű 
lebontó tevékenységet leállított, éppen úgy, mint a 
glicerin. Laboratóriumba kerülve a konzerváló folya
dék cseréje után közvetlenül As-savas formaldehidbe 
kerültek. 

3. Szárítás 

A nagyobb és jobb megtartású fadarabokat, ága
kat a gabonákhoz hasonlóan szárították. Ezek hosszá
ban és keresztben is összehasadoztak, vetemedtek. 
Megfelelő felpuhítás után azonban mindből lehet 
meghatározásra alkalmas metszetet készíteni. 

A megtisztított növényi részeket, magvakat, 
ZEISS SM XX-típusú sztereó-binokuláris mikroszkóp 



alatt megfigyelt bélyegek alapján a szakirodalom se
gítségével identifikáltuk. Saját tapasztalatunk szerint 
is hangsúlyozni kell, hogy könyvek és cikkek alapján 
nem minden darab azonosítható megfelelő biztonság
gal. Ezért .eredményeinket minden esetben recens 
anyaggal vetettük össze és szükség esetén modellkí
sérletet is végeztünk. Véleményünk szerint nem csu
pán területenként változhat valamelyik bélyeg, hanem 
ugyanazon az areán belül az idő függvényében sem 
marad változatlanul. További nehézséget okoz, hogy 
e valós növényleletek színe az idők folyamán és a 
konzerválódástól függően is átalakulnak, ami nagyon 
zavaró. Másrészt a kémiai és biokémiai változások 
folyamán vizsgálati anyagunk gyakran felpuffadt, 
arányaikban torzult, károsodott, felülete korrodáló
dott stb. 

A most feldolgozás alá kerülő leleteink csaknem 
teljes egészében a reprodukáló szervek körébe tar
toznak; magvak, termések, ill. azok töredékei. 

Az ásatás során az in situ talált leletek révén szá
mos olyan megfigyelést tettek a régészek, melyek 
archaeobotanikai szempontból rendkívül jelentősek, 
így a mocsári és a kozmopolita gyomnövények mag
vai az ásatási szelvények különböző mélységeiben el
térő gyakorisággal fordultak elő. Nem így a gabonák, 
a gabonafélék és ezek gyommagvai. Ezek, úgy tűnik, 
a három tüzelőhely környékére koncentrálódtak. 

Az ásatás egész területén megtalált gabonamagvak 
(Triticum sp., Hordeum sp., Secale sp., Avena sp., 
Panicum sp.) kivétel nélkül szenült állapotban 
vannak, míg a velük együtt előforduló kozmopolita 
gyommagvak csak turfikálódtak. Ebből több követ
keztetést kell levonnunk; 
- A gabonatömeg nem ott égett meg ahol találták! 

A talajon nincs nyoma égésnek, a sás réteg nem 
volt megégve. Helyi tűz esetén annak is faszene-
sednie kellett volna. 

- Ebből következik, hogy a faszenesedett gabonát 
valamely más helyen leégett szérű, esetleg pajta 
területének rendezése, tisztítása során hordták 
ide. 

- A bekövetkezett tűzvész alkalmával a gabonát a 
tűz már kicsépelt és részben már szóráson keresz
tül ment állapotában semmisítette meg. Kalászka, 
rachis stb. töredék nem került napvilágra, annak 
ellenére, hogy az ásatáson résztvevő archaeobo-
tanikusok azt nagyon keresték. 

IV. A NÖVÉNYLELET LEÍRÁSA 

1. Kultúrnövények 

Az ide tartozó fajokat egykoron termesztőik gabo
nának, gabonapótlónak, konyhakerti növénynek ter
mesztették, s azok szemterméseit, magjait élelmezésre 
használták fel. 
Avena sativa L. - Zab: 317 db caryopsis, 1 db palea 
Átlagméret: 50 db alapján 

1. ábra. 
Avena sativa L. 
Ventráüs nézet 

caryopsis nuda. 
ventrale Ansicht. 

2. ábra. Abb. 2. 
Avena sativa L. - cum caryopse corticata. 
Ventráüs és dorsalis nézet - ventrale und dorsale Ansicht. 
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Hossza: Szélessége: Magassága: 
7,17 mm 2,29 mm 1,96 mm 
Min: 5,94 Max: 8,63 Min: 1,88 Max: 2,70 Min: 1,62 

Max: 2,42. 
Néhány kivételtől eltekintve valamennyi szemtermés 
csupasz, a pelyva és a tokiász lepusztult. Két esetben 
a szemtermésen tokiász töredéke figyelhető meg. 
Dorsalis oldalról a jellegzetesen hosszúkás, orsóalakú 
szemtermések kivétel nélkül szenültek. Laterálisán 
enyhén laposodó apexű, amely dorsalisan szélesen 
ívelő. A csírapajzs vápája a hosszúság közepetájáig 
ér. 

Az összes zab közvetlen őse egyesek szerint az 
Avena sterilis L.67 6 8 . E spontán zab a neolitikus 
vándorlás során került Európába, mint a kalászosok 
gyomnövénye. 

SZABÓ László69 és BALASSA Iván70 szerint 
nagyon valószínű, hogy a honfoglalást követően a 
magyarok szláv hatásra termesztették a zabot, miként 
ezt neve is mutatja. A majackojei gorodiscse feltárá
sán, de tőle lényegesen délebbre eső területen is 
FÜZES Miklós71 a szaltovo-majackojei kultúra réte
géből kimutatta. így tehát zab szavunk minden bi
zonnyal a fölös szóátvételek csoportjába tartozik. 
Hordeum distichon L. - Tokldszos kétsoros árpa: 
3864 db cum caryopse corticata, 6 db fragmentum 
Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
7,22 mm 3,52 mm 2,67 mm 
Min: 5,69 Max: 9,58 Min: 2,96 Max: 4,21 Min: 2,04 

Max: 3,28 
A szenült toklászos szemtermések széles orsó alakú
ak, tengelyük egyenes. Alapjuk laterálisán lemetszett, 

3. ábra. Abb. 3. 
Hordeum distichon L. - cum caryopse corticata. 
Ventrális nézet égés miatti kiforrással - ventrale Ansicht 
mit einer durch Verbrennen verursachten Narbe. 

dorsalisan szélesebben. Csúcsuk legtöbbször legöm
bölyített, de van olyan szemtermés is, mely hegyben 
végződik. 

A kétsoros árpa nevét onnan nyerte, hogy a ka
lászkában csak a középső virág termője termékenyül 
meg, s ezért a szemtermések csak két sorban helyez
kednek el, a kalász ezért laterálisán lapított.72 

A kétsoros árpát az újkőkor óta termesztik a Kár
pát-medencében.73 7 4 A saltovo-majackojei kultúra 
kultúrnövényei között előfordulnak szemtermései 
(FÜZES M. szíves szóbeli közlése). Tehát nem csodál
kozhatunk azon, hogy az árpa szó bolgár-török ere
detű jövevényszavunk.75 

A kétsoros árpát általában takarmánynak, ill. nap
jainkban sörárpának termesztik.76 

Hordeum distichon L. convar. nudum (L.) ROTHM. 
- Csupasz árpa: 1558 db caryopsis nuda 

4. ábra. Abb. 4. 
Hordeum distichon L. convar. nudum (L.) ROTHM. -
caryopsis nuda. 
Dorsalis és ventrális nézet - dorsale und ventrale Ansicht. 

Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
6,03 mm 2,59 mm 2,26 mm 
Min: 5,15 Max: 7,27 Min: 2,18 Max: 2,92 Min: 1,92 

Max: 2,61 
A csupasz szemek alakja hasonlít a toklászos szemter
mésekéhez. Felületük finoman ráncos, olykor kisebb-
nagyobb sérülésekkel teli. Egy db félig turfikálódott 
szemtermés kivételével valamennyi szenült. 

Nevét az a tulajdonsága adja, hogy az érett 
szemtermések a pelyva-, de főleg a tokiászok közül 
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kihullanak. Nálunk a kora neolitikumtól kezdve kul
túrnövény, amelyet ma árpakávénak termesztenek 
szórványosan.7 7 

Hordeum vulgare L. convar. hexastichon (L.J ALEF. 
- Hatsoros árpa: 22 300 db cum caryopse corticata 

5. ábra. Abb. 5. 
Hordeum vulgare L. convar. hexastichon (L.) ALEF. -
cum caryopse corticata. 
Ferde tengelyű oldalsó szemek - Seitenkörner mit schräger 
Achse. 

6. ábra. Abb. 6. 
Hordeum vulgare L. convar. hexastichon (L.) ALEF. - cum 
caryopse corticata. 
Egyenes tengelyű középső szemek - Mittclkörner mit gerader 
Achse. 

Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
6,72 mm 3,39 mm 2,69 mm 
Min: 4,74 Max: 8,43 Min: 2,18 Max: 3,89 Min: 2,04 

Max: 3,12 
A szenült, többnyire ép felületű toklászos szemter
mések alakjukban hasonlítanak a kétsoros árpa szem
terméséhez. Az oldalsó szemek jellegzetesen ellenté
tes irányba ívelnek, amelyet legjobban a ventrális 
barázda görbülete mutat. A középső szemek viszont 
egyenes tengelyűek. Rajtuk a háti tokiász épen meg
maradt, de az ott lévő főerek sokszor lekoptak. 

A hatsoros árpa valamennyi termője megterméke
nyül, s így egy-egy kalászkában három szemtermés 
fejlődik ki, amelyek a kalászt hatsorossá teszik. 

Sajnos további azonosításuk nem lehetséges, mert 
a felismerhető bélyegek nem elegendőek annak eldön
téséhez, hogy leleteink tar, vagy szakállas, ill. bókoló 
(nutans), mereven felálló (erectum), vagy legyezősze-
rűen szétálló (zeocrithum) változatba tartoznak-e? 

Az árpa hőmérséklettel szembeni igénytelenségé
nél, rövid tenyészidejénél és rendkívüli alkalmazkodó 
képességénél fogva a legelterjedtebb gabonaféle. 
Európában már a neolit kor óta ismerik és kenyér, 
kása, sör készítésére és takarmányozásra használ-
ják.78 

Panicum miliaceum L. — Köles 
a) Cum caryopse corticata: 5943 db, 1 db 
fragmentum 
Átlagméret: 50 db alapján 

Hossza: Szélessége: 
2,27 mm 1,77 mm 

Min: 1,79 Max: 3,02 Min: 0,93 Max: 2,38 

7. ábra. Abb. 7. 
Panicum miliaceum L. - cum caryopse corticata. 

A szemek szenültek. A tokiász szenülés közben rásült 
a szemre. A toklászos szemek többnyire széles ellip
tikus alakúak, de a szenülés miatt sokszor gömbbé 
formálódtak, így a szélesség és a magasság a felpuffa
dás következtében azonos. 
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& ábra. Abb. 8. 
Panicum miliaceum L. - caryopsis nuda. 

b) Caryopsis nuda: 2 db, 3 db fragmentum 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
1,78 mm 1,64 mm 1,57 mm 
Min: 1,04 Max: 2,42 Min: 1,42 Max: 1,86 Min: 1,52 

Max: 1,61 
A csupasz, vagy ,pántolt" szemek szén ültek. Az égés 
következtében feipuffadtak, de azért így is látható 
hosszúkás alakjuk. Az egyik szemből kiesett a csíra. 
Ez a tény a szemek tisztítására enged következtetni, 
ugyanis a cséplés-tisztítás során a csíra gyakran kitö
rik. A csupasz szemtermés elenyésző száma miatt 
azonban ez nem biztos: lehet, hogy a pelyva és a tok-
lászlevelek leégtek róla. A csírapajzs vápája rövidebb 
a szemtermés hosszának felénél. 

A köles eredete tisztázatlan. Talán Kazahsztán, 
Mongólia, Észak-Kína területén, Afganisztán vidékén 
élő Panicum spontaneum LYSSEV ex ZHUK. fajból 
származik.79 8 0 pp. 435-436) . Az újkőkor derekán 
a Kárpát-medencében már termesztették.8* A köles 
szó finnugor eredetű, ismeretét keletről hoztuk ma
gunkkal.82 

Secale cereale L. - Rozs: 1988 db caryopsis nuda, 1 
db fragmentum 
„A" típus: 1710 db 
Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
6,17 mm 2,53 mm 2,29 mm 
Min: 5,02 Max: 7,15 Min: 2,01 Max: 2,88 Min: 1,88 

Max: 2,72 
A többnyire ép, szenült szemek hosszúkásak, kereszt
metszetükben lekerekített háromszög alakúak. A hasi 
barázda mély, az égés miatt olykor szétnyílt. Ventrá-
lis oldalon a basalis részen a két lobus kihegyesedő. 
Két db rozsszemen egy-egy pelyvalevél töredéke is 
megfigyelhető. Az un. „rövid" típusú rozsszemek tar
toznak ide. 
„B" típus: 278 db 
Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
5,58 mm 2,21 mm 1,74 mm 
Min: 4,85 Max: 6,28 Min: 1,86 Max: 2,80 Min: 1,58 

Max: 1,96 

9. ábra. Abb. 9. 
Secale cereale L. - caryopsis nuda. 
„A" típus, dorsalis-, ventralis- és lateralis nézet. - Typus 
„A", dorsale-, ventrale- und laterale Ansicht. 

ft % i J 

10. ábra. Abb. 10. 
Secale cereale L. - caryopsis nuda. 
„B" típus, dorsalis és ventralis nézet - dorsale und ventrale 
Ansicht. 

144 



11. ábra. Abb. 11. 
Seeale céréale L.-val összeégett Hordeum sp. - ventralis 
nézet. - Mit Seeale cereale L. verbrannt Hordeum sp. -
ventrale Ansicht. 

Az ide tartozó szenült szemtermések hosszúkás tí
pusúak, de kisebbek, mint az előzőek. 

Ahol a hűvösebb éghajlatú hegy- és dombvidékek 
talajai már nem kedveznek a búza termesztésének, 
a rozs még kiválóan megél. A rozs egykoron a búzá
nak volt kísérő gyomnövénye. Valószínűleg a töré
keny kalászorsójú, egy éves áttelelő spontán fajból, a 
Secale ancestrale ZHUK. származik.83 A spontán fajt 
Líbiában, a Szmirnai tenger öböl partvidékén, a Van 
tó mentén és az Ararát hegyvidékén meg is találták. 
A rozs, mint a búza és az árpa gyomnövénye indult el 
hódító útjára Délnyugat-Ázsiából még i. e. I. évezred
ben Szovjetunió, Lengyelország, Magyarország és Né
metország irányába.84 

A Kárpát-medencétől keletre is előfordult a rozs a 
honfoglalást megelőző időkben. Hazánk területén 
pedig a bronzkorban már ismerték.85 

Triticum aestivum L. - Közönséges búza: 2567 db 
caryopsis nuda 
„A" típus: 1550 db 
Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
4,76 mm 3,06 mm 2,63 mm 
Min: 3,76 Max: 5,48 Min: 2,66 Max: 3,28 Min: 2,28 

Max: 2,99 
A szenült szemtermések oválisak, viszonylag laposak. 
Csírapajzsuk kevésbé meredek lefutású. A csúcsi pá
rnát több esetben megmaradt. Csúcsa ovális alakú. A 
hasi vonal egyenes, a mély hasi barázda az égés követ
keztében többnyire szétnyílt. Felületük általában ép, 
hosszanti irányban finoman ráncos. 

13- ábra. Abb. 13. 
Triticum aestivum L. - caryopsis nuda. 
„B" típus, ventralis nézet. - Typus „В", ventrale Ansicht. 

„В" típus: 1017 db 
Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
4,75 mm 3,27 mm 2,68 mm 
Min: 3,79 Max: 5,92 Min: 2,52 Max: 4,18 Min: 1,94 

Max: 3,32 
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Ebbe a csoportba tartozó szenült szemtermések nem 
egyenletesen ellipszoidok, hanem „vállasak", azaz a 
csírapajzs felé öblösen kiszélesednek. Ez a megkü
lönböztető bélyeg nem égés következtében keletke
zett. 
Triticum aestivum L. ssp. aestivo-compactum 
SCHIEM. - Törpe búza: 2804 db caryopsis nuda 
„A" típus: 2524 db 
Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
4,21 db 3,45 db 2,79 mm 
Min: 3,75 Max: 5,13 Min: 2,95 Max: 4,00 Min- 2,47 

Max: 3,05 

14. ábra. Abb. 14. 
Triticum aestivum L. ssp. aestivo-compactum SCHIEM. -
caryopsis nuda. 
„A" típus, ventralis- és dorsalis nézet - Typus „A", ventrale-
und dorsale Ansicht. 

A szenült szemtermések nemegyszer sérültek, hiányo
sak. A jellegzetesen zömök „compactoid" típusú 
szemek minden oldalról összenyomottak, sarkosan 
lekerekítettek. Hátuk domború. Az ovális csírapajzs 
meredek lefutású. Több szemnél megmaradt a csúcsi 
pamat. Égés hatására nem egy közülük felpuffadt, 
ekkor az egyenes hasi varrat szét is nyílt. 
„B" típus: 280 db 
Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
4,32 mm 3,31 mm 2,79 mm 
Min: 3,38 Max: 5,42 Min: 2,77 Max: 3,88 Min: 2,18 

Max:3,18 
A szemek csak annyiban különböznek az előzőtől, 
hogy basalis részük nem szögletes, hanem lekerekí
tett. Szintén faszenesedettek. Valószínűleg más cso
móban égtek meg. A két típus feltehetőleg két vál
tozatot jelent. 

A búza nemzetség minden tagját a vad alakorból 
(Triticum boeticum BOISS.) vezetik le. A Triticum 
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15. ábra. Abb. 15. 
Triticum aestivum L. ssp. aestivo-compactum SCHIEM. -
caryopsis nuda. 
„B" típus, ventralis- és dorsalis nézet - Typus „В", ventrale-
und dorsale Ansicht. 

urartu THUM. helyzete kevésbé tisztázott, valószí
nű nem a Triticum boeticum BOISS.-ból, hanem egy 
közös őstől - azzal párhuzamos evolúcióval -
származik.86 A vad alakorból közvetlenül fejlődött az 
alakor (Triticum monococcum L.). Másrészt a vad 
alakor és az Aegilops speltoides TAUSCH, nevű 
kecskebúza spontán kereszteződéséből jött létre a vad 
tönké (Triticum dicoccoides KÖRN, auct, syn.: 
KCKE.) és a tetraploid sor. A vad tönké, esetleg a 
tönké (Triticum dicoccon SCHRANK), valamint az 
Aegilops squarrosa L. nevű kecskebúza spontán 
kereszteződéséből alakult ki a teljes hexaploid sor, 
közte a bennünket érdeklő törpe búza (Triticum 
aestivum L. ssp. aestivo-compactum SCHIEM.) és a 
faj törzsalakja. 

A búzák származását LELLEY János-RAJHÁT-
HY Tibor,87 KUCKUCK, H.,88 MÁNDY György,89 

LÁNG Géza,90 BURIÁN Béla91 részben nem így 
látják, de a leletek egy részét még nem ismerhették. 

RAP AICS Raymund úgy gondolta nyelvészeti-
történeti meggondolások alapján, hogy a magyarság 
„ősbúzája" a tönké volt.92 Fonyód-Bélatelep X. 
század első feléből származó telep gabonája közt 
azonban tönként gyomként sem találunk. Pedig a 
betelepülő magyarsággal minden bizonnyal érkezett 
vetőmag is a Kárpát-medencébe. 

A Fonyód-Bélatele p-i ásatásban talált búza rend
szeres talaj művelésből származik. Ugyanis a kimuta
tott rozsnok, konkoly stb. gyommagvak leginkább 
rendszeres művelés alatt álló szántóföldek gabonave
téseiben fordulnak elő. Mivel ezek a gyomfajok 
ősszel csíráznak és kora nyáron érlelik be magvaikat, 
valószínű, hogy őszi búzával van dolgunk. 
Triticum monococcum L. - Alakor: 2 db caryopsis 
nuda 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
5,55 mm 3,00 mm 2,41 mm 
Min: 5,52 Max: 5,57 Min: 2,95 Max: 3,05 Min: 2,40 

Max: 2,42 



16. ábra. Abb. 16. 
Triticum monococcum L. - caryopsis nuda. 
Lateralis nézet - laterale Ansicht. 

A csupasz szemtermések háti része az alap felé néző 
harmadában a legmagasabb. A sutura ventralis mély. 
Oldalról lapítottak, de az égés következtében felpuf
fadtak. Csúcsuk legömbölyített, alapjuk tompán he
gyes. 

Az alakort a neolitikumban hozták be a földmíves 
népességek a Kárpát-medencébe. Már a múlt század 
második felében is főleg hegyek közötti területen, 
nagyon sovány talajon termesztették csupán. Olyan 
helyeken, ahol a közönséges búza termésbiztonsága és 
hozama kicsiny. A Balkánon, Kisázsiában, a Kauká
zusban más gabonák gyoma.93 Megítélésünk szerint 
a X. században lelőhelyünkön is ilyen minőségben 
fordult elő. 
Cannabis sativa L. - Kender: 95 db egész, 3 db fél, 
5 db glans fragmentum 
Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
4,38 mm 3,06 mm 2,56 mm 
Min: 4,09 Max: 4,62 Min: 2,59 Max: 3,55 Min: 2,28 

Max: 3,02 
A turfikálódott makkok sárgás-barnás színűek, épek. 
A szín a turfikálódás következménye. Széles oválisak, 
kissé összenyomottak. A talpheg kerek, bemélyedő. 

A házi kender spontán őse úgy tűnik a vad kender 
(Cannabis ruderalis JANISCH., syn.: Cannabis sativa 
L. ssp. spontanea SEREBR.) volt.94 9 5 Ázsiából 
ered, ebben a szerzők általában megegyez

nek, 8 vagy Európa és Ázsia határán keresik 
kialakulási helyét, mint pl. SZUTÓRISZ Fri
gyes,99 aki a Kaspi-tenger és az Arai tó vidékére 
teszi elsődleges elterjedési területét. 

Mindenesetre a Kárpát-medencében legkésőbb a 
Hallstatt kor С periódusában már termesztett növény 
lehetett, mivel a keszthelyi Vadaskert területén fel
tárt temető egyik szórt-hamvasztásos sírjából 
makkocskáját megtalálták.100 

BALASSA Iván szerint a magyarság már a honfog
lalást megelőzően ismerte, termesztette a kendert.101 

Rostjaiból köteleket, zsinegeket és ruházatuk járulé
kos elemeit, mint öv, zsinór készítettek. 
Chenopodium album L. - Fehér libatop: 137 539 db 
mag 
Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
1,21 mm 1,10 mm 0,54 mm 
Min: 1,05 Max: 1,38 Min: 1,02 Max: 1,18 Min: 0,35 

Max: 0,65 
Kivétel nélkül mind szenük mag. Épek, fényes fekete 
színűek, sima maghéjúak. A perigonium a makkocs-

18. ábra Abb. 18. 
Chenopodium album L. - semen. 
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kákról hiányzik. A magok pereme tompa, köldököbö-
lük sekély. Érdekes, hogy szinte egy tömegben kerül
tek elő. Ebben a szelvényben néhány gyomfaj szór
vány egyedétől eltekintve más növényi lelet nem volt. 
Ez a körülmény arra utal, hogy valószínűleg vetőmag 
lehetett. 

A fehér libatop eurázsiai eredetű ruderális gyom. 
Az emberi települések állandó kísérője, mert itt a 
talaj nitrogén- és foszfortartalma magasabb. Kedveli 
a humuszos kultúrtalajokat, de ártereken és szikese
ken is megél. Mindenféle vetésben, de főleg a 
kapásokban gyakori, olykor tömeges.1 °2 l ° 3 10A 

A növényt Nyugat-Himalájában és Indiában néhol 
még ma is termesztik. Leveléből, fiatal hajtásaiból 
főzeléket készítenek. Magjából Indiában lisztet őröl
nek, vagy darájából kását főznek. Éhínségek idején a 
kenyérlisztbe keverték, pl. Oroszországban 1891 — 
92-ben.1 o s 

A robenhauseni neolitikus cölöpépítményben 
talált nagy mennyiségű maglelet tanúbizonysága sze
rint a növényt minden valószínűség szerint élelme
zésre használták.1 ° 6 

HJELMQUIST kimutatta a faj magját a skandináv 
újkőkorból.107 Hazánk területén szórványként 
ugyancsak a neolitikumból ismert.108 Tehát a 
Chenopodium album L. neolitikus kultúrnövény mag
vakkal behurcolt gyom, mivel mindig gabonafélék
kel együtt találták meg magját. 

Népies elnevezése is arra utal, hogy egykoron 
valami módon, de fogyasztották a növény levelét, 
„östörparé, v. — paraj, v. - paréj, . . . másképp: es-
terparé. Népies neve a fejér libatopp".109 

Leletünk tehát valószínűleg főzeléknövény vető
magja volt. 
Gramineae sp. nodus fragmentum - Pázsitfűféle 
szárcsomájának töredéke: 1 db 
A nodus fragm. átmérője: A nodus fragm. vastagsága: 

2,78 mm " 2,08 mm 
Faszenült Gramineae sp. nodus fragmentum interno-
dium indítás töredékkel. Bizonytalan, hogy kulti
vált, vagy spontán növényből való. 

Lens culinaris MEDIC, ssp. macrosperma (BAUMG.) 
BARULINA - Lencse: 1 db mag 

Legnagyobb szélessége: Vastagsága: 
3,07 mm 1,21 mm 

A szenült mag kerek körvonalú, lapított. Majdnem 
fele hiányzik. Az ép oldal maghéja és köldöke sérült, 
töredezett. 

Kisázsiában a korai neolitikum óta termesztik a 
Lens culinaris MEDIC, ssp. microsperma BAUMG. 
alfajt, melynek átmérője 2,5-3-5 mm között van és 
csaknem ugyanolyan magas.110 l l í Innen került 
Görögországba, ahonnan a neolitikus népességek a 
Kárpát-medencébe is elhozták vetőmagját.112 1 1 3 

Azóta termesztésével számolni kell hazánk területén. 
A Fenékpusztán feltárt castrum i. sz. 455-re datált 
égési rétegéből még kismagvú változatot mutatott ki 
FÜZES Miklós, de köztük már megjelent néhány 

19. ábra. Abb. 19. 
Lens culinaris MEDIC, ssp. macrosperma (BAUMG.) 
BARULINA - semen. 

szem közönséges lencse (Lens culinaris MEDIC, 
ssp. macrosperma (BAUMG.) (BÁRUL.) magja. 

Pisum sativum L. ssp. sativum var. typicum BECK -
Vetési borsó: 11 db mag 

Átmérője : 
4,29 mm 

Min: 3,87 Max: 4,65 

20. ábra. Abb. 20. 
Pisum sativum L. ssp. sativum var. typicum BECK - semen. 
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Valamennyi szem sérült. Az eredeti gömbölyű alak 
csak egy esetben maradt meg, a többi száradás és szé
nül és hatására szögletessé vált, az egyik pedig szik-
levelekre szét is nyílt. 

Ma a borsó élelemnövény, a homoki-, vagy mezei 
borsó pedig takarmánynövény.114 

A kisázsiai korai neolitikumban már termesztet
ték a borsót, de már az arató-népességek is tömege
sen gyűjtötték.115 

Az újkőkori Kárpát-medencéből eddig még nem si
került kimutatni, de a környező területek analógiája 
alapján, ez csak kutatási hiányosságnak fogható fel. 
A bronzkori vatyai kultúra idejétől kezdve gyakori 
lelet.116 FÜZES Miklós Keszthely-Dobogón IX. 
századi gödörből gyűjtötte. 

A bronzkorban Magyarország és Svájc területén 
talált borsószemek 3 ,7^ ,9 mm átmérőjűek. A vas
korra a borsó már Németországban is igen elter
jedtté vált, sőt Skandinávia déli részében is termesz
tették. Az ókori görögök és rómaiak ugyancsak kul
tiválták. A középkori írásos emlékek egy kisebb mag-
vú „mezei borsó"-t és egy nagyobb magvú „kerti 
borsó"-t különböztetnek meg.1 x 7 

2. Gyomnövények 

A kultivált szántóföldi- és konyhakerti növények 
gyomfajainak termései, magjai tartoznak ide. 
Agrostemma githago L. - Konkoly.211 db mag 
Átlagméret: 50 db alapján 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
2,69 mm 2,11 mm 2,83 mm 
Min: 2,28 Max: 3,05 Min: 1,85 Max: 2,37 Min: 2,14 

Max: 3,52 
A kivétel nélkül szenült magvak azokból a szelvé
nyekből kerültek elő, amelyekben jelentős számú 

21. ábra. Abb. 21. 
Agrostemma githago L. - semen. 

22. ábra. Abb. 22. 
Agrostemma githago L. semen Hordeum sp.^el összeégve. — 
Agrostemma githago L. semen mit Hordeum sp. zusammenge
brannt. 

gabonaféle (búza, árpa, rozs, zab és köles) volt. Erős 
lehetett a konkoly fertőzés, ugyanis számos esetben 
találtunk árpával, kölessel összeégett konkolymago
kat. A szögletes patkó alakú magok nem mindig jó 
megtartásúak. A hátukon levő tüskesorok több eset
ben letöredeztek, lekoptak. Legtöbbjük égés követ
keztében felpuffadt. Némelyiken a maghéj is felrepe
dezett és láthatóvá vált a mag fényes sziklevele. 

A konkoly ma már az egész földön elterjedt gabo
nagyom. Csírájának szaponin toxin (ideg- és izombé
nító) tartalma miatt mérgező. Ezért az ilyen gabona 
fogyasztása, vagy feletetése igen veszélyes.118 

Elsősorban őszi csírázású gyomnövény. Igen nagy 
károkat tud okozni a vetésben azáltal, hogy a kultúr
növényt termőhelyéről kiszorítja.1 x 9 A kisázsiai 
növénytermesztéssel egyidős gyom, amelyet hazánk
ba az újkőkori gabonával hurcoltak be.120 

A konkollyal fertőzött gabonát felhasználása előtt 
tisztítatni kellett, de ez szórással, szeleléssel nem volt 
megoldható, szitálással is csak gyéríteni lehetett szá
mukat, így válik érthetővé, hogy miért fordult elő a 
konkoly magja viszonylag nagy számban a gabonafé
léket tartalmazó szelvényekben. 
Avena fatua L. - Héla zab: 14 db cum caryopse cor-
ticata, 7 db palea fragmentum 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
8,19 mm 1,76 mm 1,41 mm 
Min: 7,29 Max: 9,66 Min: 1,35 Max: 2,01 Min: 1,03 

Max: 1,82 
A hosszúkás alakú toklászos szemek szenültek. A 
tokiászok sérültek, a háti tokiász szálkája letörött. A 
szemtermés talpi része oldalról ferdén levágott, patkó 
alakú. Abból a szelvényből kerültek elő, ahonnan a 
legtöbb árpa- és zablelet származik. Feltehetőleg ezen 
kultúrfajok gyomnövénye volt. 

Korábban az Avena fatua L.-t tartották a zab ősé
nek, de bebizonyosodott, hogy csak másodlagos 
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23. ábra. 
Avena fatua L. - cum caryopse corticata. 
Ventralis nézet — ventrale Ansicht. 

Abb. 23. 

ki. Mivel a gabonával együtt faszenült, nem spontán 
egyedből, hanem gyomnövényből származik. 

A rozsnok fajok, különösen a gabona rozsnok 
(Bromus secaünus L.) a gabonafélék, de elsősorban a 
búza gyomnövényeként ismert. Vetőmaggal és zoo-
choriával terjed. Fenológiája - hasonlóan a kon
kolyhoz - sok ezer év óta a gabonafélék életritmu
sához igazodik. Így alacsony hőmérsékleten csírázik, 
velük együtt érleli be magját. Leginkább ott találha
tó, ahol rendszeres talajművelést folytatnak és folya
matosan termesztenek gabonát. Zömében ősszel csí
rázik, kisebb hányadában tavasszal. Hamar elszaporo
dik, ilyenkor komoly károkat okoz.124 

Egyik legrégibb gyomunk, melynek ősalakja egye
lőre még ismeretlen. SOÓ Rezső archaeophytának 
tartja a következő Bromus fajokat; B. sterilis L., B. 
tectorum L., B. arvensis L., B. secalinus L.125 Meg
ítélésünk szerint a közismert gyomok a kultúrán kí
vüli területeken csak szubspontán növények. 

SCHWANITZ, Franz így ír: „a Bromus secali
nus a rozs kísérő gyomnövényeként szerezte meg a 
szilárd kalászorsó és a nagymagvúság tulajdonságait, 
bár ettől még nem vált kultúrnövénnyé."12 6 

Hazánk területén a Bromus fajok jelenléte már a 
neolitikumban kimutatott.12 7 

A Bromus sp. életformáját ismerve nem tévedünk, 
ha előfordulása alapján őszi búza gazdanövény veté
sét tételezzük fel. Csekély mennyiségét könnyen 
magyarázza az a tény, hogy szeleléssel eltávolítható a 
vetőmagból. 

típus. Ezen ősi sztyeppnövény a termesztett gabona
félékkel az idők folyamán mindinkább nyugatabbra 
került.121 

A vetésekben elég gyakori, vetőmaggal terjedő 
archaeophyta. A zab vetőmagjából nem távolítható 
el. Hazánkban dél felé haladva egyre nagyobb terüle
teken hiányzik.122 Ez ellene mond származásának, 
hiszen általában mediterrán eredetű fajnak tartják. 
SZABÓ László így ír róla: „főleg tavasszal csírázó, 
ezért inkább a tavaszi gabonákban és a kapáskultú
rákban jelentős gyomfaj. Néha a későn vetett rozs
ban és búzában is megtalálható."12 3 

Bromus sp. - Rozsnok: 2 db caryopsis nuda 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
4,56 mm 0,89 mm 0,75 mm 
Min: 4,04 Max: 5,08 Min: 0,76 Max: 1,01 Min: 0,62 

Max: 0,87 
Mindkét szemtermés szenült és erősen sérült. Hiá
nyos voltuk miatt fajra történő meghatározásuk nem 
lehetséges. A tokiász a szemekről letöredezett. A 
csupasz szemek hosszúkás alakúak. Az egyik szem 
háti oldalának fele hiányzik, csúcsi vége kihegyezett. 
A másik szem csúcsi vége fertén levágott. Ennél a hasi 
oldal fele hiányzik. Mindkettő alapi része lekereke
dő. Csírapajzsuk megnyúlt, ovális alakú. A csíra gyö-
köcskös része túlnyúlik a szemen. Az égés következ
tében a mély hasi barázda mindkettőnél felnyílt. 
Mindkét szemet gabonát tartalmazó rétegből mosták 

24. ábra. 
Bromus sp. 

Abb. 24. 
caryopsis nuda. 
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Melampyrum cfr. arvense L. - Mezei (?) csormolya: 
2 db mag 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
3,93 mm 2,00 mm 1,75 mm 
Min: 3,92 Max: 3,93 Min: 1,98 Max: 2,02 Min: 1,71 

Max: 1,78 

25. ábra. Abb. 25. 
Melampyrum cfr. arvense L. — semen. 

Mindkét mag szenült, de ép. Maghéjuk fényes. Az 
egyik mag egyenes tengelyű, míg a másik kissé haj
lott. Hasi oldaluk ormós kiemelkedésű, kétoldalt ba
rázdával. Csúcsuk és alapjuk legömbölyített. 

A mezei csormolya rét- és szántóföldi gyom, de a 
legelőn is előfordul. Itt kártétele kisebb.128 SCHER-
MANN Szilárd így ír róla: „búzában kellemetlen, 
mert hasonló alakja és nagysága miatt abból nehezen 
tisztítható ki. Kemény magját az őrlés csak összela
pítja, ezért a lisztbe ma már ritkán kerül. Ha bekerül: 
a liszt és kenyér ibolyaszínűre festődik."129 

Hazánk területéről az első archaeobotanikai ada
tunk a fajra vonatkozóan mindezidáig csak a bronz
korból van.130 

Papaver rhoeas L. - Pipacs: 1 db mag 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
0,86 mm 0,66 mm 0,74 mm 
A szenült és sérült mag vese alakú. Maghéjának faj-
specifikusan hálózatos szerkezete ma már csak itt-
ott ismerhető fel. 

A pipacs talajban nem válogatós. Vetésekben, utak 
mentén gyakori. A gabonafélék közül elsősorban 
a búzát fertőzi. Főként ősszel csírázik. A csíranövény 
áttelelés után a gabonával együtt fejlődik. Csírázó-
képességét hosszú ideig megőrzi.131 Az újkőkorban 
Kisázsiából került vetőmaggal Európába. Éppen ezért 
fölöttébb meglepő, hogy hazánk területéről az eddigi 
első régészeti-növénytani maglelete csak a XVIII. 
század második feléből származik!132 

Jelen esetünkben is gabonát károsító gyomként 
fordul elő. 

26. ábra. Abb. 26. 
Papaver rhoeas L. — semen. 

Polygonum cfr. persicaria L. - Baracklevelű (?) 
keserüfü: 3 db makk 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
2,63 mm 1,94 mm 0,64 mm 
Min: 2,48 Max: 2,77 Min: 1,89 Max: 1,98 Min: 0,57 

Max: 0,71 
A makkok szenültek, különböző megtartásúak. De 
mindegyik megegyezik abban, hogy rajtuk többé-
kevésbé felismerhető a három él és az ormó. Laposan 
féldomborúak, mindkét végük röviden kihegyezett. 
Előfordulásuk nedves szántóföldre utal. 

A baracklevelű keserűfű nedves helyeken, szántó
földön, tarlókon, de kapásnövények között is előfor
dul. A herefélék, füvek, de a sárgarépa vetőmagjában 
is gyakori.133 

Legrégebbi előfordulása hazánk területén a 
népvándorlás korából ismert.134 

A makkocskák a környék szántóföldjeinek nedve
sebb részén élt gyomnövényről származnak. 

27. ábra. Abb. 27. 
Polygonum cfr. persicaria L. - glans. 
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Raphanus raphanistrum L. - Repcsény retek: 1 db 
mag 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
3,02 mm 2,56 mm 2,52 mm 
A szenült mag széles obovális alakú, kissé összenyo
mott. Alapja szögletesen levágott. Felülete sima. 

A repcsény retek mediterrán eredetű szántóföldi 
gyomnövény. Ma már mindenütt elterjedt.135 Mag
ja a gabonafélék vetőmagjában gyakori.1 3 6 

Mindezidáig magyarországi régészeti leletekből 
nem kimutatott. 

28. ábra. 
Raphanus raphanistrum L. 

Abb. 28. 

caryopsis Secale silvestre HOST. - Vadrozs: 1 
nuda 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
5,73 mm 2,25 mm 1,82 mm 
A szenült, csupasz szem lándzsa alakú. Oldalról 
összenyomott. 

A vadrozs eurázsiai faj, turáni Ül. kontinentális 
jelleggel. Hazánk területe a faj legnyugatibb előfor
dulása.137 Elsősorban a Duna-Tisza közének és Bel-
ső-Somogy homokbuckáinak növénye.1 3 8 

A régészeti korokból származó leletanyagok tanú
sága szerint hazánk területén a faj még csak a római 
korban139 és a római kori barbarikumban140 kimu
tatott. 

Fonyód-Bélatelepen is valószínű útmenti taposá-
sos társulásból került a gabona közé. 

29. ábra. 
Secale silvestre HOST. 

Abb. 29. 
caryopsis nuda. 

Stachys cfr. annua L. - Tarlóvirág (?): 1 db makkocs-
ka 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
1,28 mm 0,84 mm 0,82 mm 
A szenült makkocska széles obovális alakú, töve tom
pán kúpos. A csúcsa enyhén összenyomott. Háti 
irányú lapítottsága égés miatti felpuffadása következ
tében alig észlelhető. Oldalélei tompák, de a mak
kocska alapi része felé már határozottabban látsza
nak. A talpheg nyomai nehezen vehetők ki, de fel
tétlenül háromszög alakra emlékeztetnek. A mak
kocska felülete ép és finoman gödrös. 

A tarlóvirág a szántóföldeken közönséges. A ma
gyar lucerna vetőmag egyik legjellemzőbb gyom
magja.141 Ez a vetésben kelő és a tarlón virágzó 
síksági faj Közép-Európában archaeophyta, szubnie-
diterrán eredetű.142 

Hazánk területéről magjait először csak a római 
korból találták meg.143 

Stellaria cfr. graminea L. - Réti (?) csillaghúr: 1 db 
mag 
Hossza: Szélessége: Magassága: 
1,38 mm 1,22 mm 0,52 mm 
A szenült mag Rumex cfr. hydrolapathum HUDS. -
Tavi (?) lórom töredékével összeégve került elő. A 
mag kerek alakja a kissé kiálló gyököcske irányába 
némileg megnyúlt. Pereme lekerekített, oldala dom
ború. Közepe beesett. Felületén bibircsek maradvá
nyai ismerhetők fel. 
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A réti csillaghúr elsősorban a réteken jellemző, 
de a szántóföldön is előfordul. Különösen a herefé
lék vetőmagját fertőzi.144 Eurázsiái faj, a síkságtól a 
szubalpin tájig társulásalkotó.145 

Hazai régészeti—növénytani leletekből ezidáig még 
nem mutatták ki. 
Vicia cfr. grandiflora S COP. - Szennyes (?) bük
köny: 3 db mag, 1 db fragmentum 

Legnagyobb szélessége : Magassága : 
3,70 mm 2,51 mm 

Min: 3,38 Max: 4,08 Min: 2,45 Max: 2,56 
Valamennyi mag szenült és len csészémen lapított. 
A köldök csak egy magnál látszik, s itt jellegzetesen 
barázda szerű. Az egykoron éles perem valamennyi 
magnál lekopott. 

A szennyes bükköny közönséges és parlagon, 
kalászos vetésekben elterjedt gyom, délkelet-európai 
faj.146 

ÚJVÁROSI Miklós a következőket írja a szennyes 
bükkönyről; „Mivel ősszel és kora tavasszal csírázik, 
az őszi gabonákban, különösen a búzavetésekben 
gyakori".147 A faj tehát ismét inkább őszi kalá
szosokra utal. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy valamennyi Vicia 
faj magja gabonát tartalmazó szelvényből került elő. 

Hazai régészeti feltárásból eddig még nem mutat
ták ki. 
Vicia cfr. tetrasperma (L.j SCHREB. - Négymagvú 
(?) bükköny: 1 db mag 

Hossza : Legnagyobb szélessége : 
2,04 mm 1,86 mm 

A szenült mag majdnem gömb alakú, de égés követ
keztében a köldökkel ellentétes oldala felé defor
málódott. A maghéj egészben csak az egyik oldalon 
maradt meg, de felülete itt is sérült. 

A négymagvú bükköny eurázsiai (-mediterrán) 
eredetű faj, Közép-Európában archaeophyta.148 

ÚJVÁROSI Miklós a következőket írja róla; „. . .in
kább cserjés helyeken, réteken, erdők szélén szokott 
előfordulni az egész országban, de főleg a Dunántú
lon, ahol a vetésekben is megtalálható (kalászosok
ban)".149 

A balatonparti turzáson élt cserjésből, erdősze
gélyből származtatjuk. 

Magyarországon először a bronzkorból mutatták 
ki magját.150 

Vicia cfr. villosa ROTH. - Szöszös (?) bükköny: 
3 db mag 

Legnagyobb szélessége: Magassága: 
2,87 mm 2,81 mm 

Min: 2,81 Max: 2,96 Min: 2,80 Max: 2.81 
A szenült és erősen sérült mag alakja gömbhöz köze
lítő. Sem a köldöke, sem a köldökpúpja egyik magnak 
sem látszik. 

SOÓ Rezső szerint a szöszös bükköny dél-eurázsiai 
(-mediterrán) eredetű faj, Közép-Európában nagyrészt 
neophyta.151 

MÁNDY György viszont a szöszös bükköny elsőd
leges géncentrumát Elő- és Nyugat-Ázsiába, a másod-

0 4 l 

30. ábra. Abb. 30. 
Vicia cfr. villosa ROTH. - semen. 

lagos géncentrumát pedig a Földközi-tenger vidékére 
teszi.152 

Homokon, vetésekben közönségesen előfordul, de 
takarmánynövénynek is termesztik.15 3 

Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy Magyar
országon régészeti leletekben előfordult volna. 

V. KÖVETKEZTETÉSEK FONYÓD-BÉLATELEP 
ÁRPÁD-KORI TELEPÉNEK 
NÖVÉNYTERMESZTÉSÉRE 

A régészeti korokból előkerülő növényi leletek 
közül elsősorban a gabonafélék és a gyomfajok azok, 
amelyek olyan mennyiségben fordulnak elő, hogy 
azokból számottevő következtetéseket vonhassunk 
le. A gabonafajok életfeltételeinek adott volta hozzá
segít minket egy-egy régészeti kor növénytermesztési 
ismereteinek rekonstruálásához. 

Az archaeobotanikai feldolgozásnak különösen 
akkor nő meg a jelentősége, ha az előkerült növé
nyek termesztésére, feldolgozására semminemű, vagy 
csak igen kevés régészeti lelet és leírás utal. Jelen ese
tünkben ez fokozottan áll fenn. 

A Kárpát-medencében a neolitikumtól kezdve 
folyamatos a növénytermesztés. Adataink alapján 
úgy tűnik, koronként más-más gabonaféle töltött be 
vezető szerepet. Kezdetben a mai legfontosabb ke
nyérnövényünk, a közönséges búza (Triticum aesti-
vum L.) szemtermései jóval kisebb jelentőségűek vol
tak. A római kortól tisztán, vagy rozzsal keverten egy
re gyakrabban fordul elő. 

A Triticum aestivum L. és a Triticum aestivum L. 
ssp. aestivo-compactum SCHIEM. egyaránt hexaploi-
dok(n = 21). 
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Nem véletlen, hogy az agrotechnika fejlődésével a 
hosszabb tenyészidejű, de nagyobb terméshozamú és 
beltartalmi értékű, a hexaploid, vagy tönköly sorozat
ba tartozó közönséges búza egyre inkább kiszorítja 
az alakort, a tönkét és a kölest. Ez annak ellenére 
történik, hogy az említett két pelyvás búza és a köles 
rövidebb tenyészidejűek, s hogy gyakorlatilag bizo
nyos területeken mindmáig megmaradt termesztésük. 

A hazai növénytermesztés múltjával foglalkozó 
kutatók szerint az Árpád-korban a legfontosabb ke
nyérnövény a köles volt.154 15 5 

Az archaeobotanikai kutatások azonban ezt nem 
erősítik meg. A feltárások azt mutatják, hogy a 
Kárpát-medencében a neolitikum óta a toklászos- és a 
csupasz árpa egyidejűleg fordul elő a pelyvás búzafa
jokkal (alakor, tönké) és a közönséges búzával. Lele
teink bizonysága szerint, a köles köbtartalma a ké
sőbbi korokban sem haladja meg a többi gabonafé
léét. 

Az általunk vizsgált korból Tiszaörvényről, egy 
Х1-ХШ. századi falu feltárásából került elő nagyobb 
mennyiségben toklászos köles, a X-XIII. századi Kar-
doskút település egyik feltárt kemencéje alatt csak 
néhány köles szemtermést találtak, a Budapest I. 
Uri u. 40. sz. alatti XIII-XIV. századi kútban gyü
mölcsmagvak között volt köles, de egyik esetben sem 
számottevő mennyiségben.156 

Lelőhelyünkön, a Fonyód-Béla tele p-i ásatásból 
származó köles darabszáma is alig haladja meg a búza 
mennyiségét, hiszen a köles és a búza aránya csak 
1,1 : 1. Mérete miatt azonban a búza térfogatának 
csak tört részét jelenti a közeli darabszám egyezés! 
A köles szemtermése alapján nem tudjuk eldönteni, 
hogy azok fő-, vagy másod-vetésből származnak-e? 
Pedig a kérdés alapvető, mivel a földművelés színvo
nalára lehetne segítségével következtetni. 

Ásatásunkból nagy mennyiségben kerültek elő a 
közönséges búza szemtermései. Morphológiailag és 
arányában ezek megegyeznek a recens búza szemter
mésével. Méretei (hosszúság, szélesség,, magasság) 
azonban a jelenleg termesztett közönséges búza szem
termésének alsó határát érik csak el. Feltűnő viszont 
a méretbeli hasonlóság az egyazon korból származó 
búzaleletek között. Megközelítően azonosak méretei 
a szomszédos országok hasonló korú közönséges 
búzaleleteivel.15 7 

A közönséges búza csírapajzs felé kiszélesedő tí
pusa Fonyód-Bélatelepen kívül Sopron IX-X. száza
di 1. lelőhelyéről és a X. századi Hont-i ispánsági vár 
területéről is előkerült. Viszont a csírapajzs felé nem 
kiszélesedő típus Fonyód-Bélatelepen kívül e korból 
csak Sopron IX-X. századi 1. lelőhelyéről ismert.1 S8 

Az árpa (lásd később) mellett a közönséges és a 
törpe búza volt a fő termény, hiszen a búzaliszt olyan 
arányban tartalmaz fehérjét és szénhidrátot, amit az 
emberi szervezet legjobban hasznosít. A belőle készült 
lepény, kenyér, sült- és főtt tészta könnyen emészt
hető. A búza őri és mellékterméke a korpa, mely érté
kes takarmány. Szalmája alomanyag. A pelyva és a 

törek pedig takarmányba kerülve állatok élelme
zésére használható fel. Termesztése biztonságos, 
munkaerő-szükséglete viszonylag alacsony.159 A Kár
pát-medence szélsőséges időjárási viszonyai — hideg és 
csapadékos tél, meleg és száraz nyár — jó minőségű 
búzát eredményeznek.160 

A közönséges búza caryopsisa csépléssel minden 
nehézség nélkül kinyerhető. Természetesen arra 
nem lehet válaszolni, hogy mennyire pergett a Fo-
nyód-Bélatelep-i búza. Azt sem tudjuk eldönteni, 
mivel a gabonafélék szemtermései együtt kerültek elő; 
a közönséges búzát és a törpe búzát külön-külön, 
vagy együtt termesztették, esetleg rozzsal vegye
sen.161 A törpe búza - közönséges búza aránya 1,1 : 
1. Ez azt mutatja, hogy a törpe búza nemcsak egysze
rű „kísérője" volt a közönséges búzának.162 Ugyan
akkor ilyen nagyarányú előfordulása e korban szokat
lan, talán a magyarság korábbi szállásterülete felé mu
tat? 

Búzaleletünk faszenült, térfogat torzulása miatt 
nem tudjuk elvégezni rajta azokat a vizsgálatokat, 
amelyekből a sikértartalomra, hektolitersúlyra, 
ezermagsúlyra, fajtacsoport azonosságra stb. 
következtetnénk.16 3 

Azt sem lehet biztonsággal megmondani, hogy az 
itt termesztett búza őszi volt-e? De azt sem lehet 
kizárni, hogy ,,járóbúza" volt.164 

A tavaszi búzát a múltban is ritkán vetették. 
Egyrészt nem volt olyan biztos, mint az őszi, s a be
takarított termény is kisebb értékű volt. Inkább csak 
olyan helyeken termesztették, ahol a zord tél miatt 
rosszul telelt az őszi búza. Különösen jó minőségű 
talajt igényelt, hogy a rövid idő alatt kifejlődő növény 
tápanyag-ellátottsága biztosítva legyen.1 65 l 6 6 

A törpe búza (Triticum aestivum L. ssp. aestivo-
compactum SCHIEM.) a közönséges búza alfaja. 
Hozama kisebb a törzsalak múltszázadi termés
átlagainál. Kalásza biztonsággal, szemtermése álta
lában jól elkülöníthető a közönséges búzáétól. Néha 
azonban olyan intervallumba tartoznak bélyegei, 
hogy megkülönböztetésük komoly akadályba ütkö
zik. Béltartalma néha kedvezőbb a törzsalakénál, de 
alacsonyabb terméshozama miatt kipusztult, s így 
visszakeresztezéssel kellett előállítani. Uralkodó búza
faj soha nem volt területünkön jelentős aránya e lelő
helyen meglepetést keltő. 

Leletegyüttesünk ,,B" típusü törpe búzája némi 
hasonlóságot mutat a keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem fajtamegőrző termesztésében található törpe 
búzával. A méretarányokban fennálló különbség 
mintegy 20% a recens törpe búza javára. Ez geneti
kai, edafikus és klimatikus különbözőséggel magya
rázható. 

A búza mellett a másik fontos kenyérnövényünk, 
a rozs szemtermése is számottevő mennyiségben ke
rült elő lelőhelyünkön. A búza — rozs aránya 2,8 : 1 . 

A búzán kívül a rozs lisztje is tésztaképző. 
Mégis inkább búzalisztbe keverik, mintsem tisztán 
használnák.167 A rozslisztből készült kenyeret ola-
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jos növények pl. Carum carvi L., Camelina sativa (L.) 
CR. magjával szokták ízesíteni. Lehetséges, hogy ez a 
középkori ,,fyues kinier" (füves kenyér).?168 

Fonyód-Bélatelepen csupasz- és toklászos kétsoros 
árpát, valamint toklászos hatsoros árpát termesztet
ték. Az árpa és búza aránya 5,2 : 1. A hatsoros árpa 
és a kétsoros árpa egymáshoz viszonyított aránya 
4,1 : 1. A toklászos kétsoros árpa és a csupasz kétso
ros árpa aránya pedig 2,5 : 1. 

A toklászos árpákból hántolás és őrlés útján, a 
csupasz árpákból pedig hántolás nélkül, őrléssel nyer
hető emberi fogyasztásra alkalmas dara.169 Az árpa
lisztet általában adalékanyagnak használják a búza
liszthez („árpakenyér"). Hántolás nélkül fontos ta-
kamány, főleg állatok hizlalására használják, kisálla
tok is szívesen fogyasztják. 

Lelőhelyünkön zabot is termesztettek még, min
den valószínűség szerint takarmányozási céllal, de 
emberi fogyasztásra is alkalmas, zabkásának elkészít
ve.1 7 0 A búza és a zab aránya 17,0 : 1. 

A fent említett gabonafélék Árpád-kori termésát
lagait nem ismerjük. Mégis bizonyos következtetése
ket tehetünk, ha figyelembe vesszük a középkori ekés 
földművelés fejlődését és a növénytermesztésnek a 
XVI. század 30 éven keresztül vizsgált termésátlagait. 
Ebben az időintervallumban a paraszti gazdaságokra 
vetítve búzából az elvetett háromszorosa, árpából az 
elvetett kétszerese, rozsból az elvetett ötszöröse, 
zabból pedig az elvetett háromszorosa termett 

1 7 1 

meg. 
Az Árpád-korban azonban még ezeknél is alacso

nyabb termésátlagokkal kell számolnunk. 
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FERENC GYULAI 

PFLANZENBAURESTE AUS DER ÁRPÁDEN-ZEIT (X. JAHRHUNDERT) IM SIEDLUNGSGEBIET 
DES BALATON (PLATTENSEES) 

Ein noch zu junger, insgesamt nur 130 Jahre alter Wis-
sensweig ist die Paläoethnobotanik, die versucht, aus den bei 
Ausgrabungen gefundenen Pflanzenresten die Pflanzenbau
kultur unserer Vorfahren zu erkennen. 

Ich habe zur Zeit die Pflanzenreste aus der Árpáden-Zeit 
im Siedlungsgebiet Fonyód-Bélatelep aufgearbeitet. Wie 
die Wasserstandsdaten der Plattenseegeschichte zeigen, kann 
man das Lebensalter dieses Siedlungsgebietes auf die Mitte 
des X. Jahrhunderts festlegen. Vorher haben die Archäologen 
das Lebensalter des Gebietes auf das IX-XHI. Jahrhundert 
datiert. 

Im sogenannten „Nyíres dűlő" von Fonyóder Nagyberek 
war die erste archäologische Ausgrabung im Jahre 1934. 
Dabei hat man auf einer aus dem Moor herausgragenden Insel 
4 aus Holz gearbeitete Stücke (Gebäudereste) gefunden. 
Damals konnte man auf der mit Sumpf und Schilf umgebe
nen Anhöhe stehen. Unter den aussergewöhnlichen Keramik
bruchstücken, die die Archäologen ausgruben, fanden sich 
auch landwirtschaftliche und andere Werkzeuge. Aber diese 
und das umfangreiche botanische Material, das damals nicht 
aufgearbeitet wurde, ist im II. Weltkrieg zum grössten Teil 
vernichtet worden. 

Die Ausgrabung im Jahre 1981 hat auch keine Ergebnisse 
gebracht, weil zu dieser Zeit das Gebiet mit Häusern bebaut 

war. Ergiebige Funde hat die Ausgrabung im Jahre 1964 
gebracht. Diesmal haben die Archäologen die Reste eines 
Holzhauses und eines davorliegenden Wirtschafthofes ausge
graben. Es wurden dabei Keramikbruchstücke, Tierknochen 
und einige Werkzeugfragmente gefunden, aber schlüssige Er
gebnisse hat nur das botanische Material gebracht. 

Da ausser den Samen und Körnern sehr wenige archä
ologische Funde auf den Pflanzenbau hinweisen, wurde des
sen paläoethnobotanische Bearbeitung besonders wichtig. 

Die bei der Ausgrabung gefundenen Samen gehören in die 
Gruppe der „echten" bzw. „direkten" Pflanzenreste, die alle 
durch Feuer in Holzkohle verwandelt wurden. Das Anhäu
fen des Huminstoffes (die Vertorfung) hat für uns die Pflan
zenreste in ausgezeichnetem Zustand erhalten. Dank der 
gewissenhaften Methodik des Sammeins und der verschiede
nen Konservierungstechniken sind die Kennzeichen der Sa
men und Körner auch nach längerer Lagerung im Balatoni 
Museum in gut erkannbarem Zustand erhalten geblieben. 

Aus dem gefundenen Zustand der Getreidemenge können 
wir darauf schliessen, dass es in gedroschenem und gerei
nigtem Zustand war, als die Feuersbrunst es vernichtete. 
Man konnte nämlich keine S pica- und Rachis-Fragmente 
nachweisen. 
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Bei der Bearbeitung des Fundmaterials habe ich die ver
gleichende morphologische Untersuchungsmethode ange
wandt. Im Laufe der Arbeit gelang es mir, 179 000 Stück 
Samen von 24 Pflanzenarten herauszufinden. 

Bei dieser Untersuchung habe ich 8 Pflanzenarten ge
funden, die in der paläoethnobotanischen Literatur von 
Ungarn zum erstenmal vorkamen, obwohl man mit ihren 
Vorkommen auf Grund von arealgeographischen Daten rech
nen konnte. 

Die ehemaligen Einwohner von Fonyód-Bélatelep haben 
uns die Getreidearten Triticum aestivum L., Triticum aes-
tivum L. ssp. aestivo-compactum SCHIEM., Hordeum dis-
tichon L. convar. nudum (L.) ROTHM., Hordeum vulgare L. 
convar, hexastichon (L.) ALEF., Seeale cereale L., Avena 
sativa L. gezüchtet. Triticum aestivum L., Triticum aestivum 
L. ssp. aestivo-compactum SCHIEM, und Seeale cereale L. 
sind ebenso in zwei Variationen vorgekommen. 

Ihre typische Ackerfeldpflanze war Panicum miliaceum 
L. Die zahlreichen Körner beweisen ihre Zucht. Auf den 
Anbau von Gemüsepflanzen verweisen die Samen der Lens 
culinaris MEDIC, ssp. macrosperma (BAUMG., В ARU LINA), 
Pisum sativum L. ssp. sativum var. typicum BECK. Man kann 
sich auch vorstellen, dass die Cannabis sativa L. gezüchtet 
haben. Es kann sein, dass Chenopodium album L. auch 
gezüchtet wurde, weil in einem bestimmten Abschnitt des 
Grabungsgebietes eine so grosse Menge der Samen dieser 
Pflanze gefunden wurden dass man darauf schliessen kann, 
dass sie hier nicht nur als Unkraut auftrat. 

Die grosse Zahl einzeln vorkommender Unkräuter, sowie 
die Vielzahl der Arten verweisen auch auf den Pflanzenbau. 
Bedeutend ist vor allem die Infizierung des Getreides durch 
Agrostemma githago L. und Avena fatua L. Das ist besonders 
interessant, denn unsere Vorfahren haben das geerntete 
Getreide gereinigt, daraus lässt es sich erklären, dass andere 
Unkrautpflanzen in sehr niedriger Menge festzustellen sind, 
sowie Bromus sp., Melampyrum с fr. arvense L., Papaver 
rhoeas L., Polygonum cfr. persicaria L., Raphanus raphanist-
rum L., Stachys cfr. annua L., Stellaria cfr. graminea L., 
Vicia cfr. grandiflora SCOP, Vicia cfr. villosa ROTH. 

Nach Meinung der Fachliteratur war die Hirse in den Ár-
páden-Zeit die wichtigste Brotpflanze. Aber die paläoethno-
botanische Forschung ergibt etwas anderes, die Hirse war 
eine wichtige, aber nur eine der Brotpflanzen von Fonyód-
Bélatelep. Genauso wichtig war der Weizenbau. Die vorge
kommenen Weizenkörner sind morphologisch die gleichen 
wie die heutigen, aber sie erreichten nicht deren Grösse. 
Dabei zeigen sie grosse Ähnlichkeit mit den in der gleichen 
Zeit vorkommenden Weizensorten in Mitteleuropa, 

Natürlich können wir nicht sagen ob die ehemaligen 
Bauern Triticum aestivum L. und Triticum aestivum L. ssp. 
aestivo-compactum SCHIEM. separierten, oder es vermischt 
mit Seeale cereale L. gezüchtet haben. Die grosse Menge von 
Triticum aestivum L. ssp. aestivo-compactum SCHIEM. 
zeigt, dass es nicht nur ein einfacher „Begleiter" von Triti
cum aestivum L. war. Die grosse Menge des gefundenen 
Triticum aestivum L. ssp. aestivo-compactum SCHIEM. 
lässt vermuten, dass diese Weizensorte schon in den früheren 
Siedlungsgebieten der Ungarn angepflanzt und von ihnen bei 
der Einwanderung ins Kárpátenbecken mitgebracht worden 
war. 

Die andere wichtige Brotpflanze der damaligen Zeit ist 
der Roggen, dessen Körner auch in grossen Mengen vor
gekommen sind. Es kann sein, dass die Bewohner Hordeum 
distichon L. convar. nudum. (L.) ROTHM., Hordeum vulgare 
L. convar. hexastichon (L.) ALEF. und Avena sativa L. 
ebenso zur menschlichen- und tierischen Ernährung benutzt 
haben. 

Der Ernteertrag war wahrscheinlich sehr niedrig. Auf 
Grund der Daten der Fachliteratur über die Árpáden-Zeit 
war der Ernteertrag nur 2 - 3 mal grösser als die Menge der 
gesäten Körner. 

Mit den wenigen archäologischen Funden kann man kei
ne eindeutigen Aussagen über die ethnische Zugehörigkeit der 
ehmaligen Einwohner von Fonyód-Bélatelep machen. Aber 
meine paläoethnobotanischen Ergebnisse beweisen, dass die 
unbekannten Einwohner dieses Siedlungsplatzes in der Ár
páden-Zeit (in der Mitte des X. Jh.) den Ackerbau und Pflan
zenanbau auf sehr hohem Niveau betrieben haben. 
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