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A BALATONALIGAI VASESZKÖZÖK 

A Balatonvilágoshoz tartozó balatonaligai vasesz
közök nem ismeretlenek a régészeti irodalomban, de 
félreértések, szerkesztői figyelmetlenség és elavult 
térképek használata miatt mára a leletek egy része 
„megkettőződött". A következőkben arra teszük kí
sérletet, hogy a teljes leletanyagot ismertessük és ér
tékeljük. 

Az első híradást a veszprémi Bakonyi Múzeum ré
gészeti kiállításait ismertető vezetőben olvashatjuk, 
hisz a legszebb balatonaligai tárgyak már az 1950-es 
években is szerepeltek a múzeum állandó kiállításá
ban.1 Rövid, szakszerű összefoglalást adott a Magyar
ország Régészeti Topográfiája 2. kötete: a Balatonvi
lágos 11/4. lelőhelyről megtudhatjuk, hogy a Balaton 
partján húzódó magas löszpartba bevágott szakadék 
mellett, az aligai vasúti hídtól É-ra fekvő legelőn lévő 
római kori telepet Laczkó D. már 1909-ben felfedez
te. Innen származhat a Harsányi P. által említett Cris-
pus kisbronz is.2 1950-ben az aligai móló építésekor a 
legelő egy részét, kb. 1,5 Kh területen 60 cm vastag
ságban letermelték. A földmunkák során csontvázas 
sírokat találtak és terra sigillata tálak, egyéb tálak, 
korsók, csészék töredékeit figyelték meg a felszínen. 
Ezért kérdőjellel római csontvázas temetőt feltétele
zett a leírás. Ugyanakkor jelentős mezőgazdasági 
szerszámkészletet, néhány szórványdarabot és egy 
korábban előkerült kisebb vaseszköz leletet gyűjtöt
tek be. A B. Bónis Éva által 1951-ben végzett lelet
mentő ásatás során a megbolygatott római bennszü
lött falu gödreiből 2-3. századi leletanyag került elő. 
1952-ben két kemence - az egyik kerámiaégető ke
mence volt - látott napvilágot, majd 1960-ban csator
názáskor vágtak át hulladékgödröket, amelyekből 2 -
3. századi kerámiatöredékeket és egy a 3-4. század 
fordulójára keltezhető hagymafejes bronzfibulát sike
rült megmenteni.3 (1. ábra) 

A vaseszközökről és tárgyakról helyesen állapította 
meg a leírás, hogy nem egyetlen, összefüggő lelete
gyüttesből származnak, hanem egyetlen lelőhelyről 
egyszerre begyűjtött, de részben a lelőhelyen elszórva 
előkerült anyagról van szó. A bevezetőben említett 
problémák a leírtak illusztrálására rajzban közölt vas
tárgyakkal kapcsolatosak. A szöveg szerint a 18.t. 1-

3. és 11. négy balatonaligai tárgyat mutat be: egy kö-
püs kaszát, egy aratósarlót egy csoroszlyát és egy va
sásót. A köpüs kasza és a csoroszlya azonban nem 
balatonaligai. Az előbbi azonos a Laczkó D. Múzeum 
55.217.1. ltsz. tárgyával, amelynek lelőhelye a leltár
könyv szerint Szentgál-Hárshágy puszta, és 1915-ben 
Knollmayer F. ajándékaként került a múzeumba. A 
régészeti topográfia meg is említi középkori(?) kasza
ként.4 A kasza jellegzetesen római kori tárgy és mint 
látni fogjuk az aligai anyagban három nagyon hason
ló eszköz is van. Nem úgy a csoroszlya, amely isme
retlen lelőhelyű tárgyként az 55.275.51. ltsz. alatt ta
lálható a Laczkó D. Múzeumban. Csoroszlya azonban 
nem volt a balatonaligai leletek között, s bár a leltár
könyv római korinak mondja, a valóságban jellegze
tesen későközépkori eszközről van szó. Ezek után azt 
mondhatnánk, hogy legalább a másik két tárgy, a sar
ló és az ásó balatonaligai, legalábbis a leltárkönyv 
szerint. Ez így igaz, de van még egy bökkenő: a tábla 
léptéke. A táblán ugyanis van egy cm-beosztás amely 
szerint 10 cm = 3,35 cm-rel, tehát eszerint kb. 1/3 a 
kicsinyítés. A cm skála alatt viszont az áll: „Kicsinyí
tés mérete: 2/3". Ez sajnos egyáltalán nem egyértel
mű, és mint látni fogjuk több kutatót is megtévesztett. 
A 2/3 kicsinyítés az eredeti tárgyak 1/3-os kicsinyíté
sére vonatkozik, és ha az ember 2/9 kicsinyítéssel 
számol, tehát 10 cm a rajzon = 2,23 cm-rel, akkor va
lóban az eredeti méretekhez juthat el. Mint említettük 
a csoroszlya a leltárkönyv szerint ismeretlen lelőhe
lyű, mégis foglalkoznunk kell röviden vele, mert más 
publikációban is feltűnt már balatonaligaiként. Az 
időrendhez ragaszkodva korábban írt, de utóbb meg
jelent nagy monográfiájában Balassa I. közöl egy va
lóban balatonaligai ekevasat majd ismeretlen lelőhe
lyű darabként, téves leltári számmal a csoroszlyát,5 a 
leltárkönyv alapján római koriként, és nagy méretei 
miatt (h: 62,8 cm) hasogatónak, resalonak határozza 
meg. A Balaton környéki eke alkatrészeket és ekéket 
bemutató dolgozatában újra közli mindkét tárgyat, 
méghozzá mindkettőt balatonaligaiként. Az ekevas
nál jól adja meg a leltári számot,6 a csoroszlyánál lel
tári szám nincs, a topográfiára hivatkozik és miután a 
topográfiabeli rajz helyes léptéket nem sikerült meg-
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7. áöra. A balatonaligai lelőhely 
Aôè. 1. Der Fundort in Balatonaliga 
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fejtenie méretét 41,5 cm-ben adja meg. Megjegyzi, 
hogy csak ábrázolását ismeri, de a topográfiával el
lentétben nem rajzot, hanem fényképet közöl a tárgy
ról. Feltételezi, hogy 2-3. századi.7 A közlést bonyo
lítja, hogy a képek felcserélődtek, és a későbbiekben 
ez további félreértésekhez vezetett.8 A balatonaligai-
nak átminősített csoroszlyát egy másik csoroszlyával 
együtt mutatja be a kép, de a bal oldali fotó azonos a 
topográfiában rajzban közölt tárggyal, ez a 36. kép a. 
amit ismeretlen lelóhelyűnek mond a képaláírás, lel
tári száma 55.275.450, a jobb oldaliról pedig csak azt 
írja, hogy balatonaligai és ez valóban az 55.275.450. 
ltsz. ismeretlen lelóhelyű csoroszlyát ábrázolja, 
amelynek jellegzetessége, hogy a penge éle több mint 
kétszer hosszabb a nyélnél.9 

Ezt követően 1974-ben találkozhatunk újra egy ba
latonaligai tárggyal: a vasásó rövid, pontos leírásával 
és léptékhelyes rajzának közlésével.10 

A mezőgazdasági vaseszközök fejlődéséről készí
tett disszertációmban a korábban elmondott tévedé
sekre már igyekeztem felhívni a figyelmet, és bár Sa
lamon A. engedélye alapján az értékelésben többször 
hivatkoztam a többi balatonaligia eszközre is, leírást 
csak a már publikált tárgyakról közölhettem rajz nél
kül.11 

A balatonaligai vaseszközök végeredményben J. 
Henning monográfiája révén kerültek be a nemzetkö
zi irodalomba, aki a korábbi hibákra feltette a koro
nát, és az egy lelőhelyről előkerült eszközökből két 
külön vaseszköz leletet „alkotott". A szerző a kataló
gusrészben ABC sorrendben közli a lelőhelyeket rö
vid ismertetéssel, a tárgyak típusba sorolásával, leltári 
számmal és irodalommal. Nos a katalógusban először 
Balatonaligával találkozunk,12 ez Veszprém megye, 
veszprémi járásában van, ahonnan 3-4. századi római 
telep ismert házakkal. Leletek (ez nyilván az ásatás 
során előkerült tárgyakra vonatkozna): csoroszlya, Ез 
típus, leltári szám nélkül, rajzban pedig Balassa I. 
1972-ben közölt fényképe alapján az ismeretlen leló
helyű 55.275.450. ltsz. tárgyat mutatja be;13 gyapjúfé
sűk Ql típus, ltsz. 55.211.19-20. 

Ugyanerről a lelőhelyről vaseszközlelet is ismert, 
amely a következő darabokból áll: Ekevas (Ai), ásó 
(Fi) 5 sarló (H5) 3 kasza (I2) 2 kolomp (Q4) 2 olló 
(Q5). Rajzban Balassa I. fotója alapján az ekevasat és 
Kecskés P.-Petó M. alapján az ásót közli.14 A kataló
gus ugyanazon oldalán a 24. lelőhely Balatonvilágos 
Somogy megye, tabi járásában, ahonnan 4. századi 
eszköz leletről tud, amely csoroszlyából (Ei), ásóla
pátból (Fi), sarlóból (H5) és kaszából (I2) áll. Mind a 
négy tárgyat rajzban is közli a topográfiára hivatkoz
va, annak félreérthető léptékét félre is értve. így for
dulhatott elő, hogy a balatonaligai vasásó ugyanazon 
a táblán kétszer is szerepel, csak eltérő méretben és 
némileg eltérő körvonallal.15 Valószínűleg egy elna
gyolt közigazgatási térképet használt a szerző, így 
fordulhatott elő, hogy figyelmen kívül hagyta, hogy a 
topográfia 2. kötete Veszprém megye veszprémi járá

sának régészeti lelőhelyeit dolgozza fel, és Balatonvi
lágos soha sem tartozott Somogy megyéhez. Ha az ál
tala is hivatkozott 60-61. oldalt kissé alaposabban ta
nulmányozta volna, felfedezhette volna, hogy Balato-
naliga Balatonvilágos része, ill. a jegyzetekben talál
kozhatott volna az általa már balatonaligaiként leírt 
tárgyak veszprémi leltári számaival. 

Ezek után nézzük, mit is lehet tudni a balatonaligai 
vaseszközök lelókörülményeiről, milyen tárgyakból 
áll vagy állt a lelet és miként értékelhetők ezek? 

1950 tavaszán a Rákosi üdülő építése kapcsán 
nagyarányú földmunka kezdődött a Balatonvilágos
hoz tartozó Balatonaligán. Eközben szétdúltak egy te
metőt és települési objektumokat. Minderről dr. 
Agyagási Domokos körállatorvos egy évvel később 
értesült, aki néhány lelettel felkereste a veszprémi 
múzeumot, ahonnan Mészáros Gyula régész 1951. 
április 2-án kiszállt a helyszínre és megfigyeléseiről 
jelentést készített. A Laczkó Dezső Múzeumban a to
pográfia által megadott számon (235/1951) a jelentés 
nem található meg, de egy másolatát őrzi a MNM 
Adattára a XIV. 349/1961. számon. Ebben a követke
zők olvashatók: „F. évi március hó 31-én dr. Agyagá
si Domokos balatonfókajári körállatorvos római korú 
régészeti anyagot adott át a veszprémi múzeumnak. A 
tárgyak 1 db vaslándzsatöredékből, 1 tövis nélküli 
vas csatból és több edénytöredékből állanak. A lele
tek a Balatonaliga feletti „Romlás" környékéről szár
maznak, félkörívben elmosódott sáncművel határolt 
területről. A bejelentés alapján április hó 2-án Mészá
ros Gyula muzeológus a helyszínre utazott, ahol a kö
vetkezőket állapította meg: A Romlás nevű szakadé
kos szurdok Balatonaliga felett hasít bele a partvidék
be. Romlás DK-i partja mentén elterülő hepehupás le
gelő fedőrétegét mintegy fél kataszter holdnyi terüle
ten 1950 tavaszán lefejtették és az átlag 60 cm vas
tagságú gyepes földanyagot a Balaton partjára hord
ták le, mederfeltöltés céljából. Agyagási Domokos és 
dr. Barabás Lajos balatonfókajári körorvosnak a hely
színen tett kijelentése szerint 36 koponyát olvastak 
meg a földmunkások a kitermelt anyagban. Erről 
azonban csak egy évvel a leletanyag pusztulása után, 
1951. március 28-án szereztek tudomást. 

Az április hó 2-ai gyűjtéskor tett megfigyelések: A 
lehordott rész jelenlegi felszíne hintve van római kori 
edénycseréppel. A cserépanyag változatos: Korsók, 
tányérok, csészék, díszes terra szigilláta tálak na
gyobb töredékei is előfordulnak. A római anyag közt 
elvétve fényes fekete és barna színű, sima felületű, 
bronzkori edénycsérép is akad. A csontanyag gyűjté
se 1 db emberi koponyatető töredéket, 1 felső kar
csontot és egy töredék combcsontot eredményezett. A 
cserepek és csontok mellett jóval jelentősebb az a va
seszköz-gyűjtemény, amely a lelőhelyen illetve kör
nyékén részben szétszórtan, részben csoportosan elő
került a felszínről. Csoportos anyag: 3 db nyélnyújt-
ványos sarló, 9 db sarlótöredék nyélnyújtvánnyal, 13 
db sarlópenge-töredék, 1 db gereben, 1 db nagyalakú 
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vödörfogantyú, 2 darabra törve: Ez utóbbi tárgy csak 
részben látszott ki a földből. Alatta a kiemeléskor 6 
db vékony abroncstöredék tűnt még elő. Ugyanezen 
csoporthoz tartoznak azok a töredékes tárgyak, ame
lyek a földmunkálatok során helyükből kimozdíttat-
tak és 2 méter körzetben a felszínen feküdtek: 1 db 
kisebb vaskés töredéke, 1 nagyobb vágókés darabja, 1 
db ásóvas, végül 10 db különböző kisebb vaseszköz
maradvány. 

Ettől az elrejtett vaskészlettől távolabb is kerültek 
elő eszközök: így a felásott parcella déli sarkán egy 
majdnem teljesen ép, nyélköpűs kaszavas. Ennek kö
zelében vasvéső és nyélnyújtványos sarlótöredék. A 
terület alsó, lejtős részén kis, olvashatatlan, IV. sz.-i 
bronzérem. A szakadék felőli részen egy kerek órlókó 
még a földben, eredeti helyén feküdt, csupán körvo
nalai látszottak. Közepe a használattól teljesen ke
resztülvásott. Egy másik, épebb felső korong viszont 
a szakadék szélén, fel nem tört fűben szabadon he
vert. 

Az anyag gyűjtése közben a helyszínre érkezett 
Tóth Sándor balatonaligai tanuló, aki előadta, hogy 2 
évvel ezelőtt a Romlástól nyugatra, közvetlen a sza
kadék közelében a földből kiálló vasakat talált, ame
lyekből a nagyobb darabokat felszedte és elrejtette 
egy bokor mellett. Ez az anyag most szintén előkerült 
az általa megjelölt helyen. Részei: 2 db tokos kasza, 1 
nyélnyújtványos sarló, 1 vas gereben, 1 béklyótöre
dék, végül egy kisebb ekepapucs." 

Mészáros Gyula kiszállását követően 1951. április 
5-én újra megindult a földkitermelés, amiről dr. 
Agyagási Domokos levelezőlapon értesítette a veszp
rémi múzeumot és MMOK-ot (Múzeumok és Műem
lékek Országos Központját).16 Mészáros Gyula április 
10-től újra a helyszínen dolgozott, majd a múzeum 
kérésére 1951. ápr. 14—29. között B. Bonis Éva vette 
át a leletmentés irányítását, aki munkája eredményei
ről ebben a kötetben számol be. 

A veszprémi múzeumban 1955-ben vették nyilván
tartásba a Mészáros Gy. által begyűjtött vastárgyakat. 
Leltári számuk: 55.211.1-60.17 Ez nem pont 60 esz
közt jelent, mert mint látni fogjuk több kettétörött 
tárgy külön leltári számot kapott. Mészáros jelen
tésében 56 darabról tesz említést, de ez csak azt jelen
ti, hogy a leletben legalább ennyi tárgynak kellett len
nie, hisz megnevezéssel csak a csoportos anyag sze
repel, a szórványosan talált tárgyakról semmit nem ír. 
Az azonosítást megkönnyíti, hogy Vajkai A. a múze
um akkori igazgatója 1951 őszén, tehát még az előke
rülés évében lefényképeztette a leletet és ezek az 
üvegnegatívok megvannak a Laczkó D. Múzeum fo
tótárában.18 Ezeken is éppen 60 tárgy látható, tehát az 
azonosítás egyértelmű. Ezeken a fényképeken az a 
három tárgy is látható, amelyek azóta elvesztek (2-3. 
ábra). A vaseszközöket nem a Mészáros Gy. által 
megadott csoportok szerint közöljük, mert a jelen
tésből pl. csak az derül ki, hogy három köpűs nyelű 
kasza került elő - egy a felásott parcella D-i sarkánál, 

kettő a Tóth Sándor által 1949-ben talált leletegyüt
tesből - így az 55.211.55-57. ltsz. alatti három kaszát 
csak önkényesen oszthatnánk szét a két hely között. 
A leltári sorrendet sem tarthatjuk, mert így nem ke
rülnének egybe az összetartozó darabok. Ezért az 
anyagot három csoportban mutatjuk be: mezőgazda
sági eszközök, kézműipari szerszámok, háztartási fel
szerelések és egyéb vastárgyak. 

Mezőgazdasági eszközök: 

1. Ekavas (2. ábra 1.; 4. ábra 1.; ltsz. 55.211.58.) Szinte teljesen 
szimmetrikus, lapát alakú ekevas, amelyet jól láthatóan eredetileg 
is két darabból kovácsoltak össze. Az erősen kopott eszköz alsó 
felét később nádalták, ennek a vasszalagnak a szélessége a csúcsnál 
eléri a 9,8 cm-t, a jobb vállnál 6,0, a balnál 4,3 cm széles. A penge 
alsó fele sík, a felső domború, mindkét oldalán erős kopásnyomok
kal. A köpű több mint 2 cm-t szűkül, szélessége 12,3-9,6 cm. Az 
erősebben behajlított jobb köpűszárny kopottabb. Ez és a csapot-
tabb bal váll talán arra utal, hogy az ekevasat kissé jobbra döntve 
szerelték fel eredetileg is az eketalpra. H: 20,3 cm, váll Sz: 15,1 
cm. 

2. Ásó (2. ábra 2.; 4. ábra 2.; ltsz. 55.211.59.) A korrózió követ
keztében sérült, hiányos példány. A lefelé szűkülő köpű nyitott, a 
rögzítésre szolgáló szeglyuknál kitörött. H: 10,7 cm, átm.: 4,4-3,7 
cm-től 3,7-2,0 cm-ig. A csapott vállú penge széle hiányos, nem ál
lapítható meg pontosan, hogy négyszögletes, vagy lekerekített élű 
volt-e? Az bizonyos, hogy eredetileg sem lehetett hegyes. A penge 
keresztirányban enyhén domború, belső felületén a középvonalban 
ormószerűen megvastagított. Teljes H: 27,3 cm, jelenlegi váll Sz: 
16,8 cm. 

3. Sarló (3. ábra 1.; 4. ábra 3.; ltsz. 55.211.50.) Ép, nyéltüskés 
példány. A 5,6 cm hosszú, vaskos - a tövében 0,9 x 0,6 cm kereszt
metszetű - nyéltüskéhez tompa szögben csatlakozik a nyak, amely
nek felső része élezett és ívelten megy át a pengébe. A pengető 3,2 
cm széles, fokozatosan keskenyedik a hegyig. Középtájon eltörött 
használata során. Ekkor a penge felső felén a törésnél megnyújtot
ták az anyagot, a két darabot összeszegecselték, majd összeková
csolták. Ez a művelet a felső felületen kevésbé sikerült. A penge 
keresztmetszete ívelt, felül domború, alul homorú. Jobbkezes da
rab. Az él több helyen sérült, fogazásnyom nem látszik rajta. A 
penge vége 8 cm hosszan nem élezett, hegye az él irányára merőle
gesen ellapított. Teljes H: 40,0 cm. Penge ívátm: 34,1 cm, penge 
fok V: 0,3 cm. 

4. Sarló (4. ábra 4.; ltsz. 55.211.46.) A leltárkönyv szerint a bala
tonaligai lelet része, de az 195l-es fényképen nem szerepel, így az 
együtteshez tartozása igencsak kétséges. Szinte természetesnek tű
nik, hogy a négy, gyakorlatilag ép sarló közül éppen ezt a darabot 
választották ki a topográfiában való közlésre (18.t.2.). Nyélleme
zes, nagyméretű példány. A 7,4 cm hosszú nyéllemezt nem a fa-
nyélbe szúrták, hanem a fanyél oldalán vésett vályúba illesztették. 
Felső része kiszélesedik, itt egy szegeccsel rögzítették a fanyélhez. 
A szegecselés szilárdságát még növelték általában egy alátétlemez
zel. Példányunknál csak a szegecs maradt meg, amely 2,2 cm-t 
emelkedik a nyéllemez fölé, így a nyéllemez vastagságával együtt 
kiadja a nyél eredeti átmérőjét, 2,9 cm-t. A tompaszögben hátratört 
nyak az alsó harmadától élezett, az él ívelten, a fokrész szinte szög
ben törve megy át a hosszan elnyújtott pengébe. Az épen maradt él-
részeken jól megfigyelhető a fogazás, ez alapján jobbkezes. A 
penge szélessége eléri a 4,2 cm-t, a fok vastagsága a 0,5 cm-t, és 
egyenletesen vékonyodik az élig. A penge vége 8 cm hosszan nem 
élezett, hegye az él irányára merőlegesen ellapított. Teljes H: 47,7 
cm, penge ívátm: 40,4 cm. 

5. Sarló (3. ábra 2.; 4. ábra 5.; ltsz. 55.211.49.) Sérült élű, de 
egyébként ép nyéllemezes példány. A 6,6 cm hosszú nyéllemez a 
rögzítőszegecsnél 2,1 cm széles, egyenletesen hegyesedik. Az el
görbített végű szegecs alapján 2,8 cm átmérőjű fanyélhez rögzítet
ték. A szegecs előtt elkeskenyedik és erős hátraíveléssel megy át a 
végig élezett nyakba, majd elóreívelódve az elnyújtott pengébe. 
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Fogazás nem látszik rajta, de a penge keresztmetszete alapján jobb
kezes. A penge vége 4,5 cm hosszan nem élezett, sérült hegye az él 
irányára merőlegesen ellapított. Teljes H: 34,0 cm, penge ívátm.: 
28,4 cm, legnagyobb penge Sz: 2,9 cm, fok V: 0,3 cm. 

6. Sarló (3. ábra 3.; 4. ábra 6.; ltsz. 55.211.54.)21 Csaknem ép 
példány. A nyéllemezből csak egy alig 3 cm-es darab maradt meg, 
a rögzítő szegecs csonkjával. Tompaszögben csatlakozik hozzá a 
nyak, amely végig élezett, majd ívelten megy át az elnyújtott pen
gébe. A penge vaskosabb az eddig bemutatott daraboknál, szélessé
ge még középen is eléri a 4,0 cm-t. Keresztmetszete ívelt, felül 
domború, alul homorú, és középvonalában bordaszerűen kissé 
megvastagított. Az ép élrészeken jól látszik a fogazás, ez alapján is 
jobbkezes. Hirtelen hegyesedő vége 6,5 cm hosszan nem élezett, 
hegye az él irányára merőlegesen ellapított. Mérhető H: 39,8 cm, 
penge ívátm.: 36,1 cm, penge V a középvonalban 0,4 cm. 

7. Sarlótöredék (3. ábra 4.; 4. ábra 7.; ltsz. 55.211.47.) Eredetileg 
méreteiben a 4. sarlóhoz hasonló példány, csak a penge felső har
mada hiányzik. A 9,7 cm hosszú nyéllemez, az elgörbített végű 
rögzítő szegecsnél a legszélesebb, végéig egyenletesen hegyesedik, 
ill. kissé elkeskenyedve ívelten csatlakozik hozzá a hátratört, végig 
élezett nyak, amely az élrészen ívelten, a foknál szögben törve 
megy át az elnyújtott pengébe. A penge keresztmetszete hasonló az 
előző darabéhoz, az él ép részein jól megfigyelhető a fogazás, jobb
kezes eszköz. Mérhető H: 39,8 cm, mérhető penge ív: 29,1 cm, 
penge V: 0,4 cm. 

8. Sarlótöredék (3. ábra 5.; 4. ábra 8.; ltsz. 55.211.45.) A nyélle
mez sérült, a rögzítő szegecs kitörött belőle, csak négyszögletes he
lye látszik. A tompaszögben hátratört nyak végig élezett, az élnél 
ívelten, a foknál szögben megtörve megy át az elnyújtott pengébe, 
amelynek felső fele hiányzik. A nyak és a penge találkozásánál a 
korrózió következtében átlyukadt, a többi sarlóhoz viszonyítva 
könnyű, vékony anyagból készült eszköz. A penge egyenletesen 
vékonyodik a foktól az élig. Fogazás nem látszik rajta. Valószínű
leg jobbkezes. Mérhető H: 31,7 cm, mérhető penge ív: 27,6 cm, 
legnagyobb penge Sz: 3,8 cm. 

9. Sarlótöredék (3. ábra 6.; 4. ábra 9.; ltsz. 55.211.51.) A 7,2 cm 
hosszú nyéllemez, amelyből a rögzítő szegecs kitörött, egyenlete
sen hegyesedik a végéig. A tompaszögben hátratört nyak végig éle
zett és törés nélkül megy át az elnyújtva ívelódó pengébe. A vaskos 
penge felül domború, alul homorú, szélessége eléri a 3,6 cm-t. Élén 
jól látszik a sűrű fogazás, jobbkezes. Teljes H: 33,0 cm. 

10. Sarlótöredék (3. ábra 7.; 4. ábra 10.; ltsz. 55.211.18.) A csak
nem 2 cm széles nyéllemez rögzítőszegecsének feje letörött, hegye
sedő végét 1,2 cm hosszan, makkszerűen felgörbítették. A tompa
szögben visszahajló, végig élezett nyak az előző darabhoz hasonló
an ívelten megy át az elnyújtva előrehajló pengébe, amely koráb
ban már eltörött. A törésnél elvékonyított pengedarabokat egymás
ra helyezték, összeszegecselték, majd összekovácsolták, ez a felső 
felületen kevésbé sikerült. A penge felső fele hiányzik. A korrodált 
élen fogazásnyom nem látszik, a penge keresztmetszete alapján 
jobbkezes. Mérhető H: 30,5 cm, legnagyobb penge Sz: 4,0 cm. 

11. Sarlótöredék (3. ábra 8.; 4. ábra 11.; ltsz. 55.211.48.) A 8,3 
cm hosszú nyéllemezből kitörött a rögzítő szegecs, csak négyszög
letes lyukja maradt meg. ívelten keskenyedik és nem hegyben vég
ződik. Az eddig bemutatott daraboknál nagyobb tompaszögben 
csatlakozik hozzá a végig élezett nyak, amely ívelten megy át az 
elnyújtva előrehajló pengébe. A penge nagyobbik fele hiányzik. A 
sérült élen fogazásnyom nem látszik. A vaskos penge ívelt kereszt
metszetű, felül domború, alul homorú, fokvastagsága eléri a 0,4 
cm-t, szélessége a 3,6 cm-t. Jobbkezes. Mérhető H: 29,8 cm. 

12. Sarlótöredék (3. ábra 9.; 4. ábra 12.; ltsz. 55.211.52.) A tüs
keszerű hiányos nyéllemezből a szegecs kitörött. A tompaszögben 
hátrahajló nyak fokozatosan szélesedik, felső harmada élezett, itt 
ívelten megy át az elnyújtva előrehajló pengébe, a foknál a penge 
és a nyak szinte szögben találkozik. A penge nagyobb része hiány
zik. Az élen fogazás nem látszik, de a penge keresztmetszete alap
jánjobbkezes. Mérhető H: 26,0 cm, legn. penge Sz: 5,1 cm. 

13. Sarlótöredék (3. ábra 10.; 4. ábra 13.; ltsz. 55.211.53.) Az 
előzőhöz hasonló pengéjű töredék. A nyéllemez szélesebb, egyen
letesen hegyesedik, a szétkalapált fejű rögzítőszegecs 2,8 cm hosz-

szú, ez alapján a fanyél átmérője 3,3 cm lehetett. A nyak végig éle
zett, a pengetőnél jó állapotú élen látszik, hogy eredetileg sem volt 
fogazva. Keresztmetszete alapján jobbkezes. A penge felső felüle
tén és a nyéllemez alsó felületén vésővel beütögetett vonalak lát
szanak. Mérhető H: 23,3 cm, legn. penge Sz: 4,2 cm. 

14. Sarlótöredék (3. ábra 11.; 4. ábra 14.; ltsz. 55.211.14.) A 
hegyben végződő 1,7 cm széles nyéllemezben a szegecsnek csak a 
hegyesedő csonkja maradt meg. A tompa szögben hátratört nyak 
egyenletesen szélesedik, felső fele élezett és ívelten megy át az el
őrehajló pengébe, amelynek csak a töve van meg. A foknál a penge 
és a nyak tompaszögben találkozik. Fogazás nem figyelhető meg az 
élen, a pengekeresztmetszet alapján jobbkezes. Mérhető H: 22,6 
cm, legn. penge Sz: 4,0 cm. 

15. Sarlótöredék (3. ábra 12.; 5. ábra 1.; ltsz. 55.211.13.) A hiá
nyos nyéllemezből kitörött a rögzítőszegecs, de négyszögletes he
lye jól látszik. A tompaszögben hátrahajló nyak kissé szélesedik, 
végig élezett. Már a korábbi használat során eltörött a penge és a 
nyak találkozásánál, amit a 3. és a 10. sz. sarlókhoz hasonlóan sze
gecseléssel és összekovácsolással javítottak. Emellett törött el újra, 
gyakorlatilag az egész penge hiányzik. Mérhető H: 15,9 cm. 

16. Sarlótöredék (2. ábra 3.; 5. ábra 2.; ltsz. 55.211.44.) A hiá
nyos nyéllemezből kitörött a rögzítő szegecs, de négyszögletes he
lye jól látszik. Az ívelten hátrahajló nyak felső kétharmada élezett, 
találkozása a pengével már hiányzik. Mérhető H: 13,2 cm. 

17. Sarlótöredék (2. ábra 4.; 5. ábra 3.; ltsz. 55.211.34.) Az elő
zőnél hiányosabb darab. A nyéllemeznek csak a töve maradt meg, a 
tompaszögben hátrahajló nyak végig élezett. Mérhető H: 11,1 cm. 

18. Sarlótöredék (2. ábra 5.; 5. ábra 4.; ltsz. 55.211.22.) A hiá
nyos nyéllemezből kitörött a rögzítő szegecs, de négyszögletes he
lye látszik. A tompaszögben hátrahajló nyak élezett és annyi még 
megállapítható, hogy ívelten ment át a pengébe. Mérhető H: 15,4 cm. 

19. Sarlótöredék (2. ábra 6.; 5. ábra 5.; ltsz. 55.211.54.) Egyenle
tesen ívelődve előrehajló sarlópenge, amelynek felső vége 7,5 cm 
hosszan nem élezett. Eredetileg egy olyan nagyméretű sarlóhoz tar
tozhatott, ami csak az 5. sz. sarlóval vethető össze. Éle eléggé sé
rült, de fogazás még az épebb szakaszokon sem látható. A penge 
keresztmetszet alapján jobbkezes. Mérhető H: 40,2 cm, penge Sz: 
3,0 cm. 

20. Sarlótöredék (2. ábra 7.; 5. ábra 6.; ltsz. 55.211.39.) Penge 
felső, előreívelődő darabja, hegye hiányzik. Végig élezett, épebb 
részein nyomokban megfigyelhető az egykori fogazás. Ez alapján 
jobbkezes. Mérhető H: 31,3 cm, penge Sz: 2,5 cm. 

21. Sarlótöredék (2. ábra 8.; 5. ábra 7.; ltsz. 55.211.24.) Penge 
felső, előreívelődő darabja, hegye hiányzik. Végig élezett, fogazás 
nem látszik, de a keresztmetszet alapján jobbkezes. Mérhető H: 
32,7 cm, penge Sz: 3,0 cm. 

22. Sarlótöredék (2. ábra 9.; 5. ábra 8.; ltsz. 55.211.36.) Penge 
felső harmada. A hegye nincs keresztbe ellapítva, de 9,5 cm hosz-
szan nem élezett. A fogazás legfeljebb csak sejthető, de a keresztmet
szet alapján is jobbkezes. Mérhető H: 30,4 cm, penge Sz: 2,2 cm. 

23. Sarlótöredék (2. ábra 10.; 5. ábra 9.; ltsz. 55.211.37.) Penge 
felső, előreívelődő darabja, a hegyrész hiányzik. Végig élezett, egy 
szakaszon jól megfigyelhető a fogazás. Ez alapján jobbkezes. Ke
resztmetszete ívelt, felül domború, alsó felülete homorú. Mérhető 
H: 25,6 cm, penge Sz: 3,1 cm. 

24. Sarlótöredék (2. ábra 11.; 5. ábra 10.; ltsz. 55.211.9.) Penge 
felső, előreívelődő darabja, vége a heggyel hiányzik. Az él fogazása 
több szakaszon jól megfigyelhető, a vésővel beütögetett nyomok alig 
0,8-1,0 mm-esek. Jobbkezes. Mérhető H: 22,5 cm, penge Sz: 2,5 cm. 

25. Sarlótöredék (2. ábra 12.; 5. ábra 11.; ltsz. 55.211.12.) Penge 
alsó fele, amely közvetlenül a nyakrészhez csatlakozhatott. Egy he
lyen jól megfigyelhető az él fogazása, de jobbkezes eszközre utal a 
penge keresztmetszete is, amely felül domború, alul a középvonal
ban a legvastagabb, bordaszerűen kiemelkedő. Ezen a fogazáshoz 
használt vésőnél vastagabb szerszámmal ferde vonalakat ütögettek 
be. Mérhető H: 31,6 cm, legn. penge Sz: 4,4 cm. 

26. Sarlótöredék (2. ábra 13.; 5. ábra 12.; ltsz. 55.211.38.) Penge 
felső negyede. Vége 9 cm hosszan nem élezett, fokozatosan megy 
át kör keresztmetszetbe. Az élrészen jól megfigyelhető a fogazás, 
ez alapján jobbkezes. Anyag- vagy kovácsolási hiba miatt hosszá-
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ban hasadt. Felsó felületén az előző darabhoz hasonló ferde véső
nyomok láthatók. Mérhető H: 25,2 cm, penge Sz: 2,4 cm. 

27. Sarlótöredék (2. ábra 14.; 5. ábra 13.; ltsz. 55.211.11.) Penge 
hegyben végződő felső vége, amely 5 cm hosszan nem élezett. Az 
élen fogazásnyom nem látszik, a penge keresztmetszete alapján 
jobbkezes. Mérhető H: 23,7 cm, penge Sz: 2,0 cm. 

28. Sarlótöredék (2. ábra 15.; 5. ábra 14.; ltsz. 55.211.27.) A 
penge középső, egyenletesen ívelódó darabja. Az élen fogazás
nyom nem látszik, a penge keresztmetszete alapján jobbkezes. 
Mérhető H: 21,8 cm, legn. penge Sz: 3,4 cm. 

29. Sarlótöredék (2. ábra 16.; 5. ábra 15.; ltsz. 55.211.35.) Penge 
hegyben végződő felső vége, amely 5,5 cm hosszan nem élezett. 
Az élen fogazásnyom nem látszik, a penge keresztmetszete teljesen 
szimmetrikus. Mérhető H: 20,9 cm, penge Sz: 2,0 cm. 

30. Sarlótöredék (2. ábra 17.; 5. ábra 16.; ltsz. 55.211.26.) Penge 
felső darabja, a hegyrész hiányzik. Keresztmetszete alapján való
színűleg jobbkezes. Az élen fogazásnyom nem látszik. Mérhető H: 
15,2 cm, Sz: 1,7 cm. 

31. Sarlótöredék (2. ábra 18.; 5. ábra 17.; ltsz. 55.211.33.) Penge 
felső vége, amely 11,4 cm hosszan nem élezett, hegye keresztbe el
lapítva 0,7 cm széles. Nagyméretű sarlóhoz tartozhatott. Az élrész 
végig sérült, fogazásnyom nem figyelhető meg rajta. Mérhető H: 
16.7 cm, penge Sz: 2,1 cm. 

32. Sarlótöredék (2. ábra 19.; 5. ábra 18.; ltsz. 55.211.17.) Penge 
középső szakaszának darabja. Az élen fogazásnyom nem látszik, 
keresztmetszete alapján valószínűleg jobbkezes. Mérhető H: 8,4 
cm, penge Sz: 2,3 cm. 

33. Sarlótöredék (2. ábra 20.; 5. ábra 19.; ltsz. 55.211.25.) Penge 
középső szakaszának darabja. Torzult, mintha szándékosan igye
keztek volna kiegyenesíteni, és az élrészt ezért három helyen be
vágták. Az élen fogazásnyom nem látszik, de a penge keresztmet
szete alapján jobbkezes. Felső felületén elmosódva a 13., 25. és 26. 
tárgyhoz hasonló, azoknál keskenyebb vésőnyomok láthatók. Mér
hető H: 15,1 cm, penge Sz: 3,0 cm. 

34. Sarlótöredék (2. ábra 21.; 5. ábra 20.; ltsz. 55.211.10.) Penge 
középső szakaszának darabja. Az eredeti eszköz már egyszer eltö
rött. A törésnél elvékonyított pengerészeket egymásra helyezve 
összekovácsolták. Itt az előző tárgyhoz hasonló vésőnyomok fi
gyelhetők meg. Fogazás nem látszik az élen, keresztmetszete in
kább balkezességre utal, de ez nem egyértelmű. Mérhető H: 11,4 
cm, penge Sz: 3,2 cm. 

35. Köpüs kasza (3. ábra 13.; 5. ábra 21.; ltsz. 55.211.56.) A 
csaknem zárt köpű átmérője 4,1-3,3 cm-től 2,3-1,8 cm-ig szűkül. 
A fanyél szeggel történő rögzítésére egy lyuk szolgált rajta. A tom
paszögben visszatört nyak elnyujtot trapéz keresztmetszetű, tövén 
kalapácsnyomokkal, amelyek a fanyélre ütés során keletkezhettek. 
A 2,3 cm széles nyak félkörívben hajlik előre és fokozatosan véko
nyodva megy át az élezett pengébe. A vaskos penge foka 0,9 cm 
vastag, keresztmetszete egyenlőszárú háromszög, éle csaknem de
rékszöget zár be a nyél irányával (92°). A fokozatosan keskenyedő 
penge hegye hiányzik. Mérhető legn. H: 49,1 cm, mérhető él ív: 
41,6 cm, legn. penge Sz: 2,9 cm, köpű H: 15,0 cm. 

36. Köpüs kasza (3. ábra 14.; 6. ábra 1.; ltsz. 55.211.55.) Az ere
deti fotón a nyitott köpű még épebbnek látszik, átmérője kb. 4,5 
cm-től 2,0 cm-ig szűkül, egészen a tompaszögben hátratört nyakig 
tart. A 2,1 cm széles, elnyújtott trapéz keresztmetszetű nyak elő
ször egyenes, majd erős ívelódéssel előregörbül. A pengét külön 
készítették el - talán acélosabb vasból - majd a két darabot össze
kovácsolták. Az alig ívelódó penge tompaszöget zár be a nyél irá
nyával (104°). Vége hirtelen keskenyedik és lefelé görbülve hegy
ben végződik. Mérhető legn. H: 55,3 cm, köpű H: 12,8 cm, élív: 
48.8 cm, legn. penge Sz: 3,3 cm, fok V: 0,8 cm. 

37. Köpüs kasza (3. ábra 15.; 6. ábra 2.; ltsz. 55.211.57.) A sé
rült, hiányos köpű legalább 11,3 cm hosszú és nyitott volt. A csak
nem derékszögben hátratört nyak elnyújtott trapéz keresztmetszetű, 
2,5 cm széles. Először egyenes, majd erős ívelódéssel előregörbül 
és kiszélesedve megy át a pengébe. Nem állapítható meg, hogy a 
pengét külön készítették-e el? A tövénél jobban, majd alig ívelődő 
penge tompaszöget zár be a nyél irányával (96°) keresztmetszete 
szimmetrikus. Vége erősen keskenyedik és lefelé görbülve hegyben 

végződik. Mérhető legn. H: 48,8 cm, élív: 48,2 cm, legn. penge Sz: 
3,8 cm, fok V: 0,7 cm. 

38. Kaszapenge (2. ábra 22.; 6. ábra 3.; ltsz. 55.211.41.) Vaskos 
penge, a fok vastagsága eléri a 0,5 cm-t. Keresztmetszete szimmet
rikus, éle alig ívelódik. Vége lefelé görbülve elkeskenyedik és 
hegyben végződik. Eredetileg egy, a 36-37. sz. köpűs kaszához ha
sonló eszköz pengéje volt. A penge mindkét oldalán olyan vésővel 
beütögetett vonalak láthatók mint több sarlótöredéken (13., 25-26., 
34.) Mérhető H: 35,0 cm, legn. penge Sz: 3,2 cm. 

Kézműipari eszközök: 

39. Ácskörző (2. ábra 23-24.; 7. ábra la-lb.; ltsz. 55.211.16. és 
42.) A két összetartozó darabot külön vették nyilvántartásba. Nem 
állapítható meg, hogy már eltörve került a földbe, vagy a földmun
kák során törték-e el? Utóbbi mellett szól, hogy a sok sarlótöredék 
között nem sikerült két összetartozó darabot találnunk, az előbbi 
mellett, hogy mint látni fogjuk anyagunkban van kettétört vasfül és 
olló. Szerszámunk az ácskörzők egyszerűbb fajtájába tartozik: a 
két, felül félkörív alakban végződő szárat szétkalapált fejű szegecs 
fogja össze. Ma már a szárak nem mozgathatók és bizonyára erede
tileg is nehezen lehetett szétnyitni. A szárak egyenletesen keske
nyednek és vékonyodnak, mindkettő hegye hiányzik. A letört szár 
külső felületén alig láthatóan a sarlókon és kaszapengén megfigyelt 
ferde, vésővel beütögetett vonalak vannak. Mérhető H: 28,1 cm; a 
törött szár H: 20,7 cm; szár Sz: 1,4 cm, fej Sz: 3,5 cm. 

40. Kanálvájó (2. ábra 25.; 7. ábra 2.; ltsz. 55.211.29.) Ovális 
formájú 1,8 cm széles penge - átmérője 4,8-3,4 cm - amelyet be
lülről éleztek. A csaknem körbe élezett penge egy rövid nyakon át 
hegyesedő nyéltüskében végződik, amely 120°-ot zár be a fokkal. 
A nyél és a penge szöge alig 28°. Az eszköz pontos párhuzamát 
nem ismerem, de bizonyos, hogy famegmunkálásra használták. Na
gyon hasonlóak a Sanzenoból és az Idria kod Baéa-i 1. sírból is
mert késővaskori tárgyak, amelyek csak abban térnek el a balatona-
ligaitól, hogy nem egy, hanem két nyéltüskében végződnek. Te
kintve, hogy a nyéltüskék alig 3 cm-re vannak egymástól, ha ezek
re még fanyelet erősítettek, két kézzel nem lehetett megfogni őket. 
A méretek nem is indokolják ezt. Ezért ezeket az eszközöket úgy 
kell rekonstruálni szerintünk, hogy a két nyéltüskét összenyomva 
egy fanyélbe szorították be azokat. Félkörívbe behajlított, egy nyél
tüskés pengéket a római korból és a néprajzi anyagból is isme
rünk. Ezek rendeltetése ugyanaz lehetett: belül homorú fatárgyak 
merítókanál, ívócsanak, teknő stb. faragásához használhatták 
őket. Legn. H: 7,9 cm, nyéltüske H: 3,9 cm. 

4L Fafaragó szerszám (2. ábra 26.; 7. ábra 3.; ltsz. 55.211.15.) 
Vaskos penge, amelynek egyik fele enyhén a nyél felé ívelódik és 
egyenletesen vékonyodva egy egyenes, 3,8 cm hosszú sérült élben 
végződik. A másik fele szinte egyenes, csak kissé keskenyedik, a 
végén beszűkül és egy kb. 1,7 cm átmérőjű félkörív alakú élben 
végződik. Ez az él is erősen sérült. Középtájon egyik oldalon leke-
reített élben végződő, alig 1 cm-es kar emelkedik ki. Az eszköz két 
végén az élek arra mutatnak, hogy ezt a szerszámot famegmunká
lásra használták. Az oldalon lévő karról ezt kevésbé tudjuk elkép
zelni, úgy véljük ez a könyök alakú fanyél rögzítésére szolgált. 
Sanzenoból ismerünk olyan - részben mindkét végükön élezett -
enyhén ívelt pengéjű szekercéket, amelyeket a penge közepén ki
emelkedő karok segítségével erősítették a nyélhez. Ezeken azonban 
kétoldalt vannak a karok, amelyek kifelé még szélesednek is. Ha
sonló eszközök hazánkból és K-Európából is ismertek a vaskor-
ból. 

42. Textil olló (2. ábra 27-28.; 6. ábra 4.; ltsz. 55.211.21. és 31.) 
Az 55.211.21. minden bizonnyal azonos a Mészáros Gy. jelen
tésében szereplő nagyobb vágókés töredékkel. Ez ugyanis egy 30,8 
cm hosszú tárgy, amelynek szára lefelé vékonyodik 1,0 x 0,6 cm-
től 0,8 x 0,4 cm keresztmetszetig. A szár felfelé ormóként folytató
dik és itt egy nagyon hiányos, legalább 4,6 cm széles és 11,6 cm 
hosszú penge csatlakozik hozzá. Rendeltetése az eszköz másik felé
nek töredékével határozható meg. Ez egy 32,1 cm hosszú darab, 
amiből 27,6 cm a teljes szár. Ez alul ellapított és legalább 1,9 cm-ig 
szélesedve enyhén ívelódik. Elárulja, hogy egy nagyméretű rugós 
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olló töredékéről van szó. Felső vége az ormóban folytatódik, a pen
gének legfeljebb az indítása sejthető. A két darab összetartozását 
erősítheti, hogy mindkét száron jól felismerhetők a már több tár
gyon is megfigyelt ferde, vésővel beütögetett vonalak. A két töre
dékből megállapítható, hogy eszközünk legalább 40 cm hosszú 
volt, de a hosszú szár és a széles penge alapján bizonyos, hogy ere
detileg még nagyobb lehetett. Legjobb pannóniai párhuzama a kö
zeli balácai villában talált fél olló (6. ábra 5.), amelyet már több
ször közöltek.30 A 61 cm-es darab pengéje 26 cm, szára 31 cm, a 
rugó pedig 4 cm hosszú. A balatonaligai olló ennél valamivel ki
sebb lehetett. A két penge között lényeges eltérés, hogy a balácait 
nem merevíti ormó, ehelyett vaskos a penge, a foka eléri a 0,5 cm-
t. Egy Keszthely-fenékpusztai ollótöredék eredetileg kisebb lehetett 
a mi példányunknál, de ezen megtaláljuk az ormószerű merevítést, 
és ennek pengéje csúcsban végződik. Ezzel az eszköz típussal 
többször is foglalkozott W. Gaitsch, legrészletesebben 1980-ban 
megjelent monográfiájában. A római ollók többsége nem haladja 
meg a 30 cm-t, ezek pipere vagy birkanyíró ollók voltak. A recens 
birkanyíró ollók sem hosszabbak 36 cm-nél. Van azonban egy vál
tozat, amelynek hossza 48 és 134 cm közötti, ezeket az ollókat két 
kézzel működtették és arra használták, hogy a ványolt és felbolyho-
sított gyapjúszövet felületét a felülettel párhuzamosan végignyír
ják, így a kiálló szálak eltávolításával egyenletes felületet nyer
tek. Ez a gyapjúszövet készítésének utolsó művelete, az appretu-
rával való ellátása volt. 

43. Gyapjúfésü(?) (2. ábra 30.; 6. ábra 6.; ltsz. 55.211.20.) Egy 
27,3 cm hosszú penge, amely két végén kb. 3 cm széles volt erede
tileg és egyenletesen szélesedik a közepéig, ahol eléri az 5 cm-t. Itt 
egy rövid nyakon keresztül tompaszögben csatlakozik hozzá az 5 
cm-es nyéltüske. Az él többnyire sérült, az épebb szakasz alapján 
megállapítható, hogy átlagban 3,8 mm-es sűrűségben hegyes fo
gakkal csipkézett. Mészáros Gy. jelentésében gerebennek nevezte 
ezt a tárgyat. Összefoglaló munkánkban 9 pannóniai lelőhelyről 21 
ilyen eszköz adatait közöltük, ebből öt darabot a Laczkó D. Múze-
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um őriz. Ezeket tartották már kapának, borfeldolgozó eszköznek, 
állatvakarónak. Magunk is ez utóbbi funkció mellett foglaltunk ál
lást balkáni középkori és néprajzi párhuzamok alapján. Egy 
csontnyéllel is ellátott darab a Keszthely dobogói temető egyik női 
sírjából került elő, Sági K. ezt szövőeszköznek (Fadenrechen) tar
totta. Gaitsch, W. is vakarának vagy szövőfésűnek határozta meg 
az aquileiai darabokat. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy éppen az 
előzőleg ismertetett textil olló használata előtt egy hasonló szer
számmal bolyhosították fel a gyapjúszövetet. Bár az a tény, hogy 
csak a fenékpusztai erőd területéről 17 ilyen tárgyat ismerünk, in
kább arra utalhat, hogy ezek állatvakarók lehettek. 

44. Gyapjúfésü? (2. ábra 29.; 6. ábra 7.; ltsz. 55.211.19.) Az elő
zőhöz hasonló, de kisebb méretű tárgy. A penge 22,4 cm hosszú, 
szélessége 3,2-̂ 1,7 cm. Az él sérült, csak két fog töve maradt meg. 
A nyéltüske feltehetően a földmunkák során eltorzult, de eredetileg 
a 43. tárgyhoz hasonlóan tompaszöget zárhatott be a penge irányá
val. 

Háztartási felszerelések és egyéb vastárgyak: 

45. Üstfül (2. ábra 31-32.; 6. ábra 8.; ltsz. 55.211.7. és 30.) Mé
száros Gy. jelentésében kettétört vödörfogantyúként szerepel. A két 
nagyjából azonos méretű darab (ív átm.: 33,8 és 35,0 cm) négyszög 
keresztmetszetű vaspálcából készült, a keresztmetszet 1,1 x 0,8 és 
0,9 x 0,7 cm között változik, mindkét darabon a széléhez, az akasz
tóhoroghoz közel a legvastagabb. A hurkok közelében mindkét da
rabon megfigyelhetők a vésővel beütögetett vonalak. Az azonos ív 
és az illeszkedő törésfelületek alapján összetartozásukhoz nem fér
het kétség, bár végeiken az akasztóhorgok kialakítása nem egyfor
ma. Az egyiken az elvékonyodó anyagot visszagörbítették, vége ki
felé hajlik. Elképzelhető, hogy ez utólagos torzulás. A másik sok
kal gondosabban megmunkált. Az egyenletesen elvékonyított 
anyag gombban végződik és ívben visszagörbítették a fülre. Mé
száros Gy. jelentéséből arra gondolhatnánk, hogy a fül és az alatta 
talált 6 vasabroncs összetartozott. A fül tehát egy dongás favödör 
füle volt, esetleg a vaseszköz leletet is ebben a vödörben rejtették 

el. Az abroncsok azonban egy sokkal szűkebb tárgyhoz tartoztak, a 
fül egy kb. 45 cm átmérőjű edény füle volt, ezért feltételezzük, 
hogy ez nem fából készült, hanem egy fémüst lehetett. Nagyon jel
legzetes a hosszú, gombban végződő akasztóhorog kialakítása. 
Ilyen látható pl. egy Szalacskáról származó üst fülén, és több 
manchingi fültöredéken. A gombban végződő akasztó horog a ró
mai tárgyakon is előfordul, rendeltetése, hogy megakadályozza a 
fül kiakadását, de azok többnyire nem ilyen hosszan elnyújtottak, 
mint a balatonaligai darab. 

46. Abroncs (2. ábra 33.; 7. ábra 4.; ltsz. 55.211.8.) Alig másfél 
mm vastag 1,3-1,4 cm széles lemezszalagból hajlított abroncs töre
déke. Torzult, így eredeti átmérője csak hozzávetőleg határozható 
meg: kb. 30 cm. Egyik végén a belső felületen vésővel beütögetett 
ferde vonalak figyelhetők meg. 

47. Abroncs (2. ábra 34.; 7. ábra 5.; ltsz. 55.211.6.) A legtelje
sebb darab, szinte csak a negyede hiányzik. Háromszög kereszt
metszetű 0,9-0,95 cm széles vaspálcából hajlították. Kissé torzult, 
belső átmérője: 28,6 és 30,1 cm között váltakozik. Belső felületén 
ferde vésőnyomok figyelhetők meg. 

48. Abroncs (2. ábra 35.; 7. ábra 6.; ltsz. 55.211.5.) Az előzők
höz hasonló keresztmetszetű abroncsdarab, ugyanahhoz a vödörhöz 
tartozhattak. A 20,6 cm ívátmérőjű töredék kissé torzult, a teljes 
abroncs 23-28 cm átmérőjű lehetett. Ez lényegesen kisebb mint a 
47. abroncs, de Manchingból ismerünk olyan vödör rekonstrukciót, 
amelyen az öt abroncs átmérője 22-30 cm között volt, a vödör a 
szája felé szűkült. Ennek a belső felületén is vannak beütögetett 
vésőnyomok, bár eléggé halványak. 

49. Abroncs (2. ábra 36.; 7. ábra 7.; ltsz. 55.211.4.) Ugyancsak 
háromszög keresztmetszetű pálcából készült abroncs 19,7 cm ívát
mérőjű töredéke. Belső felületén kevesebb, de határozottabb a vé
sőnyom. Eredeti átmérője az eddig bemutatott két hasonló abroncs
nál nagyobb: egyenletesen ívelódő része 32,5 cm átmérőjű. 

50. Abroncs (2. ábra 37.; 7. ábra 8.; ltsz. 55.211.3.) Ugyancsak 
háromszög keresztmetszetű pálcából készült abroncs 15,9 cm ívát
mérőjű töredéke, belső felületén élesen beütögetett vésőnyomok
kal. Nagyon jól látható, hogy az abroncs két végét ezen a töredéken 
kovácsolták össze. Eredeti átmérője alapján kb. 23-24 cm akár a 
48. abroncstöredékhez is tartozhatott. 

51. Abroncs (2. ábra 38.; ltsz. 55.211.2.) Az eredeti tárgy elve
szett. A leltárkönyvi leírás szerint a háromszög keresztmetszetű tö
redék ívátmérője 17,2 cm volt. Az 1951-ben készített fénykép alap
ján akár a 47. abroncs hiányzó darabja is lehet, ívelődésük azonos
nak tűnik. 

52. Hengeres lakat zárólemeze (2. ábra 39.; 8. ábra 1.; ltsz. 
55.211.60.) 0,25 cm vastag lemezből készített 2,5 cm átmérőjű ko
rong, peremén egy 0,6 x 0,7 cm-es kivágással. Vele szemben a pe
remből egy négyszög keresztmetszetű nyúlvány merőlegesen hátra
törik, majd erős ívelódéssel előregörbül. Vége törött. A korongot 
egy hengerhez forrasztották, esetleg már egy javítás során. Erre 
utalnak a korong élén a vörösréznyomok. Ez a henger egy lakat le
hetett. Olyan lakatot a későközépkorból is ismerünk, amelyen ez a 
nyúlvány a korong síkjának vonalában indul, majd hurokként visz-
szahajlik a hengerre, és ebben mozog a kengyel. l Ezeken azonban 
középen van a kulcslyuk. Még jobb párhuzam egy berhidai (pere-
martoni) lakat, amely római kori. A nyúlvány itt is a korong sík
jában indul, de előregörbülve maga alkotja a merev kengyelt, és a 
kulcslyukat a mi darabunkhoz hasonlóan a peremből vágták ki (8. 
ábra 2.). Legjobb párhuzamát Sanzenoból ismerjük, amely a pere-
martonihoz hasonló szerkezetű, de a kengyel az aligai darabhoz ha
sonlóan először hátratörik majd úgy ívelődik előre. 

53. Vashenger (2. ábra 40.; 8. ábra 3.; ltsz. 55.211.1.) Viszonylag 
vékony vaslemezből hajlított 2,5-2,6 cm átmérőjű henger, amely 
az összekovácsolásnál nagyrészt szétnyílt. Mindkét vége sérült, 
csak egy rövid szakaszon maradt meg a széle. Ezért nem állapítha
tó meg bizonyossággal, hogy lakat hengeres teste volt-e, esetleg 
összetartozott az előző tárggyal? Mérhető H: 8,1 cm. 

54. Vastárgy (2. ábra 4L; 7. ábra 9.; ltsz. 55.211.23.) Enyhén 
ovális nyitott végű vastárgy. Középen a legvaskosabb, itt a három
szög keresztmetszetű anyag 2,5 cm széles, vastagsága eléri a 0,6 
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2. ábra. Balatonaligai vaseszközök, 1951-ben készült fénykép 
Abb. 2. Eisengeräte aus Balatonaliga. Foto aus dem Jahre 1951 



3. ábra. Balatonaligai vaseszközök, 1951-ben készült fénykép 
Abb. 3. Eisengeräte aus Balatonaliga. Foto aus dem Jahre 1951 
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4. ábra. 1-14. Balatonaligai vaseszközök 
Abb. 4.1-14. Eisengeräte aus Balatonaliga 
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5. ábra. 1-21. Balatonaligai vaseszközök 
Abb. 5.1-21. Eisengeräte aus Balatonaliga 
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6. ábra. 1 ^ , 6-8. Balatonaligai vaseszközök, 5. Nemesvámos-Balácapuszta 
Abb. 6. 1^1,6-8. Eisengeräte aus Balatonaliga, 5. Nemesvámos-Balácapuszta 
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7. ábra. 1-11. Balatonaligai vaseszközök 
Abb. 7. Eisengeräte aus Balatonaliga 
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8. ábra. 1,3. Balatonaliga, 2. Berhida (Peremarton) 
Abb. 8.1,3. Balatonaliga, 2. Berhida (Peremarton) 

cm-t, alul élezett. Szélei felé keskenyedik, végei 1,3 és 1,8 cm szé
lesek. Legn. átm: 7,8 cm. Rendeltetését nem ismerjük. 

55. Vastárgy (2. ábra 42.; 7. ábra 10.; ltsz. 55.211.32.) Négyszög 
keresztmetszetű, egyenletesen vékonyodó vaspálca. Vastagabbik 
végén törésfelület van, kétharmadánál ívelten derékszögbe hajlítot
ták és eredetileg hegyben végződött. Teljes H: 13,2 cm, kereszt
metszet 1,0 x 0,6 cm. Rendeletetését nem ismerjük, lehetett nagy
méretű vaskapocs vagy egy szerszám nyéltüskéje és szára is. 

56. Vastárgy (2. ábra 43.; 7. ábra 11.; ltsz. 55.211.28.) 4,5 cm át
mérőjű félkör alakba hajlított vaspálca. Egyik végén és közepén 0,6 
x 0,3 cm keresztmetszetű, másik vége hegyesedik, egyenesen meg
nyújtott. Rendeltetését nem ismerjük, mert a korrodált felületen 
nem látszik törés. 

57. Vastárgy (2. ábra 44.; ltsz. 55.211.43.) 1962 után elveszett 
tárgy. A leltárkönyvi leírás szerint négyszög keresztmetszetű, eny
hén ívelt vaspálca, vékonyodó hegye begörbített. H: 12,1 cm. Ren
deltetését nem ismerjük. 

58. Vastárgy (2. ábra 45.) Csak az 1951-ben készített fényképről 
ismerjük, még a nyilvántartásbavétel előtt elkeveredett az együttes
ből. A fénykép alapján kb. 4,3 cm átmérőjű, nyitott végű, szabályos 
karika, úgy tűnik végei kissé megvastagítottak. Rendeltetését nem 
ismerjük. 

A balatonaligai lelet tehát 52-58 darabból áll, attól 
függően, hogy a 47-51. sz. abroncsokat egy favödör 
tartozékainak, az 52-53. sz. tárgyakat összetartozó-
nak vesszük és a 4. sz. sarlót a lelethez soroljuk vagy 
sem? A jelentésben Mészáros Gy. találó megnevezés

sel jelölte az összegyűjtött tárgyak többségét, így 
azok azonosíthatók. Ez alól csak a „kisebb vaskés tö
redéke" - ez talán egy sarló közepéből való pengeda
rab lehetett - a „béklyótöredék" - nem zárható ki, 
hogy a találáskor az 52-53. sz. tárgyak együtt voltak 
és helyesen ismerte fel ebben a lakatot - és a „tíz kü
lönböző kisebb vaseszköz-maradvány" jelent kivé
telt. Lehet, hogy már Mészáros Gy. sem tulajdonított 
jelentőséget annak, hogy a tárgyakat a jelentésben 
szereplő csoportok szerint elkülönítse, erre utalhat az 
1951-ben készült fényképeken a tárgyak csoportosítá
sa. A leltározás során az összetartozó darabokat sem 
vették figyelembe. A kiszálláskor a helyszínről már 
letermelték a földet, így lehet, hogy az itt észlelt két 
csoport eredetileg még több tárgyból állt. Talán Tóth 
S. sem gyűjtött össze gondosan minden darabot 1949-
ben, hisz az általa felfedezett leletben a bizonytalan 
béklyótöredék kivételével csak ép és nagyobb méretű 
vastárgyak voltak. Az első csoport a legnépesebb, itt 
34 darabot talált együtt Mészáros Gy. majd 2 m-es 
körzetben még további 13-at. Az ép mezőgazdasági 
eszközök mellett 22 sarlótöredéket említ és ebből két 
összetartozó darabot sem sikerült találnunk. Itt került 
elő a textilnyíró olló és az egyik gyapjúfésű vagy ál
latvakaró, a favödör-abroncsok és a hatalmas üstfül, 
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továbbá minden bizonnyal a kanálvájó és a körző is. 
A sok töredék alapján, akár egy kovácsműhely nyers
anyagkészletére is gondolhatnánk és ezt támaszthatná 
alá, hogy a tárgyaknak több mint egynegyedén, ösz-
szesen 16 darabon furcsa vésővel beütögetett vonalak 
láthatók, amelyek magyarázatát, rendeltetését nem is
merjük. Ezek a tárgyak nagyon változatosak: sarló, 
kasza, ácskörző, textilnyíró olló, üstfül, abroncsok 
(13.; 17.; 24-26.; 33-34.; 38-39.; 42.; 45-51.) ezért 
elképzelhető, hogy egy kovácsmester munkáinak jel
legzetességei ezek a jelek. Lehetséges, hogy vala
mennyi tárgy az első csoporthoz tartozott. Ennek elle
nére úgy véljük, hogy itt inkább egy parasztgazdaság 
földművelő ill. háziipari szerszámairól és hosszú idő 
alatt összegyűlt eszköztöredékeiről van szó. Négy 
sarlón ill. töredéken (3., 10., 15., 34.) látható, hogy 
szegecseléssel és kovácsolással már javították őket. A 
tárgyak élete nem szűnt meg, ha már javíthatatlanok
ká váltak, hisz töredékeikből még készülhetett egy ki
sebb eszköz - talán ez volt a szándék a 33. sz. töre
dékkel - ezért minden darabot megőriztek. Elképzel
hetőnek tartjuk, hogy ezek a tárgyak egy tűzhely nél
küli, félig a földbemélyített tárolóhelyiségben voltak 
a település elpusztításakor. A másik két kisebb együt
tes is elsősorban mezőgazdasági eszközöket tartalma
zott, egy 3-as és egy 6-os csoportban, amelyek 
ugyancsak egy-egy paraszti gazdaság eszközkészleté
hez tartoztak. Ha nem is ilyen jelentős számban, de 
B. Bónis Éva leletmentése során is kerültek elő még 
vastárgyak. 

Ahhoz, hogy feltételezésünk - ezek a vastárgyak a 
balatonaligai bennszülött telep lakóinak mindennapi 
eszközei voltak - hihető legyen, röviden foglalkoz
nunk kell e tárgyak keltezésével is. Az ekevas jelleg
zetesen római kori lapát alakú ekevas, amelyet egy 
nehéz túróekére szerelve használtak, és ez az eszköz 
rendelkezhetett csoroszlyával is,44 de arra is gondol
nunk kell, hogy esetleg egy csoroszlya nélküli taligás 
ekére szerelték.45 A nagyvenyimi vaseszköz leletben 
a balatonaligaival egy típusba tartozó ekevason kívül 
vasásónk és köpűs kaszánk pontos párhuzamai is 
megtalálhatók. Mindkettő jellegzetesen római kori 
tárgy. Vas ásót a vaskorból nem ismerünk, a római 
kort követően pedig csak a későközépkorban jelent 
meg újra a Kárpát-medencében immár megváltozott 
formában.47 A köpűs kaszát pedig csak a római kor
ból ismerjük. Ez az eszköz a késővaskori rövid kaszát 
szorította ki a használatból, tehát nem gondozott réte
ken, hanem hepe-hupás felszínen, bokros területen 
gyűjtöttek vele takarmányt. Erre utal, hogy a penge és 

a nyél iránya tompa szöget zár be, és ezt a célt szol
gálja a vaskos köpűs nyélrögzítés. A római kort köve
tően újra a rövid kasza terjedt el a Dunántúlon is.48 

Sarlóink között egyaránt találunk fogazott és sima élű 
darabokat. A méretben és a penge formájában azon
ban nincs lényeges különbség. Valamennyi arató- és 
nem fűvágó sarló volt.49 Az azonos típuson belül a fo
gazott és a sima él talán a különböző gabonafajták el
térő módon való aratásával magyarázható.50 Ezek is 
jellegzetesen római kori eszközök. Valamennyi ívsar-
ló, így élesen elválnak a késővaskori horgas sarlóktól. 
Méreteik lényegesen nagyobbak a népvándorláskori 
és középkori sarlóknál, amelyektől a nyél rögzítésé
nek módjában is különböznek. A pannóniai sarlók 
nyelét nyéllemezzel és szegecseléssel rögzítették.51 

Eddig csak bizonytalan adatokkal rendelkeztünk ró
mai kori nyéltüskés sarlókról, ami a római kort köve
tően napjainkig a sarlók szokásos nyélrögzítési mód
ja. A 3. sz. sarló bizonyosan nyéltüskés volt. Római 
kori az ácskörző és csak a császárkorból ismerjük ha
zánk területéről a textilnyíró ollót és a gyapjúfésűt 
vagy állatvakarót. Nem mond ellent ennek a keltezés
nek a kanálvájó, a fafaragó szálú, a nagy üstfül, az 
abroncsok és a lakat sem, bár ezek inkább archaiku-
sabb formák továbbélésének bizonyítékai. Ez talán 
nem is véletlen. A Balatonaligán élő bennszülött né
pesség megélhetésének alapja a mezőgazdaság lehe
tett. A földművelésben igyekeztek a korszerűbb ró
mai agrotechnika eszközeit átvenni és alkalmazni, 
míg a háziiparban és a háztartásban szívósabban meg
maradtak a régi típusok. Nem tartjuk véletlennek, 
hogy a mezőgazdasági eszközök közül hiányzik a 
szőlőmetsző kés és a makkos felerősítésű hosszú ka
sza. Előbbi a szőlőművelés, utóbbi a rendszeres rét
gazdálkodás és az istállózó állattartás jellegzetes esz
köze. Ezek a tárgyak eddig szinte kizárólag villagaz
daságok vagy városias települések anyagából ismer
tek,52 a bortermelés valószínűleg csak a kereszténység 
térhódításával terjedt el szélesebb körben a kisparasz
ti gazdaságokban is. A leletanyag elemzése tehát nem 
mond ellent annak a feltételezésnek, hogy a balatona
ligai vaseszközök az itteni bennszülött falu népessé
gének eszközkészletéhez tartoztak. A római mező
gazdasági és egyes kézműipari eszköztípusok átvétele 
arra utalhat, hogy leleteinket ne a császárkor első szá
zadára, bizonyos LT formák továbbélése pedig arra, 
hogy ne is utolsó szakaszára keltezzük. Talán nem já
runk messze az igazságtól, ha a balatonaligai vastár
gyakat 2-3. századinak tartjuk. 
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50. Pl. M. T. VARRÓ: De re rustica, I. 50. három különböző 
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Der Fundort war ein Dorf von Eingeborenen in der römischen 
Zeit, eine Siedlung ohne Steingebäude. Über die Funderettung auf 
diesem Gebiet schrieb in diesem Band B. Bónis Éva eine Studie. 
Die landwirtschaftlichen Arbeitsgeräte in dem Fundematerial sind 
ausnahmslos nur aus der römischen Zeit bekannt, aber es fehlen ei
nige für die entwickeiste Agrotechnik des Zeitalters charakteristi
sche Werkzeuge, wie zum Beispiel Rebmesser und die lange Sen
se, die uns aus den spätkaiserzeitlichen Villenwirtschaften und 
städtischen Siedlungen bekannt sind. Die Handwerkerwerkzeuge 
und auch die kleineren Eisengegenstände stammen aus der römi
schen Zeit, aber ein Teil davon zeugt über das Weiterleben der LT-
Traditionen. Deshalb meint der Verfasser, daß die Eisengegenstän
de in Balatonaliga Werkzeuge der Hauswirtschaften der hießigen 
Eingeborenen gewesen sein konnten, die man wahrscheinlich zur 
sekundären Verwendung in den eingegrabenen Siedlungsobjekten 
gesammelt hat und die auf das 2-3 Jahrhundert datiert werden kön
nen. 
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