
К. PALÁGYI SYLVIA 

RÓMAI KORI VILLÁK ÚJABB VASESZKÖZEI 
A VESZPRÉMI LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUMBAN 

1991-ben és 1999. augusztusában újabb vasesz
közökkel gazdagodott a veszprémi múzeum. A tár
gyak mindkét esetben római villagazdaságok terü
letén láttak napvilágot, az egykori Gyulafirátót-
pogányteleki és a Nemesvámos - balácai (további
akban: Baláca) gazdaságok felszerelési tárgyai közé 
tartoztak.1 Előkerülésük és sorsuk egyik esetben 
sem mondható szerencsésnek. Közreadásukkor 
utalnunk kell az illetéktelen feltárás által tönkretett 
rétegtani viszonyokra, amelynek meg nem történté
vel az elrejtés körülményeit esetleg tisztázni lehetett 
volna ill. a kincskeresés lázában égő ásatási munká
sok türelmetlenségére, amelynek eredményeképpen 
az eredeti környezetükből kiszakított tárgyak össze
függéseit többé már nem lehetett pontosan rekonst
ruálni. A restaurálás közben bekövetkezett kisebb 
keveredés tovább nehezítette a tisztánlátást, pedig 
ritka az olyan alkalom, amikor egy-egy villa gazda
sági tevékenységét jól megfigyelt és jól meghatáro
zott leletanyaggal lehet alátámasztani. Veszprém 
megyében viszonylag sok eszközkészletet ismerünk, 
de a Gyulafirátót-pogányteleki (korábbi), a balácai 
és az örvényesi feltárásokon kívül, csaknem minde
gyik a véletlennek köszönhette megtalálását, így pl. 
a balatonaligai, a balatonalmádi, a hajmáskéri, a 
külsővati, a lovászpatonai, a mencshelyi vagy a 
padragkúti leletek.2 A most közreadott újabb vas
eszközök feltehetőleg nem változtatják meg a 
pannóniai földmüvelés technikájára vonatkozó el
képzeléseket, viszont hozzásegítenek a Balaton
felvidéki villák eszközkészletének megismeréséhez. 

Gyulafirátót-Pogánytelek (Gy) 

A veszprémi múzeum régészeti adattára két, az 
ásatást vezető Rhé Gyulától származó helyszín
rajzi vázlatot őriz a Gyulafirátót-pogányteleki ró
mai gazdasági központról. A feltárás, a megisme
rés folyamatát jól tükröző két rajzot érdemes most 

közzétennünk.(l-2. ábra) Rhé Gy. első rajzán a 
megtalálás sorrendjében számozta be az objektu
mokat3, míg a másodikat az épületek ill. kemencék 
általa felállított fontossági sorrendjében.4 Az 
1903-as, 1904-es ásatás során5 kutatóárkokkal elő
ször meghatározta tehát a terület DK-i negyedébe 
eső kéthelyiséges épületet, majd a fürdőt, azután 
egy téglalap alakú építményt, egy kemencét. Ezu
tán következett a főépület, egy újabb kéthelyiséges 
épület, végül az először négyszögletes alaprajzú
nak rajzolt, később kettős "T" alakúra kiegészített, 
ún. sarokrizalitos, belső uvarral épített (Thomas E. 
szerint saroktornyos)6 épület. (1. ábra I-VI. ob
jektum) Az első rajznak a további feltárások és 
mérések alapján elvégzett korrekciója után készí
tett második rajzon azután a következőképpen ala
kultak a számozások: az I-ből lett az V., a II-ból a 
IV., a III-ból a 4-es kemence, a IV-ből az L, az V-
ből a II., a Vl-ból a III. épület. Miután az összes 
munkaeszköz Rhé Gy. szerint a VI=III. épületből 
került elő, az épület gazdasági objektumként való 
meghatározása ezeken a leleteken nyugodott.7 

Négy esi Lajos vázlatán8 a pontosabb helymeg
határozást segítette a Vízműnek, a vizenyős rétre 
lejtő domboldalnak ill. a dülőút csaknem derék
szögben megtörő kanyarulatának jelölése. (3. ábra) 
Ha ezt az útszakaszt azonosítjuk a források fölött 
húzódó, Rhé szerint "Töltésszerü emelkedéssel", 
amelyen ma dülőút vezet, akkor az elrejtett és 
1991-ben, esetleg korábban illetéktelenül kiásott 
vaseszközök lelőhelye az I-V. épülettől délre, ép
pen az út-töltés kanyarulatában lehetett. (2-3. ábra) 
S hogy valóban elrejtett leletekről van szó, arra 
utalnak a szorosan egymás mellé, valószínűleg egy 
előre megásott gödörben, rendben elhelyezett 
vastárgyak és egy töredékes tegula, amelyet az 
ekevas részben lefedett. (4. ábra) A gödör köze
pén feküdt köpűvel lefelé az ekevas, bal széle alá 
került az üllő(?) és a töredékes kasza, bal oldalára 
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egy ekehúzólánc és a csoroszlya. Jobb széle alá 
nyúlt a másik ekehúzólánc. A harmadik ekehúzó
lánc az ekevas hegyétől kissé jobbra feküdt össze
hajtott állapotban. A hét vastárgy kiemelése után 
később látott gödör eredeti formáját megállapítani 
sajnos már nem lehetett.9 (5. ábra) 

1. Ekevas. Vas, enyhén aszimmetrikus, köpü-
szárnya is aszimmetrikus, pengéje enyhén dombo
rodó, éle enyhén ívelő. Az erős korrózió miatt csak 
feltételezhetőek a nádalás nyomai. H: 28,8 cm, sz: 
18 cm, köpüszárny átm:12,6 cm. 

LDMLtsz.: 2000.82.1. 
(6., 7. ábra l.)10 

2. Csoroszlya. Vas, nyele enyhén téglalalap ke
resztmetszetű, pengéje megközelítőleg háromszög 
alakú, a pengetőnél ferdén levágott, foka enyhén 
ívelő, h: 66,7 cm, penge h: 19,7 cm, penge sz: 4,5 
cm, a nyél keresztmetszete: 3,2-3,9 cm x 2,3-2,8 cm 

LDMLtsz.: 2000.82.2. 
(6., 7. ábra 2.) 
3. Ekehúzólánc. Vas, téglalap átmetszetü, 

nyújtott, tojás alakú karika, amelyhez egy nagyobb 
piskóta és egy kisebb nyolcas formájú, erősen ösz-
szelapított láncszem kapcsolódik. A nagyobbik 
láncszem végének karikája gyűrűszerűén kiszéle
sedik. A korrózió miatt a tagok nem mozgathatók. 
Karika h: 25,6 cm, sz: 16,1 cm, kisebbik láncszem 
h: 18,2 cm, karika átm: 6,2 cm, 5,9 cm, nagyobbik 
láncszem h: 21,2 cm, karika átm: 6,5 cm, 6,1 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.82.3. 
(6., 7. ábra 5.) 
4. Ekehúzólánc. Vas, a téglalap keresztmetsze

tű, tojás alakú nagy karikába egy kisebb nyolcas és 
egy nagyobb, piskóta alakú láncszem-tag kapcso
lódik. A nagyobbik tag végének karikája a ke
resztirányban erősen összelapított testhez képest 
hirtelen kiszélesedik. A korrózió miatt a tagok 
nem mozgathatók. Karika h: 23,3 cm, sz: 16,7 cm, 
kisebbik láncszem h: 12,8 cm, karika átm: 4,3 cm, 
4,2 cm, nagyobbik láncszem h: 16,5 cm, karika 
átm: 5,3 cm, 4,8 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.82.4. 
(6., 7. ábra 4.) 
5. Ekehúzólánc. Vas. A kör keresztmetszetű, 

szabályos kerek karikába egy íveltebb kisebb, 
nyolcas és egy nyújtott, piskóta alakú lánctagszem 
kapcsolódik. A piskóta alakú tag karikája a kisebb 
tagba kapcsolódás felőli oldalon nagyobb átmérő
jű, teste kereszt irányban lapított. A korrózió miatt 
a tagok nem mozgathatók. Karika átm.: 12,8 cm, 
kisebb láncszem h: 11,2 cm, karika átm: 4,3 cm ill. 

3,4 cm, nagyobbik láncszem h: 18, 1 cm, karika 
átm.: 4,7 cm ül. 3,6 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.82.5. 
(6., 7. ábra 3.) 
6. Kasza. Vas, nyitott köpűvel, pengetőnél való

színűsíthető kiszélesedéssel. Éle töredékes, hegye 
hiányzik. Átm: 33,3 cm, küpü h: 13 cm, köpű átm: 
5 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.82.6. 
(6., 7. ábra 6.) 
7. Üllő?. Vas, középen enyhén kiszélesedő, 

négyzet alapú, hasáb alakú tárgy, egyik vége fer
dén levágott, tömör. 

H: 19 cm, sz: 6,2 cm, v: 6,1 cm. 
LDM Ltsz.: 2000.82.7. 
(6., 7. ábra 7.) 

Baláca (B) 

A balácai villagazdaság feltárásási és bemutatá
si programjának keretében 1999-ben megkezdő
dött az I. (főépület) és a II. (fürdőnek tartott) épü
let közötti északi udvart határoló kőfalak felhasz
nálásával kialakítható kőtár építése.11 Az 1985-ben 
és 1986-ban kutatott területen 1999-ben kisebb 
feltárásokra ill. a szelvények közötti tanúfalak el
bontására volt szükség.12 

Az északi udvart nyugaton két, északon három 
fal határolta. (9. ábra) Ezek azonban nem voltak 
egykorúak. A legbelső fal volt a legkorábbi, 
amelyet legkésőbb a középső fal építésekor 
részlegesen visszabontottak. A két fal azután az 
udvar felé nyitott folyosóvá alakulhatott át. 
Észak felől a harmadik (csaknem teljesen el
pusztult) falba cölöplyukak mélyültek, amelyek
ből a középső falhoz csatlakozó féltetős megol
dásra kell gondolnunk.13 

Az északi udvar falai fölött nyitott szelvények 
rétegtani viszonyai általában nem voltak bonyo
lultak. A szántással bolygatott, felszínhez közeli 
réteg a római kori tető-és falomladékig, a római 
kori leletanyagon kívül, újkori és középkori (Ár
pád-kori és középkori) leletanyagot tartalmazott. A 
kövekből és téglatöredékekből álló felületbe néha 
újabb kori árok, gödör ill. középkori beásás mé
lyült. Az omladékréteg alatti felület megegyezett 
az udvar, szilárd borítást nélkülöző, egykori fel
színével, amelynek megújítására nem törekedtek. 

A kiegészítő feltárások idején, 1999-ben a 
154/C szelvény DK-i negyedében (sarkában) a 
téglából és kőből álló omladék elbontása során, 
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nem túl mélyen (-56 cm-re az újkori felszíntől), 
vaseszközök kerültek elő, amelyeket a munkások, 
a leletek megtalálása feletti örömükben, felkap
kodtak és helyszínt tovább "kutatták". (9. ábra) 
Miután gödör nyomaira nem következtethettünk, a 
vastárgyak közvetlenül az egyenetlen felületű ud
varszinten feküdhettek. Összesen 27 vastárgy, 
vastöredék került ekkor elő, a környezetükből pe
dig 9 edénytöredék (fazekak fésült és díszítetlen 
oldal- és aljtöredékei, nyers, sárgás-barna oldaltö
redék). A restaurálás után visszakapott tárgyak 
száma 23. A kisebb vastöredékeket, pántdarabokat 
valószínűleg már nem lehetett megmenteni. (11. 
ábra 25-26 tárggyal) 

A 154/C szelvény leletei közé egy, a vaseszkö
zöknél 20 cm-rel magasabban, 1985-ben talált, 
Kr.u. 14-37 közé keltezett érem14 ül. egy, a szel
vény DK-i negyedében az omladék között, ugyan
abban az évben, feltárt bronz üst is tartozott.15 

Az északi udvar 2-3. fala körüli területen meg
lehetősen nagy az előkerült fémtárgyak száma. A 
teljes leletanyagból, a feldolgozás előtt (a 154/C 
szelvény vasaihoz mintegy kiegészítésképpen) 
csak azt a három vastárgyat emeltük ki, amelyek a 
154/C szelvény vaseszközeivel funkcionálisan 
kapcsolatba hozhatók. így szerepel jelen összeál
lításunkban a 149/C szelvény két vastárgya (13. 
ábra 12-13., 14. ábra 2., 15. ábra 1.) ill. a 148/A-D 
szelvény nyugati tanúfalából származó ekehúzó
lánc (14. ábra 3.). 

A 149/C szelvény K-i felét a falak melletti, 
talán Rhé Gy-nak tulajdonítható korábbi kutató
árkoktól eltekintve, a felszíni rétegek alatt szin
tén omladék borította. 58 cm mélyen egy újabb 
ekevas és egy kocsivasalás került elő. 

A három szelvényben elbontott római kori om
ladék meglehetősen gazdag kerámiaanyaga előze
tesen a 11-111. századra keltezhető. 

154/C szelvény DK-i sarkában kő- és téglaomla-
dék alatt, -56 cm (9., 11. ábra) 

1. Ekevas. Vas, kissé aszimmetrikus, egyik válla 
valamivel alacsonyabban helyezkedik el és vala
mivel hosszabb a másiknál. Pengéje középen meg
vastagodó a hegy közelében határozottabban, de 
nem éllel jelentkező ormóval. Hegye enyhén hiá
nyos. H: 24,1 cm, sz: 15,1 cm, köpü h: 6,9 cm, 
sz: 11 cm. 

LDMLtsz.: 2000.83.1. 
(12. ábra 1., 14. ábra 1.) 

2. Csákány-kapa. Vas, szárnyas küpűvel, tömör, 
enyhén síkozott, kiszélesedő hengeres fokkal, 
pengéje ívelt, kiszélesedő éllel. Élének egyik sarka 
és a köpüszárny egyik csúcsa törött. H: 21,4 cm, 
élsz: 4,9 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.2. 
(12. ábra 2., 14. ábra 12.) 
3. Balta-кара. Vas, négyzetes, hátul összekala

pált, befelé szűkülő köpűvel, éle töredékes, ívesen 
meghajló. H: 11,7 cm, penge sz: 3,8 cm, köpű 
m: 2,8 x 2,8 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.3. 
(12. ábra 3., 14. ábra 13.) 
4. Szerszámnyél-karika, vasalás. Vas, gyűrűszerű, 

egymásra hajtott és kalapált tárgy, egyik szélén törött 
csúcsban felmagasodik, felületén kalapálásnyo
mokkal. Pánt sz: 1,7-3,6 cm, átm: 4,2 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.4. 
(12. ábra 7., 14. ábra 14.) 
5-6. Csuklós pántok. Vas, kéttagú pántok, kari

kákkal kapcsolódnak egymáshoz, a pántok elkeske
nyedő végeiben derékszögben álló elkeskenyedő ill. 
az egyik esetben azonos vastagságú és egyenesen 
levágott szeggel. A karikák közelében az egyiken 
egy-egy kerek, a másikon egy kerek és egy kissé 
szögletes lyukkal. Az egyik pánton jól megfigyel
hető a karikák kialakításának technikája: a pánt vé
gét elkalapálták, majd nyolcas alakban meghajlítot
ták, a hozzá csatlakozó másik pánt elkeskenyedő 
végét átfűzték a karikán majd azt is elkalapálták és 
utána ütötték át a szeggel. A lyukakat az egyik ol
dalon belülről, a másikon kívülről ütötték be. H: 24 
cm, 24 cm, pánt sz: 1,4 cm, 1,6 cm-1,9 cm ül. 2,3 
cm, lyuk m: 0,6 cm, 0,5-0,6 cm. 2 db. 

LDM Ltsz.: 2000.83.5-6. 
(12. ábra 5., 4., 14. ábra 4-5.) 
7. Csuklós pánt. Vas, egymáshoz egy vissza

hajtott karikával kapcsolódó csuklós pánt, keske
nyebb végükhöz egy-egy derékszögben meghajtott 
szeg csatlakozik, az egyiken egy, a másikon két, 
felülről átütött lyukkal, amelyből a nagyobbik a 
másik pánt karikájának befogadására szolgál. 
Együttes h: 15,9 cm, pánt sz: 1,85-2,1 cm ül. 2,1-
2,3 cm, lyuk: 0,6 cm 

LDM Ltsz.: 2000.83.7. 
(12. ábra 6., 14. ábra 6.) 
8. Vasalás. Vas, hegyesszögben meghajlított, 

pánt, ívelő egyik vége elkeskenyedik, töredékes, 
másik töredékes szárvége közelében belülről, egy 
lapos tölcsér alakú mélyedésből átütött lyukkal. 
Szár h: 5,4 - 6,3 cm, 11,7 cm, pánt sz: 1,8-2,7 cm, 
lyuk m: 0,5 x 0,5 cm 
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LDM Ltsz.: 2000.83.8. 
(13. ábra 2., 14. ábra 10.) 
9. Pánttöredék. Vas, derékszögben meghajlított, 

mindkét vége töredékes, egy hiányos lyukkal H: 
7,7 cm, pánt sz: 2,6 - 2,8 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.9. 
(13. ábra 3., 14. ábra 9.) 
10. Páni. Vas, kétszeresen meghajlított, elkes

kenyedő, enyhén töredékes végű, a végződések 
közelében belülről átütött lyukkal. H: 8,7 - 6,2 -
4,7 cm, pánt sz: 1,3-2,2 cm, lyuk á: 0,9-1,1 cm 

LDM Ltsz.: 2000.83.10. 
(13. ábra 4., 14. ábra 8.) 
11. Pánttöredék. Vas, egyszer tompaszögben, 

egyszer pedig csaknem teljesen visszahajtott, el
keskenyedő, laposra kalapált kissé töredékes 
szögletes végződéssel. Másik vége törött. A pánt
vegek közelében egy-egy belülről átütött lyukkal, 
amely eredetileg mindkettőnél szögletes lehetett. 
H: 7, - 6,4 - 1,6 cm, pánt sz: 2,1 - 2,4 cm, lyuk 
m: 0,4 x 0,5 cm 

LDM Ltsz.: 2000.83.11. 
(13. ábra 1., 14. ábra 11.) 
12. Lánc. Vas, a piskóta alakú láncszem egyik 

végébe egy ovális, ellapított karika, másik végébe 
egy kétágú szeg (sasszeg töredék) kapcsolódik tö
redékes végekkel. Együttes h: 16,7 cm, legna
gyobb sz: 2,6 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.12. 
(13. ábra 5., 15. ábra 11.) 
13. Sasszeg. Vas, mindkét vége törött. H:6,8 

cm, fejátm:l,5 cm. 
LDM Ltsz.: 2000.83.13. 
(13. ábra 10., 15. ábra 12.) 
14. Körző. Vas, téglalap keresztmetszetű szárak

kal. Az egyik szárának feje lekerekített, benne lyuk
kal, másik szárának feje kis szarvacskából indulva 
ugyancsak lekerekített, benne ismét egy lyukkal. A 
körzőszárak összeerősítését egy enyhén kúpos fejű, 
lekerekített végű szeggel oldották meg. A szög szá
rának hosszúkás nyílásába helyezett levélalakú, két 
kisebb lyukkal áttört lemezzel rögzítették a körző
szárak kívánt nyitását. A körzőszárak külső oldalán 
kereszt alakú díszítések ill. azok nyoma figyelhető 
meg. H: 19,6 cm, a szárak legnagyobb sz: 0,9 cm, a 
szeg fejátm: 2 cm, h: 5,9 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.14. 
(12. ábra 8., 15. ábra 8.) 
15. Ládaveret (zárlemez). Vas. Eredetileg tég

lalap alakú, erősen hiányos, derékszögben behajló 
szélekkel, összesen 3 kerek és egy hosszúkás 

lyukkal. Egyik sarka kiegészített. H: 8 x 8,9 cm, 
m: 0,3-1,1 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.15. 
(13. ábra 9., 15. ábra 9.) 
16. Zárnyelv. Vas, két kissé szabálytalan nyílás

sal, a szárvégek laposak. H: 7,6 cm, sz: 1,6 cm. 
LDM Ltsz.: 2000.83.16. 
(13. ábra 8., 15. ábra 4.) 
17. Kulcs. Vas, törött, kerek kissé deformáló

dott karikával, hosszúkás testtel, párhuzamos ro
vátkákkal osztott nyelvvel. H: 7,2 cm, sz: 2,5 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.17. 
(13. ábra 7., 15. ábra 3.) 
18. Kulcs. Vas, a törött, mára már nyitott kari

ka szarvszerü tagokból indul, teste hosszúkás, 
nyelve lapított, rajta három bevájással. H: 8,4 cm, 
sz: 3,6 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.18. 
(13. ábra 6., 15. ábra 2.) 
19-22. Vasszegek, kerek, vagy ellapított, vagy 

hiányos fejjel, eredetileg hegyes végződéssel. 
4 db. H: 8,7-12,1 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.19-22. 
(12. ábra 9-12., 15. ábra 5-7., 10.) 
23. Kocsialkatrész, vánkosvas. Vas, lehajló vé

gei hiányoznak, a kis átmérőjű tengelyszeg körül 
kiszélesedő és megvastagodó középrésszel. 
H: 16,1 cm, sz: 1,7-3 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.83.23. 
(13. ábra 11., 14. ábra 7.) 

149/C szelvény K-i fele, a 2. és a 3. udvarfal kö
zötti területen, a téglás-köves omladék között és 
alatt, -58 cm (9-10. ábra) 

24. Ekevas. Vas, aszimmetrikus, pengéjének éle 
enyhén ívelő, hegye lekerekített. Egyik köpüszár-
nya és szélesebbik vallanak nagy része, valamint a 
penge egy része törött, hiányos. A nádalás széles
sége kívül: 2,6 cm, belül a hegynél 5,4 cm, a szé
leken 3,6 és 4,5 cm közötti. 

H: 19 cm, sz: 16,9 cm, köpü h: 6,3 cm. 
LDM Ltsz.: 2000.84.1. 
(13. ábra 12., 14. ábra 2.) 
25. Kocsivasalás (?). Vas, keskeny pánt, elkes

kenyedő végeiben ellapított tompaszögben meghaj
lított szegekkel, amelyek közül az egyiknek a vége 
hiányzik. H: 42,2 cm, sz: 1,4 cm, pántv: 0.6 cm. 

LDM Ltsz.: 2000.84.2. 
(13. ábra 13., 15. ábra 1.) 
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148/'A-D szelvény Ny-i tanúfalának elbontásából 
(9. ábra) 

26. Ekehúzólánc. Vas. A kör keresztmetszetű, 
ovális karikához egy középen összehúzott szem és 
egy nagyobb, függőleges irányban ellapított, pis
kóta alakú láncszem csatlakozik. A nagyobbik tag 
végének karikája gyűrűszerűén kiszélesedik. Kari
ka h: 15,1 cm, sz: 12,5 cm, kisebbik láncszem-tag 
h: 8,6 cm, sz: 4,9 cm, nagyobbik láncszem-tag h: 
16,6 cm, karika átm: 5,3 cm, 4,6 cm. 

LDMLtsz.: 2000.85.1. 
(14. ábra 3.) 

Bár a gyulafirátóti és a balácai vaseszközöknek 
vannak azonos funkciójú tárgyai, a két együttes 
nemcsak számban, hanem össztételben is különbö
zik egymástól. (6., 7., 11., 12-15. ábra) A 
gyulafirátóti lelet darabjai a föld megművelésének, 
a termény betakarításának (üllő?, balta?) voltak az 
eszközei. Az ekevas, a csoroszlya és a három 
ekehúzólánc együtteséből több eke egyidejű mű
ködése feltételezhető. 

Balácán 1999-ben vegyes Összetételű vasesz
köz-készlet került elő. Földművelő eszköz volt 
nyilvánvalóan az ekevas, esetleg az elsődlegesen 
famegmunkálásra szolgáló csákány-kapa és a bal
ta-kapa, míg egy részük kocsialkatrészként ill. lá
da-, aj tó vasalásként értelmezhető. 

Rhé Gy. 1912-ben már megemlítette, hogy 
Balácán "Igen nagy a vaseszközök száma." E vál
tozatos összetételű leletfajtából kiemelt egy vas-
eszköz-leletet, amelyet az I. (fő-)épület 31. helyi
ségének "g" jelű (dél-északi irányú) fűtőcsatorná
jában találtak.16 A bemutatott tárgyak között 
(8. ábra) 3 ekevasat, többségében mezőgazdasági 
eszközöket, kulcsokat, kőmüveskanalat, körzőt 
találunk. 

A Gyulafirátót-Pogánytelekről és a Balácáról 
származó, katalógusunkban leírt eszközök tárgya
lása előtt érdemes egy kissé kitérnünk az 1912-ben 
fényképen közölt ekevasakra. A veszprémi múze
um régészeti gyűjteményének 1953-mai megkez
dődött újraleltározása idejére több tárgynak fele
désbe merült eredeti lelőhelye, a háborús évek za
varos viszonyai között elveszett vagy lekopott 
korábbi nyilvántartási száma, ezért fordulhatott 
elő, hogy különböző publikációkban, különböző 
számokon és darabszámmal szerepelnek a balácai 
ekevasak.17 

Az 1906-1926 közötti balácai ásatásokból 
származó vastárgyakat az 55.250-es, a 63.121.1-

19. és a 63.124.1-4. tételeken leltározták újra be 
ill. az ismeretlen lelőhelyü tárgyakat nyilvántartó 
55.275-ös tételbe is kerülhettek balácai tárgyak.18 

A 63.124.1-4. tétel 4 tárgya közül egyik sem eke
vas a leltárkönyv szerint. A 63.124.2. számú tárgy 
ásó. A megadott hosszúság- és szélességadatok 
(köpűszélesség) alapján azonban nem lenne aka
dálya annak, hogy a jelenleg ezt a számot viselő, 
legalább kétszer nádalt ekevasat (ásó hiányában) 
az eredeti, tévesen megnevezett tárggyal azonos
nak vegyük.19 Balassa I. szerint ez az ekevas egyi
ke a főépület 31. helyiségében elrejtett 3 ekevas
nak.20 Ebben az esetben viszont a Rhé féle fény
kép második ekevasával kellene megegyeznie. (8. 
ábra 2.) Az azonosítást segíthetné a kettős nádalás, 
miközben a pengeélek ívelése, a vállképzés, a fe
lület mégsem teljesen azonos. Nem azonos az 
55.275.52l-es ismeretlen lelőhelyü ekevassal sem, 
amelyet Balassa I. balácaiként említ, Müller R. 
pedig egyenesen a fűtőcsatorna harmadik ekeva
sának véli.21 A Rhé féle fénykép első és harmadik 
ekevasa viszont egyértelműen megfelel az 
55.250.320-as ( 8. ábra 1.) ill. az 55.250.319-es (8. 
ábra 3.) tárgynak. Balassa I. sem tévedett, amikor 
az ekevasakat a 63.124.1-3. leltári számokkal adta 
meg, hiszen az általa közölt fényképeken bemuta
tott tárgyakon, jól láthatóan, ezek olvashatók.22 Az 
összekeveredett balácai tárgyak egy részének azo
nosítására csak később került sor. 

A Balácza című könyvben közölt, többször idé
zett fényképen szereplő ekevasak az ún. 
lapátalakú, szimmetrikus, vagy enyhén aszimmet
rikus (amely a kopás eredménye is lehet) típusok 
közé tartoznak. Válluk határozottan jelzett, pen
géjük szélesebb és íveltebb, megfelel annak az ál
talános tendenciának, amely az egyébként krono-
lógiailag nehezen szétválasztható ekevasak felté
telezett formai fejlődésének irányában, a La Tène-
től a késő császárkorig (és még tovább) meghatá
rozható.23 

A balácai ásatások újabb két eke vasa egymástól 
kb. 20-25 m-re került elő. Mindkettő a lapát alakú 
ekevasak közé sorolható. A 154/C szelvény ekeva
sa (Nr. В1-12. ábra 1., 14. ábra 1.) enyhén aszim
metrikusnak mondható, egy nyújtottabb, elkeske
nyedő, lekerekített háromszöget, és egy kevéssé 
ívelt pengéjű változatot mutat. Formailag hozzá 
legközelebb a Balatonalmádiból, Badacsonytomaj-
Abrahámhegyről és a Reziből származó példány 
áll, de Keszthely-Fenékpusztáról, esetleg Gor-
siumból is idézhetjük párhuzamát.24 A balácai 
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ekevas kisebb, mint a Balatonalmádiból származó 
példány, de csaknem azonos hosszúságú, mint a 
másik két Balaton-felvidéki darab, amelyek vi
szont határozott ormokkal rendelkeznek. A balácai 
ekevason ormó nincs, viszont a penge középen 
erősen megvastagodik, az oldalélek pedig kevésbé 
hegyes szögben találkoznak. Müller R. a balaton
almádi vaseszközlelet elrejtését a markomann há
borúkkal hozta összefüggésbe.25 M. Pietsch az 
eszközformák fejlődésének fázisait bemutató táb
lázatán a fenti ekevas-formákat kora császárkori
nak (Kr.u. I. század) tartja.26 

Bár a javasolt terminológia szerint csak azokat 
az ekevasakat nevezhetnénk aszimmetrikus eke
vasaknak, amelyeknek csak egy válla van,27 mé
gis inkább aszimmetrikusnak, határoznám meg 
másik, 1999-ben előkerült lapát alakú ekevasun
kat (Nr. B24-13. ábra 12., 14. ábra 2.). Az erősen 
hiányos ekevas egy rövidebb, lekerekített válto
zatot mutat, és bár vallanak megformálása sem 
teljesen azonos, mégis emlékeztet a csabrendeki, 
a csesznekinek mondott és a szentgyörgyvári 
(Müller R. szerint Keszthely-fenékpusztai) pél
dányokra. A cseszneki és csabrendeki ekevasakat 
római korinak tartják, a szentgyörgy vári -
fenékpusztait pedig késő rómainak azzal, hogy a 
forma ismert az Árpád-korban is.28 

A Gyulafirátót-pogányteleki ekevas (Nr. Gyl-
7. ábra 1.) a csapott vállú, lapát alakú, nagyobb 
ekevasak közé sorolható. Gyakran fellépő forma. 
Köpüjének magassága kb. 1/3-a a teljes hossznak. 
Kevésbé csapott váll megoldást, de hasonló ará
nyokat találunk a soproni ill. a veszprémi múzeum 
ismeretlen lelőhelyü ekevasán. Mindkettőt római 
koriként tartják nyilván.29 

A Gyulafirátót-pogányteleki vaseszköz-lelethez 
egy csoroszlya is tartozott. (Nr. Gy2-7. ábra 2.) Az 
ekevasakhoz képes lényegesen kevesebb a cso-
roszlyák száma Pannónia római kori anyagában. 
Ennek Müller R. szerint az az oka, hogy az ekék 
csak bizonyos százalékban30 voltak csoroszlyával 
felszerelve. 

Az ekevasakhoz hasonlóan a csoroszlyák is a 
késő La Tène időszakában jelentek meg, és a késő
középkorig nem túl nagy formai változáson men
tek keresztül. Kronológiai szétválasztásuknak 
egyik támpontja lehet a nyél kiképzése. A megkö
zelítőleg négyzetes nyélkeresztmetszetü csorosz
lyák lehetnek a római koriak, a téglalap-kereszt
metszetű példányok pedig középkoriak.31 A fenti 
ismérvnek megfelel a gyulafirátóti vaseszköz

lelet csoroszlyája négyzethez közelebb álló nyél
keresztmetszetével. 

A gyulafirátóti ekegarnitúrát a valószínűleg 
csak a római korral fellépő és Pannoniára különö
sen jellemző ekehúzólánc ill. ekehúzóláncok (Nr. 
Gy3-5 - 7. ábra 3-5.) teszik teljessé. A három 
ekehúzólánc három egymáshoz hasonló, de a nagy 
karika formáját és méretét tekintve, három külön
böző típus képviselője. A Nr. Gy3-as (7. ábra 5.) 
karikája tojás alakú, a Nr. Gy4-es példányé (7. áb
ra 4.) inkább oválisnak mondható, míg a legkisebb 
(Nr. Gy5 - 11. ábra 3.) átmérője kerek. A láncok 
közül a nagy karikába kapcsolódó szem mindig 
nyolcas alakú, míg a második láncszem piskóta 
alakú. Ez a fajta összeállítás nemcsak Gyulafi-
rátótra és Balácára jellemző, hanem általában 
Pannoniára is. 

Balassa I. a nagy karikák formája és nagysága, 
valamint a láncok végződése alapján felállított ti
pológiai sorát Müller R. is közölte és egyetértett 
Balassa I-nal abban, hogy a formai eltérésekben 
nem kell funkcionális változásokat látni. A típusok 
közül az első kettőnek a karikája nagyobb és álta
lában ovális, különbség közöttük csak a láncvég 
láncszemmel ill. kampóval kapcsolódó megoldá
sában van.2 A 3. típus kisméretű karikájával va
lóban eltér a többitől. 

A balácai ekehúzólánc (Nr. B26 - 14. ábra 3.), 
bár kissé ovális a "nagy karikája", mégis inkább a 
3. csoportba tartozik. Közeléből került elő a Nr. 
B24. ekevas (148/A-D szelvény Ny-i tanúfala, ill. 
a 149/C szelvény K-i fele - 9. ábra, 13. ábra 12., 
14. ábra 2.), ami a két ekealkatrész összetartozását 
valószínűsítheti. Az 1926 előtti balácai ásatások
ból ismerünk egy másik ekehúzóláncot, amelynek 
közelebbi lelőhelye ismeretlen.33 Inkább oválisnak 
mondható nagy karikájának mérete csaknem azo
nos a gyulafirátóti ekehúzólánc karikájával (Nr. 
Gy3 - 7. ábra 5.). Mivel Gyulafirátót-Pogány-
teleken és Balácán is mindkét fő típusú ekehúzó
lánc előfordul, joggal vetődhet fel, hogy a kis ill. a 
nagy karikás változat alkalmazása összefüggésben 
lehet a talajszerkezettel. Úgy tűnik, hogy a nagy és 
a kis karikás változatokat, a fenti példák nyomán 
egyszerre többet is, fellépésüktől a késő római ko
rig ill. még a V. században is használták. A II-III. 
századra határozhatók meg a táci, a IV-V. századra 
pedig a Keszthely-fenékpusztai ekehúzóláncok.34 

A Gyulafirátót-pogányteleki vaseszköz-lelethez 
még egy, leginkább egy nyéllyuk nélküli kala
pácshoz hasonló35, enyhén ívelő oldalú vashasáb 
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(üllő?-Nr. Gy7 - 7. ábra 7.) és egy köpüs kaszatö
redék tartozik. 

A köpűs kasza ismét egy olyan, római kortól 
kezdve ismert tárgy, amely Pannoniában nagyon 
gyakori.36 Alkalmazása nagyobb erőkifejtést ill. 
nagyobb ellenállás legyőzését (bozótos terület ka
szálása37) tette lehetővé. A gyulafirátóti sérült 
pengéjű kaszatöredéken (Nr. Gy6 - 7. ábra 6.) a 
pengető (a nyak és a penge találkozásánál) csak 
valószínűsíthető. Veszprém megyéből köpűs ka
szát találunk a padragkúti leletben ekevassal és 
ekehúzólánccal együtt, ill. több példánnyal van 
képviselve, a többek között lapát alakú ekevasat is 
tartalmazó, balatonaligai (Balatonvilágos) benn
szülött telep eszközei között.38 A bennszülött kö
zösség szerszámkészletét Müller R. a II-III. szá
zadra keltezi.39 

Baláca vegyes összetételű vaseszköz-együtte
sében szereplő kézművesszerszámok egy részénél 
nem zárható ki, hogy azokat a mezőgazdasági 
munkákhoz is igénybe vették. így pl. a katalógu
sunkban leírt és bemutatott, élezést már nem mu
tató, teljesen elvékonyodó élű csákány-kapát (Nr. 
B2 - 12. ábra 2., 14. ábra 12.) és balta-kapát (Nr. 
B3 - 12. ábra 3., 14. ábra 13.), amelyeket általában 
a balta címszók alatt tárgyalják, és általában fa-
megmunkáló-eszközöknek tartják, ugyanakkor 
megengedik, hogy azokat, mint földlazító, 
gyomirtásra szolgáló szerszámokat is figyelembe 
vegyük A balta(-kapa) szárnyakkal vagy nyitott 
köpűvel gyakori leletei a La Tène telepeknek, ahol 
gyakorlatilag, mint nélkülözhetetlen, elsősorban 
famegmunkálásra szolgáló többcélú kellékek, 
egyetlen egy "háztartásból" sem hiányozhattak.41 

Császárkori előfordulásának legjobb példája a 
balácai darab. Jacobi szerint a köpűs balták (balta
kapák) egyre inkább átadják a helyüket a nyéllyu
kas eszközöknek42, amelyeknek egyik típusa a 
széleskörben elterjedt csákány-kapa, német nyelv
területen a Dechsel. Ez a csákányként, kalapács
ként és esetleg kapaként is használatos eszköz 
hosszú fejlődésen ment át. Utalásként elegendő, ha 
hivatkozunk a kőemlékek ábrázolásaira és a 
balácai példányra.4 Fejlődésük során egyre rövi
dültek a nyélcsövek, Balácán pl. alsó-felső szárny-
nyá alakult át, változott a nyéllyuk alakja, megnőtt 
a penge és a nyél által bezárt szög, rövidebb lett a 
kalapács-rész, majd a penge íveltebb lett. A csö
kevényes nyéllyukkal rendelkező, balácainál leke-
rekítettebb "szárnyakkal" rendelkező változatot M. 
Pietsch a késői császárkorra helyezte, azaz a 260-
tól a kb. 400-ig tartó időszakra.44 

A balácai vaseszköz-együttes 4 db nagyméretű 
vasszege (12. ábra 9-12., 15. ábra 5-7., 10.) a tető
szerkezethez tartozhatott. Száruk négyzetes, eny
hén téglalap keresztmetszetű, fejük kerek, vagy el
kalapált. 

A balácai vastárgyak közül a csuklós pántok, a 
pántok és vasalások, a fába erősíthető lánc, a lá
daveret, a zár és a kulcsok (Nr. B5-13., 16-18 - 12. 
ábra 4-6., 13. ábra 1-10., 14. ábra 4-6., 8-11., 15. 
ábra 2-4., 9., 11-12.) csak közvetve szolgáltak me
zőgazdasági célokat. A két nagyobb és a kisebb 
csuklós pánt két-két szöge közül az egyik mindig 
kisebb. Ha ugyanahhoz az ajtóhoz, vagy lehajtható 
tetejű, nagy méretű ládához, vagy esetleg lehajt
ható oldalú kocsihoz tartoztak, akkor a fa oldal
vastagságának legalább 4 cm-nek, vagy inkább 
többnek, kellett lennie az egyik és legalább 6 cm-
nek a másik oldalon. (Nr. B5-7.)45 A különböző
képpen meghajlított vagy deformálódott pántok 
(Nr. B8-11.) szeglyukait mindegyiknél belülről 
ütötték be. Ha a pántokat eredetileg is derékszög
ben hajlították meg, akkor azok (a szögbeverés 
irányára tekintettel) ládák és kocsik belső sarkait 
erősíthették, ill. pl. kocsialvázak tartozékai is le
hettek. Kocsi lehetőségét feltételezi a vaseszkö
zök között talált vánkosvasalás és a 149/C szel
vényből előkerült egyenes vastárgy. A sasszegben 
végződő piskóta alakú és egy ovális szemből álló 
láncot és egy különálló sasszeget is egy ajtóval 
hozhatjuk összefüggésbe (Nr. В12-13.). 

A zárnyelv és a két kulcs nem mutat különösebb 
sajátosságot. A kulcsok a Pannoniában leggyako
ribb Gáspár D. féle IV. típusba sorolhatók.46 A lá
da zárlemezének párhuzamát Q. Vibius Maximus 
Smintius aerarius I/II. századra keltezett firenzei 
sírkövén találhatjuk meg különböző vaseszközök 
társaságában, Balácáról és Dunaújvárosból pedig 
további példányait.47 

A balácai vaseszközlelet vánkosvasalása (Nr. 
B23 - 13. ábra 11., 14. ábra 7.) és a 149/C szel
vény egyenes vasalása (Nr. B25 - 13. ábra 13., 15. 
ábra 1.) a legkésőbben a Hadrianus korra keltez
hető inotai példányokra emlékeztet.48 A középen 
kiemelkedő vánkosvasalás az inotaitól eltérően49 

azonban a vasalás végein, példányunkon hiányzó 
végződéssel volt a fába erősítve. A hosszú vasalás 
feltételezett helye a kocsi hátsó alvázán, ill. a ko
csiszekrényen lehetett.50 

A balácai főépület 31. helyiségének fűtőcsator
nájában Rhé Gy. által talált vaseszközlelethez51 

hasonlóan (8. ábra 5.) az 1999-es vaslelet is tar
talmazott körzőt (Nr. В14 - 12. ábra 8., 15. ábra 
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8.). Az újabb balácai körző hegyes végű, a szárak 
kerek fejét kúpos szeg fogja át. A szeg hosszú szá
rának nyílásába két kerek lyukkal áttört lapocska 
szorul, amelynek a szerepe a körzőszárak nyitásá
nak rögzítése volt. Rögzítőszerkezettel volt ellátva 
a korábban megtalált balácai körző is és ilyen 
megoldásokat mutat be W. Gaitzsch és M. Pietsch 
is.52 Kronológiailag alátámasztott tipológia sort 
meghatározni a rendelkezésre álló anyag alapján 
nem lehet, legfeljebb csak annyi mondható el, 
hogy a katonai és a polgári környezetben egyaránt 
megtalálható körzők leggyakrabban a középső 
császárkorban lépnek fel.53 L. Alfius Statius 
aquileiai oltárán ábrázolt mérőrúdon rovátkák és 
csillag alakú befaragások láthatók.54 Ennek nyo
mán felvetődhet, hogy az X alakú jegyek a balácai 
körzőn is mérést segítő jelek voltak-e? Az egyik 
száron az X-ek között mért távolság 2-2,1 cm, a 
másikon 1,5-1,6 cm volt, tehát kb. az 1 római láb 
tizedrészének hét ill. ötszöröse. 

A vastárgyakat jól meghatározható rétegek nél
kül és a környező leletanyag együttes értékelését 
megelőzően, nehéz önmagukban keltezni. Segít 
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In 1991 and 1999, Veszprém Museum obtained two 
new collections of iron implements. One was found in 
the area of the Gyulafirátót-Pogánytelek villa (fig. 1-6, 
11) in the course of unauthorised excavations, whereas 
the other came to light in the so-called northern 
courtyard between buildings I and II of the Baláca 
Roman-period villa-farm, during excavations in profile 
154/C (fig. 9, 11, 12-15) preceding the building of an 
exhibition of stone remains. Not far from the profile, by 
way of completion, a further ploughshare and a straight 
mounting respectively a chain for pulling a plough (fig. 
10, 14 No. 2-3; fig. 15 No. 1) also saw the light of day. 

The Gyulafirátót-Pogánytelek collection consists of 
seven iron objects (No. Gyl-7), which were deliberately 
buried, probably in a previously dug pit. The finds from 
the Baláca profile 154/C (No. В1-23) were covered with 
roof and stone debris. 

The three ploughshares from the two collections show 
earlier and later variants of the spade-shaped, symmetrical 
(slightly asymmetrical) ploughshare type. Chains for 
pulling ploughs were to be found at both sites, in three 
different sizes in Gyulafirátót, from which we must think 
of the use of a plough suitable for the soil structure. The 
use of chains for pulling ploughs is mainly (but not exclu
sively) a characteristic of Pannónia. The almost square 
cross-section of the skife handle found in Gyulafirátót is 
not inconsistent with dating the origin of the finds to the 
Roman period. The narrower ploughshare, and also the 
socketed scythe, can be imagined in a 2" , possibly 3" 
century environment, simply on the basis of the Vesz
prém county material. 

RHÉ 1912. 12. ábra 
GAITZSCH 1978. Abb. 20.; PIETSCH 1983. Nr. 
511., 512. 
PIETSCH 1983.61. 
GAITZSCH 1978. Abb. 17. a-b. 
Az érmek soron kívüli meghatározásáért 
Torbágyi Melindának tartozom köszönettel. 
A balácai kutatásokat az OTKA támogatta 
(T 022765) 

Part of the Baláca find was an earlier and, taking into 
account the tendency of implements to develop, a later 
implement which could also be used as a hoc, the axe 
hoe and the mattock (No. B3, 2). Originally these were 
listed among tools primarily used for woodworking, 
which could not be lacking from any "household." The 
socketed ;\xes were ousted more and more by imple
ments with holes in the handles. 

The hinged and straight bands may have been 
mountings from boxes, doors or possibly carts. The 
latter assumption may be supported by a cushion 
mounting belonging to the finds, and by a straight 
mounting. (No. B5-11, 23, 25). The keys and lock 
bolt, as well as the lock plate, (No. В15-18) are of 
types frequent in Pannónia. 

From the excavations in Baláca between 1906-1912, 
a set of implements was reported in 1912, which had 
been hidden in the heating channel of room 31 in the 
main building (I). In this, as well as ploughshares 
(fig.8), there was also a pair of compasses. In this case, 
as well as with the new compasses, the blades could be 
fixed together with a small iron plate. 

It is difficult to date the iron objects in themselves. 
In the so-called northern courtyard of the Baláca villa 
farm, the coins from the layer of debris in the "C" se
ries of profiles originate from the 1st and 3' centuries. 
The latest of them may be dated to 282 AD. Towards 
the end of the 3K century therefore, the corridor may 
have been destroyed, the debris from which buried the 
iron implements. 

NEW IRON IMPLEMENTS FROM THE ROMAN VILLAS 
IN THE VESZPRÉM MUSEUM "LACZKÓ DEZSŐ" 
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1. ábra. Rhé Gyula 1903-1904-ben Gyulafirátót-Pogányteleken végzett ásatásainak korábbi rajza (LDM A 67/710) 
Figure 1. Earlier drawing by Gyula Rhé of his excavations carried out in Gyulafirátót-Pogánytelek in 1903-1904. (LDM A 67/710) 



2. ábra. Gyulafirátót-Pogánytelek villagazdaságának Rhé Gy. által készített későbbi rajza. (LDM A 67/711) 
Figure 2. Later drawing of the Gyulafirátót-Pogánytelek villa-farm, produced by Gy. Rhé. (LDM A 67/711) 
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3. ábra. A Gyulafirátót-pogányteleki vaseszközök 
lelőhelye 

(Négyesi L. rajza-LDM A 18711-92) 
Figure 3. Site of the iron implements find in 

Gyulafirátót-Pogánytelek. (L. Négyesi's drawing -
LDM A 18711-92) 

4. ábra. A helyszínen készített rajz a Gyulafirátót-
Pogányteleken talált vaseszközökről. 
(Négyesi L. rajza-LDM A 18711-92) 

Figure 4. Drawing produced at the scene of the iron 
implements found in Gyulafirátót-Pogánytelek. 

(L. Négyesi's drawing - LDM A 18711-92) 

5. ábra. A Gyulafirátót-Pogányteleken talált vaseszközök 
rablóásatásának gödre. (Fotó: Palágyi S - LDM A 18711-92) 
Figure 5. Pirate excavation pit where iron implements were 

found in Gyulafirátót-Pogánytelek. 
(Photo: S. Palágyi - LDM A 18711-92) 

6. ábra. Vaseszköz-lelet Gyulafírátót-Pogánytelekről (Fotó: Oszkó Zs.) 
Figure 6. Iron implements find from Gyulafirátót-Pogánytelek. (Photo: Zs. Oszkó) 
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7. ábra. A Gyulafírátót-pogányteleki vaseszköz-lelet (Rajz: Trexlerné Szlezák J.) 
Figure 7. The find of iron implements from Gyulafirátót-Pogánytelek. (Drawing: Mrs. Trexler J. Szlezák) 
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8. ábra. Az 1912-ben közzétett vaseszköz-lelet 
Balácáról (RHÉ 1912. 12. ábra, Fotó: Oszkó Zs.) 
Figure 8. Iron implements find from Baláca, 
published in 1912. 
(RHÉ 1912, fig. 12, Photo: Zs. Oszkó) 

9. ábra. A balácai 
villagazdaság középső része az 
I. és a II. épület közötti északi 

udvar szelvényhálójával (Rajz: 
Trexlerné Szlezák J.) 

Figure 9. The central section of 
the Baláca villa-farm, with the 

network of profiles in the north
ern courtyard, between build
ings I and II. (Drawing: Mrs. 

Trexler J. Szlezák) 
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10. ábra. A balácai 149/C szelvény a Nr. B24-25. tárgyak lelőhelyével (Rajz: Trexlerné Szlezák J.) 
Figure 10. The Baláca profile 149/C with the discovery site of objects Nr. B24-25. 

(Drawing: Mrs. Trexler J. Szlezák) 

11. ábra. A balácai 154/C szelvény DK-i sarkában 1999-ben talált vastárgyak, restaurálás előtt (Fotó: Palágyi S.) 
Figure 11. The iron objects found in 1999, in the SE corner of the Baláca profile 154/C, before restoration. 

(Photo: S. Palágyi) 
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1. 

2. 

11. 

10. 

/2. aéra. Vaseszközök a balácai 754/C szelvényből (Fotó: Oszkó Zs.) 
Figure 12. Iron implements from the Baláca profile 154/C. (Photo: Zs. Oszkó) 
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13. ábra. Vaseszközök Balácáról. 154/C szelvény: 1-11.; 149/C szelvény: 12-13. (Fotó: Oszkó Zs.) 
Figure 13. Iron implements from Baláca. Profile 154/C: 1-11; profile 149/C: 12-13. (Photo: Zs. Oszkó) 
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14. ábra. Vaseszközök Balácáról. 154/C szelvény: 1., 4-14.; 149/C szelvény : 2.; 148/A-D szelvény Ny-i tanúfala: 3 
(Rajz: Trexlerné Szlezák J.) 

Figure 14. Iron finds from Baláca. Profile 154/C: 1, АЛА; profile 149/C: 2; W wall of profile 148/A-D: 3. 
(Drawing: Mrs. Trexler J. Szlezák) 



75. ábra. Vaseszközök Balácáról. 149/C szelvény: 1.; 154/C szelvény: 2-12. (Rajz: Trexlerné Szlezák J.) 
Figure 15. Iron implements from Baláca. Profile 149/C: 1; profile 154/C: 2-12. (Drawing: Mrs. Trexler J. Szlezák) 
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