
ERDÉLYI BALÁZS—SÁGI KAROLY 

A MAGYARORSZÁGI 
RÉGÉSZETI LÉGI FÉNYKÉPEZÉS TÖRTÉNETE 

ÉS A SZENT GYÖRGY-HEGYI KOLOSTORROM 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a légi fénykép 
— feltéve, hogy helyesen interpretáljuk — fon
tos segédeszköz lehet, sőt bizonyos mértékben új 
perspektívát nyit a régészeti kutatás számára. 
Hiszen a légi fénykép — akár vertikálisan, akár 
ferde szög alatt veszik föl — nemcsak a régé
szeti objektumok felkutatásához és identifikálá-
sához nyújt segítséget, hanem sokkal inkább an
nak a környezetnek a megismeréséhez, amely
ben az azonosított objektum található. 

Magyarországon, más európai országokhoz ha
sonlóan, igen korán — a húszas években — föl
ismerték a légi fényképezés alkalmazásának fon
tosságát, a módszer lényegét és lehetőségeit. Ez a 
felismerés egy lelkes térképésztiszt, Neogrády 
Sándor nevéhez fűződik, akit előkelő hely illet 
meg a légi régészet nemzetközi úttörői között. 

NEOGRÁDY SÁNDOR 

Neogrády Sándor 1894. augusztus 11-én szüle
tett Újpesten. Apja festőművész volt, a Képző
művészeti Főiskola tanára. 

Középiskolái elvégzése után két évet a Siemens 
Műveknél dolgozott, majd 1914 szeptemberében 
bevonult az 1. sz. gyalogezredhez. Az első világ
háború kitörését követően hamarosan az olasz 
frontra került, ahol az egyre gyakoribbá váló 
ellenséges légitámadások során kiderült, hogy az 
osztrák—magyar oldalon kevés a pilóta. Neog-

1. ábra. Neogrády Sándor repülő ezredes (Sándorfi 
György magángyűjteményéből) 
Abb. í. Fliegeroberst Sándor Neogrády (aus der Pri
vatsammlung von György Sándorfi) 

rády csapattestéhez felszólítás érkezett, hogy 
küldjenek önkénteseket a légierőhöz. A fiatal 
gyalogostiszt jelentkezett a felhívásra. Mint ké
sőbbi feljegyzéseiben leírta, ennek a vállalko
zásnak az oka egy mélyen élő gyermekkori él
mény volt. Tizenöt éves korában, 1909-ben látta 
Blériot-t repülni, mikor bemutató repülést végzett 
Budapesten. Ettől kezdve foglalkoztatta a repülés 
gondolata. 

A wiener-neustadti repülőiskolába került, ahon
nan 1916-ban mint megfigyelő és műszaki tiszt 
ment vissza az olasz frontra. Pilóta nem le
hetett, mivel az orvosi vizsgálat szívgyengeséget 
mutatott ki nála. A háború végéig légi felderítő, 
sokat repül, fényképez és nagy gyakorlatra tesz 
szert. A világháború végén ő a magyar légierő 
legnagyobb tapasztalatú felderítője. Az összeom
láskor kerül vissza Budapestre. 

A monarchia szétesése következtében szüksé
gessé váló térképészeti légi fotogrammetriai mun
kák egyik irányítója. Az 1918 végén meginduló 
munkát a trianoni békeszerződés egy időre meg
akasztotta. 

Az 1918-tól 1924-ig terjedő időszakot — bele
értve az őszirózsás forradalom és a Tanácsköz
társaság időszakát is — nevezhetjük Magyaror
szágon a légi térképezés hőskorának. Az ered
mények az elégtelen felszerelés ellenére jónak, 
sőt elsőrangúnak minősíthetők. „Ennek a hősi 
korszaknak minden kis mozzanata Neogrády 
Sándor repülő százados (később ezredes) nevével 
forrott össze" — írja Bendefy László.1 

Neogrády a térképészeti munkához egy 260 
lóerős UCI típusú, nyitott felderítőgépet kapott, 
egy 30 cm gyújtótávolságú, ún. Goldmann-kame-
rával, melyhez 6 lemezes kazetták tartoztak. A 
lemezméret 1 3 x 1 8 cm, az átlagos repülési ma
gasság 3000 méter volt. A technikai felszerelt
ség kérdését csak később, 1930-ban oldották meg. 
Ekkor egy Fokker FXI típusú személyszállító 
repülőgépet vásároltak, melynek belső berende
zését Neogrády tervei szerint alakították ki. 

A kiértékelési munkák során a megszokott 
alakzatoktól eltérő — régészeti — jelenségeket 
figyelt meg. Azonnal felismerte e szokatlan nyo
mok jelentőségét és ettől kezdve rendszeresen 
készítette a régészeti célú felvételeket mind 
függőleges, mind ferde tengelyű kameraállás
sal. 

1930-ban megismerkedett Szalay Ákossal, a 
Nemzeti Múzeum nemzetközileg is ismert mér
nök-régészével,2 aki évekig dolgozott a perga-
moni ásatásokon is, és tőle sok hasznos útmuta-
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tást, támogatást kapott. Bár Neogrády régészeti 
tevékenysége csak azokra a területekre terjedt 
ki, ahol térképészeti munkáját végezte, ennek el
lenére rövid idő alatt igen jelentős anyagot gyűj
tött össze. Szalay Ákossal azt tervezte, hogy ar
chívumot hoznak létre a Nemzeti Múzeumban 
ezekből a felvételekből, de ezt a tervet Szalay 
korai, tragikus halála megakadályozta. így Neog
rády csak egy előadáson mutatta be képeit 1931. 
március 7-én a Régészeti Társulatban, ahol ta
pasztalatait is összegezte. 

A bemutatott anyag nagy tetszést és meglepe
tést váltott ki a jelenlevő szakemberekből. Már
ton Lajos, a Nemzeti Múzeum régészeti osztályá
nak vezetője bejelentette, hogy a látottak alapján 
kívánatosnak tartja a rendszeres régészeti légi 
kutatások bevezetését. Lépéseket is tett ez irány
ba a hivatalos szervek felé, de ígéreteknél többet 
nem kapott. Márton 1934-ben váratlanul meg
halt. Neogrády - - Szalay után - - elvesztette az 
utolsó szakembert is, akivel kapcsolatot tudott 
volna tartani, így sajnos minden összeköttetése 
megszakadt a régészekkel. A jelentős értékű 
anyag rendelkezésre állt, csak egy régészre lett 
volna szükség, aki feldolgozza és rendszerezi az 
addig elkészült felvételeket. A felvételeket ré
gészeti szempontból senki sem értékelte, s azóta 
sem foglalkozott velük senki — panaszolja Neog
rády, később megjelent tanulmányában. ' Végül, 
hogy teljes legyen a jól induló kezdeményezés 
kudarca, Neogrády felvételeinek nagy része el
pusztult a második világháború során. 

Eredményeit mi sem jellemzi jobban, mint az, 
hogy felvételeinek minősége és képi tartalma 
egyenrangú legjobb külföldi kortársainak mun
káival. Az is figyelemre méltó, hogy már abban 
az időben is szorgalmasan készíti és gyűjti fel
vételeit, amikor O. G. S. Crawford, a légi régé
szet első és máig legnagyobb teoretikusa, 1924-
ben egy előadáson első ízben ismerteti az új tu
dományos módszer lényegét. 

Neogrády előadása (1931) és tanulmányának 
megjelenése (1950) között, ha nem is a szükséges 
ütemben, és nem szervezetten, de egyre többen 
használták fel Magyarországon a légi felvétele
ket régészeti kutatásaik során. 

A KÉT HÁBORÚ KÖZTI IDŐSZAK 

Az első régész Szalay Ákos volt, aki a duna-
bogdányi római castrum ásatásánál légi felvéte
leket használt föl. A felvételek (egy ferde és egy 
függőleges tengelyű) — melyeket minden bizony
nyal Neogrády készített — a halála után kinyom
tatott ásatási beszámolóban jelentek meg.4 

Banner János a hódmezővásárhelyi határban 
levő, 3,6 km hosszú, ún. Nagytatársánc feltárása 
során, 1939-ben, légi fényképek segítségével vé
geztette el a földvár felmérését és a légi fényké
pek nyújtotta információkat felhasználta tudo
mányos következtetéseiben is. A felvételeket ki
fejezetten az ásatás céljára készítette a szegedi 
repülőezred 1939. június 27-én.5 Ugyanebben az 
évben Radnai Lóránd építészmérnök a Magyar 
Mérnök és Építész Egyletben tartott előadást 
Légi fényképezés a régészeti kutatás szolgálatá

ban címmel. Ennek az előadásnak rövidített 
anyaga nyomtatásban is megjelent.6 Radnai — a 
kivonat tanúbizonysága szerint — elsősorban 
Crawford németországi előadására támasz
kodott.7 

1940-ben két esetben is alkalmaztak légi felvé
teleket régészeti lelőhelyek felderítésére. Radnai 
a Dunapenteléről és környékéről készített felvé
teleken felismert régészeti jelenségekkel foglal
kozott.8 Radnóti Aladár a dáciai limes erdélyi 
szakaszának vizsgálatánál használta föl a légi 
fényképeket.9 

A második világháború végéig tartó időszak 
legjelentősebb légi régészeti munkájának tart
hatjuk Radnóti kutatásait, melynek folyamán egy 
sor alapvető, vitás kérdésre keresett és kapott 
egyértelmű választ. Egy korábbi elmélettel szem
ben, amely szerint nem volt a Meszesen össze
függő limes, Radnóti azt állította, hogy a határ
védelem ezen a szakaszon is ki lett építve. Elmé
letének alátámasztására átvizsgálta a Magyar 
Légierő által a területről készített több száz fel
vételt. Az interpretáció során nemcsak a táborok 
és őrtornyok helyét tudta azonosítani, hanem 
egyes szakaszokon a sáncokat is. Eredményeit a 
helyszínen ellenőrizte, és a terepvizsgálat igazol
ta a megelőző interpretálás helyességét. 

A háborús, majd az azt követő évek nem ked
veztek az új kutatási módszer — a légi régészet 

felhasználásának. Magyarországon a közép
európai helyzethez hasonlóan megtorpant a fej
lődés, és hosszú időre még a kérdésfelvetés lehe
tőségét is száműzte az ötvenes évek túlzottan 
éber adminisztrációja. A helyzetet súlyosbította, 

2. ábra. Fenékpuszta (Zala m.). A korábbi római tábor 
(I—II. sz.?) délre az erődített várostól. A tábor való
színűleg a folyami átkelőhelyet védte. (VIZDOK Foto, 
Sziklai Gábor felvétele, SZIG 9820322/14) 
Abb. 2. Fenékpuszta (Komitat Zala). Früheres römi
sches Lager (I—II. Jahrhundert nach der Zeit
rechnung?) südlich der Festungsstadt. Das Lager diente 
vermutlich zum Schutz des Flußübergangs (VIZDOK-
Foto, Aufnahme von Gábor Sziklai, SZIG 9820322/14). 
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hogy Neogrády gyűjteménye elpusztult, új felvé
teleket nem készítettek, és a rendelkezésre álló 
régi fényképekhez sem tudtak a régészek hozzá
férni. Csupán az a néhány felvétel maradt meg, 
amelyet Neogrády tanulmányában közzétett, 
illetve azok, amelyek gyűjteményéből még a há
ború előtt bekerültek a múzeumok adattárába. 
Ezen felvételek egyikét használta föl Párducz 
Mihály a Bükkszentlászló—Óhuta Nagysánc ős
kori földvárának ásatásánál ." Ugyancsak 
Neogrády hagyatékából származhatott az a fel
vétel is, amelyet a székesfehérvári múzeum ré
gészei használtak a váli bronzkori földvár kuta
tásánál.12 Mindkét felvételt publikálták, azon
ban szakszerűen egyiket sem interpretálták. 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI 
ÚJRAKEZDÉS 

A légi fényképek régészeti felhasználására 
csak a konszolidáció után, a 60-as években kerül
hetett sor. A Nemzeti Múzeum ebben az időben 
kezdődő nagy munkáinál, az alföldi hosszanti 
földsáncok és a Tisza—II. vízlépcső által elön
tött terület előzetes, leletmentő kutatása során 
alkalmazták újra a légi fényképeket. A munkát 
Patay Pál és Soproni Sándor régészek irányítot
ták. 

A sáncrendszer kutatását viszonylag rövid idő 
alatt csak a légi felvételek felhasználásával lehe
tett eredményesen elvégezni. A sáncrendszer 
magyarországi 546 km hosszú szakaszából kb. 
120 km-t a légi felvételek segítségével fedeztek 
fel és lokalizáltak. A kutatómunka során 3—4000 
m repülési magasságban készített térképészeti 
célú légi felvételekkel dolgoztak.13 

A kiskörei vízlépcső építésénél elkészítették 
a földmunkákkal és elárasztással veszélyeztetett 
terület, egy, a folyó mentén húzódó 70 km hosszú 
és 10 km széles sáv légi fényképeit. A felvételek 
használhatóságát egy zavaró körülmény befolyá
solta. A kérdéses terület ugyanis a Tisza árterü
letén belül feküdt, és ahogy a vizsgálat során 
kiderült, a folyó a védőgátak építése után az 
egykori terepszintet némely helyen több mint 
egy méter vastag iszapréteggel fedte be. Ez a 
lerakódás egyrészt takarja a régészeti objektu
mokat, másrészt egy olyan homogén réteget ké
pez, amelyiken sem növényzeti jelenség, sem 
talajjelenség nem figyelhető meg. 

Felhasználták a légi fényképeket a mai magyar 
régészet egyik súlypontját képező, XI. századi 
államigazgatási központok — ispánsági várak — 
kutatásánál is. 

Komoly előrelépést jelentett a régészeti légi
fénykép-interpretáció terén a Vas Megyei Mú
zeumok Igazgatóságának kezdeményezése. A me
gyéről készült felvételeket számba vették, re
gisztrálták és rendszeresen kiértékelték. Ez volt 
az első és egyelőre az utolsó kísérlet egy adott 
terület teljes átvizsgálására. Nagyjából 130 km2-
es terület — nem régészeti céllal készített — 
légi fényképeit dolgozták föl. A felvételekből 
interpretált jelenségekből 15-öt a megyei mú
zeum régészei a helyszínen megvizsgáltak.14 

A 15-ből 12 bizonyult régészeti lelőhelynek, és 

közülük 9-et az interpretációt megelőzően nem 
ismertek, nem szerepelt a megyei nyilvántartás
ban. Sajnos ez a kezdeményezés, amelyik mind 
költségkihatásaiban, mind könnyű megvalósít
hatóságában a legelső lépést jelenthetné a régé
szeti munkában, egyelőre nem talált követőre. 
Pedig az eredmények egyérte lművé tették azt a 
felismerést, hogy egy átfogó régészeti topográfiai 
munka (amilyen Magyarországon már folyamat
ban van) a jövőben már nem nélkülözheti a rend
szeres — a feldolgozandó terület minden rész
letére kiterjedő — légifénykép-vizsgálatot. 

1975-ben a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
készített rögzített ballonról felvételeket a 
visegrádi Sibrik-domb egykori római castrumá-
nak feltárásáról. Az erődöt a magyarok a X. szá
zadban a vármegyei közigazgatási központ cél
jára átépítették és újra használatba vették. 1977-
ben ugyanerről a területről Szőke Mátyás, a 
visegrádi Mátyás király Múzeum igazgatója ké
szített légi felvételeket helikopterről. 

Újabban Visy Zsolt használja föl a térképé
szeti céllal készített légi fényképeket a pannó
niai limes kutatásánál. 

A vízügyi fotó- és filmszolgálat keretén belül 
1976 óta folytatunk régészeti célú légi fényképe
zést és interpretációt (1983 végéig VIZDOK, 1984. 
január 1. óta VGI Fotó- és Filmszolgálat).16 Még 
1976-ban elkészültek a fenékpusztai egykori ró
mai erődváros légi fényképei. A felvételeket a 
vízügyi gyakorlat céljára kidolgozott multi-
spektrális eljárással készítettük, 500—1000 és 
1500 méter magasságból.17 A későbbi munkák 
során a repülési magasságot csökkentettük 250— 
300 méterre, így a kisebb részletek is élesen ki
rajzolódtak a felvételeken. A magasabban ké
szült felvételeket a nagyobb objektumok és terü
leti összefüggések vizsgálatánál hasznosítjuk. 
A kezdetektől fogva elektromosan szinkronizált, 
automatikus üzemű Hasselblad-kamerákkal dol
gozunk (Hasselblad 500 EL/M típus). A kamerák 
közel függőleges tengelyű felvételeket készíte
nek a repülőgép törzsébe építve (a repülőgép a 
svájci gyár tmányú Pilatus Plotter Turbo). De ké
szítünk ferde tengelyű és panoramikus felvétele
ket is, kézben tartott kamerával. 

A MTA Régészeti Intézete 1977-ben további 
repülésekkel bízta meg a szolgálatot. így került 
sor a pilisszentkereszti középkori cisztercita ko
lostor, a dömösi Árpád-kori birtokközpont és a 
szakmári őskori település légi felvételeinek el
készítésére. A szakmári repülés során18 készül
tek Magyarországon első ízben régészeti célú 
fekete-fehér infrafelvételek. 1978-ban a Vas Me
gyei Múzeumok Igazgatóságának megbízásából 
a szombathelyi Iseum mellett folyó ásatásokról 
és a velemi Szent Vid-hegyről készültek felvé
telek. A szombathelyi felvételekből transzfor
máltuk az első régészeti fotótérképet.19 

Természetesen az eddigi eredmények még nem 
kielégítőek. De ezt nem is várhatjuk, mivel egy
öntetű a szakirodalomban az a vélemény, hogy 
számottevő eredményre csak 100—150 repülő
óra és több ezer négyzetkilométert lefedő fotó
anyag elkészülte után lehet számítani.20 Ezzel 
szemben Magyarországon 10—15 repülőórával és 
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néhány négyzetkilométert lefedő fotóanyaggal 
számolhatunk. Ezenkívül ki kell dolgozni még a 
magyarországi adottságoknak leginkább meg
felelő felvételkészítési eljárásokat, és meg kell 
határozni azokat a módszereket, amelyek alkal
masak lehetnek föld alatti régészeti objektumok 
felderítésére. Ezen a téren jelentenek előrelépést 
az elmúlt években végzett repüléseink. Ezeknél a 
repüléseknél a hagyományos eljárások mellett 
már a színtorzítós infrafilmet (false color, Kodak 
Aerochrome Infrared) és a termovíziót (AGA 
System) is alkalmaztuk. Az eredmények feldol
gozása folyamatban van. 

1982—83. során megismételt felvételeket ké
szítettünk Fenékpusztán, igen jó eredménnyel. Az 
interpretáció során felfedeztünk egy korábbi 
római tábort az erdővárostól délre, amit később 
majdnem egész kiterjedésében le is tudtunk fény
képezni. Ezt némi szerencsével egy vízügyi célú 
repülés során értük el, 1982. március 22-én.21 

1983 novemberében az egykori római város, 
Tác-Gorsium területét, a tihanyi őskori várhelyet, 
középkori apátságot és barlangkolostort, vala
mint a Balaton-felvidéken található Szent 
György-hegy platójának É-i részét fényképeztük 
le. 

3. ábra. Tihany (Veszprém m.). A félsziget északkeleti szegélye a barátlakásokkal (VIZDOK-Foto, Sziklai Gábor 
felvétele, SZIG 9831101/43) 

Abb. 3. Tihany (Komitat Veszprém). Der nordöstliche Rand der Halbinsel mit den Mönchswohnungen (VIZDOK-Foto, 
Aufnahme von Gábor Sziklai, SZIG 9831101/43). 
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A SZENT GYÖRGY-HEGYI KOLOSTORROM 

A Szent György-hegy tetején található — 
egyébként régtől ismert — falmaradványokra 
egy 1982 őszén Raposkán hallott monda irányí
totta a figyelmünket. 

A Szent György-hegyi romokat első ízben a má
sodik katonai felmérés Ruine felirata jelzi. Az 
első írásos említés viszont csak F. S. Beudant 
francia geológus könyvében található,22 aki a 
következőket írta: ,.Felérve . . . a hegytetőre . . . 
Felszíne hullámos és középen kis mélyedés van, 
. . . kétoldalt a térszín emelkedik és pedig D-felé 
valamivel jobban, mint É-nak. Itt egy kis ká
polna maradványait találtam. Minden vegetációs 
réteggel van borítva, amely nagy mennyiségű 
salakos anyaggal kevert . . . " 

A következő krónikása a romoknak Szerel-
mey Miklós, aki 1851-ben írja: ,,Közel látszik 
ide, valamint Szigligethez is, Szt. György hegye, 
mellynek tetején szinte megvannak még a hason
nevű vár romjai. Történeteiben a két főpont 
ugyanaz, melly a többi e vidéki várakéiban: a 
tatárok pusztításai után IV. Béla idejében épít
tetett, s a török hazánkból kiűzetése után pusz
tulásnak indult".23 

Nyilván Szerelmey nyomán említi a Szent 
György-hegyi várat Mezriczky Péter 1877-ben, 
aki azt írja: ,,Ezen köröskörül szőlőkkel beplán
tált oldalú hegynek mintegy 100 hold területű 
tetején szintén IV. Béla alatt egy vár építtetett, 
miről azonban csak szóbeli hagyomány tanúsko
dik".24 Cikkének későbbi helyén25 viszont azt 
olvashatjuk: ,,A hegy teteje nyugat—északi ré
szén épített kápolnának a romjai most is látha
tók, azonban nem messze egy régi, nagyobbszerű 
épület falainak már csak alapkövei látszanak . . . " 

1892-ben Jász Géza írja, hogy „hajdan vár 
volt rajta, romjai is alig látszanak . . ." Hasonló 
nyomon járt Sági János is, akinek híres balatoni 
útikönyvében olvashatjuk 1902-ben:27 ,,A hegy 
teteje száz hold terjedelmű. IV. Béla király a ta
tárjárás rettenetességén okulva, a hegytetőre 
várat épí t te te t t . . . Most csak kevés, csupán ott 
fenn a helyszínen látható omladék és egy ká
polna romjai hirdetik a vár fényes múltját, di
csőséges hajdanát." 

Egyik szerző a másiktól veszi át az adatokat, 
ez az eddigiekből is kiderül. Ugyanezen a nyo
mon jár egy 1909-ben megjelent útikalauz is, 
amelyben azt olvashatjuk a Szent György-hegy
ről,28 hogy ,,. . . tetején régi várral . . . Ma csupán 
omladékai láthatók és a hegy északnyugati ré
szén egy kápolna romjai". 

Kápolna, illetve vár, vélik a régebbi szerzők. 
Sajnos modernebb irodalmunk sem tud elsza
kadni ettől a gondolatmenettől! Dornyay Béla 
írja 1934-ben: ,, 1932-ben augusztusban egy ősi, 
faragott kövekből épült, román stílű kápolna 
alapfalait ásták ki a hegy ÉNY-i peremén, ennek 
szép bazaltkő faragványai és egyéb leletei talán 
még a szent királyok idejéből valók."29 1932-ben 
az említett ásatást a kápolnaromnál, melyet dr. 
Frisch József fedezett újra fel, Dornyay Béla vé
gezte a felfedező társaságában.30 A helyiek úgy 
tudják, hogy Dornyay és Frisch ásatása során a 
kápolna hajójában sírokat találtak, és női sírok

ból fülbevalók is kerültek elő.31 Sajnos az inter-
nálótáborba hurcolt Frisch család gazdag tapol
cai magángyűjteménye utolsó szálig elkallódott 
a második világháború során, így ez az adat nem 
ellenőrizhető. 

4. ábra. Szent György-hegy (Veszprém m.). A hegy
orom északi része az ismeretlen eredetű kolostor helyé
vel (Fotómozaik, VIZDOK-Foto, összeállítva Sziklai 
Gábor felvétele alapján, SZIG 9831101/46—48) 
Abb. 4. Szent György-hegy (Komitat Veszprém). Der 
nördliche Teil der Bergspitze mit der Stelle des 
Klosters unbekannten Ursprungs. (Fotomosaik, VIZ
DOK-Foto, zusammengestellt aus den Aufnahmen von 
Gábor Sziklai, SZIG 9831101/46—48.) 
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A régészeti topográfia is csak a Szent György
hegyi kápolnaromokról tud.32 

Érdekes, hogy 1932-ben Dornyay Béla a ,,pusz
ta klastrom" elnevezést hallotta egy vincellér
től.33 Az említett raposkai monda is ezt az új vo
nalat folytatja:34 ,,A Szent György-hegyen épült 
fel a vörösbarátok klastroma. Idő múltával sorra 
elhaltak belőle a barátok, csak ketten éltek már 
a klastromban. Igen kemény tél köszöntött a 
vidékre, a hatalmas hóban lehetetlen volt a Szent 
György-hegyre feljutni. A raposkaiak viszont 
nyugodtak voltak, mert reggel, délben és este 
hallották a hegyről a harangszót. Tavasz köze
ledett már, amikor egyszer szokatlanul csendült 
a kolostor harangja, egyet-kettőt kondult még, 
aztán csend lett a hegyen. Amikor a hó elolvadt 
és fel tudtak végre menni a kolostorba, az egyik 
barátot holtan találták cellájában, a másik meg a 
harang kötelét fogva esett össze és halt meg. Az 
elnéptelenedett kolostort a népek lerombolták, 
hogy rossz barátok ne költözhessenek bele. Aztán 
egyszer hatalmas felhőszakadás árvize harangot 
mosott le a hegyről, ami a raposkai Szent Antal
kápolna tornyába került ." 

A monda határozottan beszél a Szent György
hegyi kolostorról. Mielőtt azonban ennek ma
radványait megvizsgáltuk volna, a szőlőhegyi 
Szent Antal-kápolna harangját néztük meg. A 
kápolna íves szentélyével, vastag falával, zömök, 
alacsony tornyával, kis, félkörös záródású abla
kaival szinte pontos mása a Zalaszántó északi 
végén álló kápolnának. A zalaszántói kápolná
val kapcsolatban formai elemek alapján a közép
kori eredet lehetősége vetődött fel. 

A mondában is szereplő harang felirata: Mi
chael Feltl goss mich in Graz anno 1735. A ha
rang tengelyének faborításába 1804-es évszám 
van vésve. A harang régebbi, mint a kápolna, 
feltehetően 1804-ben került a Szent Antal-kápol
na tornyába valahonnan. Az szinte biztos, 
hogy nem a Szent György-hegyről mosta le a 
víz! 

A haranggal kapcsolatban annyit mondhatunk 
még, hogy Patay Pál szerint a harangok öntési 
és használati helye piaci kapcsolatra utalhat.3(> 

Ügy tűnik ezen az alapon, hogy Keszthely—Ta
polca térségének kereskedelme Graz felé irá
nyult, hiszen a keszthelyiek is Grazba küldték 
elrepedt harangjukat javításra 1734-ben.37 

Száraz időben a Szent György-hegy tetejére 
gépkocsival is feljuthatunk. Az út építésének ide
je tisztázatlan. A századforduló idején még bir-

kanyájak legeltek a hegytető hatalmas fennsík
ján, azoknak is út kellett. Valószínűbb azonban, 
hogy az út építése a hegytetőn található romok
kal egyidős. 

A Szent György-hegy déli peremén épült kerek 
turistapihenő alapozásának kidobott földjében 
sok vastag falú, bronzkor végi cserepet talál
tunk. Ezek a cserepek a gyepes tető vakondtú
rásaiban mindenütt előkerültek, népes telep élt 
tehát a hegytetőn. 

A hegy legmagasabb, 415 m magas csúcsa a 
legkésőbbi lávaömlés emléke. Innét egyenes út 
vezet északnak. Ezen az úton haladva, az észak
nyugati hegyperem közelében bokros, gyalog
bodzával benőtt területen találjuk a mondában 
is szereplő romokat. 

A feltehetően egyenes szentélyzáródású, kb. 
13 méter hosszú kápolna (vagy templom?) alap
falai a gyeptakaróig érnek föl. A kápolna és a 
többi itteni épület kőanyagát a Szent György
hegyi pincék építéséhez bányászták ki a XVIII . 
században. Ez a magyarázata a monda azon uta
lásának, hogy a ,,népek lerombolták" a kolos
tort. 

A kápolna déli oldalán kincskeresők egykori 
gödreiben találtuk meg a kolostor egyes helyi
ségeinek falmaradványait. Amennyire megfigyel
hettük, két épület állhatott a kápolnától délnyu
gatra. A kápolnától keletre látható nyomok ta
lán a kolostor kertjére utalnak. 

Az előzetes terepbejárás után 1983. november 
1-én, verőfényes, tiszta időben került sor a Szent 
György-hegy tetejének légi fényképezésére.38 Bár 
kifejezetten szép, tiszta idő volt, a fénykörül
ményeket nem lehet ideálisnak tekinteni. Ezen
kívül a fényképek értelmezhetőségét rontja a 
csapadékban gazdag év növényzetegységesítő, 
-fejlesztő hatása. Míg a kora tavaszi terepbejárás 
során a talaj felszínén is megfigyelhettünk nyo
mokat, addig november elejére az ősnövényzet 
oly mértékben elburjánzott, hogy jóformán min
den felszíni jelet eltakart. Ugyancsak az interpre
tációt nehezítő hatása van a homogén, vulkáni al
talajnak, amin csak nehezen ismerhetők föl elvál
tozások és az esetleges elváltozások identifiká-
lása sem lehetséges egyéb, kisegítő megfigyelé
sek nélkül. Szándékunkban áll újabb felvételeket 
készíteni a romterületről. 

A monda nyomán eddig ismeretlen, középkori
nak sejthető kolostor romjaihoz jutottunk, a 
mondának tehát van történeti magja is, aminek 
felderítésére ásatással kereshetünk választ. 
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BALÁZS ERDÉLYI—KAROLY SÁGI 

DIE GESCHICHTE DER ARCHÄOLOGISCHEN LUFTAUFNAHMEN 
IN UNGARN UND DIE KLOSTERRUINE VON SZENT GYÖRGY-HEGY 

Allgemein ist man der Ansicht, daß sich die 
modernen archäologischen Forschungsmethoden, die 
wegen ihres Meßgerätebedarfs und ihrer Organisiert
heit viel teurer als die traditionellen Methoden sind, 
zwischen den beiden Weltkriegen in den industriell 
entwickelten Ländern herausgebildet haben und ihre 
allgemeine Verbreitung erst in den Jahrzehnten nach 
dem II. Weltkrieg erfolgte. 

Im Gegensatz zu dieser Ansicht kann gesagt werden, 
daß trotz der hemmenden und verzögernden Wirkung 
der gegebenen historischen Bedingungen auch in der 
ungarischen Luftarchäologie all jene Entwicklungs
phasen zu finden sind, die auch in anderen europäi
schen Staaten beobachtet werden können. 

Es gab einen Kartographenaufklärer — Sándor 
Neogrády —, der ab den zwanziger Jahren (!) die 
Fundstellen bewußt fotografierte. Es gab einen Archäo
logen — den auch im Ausland bekannten Akos Szalay 
—, der die Bedeutung der Methode erkennend sie als 
erster als Teil der Ausgrabungsarbeit anwendete. Man 
benutzte die Luftaufnahmen bei der Erforschung von 
linearen Erdbauten großer Ausdehnung und führte die 

ausführliche Untersuchung eines abgegrenzten geogra
phischen Geländes durch. 

Dieses sind die Vorereignisse der — nach den 
Stockungen in den Jahrzehnten nach dem IL 
Weltkrieg — in den sechziger Jahren erneut 
beginnenden archäologischen Luftaufnahmeninter
pretation in Ungarn. 

Die Luftaufhahmen der in Szent György-hegy (Komi
tat Veszprém) vorzufindenden mittelalterlichen Klo
sterruine erfolgten aufgrund einer Sage, die man von 
einer Frau aus dem Ort gehört hatte. Die Ausgrabung 
der Kirche des Klosters erfolgte schon einmal im Jahre 
1932, aber weder die Dokumentation der Ausgrabung, 
noch die über die Ausgrabung geschriebenen Zeitungs
artikel, noch die Fundmaterialien der Ausgrabung sind 
erhalten geblieben, da die Familie Frisch aus Tapolca, 
welche die Ausgrabungen finanzierte, während des II. 
Weltkriegs in ein Internierungslager verschleppt 
wurde. Deshalb wurden als erster Schritt der geplanten 
neueren bestätigenden Ausgrabungen und der gesamten 
Freilegungen Luftaufnahmen vom Gelände angefertigt 
und diese an Ort und Stelle kontrolliert . 
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