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„Veszprém megye régészeti topográfiája, 

keszthelyi és tapolcai járás" c. munka vitája 

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Kutató 
Csoportja és a keszthelyi Balatoni Múzeum munka
társainak éveken át folyó kutatásai alapján 1966. végén 
megjelent — a tervek szerint az egész ország területét 
felölelő — régészeti topográfia első kötete. A kötet 
megjelenése alkalmából 1967. március 31-én a Régé
szeti Kutató Csoportban előbb szűkebb körben, majd 
április 7-én az ország valamennyi régésze jelenlétében 
megtartott széleskörű plénumon megvitatták a mun
kát. Az alábbiakban, minthogy a két értekezleten 
elhangzott felszólalások, bírálatok jobbára azonosak 
voltak, csak az április 7-i vita anyagát közöljük. 

A vitát vezető Patek Erzsébet, a Régészeti Kutató 
Csoport Topográfiai Osztályának vezetője bevezető
jében emlékeztetett arra, hogy 1964-ben, ugyancsak 
a régészek plénuma előtt részletesen ismertették a 
munka irányelveit és tervezetét. Az azóta eltelt időszak 
eredménye nemcsak a most megvitatásra kerülő kötet 
megjelenése volt. Nyomdakész állapotban az Akadé
miai Kiadóhoz került a sorozat második kötetét alkotó 
kézirat Veszprém megye veszprémi járásáról, folyik a 
III—IV. kötet anyagának (Veszprém megye sümegi 
és devecseri , illetőleg pápai és zirci járása) gyűjtése is. 
Örömmel számolt be arról is, hogy kezdeményezések 
történtek a két kötetre tervezett Komárom megyei 
topográfiai munkálatok megindítására, továbbá Békés 
megye régészeti lelőhelyeinek számbavételére, végül 
Győr-Sopron megye területén is megindult a munka. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a MTA II. osztályának 
távlati terveiben és általában a magyar régészettudo
mány feladatai között szerepel az egész ország terüle
tére kiterjedően a topográfia elkészítése. Ezért a 
Régészeti Kutató Csoport készségesen segíti más 
területek hasonló célzatú tevékenységét, számítva arra, 
hogy a munka elvégzésével és kiadatásával kapcsolatos 
nehézségek leküzdésében a területileg érdekelt megyei 
tanácsok is segítséget fognak nyújtani. 

Ezek után került sor az I. kötetet bíráló négy felkért 
hozzászóló felszólalására. 

KOREK JÓZSEF: Közel öt évi gondos előkészítő 

munka után napvilágot látott a magyar régészettudo
mány legnagyobb szabású vállalkozása : Magyarország 
régészeti topográfiájának első kötete, Veszprém megye 
keszthelyi és tapolcai járásáról. Az öröm és a gond ami 
a nagy érdeklődést, várakozást indokolja régészeink 
között. Öröm, mert végre oly sok tervezgetés, részleges 
kísérletek után a Régészeti Kutatócsoport összefogásá
ban a saját és a Veszprém megyei múzeumszervezet 
munkájával korszerű és méltó kivitelben jelenhetett 
meg. A gond pedig, hogy a kötet az ország csupán 
1 ; 100-ad részét érinti és a többit el kell még készíteni, 
hogy az átfogóan a kutatás szolgálatába állítható 
legyen. 

A topográfia sok mindent foglal magába, de ne 
várja tőle senki sem, hogy egy táj, meghatározott 
terület összes elérhető régészeti anyagának maradék
talan, összesítő, teljes forráskiadványa legyen. Ilyen 
kívánság irreális, nem is fér bele a topográfia keretébe. 
Úgy gondolom, egyetlen jogos kívánság van, hogy a 
topográfia pontosságával rögzítse a terület felderített-
ségi állapotát és az eddig előkerült anyagot összegezze 
és értékelje. 

Mindnyájan tudjuk, hogy egyik legtöbbet vitatott 
kérdés a topográfiai munkák során, hogy meddig 
terjedjen ki az új lelőhelyek felderítése. Közismert, 
hogy egy terület lelőhelyeinek száma elsősorban a 
kutatás intenzitásától függ, és a céltudatos terepmunka 
mindig és mindenütt megsokszorozza a lelőhelyek 
számát. Ez történt a Keszthely-tapolcai járásban is, 
ahol bár közel 60 éve működik a múzeum, a terep
munka mindig erőssége volt, s mégis csak most jutott 
el oda, hogy szervezett, korszerű terepbejárásokkal a 
gyűjtőterületén található régészeti objektumok fel
derítésének első szakaszát lezártnak mondhatja. Azért 
csak az első szakaszát, mert soha nem juthat teljes
ségre, a terület nagysága, a földalatti ismeretlen minden 
terepmunkát végessé tesz. A legjobb lehetőségek mellett 
is a mikrotípusú terepbejárás csak kisebb területekre 
korlátozódhat. Nagy vonásokban meg kell elégednie 
egy-egy útszakasz, vagy terepalakulat, illetőleg cél
pontok nagyobb vonalú bejárásával, amelyet a táj 
ismeretében a domborzati, vízrajzi, növénytani adatok 
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alapján a terület-bejáró határoz meg. A földrajzi 
tényezők nagyban befolyásolják a települések sűrű
ségét, nagyságát, azonban nem olyan mértékben, mint 
ez a jelenlegi felderítettség mellett látszik. A még álló 
objektum-maradványok — földvár, sánc, halmok — 
szinte kivétel nélkül felkutathatók, míg a temetkezések, 
települések más nyomai sokszor csak véletlenszerűen 
érzékelhetők. Ennek megfelelően szükségszerűen min
den topográfia egyenlőtlen lesz a terület felderítettségét 
illetően. A nyílt területek és a hegyes zárt területek 
közötti különbség e kötetben is megnyilvánul és válto
zásra kevés valószínűség van, mert ahhoz elsősorban a 
művelési ágnak, vagy a növénytakarónak kellene meg
változnia. 

Vitatott kérdés, mit értünk a lelőhely alatt? Lelő
hely-e a felszínen talált szórványosan előforduló cserép, 
silex, paticsmorzsa stb. E nyomokról csak az ásatás 
adhatna választ, de a terepmunkák során általában 
nincs mód szondázásra, amely legalább nagy való
színűséggel eldönthetné a kérdést. E kérdésben más 
állásponton vagyok, mint a kötet őskori részének szer
zője. Az észlelt jelenség helyét rögzíteni kell, az anyagot 
össze kell gyűjteni, de ez az Adattár számára csupán 
egy adat, amelynek a későbbiekben való nyomonköve
tése után az eredményektől függően válhatik lelőhellyé. 
Ha mindenképpen lelőhelynek vesszük fel, helyesebb 
lenne nem szórvány anyagként jelezni, mivel ez alatt 
a közhasználatban részben más fogalmat értünk, és 
ebben az esetben inkább felszíni nyomok jelzést hasz
nálnám. Nem egykönnyen eldönthető kérdés, a fel
szín-nyomok alapján, mi tartozik egy lelőhelyhez, 
és mekkora a kiterjedése? A helyszíni szemlén a 
látottak alapján sokszor igen kitűnő megfigyeléseket 
rögzíthetünk, de nem tartom legtöbbször közlésre 
alkalmasnak a méretek megadását, mert az csupán 
tájékozódási célt szolgál, hisz mint adat egy-egy 
település értékelésénél nem jön számításba. Annál 
fontosabb lenne a lelőhelyek morfológiai leírása, ma
gassági adatok, talajféleség, mert ezekből már sokkal 
több értékelhető adatot használhat fel a település
történet. Erre sok jó példát találunk a kötetben, amit 
azáltal is tovább lehetne fejleszteni, hogy az egyes 
községek köldrajzi viszonyait bővebben kellene adni, 
mint erre a veszprémi járás kész kéziratában komoly 
törekvéseket találunk. A lelőhelyek összetartozásának 
megítélésében a település morfológiai képét látom 
olyan kritériumnak, amely alkalmas lehet az össze
tartozó, illetőleg elváló lelőhelyek megítélésénél. 

Felvetődik a másodlagos lelőhelyek kérdése is, 
amely különösen löszös talajon a nagyfokú erózió kö
vetkeztében igen gyakori. Nem vitás, hogy e jelenségek 
is rögzítésre szorulnak, hisz számos nemzetközileg 
ismert lelőhelyünknél (pl. Miskolc, Petőfi utca) a 
másodlagos lelőhelyek anyaga vezetett a tényleges 

lelőhelyre. Ezeket szintén adattári adatoknak tartom, 
mindaddig, míg az eredeti lelőhelyet nem sikerül meg
találni. 

Tartalmi kérdés a lelőhelyek rögzítése. Tökéletes az 
lenne, ha minden lelőhely helyszínrajzát lehetne kö
zölni, mert ez biztosítja a pontos rögzítést a lelőhely 
más által való könnyű feltalálhatóságát. Ezek a munka 
során el is készülnek, de ezek is adattári támlapok 
maradnak. A községek 1 : 50 000-es léptékű térképén, 
a kötelezően előírt sematizálás miatt, a rögzítés csupán 
tájékoztató jellegű lett. Ezért tudtam örömmel üdvö
zölni a földvárak, halmok külön közölt felmérési 
rajzait, amelyeket még fejleszteni kell mennyiségi 
vonatkozásban a következő kötetekben. Örömmel 
vennénk több helyszínrajzot, ismert fontos lelőhelyek
ről, amelyekbe a feltárt területek, egyéb objektumok 
belekerülnének. E hiányérzetet részben pótolja a kö
tetben szereplő kevés fotó-felvétel, sajnos azonban a 
sok műemléki részlet kiszorította a terepre vonatkozó 
használható felvételeket. 

Más-más igényeket támasztunk az illusztrációval 
kapcsolatban. Lesznek, akik a korlátozott típus-közlést 
nem tartják elengedőnek és teljesebb anyagközlést 
kívánnak meg a publikálatlan anyagból. A topográfia 
nem vállalkozhat corpus-ra, viszont ha csak típust 
közöl, mért van rá szükség? Azt hiszem e kérdésben 
nehéz lesz közös plattformot találni. Alapelvnek azt 
tartom, —- mivel elsősorban a hazai kutatás szakem
berei számára készül — hogy csak nem közölt anyag 
hozható, ha erre szükség van, illetőleg a lelet jelentő
sége ezt indokolja. Szükségesnek tartom pl. az őskori 
részben a balatoni csoport, tűzdelt-barázdált díszű 
kerámia közlését, sőt kevésnek is tartom, mivel ezekből 
eddig sehol sem kaptunk közlést. Elhagyhatónak 
ítélem viszont a bádeni kultúráról szóló formatáblát, 
ahol a 16 közölt edény közül 14 a péceli kultúrában 
megtalálható. Ugyanígy nem indokolt a nemesgulácsi 
bronzlelet egyes darabjainak közlése, és talán jobban 
örültek volna a szakemberek, ha a Reziből való kelta 
anyagot teljességében közölték volna. 

A topográfia első kötetének őskori részében, amely 
Kalicz Nándor munkája, a legnagyobb pozitívumnak 
azt tartom, hogy a lelőhelyek mennyiségi eredményei 
mellett, a feldolgozás jelentős új tudományos eredmé
nyeket hozott. A vonaldíszes kerámia vonatkozásában 
nem először történik kísérlet a régibb és fiatalabb sza
kasz különválasztására, de a sok új lelőhely alkalmat 
adott a szétválasztás megkísérlésére. Csak a jövő 
fogja eldönteni, hogy e kísérlet mennyire lesz időálló. 
Sokkal nagyobb horderejűek a Dunántúl rézkorának 
kutatásában elért eredmények. Korábban az ezen a 
területen szórványosan előforduló lengyeli kultúra után 
az előkerült anyagot a péceli kultúrába sorolták be, s 
így a rézkor elég nagy hiányosságokat mutatott. 
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A topográfiai kutatás tette lehetővé a balatoni, illetőleg 
a tűzdelt-barázdás kerámiával jelzett csoportok meg
különböztetését, amelynek segítségével a bádeni kul
túrát megelőzően 3 kultúrát, illetőleg csoportot sike
rült elkülöníteni a középső rézkor idejéből. Talán 
lesznek, akik vitatják, hogy egy eddig közöletlen 
ismeretlen típusú anyagot szabad-e topográfiában kö
zölni? Bennem nem merül fel a gondolat, mert úgy 
vélem, hogy a topográfia hasznosságát nem az általá
nos értékelés, hanem a részletező kormeghatározás 
adja. A korai bronzkorral foglalkozók közül lehet, 
hogy számon kérik, miért nem vállalkozott a szerző a 
zóki, somogyvári, nagyrévi anyag különválasztására, 
hisz az anyag szétválasztására már történtek jelentős 
munkálatok. 

Fontos tanulsága a munkának, hogy a fáradságot 
nem kimélő terepmunka meghozza gyümölcsét. Tanul
ság az is, hogy csak a jól rendezett adattárak és a nap
rakész leltározási munkák gyorsíthatják meg a munka 
ütemét, mert ezáltal lényegesen megrövidül az elő
készítő munka. Fontos az is, hogy a teljes leletanyagot 
frissen kell tanulmányozni még akkor is, ha az anyag 
közölt, vagy éppen más múzeum őrzésében van. A leg
főbb tanúiság mégis az, hogy a megbízható munkának 
alapfeltétele a területet ismerő és azon dolgozni szerető 
helyi régész. Csak a legszorosabb együttműködés 
hozhatja meg azt az eredményt, ami a jelen kötetben 
a Régészeti Kutatócsoport és a Veszprém megyei 
szervezet között kialakult. 

A bevezetőben örömről szóltam, amelyet minden
képpen indokol a megjelent első kötet. Gondokról 
ejtettem néhány szót, ez pedig szorosabb összefogás
sal, a vidéki múzeumok nagyobb kezdeményező kész
ségével csökkenthető. Közös összefogással belátható 
időn belül elérhető az ország teljességét jelentő 80 kötet 
megjelenése. 

FITZ JENŐ: Amióta Graf András 1936-ban meg
jelent munkájában1 összefoglalta Pannónia ókori 
földrajzára vonatkozó ismereteinket, a római kori 
lelőhelyek száma többszörösére növekedett. A keszt
helyi és a tapolcai járás területén Graf 16 község 
területén említett ókori emléket, ez a szám az új össze
állításban 49-re növekedett, amely a valóságban még 
nagyobb, mert nem egy község területén több ókori 
település is lekülöníthető. Ez a nagyarányú számbeli 
növekedés határozottabbá teszi ismereteinket az ókori 
topográfia tekintetében és új, megalapozottabb elem
zések alapját teremti meg. Graf munkájával összevetve 
ennek a feldolgozásnak még egy felbecsülhetetlen 
előnye van: amíg az helyismeret nélkül, csupán ellen
őrizhetetlen irodalmi adatok feldolgozásával készült, 
itt a lelőhelyek gondos bejárása, helyszíni vizsgálata 
alapvetően rendezte, hitelesítette a hosszú idő óta 
felgyűlt adathalmazt, amelyet szakemberek, dilettánsok 

és hozzá nem értők hordtak egybe, sok esetben kontroll, 
válogatás nélkül. A helyismerettel nem rendelkező 
kutatók számára e munka révén lett teljes értékű forrás
anyag az említett adathalmaz. 

Az új feldolgozásnak ezek az erényei nemcsak Graf 
munkájával való összevetés esetén szembetűnőek. 
Igen jelentős arányú anyaggyűjtéssel állunk szemben, 
amelynek nagyságára, nehézségeire, a feladatok sok
féleségére az előszó is csak hozzávetőlegesen utal. 
A kötet összeállítói elé tornyosuló nehézségek a kész 
kötetben elsősorban a válogatás hiányában, a fontos 
és kevésbé fontos részek hangsúlyozásának elmaradá
sában érezhető. Az irodalmi adatok túlzottnak látszó 
bősége bizonyos válogatást érdemelt volna. A minden 
elérhető utalás összegyűjtése és rostálás nélküli közre
adása sok felesleges adattal terheli a kötetet és az 
amúgy is bő irodalmi adatok használatát nehezítik. 
Nem különösebben indokolt, hogy a kötet olyan cikke
ket is számon tartson, amelyek csak analógiaként 
említenek a két járás területéről való tárgyat, temetőt, 
épületet. Hogy egyetlen példát idézzünk : Bónis Évának 
az ivánci halomsíros temetkezésről írt munkájában2 a 
72. oldalon egyetlen mondatban történt utalás — Ku-
zsinszkyra való hivatkozással — a Keszthelyi-újmajori 
temetőre. Az ilyen arányú teljességre való törekvés 
mindenképpen illuzórikus, már csak a részben, hiá
nyosan ellenőrizhető külföldi irodalomra való tekin
tettel is.3 

Hasonlóképpen túlzottan bőséges az irodalom az 
egyes lelőhelyek jegyzetanyagában. A feliratoknál 
a CIL számok mellett ismételten ott találjuk a Rómer-
Desjardins, az Archaeológiai Értesítő és az Archaelo, 
giai Közlemények 1870-es, 1880-as évekből származó
többé kevésbé túlhaladottnak tekinthető hivatkozá
sait.4 Erre a részletességre a CIL harmadik kötetének 
készülő új kiadásában indokoltabb lehetőség nyílik. 

A kötetre általában az anyaggyűjtés és a számba
vétel jellemző. Ez határozza meg alapvető módon a 
kötet felépítését is. Némi túlzással akár azt is mond
hatnánk, hogy a kötet nem egyéb, mint egy nagymé
retű katalóguscédula-gyűjtemény változtatás nélküli 
kinyomtatása. Ha ez túlzás is, a kötet összeállítása 
nem használatának igényei szerint történt, hanem a 
feldolgozásnál alkalmazott, ott helyén levő szem
pontokat juttatta érvényre. Ez legszembetűnőbben a 
lelőhelyek felsorolásában jut kifejezésre. Egy-egy 
községen belül a lelőhelyeket idő- és térbeli össze
függéseiktől teljesen függetlenül, látszólag minden 
rendszer nélküli sorban kapjuk. Sorrendjüket a terep
bejárásokról, a megfigyelésekről felvett jegyzőköny
vek adattári sorszáma határozza meg. Ez a szempont 
a kötet használói számára egyetlen esetben jelent 
segítséget: ha magát a terepbejárási jegyzőkönyvet 
keresi a kutató. Valószínű, hogy az ilyen utánanézés 
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a kötet használatának igen kis százalékát fogja ki
tenni, egyáltalában nem látszik indokoltnak, hogy 
ezért a lelőhelyek összevadászása ilyen körülményes 
legyen. A használhatóság valamilyen egyöntetű fel
sorolást kívánt volna, például északról dél felé, vagy 
az utakat, a földrajzi alakulatokat követve, de a 
jelenlegi összevisszaságnál még a korok szerinti szét
választás is egészségesebb lett volna. Az adattárra való 
utalás ebben az elrendezésben a lelőhelyekhez csatolt 
számmal nehézség nélkül megoldható lett volna. 

Nem láthatjuk indokoltnak azt sem, hogy a két 
járás községei minden földrajzi, topográfiai szempont 
figyelmen kívül hagyásával egy mechanikus ábécé 
sorrendet követnek. Ez ugyanis ismét kizárólag a fel
dolgozás szempontja: munka közben a községek ki
keresésének valóban ez a legegyszerűbb és legtermé
szetesebb módja. Az ábécé azonban éppen a topográ
fiai összefüggésekből ragadja ki az egyébként is nem 
történeti, mesterséges közigazgatási egységeket — egy 
kifejezetten topográfiai műben. A használó számára 
a községek nevei szerinti tájékozódást kifogástalanul 
megoldotta volna egy ábécé mutató. Ez az elrendezés 
a topográfiai kutatásokat nehezíti, összefüggések 
vizsgálata — így több községen áthaladó utaké — 
alig megoldható nehézségekkel jár. Helyesebb lett 
volna, ha kialakított földrajzi sorrend szabta volna 
meg a községek egymásutánját. Utalhatunk itt a 
CIL-re, ahol a feliratok földrajzi elrendezés szerint 
következnek. 

A példákat folytathatnánk. Ezek is azt bizonyíta
nák, ami már az eddigiekben is szembeszökő: a kötet 
összeállításában elsősorban a feldolgozás szempontjai 
érvényesültek. Másképp ez annyit jelent, hogy a szer
zők munkájukat akkor tekintették befejezettnek, ami
kor az adatgyűjtés a lehetőségekhez képest teljessé, 
hitelessé vált. A hatalmas anyag rendszerezésére, érté
kelésére nem került sor. Ez tudatosan történt, a szer
zők ezen a kezdeti szinten vonták meg a kötettel 
szemben felállított igényüket. Ezzel mindenképpen 
vitatkozni kell. Akkor is, ha a kötet jelenlegi formá
ját, jellegét nem kis mértékben a terjedelem, anyagi, 
nyomdai kötöttségek határozták meg. A nagyobb 
igényesség nem elsősorban nagyobb terjedelem kér
dése. 

Hogy egy topográfiai munkának az anyag rendezé
sében és értékelésében meddig kell mindenképpen el
mennie, azt végső soron használata, tudományos hasz
nálhatósága dönti el. Ha e kötettel kapcsolatban a 
várható igényeket megkíséreljük felmérni, két fő szem
pontra kell rámutatnunk: 

1. Aki települési viszonyokat kutat, a települések 
kiterjedését, földrajzi adottságait, a telepek belső 
rendjét kívánja vizsgálni, az utak összefüggéseit, a 

temetők helyét, villák, postaállomások, szentélyek, 
stb. építmények elhelyezését, összefüggéseiket; 

2. Aki viszont egyes leletcsoportokat, régészeti 
jelenségeket keres, azt elsősorban az elterjedés, a 
leletösszefüggések, a lelőkörülmények és a datálás 
érdekli. 

A továbbiakban azt vesszük vizsgálat alá, e két fő 
szempontnak mennyiben felel meg ez a topográfia. 

1. Az előszó a tárgyalt lelőhelyek, leletcsoportok 
értékelését nagyobb földrajzi egységben, a teljes 
Veszprém megyei topográfia elkészülése utánra ígérte. 
Ez részben helyes is. Történelmi összefoglalást, elem
zést két-három járásonként adni valóban aligha érde
mes. Hasonlóképpen szélesebbkörű áttekintést igé
nyel az etnikum, a kereskedelem, a gazdasági élet 
vizsgálata is. De a lokális jellegű topográfiai elemzé
seknek csakis itt lett volna a helye. Teljesen valószí
nűtlen, hogy az összefoglaló kötetben lehetőség nyíl
nék olyan kérdések taglalására, milyen kiterjedésű 
volt a kékkúti település. 

A cédula-rendszer következetes érvényesülése kö
vetkeztében egy-egy községen belül a lelőhelyeket 
nemcsak topográfiai összefüggéseikből kiszakított 
egymásutánban kapjuk, de minden cédula (lelet
adat) mellérendelt viszonyban van. Alsópáhok terü
letén a római lelőhelyeket a 4, 9, l l , 5 12 és 15 számok 
jelzik. Ezek közül a 9, 11 és 12 kétségtelenül egy római 
településhez tartoznak. A 4. lelőhely e településről a 
hévízi telep felé vezető út mellett fekvő épületet, villát 
jelölhet. A 15. számú lelőhely kétségtelenül önálló 
település nyomát őrzi. Alsópáhokon tehát nem 5, 
hanem csak 3 települési egységről beszélhetünk, ezek 
közül az egyiknek 3 lelőhelyét ismerjük. A lelőhelyek 
mechanikus mellérendelése tehát nem ad pontos fel
mérést és éppen az összefüggéseket sikkasztja el. 

A szemléleti mechanizmus, amely csak egymástól 
függetlenül tárgyalt lelőhelyeket észlel, legszembetű
nőbben azokban az esetekben jelentkezik, amikor egy-
egy ókori település nem igazodik a jelenlegi közigaz
gatási határokhoz. Kapolcs északkeleti szögletében 
kimutatott lelőhelyek (4, 5) ugyanannak az ókori 
településnek részei, amelyhez a taliándörögi 4-es lelő
hely és talán a vigántpetendi 5-ös lelőhely is tartoznak. 
A feldolgozás közben kétségtelenül a lelőhelyek rög
zítése volt az elsődleges feladat, a közlésnek azonban 
a felgyűlt adatok alapján az ókori viszonyokat kellett 
volna a lehetőségek szerint körülhatárolni. 

A jelkulcs-rendszer nemcsak abban a tekintetben 
mechanikus, hogy nem tesz különbséget összetartozó 
és különálló lelőhelyek között, azaz mindent mellé
rendelt viszonylatban ad, de abban is, hogy egyenlő
ségjelet tesz a kiterjedt települések, a magányosan álló 
házak és a bizonytalan felszíni nyomok között. Az 
összesítő térkép többek között ezért is megtévesztő. 
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A jelzések sűrűsége nem jelenti szükségképpen a tele
pülések sűrűségét, az egyforma körök nem árulják 
el a várost, a falut, az útmenti fogadót. 

Ugyanebben a szellemben a kötet megelégedett az 
ókori útmaradványok regisztrálásával. Pedig ezek a 
maradványok, a lelőhelyek egymásba kapcsolódó 
sora, a mai utak vonala (a lelőhelyek jelentős része 
szoros összefüggést mutat a mai úthálózattal) és a 
földrajzi adottságok, amelyek éppen e vidéken sok 
esetben egyetlen lehetőséget adnak, az utak helyének 
biztos, vagy feltételezhető megrajzolására megadják 
a lehetőséget. E tekintetben e kötet határozott vissza
lépést jelent Graf munkájával szemben. És éppen Graf 
miatt szükséges lett volna az utak helyének lehető 
rögzítésére. Ismeretes, hogy Graf helyismeret nélkül, 
térképen vonta meg útjait és alapvetően helytelen 
felfogásból indult ki, amikor a különböző itinerariu-
mok útjai és Pannónia fő útvonalai közé egyenlőség
jelet tett. Az utak meghatározása a települések, köze
lebbről meg nem világítható lelőhelyek jobb értel
mezéséhez is hozzásegített volna. 

Az ókori topográfia feldolgozásában nem állunk 
olyan egyedül szemközt a régészeti leletekkel, jelen
ségekkel, mint az őskorban, vagy a népvándorláskor 
idejében. A történeti adatok, feliratok, kőemlékek, 
érmek, az import áruk az egyszerűbb lelőhelyeket is 
történeti dimenzióba helyezik, ez szükségképpen a 
topográfia készítőivel szemben is fokozottabb igé
nyességet támaszt. Nyilvánvaló, hogy sem a terje
delem, sem a munka természete nem engedi meg, hogy 
ezek a topográfiai kötetek részletes elemző tanul
mányokká váljanak. Erre nincs is szükség. De a 
szigorúan tartózkodó adatközlés és a tudományos 
igényű feldolgozás között a választóvonalat ott kellett 
volna megvonni, ahol a további kutatások számára 
a helyismerettel rendelkező, a leletanyagot, a telepü
lési viszonyokat ismerő feldolgozó kutató összegező 
megállapításai még nem nélkülözhetőek. 

2. Hogy mennyiben használható a kötet, ha egyes 
leleteket, jelenségeket, azok lelőkörülményeit, elter
jedését kutatjuk, arra egyfelől a kötet végén össze
állított mutatók, másfelől az egyes lelőhelyek, leletek 
és jelenségek leírásai adnak feleletet. 

A Lelet- és időrendi mutató római kori része a kö
vetkező címszavakat adja: 

temetkezés 
telep 
dombormű, szobor, oltár, felirat 
mozaik, freskó 
téglaégető kemence 
út 
éremlelet 
szórvány érem 

kincs 
import 
erőd 
ókeresztény bazilika 
szórvány 

A településsel kapcsolatos címszavak következet
lenül keverednek leletekre vonatkozókkal. A tájé
kozódást csak az a körülmény nem teszi nehézzé, 
hogy a mutató viszonylag kevés címszót tartalmaz. 
Túlzottnak mondható leszűkítése a mellett feltűnő 
egyenetlenségeket takar. A temetkezés 8 alcsoportra 
oszlik. Közöttük a „későrómai hamvasztásos temet
kezés", vagy a „későrómai padmalyos sír" mindössze 
1—1, „épület római temetőben" 2 lelőhelyet tüntet fel. 
Ugyanakkor az erőd, az ókeresztény bazilika és a 
téglaégető kemence kivételével minden felszíni telep
nyom, alapfal, villa, fürdő, sőt edényégető kemence,6 

barlang7 is a telep címszó alá zsúfolódik, 55 lelőhellyel. 
Topográfiai munkában nyilvánvalóan éppen a tele
pülésre vonatkozó utalások az elsődleges fontosságú
ak. Feltétlenül ajánlatos lett volna, ha a telep is 
legalább olyan alcsoportos felosztást kapott volna, 
mint a temetkezés, elkülönítve a felszíni telepnyomo
kat, a városias településeket, az épületmaradványokat, 
a villákat, fürdőket. És nem független címszóként, 
alcsoportként ezek közé tartoznék az erőd és az óke
resztény bazilika, a téglaégető kemence is. 

Nehéz egyetérteni a kőemlékek összezsúfolásával 
is. Az ókori kutatásokban a kőemlék-anyag szerepe, 
jelentősége legalábbis egyenértékű a régészeti lele
tekkel, jelenségekkel. Amellett e kőemlékek topográ
fiai vonatkozásban az oszlopok, épületelemek révén a 
telep, a sírkövek révén a temetkezés tárgyköréhez is 
kapcsolódnak, az oltárok a szentélyekre, kultusz
helyekre is fényt vetnek. A címszó tehát itt is alcso
portokra való bontást kívánt volna. De nem helye
selhető a szobrok, domborművek esetében a kő és a 
bronz, ólom tárgyek keverése sem. 

A mutató legkevésbé használható része a szórvány 
címszó mögé halmozódik. Egyfelől azért, mert szór
ványt senki sem keres. Másfelől a szórvány értelme
zése sem megfelelő. Topográfiai munkában szórvány 
alatt nem érthetünk mást, mint olyan tárgyat, amelyet 
leletösszefüggései nélkül tartunk számon, ismert lelő
hellyel, vagy anélkül. Egy szórvány fibula olyan hely
ről, ahol telep, temető nem ismeretes, lelőhely-meg
határozó. Ezzel szemben a kötet szórványként említ 
leleteket Balatonrendesen,8 Lesencetomajon,9 Szig
ligeten,10 Zalaszántón,11 közvetlenül sírok közelében. 
Ezekben az esetekben legfeljebb temető-szórványokról 
beszélhetünk. 

A szórvány címszó tehát legfeljebb erősen leszűkítve 
indokolt, helyet adva azoknak a fontosabb leleteknek, 
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amelyeket ez a címszó takar, így ládikaveret, ólom 
fogadalmi tábla, fibula, stb. 

Általánosságban véve a mutató nem teszi megfelelő 
mértékben könnyen megközelíthetővé a sokrétű és 
nagy mennyiségű forrásanyagot. A régészeti doku
mentáció elmaradottsága azonban nálunk általános 
jelenség, e tekintetben a kötet nem jelent előrehala
dást.12 

Az egyes leletek kutatása esetén a mutatók mellett 
az egyes jelenségek szabatos leírása különleges fon
tosságú. A kötet e téren a további munkák számára is 
példamutató, a leírások mindenütt a lelőhely ponto
sabb rögzítését, a megfigyelések rövid összegezését 
adják. A szövegezés tömörsége azonban sok esetben 
fokozható lett volna, esetleg a jelzések szövegközti 
alkalmazásával is (így az ásatok, terepbejárók nevei 
sem kívántak volna következetes kiírást). A szövegezés 
összefogottsága legalább részben megoldotta volna a 
hiányolt elemzések és mutatók beiktatását terjedelem 
növelés nélkül. 

Kevésbé sikerült a feliratos emlékek és az érmek 
leírása. A kőemlékanyag az esetek nagy számában 
semmitmondó említést kapott. „A templom mögött 
találták a MNM-ba került két római oltárkövet" 
olvassuk Káptalantótinál.15 A kőanyag magas forrás
értéke miatt legalább az oltárokon megnevezett isten
ségek, az állító személyek neve, rangja kívánkozott 
volna a szövegbe. Ez nemcsak a kötet epigráfiai hasz
nálhatóságát növelte volna, de a kőemlékek datáló 
lehetőségeinek jobb felhasználását is biztosította 
volna. Nem minden esetben kifogástalan a feliratok 
idézési módja sem.14 A szöveg az éremanyag ponto
sabb meghatározását is több esetben elmulasztja. 
Alsópáhokon későrómai sírból előkerült kisbronzo-
kat említ.15 Huszár Lajos I. Constantinus, Constans 
és II. Constantius érmeket jelez ugyanitt. Ugyanígy 
a Tapolca-szentgyörgyhegyi éremleletet Huszár Lajos 
Caracalla-Gallienus korinak mondja: itt egyszerűen 
III. századi.10 

Összefoglalva: a kötet elsődleges érdemét, komoly 
jelentőségét az adatok gondos összegyűjtésében és 
hitelesítésében látjuk. Ez már önmagában véve is 
jelentős előrelépés topográfiai ismereteink terén. Az 
egész azonban mostani formájában mégis félkész: 
sorrendbe rakott adathalmaz, amelyben az egyes 
adatok megbízhatóak ugyan, de ha összefüggéseiket 
bármilyen vonatkozásban vizsgálni kívánjuk, a meg
állapítások a tények elemi rögzítésén nem mennek túl, 
nem segítenek. A jelenlegi lelőhely-kataszter helyett 
szívesebben láttunk volna olyan topográfiát, amely 
az elmúlt korok település-viszonyait regisztrálta volna, 
a kutatás jelenlegi állása szerint. Valamennyi ókori 
település számbavételétől még nagyon messze állunk, 
erre egy topográfiai munka nem is vállalkozhatott 

volna. De a jelenlegi helyzet felmérése a további kuta
tások számára is kiindulópontul szolgálhat. 

A felsorolt hiányok nagy része a veszprémi kötete
ket lezáró összefoglaló munkában még megfelelő 
feloldást nyerhet. Ezzel az összefoglalással válik majd 
a keszthelyi—tapolcai kötet is teljes értékűvé. 

1 GRAF András: Übersicht der antiken Geographie von 
Pannonién. DissPann Г/5 (1936) 156 p. 

- В. BONIS Éva: Császárkori halomsíros temetkezés 
Iváncon. Fol. Arch. 9 (1957) 67-82. 

3 így: ALFÖLDI András: Eine avarische Gürtelgarnitur 
aus Keszthely. Festschrift für О. Tschumi (1948) 126 — 
132; 
KOBLITZ, H.: Fund von spätrömischen Münzen in 
Kesthely. Mitteilungen der Numismatischen Gesell
schaft in Wien 15 (1919-26) 107-108. 

4 Kékkút 22/1 
5 Az összesítő térképen tévesen 1. számon szerepel. 
«44/5 
7 37/4 
8 8/1 
9 28/3 

10 46/5 
11 58/3 
12 A mutatók viszonylag pontosak. Néhány hibás utalás: 

telep 8/2, 21/3, 21/48 - 21/49, 38/1 jelzése hiányzik a 
133. oldalon, stb. 

13 20/8 
14 A CIL-szám több ízben hiányzik, így a lesencetomaji 

feliratoknál (28 / - ) : CIL III 4128, 4129. Az utóbbit a 
Rómer-Desjardins alapján adja, a 20. szám helyett 
8-at közöl, amely lapszám. 

15 1/11 
" 4 9 / -

LASZLÓ GYULA: Örömmel és büszkeséggel vettem 
kezembe a Topográfia I. kötetét s ez a jó érzés csak 
fokozódott a munka tanulmányozása során. Igen jól 
átgondolt rendszerén csak árnyalatnyi javítások vár
hatók, komoly időrendje nem gátja a további gaz
dagodásnak, hanem — bölcsen megfogalmazott ha
táraival — inkább serkenti a munkát. Szép és gondos 
kiállítása csábítja az embert a kézbevételre és tanul
mányozásra. Hogy az öröm végül ürömmel vegyül, 
azt nem a kötet okozza, hanem bizonyos gondolatok, 
amelyek óhatatlanul felmerülnek az emberben e nagy
szerű vállalkozás korlátairól s jövőjéről gondolkozván. 

Én már aligha érem meg e sorozat 100 kötetét s 
aligha segíti jelentős mértékben munkámat, de az 
utánam következő nemzedék sokkal többet és sokkal 
pontosabban tud majd dolgozni e sorozat birtokában. 
A mi munkánk tizedrészével jut el majd a biztonság 
tízszeresére. Irigylendők a jövendő magyar régészei 
s ez a vállalkozásuk, amely a Kárpátmedencében ismét 
jelentőségéhez mérten képviseli majd a magyar régé
szetet. Éppen ezért fokozott kötelességünk az I. 
kötetben meglevő, — vagy csak vélt — hibák, hiá
nyosságok feltárása, hogy a következő kötetek már 
tapasztalatainkkal gazdagabban jelenhessenek meg. 
A népvándorláskor részletkérdéseiről Bóna István 
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barátom emlékezett meg a Régészeti Intézetben meg
tartott előzetes vitán. Magam részéről inkább néhány 
általánosabb megfigyelésről beszélnék. 

Vegyük kézbe a kötetet. Címlapján Király kő őskori 
földvárának rétegvonalas szép felvételét látjuk, s csak 
később ébredünk rá arra a hiányosságra, hogy nincsen 
jelezve a rétegvonalak tengerszint feletti magassága. 
Ehhez a gondos térképhez képest a többi térképek, 
a faluk s környezetük térképe kifogástalanul szép 
grafikai megjelenése ellenére is a térképészet 200 év 
előtti gyermekkorát idézik: a rétegvonalak helyett 
a térképészetben ismeretlen szaggatott, semmitmondó 
jelzések. Sehol magassági adatok. Majdnem azt mon
danám, hogy többet jelentene ehelyett az olyan tér
kép, amelyen hiányzik a domborzat jelölése, de a 
lelőhelyek mellett ott vannak a magassági adatok. 
A Kárpátmedence Középeurópa központjában fek
szik, a mi könyveink, dolgozataink s különösen egy 
ilyen nagy vállalkozás nemzetközi figyelmet vonzanak. 
Ugyan mit szólnak azok, akik az ígéretes címlap nyo
mán kézbeveszik a könyvet? Ennyire primitív a ma
gyar térképészet? Száz évekkel maradt el Európától? 
Hiába keresi indokolását az előszóban, nem talál 
semmi utalást erre az elmaradottságra. — Amikor 
szűkebb megbeszélésünkön elmondtam ezt a meg
figyelésemet arra hivatkoztak, hogy az illetékesek 
elzárkóztak a rétegvonalas térképektől. Azt hiszem 
azonban, ha legfelsőbb szinten komoly magyarázat
tal szolgáltak volna a MTA részéről, azzal a megjegy
zéssel, hogy: a) a sorozat mejelenése legkevesebb 20 
év, de inkább 50 év, tehát szó sincsen arról, hogy a 
sorozat nyomán belátható időn belül bárkinek is 
kezébe juthatna egy 25 000-es térkép; b) azzal a 
— számunkra teljesen elfogadható feltétellel — hogy 
a feltüntetni nem kívánatos objektumok kimaradnak 
a térképből. Nem hiszem, hogy az elzárkózást fenn
tartották volna térképészeti szerveink. — Ha ilyen 
érvelés ellenére sem lehetett volna rétegvonalas tér
képeket használni, akkor jobbnak tartottam volna, 
— sőt mindenképpen jobbnak tartanám — a lelőhe
lyek abszolút földrajzi indexeinek közlését és sík tér
képen való feltüntetését. A földrajzi koordináták köz
lése alapján a terep bármilyen megváltozása esetén is 
megkereshetők a lelőhelyek, viszont még a legjobb 
rétegvonalas térképen feltüntetett lelőhely sem keres
hető vissza későbbi időben. A jelzések 50—100 méte
res pontossággal adják a lelőhelyet, néha még nagyobb 
eltérésekkel. 

Kérésem tehát a szerkesztőkhöz, hogy vizsgálják 
meg ezt a kérdést, s ha lehet a lelőhelyek után közöljék 
a földrajzi indexeket. 

A kötet végén levő domborzati térkép kérdése a 
legbonyolultabb. Itt ugyanis a színvonalas térkép 
alapján kijelölték — minden korra nézve egyformán — 

a vízjárta területeket az őskortól a népvándorlás
korig, erre vetítették rá a lelőhelyeket. Ez persze sok 
mulatságos jelenségre vezetett: többen felhívták arra 
a figyelmet, hogy bizonyos korok leletlanyaga mind 
„vízben" van. Tudjuk, hogy a Balaton vízszintjének 
ingadozása milyen nagy mértékben kihatott a part
vidék lapályos területeire, s hogy ez az ingadozás — ha 
egykor jobban ismerjük mint ma — szinte időrendi 
meghatározást tesz lehetővé. Helytelen tehát a leg
nagyobb elvizesedési területre vetíteni a korok lele
teit, viszont nem tudjuk, hogy az egyes korokban 
hogyan is állunk a partvidékkel. Ezért javasolnám, 
hogy a felírást változtassák meg, s ahelyett, hogy 
„egykor vízzel borított terület", írják azt, hogy 
„időnként vízzel borított terület". 

A térképek után vessünk egy pillantást a szöveg és 
a rajzok — értvén ezen a leletek rajzait — viszonyára. 
A szöveg szép egyenletes nyomású, kitűnő nyomdász
munka. Ezzel szemben a rajzok közt vannak finom, 
szürkés, ezüstös árnyalatú rajzok, amelyek szépen 
illeszkednek a szöveghez, vannak viszont durvaszem-
cséjű, vagy durván árnyalt rajzok, amelyeknek fekete 
foltja kirí a környezetből. Az lenne a kérésem, hogy 
a könyv megjelenése, ízléses volta, esztétikája érdeké
ben fordítsanak erre is gondot a szerkesztők és szer
zők. 

Egy pillanatra vissztérve még a térképekre: javas
lom, hogy — ugyanúgy, mint az egyetemen készült 
szakdolgozatoknál — a térképeken tüntessék fel a 
terepbejárás útvonalát, hogy világosan tudhassa a 
kutató, az olvasó a felkutatott területeket. Hivatko
zás történt arra, hogy az erdős területekről alig van 
leletünk, hiszen a sűrű erdőkben aligha települtek. 
Ez így nagyon is egyszerűsített szemlélet. Jártam Erős-
dön néhai László Ferenc ásatásának területén. Ezen 
az erdőtől letarolt földön 50 év alatt hatalmas fák 
nőttek, ma sűrű erdő borítja a területet. Az erdőhatá
rok változása és a különböző régészeti korok társa
dalmainak élete között kapcsolat van, ahol ma s az 
utóbbi századokban erdőség terül el, korábban talán 
település volt. Ez a kérdés vezet át a térképeken fel 
nem tüntetett dűlő- és helynevekhez. Ezek sokszáz év 
távolából is őrzik az egykori települések emlékeit. 
A kötetben jónéhány dűlőnevet is találunk, ám arról 
természetesen nem volt szó, hogy a dűlőnév-gyűjtés 
teljességre törekedjék. Nyilván csak azok a dűlőnevek 
kerültek be — legalábbis többségükben — a könyvbe, 
amelyeknél lelet került elő. 

A dűlőnevekkel és a helynevekkel kapcsolatban jó 
lenne, ha utánuk rövid nyelvészeti meghatározás 
következnék, hogy a helynév alapján milyen népességre 
következtethetünk. Ez különösen államalapításunk 
óta, nagyjelentőségű adattal járulna hozzá a kutatás
hoz. Szakdolgozatainknál az egyetem nyelvészei, 
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különösen Mikesy Sándor, a legnagyobb örömmel 
nyújtanak segítséget. 

Ha már a helynevek kapcsán a népvándorláskor 
középkorhoz jutottunk, hadd említsem meg, hogy 
számomra nem világos a középkor régészeti anyagá
nak szerepe a Topográfiában. Például részletezve 
szerepelnek egy templom adatai (helyesen), de 
ugyanakkor hiába keresem, mondjuk a templomban 
található gótikus kehely megemlítését. Valamiképpen 
tisztázni kellene a régészeti topográfia és a műemléki 
topográfia „határterületeit", mert így sok az átfedés. 

Úgy tudom, hogy a MTA Régészeti Intézetében a 
topográfiai munkák legfőbb gazdája és irányítója 
Patek Erzsébet dr. Nevét azonban hiába keresem a 
sorozat gondozói között. 

Különös örömmel lapoztam a könyvet, mert hi
szen ebben és a következő kötetben egyetemünk nem
régen végzett hallgatói is oroszlánrészt vállaltak, s ez 
az öröm lassan javaslattá érett bennem. Tudvalévő, 
hogy a Régészeti Tanszék eddig, s a jövőben is szíve
sen ad ki szakdolgozatnak, vagy magasabb szinten 
bölcsészdoktori értekezésnek terepbejárással össze
kötött településtörténeti témákat, voltaképpen tehát 
régészeti és történeti topográfiai témákat. Már eddig 
is jelentős területeket dolgoztak fel hallgatóink s ezek 
a munkák kevés kiegészítéssel, az új jelkulcs szerinti 
átdolgozással voltaképpen kész fejezetei az eljövendő 
köteteknek. Mármost: ha a MTA Régészeti Intézeté
nek sikerülne a Régészeti Topográfiát országos ér
dekű munkának nyilvánítatni és a megyei tanácsokkal 
fontosságát, helytörténeti alapvető értékeit megértetni, 
akkor nem kétlem, hogy a Tanácsok a maguk nagy 
anyagi erejével melléállnának a munkák kiadásának. 
Csongrád megye fele készen van: Kovalovszky Júlia, 
Тагу László, Nagy Katalin; a Bodrogköz készen 
van (Valter Ilona), a Dunántúl néhány járása, felső
magyarországi vidékek, Gyula környéke stb. mind 
készen várják a kiadást. Meg kell mondanom, sőt 
örömmel kell jelentenem, hogy hallgatóink munkáját 
messzemenően támogatta s részben irányította a 
MTA Régészeti Intézete. 

Nos ezeket az előmunkálatokat kár lenne veszendő
ben hagyni. Más — az egyetemen kívüli — nagyszerű 
gyűjtőmunkák is kiadásra várnak (pl. a szolnoki 
múzeum pompás kataszteri gyűjtése). Az lenne a 
javaslatom, hogy a MTA Régészeti Intézete karöltve 
a Nemzeti Múzeummal, megyei múzeumigazgatósága
inkkal és az egyetemmel, mérje fel az eddig végzett 
munkát, ossza be az országot területi — járási? — 
egységekre, adjon teljes munkatervet és segítséget az 
elkészült munkák átdolgozásához s a kötetek meg
jelenésével ne várjon addig, amíg saját erejéből lassan, 
egymásután évszázadnyi távlatban megjelennek a köte
tek, hanem bízva s támaszkodva vidéki munkatársa

inkra és egyetemünkre, szervezze meg a kiadás lehe
tőségeit. Ha ez sikerül, belátható 15—20 éven belül 
együtt lesz ez a páratlan értékű topográfia. Javasol
nám egyúttal, hogy már eleve történjék gondoskodás 
afelől, hogy az egyes topográfiai egységek megjelen
tetése után 5 évenként pótlást adnak ki, méghozzá 
az illető közigazgatási egység múzeumi évkönyvében. 
Eként a topográfiát mindig elevenen tudnók tartani, 
mindig lépést tartana az új s újabb leletekkel. 

Az elmondottakkal, az őszinte örömmel s a velejáró 
gonddal szerettem volna megünnepelni a Magyar 
Régészeti Topográfia első kötetének megjelenését. 
Köszönet mindazoknak, akiknek munkája benne-
fekszik ebben a szép kötetben. 

ENTZ GÉZA: Mindenekelőtt hangsúlyoznom kell, 
hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a Régé
szeti Topográfia a maga anyagába a középkort is 
besorolta. Többek közt a műemléki ásatások is bizo
nyítják, hogy a XVII., sőt egyes esetekben a XVIII. 
század is régészeti téma. Ez elsősorban annak a követ
kezménye, hogy a kuruc háborúk után felrobbantot
ták, királyi rendeletre, a várak nagy részét és így a 
pusztulási rétegekbe XVIII. századi anyag is bekerült. 
Véleményem szerint a műemléki topográfia nem kerül 
összeütközésbe a régészeti topográfiával azáltal, hogy 
ez utóbbi középkori anyagot közöl. Egyetértek azon
ban azzal a véleménnyel, hogy a két topográfia között 
bizonyos elválasztásra szükség van. Úgy gondolom, 
hogy a régészeti topográfiának főként a településsel, 
a lelőhelyekkel, a leletekkel kapcsolatban kell anyagot 
közölnie. A műemléki topográfia egyes konkrét épü
letekkel vagy épületmaradványokkal foglalkozik első
sorban. Ez nem jelenti azt, hogy helytelennek tarta
nám a régészeti topográfiának azt a gyakorlatát, hogy 
röviden megemlékezik az egyes romokról, vagy ko
rábbi építészeti részleteket tartalmazó — ma is fenn
álló —• épületekről, és ezek alaprajzi vázlatát közli. 
Helyesnek tartanám, ha az elpusztult, ma már nem 
fennálló és egyes községek területébe beolvadó közép
kori települések valamilyen módon kiemelkednének 
a régészeti topográfia anyagából. Eltűnt falvak jegy
zékére gondolok. Ezáltal nemcsak a műemlékes szak
emberek, hanem a történészek is támogatást kapnának 
további kutatásaikban. Meg kell jegyeznem, hogy 
megítélésem szerint a régészeti topográfia már a mai 
összetételében is jelentős segítséget nyújt a műemléki 
topográfiák régészeti összefoglalása, történeti áttekin
tése és községtörténeteinek összeállítása szempontjából. 
Javaslom, hogy különösen olyan esetekben, amikor új 
ásatások történtek, a régészeti megfigyelések alapján 
szövegben és rajzban az építési periódusok rövid jel
lemzése és jelölése a topográfiában valósuljon meg, 
mert ezáltal a műemléki topográfiák munkája is köny-
nyebbé válik. Az elmondottakból kitűnik, hogy a régé-
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szeti és műemléki topográfia elképzelésem szerint 
egymást kiegészíti és segíti. Éppen ezért örömmel 
üdvözlöm a régészeti topográfiában publikált község
alaprajzokat és összefoglaló térképeket, amelyek meg
határozott korok vonatkozásában jó segítséget nyúj
tanak a műemléki topográfiák számára. 

Elvileg egyetértek Fitz Jenő kívánságával, hogy 
t.i. a régészeti topográfia ne csak adatfelsorolás le
gyen, hanem az adatokból a következtetéseket lega
lább röviden levonja. Azt hiszem, hogy a szerkesztő 
bizottság terve, hogy az egyes megyék részletes adat
közlése után összefoglaló kötet készüljön, ezt az 
igényt kielégíti. A községek ABC sorrendben történő 
közlésével egyetértek, hiszen ez a módszer topográfiai 
kiadványokban általánosan elfogadott és követett. 

A régészeti topográfia megjelent első kötete véle
ményem szerint a régészeti, történeti és művészettör
téneti szaktudomány nagy nyeresége. Meggyőződésem, 
hogy ennek tökéletesítése a felsorolt szaktudományi 
területek kutatása számára komoly segítséget jelent. 

A felkért hozzászólók bírálatának elhangzása után 
Patek Erzsébet és a kötet szerkesztője röviden vála
szolt az észrevételekre. 
Patek Erzsébet kifejtette, hogy a bírálatokban felme
rülő újabb szempontok, igények egyrésze teljesíthető. 
Ennek megoldására már a kéziratban elkészült II. 
kötetben is történtek próbálkozások. Hangoztatta 
azonban azt is, hogy a javaslatok másik csoportját 
nem lehet kifejezetten a régészeti topográfia feladat
körébe utalni, és a megoldást e kötetektől várni. 
Bizonyos összefüggések kimunkálására viszont az 
egy-egy nagyobb területi egységre vonatkozó adat
közlő kötetek megjelenése után elkészíthető összege
zésekben kell módot találni. 
Sági Károly válaszában egyetértett azokkal akik a 
topográfiát jelen formájában „félkész" munkának 
tartják. A célkitűzéseket a kötet előszavában rögzítet
tük, hangsúlyozva, hogy nagyobb egységenként, me
gyénkint adunk a lelőhelyekhez egy külön értékelő kö
tetet. A topográfiai kötetek ezekkel az értékelő köte
tekkel együtt lesznek csak teljesek. Az értékelő kötetek
nek el kell végezni a tárgyalt terület vizsgált idősza
kokra vonatkozó geológiai, hidrológiai, klimatológiai, 
botanikai, zoológiai es anthropologiai rekonstrukcióját, 
amikhez speciális ismeretanyaggal rendelkező szak
emberek bevonására van szükség. A helyes régészeti és 
történeti értékeléshez szükséges természettudományos 
összegezéseket a keszthelyi és tapolcai járások terüle
tére vonatkozóan zömmel elvégezték már, arra kell 
törekedni, hogy a többi, készülő kötet munkáival pár
huzamosan szintén készüljenek ilyen összegezések. 
A topográfiai kötetek lassan készülnek, ez természetes. 
Arra kell törekedni, hogy a topográfiai munkálatok 
egyidőben, több helyen is meginduljanak. A megyék, 

illetve a múzeumok saját erejükből indítsák el ezeknek 
előmunkálatait. Arra az észrevételre, hogy az egyes 
kötetek lezárása után felbukkanó újabb lelőhelyeket 
rendszeresen közzé kell tenni, a maga részéről úgy véli, 
hogy a megyei múzeumi szervezetek évkönyveiben 
lehetne megtalálni erre a megoldást. 

A válaszok után a plénumon résztvevők hozzászó
lásai következtek. 
Patay Pál — kifejtette, hogy helyesnek tartja az egy-
egy kötetben feldolgozott községek anyagának ABC 
sorrendben és nem földrajzi összefüggések szerinti 
közlését. Ez utóbbi módszerrel ugyanis éppen a topog
ráfia szempontjai szerint ütköznék nehézségekbe a 
kötet használata. 
Kalicz Nándor — hangsúlyozta, hogy amint még né
hány évtizeddel ezelőtt is egy-egy régészeti kor, kul
túra elterjedésére, összefüggéseire vonatkozólag a 
szakemberek számára csak a múzeumban őrzött lelet
anyag játszhatott szerepet, napjainkban a terepbe
járások eredményei a településtörténeti kutatások ré
szenként egyenértékő forrássá válnak a leletekkel. 
Felmerült az a probléma: hogy a felszínen megfigyelt 
jelenségek közül mi nevezhető lelőhelynek és mi nem ? 

Szó lehet ugyanis arról, hogy az adott helyen jelen
tős, hosszú életű település vagy futólagos, rövidebb 
ideig használt telep, vagy esetleg véletlenül odakerült 
tárgyak találhatók. Ezeket egyértelműen a terepbejá
rások alapján meghatározni nem lehet. A maga részé
ről azonban úgy véli, hogy indokoltabb még kevés 
felszíni lelet alapján is települést jelezni az adott he
lyen. Példaként hozta fel, hogy néhány esetben — így 
1964-ben Balatongyörökön — sikerült hitelesítő ása
tás révén a kevés felszíni lelet alapján egy jelentős 
település részleteit feltárni. 

Természetesen, abból kiindulva, hogy a régészet 
ma már településtörténeti kutatások nélkül nem dol
gozhat, maga is szükségesnek tartja a terepbejárások 
számának növelését és az alkalmazott módszerek ki
munkálását, és ahol lehet, kisebb ásatásokkal történő 
kiegészítését is. 

Arra a kérdésre, hogy a korabronzkori anyag 
kulturánkénti szétválasztása miért nem történt meg, 
azt válaszolja, hogy ehhez csekély volt az anyag 
mennyisége, és ez a kevés anyag nem volt egyértel
műen szétválasztható. 

Felmerült az a probléma is : hogyan lehetne a terep
bejárások sorrendjében beszámozott lelőhelyeket to
pográfiai szempontból, tehát a használók szemszögé
ből nézve a községhatáron belül áttekinthetőbben cso
portosítani? Annak a véleményének adott kifejezést, 
hogy az ilyenféleképpen elkészített, áttekinthetőbb 
lelőhelyszámozást azért sem érdemes szorgalmazni, 
mert a kötet lezárása után a jövőben előkerülő újabb 
lelőhelyek a községhatáron belül a soronkövetkező 
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számot fogják kapni, tekintet nélkül földrajzi fekvé
sükre, így a kialakított sorrend végeredményben úgyis 
megváltozik. A községenként jelentkező 5—20 lelő
hely megkeresése egyébként sem okoz különösebb 
problémákat. 
Seitl Kornél — a szövegközti, illetőleg összefoglaló 
térképek közzétételének módjával kapcsolatos ki
fogásokkal egyetért. Azonban a térképek közreadására 
vonatkozó előírásokat figyelembe kellett venni. El
képzelhető volna ugyan az egyes lelőhelyek koordi
nátáinak megadása, azonban ezek bemérése olyan 
nagy munkát jelentene, és olyan apparátust igényelne, 
ami belátható időn belül nem biztosítható. 
Bakay Kornél: Mindenek előtt szeretnék köszönetet 
mondani a szerzők nevében mindazoknak, akik 
a most megjelent Magyarország Régészeti Topográfiája 
első kötetének felkért hozzászólói voltak. Szomorú
sággal vettük azonban tudomásul, hogy többi kollé
gánk közül csak néhányan mondtak véleményt. Sze
rettük volna, ha munkánkat minél szélesebb körben 
megbeszélhettük volna, hiszen országos méretű fel
adatról és nagy távlati terv megvalósításáról van szó. 

Dr. Korek József főigazgatóhelyettes felszólalásá
ban hangsúlyozta, hogy a topográfiát nem szabad 
összetéveszteni a korpusszal s ezért ajánlatosabb lett 
volna az eddig még közöletlen anyagból kiválasztani a 
típustáblák anyagát. Ennek a kétségtelenül helyes és 
hasznos elképzelésnek — sajnos — az volt a legfőbb 
akadálya, hogy a közöletlen anyag döntő többségét 
a szerzői jog védi, tehát nem publikálható. Pl. Gyenes-
diás—Algyenes, Fenékpuszta, stb. Ami a lelőhelyek 
kiterjedésének pontosabb meghatározását illeti, arról 
a következőket kell mondanom. Terepbejárás alkal
mával egy-egy lelőhelynek csak hozzávetőlegesen lehet 
megállapítani a kiterjedését, hiszen csak a felszínen 
gyűjthető anyag alapján vonhatunk le következtetése
ket. A felszínen fellelhető régészeti leletek száma viszont 
objektív tényezőktől is függ, mint pl. a földművelés 
intenzitása, a terület növényzeti fedettsége, stb. Pon
tosabb meghatározásokat csak ásatások segítségével 
adhatunk. 

Dr. Fitz Jenő múzeumigazgató alapos, részletekbe 
menő bírálatából is csak néhány kiragadott részletre 
reagálhatok az adott körülmények között. 

Fitz Jenő helytelennek tartja a nem alapvető jelentő
ségű irodalom felsorolását. Szabadna itt éppen a Szé
kesfehérvár környéki X—XII. századi temetők fel
dolgozása közben szerzett tanulságokra hivatkoznom, 
ahol a semmitmondónak látszó újságcikkekből 
nagyon fontos — s éppen topográfiai jelentőségű — 
adatokat sikerült összegyűjtenem, amely adatok a 
szaklapokban meg sem voltak említve. Nem tudunk 
egyetérteni azzal az észrevételével sem, hogy a lelő
helyek felsorolásakor topográfiai szempontok szerint 

kellett volna eljárni és a lelőhelyek közötti érték
különbségeket a jelkulcs segítségével is kifejezésre 
kellett volna juttatni. Ha így jártunk volna el, szükség
szerűen torzulások, történeti aránytalanságok jöttek 
volna létre. Már eleve megvalósíthatatlan a terepbe
járások útvonalának csak topográfiai egységek szerinti 
megállapítása és véghez vitele, hiszen egy-egy lelő
helyre többször is vissza kellett térni, éppen a kedve
zőtlen terepviszonyok miatt. Ezen túlmenően: min
denképpen el akartuk kerülni azt, hogy — esetleg — 
önkényes csoportosításokat adjunk a lelőhelyek szem
pontok szerinti csoportosítása révén. Komoly torzí
tások keletkeznének akkor is, ha — felszíni anyag 
alapján — kisebb vagy nagyobb jelentőségűnek ha
tároznánk meg egy-egy lelőhelyet s ezt a jelkulcs 
jelzései segítségével kifejezésre is juttatnánk. Néhány 
példát mondok. A Keszthely-Halászcsárda területén 
talált felszíni cserépanyag csak szórványként szerepel
hetett volna, holott a megindított ásatások jelentősebb 
telepet hoztak felszínre. Ugyanez volt a helyzet a 
Hévíz-Szentandráspáh-i és a balatongyöröki lelőhelyek 
esetében is. 

Vannak olyan lelőhelyek, amelyek több község 
területére is átnyúlnak, mint pl. a Fitz Jenő által 
említett Kapolcs-csörgődombi római telep. Ilyenkor 
természetesen jelezni kell mindkét község tárgyalásakor 
az egybetartozást. Kétségtelen, hogy néhány esetben 
ezt elmulasztottuk, de — az esetek többségében — nem 
követtünk el ilyen hibát. Pl. Hévíz-Alsópáhok, Szent-
jakabfa, stb. 

Dr. László Gyula professzor úr értékes javaslatai 
közül a terepbejárás útvonalának rögzítésével kap
csolatosan már pozitív választ tudunk adni, mivel a 
III. kötettől kezdődően pontosan feltüntetjük a bejárt 
területeket. A templomokban őrzött emlékek összegyűj
tését (kelyhek, stb) nem végeztük el, mert úgy gondol
tuk ez meghaladná a régészeti topográfia adott kereteit. 
Makkay János — azt emelte ki, hogy a régészeti 
topográfia sorozatának közreadásával párhuzamosan 
más, nagyszabású vállalkozások is munkában vannak, 
így a régészeti kézikönyv egyes kötetei, továbbá egyes 
kultúrák anyagának közzététele is folyik. Miután 
mindkét utóbbi elkészítésénél számottevő segítséget 
nyújt a régészeti topográfia, ennek megjelenése bizo
nyos szempontból már korábban kívánatos lett volna, 
s így kissé megkésettnek mondható. 

Úgy tartja, hogy az egész ország területére kiter
jedő vállalkozás első, a legtöbb nehézséget, kísérlete
zést igénylő kötetének területét jól választották ki. 
Véleménye szerint ugyanis a feldolgozott két járás, 
régészeti szempontból a közepesen kutatott területek
hez sorolható. Hiba lett volna, ha akár egy sokkalta 
inkább ismert, vagy lelőhelyek tekintetében éppenség
gel ismeretlen területen kezdődött volna meg a munka. 
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Javasolja, hogy a már kiadott kötetek területére 
vonatkozó pótlásokat ne a területileg illetékes múze
umi évkönyvekben, hanem országos folyóiratban 
tegyék közzé. 

Az egyes régészeti korszakok történetének kuta
tása ma már külföldön is a terepbejárások beiktatásá
val, alkalmazásával folyik. Hiszen ma már az egyes 
kultúrák korpuszaiban sem lehet az előkerült anyag 
teljes közreadását elvégezni. Éppen ezért a maga ré
széről sürgető feladatnak tartja a topográfia-sorozat 
egyes köteteinek minél gyorsabb megjelentetését, 
mert azáltal az egyes korszakok új összefoglalásait 
lehet és szükséges majd elkészíteni. 
Szabó János — aziránt érdeklődött, hogy a belterület 
kutatása milyen intenzitással folyt? Megtörtént-e 
pl. a lakosság kikérdezése, hiszen a földmunkák a 
belterületen a leggyakoribbak, így a leletek előkerü
lése, de ugyanakkor elkallódása is ott nagyobb mérték
ben várható. 

A térképábrázolások nehézségeivel kapcsolatban 
felteszi a kérdést, vájjon csak a domborzat közre
adásánál vannak-e problémák, mert bizonyos szem
pontból a vízrajzi helyzet hű közzététele áthidalhatná 
a jelenlegi nehézségeket. Végül azt a véleményét fe
jezte ki, hogy az egyes korszakokra vonatkozó jelzé
sek finomíthatok lehetnének (pl. sírmellékletek fajtái
nak jelzése stb.). 
Bandi Gábor — annak a véleményének adott kifeje
zést, hogy a korszakokat jelző betűjelek megválasz
tása nem szerencsés, hiszen azok a magyar szakki
fejezés kezdőbetűiből állanak. Szóvátette, hogy a 
magyar és német magyarázattal ellátott jelkulcs a 
kötetbe bele van kötve, ahelyett, hogy kiemelhetően, 
könyvjelzőként a használó állandóan kéznél tarthatná. 
Nagy Emese — úgy véli, hogy a kötettel szemben túl
zott az igényesség. Valamennyi kívánalmat teljesítő, 
egy-egy kutató saját témájának, érdeklődésének töké
letesen megfelelő kötet nem volna összeállítható. 
A kutatók azonban bármilyen jellegű szakmunkát 
használnak fel, amugyis szükséges, hogy azt megfelelő 
kritikával forgassák. 

így szükséges, hogy a topográfiát is a felhasználók 
megfelelő kritikával használják. 
Virágh Dénes — közölte, hogy az egyes részletfel
mérések (sáncok, halmok stb.) adatai az országos 
koordinátarendszerbe be vannak kötve. Azonban a 
koordináták közzététele még nagyobb nehézségekbe 
ütközik. A vízrajz közreadásának módja hasonló a 
domborzatéhoz (torzítás), tehát a probléma ez úton 
sem oldható meg. 
Gábler Dénes — véleménye szerint a bőséges irodalom
jegyzék valóban elhagyható. Feltétlen szükségesnek 
tartja, bárhol is jelent meg, a lelet, vagy a lelőhely első 
közlésének megadását, a továbbiakban viszont már 

csak a fontosabb publikációkat javasolja megadni. 
Kiss Attila — csatlakozik Bandi Gábornak a betű
jelek megválasztásával kapcsolatos észrevételéhez és 
felveti, nem volna-e célszerű, ha az egyes régészeti 
korokat alfabetikus sorrendben látnák el betűjelekkel ? 
(Pl. paleolitikum = A, és így tovább.) A térképek 
közreadásának nehézségei miatt elképzelhetőnek tar
taná ezt úgy áthidalni, hogy alaptérképként a II. 
József-korabeli felmérést, vagy a múlt század második 
felében készült régi 25 ezres térképeket használnák. 
Patek Erzsébet zárszavában egyrészt a szerzők által 
meg nem válaszolt néhány kérdésre válaszolt. 

A topográfia II. kötetében, éppen az első kötet 
összeállításánál és lektorálásánál felmerült tanulsá
gokat figyelembevéve, számos változtatás, finomítás 
bedolgozása történt meg. (így pl. a lelőhelyek beszá-
mozásának sorrendje, dűlőnevek, táblák rajzainak 
méretezése stb.) Mégegyszer megismételte viszont, 
hogy a kötetet megjelentető Akadémiai Kiadó bizo
nyos indokoltnak nevezhető kéréseket nyomdatechni
kai nehézségekre hivatkozva, nem tudott megoldani, 
így pl. a kihajtható lapon állandóan szemelőtt levő 
jelkulcs elkészítését sem. 

A régi XVIII—XIX. századi térképek felhasználása 
alaptérképként nem volna szerencsés, hiszen e kötetek 
egyik feladata éppen az, hogy a lelőhelyeket a jelenlegi 
települési, földrajzi viszonyok feltüntetésével adja köz
re, mégha etekintetbennem is tökéletes azok minősége. 

Megköszönve az értékes bírálatokat és hozzászólá
sokat, az ülést bezárta. 

Bizonyára lesz alkalom még a jövőben is, hogy a 
topográfia-sorozat első s később megjelenő kötetei
nek bírálatára, használhatóságának mértékére a szak
terület észrevételei alapján, ha kell, Közleményeink 
további köteteiben visszatérhessünk. Véleményünk 
szerint — ha erre az Archaeológiai Értesítő nem tud 
teret biztosítani — ugyancsak Közleményeink további 
köteteiben találhatjuk meg a módját a már megjelent 
kötetek pótlásainak közzétételére is. Tervezzük továb
bá a megye teljes területét felölelő négy kötet megjelen
tetése után az értékelő tanulmánykötet kiadását is 
— ha erre az Akadémiai Kiadó nem vállalkozik. El
gondolásunk szerint ez a kötet Közleményeink külön
számaként láthatna napvilágot az utolsó leíró-kötet 
kéziratának elkészülése utáni egy-két éven belül, 
tehát 1970—71-ben. Ezzel a megye múzeumaiban 
1961 óta folyó topográfiai munkálatok egy jelentős 
szakaszát zárhatnánk le. 

Éri István 
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