
KÖNYVISMERTETÉS 

(Bakay Kornél — Kalicz Nándor — Sági Károly: 
Veszprém megye régészeti topográfiája, a keszthelyi és 
tapolcai járás. — Magyarország Régészeti Topográfiája 
I. — Akadémiai Kiadó, Budapest 1966. 221 p. 42 t. + 9 
melléklet). 

A hazánkban több mint százéves múltra vissza
tekintő régészeti kutatások előbb gyűjtések, majd 
ásatások formájában igen sok lelőhelyet és leletet 
eredményeztek. Ezek közzététele csak az esetek kisebb 
hányadában történt meg. Gyakran találhatunk a 
múzeumokban több évtizede elfekvő leleteket, ame
lyeknek publikálása értékes adatokat szolgáltatna 
valamely probléma megoldásához. Sokszor a régi fel
dolgozások sem elégítik ki a mai kutatás igényeit. Az 
anyagközlés és feldolgozás elavult módján kívül komoly 
nehézségeket okoz az is, hogy az egyes korszakokra 
vagy területekre vonatkozó adatokat fáradságos mun
kával kell összegyűjteni a legkülönbözőbb múzeumok 
raktárából, adattárából és a szakirodalomból. A sok 
időt elrabló keresgélés a feldolgozás egyéb, fontosabb 
feladatainak rovására történik. Ezért válik egyre 
égetőbb szükséggé — a történeti források kritikai 
kiadványaihoz hasonlóan — a régészeti forrásanyag 
teljességre törekvő közreadása. Ezt a célt szolgálják 
egyfelől az egyes korszakok leletanyagát felölelő lelet
kataszterek, korpuszok megkezdett vagy tervbe vett 
munkálatai. Másrészt a régészeti forrásokat lelő
helyek és földrajzi (közigazgatási) egységek szerint 
rendszerező régészeti topográfiát sorolhatjuk ide. Az 
egyes korszakok és azok jellegzetes tárgytípusainak 
tanulmányozását megkönnyítő leletkorpuszokkal szem
ben a régészeti topográfia a régészet számára is első
rendűen fontos településföldrajzi és településtörténeti 
vizsgálatokhoz nyújt segítséget. 

A lelőhelyek földrajzi elhelyezkedésére, kiterjedésére 
vonatkozó adatokat a hiteles megfigyelések nélkül 
múzeumba került nagy számú leletanyagtól ritkán 
kapunk, sőt gyakran a régebbi ásatásoktól sem remél
hetünk. Ezért a topográfiai munkák elengedhetetlen 
feltétele, hogy a korábbról ismert lelőhelyek helyszíni 
ellenőrzése, hitelesítése megtörténjék. Ugyanilyen fon
tos, különösen a kevésbé átkutatott területeken, a fel
színi nyomok alapján új, eddig ismeretlen lelőhelyek 
felkutatása. Ezeket a szempontokat és a kiadás során 
felmerülő anyagi és technikai problémákat (nyomdai 
keret, térképek elkészítése, stb.) figyelembe véve 
dolgozta ki a MTA Régészeti Kutató Csoportja a 
topográfiai munka elméleti és gyakorlati kérdéseinek 
módszertanát. Ezt 1964-ben a magyar régészek plé
numa előtt is megvitatták, és néhány hasznos észre
vétellel kibővítették. Az így kialakult alapelvek első 

gyakorlati megvalósítását üdvözölhetjük a Veszprém 
megyei, a keszthelyi és tapolcai járást feldolgozó első 
kötetben. 

A kötet célját, a felhasznált források fajtáit és a 
terepbejárások dokumentálását, valamint a lelőhelyek 
tárgyalásánál alkalmazott korszakbeosztást (a kötet az 
őskortól a törökkor végéig terjedő időt öleli fel) ismer
tető, rövidre fogott Bevezetést követi a községtérké
peken és a leírórészben a lelőhely száma mellett egy
aránt szereplő jelek feloldását adó Jelkulcs. A fel
használt irodalmi források jegyzéke a teljességre törek
vő gyűjtésről tanúskodik. 

A legfontosabb és a legnagyobb terjedelmű rész a 
tulajdonképpeni lelőhelykataszter. Az ABC sorrendbe 
szedett 60 önálló közigazgatási egységet (59 községet 
és Keszthely várost) 1-től kezdődő sorszámozással 
látták el. Az egyes községeken belül a lelőhelyek 
szintén 1-től kezdődő sorszámot kaptak. A képalá
írásokban és mutatókban szereplő törtszámok szám
lálója a község számát, nevezője pedig a lelőhely 
számát jelenti. A lelőhelyek felsorolása előtt a község 
földrajzi elhelyezkedésének rövid ismertetése találha
tó. Általában az egyes lelőhelyek leírását is föld
rajzi bevezetéssel kezdik. Egy-egy lelőhelyre 3—25 
sor terjedelem jut. Természetesen a különösen kiemel
kedő lelőhelyek jóval nagyobb terjedelműek. Legrövi
debbek a terepbejárás során megismert új lelőhelyek, 
amelyeknél elegendő az észlelt jelenségek leírása és a 
leletanyag kormeghatározása. A korábbról ismert 
lelőhelyek esetében a kutatás történetének ismerteté
se és gyakran az eddigi eredmények felülvizsgálata, a 
hibás véleményekkel szembeni állásfoglalás igényel 
terjedelemnövekedést. Az irodalmi hivatkozásokon kí
vül, a kormeghatározás ellenőrzésének lehetőségét 
megteremtve, minden esetben megadják a leletanyag 
őrzési helyét és leltári számát. A középkori lelőhelye
ket lehetőség szerint összevetik az okleveles adatok
kal. Ezek közül főleg az első említésre, a falu vagy 
épület birtoklására, illetve építésére vonatkozó okle
velek, valamint a falvak törökkori továbbélését vagy 
pusztulását jelző adóösszeírások szerepelnek. Utóbbi
akat Pákay Zsolt dolgozta fel, kéziratát a kötet 
számára átengedte. Azokat a leleteket, amelyeknek 
községen belüli lelőhelye nem állapítható meg, ezek 
felsorolása után külön tárgyalják. 

A kötet a lelőhelyek elhelyezkedését l:50.000-es lép 
tékű térképeken mutatja be, amelyek a domborzatot, 
vízrajzot, mai településeket és a főbb utakat tüntetik 
fel. A térképeken a lelőhelyek számán kívül a lelőhely 
jellegét (telep, temető stb.) és korát feltüntető jelek 
szerepelnek. Az őskori és középkori földvárak, római-
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kori és középkori épületek alaprajzai a szöveg között 
helyezkednek el. 

A kötethez a két járás területét 1 : 100.000-es lépték
ben ábrázoló színes térképeket mellékeltek. A 8 térkép 
a különböző korok lelőhelyeinek összefoglaló áttekin
tését teszi lehetővé. 

Az egyes korok legjellegzetesebb leleteit rajzos 
típustáblákon gyűjtötték össze (1—28. tábla). Ugyan
itt találhatók a különböző lelőhelyekről, középkori 
romokról készített fényképfelvételek, a középkori várak 
korabeli ábrázolásai, alaprajzai, végül a középkori 
objektumokat feltüntető XVIII—XIX. századi kéz
iratos térképek (29—42. tábla). 

A kötet kezelését a részletes lelet- és időrendi 
mutató, a helynevek, személynevek, történeti személy
nevek, XVIII—XIX. századi térképek mutatója, 
továbbá a múzeumok és magángyűjtemények mutatója 
könnyíti meg. A külföldi kutatók számára a Beveze
tést, Jelkulcsot és a tábla- valamint képaláírásokat 
német nyelven is közlik. 

Lipp V., Darnay K., Csák Á., Sági J., Darnay—Dor-
nyay В., Sági K. és a terület kutatásába már Rómer F. 
óta bekapcsolódó külső, többnyire budapesti régészek 
munkássága révén Keszthely környéke a viszonylag 
intenzíven átkutatott területek közé tartozik. A rövi
debb-hosszabb ásatási beszámolókon kívül a terület 
egészét is feldolgozó művek is napvilágot láttak (pl. 
Kuzsinszky В.: A Balaton környékének archaeológi-
ája, a rómaikorról Thomas E. : Römische Villen in 
Pannonién). Néhány lelőhely és a köréjük csoporto
suló problémák köre — Fenékpuszta, Keszthely-kul
túra, Zalavár — országos viszonylatban, sőt sok 
vonatkozásban ezen túlmenően is a legfontosabbak 
közé tartozik. Ezzel szemben az alaposan átkutatott 
korszakok és területek mellett találhatunk elhanyagol-
tabbakat is. Többek között az őskor egyes szakaszaira 
és a középkori falukutatásra vonatkozik ez. Nemes
bük, Vindornyafok és Zalaköveskút határában koráb
ban egyetlen lelőhely sem volt ismeretes. Mindössze 
Vin dornyafokról került a keszthelyi múzeumba egy 
szórványos kőbalta. A Keszthelytől távol fekvő Vigánt-
petend és Kapolcs határából 1, ill. 2 lelőhelyről volt 
tudomása a szakirodalomnak, ill. a múzeumnak. 
Ezenkívül súlyos, sok szempontból pótolhatatlan 
károkat okozott az, hogy a keszthelyi múzeum anyaga 
a második világháborúban csaknem teljes egészében 
megsemmisült, a megmaradt tárgyak jelentős része 
pedig összekeveredett, azonosíthatatlanná vált. 

A korábbi kutatások vázolt egyenetlenségei miatt a 
régi lelőhelyek hitelesítésén túlmenően nagy számú új 
lelőhelyet is lehetett várni a településre alkalmas 
területek terepbejárással történő átfésülésétől. A köze
lebbről helyhez nem köthető leleteket figyelmen kívül 
hagyva, 508 lelőhelyet tartalmaz a kötet. Ezekből 

195-öt a terepbejárások során fedeztek fel. Sok lelő
helyről korábban csak szórványos, esetleg korhatáro
zásra alkalmatlan leletek kerültek múzeumba. 48 olyan 
korábbi lelőhelyet találunk a kötetben, amelyeknek 
jellegét vagy pontos korát a terepbejárások eredménye
ként lehetett meghatározni. Gyakran előfordult az is, 
hogy korábban ismert lelőhelyen további korszak 
emlékeit sikerült megfigyelni. A példaként említett 3 
falu határából a terepbejárások után már 5, 10, ill. 2 
lelőhelyet ismerünk. A csobánci középkori vár romjai 
mellett bronzkorvégi-koravaskori telepre utaló nyomo
kat is találtak (14/3. lh.). 

A gondos anyaggyűjtésre épülő kötet jelentős mér
tékben megváltoztatta a terület régészeti lelőhelyeiről, 
az egyes korszakok emlékanyagának jelentkezéséről és 
arányáról kialakított képet. A későneolitikus lengyeli 
kultúra pl. 15 lelőhellyel képviselteti magát, ebből csak 
egy lelőhelyet közöltek eddig, 6 lelőhely anyaga a 
Balatoni Múzeumban, ill. a MNM-ban várt a publi
kálásra, 8 lelőhelyet a terepbejárások adtak. A 13 
késővaskori temetkezésből 8 szerepel az irodalomban 
(elsősorban a korszak leleteit összegyűjtő leletkatasz
terben), de a kötetben közölt kelta települések még 
mind ismeretlenek voltak. A legjobban átkutatott 
római kornál is az 54 településnek mintegy harmad
része a terepbejárások eredményeként került be a 
kötetbe. A Balaton-felvidék nagy számú középkori 
romjainak többsége már évtizedek óta szerepel a szak
irodalomban. Ezzel szemben a kötetben tárgyalt 46 
későközépkori, legnagyobb részt oklevelekből is ismert 
település közül az irodalomban csupán 3 helyről emlí
tettek régészeti leletanyagot. 37 lelőhelyen először a 
terepbejárások alkalmával figyeltek meg települési 
nyomokat. 

A még tovább sorolható számszerű adatoknál is 
fontosabbak azonban azok az eredmények, amelyek 
néhány, eddig teljesen figyelmen kívül hagyott kérdés 
megoldása területén születtek. Legjelentősebb a bala
toni csoport felfedezése. Ez a csoport a területükön 
szintén nagy számban jelentkező korarézkori tűzdelt 
barázdás kerámiával együtt a lengyeli és a badeni 
kultúra közötti időszakot tölti ki. A két csoportnak 20 
lelőhelyét ismerjük a feldolgozásra került területről, 
ami arra enged következtetni, hogy nem véletlenül 
idekerült szórványos tárgyakkal, hanem meglehetősen 
sűrű megtelepedéssel állunk szemben. A csak a leg
utóbbi években megindult későnépvándorláskori telep
kutatás első eredményei közé sorolhatjuk a Keszthely 
és Zalavár határában felfedezett telepeket (21/44., 
59/21., 59/24. lelőhelyek). Ugyancsak jelentős érdeme 
a kötetnek az eddig általában figyelmen kívül hagyott 
törökkori erődítmények leírása is. 

A csak felszíni megfigyelésekre támaszkodó terep
bejárások hitelesítése céljából a fontosabbnak ítélt 
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lelőhelyek egy részén szondázó ásatásra került sor. 
Különösen eredményesek voltak ezek a rézkori és 
későnépvándorláskori telepeken, valamint a kisapos-
tagi kultúra balatongyöröki telepén (6/4. lh.). 

A kötetben tárgyalt lelőhelyekről több ezer tárgyat 
őriznek a különböző múzeumokban és magángyűjte
ményekben. Ilyen hatalmas leletanyag tárgyakénti 
leírására és fényképes vagy rajzos közzétételére termé
szetesen gondolni sem lehetett. A feldolgozott terület 
legfontosabb tárgytípusairól jó áttekintést nyújtanak a 
típustáblák, de a javarészt publikálatlan leletanyagnak 
csak kis töredékét sikerült így bemutatni. Minden
képpen kívánatos lenne a képek számát növelni. Ez 
viszont még az 1. kötethez hasonlóan maximális 
tömörséggel megírt köteteknél is jelentős terjedelem 
növekedést eredményezne. Az itt alkalmazott tömör 
leírással szemben a leletegyütteseknek kissé részelete-
zőbb, a tárgy típusát, jellegét is megnevező elemzésével 
valamelyest bővíteni lehetne az elsősorban a leletanyag 
iránt érdeklődő kutatók által is felhasználható leletek 
körét (pl. „badeni cserepek" helyett: „kétosztású tál
töredék, magasfülű merice, zeg-zug vonalakkal díszí
tett oldaltöredékek"). A minden korszakra kidolgozott 
részletes terminológia hiányában az egyéni ízű, nem 
közérthető megfogalmazások okozta félreértések elke
rülése végett ajánlatos a típustáblán megtalálható pár
huzamra hivatkozni. Ebben az esetben csak az egyedi, 
párhuzam nélkül álló tárgyakat kell külön ábrázolni. 

A községtérképek a lehetőségekhez képest jól sike
rültek, segítségükkel fellelhetők a terepen a lelőhelyek. 
Általában tartalmazzák a településföldrajzi vizsgála
tokhoz szükséges adatokat. Olyan fontos adatok mint 
pl. a lelőhelyek környékének talajtani viszonyai, vagy 
az egykori növénytakaró, amelynek rekonstruálása 
egyébként is elmélyült természettudományos munkát 
követel, természetesen nem kerülhetnek rá az ilyen 
térképekre. Ezekre lehetőség szerint a szövegben kel
lene utalni. Úgy érezzük azonban, hogy néha a rendel
kezésre álló kereteken belül is lehetőség nyílott volna 
árnyaltabb ábrázolásra. Előfordul, hogy hiányzik a 
lelőhely elhelyezkedését indokló patak vagy forrás fel
tüntetése. Nem következetes a mocsaras területek 
jelölése. Ritkán találkozunk a szintvonalakkal nem 
ábrázolható, de jellegzetes terepalakulatok jelzésére 
szolgáló csíkozással. A vonyarcvashegyi Szentmihály-
domb (55/7. lh.), amelyet a Balaton egykori öbléből 
keletkezett tőzeges láprétség vesz körül, valaha sziget 
volt, különleges helyzeti energiájának köszönheti, hogy 
4 korszak népe megtelepült rajta, valószínűleg erő
dítményt is építettek rá. A térkép szerint száraz síksá
gon helyezkedik el a lelőhely. A községtérképen csak 
az elnevezés utal a mindszentkállai 15—20 m relatív 
magasságú, szigetszerű Kereki-dombon elhelyezkedő 
későbronzkori földvár domborzati viszonyaira (29/1. 

lh., vö. 24. kép). Igen gyakori eset, hogy a lelőhelyek 
vizenyős terület szélén emelkedő meredek, de nem ma
gas teraszon helyezkednek el (pl. 6/4. lh. vö. 31. t. 2. k.). 
Ezekben az esetekben okvetlenül szükséges a térkép 
összevetése a szöveggel és a lelőhelyek szempontjából 
lényeges terepalakulatok csíkozással történő bemuta
tása. Az így ábrázolandó területek kicsinysége esetén 
bizonyosfokú torzítás is megengedhető. A fenti szem
pontok érvényesülését tekintve ideális megoldású 
Alsópáhok térképe (vö. 1/1—2., 5. stb. lh.). A külö
nösen elnagyolt kidolgozás példájaként említhetjük 
Zalavár (59. sz. község) térképét. Itt merül fel annak 
szükségessége, hogy a lelőhely jellegét és korát fel
tüntető, nem ritkán 5—6 jel ne a térképre, hanem a 
térkép mellé kerüljön, így a kevésbé zsúfolt térképen 
több lehetőség nyílik a részletekben gazdagabb kidol
gozásra. 

Túlméretezettnek érezzük a helynevek mutatóját. Az 
irodalomban előforduló lelőhely-elnevezések mutató-
zása feltétlen szükséges. Az irodalomban nem szereplő, 
senki által nem ismert és keresett elnevezések (pl. Dég 
Rudolf háza, Disznólegelő, Várpalotai Szénbányászati 
Tröszt üdülője, Zalaszántói magasfeszültségű vezeték, 
stb.) feleslegesen terhelik a mutatót. Az oklevéltárak 
mutatóihoz hasonlóan ajánlatos lett volna a középkori 
helyesírással közölt neveket eltérő betűtípussal külön
választani, és a fentemlített nevek rovására számukat 
növelni (kimaradt a mutatóból: Bwdawary, Dabus, 
Kewkwth, Zenbenedekkallya, stb). Véleményünk sze
rint a kötet értékének és használhatóságának csökken
tése nélkül elhagyható lett volna a fáradságos munká
val összeállított személynév és történeti személynév 
mutató. Sajnálatos, hogy a mutatók címszavai csak 
magyarul jelentek meg. 

A nem kis feladatot jelentő nyomdai kivitelezést 
sikerrel oldotta meg a Kiadó. Az egyes község leírások 
végén jelentkező üres helyek kihasználására hasznos 
lett volna a szöveg közötti illusztrációk méretét növelni. 
A Kartográfiai Vállalat által készített mellékletek hasz
nálatát megkönnyítette volna a külső oldalukra nyom
tatott sorszám és az ábrázolt korszak megnevezése. 
(Ezzel elkerülhető lett volna az azonos térképek mellé
kelése egyes példányokhoz !). 

Ismertetésünkben természetesen nem meríthettük ki 
a kötet gazdag tartalmát. A rendkívül alapos és újszerű 
anyaggyűjtésre épülő munka forrásadataival hosszú 
időn át nélkülözhetetlen segítséget fog nyújtani a fel
dolgozott területtel foglalkozó régészek, településtörté
nészek és helytörténészek számára. Ezen túlmenően a 
kötet elévülhetetlen érdeme, hogy az úttörés nehéz 
feladatát megoldva, sikeresen ültette át a gyakorlatba 
a magyar régészeti topográfia alapelveit. 

Torma István 
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