
Őskori és középkori várak 
a bakonyi Kesellő- és Zöröghegyen 

NOVÁKI GYULA 

Kutatástörténet 

A Magas-Bakony utolsó hegyeit jelenti észak felé Bakony-
szentlászló határában a Kesellőhegy 460 m és Bakonyszent-
király határában a Zöröghegy 494 m magas tömbje (1 . kép). 
A két hegyet alig 600 m felső szélességű, sziklás, meredek 
oldalú völgy választja el egymástól, amelynek alján a vadregé
nyes zúgóiról közismert Cuha-patak folyik. A völgy É-i bejá
ratánál Vinyemajor házai és a fűrészüzem, ettől 4,5 km-re, a 
D-i kiszélesedésben pedig Porva-Csesznek vasútállomás jelenti 
ma a legközelebbi emberi települést. A két hegy azonban nem 
volt mindig lakatlan. Mint az alább ismertetett ásatások ered
ményei mutatják, a korai bronzkorban már jelentős erődített 
település volt a Kesellőhegyen, majd néhány száz év múlva a 
késő bronzkorban mindkét hegyen épül hasonló, de rendkívül 
kiterjedt, sűrűn lakott település, míg végül, több mint 2000 
éves újabb szünet után ismét a Kesellőhegy adott helyet egy 
kis középkori várnak. 

A két hegy már régóta ismert a régészeti irodalomban. A 
több, különböző korú és jellegű lelőhelyet azonban csak az 
1962-1968 közötti ásatások óta tudjuk szétválasztani. A régi 
kutatások ezek között még nem tettek különbséget, néha a 
leírt lelőhely azonosítása is kérdéses. Ezért a két hegyen a 
kutatástörténetet együttesen ismertetem. 

1870-ben olvashatjuk az első hírt a Zöröghegyről, Miháldy 
István bakonyszentlászlói plébános, messze környék lelkes 
gyűjtője tollából. A község különböző régészeti lelőhelyeiről 
tudósít, amelyek közül minket közelebbről a következők ér
dekelnek: 

Bizonyos Sándormajor (Vinye múlt századbeli neve)-i re
mete „. . . a sz. királyi határban lévő úgynevezett Zörök vagy 
örök hegyen is kezdett ásni, mit azonban a sz. királyi, mint 
uradalmi erdész folytatott. Az ásatás eredménye 7 1/2 köb öl 
termés-kŐ tömérdek igen vastag cserép-darab, egy darab mell
csont s vaskard, de ami legértékesebb, egy egészen ép cserép-
medencze, melyet azonban nem voltam szerencsés láthatni, 
mert a nevezett erdész Bakony-Szombathelyen úrnőjének gr. 
Lazanszkyné, született gr. Eszterházy Angélának nyújtotta 
át. A grófnő a régiségeknek igen nagy kedvelője, s így remél
hető, hogy e helyen, hol e medencze találtatott, ásatást fog 
elrendelni. Fölmentem ezután magam is az erdésszel megnéz
ni a Zörök 300 holdat meghaladó tetején ásott halmot. Meny
nyire meg voltam lépetve, midőn az ásott halom közelében 8 
vagy 9 hasonló halmot találtunk . . . Igen kívánatos volna 
ezek ásatását a nemes szívű grófnőtől minél előbb kinyerni. A 
halmok nem egyenlők, átmérőjük amint hamarjában meglép
tük, 6 -12 öl lehet, magasságuk pedig az anyaföldtől 1-3 
ö l . . . " (MIHÁLDY 1870) 

A sírhalmok, amelyek közül az erdész egyet feltárt, a Zö
röghegy D-i lejtőjén találhatók, számuk azonban nem 9 - 1 0 , 
mint Miháldy írja, hanem 13. A leírás szerint a sírhalomban 
sok kövön és cserépen kívül „cserép-medenczét" is találtak, 
ez bizonyára urna volt. A „vaskard" nem értékelhető. 

Egy év múlva ismét ír erről a lelőhelyről: 
„. . . Azon hírre, hogy gr. Lazanszkyné a Zörökön lévő 

halmok közül - melyekről már az 1870. évi Arch. Ért. 9. 
száma 186. lapján tettem említést - egyet felásatott, oda
siettem én is, hogy saját szemeimmel lássam a dolog miben
létét; de fáradságomnak nem lett más jutalma, mint látni a 
halom minden oldaláról elhúzott földet, néhány cserép és 
csontdarabot és a még sértetlenül ott álló kőhalmazt, mely
nek elbontása, mint az ott őrködő kerülőtől értesültem, ak
kor megy végbe, midőn a fenn nevezett grófnő is személyesen 
jelen lehet. A kohalmaz széle is 2 1/2, hossza is 2 1/2 öl, fölül 
bolt alakra van betetőzve. Kibontásáról, melyen magam is 
szerettem volna jelen lenni, annyit hallok, hogy már megtör
tént, és több ép cserépedényt, medencze alakút is, és számta
lan cseréptöredéket és csontdarabot hozott napfényre." (MI
HÁLDY 1871) 

Bár egy év telt el az első és második híradás között, a leírás 
alapján valószínű, hogy ugyanarról a sírhalomról van szó: A 
leletanyag említésénél a „több ép cserépedény" jelent újat az 
előzőkhöz képest. 

Ugyanekkor egy másik lelőhelyet is említ: „Két egészen ép 
régi sarkantyú is került a birtokomba, amely a Zörök hegyen 
az ún. sánczoknál találtatott." A sarkantyúkról közelebbit 
nem tudunk, de annyi kiderül, bár külön nem említi, hogy a 
Zöröghegy sáncai ismeretesek voltak előtte is. 

Nem sokkal később, de még ugyancsak 1871-ben újabb, 
harmadik lelőhelyet ír le, amit feltehetően Rómer Flóris át
írásából ismerünk: 

„. . . A Sándor-Majornál az úgynevezett mészárszéki szik
lás hegyen, hosszabb ásatás és egy nagy kohalmaz legurítgatá-
sa után kősziklára rakott 1 1/2" hosszú, 4 1/2 láb magas, és 2 ' 
széles fal tűnik fel, ettől mintegy 3°-nyire ismét egy kis fal 
(beh kár, hogy ennek akármilyen rajzát nem esatolta a lelkes 
közlő úr leveléhez), a falak között találtatott: egy rakás szén, 
ember- és állatcsont, edény cserepek (van-é ezekből egy kis 
mustra, kályha-cserép? ); őzagancsból készített tőr, vadkan 
agyar-, 6" hosszú, 4" széles, végén kissé görbített kés, egy 
görbe kardhegy és több sarkantyú! Mily kár, hogy ezen ér
dekes tárgyaknak egymásutánját nem ismerjük . . ." (Arch. 
Ért. 5 (1871) 250-252) 

A „mészárszéki" helynevet a mai lakosság nem ismeri, Mi
háldy pedig nem jelöli meg pontosan a lelőhelyet. Az alább 
ismertetett ásatások alapján azonban biztosra vehetjük, hogy 
ezúttal a Kesellőhegy III. számú kis középkori vár területén 
végzett kutatást. 

1871. december 5-én a Magyar Tudományos Akadémia 
Archaeologiai Bizottsága ülésének jegyzőkönyvi kivonatából 
olvashatjuk: „Miháldy István plébános a Zörökhegyen újab
ban talált régiségekről tudósít." (Rómer 1872,14)Közelebbit 
erről már nem ismerünk, de valószínű, hogy a fent ismerte
tett, legutóbbi kutatás leírásával azonos. 

Miháldy további kutatásairól a két hegyen nem tudunk. 
1901-ben halt meg, nagy gyűjteményéről viszonylag kevés ér-
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1. A Bakony-hegység északi része. Rétegvonalak 50 mé
terenként. 

Abb. 1. Nördlicher Teil des Bakonywaldes. Schichtlinien in 
Abschnitten von 50 m. 

tesülésünk van. Halálának évében Récsey Viktor nézte át a 
gyűjteményt (de megemlíti, hogy már korábbról is ismeri), 
leírása azonban csak 1903-ban jelent meg. A fölsorolt tárgyak 
között „két nagy urna" is szerepel, lelőhelyként a Zöröghegy 
megjelölve, feltehetően a sírhalmokból származtak. Mivel az 
első ásatás leletanyaga gr. Lazanszkyné gyűjteményébe ke
rült, valószínű, hogy később Miháldy is végzett feltárást a 
halmokban, amint erre több halom bolygatásnyomai utalnak. 
A gyűjteményt rövidesen a Múzeumok Országos Főfelügyelő
sége szerezte meg, több tárgy pedig a Nemzeti Múzeumba 

került (RÉCSEY 1903. 65). Utóbbiakról, mint 1902. évi 
szerzeményekről, Hampel József leírása révén értesülünk, 
közülük azonban csak egy, a kelta korba keltezett tokos vas
vésőt említ és mutat be rajzban a Zöröghegyről, közelebbi 
lelőhely megjelölése nélkül. A Magyar Nemzeti Múzeum 
1902. évi leltárkönyvében 42(1902)1 — 31. szám alatt szere
pelnek a Miháldy-gyüjtemény darabjai. Az 1-4. tétel alatti 
bronz-, illetve vasvésőket a Zöröghegyhez leltározták, viszont 
Hampel csak az említett kis vasvésőnek jelöli lelőhelyéül ezt a 
hegyet, a többinél azonban „Bakony vidéké"-t olvashatunk. 

76 



2. Kesellohegy I. földvára. FARKAS IMRE felmérése. Abb. 2. Kesellő-Berg. Erdfeste I. Abmessung von IMRE 
FARKAS. 
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3. Kesellőhegy I. A Vaskapu belső sánca. 
Abb. 3. Kesellô—Berg I. Innere Schanze des 'Eisentores'. 

A gyűjtemény nagyobb része a veszprémi múzeumba került. 
A tárgyak ma is megvannak, de lelőhelyüket ma már nem 
azonosíthatjuk (MRT 4. 52-53) . A veszprémi Bakonyi Mú
zeumban Miháldy kétkötetes eredeti leltárkönyvét őrzik, de 
ebben csak kőszerszámok szerepelnek, rajzzal együtt. Utóbbi
ak közül hat csiszolt kőszerszám (lapos kővésők és egy nyél
lyukas kőbalta töredéke) lelőhelyéül a Zöröghegyet tüntette 
fel, közelebbi adatok nélkül. 

Laczkó Dezső egy 1908. évi feljegyzésében a Zöröghegy 
sírhalmaival kapcsolatban írja, hogy a kővel körülzárt üregből 
zabla, sarkantyú és egyéb, vasból készült lószerszámrészlet, 
valamint hamu és egy kettős fülű urna, továbbá agyagmécses 
került elő (MRT 4. 47. és Bakonyi Múzeum Régészeti Adat
tár 7846). Laczkó két tárgy erősen leegyszerűsített rajzát is 
mellékelte: egy kétfülű edényt (ezt jelöli ,urnának') és egy 
agyagmécsest. Utóbbi a római kori agyagmécsesek alakját mu
tatja, ezért ez az adat nem megbízható. Az sem világos, vajon 
a régi ásatásról tudott-e meg újabb adatokat, vagy esetleg 
újabb ásatás történt. 

Bartalos Gyula 1910-ben említi a Zöröghegy „roppant ke
rületű sáncai"-t (BARTALOS 1910, 249), amelyeknek ez az 
első tudatos felismerése. Nem tudjuk, járt-e személyesen is a 
hegyen, de elképzelhető, mert az ország sok helyén kutatott a 
helyszínen sáncok után. Értesülhetett azonban erről a koráb
bi években magától Miháldytól is. 

A Kesellőhegy sáncai 1924-ben jelentkeznek első ízben a 
szakirodalomban, amikor Rhé Gyula említi (RHÉ 1924, 20). 
Ezután az alább ismertetett ásatások idejéig, nem olvashatunk 
további kutatásokról a Kesellőhegy és Zöröghegy területén, 
csak említésükkel találkozunk (PATEK 1968, 50, 78). 

A Kesellőhegy sáncaira első ízben Farkas Imre erdőmér
nök, a terület erdészetének akkori vezetője hívta fel a figyel
memet. 1959-ben végeztem el az első terepbejárást, majd 
1962-ben a Magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatá
sával elkezdtem a több évig tartó ásatást. A munkák megszer
vezését, a területek rendelkezésre bocsátását és a térképezése
ket Farkas Imre vállalta magára, akinek önzetlen segítsége 
tette lehetővé a folyamatos kutatást. A Kesellőhegyen 1962— 
1964-ben folyt a munka. Közben a szomszédos Zöröghegyet 
is felderítettem, amit 1962-ben Scherer János is részletesen 
bejárt és leírt. Ezek eredményeképpen 1965-1966-ban utób
bi hegyen folytattam a feltárásokat, majd 1968-ban a Veszp
rém Megyei Múzeumi Igazgatóság támogatásával fejeztem be 
a munkát. 

A sok kérdést magukba rejtő és (a kis középkori vár kivé
telével) nagy kiterjedésű lelőhelyek feltárása eleve szondázó 
ásatásnak indult. Nagyobb feltárásra már csak az egész terüle
tet beborító sűrű erdő miatt sem lehetett gondolni. A leglé
nyegesebb kérdésekre, az egyes telepek korára és többé-kevés
bé az erődítésükre azonban a munka meghozta a feleletet. 

4. Kesellőhegy I. A Vaskapu belső sáncának átvágása. 
Abb. 4. Kesellő-Berg I. Durchschneidung der inneren Schanze 

des 'Eisentores'. 

Az ásatások eredményeit nem a feltárások sorrendjében, 
hanem a telepek időrendje és az összefüggések alapján ismer
tetem. Mivel az egyes hegyrészeknek nincs mindig külön hely
nevük, az áttekinthetőség kedvéért római sorszámmal láttam 
el hegyenként az egyes településeket. A Cuha-patak völgye 
földvárainak hektár-adatait Sándorfi Györgynek köszönöm. 
(Az eredmények rövid előzetes ismertetései: NOVÄKI 1969, 
MRT 4. 4 6 - 4 7 , 5 1 - 5 2 . Utóbbi helyen a Zöröghegy két föld
várának sorszáma sajnálatos módon felcserélődött.) 

KORA BRONZKOR 

Kesellőhegy I. 

A Kesellőhegy ÉNy-i szélét keskeny nyakban kezdődő, 
majd kiszélesedő hegynyúlvány jelenti. DNy-i, Ny-i és ÉNy-i 
szélét a Hódos-ér völgye, ÉK-i és K-i oldalát pedig a hegy 
egyik mellékvölgye, a Kőfejtőárok határolja. Oldala körös
körül igen meredek, a Hódos-ér felé több helyen megmászha-
tatlan, sziklás, csak DK felől, a Kesellőhegy magasabban fek
vő fennsíkja feló'l könnyű megközelíteni. Belső területe lapos, 
végig egyenletesen lejt ÉNy-i irányban, két vége között 40 m 
relatív szintkülönbség van. A hegynyúlvány relatív magassága 
a Hódos-ér feló'l 30 -50 m között váltakozik, a másik oldala 
azonban a Kőfejtőárokból mindössze 6 - 8 méterre emelkedik 
ki (2. kép, 12. kép Kesellőhegy L). 

A legkönnyebben támadható DK-i, felső végét kettős sánc 
védi. A külső sánc hossza 65, az árokból mért mai magassága 
2,20 m. A belső sánc 65 m-el beljebb esik, hossza 90, árokból 
mért magassága 4,30, a telep felőli belső magassága 1,20 m. 
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5. Kesellőhegy I. A Vaskapu belső sáncának átvágása. 1 • 
humusz. 2 = kevert lösz. 3 = érintetlen lösz. 4 = kövek. 

Abb. 5. Kesellő-Berg I. Durchschneidung der inneren Schan
ze des 'Eisentores'. 1 = Humus. 2 = gemischter Löss. 3 = 

unberührter Löss. 4 = Steine. 

6. Kesellőhegy I. Az ÉNy-i sánc átvágása. 1 = humusz. 2 = 
sárgásszürke föld. 3 = vörösesbarna föld. 4 = érintetlen lösz. 

Abb. 6. Kesellő-Berg I. Durchschneidung der nordwestlichen 
Schanze. 1 = Humus. 2 = gelblich-graue Erde. 3 = rötlich-

braune Erde. 4 = unberührter Löss. 

Mindkét sáncot azonos helyen, egy-egy nyílás szakítja meg, az 
árkok ezek előtt nincsenek kimélyítve. Az itt keresztülvezető 
kocsiút feltehetően a telepre vezető eredeti út nyomvonalát 
követi, helyi elnevezése: ,Vaskapu' (3. kép). 

A hegynyúlvány alsó, ÉNy-i végén felvezető mély kocsiút 
Ny-i oldalán is találunk egy sáncot, hossza 39 m, árka a belső 
oldala mellett húzódik, amelyből ma 1,10 m-re emelkedik ki. 
Az árokkal egy vonalban, a mély út másik, K-i oldala mellett, 
az egykori erődítés nyomaként elmosódott terasz figyelhető 
meg kb. 60 m hosszúságban. E rövid sánc, illetve terasz, rész

ben a hegynyúlvány keskeny, de közel vízszintes vége felől 
nyújtott védelmet, részben az itt felvezető, ma is használat
ban lévő kocsiút védelmét szolgálta. 

A hegynyúlvány többi oldalán a felszínen nem találjuk 
sánc vagy árok nyomát, de erre a rendkívül meredek oldalak 
miatt nem is volt szükség. A sáncok és a jól megállapítható 
hegyperem által bezárt terület hossza 350, legnagyobb széles
sége 220 m, a területe 5,15 ha. Ehhez még hozzá kell számí
tani a DK-i két sánc közötti területet is, amely az ásatás 
adatai szerint ugyancsak lakott lehetett, ennek mérete kb. 
70 x 40 m, területe 0,44 ha. 
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7. Kesellőhegy í. Bronzkori edénytöredékek. 1-14, 16 = 
Vaskapu belső sánca, az alsó eredeti humuszból. 15 = Vaskapu 
belső sáncának tetején, 30 cm mélyen. 17-19 = Vaskapu bel

ső és külső sánca közötti területről. 
Abb. 7. Kesellő-berg I. Geschirrscherben aus der Bronzezeit. 
1-14, 16 = Scherben aus dem unteren ursprünglichen Humus 
der inneren Schanze des 'Eisentores'. 15 = Scherben auf dem 
Oberteil der inneren Schanze des 'Eisentores' in einer Tiefe von 
30 cm. 17-19 = Scherben vom Gebiet zwischen der inneren und 

äusseren Schanze des 'Eisentores'. 

8. Kesellőhegy I. Bronzkori edénytöredékek. 1—11 = a belső 
telepről. 12-15 = az É-i sánc átvágásából. 

Abb. 8. Kesellő-Berg I. Geschirrscherben aus der Bronzezeit. 
l - l 1 = Scherben aus der inneren Siedlung. 12-15 = Scherben 

aus der Durchschneidung der nördlichen Schanze. 



9. Kesellőhegy I. Őrlőkő a belső területről. 
Abb. 9. Kesellő-Berg I. Mahlstein aus dem inneren Gebiet. 

A sáncok átvágása 

A DK-i belső sáncot (,Vaskapu') és árkát 1,5 m széles 
árokkal vágtuk át (2. kép 5. árok). Sem rétegződést, elszíne
ződést, vagy egyéb, szerkezetre utaló nyomot nem találtunk. 
Alul világosan megmutatkozott az eredeti, közel vízszintes 
felszín fekete humuszrétege, melyből sok cserép került elő. A 
sánc tetejét egy réteg kő borította, középen többnyire 2 - 3 
kő is volt egymáson. Maga a töltés teljesen egységes, a hegyre 
jellemző löszből áll. Az árok keresztmetszete V-alakot muta
tott, a sánc belső oldalában a löszben is voltak edénytöredé
kek ( 4 - 5 . kép, 7. kép 1-16). 

Ugyanezen az oldalon a külső sáncnak csak a tetején ás
tunk egy rövidebb kutatóárkot (2. kép 6. árok, 5. kép). Az 
előzővel teljesen azonosnak bizonyult, de kövek nélkül. Egy 
cserép ennek a földjében is előkerült. 

A telep ÉNy-i végének sáncát ugyancsak 1,5 m széles árok
kal vágtuk át (2. kép 1. árok). Szerkezetre utaló nyom itt sem 
került elő. Az eredeti sárga löszön emelkedik a sánc világos
szürke, kevert löszből álló töltése, kő nélkül. Az árokból ki
termelt földből a külső oldalon emelték a sáncot. A telep 
pereme egyenes, az árok alja gömbölyű, kitöltése valamivel 
sötétebb színű volt. A sáncban, az árkot kitöltő földben és a 
telep szélén egyaránt kerültek elő edénytöredékek (6. kép 1. 
árok, 8. kép 12-15) . 

E sánccal egy vonalban, az út K-i oldalához csatlakozó, 
elmosódott teraszt csak rövid, 1 m széles árokkal vágtuk át 
(2. és 6. kép 2. árok). Az előzővel teljesen azonos képet 
mutatott, sánc nélkül és az árok V-alakú volt. Utóbbi kitölté
sében egy kis jellegtelen cserepet találtunk. 

A belső terület kutatása 

A telep belsejének kutatásához nem volt kiindulási ala
punk. A fák által kevésbé benőtt részeken, az egész területen 
egyenletesen szétszórva sok kis próbaárkot ástunk, legtöbb
jéből szép számmal kerültek elő edénytöredékek. Két kutató
árokban mutatkoztak elszíneződések, ezeknél nagyobb felü
letet is feltártunk, de apró égett földdarabokon és cserépen 
kívül semmit sem sikerült megfigyelni. Átlag 60 cm mélyen 
elértük az érintetlen talajt. A 4. árokban egy őrlőkőtöredék 
és egy lapos kőbalta is előkerült (2. kép 3 -4 . árok, 8. kép 
1-11 ,9 . kép). 

A DK-i két sánc közötti területen hasonló eredménnyel 
jártunk egy kis próbaárokkal, de a viszonylag sok cserép sze
rint ez is lakott volt (7. kép 17-19) . A külső sáncon kívül 
egészen a Kesellőhegy felső fennsíkjának a széléig (az alább 
ismertetett késő bronzkori sáncig) négy próbaárkot ástunk, 
további kettőt pedig a telep K-i oldalával szemben, a Kőfejtő-

10. Kesellőhegy I. Bronzkori edénytöredékek profiljai (I. a 
7-8. képet). 

Abb. 10. Kesellő-Berg I. Profilé von Geschirrscherben aus 
der Bronzezeit, (siehe Abb. 7-8) 

árok túloldala felett, de valamennyi üres volt. Az egykori 
lakótelep ezek szerint a sáncokon belüli területre korlátozó
dott. 

Időrend 
A telep korai szakaszára a legbiztosabb leletanya

got a ,Vaskapu' belső sánca alatti fekete földrétegben 
előkerült, többnyire mészbetétes edénytöredékek je
lentik, amelyek korban megelőzik magát a sáncot. A 
bronzkori mészbetétes edények gazdag díszítése 
annyira általános és egységes az egész Dunántúlon, 
hogy ilyen kis töredékek alapján nehéz a közelebbi 
meghatározásuk. A legkorábbinak tűnik egy zegzug-
vonalas díszítésű töredéK (7. kép 8), amely a késő 
kisapostagi kultúrában gyakori (PATAY 1939. VI. t. 
6, BÓNA 1975. 5. t. 4, 21. t. 14, TORMA 1972. 4. 
kép 15, 6. kép 11. stb.), továbbá egy hullámvonalas 
díszítésű töredék (7. kép 7), amelyet ugyancsak a kis
apostagi kultúrában (BÓNA 1975. 11. t. 1, TORMA 
1972. 4. kép 5), továbbá a tokodi csoportnál találunk 
meg (BÓNA 1975. 273. t. 16). A többi edénytöredéK 
a mészbetétes edények népének korai díszítéseit mu
tatja (7. kép 1-5, 9, 10, 13, 14, 16, 10. kép 7/1), 
közülük három széles sávos példány (7. kép 6, 11, 12) 
még a kisapostagi kultúra leleteire emlékeztet (TOR
MA 1972. 4. kép 1, 2, 9. kép 10, 22). Ugyanezen sánc 
tetején 30 cm mélyen egy kis félgömb alakú, pont
sorokkal díszített edény töredéke került elő, a pereme 
alatt mészbetétes ággyal (7. kép 15, 10. kép 7/15), 
amely a mészbetétes edények népének ugyancsak a 
korai szakaszát jelenti. 
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Az É-i sáncárok átvágásából, ugyanebből a kor
szakból kerültek elő leletek (8. kép 12—15, 10. kép 
8/12), de mivel itt rétegződést nem sikerült megállapí
tani, ezek a sánc korára csak post quem támpontot 
nyújtanak. A telep belsejében ásott kutatóárkokban 
(8. kép 1—11, 10. kép 8/5), továbbá a ,Vaskapu' belső 
és külső sánca közötti területről (7. kép 17-19, 10. 
kép 7/17) eléggé jellegtelen, de a szóban forgó kultú
rákba jól beleillő edénytöredékeket tártunk fel. Ezek 
közül a párhuzamos vonalkötegekkel diszítetteket 
emelem ki (8. kép 1—3), amelyek a kisapostagi kultú
ra késői szakaszára jellemzők (TORMA 1972. 20, 6. 
kép 31-36). 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a telep a 
kisapostagi kultúra késői szakaszával kezdődik és át
nyúlik a dunántúli mészbetétes edények kultúrájának 
kezdeti idejére. Hosszabb időnek kellett eltelnie, mire 
a ,Vaskapu' sáncának felépítésére is sor került, erre 
mutat az alatta előkerült, leginkább a kisapostagi kul
túra késői szakaszába sorolható viszonylag sok lelet. 
Az É-i sáncárok minden bizonnyal egy időben készült 
el a ,Vaskapu'-val. 

Településtörténet 

A Kesellőhegy 1. erődített telepének első periódusa 
a kisapostagi kultúra ma még alig ismert telepeinek a 
sorát gazdagítja. Települési objektumokat nem sike
rült feltárni, ezért ennél többet erről ma még nem 
mondhatunk. Torma István megállapítja, hogy a kis
apostagi kultúra eddig ismert, kevés számú telepére a 
kis méret, alacsony fekvés, a védelem hiánya jellemző 
(TORMA 1972. 30). A Kesellőhegy I. következő pe
riódusa már átvezet a mész betétes edények népének 
kultúrájába, amelyből már jóval több telepet tartunk 
nyilván. Abban valamennyi kutató megegyezik, hogy 
ez a kultúra csak igen nagy vonalakban, éles határok 
nélkül választható el északi és déli csoportra (BANDI 
1967, 26, 29, BÓNA 1975, 207). A Kesellőhegy I. 
telepe földrajzilag az északdunántúli csoportba tarto
zik, közelebbről a Bóna István által meghatározott 
esztergomi csoportba és annak déli szélén helyezkedik 
el (BÓNA 1975. (I—II. térkép). A leletanyag azonban 
ezzel a csoporttal (UZSOKI 1963, DUSEK 1969) 
nem mutat rokonságot, a széles sávú díszítés inkább 
déldunántúli analógiákra emlékeztet, amely jelenségre 
Bóna is rámutat több más, északdunántúli lelőhellyel 
kapcsolatban. A déldunántúli mészbetétes edények 
népe a középső bronzkor kezdetén vándorol északra 
és a kisapostagi elemekkel összeolvadva alkotja az 
északdunántúli mészbetétes edények népének kultú
ráját (BÓNA 1975, 207, 225). A két kultúra kevere
désének folyamatát a Kesellőhegy I. leletanyagánál is 
tapasztalhatjuk. 

A déldunántúli mészbetétes edények népének la
kótelepei, a kisapostagi kultúráéhoz hasonlóan, ala
csony, vízparti dombon vannak (BANDI 1967. 18, 
27), egyrétegűek, de négy esetben már erődített jelle

gük is feltételezhető (BÓNA 1975, 197-198). É-Du-
nántúlon azonban ma még alig tudunk valamit a tele
pekről. Területünkhöz legközelebb Veszprém-Vár 
(MRT 2. 224, ÉRI-PALÁGYI 1973) és Szentkirály
szabadja—Kőhegy leletei utalnak a kultúra magaslati, 
esetleg erődített telepére (MRT 2. 191). Bóna feltéte
lezi, hogy ez a népesség ellenséges viszonyban volt a 
vatyai, gátai és gerjeni kultúrával (BÓNA 1975, 226). 
A Kesellőhegy I. azonban ezektől távol, a mészbeté
tes edények elterjedési területén mélyen benn fekszik, 
ezért külső ellenség elleni védekezés itt aligha kerül
het szóba. Ez ellen szól rejtett, stratégiai szempontból 
teljesen félreeső fekvése is. Hasonló véleményen van 
A. ToŐik is, aki szerint a Kárpát-medence bronzkori 
erődített telepeit nem külső ellenség ellen építették, 
és nem is az pusztította el, hanem belső, gazdasági-tár
sadalmi fejlődés eredményei (TOCIK 1964, 164). 

Torma István mutatott rá első ízben arra a szembe
tűnő jelenségre, hogy a Magas-Bakony és az ehhez 
ÉNy-ra csatlakozó, alacsonyabb hegyekből álló Ba
konyalja, a késő bronzkort kivéve, valamennyi régé
szeti korszakban lakatlan volt (TORMA 1969). Az itt 
bemutatott lelőhelytérképről ez világosan kitűnik a 
két szóban forgó kultúrával kapcsolatban is ( 11. kép). 
A Kesellőhegy I. földvára elszigetelten áll a Magas-
Bakony É-i szélén, távol a többi egykorú lelőhelytől, 
amelyek kivétel nélkül az alacsony dombvidéken, 
vagy síkságon, folyók árterében vannak, mindig ala
csony dombokon. A földvárunkkal egy vonalban, 
8—14 km távolságra, a kisapostagi és mészbetétes edé
nyek népe kultúrájának egy kisebb csoportosulását 
figyelhetjük meg Nagydém, Bakonytamási, Románd, 
Bakonygyirót és Bakonypéterd községek határában. 
Mivel e két, egymáshoz szorosan kapcsolódó kultúra 
élettartama több évszázadot jelent, nem lehet meg
állapítani, vajon az alacsony fekvésű nyílt telepek és a 
tőlük kissé távolabb, magasan fekvő Kesellőhegy I. 
földvára egykorúak voltak-e, vagy az utóbbi az előző
ket követte időben? Ezek a körülmények megnehezí
tik a rendeltetésének a meghatározását is. Figyelembe 
kell azonban venni azt is, hogy erdős területen lévén, 
a leleteket nehéz egyszerű terepbejárással megtalálni. 
A Kesellőhegy I. telepére is csak a felszínen jól látha
tó sáncok vezettek rá és ezek ásatása révén tudhat
tunk meg közelebbi adatokat. De vajon hány nyílt 
telep rejtőzködhet még a nagy kiterjedésű erdőben, 
amiket csak a véletlen hozhat felszínre! 

Torma a Balaton-felvidék K-i felében figyelte meg 
a mészbetétes edények népe kultúrájának egy na
gyobb csoportosulását, ugyanekkor e körön kívül 
nagy távolságra sem találni hasonló korú lelőhelyeket. 
Ebből a zárt településből törzsi rendszerre következ
tet (TORMA 1969, 79). Hasonló jelenségre következ
tethetünk a Kesellőhegy I. telepével egy vonalban, 
É-ra lévő lelőhely-csoportosulásból is. Mivel a Régé
szeti Topográfia a szomszédos Győr-Sopron megyére 
még nem terjesztette ki a munkáját, nem ismerjük, 
milyen sűrűségben helyezkednek el ott a lelőhelyek. 
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11. Bronzkori lelőhelyek a Kesellőhegy I. földvára körül. 1 = 
kisapostagi kultúra telepe. 2 = mészbetétes kultúra telepe. 
3 = mészbetétes kultúra urnás temetője. 4 = hegyvidék. 5 = 

Veszprém megye határa. MRT 4. 1. térkép alapján. 

Abb. 11. Fundstelle aus der Bronzezeit um die Erdfeste I. des 
Kesellő-Berges. 1 = Siedlung der Kisapostag-Kultur. 2 = 
Siedlung der inkrustierten Kultur. 3 = Urnenfeld der inkrus
tierten Kultur. 4 = Berggebiet. 5 = Grenze des Komitats 
Veszprém. Auf Grund der 1. Karte der Archäologischen 

Topographie Ungarns 4. 

Kézenfekvőnek látszik az a feltevés, hogy az alacso
nyan fekvő, hozzá legközelebb sűrűsödő települések 
csoportjával állt összefüggésben a Kesellőhegy I. föld
vára és azok törzsi központját képezte. 

Az ásatás leletei arra a kérdésre sem adnak felele
tet, mi volt a két kultúra gazdasági alapja. Általános 
vélemény szerint, különösen É-Dunántúlon, elsősor
ban állattartók voltak és többnyire mozgó életet foly
tattak, míg a D-Dunántúlon inkább a földművelés 
dominált (BANDI 1967. 29, BÓNA 1975. 222, 226). 
Ezt a megállapítást elsősorban a települések jellegére 

alapítják. A Kesellőhegy I. telepe a fenti séma szerint 
az állattenyésztők területére esik. Az átlag 60 cm vas
tag kultúrréteg ugyan nem jelentős méretű, de ez 
nagy területre terjed ki, viszonylag sok az edénytöre
dék is, és ha ehhez hozzávesszük a sáncokat is, feltét
lenül hosszú ideig letelepedett népre következtet
hetünk. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a 
telep népességének a megélhetését megfelelő mértékű 
állattenyésztés és földművelés biztosítsa, amit csakis a 
lejjebb fekvő, sík vidéken képzelhetünk el. Az erdei 
legeltetés valószínűtlenségével a hasonló helyzetű 
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12. A Kesellő- és Zöröghegy földvárai. FARKAS IMRE fel
mérése. 

Abb. 12. Erdfesten des Kesellő- und des Zörög-Berges. Ab
messung von IMRE FARKAS. 

késő bronzkori Kesellőhegy 11-vel és Zöröghegy I — II-
vcl kapcsolatban alább még foglalkozom. 

A Kesellőhegy 1. földvára a leletek tanúsága szerint 
a dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának 
első idejében már megszűnt és az ezt követő korsza
kokban többé nem is települt be ez a hegynyelv. En
nek történeti okaira a későbbi kutatásoktól várjuk a 
feleletet. 

KÉSŐ BRONZKOR 

Késellőhe,., //. 

Ez a földvár a Kesellőhegy teljes, az egységes védelem 
szempontjából számításba jöhető fennsíkját magába foglalja. 
Ny és DNy felől a Hódos-ér, К felől a Cuha-patak felé lejtő, 
rendkívül meredek, 80-150 m relatív mélységet jelentő ol
dala határolja. Ugyancsak meredek, de valamivel már lanká
sabb az É-i és ÉNy-i oldala. D felől határolja a legrövidebb 
oldal, az itt húzódó mellékvölgy középen mindkét vége felől 
felmagasodik, vízválasztót képezve, és így mintegy természe
tes bejárót képez a fennsík felé (1 2. kép Kesellőhegy II.). 

A hegy erősen tagolt felszíne és több mély oldalvölgy 
miatt a fennsík természetes széle nem minden oldalán hatá
rozható meg egyértelműen. Ez érződik a sánc vonalvezetésén 
is, több helyen jelentős szintkülönbségekkel mélyen lekanya
rodik, majd ismét felkapaszkodik, de a természet adta lehető
ségeket jól kihasználva zárja körbe teljesen a szabálytalan 
alaprajzú telepet. A sánc körös-körül jól nyomon követhető, 
mai belső magassága 0 ,5- 1 m között váltakozik, külső lejtője 
a legtöbb helyen a természetes meredekben folytatódik. 
Ároknak nincs nyoma a felszínen. Legelmosódottabb, alig 
állapítható meg a sánc a Pálház nevű vadászháztól Ny-ra eső, 

kb. 400 méteres szakaszon. Teljes kerülete 5030 m, az általa 
körülzárt terület legnagyobb átmérője 1550 m, területe 
112,5 3 ha. 

A sánc néhány helyen megszakad, de ezek kapu mivolta 
többnyire bizonytalan, újkori átvágások is lehetnek. Kétség
telenül kapu lehetett a D-i oldalán lévő nyílás, ahol az egy
kori, bemélyedő kocsiút ma már fákkal benőtt, de jól nyo
mon követhető vonala egy ma is használatban lévő kocsiútban 
folytatódik. Az út a már említett D-i mellékvölgy magas víz
választóján halad keresztül, majd felvezet a szemközti Ko
pasz-hegyre. A vízválasztón kb. 60 m hosszú, 3 m széles, 6 - 8 
m magas mesterséges töltésen halad az út, mintegy áthidalva a 
völgy két oldalát. Mai elnevezése ,Ördöggát', feltehetően az 
őskori kocsifeljáróhoz készült. 

A másik természetes feljárót az É-i oldalon a telepbe mé
lyen benyúló mellékvölgy jelenti, amely szinte kettészakítja a 
földvár É-i felét. Itt a sánc kb. 30 m hosszúságban megsza
kad, de a vízmosásokkal erősen szabdalt és sűrű bokrokkal 
teljesen fedett, áttekinthetetlen területen a feltételezhető 
egykori kapunak nem sikerült a nyomára bukkanni. 

Még egy kapunyílás kerülhet szóba, ugyancsak az É-i olda
lon, ahol a legnagyobb feltárást is végeztük, ezzel lentebb 
még bővebben foglalkozom. 

A telep belső területe egyenetlen, legmagasabb része a D-i 
harmadában van, ezt a részt egyes térképek ,Iszkahegy'-nek is 
nevezik. A legmagasabb és legalacsonyabb fekvésű teleprészek 
között 100 m relatív szintkülönbség állapítható meg. A sán
con belül, az ÉK-i oldal mélyen benyúló völgyének felső vé
gén bővizű, soha ki nem apadó forrás, az ún. Csörgőkút fa
kad. Előtte kb. 12 m hosszú, ma már alig látható mesterséges 
töltéssel 20 m átmérőjű kis víztározót alakítottak ki, ma már 
erősen elposvanyosodott. A sáncon kívül, a hegy oldalában 
még több kisebb, időszaki forrás fakad, ezek közül a Ny-i 
oldalban a Pálház alatti a legjelentősebb. 

Ásatás elsősorban az ÉNy-i sánc egy 100 méteres szaka
szán belül, három helyen történt. Mivel a sűrű erdő az egész 
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13. Kesellőhegy II. Sáncfeltárás az 1. munkahelyen. 1 = hu
musz. 2 = kevert föld, égés nyomaival. 3 = vörös, égett föld. 
4 = kevert föld. 5 = kevert föld, kevés kővel. 6 = érintetlen, 

köves talaj. 

Abb. 13. Kesellő-Berg II. Schanzerschliessung auf der 1. 
Arbeitsstelle. 1 = Humus. 2 = gemischte Erde mit Brandspuren 
3 = rote, gebrannte Erde. 4 = gemischte Erde. 5 = gemischte 
Erde mit wenigen Steinen. 6 = unberührter steiniger Boden. 

14. Kesellőhegy II. 1. munkahely. A sánc kőfalának külső 
oldala. 

Abb. 14. Kesellő-Berg II. Arbeitsstelle 1. Äussere Seite der 
Steinmauer der Schanze. 

15. Kesellőhegy II. 1. munkahely. A sánc kőfalának külső 
oldala. 

Abb. 15. Kesellő-Berg II. Arbeitsstelle 1. Äussere Seite der 
Steinmauer der Schanze. 

hegyet teljesen beborítja, egy viszonylag ritkább részt keres
tünk és erre itt, az erdőnyiladék körüli terület mutatkozott a 
legalkalmasabbnak. A nyiladékban egy nagy felülettel, en
nek közelében pedig kétoldalt egy-egy árokkal vizsgáltuk meg 
a sáncot. 

A sánc átvágása 

1. munkahely. A kutatóárok a munka kezdetekor 1,5 m 
széles volt. A feltárás közben felmerült kérdések tisztázására 

azonban ezt több ízben bővíteni kellett, végül is egy közel 
400 m2-es összefüggő területet bontottunk fel, amihez К felé 
még két kisebb kutatóárok csatlakozott közvetlenül. Az ered
ményeket összesítve ismertetem (12. kép Kesellőhegy II. 1, 
13 kép). 

A sánc mai magassága a belső terület felől 80-90 cm, 
külső lejtője a lankás hegyoldalban folytatódik, árok nélkül. 
A sánc földjében kötőanyag nélkül rakott kőfal áll, teteje a 
sánc feiső 10—20 cm-es humuszrétege alatt kezdődött. Külső 
és belső, közel függőleges oldala világosan kibontakozott. 
Többnyire eső által legömbölyített, felszínen gyűjtött kövek-
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16. Kesellőhegy П. 1. munkahely. A sánc kőfalának külső 
előtere. 

Abb. 16. Kesellő-Berg II. Arbeitsstelle 1. Äussere Vorplatz 
der Steinmauer der Schanze. 

17. Kesellőhegy II. 1. munkahely. A sánc kőfala felülről. 
Abb. 17. Kesellő-Berg II. Arbeitsstelle 1. Steinmauer der 

Schanze von oben. 

18. Kesellőhegy H. Sáncátvágás (= 2. kutatóárok). 1 = kevert 
föld. 2 = vörösre égett föld. 3 = faszén. 4 = kő. 5 = érintetlen 

szikla. 

Abb. 18. Kesellő-Berg II. Durchschneidung der Schanze 
(= 2. Forschungsgraben). 1 = gemischte Erde. 2 = rot geb
rannte Erde. 3 = Holzkohle. 4 = Stein. 5 = unberührter 

Felsen. 
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19. Kesellőhegy II. Sáncátvágás (= 3. kutatóárok). 
Abb. 19. Kesellő-Berg II. Durchschneidung der Schanze (= 3. 

Forschungsgraben). 

bó'l rakták, különösebb építési mód nélkül. A fal megmaradt 
magassága belül 100, kívül 120-130 cm, alapszélessége átlag 
210, felső szélessége 190 cm körüli. Ezek a méretek azonban 
változnak, mert a szélessége néhol eléri a 280 cm-t is, máshol 
viszont 100 cm-re összekeskenyedik. A fal a sáncnak megfe
lelően egyenes vonalban halad, csak az oldala mutat több 
szabálytalanságot. A falat 28 m hosszúságban tártuk fel ( 1 4 -
17. kép). A szelvény Ny-i felében megszakad a kőfal, de ez 
nem jelentett határozottan befejezett falat, inkább leomlott 
köveket találtunk. Az ehhez közvetlenül csatlakozó két ku
tatóárok és a 40 m-rel távolabb ásott 3. kutatóárok szerint a 
sánc többi szakasza már tiszta földből áll. A fal másik, К felé 
eső végét nem tártuk fel végig, de erre sem folytatódhatott 
sokáig, mert az itt kiásott, a szelvény K-i szélétől ugyancsak 
40 m-re eső 2. kutatóárok is már tiszta földsáncot eredmé
nyezett, így a fal teljes hosszúsága nem lehetett több 40 -50 
m-nél. A fal mellett, elsősorban a külső oldalon, sok nagy kő 
hevert, szemmel láthatólag a kőfalból hullottak le, részben a 
falhoz csatlakozó égett réteg felett, részben benne voltak. Ha 
ezeket is számításba vesszük, a kőfal magassága közel 2 m 
lehetett. Mivel azonban az altalaj is csupa kő, vörös agyagba 
ágyazódva, a lehullott kövek nem voltak mindig elválaszt
hatók az utóbbiaktól. 

A feltárt helyen a fal kb. 8 m-es szakaszon teljesen hiány
zott, csak kevés leomlott kő volt ezen a részen. Itt maga a 
sánc földtöltése is erősen lelapult és ugyanitt a lejtőn kissé 
bemélyedő, elhagyott út nyoma látszik, feltűnően fekete er
dei földdel kitöltve. Kézenfekvő volt a gondolat, hogy talán 
kapu lehetett. Ennek azonban ellentmond az, hogy a falmeg
szakadás 8 m szélességben túl nagy kapunak, másrészt sem 
kapuszerkezetnek, sem a feltételezett kocsiútnak nem talál
tuk határozott nyomát, bár ezt több keskeny kutatóárokkal 
kerestük. Valószínű, hogy újkori bolygatás szakította meg itt 
a sáncot. 

A feltárás elején úgy tűnt, mintha a sáncon kívül, a lankás 
hegyoldalban még két kőfal is lett volna. A nagyobb felület 
kibontásakor azonban más eredményre jutottunk. Kitűnt, 
hogy a sánc kőfalát a felszínen összegyűjtött vagy könnyen 
kiszakítható kövekből rakták fel. Az erősen sziklás altalajba 
nem tudtak mélyen leásni, így árok sem képződött (16. kép). 
A sánctól lefelé 6 m-re különösen erős, szálban álló sziklákra 
akadtak, ezeket 2 - 3 m szélességben bennhagyták és lejjebb 
folytatták a kövek összeszedését. A sánctól mért 14 m távol
ságban ismét sziklás, erősen köves részhez értek és ezeket is 
érintetlenül hagyták. A sánctól 20 m-re csak hpmokos - lö-
szös talajból áll a felső réteg, kő már nincs. így alakult ki 
látszatra két külső ,védővonar, de ezek eszerint mint-

20. Kesellőhegy II. Sáncátvágás (= 3. kutatóárok). Elszene
sedett fatörzsek maradványai. 

Abb. 20. Kesellő-Berg II. Durchschneidung der Schanze (= 3. 
Forschungsgraben). Reste verkohlter Baumstämme. 

egy véletlenül alakultak ki és a védelemben nem volt szere
pük. Az ,előfalak' felső kövei eső által legömbölyítettek, az 
alul lévők nem, ez is a természetes eredet mellett szól. 

A kőfal Ny-i végénél a sánc ismét megszakad. Ezt a helyet 
ugyancsak megvizsgáltuk kutatóárkokkal, de kapunak vagy 
kocsiútnak nyomát itt sem találtuk. A sáncnak e két nyílása 
tehát nem volt kapu. Tengelyük egymástóli 20 m-es távolsága 
is ellene szól, nincs példa őskori sáncoknál két kapu ilyen 
közelségére, feltétlenül újkori átvágásnak kell tekinteni mind
kettőt. 

A kőfalhoz csatlakozó földrétegek, amelyek a sánc két 
oldalán jelentkeztek, végig erős égés nyomát mutatják. Nagy
jából három réteg volt megkülönböztethető. Felül 30 -40 cm 
kevert föld, égésnyomokkal. Ez alatt különösen sok égésnyo
mot mutató, vöröses színű réteg következett, a sánc belső 
oldalán átlag 30, a külsőn 6 0 - 8 0 cm vastagságban, majd a 15 
cm vastag eredeti fekete humusz legalul, amely a kőfal alatt is 
folytatódott. Ez azonban kissé sematizált képe a rétegződé
seknek, a valóságban gyakran nem lehetett elkülöníteni ezeket 
egymástól. A már említett, a falból lehullott kövek egy része 
pirosra égett, vagy kormos volt. Magát a kőfalat is átvágtuk 
egy helyen, a kövek között végig sok vörösre égett föld és kő 
volt, utóbbiak azonban csak a fal alsó részében kerültek elő. 

Sok apró kis faszéndarabka is volt a kőfalban és a sánc 
földjében, de nagyobb darab alig került elő. A fal K-i szaka
szának külső oldala mellett egy 20 cm hosszú, 11 cm vastag 
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21. Kesellőhegy И. Sáncátvágás ( = 3 . kutatóárok). 1 = kevert 
föld, 2 = vörös, égett föld. 3 = érintetlen lösz. 4 = faszén. 

Abb. 21. Kesellő-Berg IL Durchschneidung der Schanze (= 3. 
Forschungsgraben). 1 = gemischte Erde. 2 = rote, gebrannte 

Erde. 3 = unberührter Löss. 4 = Holzkohle. 

22. Kesellőhegy П. Sáncmetszetek a Csörgő-patak mellett. 
1 = humusz. 2 = kevert, sárgásszürke föld. 3 = érintetlen lösz. 

Abb. 22. Kesellő-Berg II. Schanzschnitte am Csörgő-Bach. 
1 = Humus. 2 - gemischte, gelblich-graue Erde. 3 = un

berührter Löss. 
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23. Kesellőhegy II. A sánc elvi rekonstrukciója. 
Abb. 23. Kesellő-Berg II. Grundsätzliche Rekonstruktion der 

Schanze. 

elszenesedett fadarabot, ugyanitt kissé távolabb pedig ennél is 
kisebb töredékeket sikerült megfigyelni. 

A kőfal mellett mindkét oldalon, de különösen a belső 
oldalon sok cserép került elő, a sánc valamennyi rétegéből, 
még a kőfal feletti vékony földből is. A kőfal alatti fekete, 
néhol égés nyomát is mutató humuszból ugyancsak kerültek 
elő edénytöredékek. A K-i falszakasz belső oldala mellett 30 
cm mélyen újkori vaslánc jelezte, hogy a rétegek értékelésénél 
fenntartással kell élni. A Ny-i falszakasz külső oldala mellett a 
cserepeken kívül három, 2,5 m-rel kijjebb pedig egy bronz 
nyílhegy is előkerült (41-44 . kép). Magában a falban is talál
tunk néhány cserepet az átvágásnál. 

2. árok. Az 1. munkahelytől K-re, 40 m távolságra ismét 
átvágtuk a sáncot egy 6 x 5 m-es szelvénnyel, amihez a lejtőn 
még egy 17 m hosszú, 1 m széles kutatóárok csatlakozott 
(12. kép Kesellőhegy II. 2, 18. kép). A sánc itt csak földből 
állt, mindössze néhány kő volt benne. Sok égett, faszenes 
föld mutatkozott, ezért 10 cm-ként gyalultuk lapáttal a föl
det. Elsalakosodott agyagdarabok is voltak. 80 cm mélyen a 
vörösre égett földben elszenesedett fák bontakoztak ki a sánc 
hosszanti irányával egyezően, bár attól kissé eltérő irányban. 
Ugyanebben a mélységben, a sánc belső oldalán még több 
nagy szénfolt mutatkozott, ezek azonban semmi rendszert 
nem mutattak, a farostok irányát sem sikerült megállapítani. 
A két kibontakozó fa egymástól 100-110 cm-re feküdt, a 
külsőnek a vastagsága 18 cm, a belső szélesebb, de körvonalai 
elmosódottak. Köztük, de kb. 40 cm-rel feljebb, négy rövid, 
keresztirányú fa is előkerült, ezek azonban vékonyabbak vol
tak. 100 cm mélyen újabb fák alakultak ki, az előzőkkel 
közel azortos irányban, ezúttal kb. Iß0 cm szélességben 
ötöt sikerült megállapítani. Közvetlenül alattuk már az érin
tetlen, sziklás altalaj következett. A külső lejtőn ásott kutató
árok világosan mutatta, hogy itt sincs sáncárok, de az 1. mun
kahelyen tapasztaltakkal ellentétben még a felszínen heverő 
köveket sem szedték össze, ezért nincs kő itt a sáncban. 

Az 1. munkahely és 2. kutatóárok tehát merőben eltérő 
sáncszerkezetet mutatott, ezért az ellenkező irányban, a kő-
falas részről Ny-ra is átvágtuk a sáncot: 

3. árok. A kutatóárok szélessége 1,5, hossza 15 m volt 
( 1 9 - 2 1 . kép). A sánc itt is csak földből állt, kő egyáltalán 
nem volt benne. A sánc közepétől kezdődően, a külső lejtőn 
20—25 cm vastag, vörösre égetett réteg húzódott 5 m szélesség
ben, közte elszenesedett fák feküdtek vízszintesen, a sánc 
hosszanti irányának megfelelően. A fák három csoportban, 
lépcsőzetesen egyre alacsonyabb szinten kerültek elő. A felső 
kettő két-két, hegyes szögben csatlakozó fát mutatott (ágas
fák? ), a középső alatt még további három volt. A külső, 
legalsó szinten két fa és három cölöp maradványa bontako
zott ki. 

A legfelső fáknak csak a külső oldala szenesedéit meg, a 
belső oldaluk a föld elszíneződése révén volt megállapítható. 
Utóbbi részüket tehát tűz nem érte, hanem elkorhadtak. Ha

sonló jelenséget találtunk a legalsóknál is, ahol a kutatóárok 
falából 30-40 cm-re elszenesedve nyúltak ki, de folytatásuk 
ugyancsak földelszíneződés révén volt azonosítható. A há
rom, kerek keresztmetszetű cölöp csonkja függőlegesen állt, 
átmérőjük 1 0 - 1 2 cm volt. A fák csak egy-egy szintet jelente
nek Qcivéve középen), de felettük, és részben alattuk is, min
denütt további faszéndarabkák, szenes foltok voltak megálla
píthatók. Ezekben a faszerkezet többi, de szétomlott részét 
kell feltételeznünk. 

4-5. kutatóárok Még két helyen sikerült a sáncra némi 
adatot nyernünk. 1963-1964 telén a sáncvár ÉK-i szélén az 
erdészet új földutat létesített és ennek során a Csörgő-patak 
mindkét oldalán egy-egy helyen átvágták a sáncot. Itt mind
össze a profilt faragtuk függőlegesre, vízszintes irányú feltá
rást nem végeztünk (12. kép Kesellőhegy II. 4,5, 22. kép). 

Mindkét metszet azonos képet nyújtott: a sánc tiszta föld
ből áll, kő egyáltalán nem volt benne, de szerkezetre utaló 
nyomot nem találtunk. Mindkettőnél a telep belső területe 
felé eső oldalán került elő árok, ami nyilván a sánc építé
séhez szükséges föld kitermeléséből maradt fenn, külső olda
luk a természetes hegylejtőben folytatódik. A Csörgő-patak 
bal oldalán lévő metszetben (22. kép 4) a felszín alatt 20 -40 
cm-re néhány apró, vörösre égett rög is volt. Cserepet egyik 
helyen sem találtunk. 

A sánc szerkezetére a három rendszeres átvágás, kerek 100 
méteren belül, kétféle eredményt hozott. Az 1. munkahely 
kőfala, bár a leglátványosabb volt a három átvágás közül, 
szerkezetileg csak keveset árult el. Az erődítés vonalát itt a 
kőfal jelentette, függőleges oldalfalakkal, de a mellette lehul
lott faszéndarabkák és az égett föld faszerkezetre is utalnak, 
amiről azonban semmi közelebbit sem sikerült megtudni. Csak 
feltételezhetjük, hogy a kőfal tetején fából készült mellvéd 
nyomai ezek. A 2. és 3. átvágás, bár nem mindenben egyez
nek meg egymással, egyformán csak fából és földből készült 
sáncot mutatott. A külső frontot vízszintesen fekvő fatör
zsekből álló, függőleges fal jelentette és valószínű, hogy a 
belső is hasonló volt, a közüket pedig földdel töltötték ki. A 
3. átvágás szerint a külső frontot függőleges cölöpök is tartot
ták. A sánc pontos szerkezetét nem ismerjük, az itt bemuta
tott rekonstrukciós rajz azonban megközelíti az egykori való
ságot (23. kép). 

A belső terület kutatása 

A belső terület kutatására semmi kiindulási pontunk sem 
volt. A sűrű erdő miatt a nyiladékok mutatkoztak legalkalma-
sabbaknak ásatásra. Az 1. munkahelyen áthaladó É É N y -
DDK irányú nyiladékban egészen a D-i sáncig, valamint az 
erre merőleges nyiladék Ny-i ágában, ugyancsak a sáncig, 
20-30 méterenként ástunk 4 - 5 m hosszú, 50 -100 cm széles 
kutatóárkokat. Követ sehol sem találtunk, mindenhol löszös, 
agyagos talaj volt. Majdnem valamennyiben került elő több
kevesebb cserép, néha égett agyagrögök is. Egyik helyen külö
nösen sok cserép mutatkozott, ezért itt kiszélesítettük az ár
kot, de eredmény nélkül. Mivel a Csörgőkút bővizű forrása 
nyilván az őskorban is jelentős szerepet játszott a telep életé
ben, ennek környékén is ástunk néhány kutatóárkot. Itt 
azonban az erdő különösen sűrű, áttekinthetetlen és a felszín 
is egyenetlen. A forrás felett emelkedő, 6 - 8 méterrel maga
sabb terasz elmosódott nyomain feltűnően sok cserepet talál
tunk, továbbá vörösre égett földet, de egyéb telepjelenségre 
nem akadtunk. 

A belső terület kutatása csakis nagyobb felületek feltárásá
val járna eredménnyel, erre azonban nem volt lehetőség. 
Annyit mégis sikerült megállapítani, hogy a földvár belső te
rületét is lakták, a cserepek mennyisége alapján huzamosabb 
ideig. 

89 



24. Zöröghegy I. földvára a teraszokkal. SANDORFI 
GYÖRGY felmérése. 

Zöröghegy I. 

A hegy nagy fennsíkjának D-i végéhez keskeny, meredek 
oldalú gerinc csatlakozik, átlag 20 m-rel alacsonyabb szinten. 
A fennsíktól alig pár méter szélességű, több mint 100 m 
hosszú meredek gerinc ereszkedik le, majd kb. 180 m hosszú 
vízszintes nyereg következik, végül a gerinc ismét felmagaso
dik, és kissé ki is szélesedik. A fennsíkkal összekötő nyerget 
négy mély árok szakítja meg. A külső kettő 24, illetve 42 m, 
míg a két, egymáshoz közel eső belső árok szélessége 14, 
illetve 11 m. Az árkok kétségtelenül mesterséges kialakítá
súak, mivel azonban ezekben ásatást nem végeztünk, nyitott 
kérdés maradt, mennyiben használtak fel esetleges természe
tes eredetű mélyedéseket is. Az árkok felett sáncnak nincsen 
nyoma (12. kép Zöröghegy I., 24. kép). 

Az árkokkal védett belső terület hossza 138 m, szélessége 

Abb. 24. Zörög-Berg. Erdfeste I. mit den Terrassen. Abmes
sung von GYÖRGY SANDORFI. 

15-20 m között váltakozik, de ez sem lapos, hanem inkább 
domború területet jelent. Ehhez csatlakozóan a hegy DK-i, 
Ny-i és ÉNy-i oldalán sűrűn egymás alatt mesterséges tera
szok húzódnak. Szélességük átlag 10-15 m, de néhol alig 
5 - 6 m, máshol pedig eléri a 20-25 m-t is. A teraszok hossza 
is erősen változó, általában 60-80 m, a leghosszabb azonban 
130, a legrövidebb pedig alig 12 m. Alaprajzilag a hegyoldal
hoz igazodva görbülnek, vagy egyenesek. A DK-i oldalon 
lévők összefüggő vonalakat képeznek, a a Ny-i és ÉNy-i olda
lon azonban meg-megszakadnak, bár ugyanazon a szinten 
5-15 m-rel távolabb újabb teraszok indulnak. A hegy DNy-i, 
rendkívül meredek oldalán nincs terasz. 

A hegygerinc Ny-i nyúlványa viszonylag lankásabb, itt az 
előzőkhöz hasonló újabb teraszok csoportja található, egé
szen az utolsó meredek széléig terjednek. Az itteni legalsó és 
a hegygerinc tetején lévő legfelső teraszok között 60 m rela
tív szintkülönbség van. 
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25. Zöröghegy I. Kutatóárkok a teraszokon. 

Néhány terasz a vízszintes nyerget átvágó árkok körül is 
található. A legbelső' két árkot és a középső, legszélesebb ár
kot a DK-i oldal feló'l kíséri egy-egy terasz, ugyanígy az ÉNy-i 
oldalon is van kettő, utóbbiak valószínűleg egybetartoznak. A 
legbelső árokkal lezárt és a legszélső teraszokkal határolt terü
let (beleértve a Ny-i, alacsonyabb fekvésű nyúlványt is) kb. 
1,52 ha nagyságú. 

Az ásatás eredményei 

A hegygerinc tetején egy kis próbagödröt ástunk 
először, majd a teraszokon mélyítettünk összesen 9 
kutatóárkot (25. kép). A DK-i oldalon laza, löszös 
talajban, az ellenkező oldalon azonban erősen köves 
talajban ástunk. Az 1. kutatóárok újkori szénégető 
hely alatt tárta fel a régészeti réteget (ezért szélesebb 
itt a terasz a többinél). Itt egy 60 cm átmérőjű gödör
ben hamus és faszenes rétegekben égett tapasztás-
töredékek voltak. A 3. árokban 150 cm átmérőjű, 
105 cm mély, gömbölyű aljú gödör bontakozott ki, 
benne cserepek, lapos kővéső, szarvasagancs. Egyéb 
telepjelenséget nem találtunk. Valamennyi kutató
árokban viszonylag nagyszámú cserép került elő, csak 
a legalsó, 5. számúban nem volt, de égett tapasztástö-
redéket ebből is kiemeltünk (40,46. kép). A teraszok 
szélei semmit sem mutattak, sem sáncnak, sem árok
nak vagy cölöpnek nem akadtunk a nyomára. 

Zöröghegy II. 

A hegy jellegét a majdnem teljesen egyenes, széles fennsík 
adja meg, amelynek legmagasabb része az É-i sarkához közel 

Abb. 25. Zörög-Berg I. Forschungsgraben auf den Terrassen. 

esik (494 m tszfm.). Innen D-i és DNy-i irányban enyhén lejt. 
Legalacsonybb része az összekeskenyedő D-i vége, amely 40 
m relatív szintkülönbséget mutat az É-i részéhez képest. A 
fennsíkot körös-körül igen meredek, egyenes hegyoldal hatá
rolja, relatív magassága a Cuha-patak völgye felett kb. 140, a 
többi oldalon pedig több mint 200 m. Átlag 20 m-rel alacso
nyabb D-i nyúlványán helyezkedik el a fentebb ismertetett 
Zöröghegy I. telepe. K-i széléhez ugyancsak csatlakozik egy 
jól elkülönülő, széles hegynyúlvány, ez azonban már kívül 
esett az őskori telepen, lakatlan volt. 

Ma az egész hegyet sűrű erdő borítja, a lapos fennsík azon
ban hosszú ideig szántóföld volt. Művelésének kezdő időpont
ját nem ismerjük. A három katonai felmérésen (I. = (1784) 
IX. 16-17 , II. = (1846-1847) XXVII. 52, III. = (1882) 
5060/3) szántóföldnek jelölték és a környékbeliek emlékezete 
szerint csak az 1920-as években erdősült be ismét. 

A fennsík jól meghatározható szélét a Ny-i, É-i és ÉK-i 
oldalon védte sánc (12. kép Zöröghegy II.). Belső magassága 
néhol eléri a 1,5 m-t, de többnyire ennél alacsonyabb, és 
hosszú szakaszokon mindössze elmosódott terasz figyelhető 
meg. Az épebb részeken belső árok kíséri. A sánc anyaga föld, 
de a felszínen gyakran kő is található a sáncon. Az ÉK-i 
oldalon egy hosszabb szakaszon teljesen eltűnik, de a fennsík 
elmosódott szélét követve, a K-i sarok előtt közel 200 m-rel, 
ismét folytatódik. A fennsík D-i, összekeskenyedő végében a 
sánc derékszögben megtörik, 20 m szintkülönbséggel leszalad 
a hegyoldalban, majd újabb derékszögű törés után É-i irány
ban még kb. 300 m hosszúságban követhető. A felszínen meg
állapítható sánc teljes hossza 3388 m. A DK-i oldalon a felszí
nen nyoma sincs sáncnak, csak középen figyelhető meg egy 
70 m hosszú szakaszon. A sánccal és a DK-i oldal jól megálla
pítható szélével bezárt terület teljes kerülete 5088 m, legna
gyobb átmérője 1900 m, illetve 870 m, területe 102,07 ha. 

A sáncot három, ma is használatban lévő kapu szakítja 
meg, amelyek bizonyára az őskorban is ezt a célt szolgálták. 
A legfontosabb kapunyílás a viszonylag enyhébb lejtésű 
ÉNy-i oldalon van, ahol a sánc a kapuban kissé begörbül az 
egyik oldalon. Az ezen keresztül vezető kocsiutat (zöld jel
zésű turistaút) követve lefelé 230 méternyire, 45 m-rel alacso-
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26. Zörögnegy II. Sáncátvágások. 1 = kevert, sötétbarna föld. 
2 = érintetlen lösz. 3 = köves altalaj. 4 = szálban álló szikla. 

Abb. 26. Zörög-Berg II. Schanzdurchschnitte. 1 = gemischte, 
dunkelbraune Erde. 2 = unberührter Löss. 3 = steiniger Un

tergrund. 4 = einzeln stehender Felsen. 

nyabb szinten, újabb kaput találunk, amelyet egy 150 m 
hosszú külső sáncban képeztek ki. A ma használatban lévó' 
kocsiút a két kapunyüás között egyenes vonalban halad, de 
vele párhuzamosan nyújtott S-alakban haladó, régi, ma már 
fákkal benőtt útnak is megtaláljuk a nyomát. Utóbbi jobban 
megfelelt a domborzati viszonyoknak, valószínűleg ez volt az 
eredeti feljáró ezen az oldalon. 

A másik kapu a sánc K-i vége felé van. Ez elsősorban a 
hegy K-i nyúlványa felé jelentett kijáratot, mert a mai kocsiút 
(a zöld jelzésű turistaút folytatása) további, rendkívül mere
dek része Csesznek község irányában valószínűleg újkori. 

A harmadik feljáró a DK-i oldalról vezet fel. Meredek, 
mély vízmosásos völgy mellett kanyarodik fel a kocsiút, ezért 
itt nincs határozott kapunyílás. Az úthoz csak az egyik oldal
ról csatlakozik a DK-i oldal rövid sánca, a másik oldal felől a 
vízmosásos mellékvölgy zárja le. A nagy kiterjedésű telephez 
erről az oldalról is kellett biztosítani bejáratot, így ennek 
őskori eredete nem kétséges, de emellett szól az itteni rövid 
külön sánc is. 

A fennsík összekeskenyedő D-i vége alatt DK-i irányban, a 
sánctól 150 m-re a kocsiút mellett 13 (7 nagy és 6 kisebb) 
sírhalom van egymás mellett szorosan. A nagyobbak közül öt, 
a kisebbek közül egy mutat bolygatásnyomokat. Ezek egyiké
nek feltárásáról ír Miháldy István, de a nyomok szerint még 
több sírhalom kutatására is sor került, amikről azonban sem
mit sem tudunk. A hegynek ugyanezen az oldalában, de az 
említett sírhalmoktól ÉK^e kb. 1500 m-re Scherer János és 
Torma István találtak 1962-ben még további két sírhalmot 
(MRT 4. 47. 11/14. sz. lelőhely). 

Ásatást három helyen végeztünk: a D-i és É-i oldalon egy-
egy helyen vágtuk át a sáncot, továbbá az ÉK-i szélén, a sánc 
vonala mellett tártunk fel egy nagyobb felületet. 

A sánc átvágása 
1. kutatóárok. Ezzel a D-i sáncot vágtuk át (12. kép Zö-

röghegy II. 1, 26. kép 1. árok). Először 1 m széles, 20 m 
hosszú árokkal kezdtük a munkát, hogy a rétegek ismereté

ben végezhessük el a szélesebb átvágást. Rétegződés azonban 
nem alakult ki. A sánc tiszta földből áll, kő egyáltalában nem 
volt benne. Sötét, feketés barna földből emelték, de ezen 
belül semmi elszíneződés sem mutatkozott. A közepénél vala
mivel kijjebb 10-30 cm mélyen a felszín alatt aránylag sok 
cserép és egy őrlőkő töredéke volt, 30-50 cm mélyen pedig 
faszéndarabkák kerültek elő. Középen volt a töltés a legvas
tagabb, 140 cm, alatta már az érintetlen sárga talaj követke
zett. 

A fák miatt nem közvetlenül az árok mellett, hanem 2,10 
m-rel távolabb ástuk ki a szélesebb, 8,20 x 4,00 m-es szel
vényt. Ásónyomonként gyalultuk lapáttal a tiszta, kőmentes 
földet, de itt még faszén sem került elő, elszíneződés sem 
mutatkozott. A felső 20-30 cm-ben itt is kerültek elő csere
pek. A sánc szerkezetére tehát itt semmi adatot sem kaptunk. 

2. kutatóárok Az É-i kanyarban vágtuk át a sáncot 1 m 
széles, 10 m hosszú árokkal (12. kép Zöröghegy II. 2, 26 kép 
2. árok), de az előzőhöz hasonlóan, eredménytelenül. Végig 
egységes, sötétbarna földet mélyítettünk lefelé. Rétegződés 
nem volt, legvastagabb része 170 cm, ez alatt már az érintet
len sárga talaj következett. A sánc külső széle szálában álló 
sziklára támaszkodik. A sánc tetején 30-40 cm-ig néhány 
cserép került elő. 

A Zöröghegy II. sáncának szerkezetére semmi adatot sem 
sikerült nyerni, csak az 1. átvágásban talált kevés faszénma
radvány alapján tételezhetjük fel, hogy itt is volt valamilyen 
faszerkezet. Követ nem használtak fel a sánc építéséhez. 

A belső terület kutatása 

3. munkahely. Az ÉK-i sánc vonala mellett, ahol a sánc 
egy hosszabb szakaszon teljesen eltűnik, nagyobb feltárást 
végeztünk. Ezt a lelőhelyet a valamennyi ásatáson részt vevő 
Reizinger János, borzavári lakos mutatta meg. Itt rendkívül 
sötét, fekete föld van és már a felszínen is sok cserép talál
ható, szerinte az egész Zöröghegyen nem található hasonló 
föld. A rendkívül sűrű fiatal erdő itt különösen megnehezí
tette a munkát, a kitermelt föld tárolása is gondot okozott, 
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27. Zöröghegy II. Feltárás a földvár K-i szélén ( = 3 . munka
hely). 1 = humusz. 2 = világos szürke föld. 3 = sárga föld. 

4 = érintetlen vörös agyag, sok kővel. 

Abb. 27. Zörög-Berg II. Erschliessung am östlichen Rand der 
Erdfeste (= Arbeitsstelle 3). 1 = Humus. 2 = hellgraue Erde. 
3 = gelbe Erde. 4 = unberührter roter Lehm mit vielen 

Steinen. 

ezért az ásatási terület, részben a fákhoz igazodva, szabály
talan alakot mutat. Egy próbaárkot leszámítva, összesen 120 
m2 -t tártunk fel (27. kép). 

A szokatlanul fekete föld az egész szelvény területén je
lentkezett, átlag 100-110 cm vastagságban. Végig egységes 
volt. sem a profilokban, sem a többszöri vízszintes gyalulás-
kor nem bontakozott ki semmi sem. Néhol hamus és porha
nyósabb volt az átlagnál. A szelvény D-i vége felé keményebb, 
kövesebb talaj kezdó'dött. Az alsó, érintetlen talajt vörös 
agyagba ágyazódott hatalmas sziklák jelentették. 

Csak a Ny-i sarkának metszetében lehetett rétegzó'dést 
megállapítani: 65 cm mélyen 10 cm vastag sárga réteg mutat
kozott, felette és alatta vékony szürke réteggel. Ezek folyta
tásának feltárására azonban már nem volt lehetőségünk, így 
erró'l semmi közelebbit sem tudunk. 

Az altalaj szikláit az alaprajzban külön nem tüntettem fel. 
A sziklák egy része azonban, két vonalban, mintegy 20-40 
cm-re felmagasodva beleértek a fekete földrétegbe, a rajzon 
csak ezeket a sziklákat jelöltem. 

Az egész feltárt területen sok cölöplyukat találtunk, ame
lyek a természetes, sziklás talajba átlag 40 cm-re mélyedtek 
bele, átmérőjük 50 cm körüli. A lyukakban azonban gyakran 
bennmaradtak eredeti helyükön álló szikladarabok, amelye
ket úgy látszik már nem tudtak kiszedni. A Ny-i sarok, már 

említett metszete szerint a cölöplyukak a sárga rétegben kez
dődnek, azonban az is elképzelhető, hogy feljebb, a fekete 
földből indultak, de ott a talaj adottságai miatt ez nem volt 
megfigyelhető. 

Az egyik ,sziklasor'-ban volt a legnagyobb, 78 cm átmérő
jű cölöplyuk. Ebben különösen sok szikladarab maradt benn, 
valószínű, hogy ezért is kellett ennyire kiszélesíteni. A kövek 
között 20 -25 cm átmérőjű cölöp számára maradt hely. A 
gödröt kitöltő föld felső részében 5 szem meg szenesedéit 
búza volt, P. Hartyányi Borbála meghatározása alapján ebből 
négy valószínűleg tönké (Triticum dicoccon Schrank), egy 
pedig alakor (Triticum monococcum L.) (HARTYÄNYI — 
NOVÁKI1975. 24). 

A fekete földben végig nagy mennyiségű lelet (cserepek, 
agyagkarikák, csontszerszám, bronzsalak, őrlőkőtöredék, 
állatcsont, faszén, agyagtapasztás, ,holdidolok' stb.) került 
elő. A nagy mennyiségű leletanyag leszállítása a magas hegy
ről nehéz lett volna, ezért a cserepeket a helyszínen átválogat
tam, de az egyéb leleteket maradéktalanul összegyűjtöttük 
(28 -38 , 45. kép). 

A 3. munkahely végül is, a gazdag leletanyagtól eltekintve, 
nem hozott jól értékelhető telepjelenségeket. Alaprajzilag 
semmi sem bontakozott ki, a feltárt terület 100-110 cm 
vastag rétege végig egységesnek mutatkozott. A cölöpök el-
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28. Zöröghegy II. Késő bronzkori edénytöredékek. 
Abb. 28. Zörög-Berg II. Geschirrscherben aus der Spät-

brozezeit. 

29. Zöröghegy II. Késő bronzkori edénytöredékek. 
Abb. 29. Zörög-Berg II. Geschirrscherben aus der Spät

bronzezeit. 
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30. Zöröghegy II. Késő bronzkori edénytöredékek. 
Abb. 30. Zörög-Berg II. Geschirrscherben aus der Spät

bronzezeit. 

31. Zöröghegy II. Késő bronzkori edénytöredékek. 
Abb. 31. Zörög-Berg II. Geschirrscherben aus der Spät

bronzezeit. 



32. Zöröghegy II. Késő bronzkori edénytöredékek. 
Abb. 32. Zörög-Berg II. Geschirrscherben aus der Spät

bronzezeit. 

33. Zöröghegy II. Késő bronzkori edénytöredékek. 
Abb. 33. Zörög-Berg II. Geschirrscherben aus der Spät

bronzezeit. 
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34. Zöröghegy II. Késő bronzkori edénytöredékek. 
Abb. 34. Zörög-Berg. II. Geschirrscherben aus der Spät

bronzezeit. 

35. Zöröghegy II. Késő bronzkori edénytöredékek. 
Abb. 35. Zörög-Berg II. Geschirrscherben aus der Spät

bronzezeit. 



36. Zöröghegy II. Késő bronzkori leletek. 
Abb. 36. Zörög-Berg II. Funde aus der Spätbronzezeit. 

37. Zöröghegy II. Késő bronzkori leletek. 
Abb. 37. Zörög-Berg II. Funde aus der Spätbronzezeit. 



VO 
38. Zöröghegy II. Késő bronzkori leletek. 

Abb. 38. Zörög-Berg II. Funde aus der Spätbronzezeit. 
39. Zöröghegy IL Késő bronzkori leletek. 

Abb. 39. Zörög-Berg II. Funde aus der Spätbronzezeit. 



40. Zöröghegy I. Késő bronzkori leletek. 
Abb. 40. Zörög-Berg I. Funde aus der Spätbronzezeit. 

41. Kesellőhegy II. 1. munkahely. Késő bronzkori edénytöre
dékek a sánc két oldaláról. 

Abb. 41. Kesellő-Berg II. Arbeitsstelle 1. Geschirrscherben 
aus der Spätbronzezeit von beiden Seiten der Schanze. 



о 

43. Kesellőhegy II. 1. munkahely. Késő bronzkori leletek a 
sánc külső oldala mellől. 

Abb. 43. Kesellő-Berg II. Arbeitsstelle 1. Funde aus der Spät
bronzezeit von der äusseren Seite der Schanze. 

42. Kesellőhegy II. 1. munkahely. Késő bronzkori edénytö
redékek. 1-12 = a sánc kőfala alá húzódó rétegből. 13-14 = 

a kőfal felett a felső 20 cm-ből. 

Abb. 42. Kesellő-Berg П. Arbeitsstelle 1. Geschirrscherben 
aus der Spätbronzezeit. 1-12 = Scherben aus der Schicht unter 
der Steinmauer der Schanze. 13—14 = Scherben über der 

Steinmauer aus der oberen Schicht 20 cm. 



44. Kesellöhegy П. 1. munkahely. Bronz nyílhegyek a sánc 
külső oldala mellől. 

Abb. 44. Kesellő-Berg II. Arbeitsstelle 1. Bronzene Pfeilspitzen 
von der äusseren Seite der Schanze. 

rendeződéséből nem világos, hogy a felszínen éppen itt eltűnő 
sáncnak, vagy esetleg valamilyen épületnek a maradványai-e? 
Az egységes kultúrréteg miatt arra sincs támpontunk, vajon 
egyidősek-e, vagy különböző korszakokból származnak? 

A feltárt területtől DK-re 35 m-re, a lejtó' elmosódott szé
lén, a sánc feltételezhető helyét 1 m széles, 15 m hosszú 
kutatóárokkal vizsgáltuk meg. A rétegződés a természetes lej
tőnek megfelelően alakult, semmilyen mesterséges töltésnek, 
vagy ároknak nem találtuk a nyomát. így ezen a rövid szaka
szon az erődítés pontos nyomvonala kérdéses maradt. 

A Zöröghegy fennsíkjának még a közepe táján ástunk több 
kisebb kutatóárkot. Világos, löszös talajt találtunk minden
hol, telepjelenség nyoma nélkül, mindössze néhány jellegtelen 
cseréptöredék került a felszínre. 

A Kesellöhegy II., Zöröghegy I. és II. földvárának idő
rendje 

A három földvár azonos korú, mindhárom a késő 
bronzkori urnamezős kultúrába tartozik. A leletanyag 
kronológiai kiértékelését ezért e három földvár terü
letéről együtt tárgyalom. Mivel a három közül a Zö-
rögheg II. területén végzett ásatás eredményezte a leg
több és legjellemzőbb leletanyagot, elsőnek ezeket 
veszem sorra. A leletanyag kis edénytöredékekből áll, 
ezért nem alkalmas messzemenő következtetések le
vonására, így pusztán a kronológiai megállapításokra 
szorítkozom. Ezt igen megkönnyíti Patek Erzsébet 
1968-ban megjelent összefoglaló monográfiája a du
nántúli urnamezős kultúráról, ezen a téren minden
ben az ő megállapításaira támaszkodom. 

Az urnamezős kultúra a Dunántúlon a HA2-HB 
periódust foglalja magába. Ezen belül azonban ma 
még igen nehéz szűkebb időhatárokat megvonni, mert 
egyetlen ásatás sem eredményezett jó stratigráfiát. 
Ugyanezt lehet elmondani az itt tárgyalt három föld
vár ásatásáról is. A Zöröghegy II. 100—110 cm vastag 
kultúrrétege is végig egységes volt, szintek, rétegek 
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45. Zöröghegy II. Késő bronzkori őrlőkő. 
Abb. 45. Zörög-Berg II. Mahlstein aus der Spätbronzezeit. 

46. Zöröghegy I. Késő bronzkori őrlőkő. 
Abb. 46. Zörög-Berg I. Mahlstein aus der Spätbronzezeit. 

nem alakultak ki, és alul-felül azonos jellegű edény
töredékek kerültek elő. A Zöröghegy II. leletanyaga 
egységesen a HA2 —HB periódusba tartozónak tekint
hető, ezen belül tovább finomítani az időrendet 
egyelőre nem lehet. A bemutatott edénytöredékek 
közül csak néhány jellemzőbbet emelek ki: 

Alacsony, tál alakú hasas urna töredéke (28. kép 
13), a HA vége és HB jellemző darabja (PATEK 1968, 
III. t. 4, VI. t. 22). Behúzott peremű tálak (28. kép 
4-6, 29. kép 13-15, 30. kép 9, 32. kép 12, 36. kép 
4, 47. kép 29/13-15, 30/9, 32/12, 36/4), amely az 
urnamezős kultúra leggyakoribb tálformája. Vala
mennyin megtaláljuk a turbándíszt, amely a HA köze
pe óta a leggyakoribb, de a HC közepéig követhető 
(PATEK 1968, 102). A HA-HB-ben oly gyakori, egy
szeresen, vagy többszörösen síkozott, kihajló perem 
itt is többszörösen képviselt (28. kép 2, 29. kép 12, 
30. kép 12, 14, 33. kép 4, 5, 47. kép 29/12, 30/12, 
14, 33/4, 5), (PATEK 1968, III, IV, VI. t., XXXIII. t. 
13, LXXXIV. t. 10, 13 stb.). Csak egy töredék került 
elő, de nagyon jellemző egy felálló, kissé hegyes fül 
(31. kép 12, 47. kép 31/12), (PATEK 1968, 98, 
LXXXVII. t. 12, CV. t. 11, CXXVI. t. 3-4, 
CXXXIII. t. 11, 13 stb.), valamint egy edény oldalán 
kiképzett apró kis fül (28. kép 10, 30. kép 8, 47. kép 
30/8), (PATEK 1968, III. t. 25, 26), továbbá egy 
perem fölé magasodó szalagfül (31. kép 6, 47. kép 
31/6), (PATEK 1968, 107, 108, VII. t.). Nem túl 
gyakori, de az urnamezős kultúrára jellemző egy kis 
kiöntőcsőr is (31. kép 11, 47. kép 31/11), (PATEK 
1968, 110, VII. t. 48. XXIII. t. 12, XXIV. t. 1-7). A 
többi edény töredékhez is számtalan analógiát lehetne 
idézni, de ezek kora is annyira egyértelmű, hogy ezek 
felsorolása feleslegesnek tűnik: hornyolt díszítések 
(28. kép 7, 8, 10-14, 29. kép 1-11, 30. kép 2, 11, 
31. kép 3, 4, 7, 8, 47. kép 29/6, 9), üreges talpak (28. 
kép 15, 31. kép 10, 32. kép 11, 13, 47. kép 31/10). 



47. Zöröghegy II. Késő bronzkori edénytöredékek profiljai 
(1. a 29-36, 38. képet). 

Abb. 47. Zörög-Berg II. Profilé von Geschirrscherben aus 
der Spätbronzezeit (siehe Abb. 29-36, 38). 

Mint minden őskori lakótelepen, itt is szép számmal 
kerültek elő olyanok, amelyeket önmagukban aligha 
lehetne közelebbi korszakba sorolni: egy nagyobb 
urna peremtöredéke (35. kép 1, 47. kép 35/1), egy ép 
kis bögre (28. kép 1) és két hasonlónak a töredéke 
(34. kép 10, 11, 47. kép 34/10, 11), érdes felületű, 
söprűs díszítésű töredékek (30. kép 13, 33. kép 2, 35. 
kép 4 -8 , 38. kép 12-14, 47. kép 37/13), ujjbenyo-
másokkal díszítettek (28. kép 3, 31. kép 2, 5, 33. kép 
11, 34. kép 1-9, 12, 35. kép 2, 47. kép 30/5), külön
böző bütykök (31. kép 9, 32. kép 1-10, 33. kép 1, 
7-10, 12, 35. kép 3) és fülek (28. kép 9, 30. kép 
1-7, 31. kép 1, 33. kép 3, 6,47. kép 30/4, 31/1), de 
az előbb felsoroltakkal együtt jól keltezhetők az urna
mezős kultúrába. Ugyanezen alapon sorolhatunk ebbe 
a korszakba egy agyagkorongot (37. kép 1), több la
pos, többnyire szögletes keresztmetszetű anyagkari
kát (37. kép 2-15, 38. kép 1-11), két öntőminta 
töredéket homokkőből (30. kép 10, 39. kép 4), vala
mint egy áglenyomatos égett tapasztástöredéket (39. 

48. Zöröghegy I. és Kesellőhegy II. Késő bronzkori edény
töredékek profiljai (1. a 40-43. képet). 

Abb. 48. Zörög-Berg I. und Kesellő-Berg II. Profile von 
Geschirrscherben aus der Spätbronzezeit (siehe Abb. 40-43). 

kép 5). Két ismeretlen, de feltehetően azonos rendel
tetésű, lapos csonttárgy is előkerült, egyik végükön 
kis lyuk, másik végük közelében erősen kopott bevá
gás, hegyük tompán végződik. A képen nem látható 
oldaluk egészen laposra lecsiszolva, erős kopás nyo
mait mutatja, látható oldaluk pedig domború (39. 
kép 1= hossza 14,5, szélessége 3,1 cm, 39. kép 
2 = hossza 17, szélessége 2,5 cm, utóbbi szarvasagancs
ból készült). Ritka leletünk egy peremes őrlőkő (45— 
46. kép, hossza 44, szélessége 22, a nagyobbik perem 
belső magassága 3,5 cm). Az őrlőkövek a kelták meg
jelenéséig nem mutatnak fejlődést, még a koravaskor
ra is a sima, többnyire kissé homorú kő a jellemző. Az 
itt előkerült peremes őrlőkőhöz hasonló ebből a kor
ból előttem ismeretlen. Bármilyen összefüggés felté
telezése nélkül említem, hogy más alakú, de peremes, 
még őskori jellegű őrlőkő a korai Laténe-kori Huns-
ruck-Eifel kultúrában található (STOKÁR 1951. 87, 
11. kép). Még egy szarvasagancsdarabot említek, egye
nes vágás nyomaival (39. kép 3), két őrlőkőtöredéket, 
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49. Késő bronzkori lelőhelyek a Cuha-patak völgye földvárai 
körül. Késő bronzkor általában : 1 = telep. 2 = sírhalom. 
3 = szórvány. Halomsíros kultúra : 4 = telep. Urnamezős 
kultúra : 5 = telep. 6 = sírhalom. 7 = raktárlelet. 8 = szór
vány. - 9 = hegyvidék. 10 = Veszprém megye határa. MRT 

4. 2. térkép alapján. 

és egy agyaggúlát (36. kép 1-3). Végül a leletanyag 
legérdekesebb részét, a sok Jioldidol'-töredéket em
lítem, ezekkel azonban Nagy László foglalkozik külön 
tanulmányban, ugyanebben a kötetben. Az utóbb fel
sorolt különböző tárgyak korát a fentebb ismertetett 
edénytöredékek jelzik. 

A Zöröghegy I. földvárának leletei lényegesen sze
gényebbek. Darabszám itt is sok került elő, ezek kö
zött azonban kevés olyan edénytöredéket találunk, 
amelyek valamilyen formát, vagy díszítést mutatnak. 
Két sima, behajló tálperem (40. kép 5, 14, 48. kép 
40/5, 14), két síkozott (40. kép 13, 15, 48. kép 
40/13, 15) és egy sima kihajló perem (40. kép 2) utal 
ismét határozottan az urnamezős kultúrára és teljesen 

Abb. 49. Fundstellen aus der Spätbronzezeit um die Erdfesten 
des Cuha-Tales. Spätbronzezeit allgemein: 1 = Siedlung. 
2 = Grabhügel. 3 = Streufund. Hügelgräberkultur: 4 = 
Siedlung. Urnenfeldkultur : 5 = Siedlung. 6 = Grabhügel. 
7 = Depot. 8 = Streufund. - 9 = Bergland. 10 = Grenze des 
Komitates Veszprém. Auf Grund der 2. Karte der Archäolo

gischen Topographie Ungarns 4. 

azonosak a Zöröghegy II. hasonló leleteivel. A többi 
edénytöredék (40. kép 3, 6, 8-12) az előbb említet
tek alapján sorolható ebbe a korba. Még négy tárgy 
érdemel figyelmet. Egy lapos, szarvasagancsból ké
szült borítás, a belső oldalán a szivacsos állományt 
kifaragták belőle, ugyanott éles szerszámvágás nyo
mai látszanak, egyik szélén két kis lyukkal átfúrva 
(40. kép 1, hossza 8,2, szélessége 4,5, lyuk átmérője 
0,4 cm), továbbá egy kis lapos kővéső, egy agyag or
sógomb (40. kép 4, 7, 48. kép 40/7) és végül egy 
őrlőkő töredéke (46. kép). 

A Kesellőhegy II. leletei ismét sokrétűek. Ami a 
Zöröghegy II. leleteihez köti ezeket, azok elsősorban 
a többszörösen síkozott kihajló peremek (41. kép 1, 
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7, 42. kép 1, 11, 13, 14, 48. kép 40/1, 7, 42/1, 11, 
13, 14). Van egy behajló perem is hasonló díszítéssel 
(41. kép 3, 48. kép 41/3), illetve három darab turbán
dísszel (41. kép 2, 5, 42. kép 10, 48. kép 41/2, 5, 
42/10). Itt is gyakori a hornyolt díszítés (42. kép 5, 9, 
12, 43. kép 7, 48. kép 42/5), melyek között terüle
tünkön eddig nem tapasztalt új mintával, a három
szöggel is találkozunk (41. kép 4, 6, 48. kép 41/4), 
amely néha más edényformákon, de előfordul az ur
namezős kultúrában (PATEK 1968, V. t. 12, XV. t. 
18, LXXIV. t. 1-5). Az edény oldal ferde horny olása 
is csak itt került elő a három földvár közül (41. kép 9, 
43. kép 2, 8, 48. kép 41/9, 43/2), ez a HB-re jellemző, 
de a HC elejéig előfordul (PATEK 1968, 109-110, 
VII. t. 49, 50). Több, szögletes keresztmetszetű fül 
töredéke viszont (41. kép 10, 42. kép 7, 43. kép 5, 
48. kép 41/10, 42/7, 43/5) korábbi, BD vége - HA 
körüli idők stílusát idézi, bár azoktól kissé eltérnek 
(PATEK 1968, VI. t. 1, VII. t. 9, 19, 28). A többi 
edény töredékre nem ismerek közeli analógiát, de 
egyik sem mond ellent az urnamezős kultúrába való 
besorolásnak (41. kép 8, 42. kép 2—4, 6, 8), akárcsak 
egy orsógomb (43. kép 6, 48. kép 43/6), egy kis 
bronzrög (43. kép 4) és két gömbölyű kavics (parity-
tyakő? ) sem (43. kép 1, 3). Négy bronz nyílhegyet 
kell még említeni, amelyek az 1. munkahelyen a sánc 
külső oldala mellett kerültek elő. Az egyik ép, a többi 
három erősen töredékes, hiányos. Egymáshoz hason
ló, de nem azonos típusok. Az ép példány a legna
gyobb méretű (hossza 5, szélessége 1,6 cm), nyele 
lapos, mindkét oldalán borda van kiképezve. További 
két töredék ehhez hasonló, de az egyiknek megma
radt a nyeléből egy darab és ez vékony rudacska, míg 
a negyedik pengéjén a borda mindkét oldalán ketté
ágazik (44. kép 1-4). Hasonló bronz nyílhegyek 
gyakoriak az urnamezős kultúrában (PATEK 1968, 
X. t. 35, 36, XXXV. t. 1-4, LXVIII. t. 6, 10). Ba-
konyszentlászló környékéről is, de közelebbi lelőhely 
megjelölése nélkül, ismeretes még hét bronz nyílhegy 
(PÁRDUCZ 1965, 274, MRT 4. 53). 

Településtörténet 

A három késő bronzkori földvár leletanyagának 
összehasonlításából igen nehéz következtetéseket le
vonni, mert különösen a két nagyméretű földváron 
feltárt terület igen elenyésző az egészhez képest. 
Ezenkívül a Zöröghegy II. földvárában a véletlen foly
tán a telep egy igen gazdag lelőhelyére sikerült rátalál
ni, ugyanez azonban nem mondható el a Kesellőhegy 
II. területén végzett ásatással kapcsolatban. Mégis a 
leletanyag egységesen arra mutat, hogy mindhárom 
földvár az urnamezős kultúrába tartozik. A három le
lőhelyet egy edénydíszítés köti össze: a síkozott pe
rem, amely e kultúrának talán éppen a legjellemzőbb 
díszítése. Ujjbenyomásos díszítés is van mindhárom 
földvárban, de ez az egész őskorban gyakori, így ön

magában semmi jelentősége sincs. A Zöröghegy I. 
egyéb leleteinek pontos megfelelőit már nem találjuk 
a másik kettőn, erre a lelőhelyre általában a díszítet-
lenség a jellemző. A Zöröghegy II. és Kesellőhegy II. 
azonban még több pontban egyezik egymással. így 
turbándíszes behúzott peremű tál és a hornyolásos 
díszítés jelenti azonosságukat, továbbá mindkét he
lyen megvan a bronzművesség nyoma: a Zöröghegyen 
egy öntőminta és bronzrög, a Kesellőhegyen egy kis 
bronzrög alakjában. A Zöröghegy II. feltűnő gazdag
ságának a hasonlóság szempontjából nincs jelentősége, 
elvileg a Kesellőhegy H.-n \ is elképzelhető hasonló 
gazdag lelőhely, de a nagy kiterjedésű sűrű erdőben 
ezt még nem sikerült megtalálni. 

E három késő bronzkori földvárunk ugyan egyko
rú, mégis bizonyos időkülönbséget kell feltételez
nünk, legalábbis a telepek életének kezdetével kapcso
latban. Ennek megállapítására a régészeti leletanyag 
nem nyújt elég támpontot, és stratigráfia sem áll ren
delkezésünkre, ezért csak topográfiai körülményekből 
indulhatunk ki. 

A Zöröghegy II. és Kesellőhegy II. földvára közel 
azonos méretű és jellegű minden szempontból. Ami 
különbség mutatkozik az csak a földrajzi körülmé
nyek következménye, mert az őskori földvárak (külö
nösen a nagy méretűek) mindig szorosan alkalmaz
kodtak a természeti adottságokhoz. Ebben az esetben 
a Kesellőhegy erősen tagolt domborzata jelent kü
lönbséget a Zöröghegyhez képest. A sánc építésének a 
technikájára csak a Kesellőhegy II. nyújtott adatokat, 
minden valószínűség szerint azonban a Zöröghegy 
Il.-n is hasonló volt. Utóbbi helyen azonban a talaj 
nem őrizte meg számunkra a nyomokat, mint aho
gyan a Kesellőhegyen is a Csörgő-patak mellett átvá
gott sáncok sem mutattak semmi szerkezetet. E két 
nagy földvár leletanyaga is több azonosságot mutat. 

A három közül leginkább elkülönül a Zöröghegy I. 
földvára. Hegynyelven helyezkedik el, a másik kettő
nél sokkal kisebb méretű, sánc helyett a hegynyereg 
átvágásával védekeztek és bizonyos egyezések ellenére 
a leletanyag is kissé eltérő jellegű. 

A fentieket figyelembe véve, elsősorban hipotézis 
jelleggel, a következőképpen látom a három földvár 
egymáshoz való viszonyát. Az urnamezős kultúra első 
telepét a Cuha-patak völgyében a Zöröghegy I. jelen
tette. Mivel ekkor a népesség még nem nagy számú, 
elegendőnek látszott ezen a hegynyelven megtele
pedni, amit a Zöröghegy fennsíkja felől árkokkal véd
tek. Ez még erősen emlékeztet az egész bronzkorban 
leggyakoribb földvártípusra. Az oldalak védelmére 
nem ismerünk nyomokat. A népesség növekedése 
azonban idővel szükségessé tette a meredek hegyolda
lakon teraszok kialakítását, hogy hely jusson a lakó
házaknak. Lehetséges, hogy az oldalakon levő egykori 
sáncot, vagy árkot ezekkel semmisítették meg. Idővel 
már a Ny-i oldalon, a Cuha-patak fölé ereszkedő lan
kásabb oldalát is felhasználták teraszozásra. Utóbbiak 
azonban már kiestek a hegynyeregnél kialakított vé-
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dővonal hatósugarából, így a telep elvesztette védelmi 
jellegét. Ezzel egyidejűleg, vagy már ezt megelőzően 
is, merülhetett fel a szükség nagyobb terület védel
mére. Erre a legalkalmasabbnak az ugyanazon a he
gyen levő nagy, egyenes fennsík mutatkozott és ekkor 
épülhetett fel a Zöröghegy II. földvára. Igen való
színű, hogy a Zöröghegy I. telepét sem hagyták fel és 
nyílt telepként ez is tovább működött. A Kesellőhegy 
II. földvára a leletanyag szerint egyidős a másik kettő
vel, mégis feltételezem, hogy ezt a településre kevésbé 
alkalmas, erős szintkülönbségeket mutató hegyet a 
népesség további növekedésének a nyomására, valami
vel később vették birtokba. 

Ez a folyamat feltűnően nagy népességgyarapodást 
jelent, ami általános jellemzője ennek a korszaknak. E 
három késő bronzkori földvár annyira szorosan egy
más mellett van, hogy csakis egyazon népcsoporté 
(törzs? ) lehetett. A Kesellő- és Zöröghegy 5-10 km-
es körzetében 9 lakótelepet találunk az urnamezős 
kultúrából és további ötöt, amikről egyelőre csak 
annyit tudunk, hogy késő bronzkoriak (49. kép). A 
környék tehát sűrűn betelepült, és ezek a telepek 
csakis a mi három földvárunkhoz tartozhattak. Talán 
nem érdektelen az a körülmény, hogy a legközelebb 
eső nyílt lakótelepek zöme a földvárainktól K-re eső, 
laposabb területre esik. Ha feltételezzük, hogy a há
rom tárgyalt vár építésére ebből az irányból jöttek a 
hegyek közé, akkor ez is azt a már kifejtett hipotézist 
támogatja, amely szerint a Zöröghegy I., majd a Zö
röghegy II. felépítését követte a Kesellőhegy II. létre
jötte. 

Az umamezős kultúra, illetve csak általánosságban 
megjelölve, a késő bronzkor lakótelepeinek egy másik 
csoportosulását a közelben Bakonybél körül találjuk. 
Itt is van három földvár, a Somhegy, Kispápavár és 
Bakonyszűcs—Várhegy, egymástól kb. 8—8 km-re 
(MRT 4, 21-22, 56, 116). Ezeken kutatás még nem 
történt, jellegük és méretük alapján azonban a legna
gyobb valószínűséggel sorolhatjuk be mindhármat a 
késő bronzkorba, és így ezeket is a közvetlen környé
kük központjainak tekinthetjük. 

Egy másik települési csoportosulás tapasztalható a 
Kesellő- és Zöröghegytől É-ra, ÉNy-ra is, Veszprém 
megye É-i szélén. Ezek sűrűje azonban már 10 km-nél 
távolabbra esik a Cuha-patak völgyének földváraitól. 
Veszprém megye Régészeti Topográfiájának lelőhely-
térképén földvár itt nem szerepel (MRT 4. 2. térkép). 
Azonban Győr-Sopron megye D-i szélén, közvetlenül 
az utóbb említett csoportosulás mellett emelkedik 
Sokorópátka—Harangozóhegy nagy kiterjedésű föld
vára, amelyet 1955-ben Mithay Sándorral jártunk be 
(1. még: PATEK 1968, 47, UZSOKI 1969). Kutatás 
ugyan még itt sem történt, de jellege alapján ebben is 
késő bronzkori földvárat gyaníthatunk, és ez esetben 
a Veszprém megye É-i szélén jelentkező késő bronz
kori csoportosulásnak ugyancsak megvan a földvár
központja. 

Távolabb, a Balaton-felvidéken a Badacsony, Szent 
György-hegy, Csobánc és Haláp (MRT 1. 29, 31, 58, 
63, 99, 174) magaslatán volt egy-egy jelentős késő 
bronzkori — urnamezős kultúrába tartozó lakótelep. 
Ezeknek a védelemre kiválóan alkalmas bazalt he
gyeknek a vizsgálata a feltételezhető erődítés szem
pontjából még várat magára. Maguk a hegyek bővel
kednek leletekben, de közvetlen környékük nem. Ez 
az első három hegy esetében nyilván a hegyeket kö
rülvevő, egykor vizenyős, településre alkalmatlan te
rület következménye. Ennek a négy hegynek az egy
máshoz való közelsége (alig 2—3 km-re vannak egy
mástól, a legtávolabbi Haláp is csak 5 km-re esik tő
lük) itt is a késő bronzkori népesség egy összetartozó 
csoportját jelenti. További csoportosulást jelenthet 
még esetleg a Tátika, bár itt még csak bizonytalan 
adatokkal rendelkezünk (MRT 1. 179-180) és Vár
völgy (Felsőzsid) -Kislázihegy (DORNYAY-VIGYÁ
ZÓ 1934. 46, 279), ahol az 1957. és 1977. évi terep
bejárásomkor végzett felmérés szerint kb. 2 km átmé
rőjű hatalmas földvár van, D-i végében nagy méretű 
kősánccal, a felszínen pedig sok késő bronzkori cserép 
található. Veszprém megyéből végül a Somlóhegyet 
kell kiemelni, amely ugyancsak jelentős magaslati la
kótelep volt a késő bronzkorban és közvetlen környé
ke is bővelkedik azonos korú lelőhelyekben (MRT 3. 
213-214). 

Ilyen csoportosulást Magyarország távolabbi vidé
keiről is ismerünk, az ezzel egykorú Kyjatice-kultú-
rából, nevezetesen a Bükk hegységben, ahol két cso
portban találunk földvárakat, (KEMENCZEI 1970, 
29) továbbá a Börzsöny hegységben, ahol pedig hat 
nagy kiterjedésű földvár van egymástól 1,5—3,5 km-re 
és az alattuk elterülő Ipoly-völgy is sűrű lakottságot 
mutat ebben a korszakban (NOVÁKI-SÁNDORFI-
MIKLÓS). 

A magaslati, erődített telepek és a körülöttük cso
portosuló, alacsonyabban fekvő, azonos korú nyílt 
telepek kapcsolatára biztos nyomokat nem említhe
tünk, de ezek összefüggését és egymásra utaltságát 
(ipari központok — mezőgazdasági jellegű kisebb tele
pülések) Patek Erzsébet is feltételezi (PATEK 1968, 
17—20). így értékelhetjük a fentebb említett tele
pülési csoportosulásokat a földvárak körül a Bakony, 
Börzsöny és Bükk hegységben is. Ez általános jelenség 
Közép-Európában. Bár korban a mi várainknál valami
vel későbbiek, mégis meg kell említeni a Sopron kör
nyéki kora vaskori (HC—HD) földvár-csoportosulást 
is, ugyancsak több azonos korú nyílt teleppel a kör
nyéken (PATEK 1976, 22). Hasonló képet kapunk a 
kora vaskorban eddig legjobban kutatott lausitzi kul
túra területén is, ahol a várakat ugyancsak sűrű tele
pülési hálózatban, vagy legalábbis annak szélén talál
juk, így Csehországban (PLESL 1963), Kelet-Német
országban (COBLENZ 1965), Lengyelország területén 
(RAJEWSKI 1960, GALUSZKA 1963, BUKOWSKI 
1974, GEDL 1976, 12, 27). Az, hogy a települési 
hálózat közepe táján, vagy a szélén, néha pedig akár 
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több km-re találhatjuk a várakat, elsősorban a földraj
zi körülményektől függ. Ugyanis a nagy kiterjedésű 
erődítésekhez csak megfelelő adottságú hegytetőket 
tudtak felhasználni, ugyanakkor a nyilvánvalóan me
zőgazdasági jellegű nyílt telepek csakis a laposabb te
rületeken találhatták meg az életterüket. így történt 
ez a Zörög- és Kesellőhegy esetében is, amelyek 
ugyancsak 2—3 km-rel távolabb fekszenek a velük 
egykorú nyílt telepektől. 

A Zörög- és Kesellőhegy késő bronzkori földvárai 
olyan szorosan vannak egymás mellett (mindössze 
600 m felső szélességű völgy választja el őket), ami
lyenre nem ismerek példát. Egymáshoz közel máshol 
is találunk azonos korú földvárakat, de a távolság leg
alább 2—3 km. Magyarországon a Börzsöny hegység
ben a már említett hat késő bronzkori földvár van 
egymáshoz közel és említhetem még a Sopron—Vár
hely (Burgstall) és Károly-magaslat (Várishegy), egy
mástól 2,5 km-re fekvő kora vaskori erődített teíe-
peit, melyek között még egy harmadik, ma még bi
zonytalan korú földvár is van a Sánchegyen. Távo
labbi vidékekről Kelet-Németországban többek kö
zött Meissen és Riesa között az Elba partján találunk 
egymáshoz közel három késő bronzkori földvárat 
(COBLENZ 1958), DNy-Lengyelországban pedig 
Wroclaw és Legnica térségében két példát ismerünk 
erre (GALUSZKA 1963, 514). Érdekes földvár-cso
portosulást találunk a szlovákiai Ruzomberok feletti 
Mních hegyen, ahol szorosan egymás mellett három, 
0,39, 0,6 és 10 ha területű hallstattkori földvár van 
(UHLÁR 1961). Utóbbi helyen a három telep egy
máshoz való viszonya még tisztázatlan, de itt is elkép
zelhető egy ugyanazon korszakon belüli népesség
növekedés. Azonos korú várak ilyen közelségéből az 
adott környék magas népsűrűségére következtethe
tünk. 

A korábban még gyakran hangoztatott vélemény
nyel szemben, a kutatók többsége ma már megegye
zik abban, hogy ezeket a nagyméretű és többnyire 
sűrűn lakott földvárakat nem betörő ellenség hírére 
építették, hanem belső fejlődés (a népesség növekedé
se, a termelés, ezen belül elsősorban az ipar fejlődése, 
vagyonok felhalmozódása, a társadalom osztályokra 
bomlása, központi hatalmak kialakulása) tette szük
ségessé kialakításukat. 

Rendeltetésüket illetően tehát egy-egy környék 
(törzs) központját jelentették, amire Magyarországról 
is láttunk fentebb több példát. Az egyes népcsopor
tok védekeztek egymás ellen ily módon, még ha egy 
kultúrába is tartoztak. Azt aligha fogadhatnánk el, 
hogy pl. a dunántúli urnamezős kultúra, vagy valami
vel később északra, a lausitzi kultúra népe az egész 
elterjedési területére kiterjeszkedő központi hatalom 
alatt állt volna. Sok kis törzsre oszolva, egy-egy vár 
körül csoportosultak ezek a telepek, és ezek körzetét, 
ha nem is határozott körvonalakkal, de ahol a régésze
ti kutatás már elért egy bizonyos fokot (mint Magyar
országon Veszprém megyében), nagyjából megállapít

hatjuk. Az egyes törzsek egymáshoz való ellenséges, 
vagy szövetségi kapcsolatairól természetesen semmit 
sem tudunk. 

Veszprém megye a Régészeti Topográfia munkála
tai révén jól kutatott területnek tekinthető. A jövő
ben még előkerülő régészeti leletek lényegében már 
nem fogják megváltoztatni a települési sűrűségről al
kotott képet. így leszögezhetjük, hogy a most meg
állapítható késő bronzkori települési csoportokhoz 
újakat már aligha fognak találni. A köztük mutatkozó 
üres területek a földműveléshez, állattartáshoz, vadá
szathoz, gyűjtögetéshez szükséges területeket jelentik, 
ezek nélkül a megélhetésük már nem lett volna bizto
sítható. 

Ide tartozik a földvárak stratégiai fekvésének a kér
dése is. Itt ismét a jobban kutatott kora vaskori pél
dákkal kezdem. A. Lippert az Ausztria K-i határvidé
kén levő késő hallstattkori várakkal kapcsolatban veti 
el azt a nézetet, amely szerint itt egy nagy védelmi 
várrendszer lett volna (LIPPERT 1976, 695-696). 
Werner Coblenz a lausitzi várakkal foglalkozva több
ször is hangsúlyozza, hogy ezek nem stratégiai fekvé-
sűek, még olyan esetben sem, amikor a lausitzi kultú
ra elterjedési területének a szélén vannak (pl. Löbau-
Schafberg). Nagy kiterjedésük már eleve nem alkal
mas katonai feladatokra, egyszerűen a környék köz
pontjai és szükség esetén menekülőhelyei is (COB
LENZ 1965, 1966, 1974). Ezzel szemben Józef Pou-
lik szerint a lausitzi várak a Velatice—Baierdorf-i kul
túra É—ÉNy-i irányú támadásai ellen épültek és a 
Nitra—Zobor földvára az utóbbi nép számára éppen 
ehhez a hadművelethez nyújtott jó hátteret (POULIK 
1962, 69). Bizonyos esetekben nem lehet tagadni a 
stratégiai szerepet, így Coblenz is a Cseh-Érchegység 
és a keletnémetországi Felső-Lausitz közötti hágók 
szerepét kiemeli az ottani lausitzi várak esetében 
(COBLENZ 1963). 

Magyarországon Patek Erzsébet foglalkozott ezzel 
a kérdéssel több ízben is. A legközismertebb Velem, 
Sághegy, Somlóhegy, Regöly, Lengyel, Nagyberki— 
Szálacska és Tihany—Óvár földvára alapján úgy látja, 
hogy az urnamezős kultúra magaslati telepei már kez
detben a főbb kereskedelmi útvonalakhoz alkalmaz
kodtak, azokat ellenőrizték, jó fekvésüknél fogva 
messze áttekinthették a környéket (PATEK 1968, 
19-21, 24, 45, 46). Ugyanígy a Bükk hegység K-i 
szélén Szilvásvárad—Töröksánc (Kelemen széke) ha
sonló korú földvárában is az ott húzódó (feltétele
zett) É—D irányú fő közlekedési útvonal biztosítását 
állapítja meg (PATEK 1973). Végül a Sopron melletti 
kora vaskori földvárakkal kapcsolatban felveti annak 
a lehetőségét, hogy a közelükben fekvő ,borostyán-
kő-út' erősen befolyásolhatta ezek kialakulását 
(PATEK 1975). Itt említem meg Kemenczei Tibor 
futólagos megjegyzését, amely szerint a Nagyberki— 
Szálacska földvára a Dráva—Száva közéből északra 
vivő kereskedelmi útvonalakat ellenőrizte (KEMEN
CZEI 1974, 14). 
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Az említett földvárakkal kapcsolatban valóban fel
merülhet első pillanatban a kereskedelmi útvonalak 
biztosításának (vagyis a stratégiai fekvésnek) a kérdé
se. Azonban ha alaposabban megnézzük ezek földrajzi 
fekvését, legtöbb esetben kétség merül fel, vajon való
ban a feltételezett kereskedelmi útvonal vonzotta-e 
ide a földvárat építő népet és a kérdéses földvár egyál
talán betölthette-e ezt a szerepet? A stratégiai fekvés 
legfőbb kritériumai az alacsony földrajzi fekvés, a vár 
lakóinak könnyű mozgási lehetősége és a vár jól véd-
hetősége. Ezeknek a szempontoknak azonban a felso
rolt várak nagy része nem felelt meg. Valamennyinek 
nagy a területe, ami védelmi szempontból feltétlenül 
hátrányos (erre Coblenz is utal a lausitzi várakkal kap
csolatban, bár azok általában jóval kisebbek, mint a 
magyarországi késő bronzkoriak és kora vaskoriak). 
Velem, Sághegy, Somlóhegy és Tihany—Óvár eseté
ben a nagy relatív magasság erősen nehezítette a föld
várak lakóinak a mozgását. Az őskori ,borostyánkő-út' 
vonalát pontosan nem ismerjük, de ha elfogadjuk a 
római út vonalát, amely a feltételezés szerint azt kö
vette, úgy Velem földvára még 5-8 km-rel távolabb, 
beljebb is van a Kőszegi hegységben. Tihany—Óvár 
fekvése erősen elszigetelt (különösen ha feltételezzük, 
hogy a Tihanyi félsziget akkor még sziget volt), a 
szántódi rév körüli esetleges őskori balatoni átkelő
hely aligha lehetett olyan jelentős, hogy ennek bizto
sítására ilyen nagy méretű földvár keletkezzen. Nagy
berki—Szálacska földvára ismét több kilométerre hát
ra húzódik a Kapós völgyétől. Ugyanezt tapasztalhat
juk a soproni Várhely kora vaskori földvára esetében 
is, nagy magasságba, mélyen a Soproni hegység belse
jébe, az előhegyek mögé húzódik vissza, több kilo
méterre a ,borostyánkő-út' vonalától. 

De a többi, kevésbé ismert magyarországi késő 
bronzkori földvár ugyanezt mutatja. Szilvásvárad— 
Töröksánc igen nagy relatív magasságban, óriási kiter
jedéssel aligha ellenőrizhetett egy útvonalat. A Bükk 
hegység másik két nagyméretű földvára, Bükkszent-
lászló—Nagysánc és Dédestapolcsány—Verebec tető 
még rejtettebb fekvésű, ezeknél útvonal még csak fel 
sem tételezhető. A Cserhát K-i felében Mátraszőllős— 
Kerekbikk nagy kiterjedésű földvára (PATAY 1958) 
ugyancsak rejtett fekvésű, több kilométerre a Zagyva 
völgyétől. A Börzsöny hegység belső, legmagasabb 
hegyein hat nagy földvár van egymáshoz közel ebből 
az időszakból, minden útvonaltól távol, rejtett fekvés
ben. Sokorópátka—Harangozóhegy ugyancsak félre
eső helyen van. De ugyanezt mondhatjuk a Bakony 
hegység földvárairól is. A példákat Magyarországból is 
folytathatnánk, nem is említve a sok külföldi analó
giát. És itt a Zörög- és Kesellőhegy földváraival zárom 
a sort, amelyek ugyancsak mélyen a hegyek között, 
nagy relatív magasságban, rejtett fekvésben vannak, az 
út ellenőrzés, vagy stratégia szóba sem kerülhet. A két 
hegy között húzódó keskeny, szakadékos, sziklás 
Cuha-patak völgyén csak a modern technika volt ké
pes vasutat átvezetni, a kövezett út is csak néhány éve 

vezet végig rajta, őskori állapotában aligha jelentett 
érdemleges átjárót, 6—8 km-rel keletebbre közleke
désre sokkal alkalmasabb útvonal tételezhető fel a 
Dudar-patak bal partján, ahogyan a középkor óta ma 
is ott vezet a fő közlekedési útvonal. 

Az őskorban igazi stratégiáról, hadászatilag vagy 
kereskedelmileg fontos útvonal ellenőrzéséről, határ
védelemről aligha beszélhetünk. Az elsők, akik ilye
neket létesítettek Magyarország területén, a rómaiak 
voltak. Nem véletlen, hogy később, a magyarság 
X—XI. századi várépítészete, amikor a stratégiai szem
pontok ismét előtérbe kerültek, a rómaiakéhoz hason
ló földrajzi helyeket választott magának, majd ké
sőbb, különösen a tatárjárás után, a feudális várak ko
rában, amikor a stratégiai szempontok ismét másod-
rendűekké váltak, a védett helyek ismét a magasba, 
rejtett fekvésű hegyek csúcsára, vagy járhatatlan mo
csaras helyekre épültek. Ha a késő bronzkori, nagy
méretű földvárakkal kapcsolatban a stratégiai és útel-
lenőrzés lehetősége felmerülhet, az a földrajzi körül
mények véletlen következménye, mert ennek a gon
dolata a késő bronzkori várépítészettől merőben ide
gen. 

A várak az egész őskor folyamán szorosan alkal
mazkodnak a természeti körülményekhez. A késő 
bronzkori népeknek nagy kiterjedésű és (legalábbis 
hegyvidéken) magas fekvésű hegyre volt szükségük, 
hogy az általuk kívánt erődített telepet felépíthessék. 
A Bükk hegység fennsíkja az alacsony relatív magassá
gú belső hegyeivel erre nem volt alkalmas, de a szélén 
kiugró, erősen tagolt hegyek között már megtalálták a 
három megfelelőt. A Börzsöny és Bakony hegység 
sokkal tagoltabb, a belső hegyek mutatkoztak erre 
alkalmasaknak, tehát ezeket választották. A Balaton
felvidék nagy bazalthegyei (Badacsony, Szent 
György-hegy, Csobánc, Haláp, Kislázi, távolabb pedig 
a Somlóhegy, Sághegy) szinte vonzották a késő 
bronzkori népességet, hogy a nekik szükséges erődí
tett lakótelepet ezek tetejére építsék, e hegyek kör
nyékén más lehetőség erre nem is lett volna. Ma még 
tisztázatlan kérdés, miért is választották mindig a leg
nehezebben járható, legmagasabb hegyeket, de ebben 
mindig következetesek voltak, az ,útvonal' viszont 
csak néha és véletlenül húzódott a közelben. Ez lé
nyeges kérdése a késő bronzkor és kora vaskor várépí
tészetének, mert a telepnek és ^y a népességnek 
(törzsnek) a jellegét, életforma-berendezkedését is je
lenti. A késő bronzkori földvárak egy-egy kisebb, leg
feljebb 10—20 km-es körzet lakosságának állandóan 
lakott központjai, szükség esetén egyúttal a védelmü
ket is szolgálta. Amennyiben mégis feltételezünk 
egyes esetekben útellenőrzési, azt másodlagos szerep
nek kell tekintenünk, a telepek létrejöttének nem ez 
volt az elsődleges célja. 

A késő bronzkori lakótelepek, különösen a nagy 
kiterjedésű erődítettek, magasra húzódása általános 
jelenség Közép-Európában. Az addig lakatlan hegyek 
sok helyen benépesültek. Ez történt a Bakony hegy-
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ségben is. A Kesellőhegy I. bronzkori földvárával kap
csolatban már említettem Torma István megállapítá
sát, amely szerint vidékünkön a neolitikum és a kö
zépső bronzkor települési szintjének felső határa a 
tengerszint feletti 300 m-ig, a késő bronzkoré pedig 
már 400-600 m-ig vonható meg (TORMA 1969). 
Hasonló eredményre jutottunk a Börzsöny hegység 
településtörténeti vizsgálatánál, de itt a magasabb 
hegységhez alkalmazkodván, a legfelső késő bronzkori 
földvár eléri a 914 m tengerszint feletti magasságot. 
Ezekkel azonos eredmény várható a Pilis, Mátra és 
Bükk hegységben is, de ezekben még nem történt ez 
irányú kutatás. 

A telepek magasra húzódásának okát vizsgálva, a 
kutatók általános véleménye az, hogy az erdők és 
hegyek csak állattartásra, legeltetésre voltak alkalma
sak és ebből következően ez a gazdasági ág lehetett a 
legjelentősebb ebben a korban. Ez a vélemény azon
ban mindig csak egy-két mondat erejéig hangzik el, 
közelebbi vizsgálat nélkül. Pedig két fontos körül
mény szól e vélemény ellen. Az egyik maga az erdő, 
amely a magyarországi hegyekben 400—500 méteren 
felül már túlnyomórészt bükkös, és minél feljebb me
gyünk, annál inkább uralkodóvá válik ez a fafajta. A 
bükkfának pedig a törzse teljesen sima, a lombkorona 
magasan fenn van, a zárt lombtakaró alatt aljnövény
zet jóformán semmi sincsen. Erdei legeltetésre legfel
jebb az alacsonyabban fekvő, gazdagabb aljnövény-
zetü tölgy- és cserfa erdők lennének alkalmasak. Az 
erdei legeltetés azonban minden időben szükségmeg
oldás volt, az állatok sokkal bővebben megtalálták az 
élelmet a síkságokon, elsősorban folyók és patakok 
mentén. Magából a középhegységekre jellemző zárt 
erdőtakaróból következik a másik körülmény, ami a 
legeltetés ellen szól, ti. néhány kisebb tisztást kivéve, 
nincs legelő a középhegységekben. A magyarországi 
középhegységek 400-1000 m között váltakozó ma
gasságukkal még messze vannak attól, hogy a Kárpá
tokban vagy az Alpokban közismert havasi legelőkre 
gondoljunk. Ugyanerre a következtetésre jutott K. 
Horedt is, a Tusnád (Erdély) melletti késő bronzkori 
földvárral kapcsolatban (HOREDT 1976. 403). A te
lepek magasra húzódásának okaiból az állattartást te
hát kizárhatjuk. 

A viszonylag nagy magasság és gyakran rossz talaj
adottságok miatt a földművelés alárendeltségére is 
történik többek részéről következtetés. Ez a véle
mény azonban szintén nincs alátámasztva. Már magá
ból a telepek nagy kiterjedéséből és a leletek szerinti 
nagy népsűrűségből is jelentős földművelésre kell kö
vetkeztetnünk. Ezt támogatja az Európa-szerte nagy 
számú késő bronzkori és kora vaskori bronz sarlólelet 
is. A növényi maradványok, az állatcsontokkal ellen
tétben, ritkán maradnak fenn, de még így is több 
magyarországi késő bronzkori és kora vaskori magas
lati, erődített telepről ismeretesek. A Zöröghegy II. 
földvárából búza került elő, további gabona, illetve 
egyéb termesztett növények maradványai ismeretesek 

még a Sághegyről, Lengyel—Sánchegyről és Sopron— 
Várhelyről (HARTYÁNYI-NOVÁKI 1975. 20-30). 
Maga a földművelés természetesen az alacsony fekvé
sű, nyílt telepek körül történt, hiszen ezeknek éppen 
ez lehetett a feladatuk (az állattartás mellett). Ez az 
az egymás szükségletét kiegészítő kapcsolat, amelyről 
már fentebb szó esett, amely az alsó nyílt telepeket és 
a felső, nagy, erődített várakat összekötötte. 

A felső nagy lakótelepek nem is tarthatták fenn 
magukat az alsó telepek mezőgazdasági termékei nél
kül, ugyanakkor az alsó telepek ipari cikkeket kaptak 
és szükség esetén felmenekülhettek védelemért. Ez a 
kapcsolat azonban nem egyszerű árucsere-forgalom
ból állt, ennél sokkal mélyebb gyökerei voltak. A két 
különböző települési szerkezet egy népen belül eleve 
kizárja annak a lehetőségét, hogy egyenrangúaknak 
tekintsük őket. Tagolt társadalmi különbségek alakí
tották ki a késő bronzkornak ezt a települési formá
ját, amelyen belül a várban lakó népességnek legalább
is egy részében a vezető réteget kell látnunk, a kör
nyező, alacsonyabb fekvésű telepek lakossága pedig 
ezeknek alávetve, mintegy kiszolgálták, eltartották 
őket. Ez a folyamat, ha nem is formájában, de lénye
gét tekintve több más korszakban is megfigyelhető, 
így a kora bronzkorban (1. Kesellőhegy I. !), kö
zépső bronzkorban, majd később a kelta oppidu-
mok körül, a római városok és villák kapcsolatában, 
végül a feudális várak és jobbágyfalvak viszonyában. 
Az alsó telepek nemcsak a felsők fenntartását szolgál
ták, hanem magában a létrehozásukban is tevékenyen 
részt vettek, és így időben szükségszerűen meg is előz
ték azokat. 

A Kesellőhegy II. a 112,53 ha és a Zöröghegy II. a 
102,07 ha területével a késő bronzkori és kora vaskori 
földvárak között a legnagyobbak között van. Azon
ban igen nehéz összehasonlítani a Cuha-patak völgyé
nek földvárait a többi magyarországival. Hazánk terü
letén az őskori (és középkori) földvárak kutatása igen 
elmaradott. Az egyszerű számbavételük is alig néhány 
kisebb területen történt meg, a térképezésük pedig 
még kevesebb eredményt tud felmutatni, összeállítot
tam az eddig jól-rosszul felmért késő bronzkori és 
kora vaskori földvárak hektáradatait (1. táblázat). A 

Bakony hegység és Balaton-felvidék 
Várvölgy - Kislázihegy 
Bakony szentlászló- Kesellőhegy II. 
Bakony szentkirály- Zöröghegy II. 
Bakony szentkirály- Zöröghegy I. 
Tihany-óvár 
Bakonybél-Somhegy 
Fehérvárcsurgó-Kisvárhegy 
Bakonyszücs-Várhegy 
Iharkút - Kispápavár 
Ajka-Cservár 

Nyugat-Dunántúl 
Sopron-Várhely(Bnrgstall) 
Velem-Szent Vid hegy 
Zalaszentiván- Kisfaludihegy 

1. táblázat 

150,00 ha1 

112,53 ha 
102,07 ha 

1,52 ha 
28,00 hax 

6,00 hax 

5,54 ha1 , 
4,50 ha x | 
2,50 hax l 

1,50 ha 

42,00 ha* 
9,00 haxJ 
3,50 hax l 
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Dél-Dunántúl 
Pécs-Jakab hegy 40,00 ha: 

Lengyel-Sánchegy 14,65 ha 
Lengyeltóti -Tatárvár 10,00 ha: 

Börzsöny-hegység 
Hont-Jelenchegy 22,00 ha 
Perőcsény-Halyagos 10,16 ha 
Nagybörzsöny - Rustok 7,48 ha 
Nagybörzsöny-Magyarhegy 5,04 ha 
Kemence-Godóvár 3,84 ha 
Diósjenő- Pogányvár 2,71 ha 
Kemence- Magosfa 2,50 ha 

xl 

Cserhát és Mátra hegység 
Mátraszőllős- Kerekbikk 
Gyöngyöspata-Várhegy 

90,00 ha 
7,65 ha" 

xl 

Bükk hegység 
Dédestapolcsány - Verebectető 80,00 ha 
Szilvásvárad - Töröksánc 60,00 ha 
Bükkszentlászló Nagysánc 15,15 ha. 
Sály-Latorvár 3,85 ha' 
Miskolc Tapolca - Várhegy 3,52 ha 

x l2 

23 

Dél-Alföld 
Hódmezó'vásárhely -Nagy tatár sánc 255,00 haJ 

1. táblázat. Az eddig mérnöki szinten, vagy vázlatosan fel
mért magyarországi késő bronzkori és kora vaskori földvárak 
hektáradatai (x = csak megközelítően pontos adat, 1 = NOVÄ-
KI GYULA felmérése, 2 = SÁNDORFI GYÖRGY felmérése, 
3 = SEITL KORNÉL felmérése alapján). 

hektár kiszámításánál legtöbb esetben csak erősen ki
sebbített közölt térképekre, vagy vázlatos felmérések
re voltam utalva. Bakony szűcs—Várheggyel kapcsolat
ban meg kell jegyeznem, hogy itt ugyan történt újab
ban mérnöki szintű térképezés (MRT 4. 56), de erről 
hiányzik a külső vár, ezért egy korábbi vázlatom alap
ján számítottam ki a hektárt. A későbbi, alaposabb 
térképezések az itt közölt számokon bizonyára vál
toztatni fognak, de nagyságrendileg ezek az adatok is 
jó tájékoztatást nyújtanak. Ez az összeállítás azonban 
ma még nagyon hiányos, mert nem az összes földvárat 
tartalmazza, ezeken kívül még sokat ismerünk (pl. 
Sopron—Károly-magaslat, Оltárc—Várhegy, Lengyel
tón—Tatárvár, Nagyberki—Szálacska, Regöly, Po-
máz— Nagycsikóvár, Budapest-Gellérthegy, Benczúr
falva—Majorhegy, Mátraszentimre—Óvár [40 ha kö
rül], Felsőtárkány-Várhegy). A Régészeti Topográfia 
soron következő kötetei, valamint a későbbi kutatá
sok is sokat fognak még felderíteni. Mindezekről 
azonban ma még nem rendelkezünk felmérésekkel, 
így méreteikről fogalmat sem tudunk alkotni magunk
nak. 

Az eddig ismert hektáradatok szerint Hódmezővá
sárhely-Nagytatársánc (255 ha körül) és Várvölgy-
Kislázihegy (150 ha) után nagyságrendileg a Cuha-pa-
tak völgyének két hatalmas földvára következik. E 
négy legnagyobb földvárhoz még Mátraszőllős-Ke-
rekbikk (90 ha körül, 1976. évi vázlatos felmérés) és 
Dédestapolcsány-Verebec-tető (80 ha körül, Sándor-
fi Györggyel együtt, 1977-ben készített előzetes váz
lat alapján) csatlakozik a nézetei révén. Alapterületük 
szerint 80-255 ha között 6,28-60 ha között 2, 10-
28 ha között 4, 2,5-10 ha között pedig 14 földvár 

mérete ismeretes eddig Magyarországon. Az arányok 
megváltozhatnak később, de hasonló a helyzet 
Közép-Európában is (HERRMANN 1969, DEHN 1974) 
pl. Németország (COBLENZ 1965, 1974), Lengyelor
szág (RAJEWSKI 1963, BUKOWSKI 1974, ZAKI 
1974, CHOCHOROWSKI 1976), Erdély (HOREDT 
1974) és Szlovénia területén (FREY 1974). 

Nincsenek még megbízható adataink arra, a késő 
bronzkor közelebbről melyik periódusában épültek 
ezek a földvárak. Patek Erzsébet általánosságban meg
állapítja, hogy a földvárak már a korai periódusban is 
lakottak voltak és kérdéses, mikor épültek maguk a sán-
lat alapján) csatlakozik a méretei révén. Alapterületük 
szerint 80—255 ha között 6, 28—60 ha között 2, 
10-28 ha között 4, 2,5-10 ha között pedig 14 föld
vár mérete ismeretes eddig Magyarországon. Az ará
nyok még változhatnak később, de hasonló a helyzet 
сок (PATEK 1968, 17, 19, 21)? A Cuha-patak völgyé
nek földvárainál fentebb feltételeztem egy sorrendet, 
aminek támogatására itt még egy adatot említek. Sor
rendben a másodiknak feltételezett Zöröghegy II. két 
sáncátvágásánál a töltés alatt semmi cserép sem került 
elő, csak a felszín alatt csekély mélységben, utóbbiak 
viszont kronológiai szempontból nem jönnek számí
tásba. Ugyanekkor a Kesellőhegy II. kősánca alatt cse
repeket is tartalmazó réteg húzódott. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy a Zöröghegy fennsíkján mindjárt 
az első időben, amint megindult ott az élet, felépült a 
sánc, míg a Kesellőhegy H-n csak egy bizonyos idő 
elteltével. Ez is támogatja a három késő bronzkori 
földvár feltételezett keletkezési sorrendjét, egyúttal 
arra is mutat, hogy a Zöröghegyen az urnamezős kul
túrának már az első idejében sor került a sánc építé
sére. Feltételezhető, hogy valamennyi többi, hasonló 
korú, magaslati telep erődítése a telep életének már az 
első szakaszában elkészült, hiszen eleve védelmi célból 
mentek fel a hegyre. 

A sánc szerkezete alig árul el valamit. A Kesellő
hegy II. földsáncának faszerkezete a lehető legegysze
rűbb típus, amilyenre számtalan példát lehetne felso
rolni Európa-szerte a késő bronzkorból vagy kora vas
korból: két, vízszintes fatörzsekből kialakított, függő
leges fal közét töltötték meg földdel. Ez önmagában 
nem korhatározó, mert korábbi és sokkal későbbi, 
különböző korszakokban is igen gyakori. A kőfal már 
sokkal ritkább, azonban itt is egyszerűen a felszínen 
heverő kő késztette a késő bronzkori embert kőfal 
emelésére. Ez is a Kesellőhegynek csak egy kis terüle
tére szorítkozott, mert a sánc többi része (az eddigi 
eredmények szerint) mind földből készült, faszerke
zettel. A kő nyersanyagként korábbi korszakokban is 
szerepel a sáncokban, mint töltelékanyag. Az eddig 
ismert legkorábbi közép-európai, rakott kőfalból álló 
erődítés a szlovákiai Spissky Stvrtok közelében került 
elő, a középső bronzkori Otomani-kultúrából (VLA-
DÁR 1973. 283-288), ez azonban egyedi eset. Álta
lános elterjedése a késő bronzkorban kezdődik 
( S O L L E 1952, H E R R M A N N i966, P E T E R S 1970, 
136—139), majd a kora vaskorban egyre gyakoribb 
(DEHN 1952, KIMMIG 1956, DUSEK 1968, FREY 



1974). Ebből a szempontból tekintve Magyarország 
eddig ismert legkorábbi, de még kötőanyag nélkül 
rakott kőfalát látjuk a Kesellőhegyen. A későbbi ku
tatások bizonyára máshol is fognak hasonlót eredmé
nyezni, mert kősánc több helyen látszik már a felszí
nen is (pl. Kislázihegy, Somhegy, Kerekbikk). Az pe
dig, hogy a Kesellőhegy H-n a sánc 100 méteren belül 
két különböző, kő- illetve faszerkezetet mutat, és 
utóbbi sem teljesen egységes, jól példázza azt a sokak 
által megállapított tényt, hogy az őskorban az építke
zés terén mennyire a természeti adottságokhoz, a 
helyszínen található nyersanyagokhoz alkalmazkod
tak és ezért gyakran még ugyanazt a sáncot sem épí
tették végig egyazon szerkezettel. Pl. Sopron—Vár
hely sánca, ahány átvágás készült, annyiféle szerkeze
tet mutat (PATEK 1976, 22, 1977, 150, 153). 

A Kesellőhegy II. D-i kapuja alatt a hegynyergen 
kb. 60 m hosszú, 3 m széles, 6—8 m magas mestersé
ges töltés vezet át. Legközelebb Várvölgy-Kislázihe-
gyen találunk hasonlót, ahol a D-i nagy kősánccal ki
alakított kapuhoz 62 m hosszú, 12 m széles, 4—5 m 
magas töltés vezet át a hegy nyergen. 

A Kesellőhegy II. és Zöröghegy II. óriási területé
hez képest a belső részeken végzett ásatások igen ke
veset jelentenek a telepek megismeréséhez. A Kesellő
hegyen néhány kisebb tüzelés nyoma került elő, de 
ház egyiken sem bontakozott ki. A Zöröghegy II. 
ÉK-i szélén talált cölöplyukak rendeltetését nem sike
rült tisztázni, ehhez nagyobb felület feltárása lett vol
na szükséges. Utóbbi hely gazdag leletanyaga minden
esetre azt mutatja, hogy ezen a környéken a település
nek legalábbis egyik legsűrűbben lakott része volt. A 
belső területen, több helyen ásott árkok viszont sem
mit sem eredményeztek, legfeljebb egy-két cseréptö
redéket. Ugyanezt tapasztaltuk a Kesellőhegy Il-n is. 
Az 1. munkahely sáncában és mellette viszonylag sok 
edénytöredék volt, amelyek csakis a közvetlen közel
ből kerülhettek oda, míg a belső területen ásott kuta
tóárkok ehhez képest általában jóval kevesebb csere
pet eredményeztek. Ebből arra következtethetünk, 
hogy a lakótelepeknek inkább a sánc melletti szélét 
lakták, a belső területeket pedig kevésbé. Ez általános 
jelenség a késő bronzkori és kora vaskori nagyméretű 
földváraknál. Ezt állapították meg pl. Közép-Német
országban Göttingen környékén (PETERS 1970, 
136-139), DK-Németországban (COBLENZ 1967, 
208-210), Lengyelországban (GEDL 1976, 17). Az 
óriási méretű váraknál ez érthető, hiszen ekkora kiter
jedésben nem is képzelhető a teljes betelepültség. A 
házaktól mentes területek — amint erre többen is rá
mutatnak — szolgálhatott veszély esetén a beözönlő 
közeli lakosság és állatállomány befogadására, de való
színű, hogy kisebb földművelés és takarmánytermesz
tés is folyt rajtuk. 

A Zöröghegy I. teraszait a meredek hegyoldal 
miatt kellett kialakítani a lakóházak számára, erre sok 
példát említhetnék. Magyarországon hasonló korból a 
Börzsöny hegységben a Rustok, Magyarhegy és Po

gányvár, a Bükk hegységben Dédestapolcsány—Vere-
bec-tető, Ny-Magyarországon pedig Velem—Szent 
Vid-hegyen találunk mesterséges teraszokat. A kora 
vaskorból Sopron—Károly-magaslat ÉK-i oldalában 
húzódó teraszait említem. 

A lakótelepek vízellátásának a kérdése valamennyi 
őskori földvárnál felmerül, különösen a magas fek
vésű, nagyméretű késő bronzkori és kora vaskoriák
nál. A nagyszámú lakosságnak vízre volt szüksége, de 
ennek megoldása legtöbb helyen tisztázatlan marad. 
A legtöbb esetben a telepen belül forrás nincs, jelen
legi ismereteink szerint csakis a hegyek lábánál fakadó 
forrásokból, vagy az ott folyó patakokból nyerhették 
a vizet. Ezt látjuk a Zöröghegy I. és II. földváránál. 
Ennél sokkal jobb helyzetben volt a Kesellőhegy II. 
földvárának a lakossága, mert a sánc mögött, mélyen 
a belső területen folyik a mindig bővizű Csörgőkút 
forrásának vize, sőt a forrás előtt kisebb vízgyűjtő 
tavat is találunk, mesterséges töltés elmosódott nyo
maival. Hasonló körülmények vannak Várvölgy—Kis
lázihegy fennsíkján is, ahol ugyan forrás nincs, de a 
nagy D-i kaputól ÉK-re, kb. 200 m-re, a belső terüle
ten nagyobb tó kiszáradt nyomait találjuk. Ugyan
ezen telep további részein még három vizenyős rétet 
találunk, amelyek egykor talán vizet is adtak. Pécs— 
Jakabhegyen is találunk egy mesterségesen kiképzett 
tavat, de az itt később felépült középkori kolostor 
miatt nem tudjuk, mennyiben köthető az őskorhoz. 
Mátraszőllős—Kerekbikk földvárában a sáncon belül, 
a telep Ny-i széle közelében kb. 100 m hosszú tó van 
ma is, ennek ÉK-i oldalán 40—50 m hosszúságban a 
mesterséges töltés ma is jól látszik. A telep legmé
lyebb részén, a DK-i szélén a sáncon belül ma egy kút 
áll, lehetséges, hogy az őskorban is víznyerő hely volt 
itt. Két forrás Szilvásvárad—Töröksánc belső területén 
is van. Mesterséges ciszterna feltárására egy közeli pél
dát említek, a kora vaskor késői szakaszába tartozó 
Smolenice—Molpír (Szlovákia) földvárában 5,7 x 5,7 
méteres, 1,6 m mély, sziklába vájt vízgyűjtőt (DUSEK 
1974, 144). 

A Zöröghegy és Kesellőhegy késő bronzkori népes
ségének temetőjét nem ismerjük. A Zöröghegy DK-i 
oldalán két csoportban 13, illetve 2 sírhalmot isme
rünk. Az előzők közül a múlt században többet feltár
tak, de a leletek elkallódtak, így pontos korukat nem 
ismerjük. 12 sírhalom a szemközti Várbükk nevű 
hegy aljában is van. A Kesellőhegytől É-ra 2,5 km-re 
egy, DNy-ra pedig, hasonló távolságra, 15 sírhalom 
van, egyiknek sem ismerjük a korát. Távolabb, a Ba
kony hegység számos pontján ismeretesek még sírhal
mok. Patek Erzsébet néhány korábbi és néhány újabb 
ásatás alapján, az egész Dunántúlra értelmezve, meg
állapítja, hogy az urnamezős kultúrán belül valameny-
nyi a BD—HAx korszakba tartozik, utána csak a sír
halom nélküli égetéses temetkezést találjuk, bár ép
pen a Bakony közeli területén, Zirc—Felsőtündér
major és Alsómajor mellett még a HA-ban is dívott a 
halomsíros temetkezés (PATEK 1968. 81-83, 1970). 
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A Cuha-patak völgyének lakótelepei a HA2—HB pe
riódushoz tartoznak, így a hozzájuk tartozó temetők, 
amelyeket ma még nem ismerünk, bizonyára lapos, 
égetéses sírokból állanak. Mivel azonban a közelben 
HA-kori sírhalmok is ismeretesek, nem zárhatjuk ki 
annak a lehetőségét, hogy a Zöröghegy és Kesellohegy 
közvetlen környékén található sírhalmokat a hegyte
tőkön lévő telepek korai periódusának lakói emelték. 
Erre azonban a sírhalmok feltárása adja meg majd a 
feleletet. 

A Kesellohegy II. és Zöröghegy I—II. földvárai 
megszűnésének okát nem ismerjük, csak annyi bizo
nyos, hogy fennállásuk az urnamezős kultúra végével 
megszűnik, a HC periódust már nem érik meg. Nem
csak ezek a földvárak, de az egész Bakony vidéke el
néptelenedik a kora vaskorban (TORMA 1969. 80). 
Ugyanakkor az ország más területein virágzó életet 
találunk a kora vaskorban is. A késő bronzkor sok 
erődített lakótelepén tovább folyik az élet (néhol 
esetleg megszakítással), így Velem, Sághegy, Somló
hegy, Pécs—Jakabhegy, Budapest—Gellérthegy földvá
rában (PATEK 1976, 1. kép). Ha a most felsorolt 
lelőhelyeket áttekintjük, úgy tűnik, hogy ezek valami
vel kevésbé rejtett fekvésűek, mint pl. a Cuha-patak 
völgyének földvárai. Lehetséges, hogy a kora vaskor
ban valóban egyre inkább szerepet kap a kereskede
lem és elsősorban az ezek közelében lévők lesznek 
jelentősek, szemben sok késő bronzkori, rejtett fek
vésűvel, amelyek ekkor kihalnak. Arra a kérdésre, 
hogy a késő bronzkor sok földvára, köztük a Kesello
hegy és Zöröghegy fennsíkján található három földvár 
is, háború következtében, vagy a gazdasági és társadal
mi fejlődés kívánta békés elköltözködés révén vált-e 
lakatlanná, ma még nem felelhetünk. 

Utóbbi kérdéssel kapcsolatban nem érdektelen 
utalni arra a Közép-Európára vonatkozó megállapítás
ra, hogy a kora vaskori várak általában kisebbek, mint 
a késő bronzkoriak (HERRMANN 1969, 89). Ez kü
lönösen a kora vaskor végére érvényes, pl. a morva
országi Horákov-kultúra területén (PODBORSKY 
1974), vagy DNy-Néme tor szagban (SCHINDLER 
1974). Lengyelországban a lausitzi kultúra vége felé a 

Kesellohegy III. 

A Kesellohegy ÉK-i oldalából a Cuha-patak völgye fölé 
meredek, részben függőleges oldalú sziklafok ugrik ki. Egész 
területe a nagy késó' bronzkori sáncon kívül esik. A kezdet
ben széles, vízszintes hegynyúlvány enyhe lejtőben folytató
dik, eró'sen összekeskenyedik és a legvége sziklás oldalban 
szakad le. A D-feló'li mellékvölgyben a Csörgő-patak zuhog 
alá meredek, sziklás medrében. 

A Kesellohegy fennsíkja felől három mesterséges árok védi 
a vár területét (12. kép Kesellohegy III., 50. kép). A két 
külső szorosan egymás mellett húzódik, közülük a külső egé
szen kis méretű, a befelé eső azonban 12 m átmérőjű. E két 
árok védte az elővárat, amelynek hossza 23 m, szélessége nem 
határozható meg pontosan, kb. 14 m, területe 0,031 ha körü-

viszonylag már amúgy is kisebb várakat még kisebbek 
váltják fel (HERRMANN 1969, 81, RAJEWSKI 
1974, 430), Sziléziában pedig a HD-ben már a várakat 
is elhagyják és kisebb, nyílt telepekbe költözködnek 
(WOZNIAK 1971). Magyarország területén ebben a 
kérdésben ma még nehéz állást foglalni, a kutatás 
hiányossága miatt. A két legnagyobb kora vaskori 
földvár, Sopron—Várhely és Pécs—Jakabhegy, bár 
ugyancsak hatalmas méretűek, mégis messze elmarad
nak a legnagyobb késő bronzkoriak mögött. Ugyan
akkor viszont a késő bronzkorban sok a kisebb terü
letű is (2,5—10 ha), amilyeneket pedig eddig a kora 
vaskorból nem ismerünk. A földvárak alapterületét 
elsősorban az adott társadalom igénye szabja meg, 
mert a neki megfelelő hegyet választotta magának. De 
erősen befolyásolta ezt a földrajzi adottság is. Ame
lyik hegytetőn földvárat emeltek, azt a védelem érde
kében teljesen a peremig kiterjesztették. így tapasztal
juk ezt a legnagyobb méretűeknél is. A Zöröghegy, 
Kesellohegy, Kislázihegy, Kerekbikk esetében adott 
volt az óriási terület. De már a Somhegyen, a Bakony-
szűcs—Várhegyen, Kispápaváron, a Tihany -Óváron 
stb., nagyobb földvárat nem is lehetett volna kialakí
tani. Talán ezért látjuk azt, hogy egy-egy óriási föld
vár körül messze nem találunk másik azonos korú 
földvárat, a kisebbek viszont többnyire csoportosan 
és néha egészen közel vannak egymáshoz. A Bakony 
hegységben a Somhegy, Várhegy, Kispápavár viszony
lag közel vannak egymáshoz. A Börzsönyben Hont-
Jelenchegy óriási földvára egyedül áll messze környé
ken, de a többi hat kisebb vár már szorosan egymás 
mellett van. A Bükk hegységben is a Töröksánc, Vere-
bec-tető és Nagysánc nagyméretű földvára messze 
környéken egyedüliek. 

A magyarországi késő bronzkori és kora vaskori 
földvárakkal kapcsolatban több kérdést áttekintet
tünk, de megnyugtató feleletet kevés esetben sikerült 
kapni. Az őskornak ezeket a monumentális emlékeit 
csak módszeres felkutatásuk, térképezésük és minél 
nagyobb felületen történő ásatásuk révén ismerhet
nénk meg közelebbről. 

li. A harmadik árok már magát a belső várat védi, külső olda
lát a sziklába vájták bele, szélessége 4-4 ,5 m. A belső vár 
széle legtöbb helyen éles perem nélkül hajlik le, ezért ez sem 
mérhető pontosan, hossza kb. 19-20 , szélessége 12—13 m, 
területe kb. 0,022 ha. Az alatta kanyargó Cuha-patak fölötti 
relatív magassága kb. 40 m. 

Az ásatás eredményei 

Két kutatóárokkal vágtuk át a belső árkot (51. 
kép). Külső oldalát a természetes sziklába vágott füg
gőleges oldal képezte, belső oldalán pedig habarcsos 
falmaradványt tártunk fel. A fal megmaradt magassá-
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50. KeseUőhegy Ш. földvára. FARKAS IMRE felmérése. 
Abb. 50. Kesellő-Berg. Erdfeste III. Abmessung von IMRE 

FARKAS. 
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51. Kesellőhegy III. A kutatóárkok. 
Abb. 51. Kesellő-Berg III. Forschungsgraben. 
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52. Kesellohegy III. Középkori edénytöredékek. 
Abb. 52. Kesellő-Berg III. Geschirrscherben aus dem Mit

telalter. 

53. Kesellohegy III. Középkori vastárgyak. 
Abb. 53. Kesellő-Berg III. Eisengegenstände aus dem Mit

telalter. 



54. Kesellohegy III. Középkori edénytöredékek profiljai (1. 
az 52. képet). 

Abb. 54. Kesellő-Berg III. Profile von Geschirrscherben aus 
dem Mittelalter (siehe Abb. 52). 

55. Kesellohegy III. Ezüst gyűrű a XIII-XIV. századból. 
Abb. 55. Kesellő-Berg III. Silberner Ring aus dem 13.-14. Jh. 

ga 60, vastagsága 80-90 cm, közvetlenül a sziklás ta
lajra építették. A fal felszín fölé emelkedő részére 
semmi adatot sem kaptunk. Az árok alja egyenes, a 
kemény sziklába vájták bele, szélessége 4,00, a mai 
felszínhez mért mélysége 1,50 m. Az árok DNy-i végé
ben mély gödör van, valószínűleg karsztos eredetű be
szakadás. 

A belső vár területének DK-i felét majdnem telje
sen feltártuk. Középen gödör bontakozott ki, meg
közelítően kerek alaprajzú, átmérője 2,00, mélysége 
0,95 m. ÉNy-i oldalához három lépcsőfok csatlako
zott, a természetes sziklába elnagyolva belevágva. A 
vár D-i szélén kétszer derékszögben megtörő fal kis 
részlete került elő, de csak kötőanyag nélkül egymás
ra rakott 2—3 sor kőből állt. A többi feltárt részen 
20—30 cm után már az érintetlen sima szikla követke
zett, ebben a vékony földrétegben pedig semmi sem 
volt megfigyelhető. A belső vár Ny-i sarkában a felszí
nen egy nagyobb, újkori bolygatás gödre látszik. A fel 
nem tárt terület többi részén is több újkori beásás 
nyoma állapítható meg. 

A belső vár feltárt részeiből viszonylag sok lelet 
került elő. Edénytöredék mindenhol volt, középen 
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56. Kesellohegy III. A középkori vár vízgyűjtője a Csörgő
patak medrében. 

Abb. 56. Kesellő-Berg III. Zisterne der mittelalterlichen Feste 
im Bett des Csörgő-Baches. 

nyílhegyek, az árokban pedig pecsétgyűrű, vaskulcs, 
sarkantyú, és ugyancsak nyílhegyek voltak még (52— 
55. kép). Sem kő, sem faépítménynek nem találtuk 
nyomát, aminek elsősorban a rendkívül vékony föld
réteg lehet az oka. A középen előkerült gödör pince
helyiség lehetett a teljesen elpusztult épület alatt. Az 
épületek nyomtalan eltűnésének Miháldy István ásatá
sa is oka lehetett, aki „hosszabb ásatást" és „egy nagy 
kőhalmaz legurítgatását" említi. A vár területe annyi
ra kicsi, hogy a maradványok ily módon történt el
tüntetése elképzelhető. 

Az elővár DK-i részében kettő, az ÉNy-i részében 
egy kutatóárkot ástunk. 15—20 cm után itt is az érin
tetlen sima szikla következett. Épületnek nem talál
tuk nyomát, egyetlen régészeti leletet sem találtunk. 
Két gödör látszik a felszínen, ezek közül a Ny-ra eső 
újkori bolygatásból származik, a másik természetes, 
karsztos beszakadásnak látszik. Az elővár ÉK-i széle 
alatt természetes sziklaeresz van, kis árokkal ezt is 
megvizsgáltuk, belső magassága mindössze 60—70 
cm-nek bizonyult. 

A legkülső ároktól 60 m-re, a hegynyúlvány kiszé
lesedő részén 22 m hosszú, 3—4 m széles árok húzó-



dik, mélysége nem éri el az 1 m-t sem. Keskeny kuta
tóárokkal vágtuk át, a metszet szerint alig valamivel 
volt mélyebb. Nem tartozott a vár védővonalaihoz, 
amit már az árok rövidsége is kizár. A kutatóárkunk
ba, az árok ÉNy-i oldalában 60 cm mélyen egy mész
égető kemence alaprajza bontakozott ki: körte alakú 
volt, hossza 125, szélessége 140 cm, a föld 25 cm-re 
volt vörösre kiégve körülötte. Belső oldalát kiégett 
agyagtapasztás borította, felső része teljesen hiány
zott. Kormeghatározó lelet nem került elő. 

Az elővárral egy vonalban, kb. 30 m-rel alacso
nyabb szinten 93 x 75 cm nagyságú, négyszögletes 
vízgyűjtő medence maradványa található a Csörgő
patak sziklamedrébe bevájva, részben 5—10 cm ma
gas, habarcsos peremmel kerítve. A terjesen eliszapo
sodott, fatörmelékkel megtelt medencét kitisztítot
tuk, de korhatározó lelet itt sem került elő. A leg
kézenfekvőbb, hogy a magasabban eredő, mindig bő
vizű Csörgőkút forrásának vizét a középkori vár lakói 
gyűjtötték itt össze. Ez az egyetlen víznyerő hely a 
vár közelében (56. kép). 

Időrend 
A várra vonatkozó oklevél nincs, a korszak meg

állapításában csakis a régészeti leletekre támaszkod
hatunk. Valamennyi lelet a belső vár területéről, illet
ve annak árkából került elő. Rétegek nem alakultak 
ki, maga a kultúrréteg is rendkívül vékony volt, ezért 
a leletekkel együttesen foglalkozom. 

Az edénytöredékek közül a legjellemzőbb egy 
szürke cserépüst perem töredéke (52. kép 1, 54. kép 
52/1). A cserépüstök a X—XIII. század legjellemzőbb 
darabjai közé számítanak, ezután teljesen eltűnnek. A 
mi példányunk a késői típusok közé tartozik 
(FODOR 1975, 6-7. kép), így a XIII. századba sorol
hatjuk. Két oldaltöredék csigavonalas bekarcolása 
(52. kép 11, 12) ugyancsak Árpád-kori, bár néha át
mennek a XIV. századba is. Buda—várpalotai (HOLL 
1963, 1 — 11. és 66-69. kép), valamint hajdúszobosz
lói és nagytarcsai analógiák (PARÁDI 1963, 223, 
224, 2. kép 4, 7, 16. kép 4) a XIII. század első felébe 
helyezik a kesellőhegyieket. Hasonló korú, egy hullá
mos vonalú palack nyaktöredéke (52. kép 4, 54. kép 
52/4), több hasonló budai (HOLL 1963, 68. kép 
1—3) és soproni példány alapján (HOLL 1973, 26. 
kép 20), akárcsak egy hullámosan kivastagodó perem
töredék is (52. kép 7, 54. kép 52/7), ugyancsak sopro
ni analógiák segítségével (HOLL 1973, 25. kép 9, 26. 
kép 4, 5 stb., 27. kép 1). Két hullámvonalas díszítésű 
edénytöredék (52. kép 8, 9) korai időkre vall, de ez
úttal a XII—XIII. század már egyre ritkább példányai 
közé számítanak. A többi egyszerűbb edénytöredék 
(52. kép 2, 3, 5, 6, 10, 54. kép 52/2, 3, 10) sem mond 
ellent az eddig meghatározott időszaknak, összefog
lalóan megállapíthatjuk, hogy a kerámialeletek rész
ben visszanyúlhatnak a XII. századba, de elsősorban a 
XIII. századra jellemzőek. 

A vasleletek között a legérdekesebb egy kulcs, 
amely a várárokban került elő (53. kép 1). Az egészet 
egy lemezből alakították ki, szára hengeres alakúra 
összehajlítva, belül üreges. Fülét a lemez végén hosz-
szú, keskeny nyúlványból alakították ki, vége behajlik 
az üreges szár végébe és ott szegeccsel hozzáerősítet
ték. Hossza 19,7, a fül átmérője 5,5 cm. Ez a típus 
már a XII. században is gyakori, de hasonló a XIII. 
századból is ismert (TEMESVÁRY 1960, 200, 49. 
kép 1—13, 50. kép 1). Holl Imre szíves közlése szerint 
a kőszegi vár 1962. évi ásatásánál a XIII. századi 4. 
rétegben is került elő ilyen típusú kulcs. A másik jel
lemző leletünk egy sarkantyú, forgó taréjjal (53. kép 
17). A merev, gombos tüske az Árpád-kor korai sza
kaszát jelenti, majd a XIII. század 2. felében a mi 
példányunkhoz hasonló forgó taréj kezd elterjedni 
(KALMÁR 1971, 360). 

7 db nyílhegy is előkerült. Közülük négy azonos 
típusú (53. kép 2—5), négyzet, kör vagy rombusz ke
resztmetszettel. A három ép példány hossza 
7,05—7,70 cm között változik, a töredékes darab 
3,90 cm hosszú. Két nyílhegy (53. kép 6—7) lapos, az 
ép darab hossza 9,2 cm. Mindkét nyílhegy típus hosz-
szú életű, korukat a többi lelet alapján a XIII. század
ba sorolhatjuk. Utolsó nyílhegyünk a ritkábban elő
forduló villás típus képviselője (53. kép 16), meggör
bült szára nélkül mért hossza 7,5, szélessége 7,15 cm. 
Évszázadokon át használták, már a X. századból is 
ismert (NYÁRY 1904, 61, NAGY 1968, XII. t. 2), a 
Kesellőhegy példányát azonban a többi lelet alapján 
a XIII. századba keltezhetjük. A többi vaslelet: szegek 
és egy átlyukasztott kis pánt (53. kép 8—15, 18, 19) 
önmagukban nem korhatározók. A vasleletekről 
összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a XII., még in
kább a XIII. században készültek. 

Végül egy gyűrűt ismertetek, amelyet ugyancsak a 
várárokban találtunk (55. kép). Leírását Kolba Judit 
véleménye alapján az alábbiakban adom: anyaga 
ezüst, két vége a gyűrűfej alatt laposra elkalapálva, 
forrasztott. A kerek gyűrűfej az átlagosnál vastagabb 
lemezből készült. Szélén vésett körvonal keretezi, a 
középső mezőn két vésett madár (? ) között kétoldalt 
tüskés ágak (? ) és két vésett csillag. Az ágakat hal
vány hálódísz tölti ki. A gyűrűfej pereme csorba. 
Heraldikailag nem értelmezhető, valószínűleg család
jegyet utánoz. A gyűrűfej átmérője 2 x 1,9 cm, a pánt 
átmérője 2,3 cm. Pontos analógiáját nem találtam, de 
hasonló díszítésűeket több helyről is közölnek. A leg
jobban keltezhető gyűrűk pénzzel kerültek elő. Az 
egyik Oros (Szabolcs-Szatmáí m.) határából ismere
tes, a pénzek alapján 1240 körül rejtették el. A gyűrű-
fej négy rovátkolt kis körívvel díszített, kivitelében 
emlékeztet a Kesellőhegy gyűrűjének díszítési stílusá
ra (PARÁDI 1975, 14. kép 2). Geszti (Somogy m.) 
mellett a XIV. századba keltezhető gyűrű került elő, 
ezen apró vonalakkal ábrázolt stilizált állatalakot 
találhatunk (PARÁDI 1975, 16. kép 3). Körmendről 
ugyancsak XIV. századi gyűrűkön találkozhatunk a 
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kesellőhegyfliez hasonló díszítéssel, köztük az egyik 
madáralakot ábrázol (VATTAI 1956, 68-69, X. t. 2, 
7). Az Alföldről is több, XIV. századi, hasonló gyűrűt 
ismerünk, amelyek hasonlítanak a mi példányunkhoz, 
bár kormeghatározásuk nincs közelebbről alátámaszt
va (SZABÓ 1938, 52-54, 282, 293, 294. kép). 
Ugyancsak az Alföldről, Kelébiáról említek még egy 
XIV. századi kincsleletet, amelyben egy gyűrű és egy 
fülbevaló díszítése emlékeztet erősen stílusában a 
kesellőhegyire (TÓTH 1972, 2, 10. kép). A felsorolt 
analógiák alapján a gyűrűnk származhat a XIII. szá
zadból, de legnagyobb valószínűséggel inkább a XIV. 
századba keltezhetjük. 

A Kesellőhegy III. kis vára, a leletek alapján a XIII. 
században épülhetett. Utolsó periódusára a gyűrű 
utal, amely eszerint átnyúlt a XIV. századba. Ennél 
későbbi leletek nem ismeretesek a vár területéről. 

A vár rendeltetése 

A várnak csak a belső, kisebb részét lakták, ennek 
épületére azonban semmi nyom sem maradt fenn. De 
nem is maradhatott, mert 20—30 cm után mindenhol 
a sima szikla következett. Középen egy kis mélyedés 
pincére vall. Az árok belső oldalán habarcsos várfal 
emelkedett, a belső területen azonban még apró tör
melék alakjában sem maradt nyoma habarcsos falnak. 
A belső épület csakis fából épülhetett és mivel a külső 
vár kb. 2 méterrel magasabban fekszik, a vár előtere 
pedig további emelkedést jelent, a terep áttekintése és 
a védelem érdekében csakis toronyra gondolhatunk, 
amely középen, a pincemélyedés felett állt. 

A vár rendeltetésére megoldást keresve, el kell 
vetnünk mint lehetőséget, hogy valamely birtok köz
pontja volt. A várak általában ezt a szerepet is betöl
tötték, de jelen esetben a feltűnően kis méret még egy 
kisebb birtokhoz is kevés lett volna. De ez nem való
színű már csak azért sem, mert a messze környék az 
egész középkor folyamán a cseszneki várbirtokhoz 
tartozott (ÉRI 1969, 8. kép), .annak központja pedig 
a közismert cseszneki vár volt, a mi kis várunktól lég
távolságban alig 4 km-re, a Zöröghegy túlsó arjában. A 
Kesellőhegy kis vára bizonyára szoros összefüggésben 
állt a szomszédos nagy várral. 

Csesznek várának első említése 1300-ból ismeretes, 
de már a XIII. század 2. felében felépült, amikor a 
korábbi bakonyi erdőispánság nagy összefüggő terü-
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letű birtoka átkerült magánkézbe. Ennek birtokköz
pontját képezte a vár, egyúttal a Veszprém-Győr 
közötti útvonalat is kézben tartotta. 1326-tól királyi 
birtok, majd 1392-től ismét magánkézben találjuk. 
Pámer Nóra ásatása alapján tudjuk, hogy az első vár a 
XIII—XIV. század fordulója körül megszűnik, és a 
XIV. század elején az új vár felépítésénél a korábbi 
falaknak még az alapjait sem használják fel (MRT 4. 
74-75, PÁMER 1975,FÜGEDI 1977, 117). 

A fentiek szerint a cseszneki vár első korszaka a 
ХП1. század 2. felében lezajlott, a XIV. század elején 
pedig új birtokost kapott (a királyé lett) és gyökere
sen átépítették, jelentősen bővítették. A Kesellőhegy 
III. kis vára a cseszneki vár első korszakával párhuza
mosan működött, a XIV. század eleji változások után 
azonban úgy látszik.végleg felhagytak vele, pusztulás
nak indult. Ezt vártipológiai alapon is alátámaszthat
juk, mert a cseszneki vár első periódusát jelentő, a 
korai feudális várakra jellemző egyszerű, körülkere
kített tornyának egyszerűbb változatát jelentette a 
Kesellőhegy III. kis vára, majd a nagy szomszédvár 
XIV. század eleji, más rendszerű átépítésével már nem 
tudott lépést tartani, ahhoz képest elavulttá vált. 

Ennek a kis várnak a rendeltetése csak egy lehe
tett: útellenőrzés. A középkorban és ma is, Veszprém 
és Győr között az országút a Dudar-patak bal partja 
felett, Csesznek és Szentkirály falvakon át vezet, 
ennek ellenőrzését a Cseszneki vár, pontosan az út 
fölé magasodva, jól ellátta. A vártól Ny-ra a Bakony 
hegyvonulatai a Gerence-patak völgyéig 15 km hosz-
szúságban lezárták a közlekedés lehetőségeit. Egyet
len ,út' maradt nyitva, a Cuha-patak völgye, és éppen 
ennek ellenőrzését láthatta el a mi kis várunk. A rend
kívül keskeny, szakadékos hegyoldalakkal kísért völgy 
nem nagyon volt alkalmas közlekedésre, a Cuha-patak 
időnként megáradó vize is nehezítette ezt. Kérdés, 
volt-e egyáltalán kiépítve erre kocsiút? Jelentős for
galomra itt nem lehetett számítani, ennek megfelelő
en a Kesellőhegy III. kis vára sem volt komoly véde
lemre berendezkedve, az őrség létszáma is csekély le
hetett. Mindenesetre a völgybe benyúló, uralkodó 
helyzete révén lezárta ezt az esetleg arra tartók elől és 
így biztosította az útellenőrzés lehetőségét a Csesz
neki vár számára. A XIV. század elején a Cseszneki 
várnál bekövetkezett nagy változások úgy látszik 
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A Keseüo- és Zöröghegy földvárai, 
összesítő térkép 

Erdfesten des Kesellő- und des Zörög-Berges. 
Zusammenfassende Karte 



VORGESCHICHTLICHE UND 
MITTELALTERLICHE ERDFESTEN 

IM CUHA-TAL IM 
BAKONYWALD 

Das 460 m hohe Massiv des Bakonyszentlászló—Kesellő-
Berges und das 494 m hohe Massiv des Bakonyszentkirály-
Zörög-Berges sind nach Norden die letzten Berge des Bakony-
waldes (Abb. 1.). Die beiden Berge sind durch ein steiles, 
felsiges Tal von etwa 600 m Oberbreite abgetrennt. Sie sind 
seit 1870 als archäologische Fundstellen bekannt. Die fünf 
Siedlungen in verschiedenen Teilen der Berge stammen aus 
drei Perioden: aus der Frühbronzezeit, der Spätbronzezeit 
und dem Mittelalter. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 
zwischen 1962-1966 bzw. 1968 sind wie folgt: 

Frühbronzezeü 

Die I. Erdfeste des Kesello-Berges befindet sich auf dem 
nordwestlichen Ausläufer (Abb. 2. und 12). Das südöstliche 
Ende der Feste ist durch Doppelschanze und Graben, durch 
das sog. Eisentor (Abb. 3.), das nordwestliehe aber durch eine 
Schanze geschützt. Auf den beiden Längeseiten der Siedlung 
gibt es keine Schanze, der Bergabhang ist hier recht steil. Der 
Flächeninhalt der befestigten Siedlung ist 5,15 ha. 

Die Durchschneidung der Schanze des Eisentors ergab 
keine strukturelle Spuren. Der obere Teil der Schanze war 
von Stein bedeckt, unten kam die ursprüngliche Humus
schicht mit vielen Scherben zum Vorschein (Abb. 4 - 5 , und 
Bild 7,1-16.). Hier wurde nur ein kleiner Teil der äusseren 
Schanze untersucht, ohne Erfolg (Abb. 5.). Die nordöstliche 
Schanze der Siedlung wurde mit zwei Forschungsgräben 
durchgeschnitten, gleichfalls erfolglos (Abb. 6.). Im inneren 
Teil der Siedlung wurden mehrere kleinere Forschungsgräben 
ausgeworfen, wir fanden dabei viele Scherben, aber es büdete 
sich keine Schichtung aus, wir stiessen durchschnittlich in 
einer Tiefe von 60 cm immer auf den unberührten Boden. 
Die Funde (Abb. 7-10.) sind für die spätere Kultur von Kis-
apostag und für die frühe Periode der transdanubischen in
krustierten Kultur charakterisch, die befestigte Siedlung 
stammt aus der Durchgangsperiode zwischen den beiden Kul
turen, sie war in der mittleren Bronzezeit nicht mehr 
bewohnt. Die gleichaltrigen offenen Siedlungen liegen alle 
weiter entfernt auf flachen Gebieten (Abb. 11.), die I. Erdfes
te des Kesello-Berges war vermutlich ihr Zentrum. Diese Erd
feste war dicht bewohnt und umfangreich, deshalb ist es an
zunehmen, dass es auf den nahen flachen Gebieten neben der 
Viehzucht auch bedeutender Ackerbau getrieben wurde. 

Spätbronzezeit 

Die II. Erdfeste des Kesello-Berges nimmt die ganze Ge-
birgsebene ein, ist völlig mit Schanze umgeben, ihr Flächen
inhalt beträgt 112,53 ha. Ein 60 m langer künstlicher Damm 
führt zu ihrem südlichen Tor. Der Ursprung der anderen Öff
nungen der Schanze ist unsicher. Das innere Gebiet der 
Siedlung zeigt grosse Höhenunterschiede. Innerhalb der 
Schanze entspringt eine ergiebige Quelle, davor sind Spuren 
einer künstlichen Zisterne von 20 m langem Durchmesser. 

Auf der nordwestlichen Seite schnitten wir die Schanze in 
einer 100 m langen Strecke auf drei Orten durch. Mit der 
mittleren Durchschneidung erschlossen wir einen Flächenin
halt von 400 m 2 . Innerhalb der Schanze befand sich hier eine 
trocken gebaute Steinmauer, ihre erhalten gebliebene Höhe 
ist vont innen 100, von aussen 120-130 cm, ihre obere Bre
ite 190 cm. Die Steine der Mauer wurden von der Fläche des 
direkt davor sanft absteigenden Berghanges gesammelt. Die 
stehenden Felse wurden nicht gebrochen, so gab es keinen 

Graben. In der sich der Steinmauer anschliessenden Schanze 
fanden wir gebrannte Erde und. Holckohlenstücke, diese 
wiesen auf den ehermaligen Holzbau auf der Steinmauer hin, 
hier war aber die Rekonstruktion nicht möglich. Eine 8 m 
lange Strecke der Steinmauer fehlte wegen neuzeitlichen 
Aufwűhlens auf dem erschlossenen Ort (Abb. 13—17.) 

Auf beiden Seiten dieser grossen Erschliessung schnitten 
wir in je 40 m Entfernung mit einem 5, bzw. 1,5 m breiten 
Graben die Schanze durch, die zeigten aber nur noch aus 
Erde bestehende Feste. Hier kamen die gut sichtbaren Spuren 
des Holzbaues hervor (Abb. 18-21 . ) , die die Rekonstruktion 
der Schanze ermöglichten (Abb. 23.). Auf der nordöstlichen 
Seite der Erdfeste wurde die Schanze noch auf zwei Orten bei 
den Arbeiten des Erdwegbauens mit Bulldoser durchge
schnitten, nur einige gebrannte Erdklumper wiesen auf den 
ehemaligen Holzbau hin (Abb. 22.). Auf dem inneren Gebiet 
warfen wir dem dichten Wald anpassend viele kleine 
Forschungsgräben aus. Da kamen Scherben in verschiedener 
Quantität hervor, wir fanden kern Siedlungsobjekt. 

Die I. Erdfeste des Zörög-Berges befindet sich auf dem 
schmalen südlichen Ausläufer des Berges. Sie ist von der 
Berghöhe her von vier tiefen und breiten Gräber geschützt, 
keine Spuren von einer Schanze sind auf der Oberfläche. Auf 
beiden Seiten sind künstliche Terrassen untereinander, die 
sich auf der westlichen Seite tief hin unterziehen (Abb. 24.). 
Wir warfen auf den Terrassen neun Forschungsgräber aus, 
kein Siedlungsobjekt kam zum Vorschein, nur eine Grube, 
wir fanden aber in allen Gräbern viele Scherben (Abb. 25.). 

Die II. Erdfeste des Zörög-Berges ist von drei Seiten mit 
Schanze umgeben, aber an der südöstlichen steilen Seite be
finden sich nur zwei kurze Schanzen. Das nordwestliche von 
den drei Toren ist noch mit einer 150 m langen Vorschanze 
geschützt. Das innere Gebiet der Siedlung ist beinahe ganz 
flach, ihr Flächeninhalt beträgt 102,07 ha. 

Wir schnitten auf der Süd- und Nordseite mit einem 4 
bzw. 1 m breiten Graben die Schanze durch. Beide zeigten 
eine reine Erdschanze, die Spuren des vermutlichen Holz
baues konnten wir nicht vorfinden (Abb. 26.). Neben der 
nordöstlichen Strecke der Schanze erschlissen wir ein Gebiet 
von 120 m 2 . Die recht schwarze Kulturschicht war 100—110 
cm dick, aber hier bildeten sich keine Schichten heraus, nur 
in der westlichen Ecke des erschlossenen Gebietes, da war 
aber die weitere Erschliessung nicht möglich. In dem felsigen 
Untergrund waren viele Pfahllöcher getieft, aber deren Funk
tion gelang es uns nicht zu klären (Abb. 27.). Auf dem gan
zen Gebiet kamen zahlreiche Funde hervor, unter ihnen auch 
Mondidole, mit denen sich László Nagy in einem Auf
satz dieses Bandes befasst. Auf dem inneren Gebiet der Sied
lung warfen wir noch einige kleinere Forschungsgräber aus, 
wir fanden aber kein Siedlungsobjekt, nur auffallend weinige 
Scherben. 

Die IL Erdfeste des Kesello-Berges, die I. und die II. des 
Zörög-Berges gehörten einheitlich zur Urnenfelderkultur. Te-
üs auf Grund des Fundmaterials, teüs hypothetisch vermutet 
der Autor die Entstehung der drei Erdfesten folgenderweise. 
Die I. Erdfeste des Zörög-Berges stellt die erste Siedlung, der 
Urnenfelderkultur im Tal des Cuha-Baches dar, die im Typ 
noch an die Erdfesten aus der Bronzezelt erinnert. Die 
Wohnterrassen zogen sich wegen der Zunahme der Bevölke
rung immer mehr hinunter, die Siedlung verlor zuletzt ihren 
Schutzcharakter. Da kam es zur Errichtung der II. Erdfeste 
des Zörög-Berges und dann der II. Erdfeste des Kesello-
Berges, aber die drei Erdfesten funktionierten danach zu 
gleicher Zeit. 

121 



Die drei Erdfesten waren das Zentrum der kleineren Sied
lungen der umringenden flachen Gebiete (Abb. 49.). Der 
Verfasser macht Siedlungsgruppen änlichen Alters vom 
Gebiet Ungarns bekannt, so vom Gebiet des Bakonywaldes, 
des Balatonhochlandes, des Börzsöny- und Bükk-Gebirges. 
Die Erdfesten spielten im Leben der umgebenden Siedlungen 
landwirtschaflichen Charakters eine führende Rolle. Sie wur
den nicht gegen eindringenden Feind errichtet, sondern sie 
sind Ergebnisse einer inneren Entwicklung. Sie umfassten den 
Kreis je eines Stammes von 10 -20 km. Die ungarländischen 
Beispiele weisen darauf hin, dass diese Erdburgen wegen ihrer 
meistens verborgenen Lage, ihrer relativ grossen Höhe und 
ihres grossen Umfangs keine strategische Rolle spielten und 
sie nicht zur Kontrolle der Handelsstrassen entstanden, das 
war höchtens ihre sekundäre Aufgabe. Die urzeitlichen Erd
festen passten sich in jeder Hinsicht den Naturverhältnissen 
an. 

Der Verfasser schliesst die Viehzucht als dessen Grund 
aus, dass die befestigten Siedlungen der Spätbronzezeit auf 
den Gebirgshöhen worden waren. Die geschlossene Bewal
dung der ungarländischen Mittelgebirge, deren Höhe zwischen 
400-1000 m über dem Meeresspiegel ist, und die Buchen
wälder über 400-500 m ermöglichen die Weide nicht. Der 
grosse Umfang und die dichte Bewohntheit der Siedlungen 
bedingt eine entwickelte Pflanzenzüchtung, darauf weisen 
übrigens auch Samenfunde hin. Viehzucht und Pflanzenbau 
wurde um die sich niedriger erstreckenden, offenen Siedlun
gengetrieben. 

Die Tabelle 1. stellt die Hektar-Daten der bisher ermesse
nen ungarländischen Erdfesten der Späbronzezeit und Früh
eisenzeit, dar, aber die Karte vieler gut bekannten Erd
burgen wurde noch nicht aufgenommen, deshalb ist die Liste 
heute noch unvollkommen. 

Der Autor lenkt auf einige topographischen Änlichkeiten 
der spätbronzezeitlichen und früheisenzeitlichen Erdfesten 
die Aufmerksamkeit. Der II. Erdfeste des Keselló'-Berges 
änlich ist der vor dem Tor gebaute künstliche Damm in der 
Erdburg von Várvölgy -Kislázi-Berg. Ähnliche Terrassen wie 
in der I. Erdfeste des Zörög-Berges befinden sich in drei 
Erdburgen des Börzsöny-Gebirges, sowie im Bükk-Gebirge 
auf dem Dédestapolcsány-Verebec-Gipfel, in Westungarn auf 
Velem-St. Vid-Berg und auf dem Karlshöhe (Warischberg) in 
Sopron. Der künstlichen Zisterne der II. Erdfeste des Keselló'-
Berges ist die der Erdburg in Mátraszőlős-Kerekbikk änlich, 
die letztere ist aber grösser, gleiche befinden sich noch auf 
Pécs-Jakab-Berg und Várvölgy-Kislázi-Berg. Die Vergle-
ichung von Schanzenkonstruktionen ist heute noch auf dem 
Gebiet Ungarns nicht möglich, die sind sonst wahrschein
lich sehr verschieden. 

Der Friedhof der Siedlungen der Spätbronzezeit vom 
Zörög- und Kesellő-Berges ist noch unbekannt, das Alter der 

in der Umgebung befindlichen Grabhügel ist zur Zeit fraglich. 
Diese Erdburgen erleben die НС-Periode nicht mehr. In der 
Früheisenzeit leben noch einzelne spätbronzezeitige Erdesfes
ten auf vielen Gebieten Ungarns weiter, aber die hier publi
zierten Erdburgen entvölkern sich schon zu dieser Zeit mit 
der ganzen Umgebung des Bakonywaldes. 

Mittelalter 

Die III. Erdfeste des Kesellő-Berges befindet sich auf dem 
kleinen felsigen, über das enge Tal des Cuha-Baches her
vorragenden Bergausläufer. Die Vorburg ist durch einen 
breiten und einen schmalen Graben geschützt, ihr Flächen
inhalt ist 23 x 14 m. Das Gebiet der inneren Feste ist ungefähr 
20 x 13 m, sie wurde durch einen in Felsen geshnittenen 
Graben geschützt (Abb. 50-51.) . Die Ausgrabung erschloss 
den Unterbau einer 80-90 cm breiten Burgmauer aus gemal-
tertem Stein an der inneren Seite des Grabens der inneren 
Feste. Das innere Gebiet ist stark gewühlt, etwa ein Drittel 
davon wurde erschlossen. Keine Spuren eines Gebäudes 
kamen hervor, nur in der Mitte war eine kleine in Felsen 
vertiefte Grube mit Spuren einer Treppe, sie war vermutlich 
der Keller eines Holzgebäudes (eines Turmes? ). Die Erd
schicht war kaum 20-30 cm dick, darunter befand sich über
all natürlicher Felsen. Die Forschungsgräber auf dem Gebiet 
der äusseren Feste zeigten ein änliches Bild. 

Das Fundmateriel war ziemlich reich, aber nur auf dem 
Gebiet der inneren Feste und deren Burggrabens (Abb. 
52-55.) , alle Funde sind aus dem 13. Jh., einige Gegen
stände dennoch, z. B. der Ring stammen schon aus dem 14. 
Jh. Im Felsenbett des Bächleins unter der südlichen Seite der 
Feste sind Überreste einer eckigen Zisterne, teils mit Malter
rand herausgebildet (Abb. 56.). 

Die Feste ist urkundlich nicht erwähnt. Im Mittelalter 
gehörte die ganze Umbegung zu dem Burggut von Csesznek, 
dessen Zentrum die in einer kaum 4 km Entfernung befind
lichen Festung Csesznek war, diese kontrollierte zugleich die 
Veszprém-Győr-Strasse. Im Nordosten des Bakonywaldes 
war noch wohl der Cuha-Tal eine Verkehrsstrasse, es war aber 
infolge der Naturverhältnisse nur beschränkt passierbar. Die 
hier publizierte kleine Burg sicherte vermutlich den Abschluss 
dieser Strasse, im 14. Jh. wurde aber damit aufgehört, und 
die Burg ging fast spurlos zugrunde. 
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