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ElŐSZÓ Kis folyó kanyarog a délnyugat magyarországi dombok között Z betű ala
kot írva le, és táplálja Közép-Európa legnagyobb tavát, a Balatont. Neve 
- amelyet ennek a tájnak is adott - kétezer éve ismeretes. A rómaiak írták 
le először, de ők is már az őslakóktól tanulták. 
Az itt megtelepült emberek számára összekötötte ezt a vidéket. A szabdalt 
felszínű ősi erdőkkel borított tájon, jól járható völgyében, szárazon és ví
zen könnyen mozoghattak minden égtáj felé. így természetes módon a tör
ténelem során, e táj ember alkotta központjai legtöbbször a folyó mentén 
létesültek. 
Kiállításunk időutazásra hívja a kedves látogatót, felvillantva a Zala-vi
dék egész történelmét és bemutatva az évezredek során kialakult három 
legjelentősebb központot. 

A magyar államalapítás millenniuma alkalmával, 2000. október 20-án nyílt meg Központok a Zala mentén cím
mel a Göcseji Múzeum új állandó kiállítása. Nemzeti történelmünk nagy eseménye mellett szerényen húzódott meg 
egy másik évforduló: egyúttal múzeumunk alapításának 50 éves jubileumát is ünnepeltük. A kettő együtt segített 
bennünket abban, hogy elképzeléseink nagyobb részét megvalósíthassuk, és hogy a múzeum történetében először 
az állandó kiállításról teljességre törekvő katalógust jelentethessünk meg. A kiállítás létrejöttében meghatározóak 
voltak a Göcseji Múzeum munkatársai által Zala megye területén végzett történeti és régészeti kutatások, és azok 
a szakmai programok, melyeket a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetével és a Magyar Nemzeti Mú
zeummal együttműködve folytattunk. 

Tárlatunk az elmúlt kétezer év során a Zala folyó mentén megtelepült népek regionális centrumainak történetét 
mutatja be: a római kori Sallát (Zalalövő), a Karoling-kori Mosaburgot, amely az Árpád-korban Zalavár néven vár
megyénk központja lett, valamint a 17. században a Zala déli felét uralma alá hajtó törökkel vívott küzdelemben 
irányító szerephez jutó, majd a 18. században megyeszékhellyé alakuló, és e rangot napjainkban is őrző Zalaeger
szeget. A három nagy korszakot bemutató kiállítási egységeket ún. időalagutak kötik össze, amelyek a Zala men
te őskori, népvándorlás kori és késő középkori történetét villantják fel. 

A Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával készítettük el a kiállítás eredeti tárgyi- és dokumentumanya
gát feldolgozó katalógust, amelyet egyaránt szántunk az érdeklődő közönségnek és a muzeológus szakmának. 

A kiadvány szerkezete követi a kiállításét: az egyes korszakok önálló fejezetként jelennek meg, a fejezetek két 
részből, történeti tanulmányból és tárgyleírásból, azaz a tényleges katalógusból állnak. Az összefoglaló tanulmá
nyokat a forgatókönyvírók - Száraz Csilla, dr. Redő Ferenc, dr. Szőke Béla Miklós, dr. Vándor László, dr. Kvassay 
Judit, Béres Katalin és Megyeri Anna - írták. 

A régészeti és történeti tárgyak, dokumentumok leírásai egységes szerkezetűek, a legfontosabb muzeológiai 
adatokat: a tárgy vagy dokumentum megnevezését, korát, származási helyét, méretét, leltári számát, valamint rö
vid ismertetését tartalmazzák. Terjedelmi okokból nem készítettük el a makettek, rekonstrukciók és az archív fény
képekről készített fotónagyítások leírásait, csupán néhány másolat esetében - pl. csáfordi aranykorongok, zalavári 
kőemlékek - tettünk kivételt. A katalógus így is mintegy 1100 tárgy, tárgycsoport és történeti dokumentum bemu
tatását tartalmazza. 

A tárlat első öt termében látható régészeti tárgyak leírását a vitrinek sorrendjében, míg az utolsó háromban -
mely Zalaegerszeg újkori történetét illusztrálja - a termek falszámai alapján, növekvő sorrendben tanulmányozhat
ja az érdeklődő. Mind a tanulmányokat, mind a katalógust fekete-fehér - többnyire a kiállításban is szereplő - ása
tási- és műemlékeket ábrázoló felvételek, archív fényképekről készült reprodukciók, valamint tárgyfotók illusztrál
ják. 

Az egyes fejezetek végén az értekezésekhez és a meghatározásokhoz felhasznált, valamint a téma további tanul
mányozásához ajánlott irodalmat is találnak az olvasók. 

Remélem, hogy katalógusunkat olvasói akár a kiállítás megtekintése közben, akár munkájuk során haszonnal 
tudják forgatni. 

Dr. Vándor László 
múzeumigazgató 
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Száraz Csilla 
KÖZPONTOK AZ ŐSKORBAN 

A Zala völgyében előkerült őskori leletek nagy je
lentőségűek a Nyugat-Dunántúl, illetve annak tágabb 
földrajzi régiója, a Kárpát-medence őstörténete szem
pontjából. Kiállításunk első időalagútjában öt vitrin 
mutatja be a Zala-mentének ezt az időszakát. A bemu
tatott települések kivétel nélkül fontos központok vol
tak az őskor egy adott szakaszában. E rövid tanulmány 
a vidék őstörténetének vázlatos összefoglalását adja. 

Zala megyében az eddigi egyetlen őskőkori (paleo
lit) lelőhely az egykori zalaegerszegi téglagyár terüle
tén talált településmaradvány. A feltárt lösztelepen tü
zelési nyomok jelezték a több tízezer évvel ezelőtt itt 
élt őskőkori ember tanyahelyét. A rétegekből néhány 
kis méretű pengemaradvány, korabeli állatok csontjai 
kerültek elő. 

Az újkőkor (neolitikum) elején (kb. Kr.e. 6000) 
gyökeresen megváltozott az élet. Az őskőkorban a jég
korszak mostoha természeti viszonyai nagy területeken 
csak kisebb embercsoportok megélhetését tették lehe
tővé. A középső kőkorban (mezolitikum) fokozatosan 
a maihoz hasonlóvá vált az éghajlat, a növény- és állat
világ. Az újkőkorban így megtörténhetett a gyűjtöge
tésről az élelemtermelésre való áttérés, amit neolitikus 
forradalomnak is hívunk. Ebben a korszakban jött lét
re a mai típusú életmód: lehetővé vált az időjárástól 
független, tartós letelepedés, kialakult a termelő gaz
dálkodás. A legelső földműves közösségek Kisázsia, 
Mezopotámia termékeny területén alakultak, és hatá
suk innen sugárzott ki és jutott el a Dél-Balkánon ke
resztül a Kárpát-medencébe is. 

A mezolitikumban itt élő népcsoportok (bár régé
szeti nyomuk mindeddig nem került elő) a fejlődésnek 
feltételezhetően azon a szintjén álltak, hogy képesek 
voltak átvenni a hozzájuk déli irányból érkező új isme
reteket. Legvalószínűbb, hogy a Balkán-félsziget irá
nyából észak felé mozgó, ismeretlen létszámú népcso
portok már kész formában hozták magukkal a neoliti
kus vívmányokat, és a helyi lakossággal szimbiózisban 
alakították ki területünkön is az első földműves közös
séget, a Starcevo-kultúrát. 

Az eddigi kutatásokból az is kitűnik, hogy ez a vi
dék fontos szerepet játszott a neolitikus vívmányok 
Európa más területei felé történő továbbításában. A 
Starcevo-kultúra életének egy fiatalabb szakaszában új 
déli hatások érték az itt élő embereket, ők pedig to
vábbadták az újabb ismereteket az északabbra lévő te
rületek népességének (ez lett a legkorábbi vonaldíszes 
kerámia kultúrája), így az északabbra lévő területek la

kossága is áttért a földművelő-állattartó életmódra. A 
kutatók között ma már általánosan elfogadott nézet 
szerint Közép-Európa nagy részének neolitizációja ép
pen innen kiindulva zajlott le, így a Dunántúlt másod
lagos neolitizáló centrumnak tekintik. 

A kiállítás I. vitrinjében bemutatott leletek Gellén-
háza-Városrét lelőhelyről származnak. A Starcevo-
kultúra elterjedési területének egészét vizsgálva a Gel-
lénházán feltárt településrészlet ennek a közösségnek a 
legészakibb lelőhelye. Gellénháza Zalaegerszegtől 12 
km-re található délnyugati irányban. E helyen 1990-
1996 között folytatott feltárást Horváth László András 
és H. Simon Katalin. Megfigyeléseikből tudjuk, hogy 
az itt élők a vízhez közeli településen oszlopos szerke
zetű, tapasztott agyagfalú házakban lakhattak. Erre 
utalnak a hulladékgödrökben előkerült nagyméretű, ki
égett agyag házfaldarabok, és az azokon lévő karó és 
oszloplenyomatok. A gabonatermesztés bizonyságául 
szolgál az edénykészítésnél az agyaghoz soványító 
anyagként kevert pelyva, és néhány sarlóbetétként 
használt kőeszközön megfigyelhető ún. sarlófény. Az 
állattartásról a talaj pusztító hatása következtében csak 
kevés égett állatcsont-darab, ül. fogtöredék árulkodik. 
A gellénházi telep kultikus életére a kiállítás belépő 
vitrinjében elhelyezett, női alakot formáló idol (kulti
kus szobrocska) töredéke és az I. vitrinben lévő agyag 
oltártöredékek utalnak. 

A legkorábbi vonaldíszes kerámia kultúrái neve te
rületünkön a dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája 
(a továbbiakban DVK). Ez a művelődés a kora és kö
zépső neolitikum során kiindulópontja és tevékeny ré
sze volt annak a hatalmas kulturális egységnek, ame
lyet európai vonaldíszes kerámia kultúraként tart szá
mon a kutatás, és amely az Atlanti-óceán partjától a 
Dnyeszterig terjedő területen mutatható ki. A DVK te
lepein a széles, mélyen bekarcolt vonalakkal díszített, 
jellegzetes formájú edények képviselik azt az edénytí
pust, amelyről az egész kultúrkör a nevét kapta, ez 
egyben a vonaldíszes kerámiájú csoportok közti „ro
konság" bizonyítéka is. 

A kiállítás П. vitrinjében bemutatott Zalaegerszeg-
Andráshida-Gébárti-tó lelőhelyen 1989-ben kezdődtek 
a feltárások Horváth László András és H. Simon Kata
lin vezetésével. A lelőhelyen több őskori kultúra lele
tanyagát is megtalálták. A telep életének virágkora a 
DVK egy fiatalabb csoportjának (Keszthely-csoport) 
idejére tehető. Itt a házak között és mögött sorakoztak 
a munkagödrök és más munkahelyek, ahol a kerámia 
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SZÁRAZ CSILLA 

égetése, a kő-, csont- és faeszközök gyártása folyt. A 
különféle gabonafajtákat az épületektől távolabb, de a 
település közvetlen közelében termesztették. Elsősor
ban szarvasmarhát tenyésztettek, a juh, a kecske és a 
sertés tartása csak másodlagos szerepet játszott gazdál
kodásukban. A feltárók kutatásai, terepbejárásai alap
ján a DVK andráshidai telepe nem állt egymagában. A 
lelőhelyek hatalmas félkörben csatlakoztak egymáshoz 
Kálócfa-pusztától a Gébárti-tó melletti településen, 
majd Kaszaházán keresztül mai ismereteink szerint 
egészen Nekeresdig. Hasonló jelenség Közép-Európá
ban több helyről ismert, de a Dunántúl területén ezzel 
rokon településrendszert még nem regisztráltak. El
képzelhető, hogy az említett lelőhelyek a Szentmárto-
ni-patak, a Zala és a Nagypáli-patak mentén egy folya
matosan odébb költöző népesség időszakosan lakott te
lepüléseinek láncolatát képviselik. Ennek a közösség
nek jelentős leleteit Kustánszegen is felszínre hozta a 
kutatás, az innen előkerült szépen díszített tálat a vit
rinben is láthatjuk. 

A Kr.e. 5. évezred kezdetén Zalában is megtelepe
dett népességet egy Tolna megyei lelőhelyéről nevez
ték el lengyeli kultúrának. Ez a népesség edényeit szí
vesen festette vörösre, később a fehér festés is megje
lent. Kialakulásában a helyi őslakosság és egy újabb 
déli népcsoport, a Sopot-kultúra játszott szerepet. Kiál
lításunkban e kultúra leleteit nem mutattuk be külön 
vitrinben, mert ugyan sok településük ismert megyénk
ben, de lelőhelyeiken mindmáig jelentősebb feltárás 
nem folyt. A terepbejárások alapján Zala megye észa
ki részén ez a népesség is egyenletesen sűrűn telepe
dett meg. Zalaegerszeg határában a két nagy vízfolyás, 
a Zala és a Válicka partján több nagy kiterjedésű, in
tenzív lelőhelyük található, elképzelhető, hogy a két 
folyó összefolyása stratégiai fontosságú is lehetett, me
lyen a lakosság többsége koncentrálódhatott. 

A következő korszak, a rézkor (Kr.e. 4000-2500) 
során az élet ismét jelentősen átformálódott. Pontosan 
ki nem deríthető okok - éghajlati változások, egyéb 
külső tényezők - miatt a megtelepedett földművelő 
életmóddal szemben a pásztorkodó, állattenyésztő élet
forma került túlsúlyba. A rézkori pásztorok szarvas
marhát, juhot, kecskét és sertést neveltek, de természe
tesen a földműveléssel sem hagytak fel. Az eddigi ku
tatások alapján úgy tűnik, hogy a Dunántúlon a pász
torkodó életmód nem lett oly mértékben domináns, 
mint a mai Kelet-Magyarországon. Itt a termelés alap
ját az állattenyésztés túlsúlyával jellemezhető mező
gazdaságban láthatjuk. 

A réz mindennapos használata először adott az em
ber kezébe, komoly, masszív használati eszközöket. 
Az új nyersanyag meghatározta a munka minőségét, 
kereskedelmi cikké vált, a belőle készített eszközöket 

birtoklók számára biztosította a gazdagságot és a hatal
mat. A réz egyúttal az értékfelhalmozás eszközévé is 
lett. A társadalom tagozódása a társadalmi élet szigorú 
szabályait hozta létre. A rézkori sírokból kitűnik, hogy 
a tehetősebb embereket gazdagabb tárgyakkal temették 
el. A férfi sírokba az edényeken kívül hosszú kőkése
ket, obszidián nyílhegyeket, agancs- és kőbaltákat, bu
zogányt, réz- és aranyékszereket helyeztek. A női sí
rokba az edényeken kívül főleg korong, vagy hasáb 
alakú kagyló- vagy mészkőgyöngyöket, réz- és ara
nyékszereket tettek. Itt a Zala mentén a társadalom dif
ferenciálódásának ékes bizonyítéka a Zalaszentgrót 
melletti Csáford Bagota nevű határrészében 1952-ben 
előkerült két aranykorong (Ш. vitrin). Ezekről - nem 
utolsósorban az időközben fellelt európai párhuzamok 
alapján - a kutatás bebizonyította, hogy méltóságjel
vényként szolgáltak. Középső rézkori viselőiket joggal 
tarthatjuk egy-egy nagyobb terület lakossága különös 
tiszteletben álló tagjainak, a környéken élő nagycsalád 
vagy nemzetség vezetőinek. A kincslelet előkerülése 
tehát, még ha áttételesen is, egy területi központ köze
li meglétét bizonyítja. A csáfordi lelőhely fekvése, 
stratégiai helyzete - egy magas fennsíkon a Zala folyó 
É-D-i völgye fölött - tovább erősíti ezt a feltevést. 

A kiállításon látható, Zalaegerszeg környékén elő
került rézcsákányok közelebbi lelőhelye és leletössze
függései nem ismertek, de a hasonló típusú tárgyak ta
núsága alapján a középső rézkorban használhatták 
őket. 

A rézkor, csakúgy, mint a fentebb megismert neoli
tikum, korszakokra oszlik. A korai rézkort a Dunántú
lon a magyar kutatás a lengyeli kultúra kései szakaszá
val indítja. Az Andráshida melletti Gébárti-tó lelőhe
lyen a lengyeli kultúra kései szakaszának leleteit is 
megtalálták a feltárók. A rézkor következő szakaszá
nak (középső rézkor) meghatározó kultúrája, jól elkü
löníthető régészeti egysége a Balaton-Lasinja kultúra, 
amelyet éppen a Balaton környékén végzett topográfi
ai kutatások során lehetett Magyarországon meghatá
rozni. A kutatók között több vélemény is kialakult: az 
egyik elképzelés szerint ez a megelőző lengyeli kultú
rából jött volna létre, a másik szerint délről érkező nép
csoportok) hozták volna magukkal az addigitól gyö
keresen eltérő új ismereteket. A legvalószínűbb azon
ban a két nézetet ötvöző elképzelés, miszerint a Bala
ton-Lasinja kultúrát kialakító népcsoportok egy része 
feltehetőleg a Balkán északi és középső vidékéről ván
dorolt a Dunántúlra. Az ismeretlen létszámú bevándor
ló népesség itt ötvöződött a késő-lengyeli etnikummal, 
aminek során már a balkáni jellegű anyagi kultúra ju
tott érvényre. A Göcseji Múzeum gyűjtőterületére 
másfélszáz ilyen lelőhely esik, ebből hat Zalaegerszeg 
területén van, öt pedig a Zala magaspartján fekszik. 
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Magaslati településük is ismert Csácsbozsok-Homok-
csúcs lelőhelyről. A Balaton-Lasinja és rokon kultúrá
inak népessége egy hatalmas Dél-Németországtól 
Észak-Boszniáig terjedő térséget lakott. Anyagi kultú
rájuk jellegzetességei a grafittól feketén csillogó edé
nyek, a nagyméretű, kettőskúpos tálak, a puttonyedé
nyek és a kis, díszített korsók, melyek a kiállítás rézko
ri vitrinjében is láthatók. Ékszereik közül a korong ala
kú, kis domborításokkal díszített aranycsüngők emel
kednek ki. A fent már említett csáfordi lelet - amely 
szőlő-aláforgatáskor került elő - ehhez a kultúrkörhöz 
köthető. A kultúra házairól a kis-balatoni ásatásokon 
felszínre került faalapozás-nyomokból rendelkezünk 
ismeretekkel. Zalavár-Basaszigeten M. Virág Zsuzsa 
trapéz és deltoid alakú kiscsaládi házak nyomaira buk
kant. Az épületek látszólagos rendezetlenség benyo
mását keltve, szabálytalan távolságra feküdtek egy
mástól, irányításuk azonban egyező volt. 

A középső rézkor következő szakaszában a Bala
ton-Lasinja kultúrát az ún. tűzdelt-barázdás díszű kerá
mia kultúrája váltotta fel. A népesség nevét kerámiája 
jellegzetes díszítéséről, a mészbetéttel kitöltött tűzdelt 
barázdákról kapta. E Közép-Európa felől érkező né
pesség jellegzetes kerámiadíszítési technikájának az 
előzményei már korábban kialakultak a Kárpát-meden
cétől északnyugatra, Morvaországban és talán Szlová
kia nyugati felében is. Az új népességgel a mai régész 
számára is jól érzékelhető változások következtek be. 
A sűrű településhálózatot rendkívül ritka megtelepedés 
váltotta fel, ennek okát egy hirtelen klimatikus válto
zásban kell keresni. Zala megye É-i részén az eddig is
mert 13 lelőhely zöme a Válicka és a Zala völgyében 
helyezkedik el. Településeik többsége (Becsvölgye-
Barabásszeg, Söjtör-Ürükert, Gutorfölde-Magyarós) 
stratégiai pontokon, magas dombtetőkön található. Et
től éppen a Zalaegerszeg területére eső három telep 
(Neszele-Ságod-alja-dűlő, Andráshida-Gébárti-tó, Za-
labesenyő-Sziget-domb) tér el. A kultúra települései 
nagyrészt még feltáratlanok, így a korszak központjai 
között sem szerepelnek. Ebben az időben, a középső 
rézkor végén készülhetett a Becsvölgye-Barabássze
gen előkerült díszes idol-töredék. Zalavár-Mekenyén 
két rézékszer társaságában egy rézöntő tégely került 
elő. Ezek Magyarország eddigi legkorábbi ilyen jelle
gű leletei. Másik jelentős lelőhelyük Bak község mel
lett vált ismertté, ahol vallási tevékenységgel összefüg
gő áldozati gödröket tártak fel. Ezekben a helyi fém
műves tevékenységet bizonyító öntőtégelyek, valamint 
agyagpecsétlők voltak. 

A középső és a késő-rézkor átmeneti korszakának 
ma még sok nyitott kérdése van. Eddigi ismereteink 
alapján a Protoboleráz-Badeni kultúra idején vált elő
ször egységessé a Kárpát-medence anyagi kultúrája. 

Az ún. protoboleráz horizont leletei az ország egész te
rületén előkerültek, több lelőhelyét Zala megyéből is 
ismerjük már (Keszthely-Fenékpuszta-Nádgazdaság, 
Misefa-TSZ-istállók), azonban - eddigi ismereteink 
szerint - a megye belső területei, elsősorban a Göcsej, 
a késő-rézkor legelső periódusában lakatlanok voltak. 
Itt a Badeni kultúra klasszikus időszakában is csak 
gyér megtelepedéssel számolhatunk. A kis-balatoni 
feltárások során ugyanakkor bebizonyosodott, hogy ez 
a mikrorégió gazdagabb a kultúra leleteiben. A környé
ken feltárt lelőhelyek alapján rövid életű, egyrétegű te
lepüléseik voltak, lakóik a földfelszínre épített házak
ban éltek. Lakóhelyükön különböző háziipari tevé
kenységet (szövés-fonás, edénykészítés stb.) folytat
tak, falvaik körül földműveléssel és állattartással fog
lalkoztak. Táplálékukat a vadászatokon elejtett állatok 
gazdagították. Edényművességük legjellegzetesebb 
darabjai a pontsorral és bekarcolt vonalakkal díszített 
tálak, magasfülű mericék, kétosztatú tálak és az ún. 
halbárka alakú edények. Temetkezéseik tagolt társa
dalmi struktúrát tükröznek. A késő-rézkort lezáró 
kosztoláci kultúra idejéből csak egy fenékpusztai urna
sírt ismerünk a megyéből. 

A rézkor-bronzkor átmenetének időszaka ma még 
nem rekonstruálható Zala megye területén. Nem tud
juk, hogy a Badeni kultúra korszaka milyen módon ér
hetett véget, és kik lakták a vidéket ezután. Az első ko
rabronzkori kultúra (Kr.e. 2500 körül), melynek lelete
it Zala megye területén megtalálták, a Somogyvár-
Vinkovci kultúra volt. E déli eredetű népesség lelőhe
lyeit sokáig csak a Dél-Dunántúlról (Tolna-, Baranya-
és Somogy megyéből) ismertük. Az utóbbi évek kuta
tásainak legjelentősebb feltárása volt a börzöncei, ahol 
Bondár Mária a Somogyvár-Vinkovci kultúra települé
séhez tartozó hulladék- és agyagkitermelő gödröket 
tárt fel. Ezekben a kultúra jellegzetes edényeit találta 
meg: seprűs díszítésű, ujybenyomkodásos díszű faze
kak, egyfülű bögrék, talpas tálak, az akkori háztartás 
szinte teljes edénykészlete. A legjelentősebb és ebből a 
koraszakból a mai napig unikális lelet egy négykerekű 
kocsi agyag modellje volt, amely elé még az igába fo
gott szarvasmarhák miniatűr agyag mását is megalkot
ta készítője. (Az első kocsi-modelleket a rézkorból is
merjük: a híres budakalászi és szigetszentmártoni lelet 
a Badeni kultúra idejéből valók.) A börzöncei feltárá
son a két igavonó szarvasmarha mellett nagyon sok kis 
állatszobrocska (juh, sertés, marha, kutya) került nap
világra. Mindezek az állattartás, a fejlett közlekedés és 
kereskedelem bizonyítékai. 

Valószínűleg a kutatás hiányosságaira vezethető 
vissza, hogy a Zala és a Válicka közötti terület a kora
bronzkor e szakasza idején ma még fehér foltként je
lentkezik. A megye déli felében a Somogyvár-Vinkov-
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ci kultúrához sorolhatók azonban a közelmúltban elő
került új lelőhelyek: Nagykanizsa-Inkei-sírkápolna és 
Muraszemenye-Aligvári-mező települési objektumai. 

A bronzkor következő korszakai sem probléma
mentesek vidékünkön. Főként azért, mert hiányoznak a 
leletek. A Dunántúl nagy részén a Somogyvár-Vinkov-
ci kultúrát a kisapostagi kultúra váltotta fel. E kultúra 
leletei legnyugatabbra azonban csak a Kis-Balaton te
rületéről ismertek. A középső bronzkorban a Dunántú
lon domináns mészbetétes edények kultúrája leleteivel 
hasonlóképpen állunk. Az ezt hordozó népesség szál
lásterülete szintén a Kis-Balaton mocsarainál ért véget. 
Feltételezések szerint ettől nyugatra ezt a hatalmas te
rületet erdőség fedte. Az időbeli hiátus után a középső 
bronzkor végéről ismerünk újabb, megbízhatóan datál
ható leleteket (Kr.e. 1400 körül), ezek a legkorábbi 
hsalomsíros kultúra emlékei. Nevét a népesség temet
kezési szokásáról kapta. Az eltemetett gazdagabb sze
mély, főnök sírja fölé nagy halmokat emeltek. Ilyen 
halomsíros temetkezést ismerünk Keszthely határából 
(Keszthely-Sömögyei-dűlő). A legkorábbi halomsíros 
korszak települését Horváth László tárta fel Eszter-
gályhorváti határában. 

A bronzkor egyik legfontosabb lelőhelye a kiállítás
ban bemutatott zalaszentiváni Kisfaludi hegy (IV. vit
rin). A leletanyag a legkorábbi halomsíros kultúrától 
egészen a vaskorig terjedő időszakot öleli át. A korai 
halomsíros korszak leleteit egy, az Esztergályhorváti-
ban megtaláltakhoz hasonló bütyöklábas kis bögre és 
egy nyomottgömbös hasú, szalagfüles kis edényke 
képviseli. Ennek a két zalaszentiváni leletnek a párhu
zamai Ausztria és Nyugat-Szlovákia területére vezet
nek. 

A vitrinben látható szép bronzleletek (kartekercsek) 
a bronzkor ún. koszideri horizontjából valóak. Az ilyen 
típusú kincsek az egész Kárpát-medencében népektől 
és törzsektől függetlenül a régi, középső bronzkori és 
az új, halomsíros elemeket ötvöző egységes bronzmű-
vesség bizonyítékai. 

A halomsíros kultúra népe a Kr.e. 13. századra Ma
gyarország nagy részét benépesítette. Igen sok lelőhe
lyét regisztrálták már Zala megyében, az elmúlt évek 
ásatásai során több falujuk részlete is napvilágra került. 
Gelseszigeten egy mocsaras-vizenyős terület jól véd
hető, szigetszerű kiemelkedésén egy nagy épületből 
(20x10 m) és több hulladékgödörből álló településüket 
tárta fel Horváth László. Hasonló, földművelő-állattar
tó, falusias jellegű település feltárása fejeződött be Mu-
raszemenyén. 

A Kr.e. 12. században egy újabb, északról-észak-
nyugatról származó népesség alakította át a térség 
anyagi kultúráját, melynek tipikus leleteit szintén meg
találjuk a Kisfaludi hegyen. A korábbi halomsíros és az 

azt követő urnamezős korszak között azonban nem 
húzhatunk éles határvonalat. Ezt a vitrinben látható 
petőhenyei és zalaszentmihályi urnák is bizonyítják. 
Ezek az edények mind a halomsíros, mind pedig a ko
rai umamezős kultúra jegyeit magukon viselik. Az ur
namezős kultúra népessége a Dunántúlt vonta fennha
tóság alá, kapcsolataik a mai Ausztria felé mutatnak. 
Kultúrájukra a bronztárgyak - fegyverek, használati 
eszközök és ékszerek - nagy tömegben való előállítása 
és a hamvasztásos temetkezési mód általánossá válása 
a jellemző. A lelőhelyen előkerült kerámialeletek nagy 
része párhuzamba állítható jelentős alsó-ausztriai és 
szlovéniai lelőhelyek leletanyagával, így elmondhat
juk, hogy leleteink nagy részét a közép-duna-vidéki ur
namezős kultúra anyagába sorolhatjuk (behúzott pere
mű, turbántekercses tálak, kúpos nyakú urnák, félgöm
bös tálak, bevagdalt bordadíszes nagyobb edények, sí-
kozott peremű tálak, ujjbenyomkodásos peremű edé
nyek). A házi kerámia legkedveltebb darabja az egy
szerű, hordó alakú, kihajló szájperemű fazék durván 
kidolgozott, seprőzött fallal, mely a zalaszentiváni 
anyagban is megtalálható. A telepről előkerült orsó
gombok általános jellemzője a jól eldolgozott felület, 
színük fekete, ritkábban barna. A katalógusban szerep
lő orsógombokat nem lehet konkrét kultúrához kötni, 
hisz ez a bronzkorban általánosan használt tárgy volt. 
Orsógombok a halomsíros kultúra telepeiről is ismer
tek, ugyanakkor nagyon gyakori tárgytípus az urname
zős kultúra lelőhelyein és a Hallstatt kultúra települé
sein is. így a különféle típusok leletösszefüggés nélkül 
nem köthetők határozottan egyik kultúrához sem. 

A Kisfaludi hegyen előkerült, a vitrinben látható Y-
bordás bronzbalta jellegzetes késő-bronzkori darab, az 
ívelt élű lándzsahegy öntőformája kronológiailag szin
tén ide illeszthető, és a baltához hasonlóan az umame
zős korszakba sorolható. 

A magaslati településekkel és azok építésének oka
ival foglalkozó Nováki Gyula a késő-bronzkori-kora
vaskori földvárak között vizsgálta a Zalaszentiván-
Kisfaludi hegyen találhatót is. A felmérések alapján 
3,50 ha alapterületével a késő-bronzkorban a Nyugat-
Dunántúl egyik központi települése volt. A magaslati 
telepek és a körülöttük csoportosuló, alacsonyabban 
fekvő, azonos korú nyílt telepek kapcsolatát már Patek 
Erzsébet is feltételezte. A Kisfaludi hegy esetében No
váki Gyulának lehet igaza, aki szerint a késő-bronzko
ri földvárak egy-egy kisebb körzet lakosságának állan
dóan lakott központjai voltak. Elgondolása szerint az 
alacsonyabb fekvésű, nyíltszíni telepek mezőgazdasági 
termékekkel látták el a földvár lakóit, ugyanakkor az itt 
élők ipari cikkeket kaptak és támadás esetén a várba 
menekülhettek. Ez egyben egy tagolt társadalmi struk
túrát, alá- és fölérendeltséget feltételez. Megerősíteni 
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látszik ezt Zalaszentiván esetében a lelőhelyről szár
mazó lándzsa-öntőforma, ami bronzöntésre utal. 
Ugyanakkor a környéken lévő, alacsonyabban fekvő, 
nyíltszíni telepek feltételezett sora csak további terep
bejárásokkal bizonyítható. A Kisfaludi hegy lábánál 
eddig mindössze egy késő bronzkori lelőhelyről tud
unk. Petőhenyén három urnasírt tárt fel Patay Pál. (A 
temetési urnaként használt edények a bronzkori vitrin
ben láthatóak.) Zala megye területén több fontos ma
gaslati, erődített település is ismert a késő bronzkorból, 
melyek szintén az urnamezős kultúra idején élhették 
virágkorukat: Balatonmagyaród-Hídvégpuszta, Ke-
mendollár-Várdomb, Keszthely-Fenékpuszta, Oltárc-
Márkihegy, Pölöske, Rezi-Vár, Zalakoppány-Aszalte-
tő. 

A Kr.e. 800-as évektől a Dunántúl nyugati és észa
ki részeit a közép-európai Hallstatt kultúra keleti ágá
nak népessége foglalta el. Ez a legtöbb esetben tovább 
használta az urnamezős kultúra földvárait, magaslati 
településeit, vagy újakat létesített. A Dunántúlon Sop-
ron-Burgstall, Nagyberki-Szalacska, Pécs-Jakabhegy 
volt a legfontosabb centrum. A zalaszentiváni Kisfalu
di hegyen is tovább folyt az élet, erről tanúskodnak 
azok a cserepek, melyek Nováki Gyula ásatásának 
eredményeként kerültek a Göcseji Múzeumba. Zala 
megyében a korszak eddig ismert legfontosabb lelőhe

lye - amely egyben törzsi központ is lehetett - Zala
szántó-Tátika. Itt a kultúra földvára és a vár alatt kiala
kított halomsíros temetője is ismert. Társadalmilag ta
golt világuknak megmaradt lenyomatait képezik a 
nagy méretű sírhalmok alá temetett előkelők gazdag 
sírjai. Fémtárgyaik közül jellegzetes kardjaik, fibuláik 
(dísztűik), nyakpereceik emelkednek ki, a sírba helye
zett urnákat, tálakat grafitozással díszítették és festet
ték is. Keszthely környékén több fontos lelőhelyük is
mert, így Fenékpusztán is. A megye más területein 
igen kevés a Hallstatt kori lelet, nyugati, északnyugati 
felében a terepbejárások alapján lokalizálhazó lelőhely 
is kevés. Ennek okát történeti tényekben kereshetjük: 
ezen a területen gyér lakossággal számolhatunk, a vi
dék nagy részét erdő borította. A szaporodó feltárások 
azonban még növelhetik e gyér lakosság leletanyagát, 
hisz a Zalaegerszeghez tartozó Andráshidán is csak az 
ásatás alkalmával kerültek elő ennek a korszaknak a le
letei. 

A Hallstatt korszak Zala megyei lelőhelyinek kis 
száma és szerény kutatottsága fehér foltként hagy le
nyomatot a kora vaskor és a késő vaskor határán. A 
Hallstatt kor vége (Kr.e. 7. század) és a legkorábbi, 
már névről is ismert népesség, a kelták (Kr.e. 4. szá
zad) megjelenése között területünkön lényeges időbeli 
hiatus van. Ennek áthidalása a további kutatások és ér-

Zalaszentiván - Kisfaludi hegy, késő bronzkori földvár 
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tékelő elemzések feladata lesz. 
Az antik források által már emlegetett, így az őskor

ban elsőként néven is nevezhető népesség, a kelták in
váziója az Alpoktól északra levő területekről kiindulva 
kezdődött el Dél- és Kelet-Európa felé. A Kr.e. 4. szá
zad eleji expanziójuk során nemcsak Itáliát vették cél
ba, hanem délkeleti irányba is támadást indítottak. Ek
kor szállták meg a Rába és a Balaton közti térséget. A 
Kárpát-medence később kiindulópontként szolgált a 
további területek, a Balkán-félsziget és az ókori Gö
rögország ellen irányuló hadjáratukhoz (Kr.e. 278-
277). Delphoi kirablása után a kelták egy csoportja 
Kis-Ázsiában telepedett meg, másik részük azonban 
visszatért a Kárpát-medencébe. Az előkerült leletek 
között néhány jellegzetes görög tárgy és utánzataik is 
alátámasztják, hogy a vidékünkön letelepedő kelták 
egy része megjárhatta Görögországot. A Kr.e. 4. száza
di invázió a Dunántúl északi felét juttatta a kelták ke
zére. A megyében több korai kelta lelőhelyet ismerünk 
(Zalaegerszeg-Andráshida, Zalaszentmihály, Cser-
szegtomaj, Rezi, Keszthely). A vitrinben (V. vitrin) be
mutatott tárgyak is ezt a harciasabb, korai korszakot 
idézik. A harci eszközök között míves darab az andrás-
hidai kard, kidolgozott markolata emberi alakot min
táz. Ilyen fegyvert csak a társadalom felső rétegéhez 
tartozó törzsi vagy katonai arisztokrácia tagjai birto
kolhattak. A jellegzetes kelta edénytípusok reprezen

tálják a híres svájci lelőhely alapján La Tène kultúrá
nak is hívott kelta leletanyagot. 

A Kr.e. 3. század első harmadában bekövetkezett 
második hullám, vagyis a Balkán felé irányuló támadás 
után a Kárpát-medencében a helyzet konszolidálódott, 
a kelta lakosság életében békés évtizedek következtek. 
A megelőző korai vaskor kutatottságával ellentétben a 
késő vaskor, a kelták kultúrája jól ismert megyénkben, 
nemcsak a feltárt temetők és települések száma magas, 
hanem ezek értékelő elemzése, történeti összefüggé
sekbe helyezése is megtörtént, ami Horváth László 
nevéhez kötődik. Kutatásai alapján tudjuk, hogy vidé
künkön a kelták ún. nyíltszíni telepeket hoztak létre, 
földbe mélyített házakban éltek. Falusias jellegű tele
püléseiken fő foglalkozásuk az állattenyésztés és a 
földművelés volt, de emellett jelentős ipari tevékeny
séget is folytattak (fazekasság, vas- és bronzfeldolgo
zás). 

A korszak végére gazdaságuk és társadalmuk kitel
jesedett, latinul oppidumnak nevezett földváraikat -
melyek egyben ipari és törzsi központok is voltak - a 
Dunántúl több pontjáról ismerjük (Velemszentvid, 
Süttő, Pécs-Jakabhegy, Budapest-Gellérthegy stb.). A 
Zala folyó mentén hasonló erődítésről nincs tudomá
sunk, ezen a területen minden bizonnyal egy társadal
mi-gazdasági téren elmaradottabb törzsük élhetett. Bé
kés hétköznapjaiknak a római hódítás vetett véget. 
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1. TEREM 

Katalógus 

Belépő vitrin 
Újkőkor: Kr.e. 6000-4000 
Starcevo-kultúra: Kr.e. 6000-5500 

Idol • Starcevo-kultúra 
Agyagból formált, vörösesbarnára 
égett, pelyvával soványított, tömör, 
zsírfarú idol töredéke. A melleket két 
kis plasztikus bütyök jelzi. A fej és a 
lábak letörtek 
Gellénháza 1. szelvény 8/90. objek
tum 
4,1x4,7x5,8 cm* 
GM.R.99.7.1. 
Simon 1994, Abb. 1, la-c 

I. vitrin 
Újkőkor: Kr.e. 6000-4000 
Starcevo-kultúra: Kr.e. 6000-5500 

1. Nehezék • Starcevo-kultúra 
Barna színűre égetett, homokkal sová
nyított, több ponton átfúrt, körte alakú 
agyagnehezék. 
Gellénháza 2. szelvény 6/91. objek
tum 
9,5x6,8 cm 
GM.R.99.7.4. 
Simon 1996, Abb. 10/5 

2. Függesztőedény • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, vi
lágosbarnára égett, pelyvával soványí
tott, enyhén tölcséres nyakú, gömbös 
testű, profilált aljú függesztőedény. A 
hasvonalon 3 függesztőfül, pereme tö
redezett. Kiegészített. 
Gellénháza 20. szelvény 8/93. objek
tum 
10,8x7,8x13 cm 
GM.R.99.1.11. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 6/1 

3. Csőtalpas kehely 
Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, 
szürkésbarna, pelyvával soványított, 
jó égetésű, alacsony csőtalpon álló, 
enyhén behúzott peremű kehely. A le
kerekített hasvonalon kis bütyök. Kie
gészített. 
Gellénháza 2. szelvény 6/91. objek
tum 
10x8x6-6,5 cm 
GM.R.99.1.2. 
Simon 1996, Abb. 10/6 

4. Csőtalpas kehely 
Starcevo-kultúra 

Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, pelyvával soványított, jó égetésű, 
alacsony csőtalpon álló kehely. A has 
törésvonalán apró bütyök. 
Gellénháza 2. szelvény 6/91 objektum 
8,2x9,5x6 cm 
GM.R.99.1.1. 
Simon 1996, Abb. 10/4 

5. Pohár • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, vi
lágosbarna, pelyvával soványított, 
vastag falú, profilait aljú kis pohár. 
Gellénháza 16. szelvény, rábontás 
4,5x6x4,6-5,2 cm 
GM.R.99.1.10. 

6. Tál • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, pelyvával soványított, jó égetésű, 
gömbszelet alakú. 
Gellénháza 2. szelvény 19/91. objek
tum 
3x10x6 cm 
GM.R.99.1.6. 
Simon 1996, Abb. 10/1 

7. Oltártöredék • Starcevo-kultúra 
Valószínűleg négyszögletű oltár egyik 
sarkának töredéke az alacsony lábbal. 
Agyagból készült, vörösesbarna, pely
vával soványított. Az oltárlap a láb 
közelében átfúrt. Oldalán széles, 
mély, ferdén bekarcolt vonaldíszek 
vannak. 
Gellénháza 5. szelvény 15/91. objek
tum 
4,5x6,5, oltárlap 7x4,9 cm 
GM.R.99.7.3. 
Simon 1994, Abb. 1, 3a-b 

8. Oltártöredék • Starcevo-kultúra 
Valószínűleg négyszögletű oltár egyik 
sarkának töredéke az alacsony lábbal. 
Agyagból készült, vörösesbarna színű, 
fekete bevonatos. Az oltárlapot a láb 

mellett függőlegesen átfúrták. 
Oldalán széles, mély, ferdén bekarcolt 
vonaldíszek vannak. 
Gellénháza 2. szelvény 6/91. objek
tum 
2,9x5,4, oltárlap 8,3x7,8 cm 
GM.R.99.7.2. 
Simon 1994, Abb. 1, 4a-b 

9. Tál • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, vö
rösesbarna, pelyvával soványított, 
durva felületű, kissé szabálytalan, for
dított csonkakúp alakú, alacsony talp-
gyűrűn álló kis tál. Oldalán 3 apró bü
työkdísz. 
Gellénháza, 22-23. szelvény 64/94. 
objektum 
8,6x13,3x4,5 cm 
GM.R.99.1.16. 

10. Tál • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, vö
rösesbarna, néhol fekete foltos, pely
vával soványított, fordított csonkakúp 
alakú, enyhén profilait aljú tál, oldalán 
apró bütykökkel. 
Gellénháza 16. szelvény, rábontás 
6,5-7x15x7 
GM.R.99.1.9. 

11. Tál • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
násszürke, homokkal soványított, jó 
égetésű, gömbszelet alakú tál, alja 
profilált. 
Gellénháza 2. szelvény 6/91. objek
tum 
4,3x15,3x7 cm 
GM.R.99.1.3. 
Simon 1996, Abb. 10/2 

12. Tál • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, vö-
rörsesbarna, pelyvával soványított, 
egyenetlen felületű, gömbös testű 
mély tál. 
Gellénháza 16. szelvény, rábontás 
10,9x15,5x10 cm 
GM.R.99.1.8. 

13. Tárolóedény • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, pelyvával soványított, vastagfalú, 
jó égetésű, nagy méretű tárolóedény. 
Pereme ujjbenyomkodásokkal tagolt, 
nyomott gömb alakú, testét két vízs
zintes sorban kétosztatú bütykök dí
szítik. 
Gellénháza 1-2 szelvény 6/90-91. ob
jektum 
22,5x22-23x18 cm 

14 
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GM.R.99.1.5. 
Simon 1996, Abb. 10/9 

14. Tál • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, pelyvával soványított, egyenesen 
levágott peremű, szabálytalan gömb
testű, alja felé egyenesen szűkülő, 
profilait aljú mély tál. 
Gellénháza 4. szelvény 25/91. objek
tum 
18x22,5x15 cm 
GM.R.99.1.13. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 8/13 

16. Tál • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, vö
rösesbarna, pelyvával soványított, 
enyhén behúzott peremű, gömbös tes
tű, profilait aljú, vastagfalú, nagyobb 
méretű tál, oldalán négy közepes mé
retű bütyökkel. 
Gellénháza 4. szelvény 25/91. objek
tum 
15,4x19-20x8,5 cm 
GM.R.99.1.7. 
Simon 1996, Abb. 10/7 

17. Tárolóedény • Starcevo-kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, pelyvával soványított, jó égetésű, 
nagyméretű tárolóedény. Pereme ujj-
benyomkodásokkal tagolt, felületét 
apró barbotinok díszítik. Teste nyo
mott gömb alakú, alja profilált. 
Gellénháza 2. szelvény 6/91. objek
tum 
23,5x21,5x21 cm 
GM.R.99.1.4. 
Simon 1996, Abb. 11/5 

П. vitrin 
Újkőkor: Kr.e. 6000-4000 
Dunántúli vonaldíszes kerámia 
kultúrája (DVK): 
Kr.e. 5500-5000/4800 

1. Kőbalta • újkőkor 
Kaptafa alakú kőbalta, felülete szépen 

megmunkált, csiszolt. 
Nova-Fényes-dűlő 
10,7x2,4x3,2 cm 
GM.R.52.41.7. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 3/18 

2. Kőbalta • újkőkor 
Hosszúkás, ívelt oldalú kőbalta, egyik 
végén csúcsos élben, másik végén la
pos ütőfelületben végződik. 
Nova-Fényes-dűlő 
8,1x3,2x2,6 cm 
GM.R.52.41.6. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 3/17 

3. Kréta • újkőkor 
Kréta (mészkő) újkőkori objektumból. 
7,5x4,5 cm 
Ismeretlen helyről 
Ltsz. nélkül 

4. Miniatur edény • DVK 
Agyagból készült, kézzel formált, vö
rösesbarna, pelyvával és homokkal so
ványított, jó égetésű, kis méretű, kissé 
szabálytalanul megformált szopókás 
edényke. 
Gellénháza 4. szelvény 30/91. objek
tum 
3,8x3,7x2,8 cm 
GM.R.99.7.5. 

5. Fazék • DVK 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, helyenként szürke foltos, pelyvá
val soványított, bomba alakú edény, a 
hasvonal fölött kiöntővel, 3 sorban bü
työkkel díszítve, oldalán formázás
nyomokkal. 
Gellénháza 27. szelvény 103/96. ob
jektum 
16x12,5x7,5 cm 
GM.R.99.2.3. 
Simon 2001, Abb. 6/la-c 

6. Kis tál • DVK 
Agyagból készült, kézzel formált, vi
lágosbarna, homokkal és pelyvával 
soványított, jó égetésű, mély bütyök
fogós tál. 
Zalaegerszeg-Andrashida, Gébárti-tó 
V/9, szelvény llb/90. objektum fölött 
7,5x10x7 cm 
GM.R.94.28.327. 

7. Arcos edény • DVK 
Agyagból készült, kézzel formált, 
szürke, pelyvával soványított, közepes 
minőségű, enyhén tölcséres nyakú, 
széles, sekély vonaldíszekkel díszített 
arcos edény felső részének töredéke. 
Az edény meglévő vállán egyenes és 
enyhén ívelt vonaldíszek látszanak. 
Az arcot (szájat, szemet) is a széles, 

sekély vonaldíszekkel érzékeltette a 
fazekas. 
Zalaegerszeg-Andrashida, Gébárti-tó 
V/2, szelvény rábontása, a 2. objek
tum keleti peremén 
12x10,2 cm 
GM.R.90.3.272. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 9/11 

8. Kónikus tál • DVK 
Agyagból készült, kézzel formált, sö
tétszürke, téglavörös foltos, homokkal 
soványított, vékonyfalú, közepes mi
nőségű, fordított csonkakúp alakú tál, 
patkó alakú bekarcolt motívumokkal 
díszítve. 
Kustánszeg-Lisztessarok 
5,5x15,5x4 cm 
GM.R.90.21.2. 
Kalicz 1991, Abb. 6/4 

9. Mély tál • DVK 
Agyagból készült, kézzel formált, vi
lágosbarna, kerámia-zúzalékkal sová
nyított, vékony falú jó égetésű mély 
tál. Oldalán 3 soros bekarcolt cikk-
cakk díszítés van. 
Gellénháza 27. szelvény 103/96. ob
jektum 
8,2x12x6,5 cm 
GM.R.99.2.1. 
Simon 2001, Abb. 5/1 a-b 

10. Fazék • DVK 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, belül fekete, pelyvával soványított, 
jó égetésű ún. „bombaalakú" edény, a 
hasvonalon kiöntővel, cikk-cakk vo
nalban elhelyezett kétosztatú bütykök
kel. 
Gellénháza 27. szelvény 103/96. ob-
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jektum 
17,5x15,5x8 cm 
GM.R.99.2.2. 
Simon 2001, Abb. 6/2a-c 

11. Mély tál • DVK 
Agyagból készült, kézzel formált, 
szürke színű, pelyvával soványított, jó 
égetésű, enyhén simított felületű, kis
sé profilált aljú tál. 
Gellénháza 27. szelvény 103/96. ob
jektum 
10,2x16,5x8,5 cm 
GM.R.99.1.17. 
Simon 2001, Abb. 5/3a-c 

12. Mély tál • DVK 
Agyagból készült, kézzel formált, 
szürke, pelyvával soványított, csonka
kúp alakú mély tál. Kissé szabálytalan 
megformálású. Fele részben kiegészí
tett. 
Gellénháza 27. szelvény 103/96. ob
jektum 
8,6x15,5x6 cm 
GM.R.99.7.10. 
Simon 2001, Abb. 5/2a-b 

13. Kőeszközök • újkőkor 
16 db dunántúli radiolitból készített 
kész és félkész pattinték, magkő és 
szilánk. 
Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárti-tó 
V/9, szelvény 
3-5 cm 
GM.R.92.1.12-28. 

III. vitrin 
Rézkor: Kr.e. 4000-2500 
Balaton-Lasinja kultúra: 
Kr.e. 4000-3500  

1. Miniatűr edény • Balaton-Lasinja 
kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, durva, csillámos homokkal sová
nyított, miniatűr edény. Pereme ella
posodik, két helyen átfúrt, nyaka 
hosszú, hengeres, válla domború, hasa 
éles töréssel hangsúlyozott, ezután az 
edény az alja felé egyenletesen szűkül. 
Gellénháza 11. szelvény 35/92. objek
tum 
3,5x2,3x1,5 cm 
GM.R.99.7.7. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 22/1 

2. Agyagkanál • Balaton-Lasinja kul
túra 
Barna és sötétszürke, homokkal sová
nyított, kiváló égetésű, rövid, kónikus 
nyélcsövű, kisméretű, kerek, öblös fe
jű agyagkanál. 
Gellénháza 5. szelvény ÉK 15/91. ob

jektum 
5x4x2,5 cm 
GM.R.99.7.9. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 22/8 

3. Korsó • Balaton-Lasinja kultúra 
Barna, szürke foltos, durva, csillámos 
homokkal soványított egyfülű korsó. 
Teste bikónikus, a hasvonalon rövid, 
függőleges, vékony bekarcolásokkal 
díszített. A fül enyhén a perem fölé 
emelkedik, és a hasvonal felett végző
dik. 
Gellénháza 19. szelvény 35/93. objek
tum 
12,3x8x5 cm 
GM.R.99.3.3. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 21/6 

4. Korsó • Balaton-Lasinja kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, fe
kete színű, homokkal soványított, 
közepes falvastagságú korsó. Pereme 
vékony bevagdalásokkal irdalt, nyaka 
enyhén kihajló, hasvonalán éles törés, 
majd teste az edény az alja felé egyen
letesen szűkül. Füle hiányzik, a meg
maradt fülcsonk a hasvonal fölött van. 
Nagykapornak-Padári elágazás 
14x7x5,5 cm 
GM.R.85.2.1. 
Horváth L A., 1991 

5. Aranykorongok • (másolat), 
rézkor 
1. korong 
1 mm vastag kerek korong, közepén 
háromszögben elrendezett 42 mm át
mérőjű kúpos dudorral. Szélét hárma
sán körbefutó trébelt pontsor díszíti. A 
korong felső harmadában csúcsával a 
középpont felé néző, alapjával a szél-
díszítmény belső pontsorára támasz
kodó kettős trébelt pontsorból képzett 
ékalakú díszítés látható. Az ékalakban 
összefutó szárak közül a belső a szél-

díszítményhez csatlakozik, a külső 6 
cm hosszú kettős pontsorral képzett 
talpban végződik. A körcikket két 
egymást keresztező kettős pontsoros 
egyenes négy mezőre osztja. Három 
mezőben négy pontból álló ferde 
négyszög látható. E díszek az ékalakú 
pontsor külső oldalán a talpak felett is 
megismétlődnek kisebb méretben. A 
felerősítő lyukpárt a trébelt részt met
sző egyenesek végződésében helyez
ték el. A korong világossárga arany, jó 
megtartású, a dudorok az elvékonyo-
dás miatt behorpadtak, az egyik pedig 
átlyukadt. Súlya 81,6 g. 

2. korong 
A kisebbik korong széle kissé hullá
mos, háromsoros körbefutó trébelt 
pontsorral díszített. A korongot díszí
tő 30 mm átmérőjű kúpos dudorok el
helyezése azonos az elsőével. A ko
rong felső harmadában a széldíszít-
mény felező pontjából kiinduló, a kö
zéppont felé tartó ferde négy-négy tré
belt, össze nem érő, ékalakú egyene
sek láthatók. A két egymással szembe
nálló lyukpár a díszített rész alapján 
foglal helyet. Jó állapotú, sárga arany, 
széle helyenként hiányos. Súlya 59 g. 
Csáford-Bagota 
1. korong átm.:12,5; 2. korong átm.: 
10,5 cm 
MNM.38.1958.1-2. 
Korek 1960/a, 27-33, Taf. VI-VII. 
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6. Agyagkanál • Balaton-Lasinja kul
túra 
Szürkésbarna, durva homokkal sová-
nyított, hengeres nyélcsövű, kerek, 
öblös fejű agyagkanál. 
Gellénháza 11. szelvény 35/92. objek
tum 
8,5x7x4,6 cm 
GM.R.99.7.8. 

7. Csésze • Balaton-Lasinja kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, 
szürke, homokkal soványított, jó ége-
tésű, bikónikus testű, kétfülű csésze. 
A peremből induló szalagfül a vállvo-
nalra támaszkodik;. Alja enyhén omp-
halos-os kiképzésű. 
Gellénháza 17. szelvény 44/92. objek
tum 
7,5x7,8-8x3,5 cm 
GM.R.99.3.11. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 26/1 

8. Csésze • Balaton-Lasinja kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, 
szürke színű, homokkal soványított, jó 
égetésű, fordított csonkakúp alakú 
csésze. Pereme enyhén megvastag
szik, egyenesen levágott és vízszinte
sig kihajlik, teste kissé szabálytalan. 
Alja omphalos-os kiképzésű. 
Gellénháza 11. szelvény 35/92. objek
tum 
5-5,8x10,5-11x5 cm 
GM.R.99.3.2. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 22/6 

9. Fazék • Balaton-Lasinja kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, a 
világosbarnától a sötétszürkéig terjedő 
színekben foltosra égett, durvahomok
kal soványított kétfülű fazék. Nyaka 
enyhén szűkül, hasa lágy élben törik, 
alja csonkakúpos. A nyak és a has kö
zött két kisnyílású függőleges szalag
füle van. 
Pórszombat-Medes 1. szelvény 1. gö
dör 
18,8-19,9x13x10 cm 
GM.R.99.3.1. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 
27/16 

10. Rézcsákány • rézkor 
Ellentett élű (egyik vége hosszanti ék
ben, a másik pedig vízszintesen ella
posodó, élben végződik), nyéllyukas 
rézcsákány, közepe a lyukkal együtt 
lapított keresztmetszetű. 
Ismeretlen helyről 
23,7x5,4 cm 
GM.R.52.13.1. 

11. Rézcsákány • rézkor 
A csákány egyik fele a nyéllyuknál le
törött, valószínűleg az egész darab el
lentett élű lehetett. A megmaradt fél 
hosszanti ívelt ékben 
végződik. 
Zalaegerszeg-Vasútállomás 
16,3x4,8 cm 
GM.R.54.26.1. 

12. Tál • Balaton-Lasinja kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, szürke foltos, homokkal soványí
tott, nagyméretű, mély tál. Pereme be
felé hajlik és kissé szabálytalan, nyaka 
rövid, válla lágyan hangsúlyozott, tes
te az edény alja felé egyenletesen szű
kül. 
Gellénháza 11. szelvény 35/92. objek
tum 
18-20x28,5x14,2 cm 
GM.R.99.3.9. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 
21/11 

13. Fazék • Balaton-Lasinja kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, szürke foltos, kaviccsal soványí
tott, ettől érdes felületű, hordóalakú 
edény. A hasvonal lágy töréssel hang
súlyozott, fölötte két függőleges hur
kafül. 
Gellénháza 16. szelvény 40/92. objek
tum 
25,5x15x15 cm 
GM.R.99.3.10. 
Horváth-Simon, sajtó alatt, Abb. 23/8 

IV. vitrin 
Bronzkor: Kr.e. 2500-9-8. sz. 
Késő bronzkor: Kr.e. 14-9-8. sz. 
(Halomsíros kultúra, Urnamezős 
kdúa) 

1. Karvédő tekercs • Kr.e. 14. sz. 
Bronz. Tizenháromszor körbecsavaro
dó lapos, kívül domború huzalból áll, 
melynek két vége egyszer vissza van 
sodorva. A huzal domborodó élén 
néhol még kivehető a vésővel sűrűn 
bevágott vonalkázás. 
Zalaszentiván-Kisfaludi hegy 
Egy-egy kör átm. 6,5 cm; huzal sz. 0,5 
cm, h. 14 cm 
GM.R.53.40.4. 
Bóna 1958, Taf. VI. 

2. Karvédő tekercs • Kr.e. 14. sz. 
Bronz. Három és félszer körbecsava
rodó széles lemezből áll, két vége el
vékonyodik s egy-egy szögletes ke
resztmetszetű huzalból álló, nyolcszo
rosán csavarodó spirálisban végződik. 
Az egyik spirális közepébe széthajtott 

szöggel ötszemű lánc van erősítve. A 
tekercset képező lemez közepén borda 
fut végig, az egyik oldalán egyenes 
vonalban vezetett poncolt pontsorral, 
a másik oldalán hasonló technikával 
hosszan elnyúló háromszögekkel van 
övezve. 
Zalaszentiván-Kisfaludi hegy 
Egy-egy kör átm. 12 cm; lemez sz. 3,4 
cm; lánc h. 10,7 cm 
GM.R.53.40.2. 
Bóna 1958, Taf. VI. 

3. Karvédő tekercs • Kr.e. 14. sz. 
Bronz. Három és félszer körbe csava
rodó széles lemezből áll, két vége el
vékonyodik és egy-egy kerek kereszt
metszetű huzalból álló, hatszor csava
rodó spirálisban végződik. Az egyik 
spirális közepébe széthajtott szöggel 
háromszemű lánc van erősítve. A te
kercset képző lemez közepén végig 
fut egy borda, ennek egyik oldalát 
egyenes vonalban vezetett poncolt 
pontsor, másik oldalát hasonló techni
kával készített hosszan elnyúló há
romszögek övezik. 
Zalaszentiván-Kisfaludi hegy 
Egy-egy kör átm. 10 cm, lemez sz. 3,8 
cm, lánc h. 6,5 cm. 
GM.R.53.40.1. 
Bóna 1958, Taf. VI. 

4. Karvédő tekercs • Kr.e. 14. sz. 
Bronz. Négyszeresen körbecsavarodó 
széles lemezből áll, két végén egy-egy 
ellapított huzalból kiképzett, három
szorosan körbecsavarodó spirális van. 
Zalaszentiván-Kisfaludi hegy 
Egy-egy kör átm. 7 cm; lemez sz. 2,4 
cm 
GM.R.53.40.3. 
Bóna 1958, Taf. VI. 

5. Köpüs balta • Urnamezős kultúra 
Bronz. A balta pereme alatt egy vízs
zintes, és abból kiindulva két vagy 
több függőleges elmosódott borda 
van, leginkább az Y-alakú bordával 
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díszített egyéb darabokhoz sorolható 
típus. Pereméhez egy kis fül csatlako
zik. Éle kissé ívelt, csorba. 
Zalaszentiván-Kisfaludi hegy 
11,4x4,6 cm; köpü átm. 3,3 cm 
GMR.53.40.5. 

6. Edény • Urnamezős kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, szürkésbarna, homokkal és apróra 
tört kerámiazúzalékkal soványított, 
egyenetlen külső felületű, majdnem 
teljesen egyenes oldalfalú hengeres 
edényforma, az edény felső harmadá
nak vonalában 5 ferde bütyökkel dí
szített. 
Zalaszentmihály (?) 
13x13x11 cm 
GM.R.70.25.9. 

7. Turbántekercses díszű csupor 
Urnamezős kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, fé
nyes, fekete, homokkal és apróra tört 
kerámiaszemcsékkel soványított, ki-
hajló peremű, ívelt nyakú, nyakban 
kissé összeszűkülő (ún. ,,S"-profilú), 
szabályos, nyomottgömbös hasú, az 
egész hasfelületen ferde hosszanti 
kannelúrákkal, ún. turbántekercses dí
szítéssel borított csupor. Füle letörött, 
kiegészített. A fülcsonk alapján a pe
remből induló, a perem fölé emelke
dő, a vállvonalra támaszkodó szalag-
füle volt. 
Zalaszentmihály (?) 
7,5x8,5x4,8 cm 
GM.R.70.25.12. 

8. Lándzsa öntőmintája 
Urnamezős kultúra 
Téglalap alakú kő, laposra csiszolt da
rab, bele hosszúkás, ívelt élű lándzsa
hegy negatívja van vésve. 
Zalaszentiván-Kisfaludi hegy 
21x9,2x6,1 cm 
GM.R.58.4.1. 

9. Agyag orsógombok • késő bronz
kor 
a. Világosbarna, szürke, foltos, ho
mokkal soványított orsógomb. 
2,8x4,0 cm 
GM.R.88.4.1. 

b. Bikónikus, középbarna orsógomb. 
1,9x3,0 cm 
GM.R.88.4.2. 

с Kónikus orsógomb, homokkal so-
ványítva. 
1,9x4,0 cm 
GM.R.88.4.3. 

d. Szabálytalan kúp alakú, fekete fé
nyezett orsógomb. 
1,8x3,4 cm 
GM.R.88.4.5. 

e. Bikónikus, homokkal soványított, 
középbarna orsógomb. 
2,4x3,3 cm 
GM.R.88.4.6. 

f. Szürkésbarna, bikónikus, 
polírozott felületű orsógomb. 
3,0x4,3 cm 
GM.R.88.4.7. 

g. Bikónikus, barnás színű, függőleges 
kannelúrákkal díszített orsógomb. 
2,4x3,2 cm 
GM.R.88.4.8. 

h. Bikónikus, szürkés színű, homok
kal soványított orsógomb. 
2,9x3,4 cm 
GM.R.88.4.9. 

i. Bikónikus, sötétszürke, polírozott, 
homokkal soványított orsógomb. 
2,7x2,8 cm 
GM.R.88.4.10. 

j . Kisméretű, kónikus, alul kannelú
rákkal díszített orsógomb. 
1,5x2,2 cm 
GM.R.88.4.11. 

k. Szürkés színű, homokkal soványí
tott, kónikus orsógomb féltöredéke. 
2,7x4,0 cm 
GM.R.88.4.12. 

1. Szürkésbarna, bikónikus, polírozott 
orsógomb. 
3,8x3,6 cm 
GM.R.88.4.13. 

m. Szürkésfekete, bikónikus, políro
zott felületű orsógomb féltöredéke. 
3,0x3,7 cm 
GM.R.88.4.14. 

n. Világosbarna, bikónikus, homokkal 
soványított orsógomb. 
1,3x2,3 cm 
GM.R.88.4.15. 

o. Fekete színű, bikónikus orsógomb. 
3,3x3,4 cm 
GM.R.88.4.16. 

p. Világosbarna színű, kúp alakú, ho
mokkal soványított orsógomb. 
3,6x3,8 cm 
GM.R.88.4.17. 
Zalaszentiván-Kisfaludi hegy 

10. Urna • késő halomsíros kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, 
szürke, itt-ott kisebb felületen barna 
foltos, homokkal és apróra tört kerá
miaszemcsékkel soványított, enyhén 
kihajló, lekerekített peremű, ívelt, 
nyakban kissé összeszűkülő, rövid 
nyakú, vállban kiszélesedő, öblös, az 
alja felé egyenletesen szűkülő falú sű
rűn díszített urna. A nyak alatt kétol
dalt egy-egy alagútfül. Díszítése: A 
vállvonalon két körbefutó, párhuza
mosan bekarcolt vonal között ferde 
sraffozás fut. Az urna hasának felső 
részén cikk-cakk alakban körbefutó, 
szintén két párhuzamosan bekarcolt 
vonal között ferde sraffozás, illetve 
néhány helyen beszurkált díszítés. A 
hasvonal íve és az edény alsó harmada 
pedig, nagyméretű, ferdén sraffozott 
háromszögekkel díszített. A hosszanti 
alagútfül és a vállvonal közötti rész 
sraffozott és bekarcolt vonalakkal kü
lön is hangsúlyozott. 
Zalaszentmihály (?) 
29x29x13 cm 
GM.R.70.25.3. 

11. Urna • Urnamezős kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, vö
rösesbarna, barna, nagyobb, összefüg
gő felületen sötétszürke foltos, ho
mokkal és apróra tört kerámiaszem
csékkel soványított, enyhén kihajló, 
egyenetlenül eldolgozott, lekerekített 
peremű, hosszú, kúpos nyakú, éles 
hasvonalú, tehát bikónikus testű, az 
alja felé egyenletesen szűkülő. 
Zalaszentmihály (?) 
40x22-23x12,5-13 cm 
GM.R.70.25.2. 

12. Csésze • késő halomsíros kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, szürkésbarna, foltosra égett, ho
mokkal és apróra tört kerámiaszem
csékkel soványított, jól eldolgozott fe
lületű, enyhén kihajló, lekerekített pe
remű, nyakban összeszűkülő, éles has-
törésű, a talpa felé egyenletesen szű
külő aljú, kettőskúpos szalagfüles csé
sze. Füle a peremből indul és a hasvo
nalra támaszkodik. 
Petőhenye 1. sír 
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8,4x11x4 cm 
GM.R.75.8.4. 

13. Tál • késő halomsíros kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, bar
na, szürkésbarna foltos, homokkal és 
apróra tört kerámiaszemcsékkel sová-
nyított, enyhén kihajló peremű, rövid 
nyakú, ívelt, lágy töréssel hangsúlyo
zott hasvonalú szimmetrikusan bikó-
nikus testű urna. A hasvonal alatt egy 
kis lefelé álló fogóbütyök van. 
Petőhenye 1. sír 
20x23x9 cm 
GM.R.75.8.2. 

14. Tál • késő halomsíros kultúra 
Nagy tál. Agyagból készült, kézzel 
formált, sötétszürke, homokkal és ap
róra tört kerámiaszemcsékkel sová-
nyított, rossz anyagú edény, felülete 
nincs jól eldolgozva. Enyhén kihajló 
peremű, nyakban kissé összeszűkülő, 
lágyan kidomborodó hasú és ívelten 
szűkülő aljú tál, a vállvonalon két fo
góbütyökkel. 
Petőhenye 3. sír 
10,5x25x7,5 cm 
GM.R.75.8.7. 

15. Tál • késő halomsíros kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, sö
tétszürke, homokkal és apróra tört ke
rámiaszemcsékkel soványított, kihaj
ló, rövid nyakú, lekerekített peremű, 
lágy töréssel hangsúlyozott vállú, az 
alja felé egyenletesen szűkülő aljú na
gyobb méretű tál. 
Petőhenye 2. sír 
10x27x8,5 cm 
GM.R.70.26.2. 

16. Tál • késő halomsíros kultúra 
Agyagból készült, kézzel formált, sö
tétszürke, homokkal és apróra tört ke
rámiaszemcsékkel soványított, rossz 
anyagú, kónikus testű, egyenesen le
vágott, alig behúzott peremű, rövid 
nyakú, az alja felé egyenletesen szű
külő, enyhén profilait aljú tál. 
Petőhenye 1. sír 
13x31,5x9 cm 
GM.R.75.8.3. 

V. vitrin 
Vaskor: Kr.e. 9-8. sz.- Kr. szül. 
Kelta kor: Kr.e. 4. sz.- Kr. szül. 

1. Antropomorf markolatú kard 
kelta 
Kovácsoltvas kard emberalakot for
mázó markolattal. 
Zalaegerszeg- Andráshida 
44,6x4,4 cm 

GM.R.50.1.1. 
Horváth 1987/a, 129, Fig. 53-54 

2. Vaskés • kelta 
Nagy méretű vaskés gombos végű 
markolattal. A markolat ívben törő, a 
penge felé eső harmadán is kettőskó-

nikus, gombszerű megvastagodás van. 
Pengéje széles, lapos, éle íves, dom
ború, foka enyhén homorú. 
Ismeretlen helyről 
36x6 cm 
GM.R.70.27.1. 
Horváth 1987/a, 133 

3. Ezüst érem • kelta 
Egyik oldalán fejet, másik oldalán lo
vat ábrázoló ezüst érem. 
Ismeretlen helyről 
átm. 2,5 cm 
GM.R.70.25.8. 
Horváth 1987/a, 133, Fig. 55 

4. Kard • kelta 
Kovácsolt vas, két helyen is meghajlí
tott, markolattüskés, széles pengéjű 
kétélű vaskard. A penge közepén 
plasztikus borda fut. Anyaga rossz mi
nőségű, erősen korrodált. 
Zalaegerszeg-Pózva, Homokbánya 
69,5x4,8 cm 
GM.R.70.36.2. 
Horváth 1987/a, 129, Pl. 39/3 

5. Lándzsa • kelta 
Zalaegerszeg-Pózva, Homokbánya 
Kovácsolt vas levélalakú lándzsahegy 
kerek átmetszetű köpüvel. Erősen kor
rodált, kiegészített, méretei hozzáve
tőlegesek. 
26x8,6 cm 
GM.R.76.36.1. 
Horváth 1987/a, 131, Pl. 39/7 

6. Vaskard • kelta 
Kovácsolt vas, markolattüskés, széles 
pengéjű kétélű vaskard. A penge kö
zepén plasztikus borda fut. A csapott 
váll minkét oldalán kis derékszögű be
vágás látszik. 
Zalaszentgrót 
77,5x5,6 cm 
GM.R.70.25.5. 
Horváth 1987/a, 132, Pl. 39/4 

7. Bronz lánc • kelta 
Kerekded, közel azonos méretű bronz 
szemekből álló nyaklánc. 
Zalaegerszeg-Andráshida 
74 cm, karikák átlagos mérete 0,4 cm 
GM.R.55.7.17. 
Horváth 1987/a, 129 

8. Bronz karperecek • kelta 
a. Félköríves átmetszetű vékony bronz 
drótból készített nyitott karperec. Az 
egyszerű bronz drótot három helyen 
ovális, hosszanti megvastagodással 
hangsúlyozták. 
Zalaegerszeg-Andráshida 
6x5,3 cm 
GM.R.55.7.9. 
Horváth 1987/a, 129, Pl. 38/8 

b. Egyszerű bronz drótból készített, 
nyitott. 
Zal aeger s zeg-Andráshida 
átm. 5,8 cm 
GM.R.55.7.10. 
Horváth 1987/a, 129, PL 38/9 

с Kissé deformált, lapított, kiszélese
dő végű, kopottas nyitott bronzkarpe
rec. 
Zalaegerszeg-Andráshida 
átm. 6,3 cm 
GM.R.55.7.12. 
Horváth 1987/a, 129, Pl. 38/4 

d. Bronz karperec 
Kiszélesedő, lapítottra kalapált végű, 
nyitott bronzkarperec. 
A bronzdrót több helyen kerekded 
megvastagodással hangsúlyozott, a 
nyitott vége felé bevésett díszítés lát
ható. 
Zalaegerszeg-Andráshida 
átm. 5,6 cm 
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GM.R.55.7.11. 
Horváth 1987/a, 129, Pl. 38/5 

e. Ovális keresztmetszetű huzalból ké
szített, egymásba futó végű, hat he
lyen „V"-alakú bevágásokból álló vo
nalcsoporttal díszített nyitott bronz 
karperec. 
Zalaegerszeg-Andráshida 
4,9x5,8 cm 
GM.R.55.7.13. 
Horváth 1987/a, 129, Pl. 38/6 

f. Zárt, hengeres átmetszeni bronzkar
perec. 
A zárt kör egy részletét 3 körbefutó 
mélyen bevésett vonallal díszítették, 
ezzel kívánták érzékeltetni az egykor 
használt nyitható karperec záródását, 
átm. 6,1 cm 
Zalaegerszeg-Andráshida 
GM.R.55.7.8. 
Horváth 1987/a, 129, Pl. 38/10 

g. Nyitott, kissé ovális, tömör, ún. ba-
bosdíszű karperec. 
Zalaegerszeg-Andráshida 
7,5x5,9 cm 
GM.R.55.7.2. 
Horváth 1987/a, 128. Pl. 38/7 

9. Korsó • kelta 
Agyagból készült, szürkésbarna, vö
rös törésű, csillámos homokkal sová-
nyított, éles hasvonalú, szimmetriku
san bikónikus testű korongolt korsó. 

Kihajtó nyaka hiányzik, csak csonk
ban maradt meg. Külső felületén ko-
rongolás nyomok, a hason egy mé
lyebb hornyolás látható. 
11,2x5x7,1 cm 
Ismeretlen helyről 
GM.R.53.28.1. 
Horváth 1987/a, 129 

10. Lencsetestű palack • kelta 
Agyagból készült, korongolt, világos
barna, szürke foltos, csillámos ho
mokkal soványított, éles hastörésű, 
lencsetestű palack. A vállon két mély 
barázda fut körbe, a kihajtó perem 
alatti rész és a nyak középvonala pe
dig határozott bordával hangsúlyozott. 
Zalaszentgrót 
22,2x13,5x10,5 cm 
GM.R.70.25.6. 
Horváth 1987/a, 132, Pl. 39/10 

11. Grafitos csupor • kelta 
Agyagból formált, korongolt, fekete, 
grafitos soványítású, hengeres testű, 
durva, egyenetlen felületű, tömzsi 
edény, a nyak alatt széles barázda fut 
körbe. 
Zalaszentgrót 
8,5x10,6x9 cm 
GM.R.70.25.7. 
Horváth 1987/a, 132, Pl. 39/9 

12. Tál • kelta 
Agyagból készült, korongolt, szürke, 
csillámos homokkal soványított, ki-
hajló, lekerekített peremű, nyakban 
kissé összeszűkülő mély tál, hasa lágy 
töréssel hangsúlyozott. A rövid nyak 
alatt két mélyen bekarcolt barázda fut 
körbe, alján omphalos. 
Zalaszentmihály (?) 
10x25x4 cm 
GM.R.70.25.4. 

13. Mély tál • kelta 
Agyagból készült, korongolt, szürke, 
csillámos homokkal soványított, ki-
hajló, lekerekített peremű, nyakban 
kissé összeszűkölő mély tál. Hasa 
könnyed töréssel hangsúlyozott, fene
kén omphalos. 
Ismeretlen helyről 
8,1x20,6x3,8 cm 
GM.R.53.27.1. 
Horváth 1987/a, 129 
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Redő Ferenc 
SALLA, A RÓMAI KORI KÖZPONT 

A Krisztus születése utáni négy és fél évszázadban 
a mai Magyarország nyugati felét a rómaiak hódították 
meg, és szervezték meg benne a birodalom Pannónia 
nevű tartományát. A hódítás folyamata maga is több 
mint fél évszázadig tartott, és a birodalmi közigazgatás 
természetesen csak ennek függvényében szerveződhe
tett meg az új tartományban, de az egyes területek stra
tégiai jelentősége, a spontán kialakuló központok és 
vonzáskörzetük közigazgatási eszközökkel is támoga
tott szervezése később is folyamatosan alakult a törté
nelmi helyzetnek megfelelően. A Zala völgyének teljes 
hosszában ismerünk római kori településeket. Ezek je
lentősége a provincia történetének különböző szaka
szaiban többször is változott. Kétségtelen azonban, 
hogy a legfontosabb település, amely a római korban a 
megye területének, ill. tágabb körzetének központja
ként értékelhető, a mai Zalalövő alatt elterülő városi 
rangú Salla volt. 

A terjeszkedő birodalom 

Pannónia létrejöttének több évtizedes folyamatában 
előbb a Drávától délre eső területek, Ш. a mai Magyar
ország nyugati széle került a birodalom ellenőrzése alá. 

A Dunántúl többi része csak ez után vált rómaivá. E fo
lyamatban alapvető jelentősége volt a területünkön É-
D irányban áthaladó Borostyánkő útnak. 

Ez az ókori kereskedelmi útvonal közelítőleg a mai 
86-os fő közlekedési útnak felel meg. Használata év
századokkal korábbi időkre nyúlik vissza, mint a róma
iak pannóniai jelenléte. Irányát az a kereskedői szán
dék jelölte ki, amely Itáliából Észak-Európába töreke
dett az Alpok hegyláncait kelet felől megkerülve. Ne
vét csak a későbbi időkben kapta a kedvelt féldrágakő
ről, amelyet az Északi tenger partjairól importált a bi
rodalom. 

Az út pontosabb vonalvezetését alapvetően a termé
szetföldrajzi, társadalmi viszonyok határozták meg. A 
lehető legkényelmesebb vonalon szelte át az útba eső 
illyr, kelta és germán törzsi területeket, küzdötte le a 
hegyvidéki hágókat és közelítette meg a folyóátkelő-
ket. 

Az Itália felől érkező utas - a római foglalást köz
vetlenül megelőző évtizedekben - csak szórványos kel
ta népelemeket talált területünkön, melyeket egy antik 
forrás alapján az arrabiates névvel azonosíthatunk. Ez 
a név latinul érthető, és lefordítható. Jelentése: 
„rábamentiek". Világos nyelvi szerkezete arra utal, 

Zalalövő, 1973-2001 

Salla központ elhelyezkedése a mai Zalalövő területén, az 1973-2001 között feltárt településrészletekkel: a településen folyó ásatások helyszínei 
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Scilla csatlakozása a tartomány úthálózatához 

hogy nem eredeti kelta törzsi név, valószínűleg inkább 
a római kereskedők, utazók által terjesztett megjelölés 
azokra az emberekre, akik a folyó felső szakasza men
tén éltek. Ókét gyaníthatjuk a Zala felső szakaszának 
völgyében is. 

Jelenlétükre az utóbbi évekig csak nagyon kevés jel 
utalt az anyagi kultúrában, de amióta módunk volt ku
tatásokra a folyó-átkelő közvetlen közelében, megso
kasodtak azok a leletek, amelyek egyértelműen a kel
ták hagyatékához tartoznak. A kiállításon ennek leg
szebb példája az a nagyméretű áttört bronz ruhakap
csoló tű, amely a kelta női viselet fontos darabja volt. 

A Zala-révhez kötődő falucska azonban nem lehe
tett jelentős a nyugat-magyarországi kelták települései 
között. A Kr. u. első évtizedekben érkező római kato
nák nem találtak itt sem különösebb ellenállást, amely-
lyel fel kellett volna venniük a harcot, sem olyan társa
dalmi, ill. településszerkezeti alapokat, amelyen kiépít
hették volna katonai bázisukat. Amikor tehát tábort lé
tesítettek a Zala-völgynek ezen a pontján, akkor a Bo
rostyánkő út évezredes vonalának kiaknázásán túl saját 
katonai stratégiai elveiket követték. Ezek az elvek elő
írták, hogy a hadi felvonulási útvonalon egymástól na
pi járóföldnyire támaszpontokat kell kiépíteni, hogy az 
úton lévő csapatok, vagy szállítmányok biztonságos 
körülmények között pihenhessenek. Azt is szem előtt 
tartották a római stratégák, hogy ezek ellenőrizhessék 
a hágókat, ill. a folyók átkelő-pontjait. 

így létesültek támaszpontok egymástól csaknem 

azonos - kb. 30 MP (római mérföld) azaz 50 km - tá
volságban a Borostyánkő út mentén Aquileiától 
Carnuntumig, azaz az Adriai tenger északi partvidéké
től a deutsch-altenburgi (Ausztria) Duna-szakaszig. A 
katonai létesítmények e láncolatához tartozott 
Pannoniában, ill. a szomszédos Noricumban Emona 
(Ljubjana), Celeia (Celje), Poetovio (Ptuj), Halicanum 
(Sveti Martin na Muri), Salla (Zalalövő), Savaria 
(Szombathely), Scarbantia (Sopron), és Carnuntum 
(Deutsch Altenburg). Emona, Poetovio és Carnuntum 
római légiók táborhelyei voltak, Celeia és Scarbantia 
jelentékeny kelta előzmények talaján létrejött korai vá
rosok, Savaria nagy forgalmú útkereszteződésben léte
sített veterántelepülés. HaHcanumról egyelőre nem tu
dunk sokat, lokalizálása is csak az utóbbi idők eredmé
nye. A zalalövői táborhely létesítését a poetovioi és 
carnuntumi légiós táborok közötti útszakasz katonai el
látása, és a folyóátkelő ellenőrzése indokolta. 

Az ásatásokon e tábor létesítményeinek, a tábor
ároknak, barakkoknak, magtáraknak a nyomait találtuk 
meg a település legkorábbi római kori rétegében, a le
letanyagban pedig e táborhoz köthető a kiállított lán
dzsa. Ennél is fontosabb azonban a hirtelen megjelenő 
nagytömegű itáliai import kerámia, (terra sigillata) ami 
viszonylag nagy létszámú, fizetőképes, római kultúrá
jú betelepülésre utal Tiberius császár (14-37) uralkodá
sa alatt. Ezek semmi esetre sem lehettek polgári lako
sok egy - a fokozatos terjeszkedés fázisában lévő - új 
provincia katonai felvonulási területén. 

A tábor segédcsapat tábora volt. Ilyenek helyezked
tek el rendszerint az egymástól nagyobb távolságra lé
vő légiós táborok között. A katonai tábornak két fázisa 
van, amelyek között Claudius császár (41-54) uralko
dása alatt volt a váltás. Ez az uralkodó intenzíven fog
lalkozott a Borostyánkő út menti települések, az alaku
ló új provincia megszervezésével. Municipiumi rangra 
emelte a noricumi Celeiát, és a veterán katonák letele
pítésével létrehozta Savaria coloniát. A második fázis
ban a keltező leletek Domitianus (81-96) uralkodásá
nak elejéig mutatják ki a tábor használatát. Ekkorra ki
alakul a dunai határvonal, a limes, és ennek mentén 
szervezik meg a rómaiak a határ védelmét. 

Nincs biztos adatunk arra, hogy milyen típusú és ne
vű csapattest állomásozott Sallában, de lovas segéd
csapatra utal a leletanyagban eddig előfordult három 
sarkantyú. 

A kutatás ismer olyan lovas segédcsapatot, amely
nek szálláshelye közelebbről meghatározatlan, de nagy 
valószínűséggel a Borostyánkő út mentén kell keres
nünk az I. század első felében. Ez az ala Pannoniorum, 
mely Tiberius idején Dalmatiaból érkezett ide, és 
Claudius uralkodása alatt költözött át Arrabonába. A 
század második felében már másik csapattest lakhatta 
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a sallai garnizont. Ennek azonosítása azonban még bi
zonytalanabb. 

A katonai segédcsapat táborára utaló képekkel és le
letekkel együtt látható még néhány olyan tárgy, amely 
a római katonasággal van kapcsolatban, de későbbi 
korszakokból származik. Az egyik egy oltár töredéke. 
Egy katona, esetleg kiszolgált veterán állíthatta vala
mely istenségnek fogadalma teljesítéséül, amelyet 
nyilván pályafutásának egy kritikus pontján tett. A fel
iratból tudjuk, hogy а ХИЛ gemina (iker) légió katoná
ja volt. Ezt a csapatot Germániából az I. század végén 
vezényelték Pannónia északi határára a dunai limes vé
delmére. Véglegesen Vindobonában (Wien) telepítet
ték le őket. Az oltárt állító veterán valószínűleg 
Sallában telepedett le szolgálata letöltése után, amely 
ekkor már egy - a határtól biztonságos távolságban lé
vő - prosperáló település volt. 

Oltártöredék a XIIII. Gemina legio említésével 

A másik érdekes lelet egy katona diploma. Ez a 
bronzba vésett okmány arról tanúskodik, hogy tulajdo
nosát becsületben bocsátották el a negyedszázados ka
tonai szolgálatból, amit öt név szerint megnevezett tár
sa tanúsít. Mivel ennek a római kori obsitos levélnek a 

Katonai bronz diploma töredéke 

szövege hivatalosan megállapított és kötött volt, ezért 
a katonai diplomák nagy részben azonos tartalmúak, és 
csak a szóban forgó veteránra vonatkozó személyes 
adatokban, a keltezésben stb. térnek el egymástól. A 
Zalalövőn talált diplomából kiderül, hogy tulajdonosa 
Rómában szolgált a császári testőrségében a Severusok 
alatt, és Alexander Severas (222-235) uralkodása ide
jén szerelt le. E dinasztia alapítóját, Septimius Severast 
a pannóniai csapatok emelték a trónra 193-ban. Termé
szetesen bennük bízott a leginkább, és közülük verbu
válta a Róma városi praetoriánus gárdát. A mi sallai 
veteránunknak is így jutott a tisztesség, hogy mint 
eques singularis szolgálhatta a császárt megérdemelt 
nyugdíjba vonulásáig. 

Municipium Aelium Salla, 
a térség központja 

A Raviusok uralkodása alatt kiépült a limes erődí
tésrendszere a teljes pannóniai Duna-szakaszon, a ró
maiak ellenőrzésük alá vonták az egész tartományt. A 
Borostyánkő út katonai stratégiai szerepe megszűnt, 
hiszen a dunai limes legfőbb szállítási-utánpótlási vo
nala maga a folyó, közlekedési útja a folyó jobb part
ján futó Limes út lett. Ez önmagában is feleslegesé tet
te katonaság további állomásoztatását Sallában, az 
északi Duna-határ mentén kirobbanó konfliktusok a 
szomszédos germán törzsekkel pedig már sürgetővé is 
tették, hogy a rendelkezésre álló erőket ott központo
sítsák. 
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Ezért a 80-as évek közepén a tábor megszűnt 
Sallában, de helyén megmaradt az a civil lakosság, 
amely két emberöltő alatt gyarapodott fel a települé
sen. A polgári fejlődés nagy lendülettel indul meg, a 
lelőhely méreteiben is kiterjed, a leletanyag is feldúsul. 
Ennek a virágzó korszaknak összetevője lehetett a ko
rábbi időkből fennmaradt szolgáltató struktúra, amely 
annak idején egy tábor ellátását is biztosítani tudta, a 
gazdag - és immár a hódítás gyümölcseit is élvezni kí
vánó - Észak-Itáliához való közelség, és a még mindig 
forrongó, háborús konfliktusokkal terhes dunai határ
tól való biztonságos távolság. 

Erre az időszakra esik a település municipiumi 
rangra emelkedése, ami közigazgatási értelemben is 
megfogalmazta Salla központ minőségét a körülötte lé-

A Jupiter oltár töredéke - Zalalövő 

vő kb. 5000 km2-nyi területre vonatkozóan. 
A municipium rang fontos epigráfiai bizonyítéka a 

terem bejáratával szemben látható oltár, melyet 
Zalalövőn hozott napvilágra a kutatás, és a fölötte lévő 
fotó, amely egy másik, a városra vonatkozó, de horvát
országi lelőhelyű feliratos emlékről készült. 

Az oltár előlapján töredékes felirat, két oldalán reli
efek láthatók. 

[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)] / [—] / [—] / TAurus 
[..] / Xv(vir) m(unicipii) Sal(lae) I ? / v(otum) s(olvit) 
[l(ibens) m(eriio)] 

A megmaradt rész első sorában az Auras név olvas
ható. Ez a cognomen eddig egyedül Pannoniából is
mert egyetlen feliratról, amelynek lelőhelye ismeret
len, de a pécsi Janus Pannonius Múzeumban őrzik. A 
második sorban a X-hez, mintegy indexszerűen kap
csolódik egy kis v betű, majd az M és a SAL rövidíté
sek, melyekre a m(unicipii) Sal(lae) feloldást javasol
juk. A sor utolsó betűje lehet esetleg egy másik L, Salla 
nevében ugyanis kettő is elképzelhető. 

Az utolsó sor gyengén olvasható betűinek létezésé

re a betűk gyenge nyomain kívül egy vízszintes szer
kesztővonal utal. A szokott formula v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito) volt itt is, bár a második két betűnek 
semmi jele azon kívül, hogy nélkülük aszimmetrikus 
lenne a sor. Az olvasható sorok fölött még két sort va
lószínűsíthetünk, az első sorban az istenség megjelölé
sével. Az oltárt Jupiternek állították, mert két oldalán 
az ő attribútumai láthatók. A jobb oldalon kedves ma
dara a sas, a bal oldalon pedig fegyvere, a villámköteg. 

A szöveg fordítása: A Legjobb és Leghatalmasabb 
Jupiternek ... T. Auras ... Salla municipium decemvirje 
beváltotta fogadalmát szívesen és méltán. 

Az oltár másodlagos helyzetben került elő az ásatá
si szelvény falából a lelőhelynek egy olyan részén, 
ahol a rétegek а П. század második felétől a IV. század 
közepéig tartanak. Párhuzamai vannak Pannónia déli 
részéről, a Kulpa völgyéből és Sisciából. Igen fontos 
párhuzam lehetne egy Zalaváron előkerült kő is, de 
csak régi rajzos dokumentációja van. A miénkhez ha
sonló villámköteggel díszített Jupiter-oltár felső részé
nek töredéke van rajta. Lelőhelyével jól mutatja az út
vonalat, amelyen az ilyen típusú oltárok területünkre 
kerülhettek. 

Feliratunk minden hiányossága ellenére alapvetően 
fontos adat, mert a lelőhelyen előkerült bizonyítéka an
nak, hogy Salla municipiumi rangú település volt. 

Az oltár fölötti fényképen még egyértelműbb felira
tos bizonyíték van a városi rangra, sőt a rang elnyeré
sének idejére is. Aquae Iasae-ból, a mai Varazdinske 

Minerva szobor talapzata - Aquae Iasae (Varazdinske Toplice) 
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Toplice-ból ismerjük azt a feliratot, amely egy Miner
va-szobor talapzatába van belevésve. A szobrot 
Moderatus nevű tisztelője állította az istennőnek a für
dőhely egy szakrális rendeltetésű épületében: 

Minervám / Aug(ustam) / L(ucius) Cl(audius) 
Ti(berii) f(ilius) Quirina (tribus) / Moderatus / 
dec(urio) c(olonia) C(laudia) Savaria / (dec)urio 
municipi(i) / Ae(lii) Sallae sacerdot(alis) / arae 
Aug(usti) e q(uinque) decur(iis) /posuit 

Magyarul: Lucius Claudius Moderatus, Tiberius fia, 
a Quirina kerületből, aki a claudiusi colonia Savaria es 
az aeliusi municipium Salla képviselőtestületének és 
az Augustus-oltár papi testületének a tagja, teljes jog
körű bíró állította fel a Felséges Minerva szobrát. 

Moderatus lovagi rangú ember, befolyásos szemé
lyiség lehetett, mert nemcsak Sallának, de Savariának 
is önkormányzati képviselője volt. A feliratból meg
tudjuk, hogy a várost Hadrianus alapította. A 
municipium "Aelium" jelzője utal erre. Az is kitűnik a 
szövegből, hogy maga Moderatus nem idevalósi, hi
szen Savaria a Claudia tribusba, Salla a Sergia tribusba 
tartozott. Valószínűleg afrikai városból Cirtából szár
mazott. A városi rangra emelkedés dátumára olyan 
időpontot kell keresnünk, amikor Hadrianus látogatást 
tett Pannoniában. Erre vonatkozóan a kutatás a 118-as 
évet valószínűsíti. Ezért azt mondhatjuk, hogy Salla 
várossá nyilvánításának időpontja feltehetően 118 Kr. 
után. 

A Salla életében, jogállásában oly fontos állomást 
több szempontból is érdemes megvizsgálnunk. A ró
mai provinciák közigazgatásában a városi rangú tele
pülésekhez (municipiumok, coloniák) bizonyos terület, 
territórium tartozott, amelyre nézve az adott város, 
mint közigazgatási központ működött. Ellátta a 
territórium lakosságának képviseletét, és elérhetővé 
tette azokat a tartományi kormányzat számára. Ezért 
municipiumi rangot adományozni egy-egy település 
számára egyet jelentett a tartomány adminisztratív 
szervezetének fejlesztésével. Láttuk már, hogy 
Claudius császár az I. század közepén két Borostyán
kő út menti települést tüntetett ki városi ranggal 
(Celeia, Savaria). Ekkor Pannónia nagyobb, ÉK-i része 
még nem állt a rómaiak szilárd ellenőrzése alatt. 

Az I. század végére azonban megváltozott ez a hely
zet. Traianus (98-117) idejében a birodalom már újabb 
(és sikeres) terjeszkedő hadműveleteket folytatott Dá
ciában, sőt még keletebbre. Pannoniát két részre osz
tották, nem utolsó sorban azért, hogy a hosszú dunai 
határszakaszt megfelelően ellenőrizni lehessen. A ke
leti rész (Pannónia Inferior) első kormányzója, a csá
szár tehetséges tábornoka Publius Aelius Hadrianus 
volt, aki egy évtizeddel később a birodalom uralkodó
ja lett. 

Hadrianus - császárként (117-138) - nem folytatta 
elődje terjeszkedő politikáját, de a már meghódított te
rületek szervezésében igen aktív volt. A trónra lépését 
követő esztendőben meglátogatta egykori provinciáját 
és hét településnek adott városi jogot Pannoniában, 
Aquincumnak és Carnuntumnak a két Duna menti tar
tományi székhelynek, Aquae Balisaenak és 
Bassiananak a Drávától D-re eső területen, valamint 
Halicanumnak, Mogetiananak és Sallának a provincia 
belső részein. 

Bár Salla esetében történetének folyamatában lát
hatjuk a település fejlődésére utaló jelenségeket, még
is biztosabbnak látszik, hogy Hadrianus municipali-
záló kezdeményezése nem mérlegelt túl sokat a kieme
lendő települések addigi teljesítményén, hiszen nehe
zen gondolhatjuk, hogy ezek az általa alapított új váro
sok azonos szinten álltak volna a fejlődésben. Sokkal 
súlyosabban eshetett latba a közigazgatás fejlesztésé
nek szempontja: az, hogy a provincia minél nagyobb 
területe szerveződjön egy-egy városi rangú központ 
köré, és a városi territóriumok kitöltsék a tartomány le
hetőség szerint teljes területét. Az is valószínű, hogy 
egy ilyen rangbéli emelkedés jótékonyan hatott a váro
sok további fejlődésére is. 

Bazalt burkolatú főút 

E korszak emlékeivel a lelőhely minden pontján ta
lálkozunk. Ekkor volt a város a legnagyobb kiterjedé
sű. Jelenlegi ismereteink szerint K-Ny-i irányban mint
egy 700 m, É-D irányban kb. 300 m-es területen feküdt 
nagyobbrészt a folyó bal partján. A kivezető utak men
tén ennél messzebb is találhatunk római emlékeket: el
sősorban egykori temetőket, amelyek a település lakott 
részétől kissé távolabb É-on és D-en terültek el a Bo
rostyánkő út mentén. De az utóbbi évek leletmentései 
feltártak egy épületet az új zalalövői vasútállomás terü
letén is. Ez a hely több-száz méterrel van nyugatabbra, 
mint az eddig ismert legutolsó római kori objektumok 
a város szélén, és közvetlen környéke üres, mégsem ál
líthatjuk egy, a várostól látó-halló-távolságra lévő kis 
villagazdaságról, hogy attól teljesen független. 
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A városlét legfontosabb jellemzőit a kiállításon 
fényképekkel, tárgyi kultúráját két vitrin anyagával 
mutatjuk be. 

Alapvető jelentőségűek a közművek. Ezek megléte 
ugyanis nemcsak a várost, vagy a városképet jellemzi, 
hanem városi önkormányzat működésére is utal. A 
közműveket ugyanis sem megépítem, sem karban tar
tani nem lehet enélkül. 

Az utakat a városon belül bazaltlapokkal fedték, 
szélükön szegélykövek biztosították a burkolat stabili
tását. Az utak mentén árkok, sőt fedett csatornarend
szer volt, amely a szennyvizet összegyűjtötte. A leg
épebben megmaradt gyűjtőcsatorna alapjától a járó
szintté planírozott tetejéig 215 cm magas. Belső ma
gassága 145 cm, szélessége 90 cm, teteje boltozott, sőt 
kőből épült padlója is van. Az úthálózathoz és a csator
narendszerhez egyaránt kapcsolódik egy másodlagos 
helyzetben, töredékesen fennmaradt csatorna-fedlap. A 
négyzetes alakú mészkő-kváder közepén lencse alakú 
bemélyedésben hatszirmú rozetta alakban van áttörve 
az anyag, hogy a csapadékvizet az útról a csatornába 
vezesse. 

Csatorna boltíves bejárattal 

Nem találtunk eddig nyomokat a vízvezetékre, pe
dig bizonyosan volt, mert egyes épületek fürdői olyan 
méretűek, amelyeket másként vízzel ellátni nem lehe
tett. A negatív adat nem meglepő, hiszen a római víz
vezetékek gravitációs elven alapultak, és ezért nyilván 
olyan magasságban hálózhatták be a települést, ami az
óta lepusztult. Több alkalommal találtunk viszont 
ólomcsővezetékeket, amelyek a vízvezeték részei le
hettek. 

A kavicsozott utak mentén immár világos insula-
(háztömb-)szerkezetben álltak a házak. Egy részük ge
rendaalapozású, cölöpös vázú, falait vesszőfonatból 
készítették és, agyaggal tapasztották ki. A padlók dön
gölt agyagpadlók, a lakásokban tűzhely, a konyhai mű
veletekhez téglaplatni állt rendelkezésre. Egy másik 
háztípus ennél gazdagabb. Kőből rakott alapozása a ta
lajszint fölé emelkedett, hogy a falak átnedvesedését 

elkerüljék. Ezen az alapon ugyanis égetetlen vályog
téglából emelték a felmenőfalakat. A tetőt cseréppel 
fedték. Ezek lapos, peremes, téglalap alakú cserepek, 
tegulák voltak, amelyeket a kúpos imbrexek hidaltak 
át. A padlók rendszerint itt is döngölt agyagpadlók. A 
legelegánsabb házaknak a felmenő falai is kőből épül
tek, és padlóik terrazzóval voltak burkolva. Ez az 
anyag mész és téglaszemcsék keveréke. Olyan kemény 
és vízhatlan felületet ad, amelyet fürdők, padlófűtések 
építésénél is használni lehet. A padlófűtés olyan tech
nika, amelyet a D-ről származó rómaiak terjesztettek el 
a kissé hidegebb vidéken. A házon kívül helyezték el a 
praefurniumot, a kazánt, amellyel nem vizet, hanem a 
levegőt forrósították fel. Ez a levegő cirkulált az oszlo
pokra épített padló alatt, és a falakra belülről tapasztott 
üreges ffitőtéglákban. A vastag padlókat természetesen 
nehezen fűtötte át ez a technika, de az is kétségtelen, 
hogy azután nehezebben is hűltek ki a helyiségek. Nem 
fűtötték föltétlenül az egész padlót, hanem gyakran 
csak egy sávját, középen, vagy a fal mentén, attól füg
gően, hogy mi volt a helyiség rendeltetése. 

A fürdőkben volt szükség a legnagyobb melegre. 
Ezeket úgy tervezték meg, hogy a futőtértől egyre tá
volabb eső helyiségek szolgáltak a különböző hőfokú 
medencék kialakítására. A hideg medence alá nem tet
tek fűtést. Ezért az jóval alacsonyabbra került, mint a 
fűtött terek, lépcsőn lehetett megközelíteni. A fűtött 
padlót oszlopok tartották, melyek magassága 40-70 cm 
között mozgott, téglából épültek, vagy hengeres kerá
miacsövekből, amelyeket függőlegesen fölállítottak 
egy téglára, és megtöltötték agyaggal. A medencék vi
zét ólomcsövek, vagy terrazzós vakolással kikent tég-

Apszisos fürdőtraktussal ellátott 2. századi kőépület 
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Iából épített csatornák vitték a lefolyó-rendszerbe. 
Az iparos tevékenység is tovább virágzik a város

ban. Eddig két fazekas-kemencét találtunk Sallában. A 
bronz ruhakapcsoló tűk feldolgozása során olyan da
rabra akadtunk, ami félkész terméknek minősül, ezért 
valószínűnek tarthatjuk, hogy fibulagyártó kisiparos is 
dolgozhatott a településen. Fűrésszel darabolt szarvas
agancsok csontfeldolgozásra utalnak. Egy másik szak
ma képviselőjét név szerint is ismerjük. Quintus 
Ennius Hermes téglavető mester rengeteg tetőfedő cse
répen örökítette meg magát, nevének rövidítését tartal
mazó pecséttel. Tegulái a távolabbi környékbe is elju
tottak. Zalabaksáról került egy darab a Savaria Múze
umba. 

A város territóriuma 

Egy municipium azonban nemcsak annak lakosaié. 
Kr. u. 118-tól Salla - új, teljes nevén a Municipium 
Aelium Salla - egy olyan territórium központja lett, 
amelynek északi határa a Rába, keleti határa a Zala fo
lyó E-D irányú szakasza, déli határa a Mura, a nyugati 
határ pedig az Alpok előhegyei. E territóriumon belül 
több római települést is ismerünk. A kiállításban kettőt 
emeltünk ki, az alsórajki, és a zalabaksai villát. 

Az antikvitásban a villa szó nem elsősorban üdülő 
jelentésű, bár ilyen villákat is ismerünk. Sokkal inkább 
tekinthetők gazdasági egységnek. A kisebbek tanya-
szerűek lehettek, a nagyobbak uradalom jellegűek vol
tak. Méretüktől függően alakulhatott kis körülöttük 
egy többé-kevésbé önellátó gazdasági struktúra. A vil
la tulajdonosa anyagi lehetőségeinek megfelelően ala
kíthatta ki maga körül környezetét, ami sok tekintetben 
különbözött a városi léttől. 

Az alsórajki villa a territórium K-i sávjában helyez
kedik el a Principális patak völgyében, a hahóti meden
ce keleti lankáinak előterében. Viszonylag messze esik 
a fő útvonalaktól. A Borostyánkő úttól legalább egy 
napi járóföldre, az Aquincumba vezető másik főúttól 
(Via Postumia) is több mérföldnyire. A vidék mező
gazdaságilag jól kiaknázható, a lelőhely vízparton van, 
lankás Ny-i lejtők közelében, és bár erre itt különösebb 
szükség nem volt, jól védhető is, mert a földnyelvet há
rom oldalról fogja körül a vfz. 

A rómaiak Domitianus uralkodásának vége felé te
lepültek ide, tehát ugyanakkor, amikor Sallán is meg
indul a polgári fejlődés. Villagazdaság létrehozásának 
igényével jöttek, mert már a legelső, boronavázas peri
ódus is villaszerű. Választékos berendezésű, 
peristyliumos főépületet, melléképületeket tartalmaz, a 
földnyelvnek ugyanazon a pontján, ahol a későbbi kő-
épületek is lesznek. Valamikor а П. század közepe tá
ján kőből építenek a korábbinál gazdagabb, szebb vil

la komplexumot az alsórajki lelőhelyen is. Az új villá
nak két épületét ismerjük. A főépület porticusos 
peristylium-ház, négyzet alakú, több mint 1600 m2 

alapterületű. Fő homlokzata DK felé néz. Bár fűthető 
padlójú melléképület is tartozott hozzá, a főépületben 
is van fürdőtraktus. 

Salla és a territóriumán létesült villa párhuzamos 
története a markomann támadással (169) elválik egy
mástól. A villa feltehetőleg messzebb esett az úttól an
nál, hogy a barbár csapatok felfedezzék. A tény, hogy 
a markomann pusztítás érintetlenül hagyta, felértékelte 
a gazdaságot. А П. és Ш. század fordulója körül átépí
tik, és új formájában, ha nem is nagyobb, de szebb, 
gazdagabban dekorált, komfortosabb épületek lesznek 
a régiekből. A főépületet valamivel hátrébb vonják a 
vízparttól, ami által jobban szigetelhetővé válik, három 
helyiségét mozaik-padlóval bontják. 

Hogy ennek a virágkornak mi vet véget, azt nem 
tudjuk. Annyi azonban bizonyos, hogy a IV. század 
elején létesülő újabb, szerényebb kivitelű villaépület a 
régi romjainak a helyén épül, annak tehát a használha
tatlanságig el kellett pusztulnia. Az új villát sem hasz
nálják néhány évtizednél tovább. A század közepén 
már nem lakik itt senki. 

A kiállításon makett mutatja be a villa főépületét. 
Az ún. korai peristylium-villák közé tartozik, legköze
lebbi pannóniai analógiája az eisenstadt-
gölbersäckern-i villa (egy újabb nyugat-pannoniai lelő
hely) főépülete. 

E villák a mediterráneum építési hagyományait, az 
átriumos házak beosztásának főbb elemeit plántálják át 
az északabbra lévő, hűvösebb területekre. A főépülete
ken, melyek a jómódú tulajdonos családjának szemé
lyes szükségleteihez igazodnak, megfigyelhetjük, hogy 
azok a városi, sűrű beépítésű, insula-rendszerhez ido
muló belső beosztást követik. Egy olyan építkezési el
gondolás megvalósulásai, amely minden komfortot a 
ház falain belül nyújt a lakóknak. A külvilághoz meg
lehetősen szűk bejáratokon keresztül kapcsolódik, és 
kifelé esztétikailag sem igényes. Ezt módosítja a bir
tokközpont jelleg, és a szabad térség által előhívott 
igény, ami a városi villa-belsőt porticussal és jelenté
keny kapuzattal vezeti át a külső környezetbe. így áll 
elő a porticusos peristylium-villa típusa, melynek az 
alsórajk-kastélydombi főépület igen szép példája. 

A korai peristylium-villák építését a kutatás általá
ban az I. és П. század fordulójára teszi, építtetőként pe
dig italikus telepeseket, veteránokat feltételez. Az 
alsórajki villa formai jegyei, földrajzi helyzete, a vidék 
történelme, a közeli környék feliratos anyaga egyaránt 
ezt a besorolást erősíti meg. 

Az önmagában is jelentékeny villaépület belső dí
szítéséből álhtottuk ki а ХГХ. helyiség töredékesen 
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megmaradt színes mozaikpadlójának egy részletét, ill. 
szerkezetének rekonstrukciós rajzát. Párhuzamok segí
tik a töredékes padló besorolását a római mozaikművé
szetbe. A téglalap alakú, apszisos helyiségben küszöb
rész rövidítette le a hosszanti oldalt, és az így kialakult, 
közel négyzetes felületen figurális panelek veszik kö
rül a központi képmezőt. E panelek elhelyezkedését, 
formáját, méretét határozza meg és alakítja ki egy fo-
natos hálózat, amely a harmadik hangsúlyos eleme a 
kompozíciónak. 

A mi mozaikunk is ebbe a sorba tartozik. Sajnos 
nem tudjuk, mi volt a központi képmező témája, pedig 
ez szervezi tartalmilag az egész felületet. Ezen kívül 
hangsúlyos pont a kompozíció négy sarka, melyek kö
zül egyet ismerünk. A zöld növényekkel dekorált hom
lokú, szélesen hullámzó szakállú fej eredetije 
Okeanos-maszk. Sok helyen megtaláljuk a mozaikmű
vészetben a tengerből csak állig felmerülő, titán-fejet, 
melyen rák-ollók és dús hajzat van. Ezt a részlet látha
tó a makett előtt. 

Padlómozaik részlete az alsórajki villa XIX. helyiségéből 

Még egy érdekes lelet-együttes származik az 
alsórajki villából: egy másodlagos bronzfeldolgozó 
műhely nyersanyagkészlete. Ezek a bronztárgyak (igé
nyes kivitelezésű faládák dísz-szögei, fogantyúja, és 
más alkatrészei) egyszerre utalnak a villa gazdagságá
ra, és tevékenységének sokrétűségére. 

Az alsórajki villáról összességében megállapíthat
juk, hogy az épület stílusa, a leletanyag minősége sok 
tekintetben különbözik a territoriumi központban, 
Sallában tapasztalhatótól. Annál egyénibb, gazdagabb, 
függetlenebb. Itáliai ízlését, hagyományait is jobban 
őrzi, mint a városi közösség, amely a helyi őslakosok
ból, az Itálián kívülről verbuvált auxiliáris (segédcsa
patokban szolgáló) katonák utódaiból, az őket kiszol
gáló mesteremberekből tevődött össze. A villa építtetői 
két-három emberöltővel később érkeztek Itáliából, 
mint a városlakók, akkor, amikor a helyzet már kon
szolidálódott Pannoniában, és italikus hagyományaikat 
nemzedékeken keresztül meg is őrizték. 

Bronz ládikafül az alsórajki villa bronzfeldolgozó műhelyéből 

A territórium másik érdekes lelőhelye, melyet a ki
állításban egy kerámiaválogatás képvisel, Zalabaksán 
van. Ez is villatelepülés, főépületei azonban egyelőre 
ismeretlenek, csak a hozzá tartozó melléképületekből, 
leletekből ismerünk valamennyit. Elemzésük mégis ér
dekes, mert sok tekintetben hasonló, más dolgokban 
eltér az eddiekben ismertetett településekétől. 

Elsősorban egy síremlékről kell beszélnünk, ame
lyet ugyan méretei miatt nem lehetett kiállítanunk, (a 
zalalövői állandó kiállításban látható) de fontosságát 
bizonyítja, hogy ez irányította a kutatás figyelmét 
Zalabaksára. A sírkövet 1952-ben találták a Kerka híd
jának megépítésekor. 246 cm x 120 cm x 30 cm-es kő
tábla. Már méretével is álKttatójának átlagon felüli 
gazdagságára utal. Kopott, töredékes felirata így szól: 

[P(ublius) Naevius P(ublii) lib(ertus) / Apollonius 
sibi / [e]t Vibiae Firmái co(niugi) / [et Naejvio 
Constant[i I filio ? 

Publius Naevius Apollonius, Publius felszabadított 
rabszolgája állíttatta saját magának, feleségének Vibia 
Firmának, és fiának (?) Naevius Constansnak. 

Publius Naevius (a felirat állítójának egykori gazdá
ja) bizonyosan itáliai (valószínűleg észak-itáliai) volt. 
Az ilyen nevű ismert rómaiak több mint fele származik 
Itáliából és Dalmatiából. Háznépéhez tartozott az 
Apollonius nevű rabszolga, aki minden valószínűség 
szerint görög nyelvi területről származó, írástudó em
ber lehetett. Ót szabadította fel Naevius, és mint ilyent 
küldte fel Északra a Borostyánkő úton, a Kr. u. L szá
zad utolsó évtizedeiben, hogy vállalkozását kiterjessze 
az újonnan meghódított területekre. Publius Naevius 
Apollonius a főútvonal mentén építette ki üzletét, ami
ről bizonyosan tudjuk, hogy kerámiagyártással magas 
szinten foglalkozott. Innen származnak a kiállított da
rabok. A lelőhelyen közvetlenül a főút mellett, borona-
alapú épületeket, egy fazekas-kemence szélét, és na
gyon sok rontott darabot is találtunk. Ezek mindenkép
pen helyi gyártásra utalnak. 



SALLA, A RÓMAI KORI KÖZPONT 

Különösen érdekes, hogy a kerámialeletek között 
viszonylag sok a bekarcolt névfeliratot tartalmazó 
edény. Ezek a karcolatok azért készülnek, hogy saját 
használatú ivó-, vagy evő-edényét tulajdonosa meg 
tudja különböztetni a többiétől. Ennek egyéni háztartá
sokban nagy szerepe nincs, hiszen ott csak a legköze
lebbi család tagjaival eszik együtt az ember. Nagyobb 
közösségben, egy gazdagabb villa személyzetével kap
csolatban, akik nem vezetnek külön háztartást, sokkal 
érthetőbb ez a jelenség. 

Az üzlet jól mehetett, mert a Kerka és a Cupi patak 
közötti területen kb.700 m hosszan találunk római ko
ri leleteket. Az iparral, és ezzel összefüggésben keres
kedelemmel foglalkozó lerakat számára fontos volt, 
hogy a Borostyánkő útra települhessen. Ezért a 
markomannok támadását nem kerülhette el, mint visz-
szavonultabb alsórajki társa. A barbár csapatok kiveré-
se után azonban újjáépítették a települést, és а Ш. szá
zad 30-as éveinek végéig bizonyosan lakták. 

A territórium két villatelepülése egyaránt 
Domitianus uralkodásának idején jön létre, azaz akkor, 
amikor Sallában megindul a polgári élet. A katonaság 
elköltözése, és a civil fejlődés lehetőségének híre - úgy 
tűnik - szélesebb körben elterjedt (esetleg terjesztették 
is!), és így az itáliai vállalkozók betelepülése érzékel
hető a territóriumon. A mezőgazdasággal foglalkozó 
nagybirtok elszigeteltebb központja itáliai ízlésről, és 
luxusról tanúskodik. Az útmenti iparos-kereskedő vál
lalkozás, melynek életkérdés a térség vérkeringésében 
való részvétel jobban ki van téve a változások pozitív 
és negatív hatásainak is. 

A fejlődés megtorpanása, a válság jelei és okai 

Visszatérve Salla fejlődésére, melyről virágzása 
csúcspontján fordítottuk figyelmünket a környező tele
pülésekre, meg kell állapítanunk, hogy abban már 
Hadrianus uralkodásának ideje alatt is megtorpanás ér
zékelhető. Mivel ez a megtorpanás nem erőszakos cse
lekmények következménye, hanem a provincia gazda
sági súlypontváltozásaira vezethető vissza, a leginkább 
az éremforgalom alakulásában tapasztalhatjuk. 

118-tól a markomann háborúkig nincsenek nagyobb 
csapatmozgások a Pannoniában. Domitianus és 
Traianus háborúi stabilizálták a birodalom határait, a 
Dunántúl fokozatos romanizációja megtörtént, a kato
nai táborok láncolata végig követi a dunai limest, fej
lődésnek indultak a legkeletibb pannóniai települések 
is. Ez provincia-szerte a nyugodt gyarapodás időszaka. 

Salla fejlődésében ezzel ellentétes folyamatot ta
pasztalunk. Alig jutott el a városi rang elnyeréséig, 
szinte ugyanabban a pillanatban lassú hanyatlásnak in
dult, ami Hadrianus uralkodásának vége felé, а П. szá

zad középső harmadában már érzékelhető az éremfor-
galom alakulásában. Ennek a hanyatlásnak azonban a 
provincián belüli okai vannak. 

Pannónia maradéktalan birtokbavétele felértékelte a 
dunai limesnek az Alfölddel, a szarmata barbaricum-
mal határos szakaszát. Fontos katonai táborok láncola
ta települ a Duna mentén. Ez a fejlődés abban a köz
igazgatási változásban öltött testet, hogy Pannoniát 
106-ban ketté osztották, és K-i sávja Pannónia Inferior 
néven jelentős új provinciává szerveződött, Aquincum 
helytartói székhely lett. 

Mindez nagy hatással volt a provincia úthálózatára. 
Az utak szerepe átértékelődött. Megnőtt a jelentősége 
a Borostyánkő útból Poetovionál kiágazó Via 
Postumianak, amely a legrövidebb úton, sugárirányban 
köti össze Itáliát Aquincummal. A Borostyánkő útnak 
a murai átkeltő-ponttól É felé haladó szakasza tehát 
mellékúttá vált ahhoz képest. Hasonló átértékelődés 
valószínű a Borostyánkő út és a K-Ny-i Duna-szakasz 
mentén futó Limes út vonatkozásában is. Míg a fogla
lás időszakában a Borostyánkő út a katonai felvonulás, 
ill. utánpótlás fő ere volt, a limes viszont egy még csak 
alakuló, katonailag megszervezetlen földrajzi határ, a 
provincia kettéosztása után a helyzet gyökeresen meg
változott: a Borostyánkő út menti területek a provincia 
védett belső területeivé váltak, a Limes út viszont a ha
tárvédelem legfontosabb objektuma lett, amely a tábo
rokat és őrhelyeket egymással összekötötte. 

Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a II. század 
első évtizedeinek végére a Borostyánkő útnak a Mura 
és a Duna közti szakasza - amelyre Salla territóriuma 
is esik - átértékelődött, és a két fontosabb új útvonal 
közötti összeköttetésre korlátozódott. 

А П. század második felében ez a tendencia azt 
eredményezi, hogy megáll az a rohamos fejlődés, 
amely a korábbi időszakot jellemezte, de hanyatlás je
lei még nem mutatkoznak. Ebből az időből való a már 
elemzett Jupiter-oltár töredék, mely a municipiummá 
emelkedés egyik - a lelőhelyen előkerült - epigráfiai 
bizonyítéka. 

Az északról jövő markomann-kvád betörés rendíti 
meg a település addigi békés életét 169-ben. A barbár 
támadók lerohannak a Borostyánkő úton Aquileiáig, és 
mindent felégetnek, elpusztítanak útjukban. Marcus 
Aurelius (161-180) seregei csak két évvel később 171-
ben tudják kiűzni az ellenséget a tartományból, és mél
tó módon válaszolni csak a 172-175-ös offenzíva során 
lehetett, amikor már a határokon túl folytatták a hadjá
ratot. 177-ben azonban kiújultak a harcok, igaz ekkor 
már inkább a szarmata fronton. A császár és fia 
Sirmiumból irányítja a hadműveleteket. 

180-ban, Marcus halála után Commodus (180-192) 
zárta le a több mint 11 évig húzódó háborút a végső 
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győzelemmel. 
Mindez a védtelen belső-pannoniai Salla számára 

először is kegyetlen szembesülést jelentett a sebezhe
tőséggel a hirtelen rátört barbár ellenséggel szemben, 
utána évtizedes bizonytalanságot a helyzet megszilár
dulásáig, majd mellőzöttséget. Hiszen mióta nem állo
másozik itt segédcsapat, nem vezet rajta keresztül hadi 
felvonulási út, Salla nem tényező semmiféle katonai 
konfliktus megoldásában, ezért az azzal kapcsolatos 
jutalomban sem részesül. Bár lakói visszatérnek a 
markomann támadás után, a város nem tud а П. század 
eleji szinten regenerálódni. 

Érdekes és néha megindító részletek érzékeltetik az 
évtizedes trauma következményeit. Egy téglával sza
bályosan kirakott udvarszint fölött 12-15 cm vastag 
kormos-hamus réteget találtunk, mint sok más pontján 
is а П. századi szintnek, és benne egy a háborúk során 
elvesztett Marcus-pénzt. Az égett réteg fölött megpró
bálták helyreállítani az udvar téglaborítását, de ép tég-

A téglaudvar két rétege a markomannok előtt és után 

Iák híján csak mozaikszerűen összeillesztett téglatöre
dékeket használhattak. A város keleti szélén egy - a 
háború során tönkrement - kútban rokkant fiatal nő, és 
egy ló csontváza került elő. A kutat soha többé nem ál
lították helyre. 

Más területeken a városi önkormányzat felszámoló
dásának a jelei mutatkoznak. Több mellékutca kavics
burkolatára házat emelnek а Ш. század elején, jeléül 
annak, hogy nem figyel senki az úthálózat közkincs 
voltára, mindenki ott épít szükséglakást, ahol eszébe 
jut. 

A hanyatlásnak azonban nemcsak a terület abszolút 
értékvesztése az oka, hanem sokkal inkább az a relatív 
hátrány, amely a limes menti területekkel összehason
lítva sújtja. A háborús konfliktusban, amely Itáliáig is 
elhatott - a markomannok kifosztották Aquileiát is -
nyilvánvalóvá vált a birodalom pannóniai határszaka
szának fontossága. Innen az Alpok megkerülésével vi
szonylag gyorsan juthat az ellenség Róma közelébe, és 
a tartomány - területéhez képest - nagyon hosszú ha

társzakasszal rendelkezik. A győzelemmel végződött 
háború, a harcokban kitűnt seregek presztízse, a jogos 
óvatosságból felfejlesztett Duna menti táborok, és bő
kezűen jutalmazott katonák egyszerre tették a limes 
menti területeket politikailag jelentőssé, és gazdasági
lag gyümölcsözővé. Ez jelentette az igazi konkurenci
át a belső-pannoniai városok számára. Ez szívta el a le
vegőt, de legalábbis a fiatalabb nemzedéket a határ 
menti, virágzó városokba. 

Az érem és szigilláta-forgalom alakulásán jól érzé
kelhető, hogy a markomann háborúk után egy ember
öltőt bírt ki még a település számottevő beszűküléssel, 
területi összehúzódással. А Ш. század második harma
dában pedig gyakorlatilag elnéptelenedik. 

Az éremforgalom folyamatossága, nem szakad 
meg, csak jóval a provinciai átlagszint alá süllyed. En
nek oka pedig az, hogy a Borostyánkő utat azért folya
matosan használják. Annak árkai ezidő alatt töltődnek 
fel szeméttel, de egyszersmind azzal a leletanyaggal is, 
amit gondos kezek nem takarítanak már el az úton já
rók után. 

Itt vége is szakadhatna Salla történetének, de a IV. 
század első évtizedeiben újabb nagyarányú építési pe
riódus nyomai találhatók a településen. Ezek azok az 
épületek, amelyek az egykori város ma is látható leg
szembetűnőbb objektumai. 

Salla a Kr. u. IV. szazadban 

А Ш. század második felére jellemző külső nyomás 
(roxolánok, gótok), belső katonai anarchia, gazasági 
szétesés általános tendenciája Diocletianus (284-305) 
államigazgatási, katonai, gazdasági reformjaival szűnt 
meg. A mi vidékünk szempontjából itt most több egy
máshoz szorosan kapcsolódó változásnak van jelentő
sége. A tetrarchia (négy császár együttes uralma) új 
rendjében a birodalmat a császárok befolyási területei
nek megfelelően négy praefecturára, és 12 dioicesisre 
osztották. Ezek közül az egyik Ilfyricum (a korábbi 
Pannónia, Noricum, Dalmatia tartományokból). 
Pannónia szintén négy részre oszlik, Pannónia Prima, 
Savia, Pannónia Secunda és Valeria provinciákra. 
Ezek közül Pannónia Príma (Salla territóriuma ide tar
tozott) területére esik az egykori tartományi székhely 
Camuntum, és Valeria területére a másik korábbi tarto
mányi székhely, Aquincum. 

Az új változások eredete most is a katonaság, a ha
tárőrizet reformjában keresendő. A határon állomáso
zó, statikus katonai egységek helyét részben a határok
tól hátrább vont, mozgó lovas és gyalogos csapatok 
foglalják el. Ez a tendencia mutatkozik abban is, hogy 
a korábbi határ menti tartományi székhelyek elvesztik 
kiemelt közigazgatási szerepüket a IV. századra. 
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Valeria provinciában Aquincum - mint tartományi 
székhely - átadja helyét a limestől messzebb fekvő, 
biztonságosabb Sopianaenak, Pannónia Prímában pe
dig Carnuntum, az ugyancsak belső-pannoniai 
Savarianak. Salla városára nézve mindez azt jelenti, 
hogy a vele határos városi territórium egy tartományi 
székhely territóriuma lesz, azaz 311-től kezdve mind
össze egy napi járóföld választja el a provincia főváro
sától. 

Maga ez a geopolitikai helyzet is elég annak magya
rázatához, hogy mi éleszti fel Sallát a IV. századi ele
jén. Emellett azonban utalni szeretnék arra is, hogy az 
új közigazgatási szerkezet, amely új tartományi szék
helyeket jelölt ki újra átszabta a birodalmi úthálózat 
súlypontjait, súlyvonalait is. A területünk szempontjá
ból leglényegesebb változás a két, hozzánk legköze
lebb eső praefectura-székhelyet, Augusta Treverorum-
ot (Trier) és Sirmiumot (Srmska Mitrovica) összekötő 
útvonal jelentőségének megnövekedése, amely ENy-
DK irányban szelte át a pannóniai provinciákat, miköz
ben Savarián és Sopianaen is keresztülhaladt. A két 
pannóniai tartományi székhely közötti útvonal érintet
te Salla territóriumát is: a Zala E-D irányú szakaszán 
annak határán futott. 

A harmadik tetrarchia belső csatározásaiból győzte
sen kiemelkedő Constantinus (306-337) és utódai alatt 
újabb felvirágzás jellemzi Pannoniát. Ebből Salla min-

A villa publica ÉNy felől 

den bizonnyal kivehette részét, hiszen a császárok 
gyakran fordultak meg a közelben. Annál viszont 
messzebb volt a határoktól, hogy a korszakot végig jel
lemző szarmata, quad, gót betörések nyomot hagyja
nak rajta. 

Salla legjelentékenyebb IV. század-i objektuma, és 
egyben a leglátványosabb ma is látható romépülete, az 
un. villa publica. Valószínűleg rátelepült a korábbi vá
rosközpont egy részére. Szerkezetéről annyit állapítha
tunk meg, hogy D-i sarkával áll a folyó felé, DK-i ol
dalával a Borostyánkő út felé. Téglalap alakú, nagyobb 
kiterjedése EK-DNy irányú, kb. 80 m. A téglalap ala
kú komplexum DNy-i része különböző funkciójú he
lyiségekkel van beépítve, az ÉK-i rész döntően udvar, 
amelynek ENy-i oldalán egy helyiségsort sejthetünk. 
A beépített rész mintegy 3000 m2 alapterületű. Eddig 
a felét sikerült feltárni. Az innen előkerült leletek és az 
épület fotói láthatók a terem utolsó részében. 

Az épületet út menti állomásnak határoztuk meg. E 
kissé laza definíció gyűjtőfogalma a korabeli latin 
nyelv szóba jöhető terminusainak: mutatio, mansio, 
villa publica, palatium, praetorium, mely fogalmak az 
adott épület, vagy épületegyüttes nagyságrendjében, 
komfortfokozatában különböznek egymástól. A villa 
publica villa-méretű közfunkciójú épületet jelent, 
melyben megszállhatott, sőt, hosszabb-rövidebb ideig 
tartózkodhatott is az úton járó tartományi, vagy biro
dalmi magisztrátus, magas rangú hivatalnok. 

Буеп épületre azért volt szükség, mert - amint lát
hattuk - а Ш. században elnéptelenedett a város, ön
kormányzata szétesett, így, ha valaki az új tartományi 
székhelyet, Savariát akarta megközelíteni D felől, nem 
találhatott itt senkit. A városnak és önkormányzatának 
újjáélesztése nem volt reális cél, de olyan gyakorlati 
feladatok megoldása, melyek a tartományi adminiszt
ráció előtt álltak, kivihető volt. Salla egykori 
territóriumán még volt élet (pl. az alsórajki villában). 
A villa publica az átkelő-pont közvetlen közelében, a 
főutak kereszteződésénél, az egykori városközpont he
lyén épült meg, mert funkciói is a városközpont funk
cióit vették át egy önkormányzat nélküli helyen. Inf
rastrukturális keretet biztosítottak a biztonságos közle
kedéshez és szálláshoz, sőt időlegesen esetleg közigaz
gatási jogszolgáltatási feladatokhoz is. 

A Zalalövő különböző pontjain végzett kutatások 
bebizonyították, hogy a villa publica nem az egyedüli 
építmény volt a IV. században. Több másik épületet, 
ill. épület-részt is ismerünk, mintegy 300 m-es körzet
ben a villa publica körül. Ezeknek a telepjelenségek
nek időrendi csoportosítását a villa publica periódusai 
alapján rögzíthetjük. Az épületet a 315-320-közötti 
években emelték, majd 360 körül alaposan megújítot
ták. Ez a kronológiai vázlat igaznak bizonyult a többi 
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IV. századi objektumra is abban a formában, hogy az 
említett területeken a IV. századi épületeket csak a szá
zad közepéig lakják. A 60-as évektől kezdve kiürül
nek. Egyedül a Borostyánút menti szelvényekben talál
tunk késői érmeket is, aminek nyilván az az oka, hogy 
az utat folyamatosan használnak. 

Úgy tűnik tehát, mintha a IV. századi újjáéledés na
gyobb lendülettel indult volna a 10-es években, de a 
század közepére lefékeződött. Ez még nem jelent visz-
szavonulást, mert a villa publica viszont a 360 körül 
kezdődő második fázisában területileg alaposan meg
nő, padlóit megemelik, nagy területen építenek bele 
padlófűtést, fürdőt és ezzel összefüggésben csatornáz
zák is. A villa publica méreteire, de egyben a település 
helyzetére is jellemző, hogy az egykori város boltíves 
szennyvízcsatornájára most egyedül ezt az épületet kö
tik rá. Mintha a század második felére mindenki beköl
tözött volna a villa publicába, ami így valószínűleg 
nem igaz. Abban a formában azonban igaz lehet, hogy 
a megélhetés egyedüli lehetősége ebben az időben az a 
szolgálat volt, amit a villában adhattak az itt lakók. 

Salla, amely a IV. század első felében még egy te
rületében összezsugorodott, de mégis városias formájú 
település volt, a század második felére egyetlen hatal
mas épületkomplexummá vált, ahol nyilván csak a 
szolgálatot teljesítő személyzet lakott. 

A római uralom vége 

A IV. század utolsó évtizedeiben a hunok megjele
nésével hal el az élet térségünkben, egyidejűleg 
Savariaval és Carnuntummal, a tőlünk É-abbra fekvő, 
jelentékeny közigazgatási központokkal. Zala megyé
ben legutóbb Kilimánban került elő olyan temető, 
amelybe a hunok által szorongatott gót és alán néptö
redékek temetkeztek, és akiket a rómaiak szövetsége
seikként a birodalom határvidékére beeresztettek. Ezek 
a IV. század utolsó harmadában, és az V. század elején 
használták a temetőt. Fosztogató életmódjuk valószí
nűleg nyugtalanította a még itt maradt városlakókat. 
Az sem közömbös, hogy a villa publica egy jól karban
tartott út mentén feküdt, és ezt az utat nyilván a nép
vándorlás népei is szívesen használták 

Sallát szervezett körülmények között hagyták el a 
rómaiak a század vége előtt. Az álló falak közül min
den mozdíthatót magukkal vittek, akik nem húzódtak 
vissza Itáliába, azok feltehetően a legközelebbi erődí
tett településre, a Keszthely-Fenékpusztai erődbe me
nekültek, és átadták a terepet a népvándorlás népeinek. 

A népvándorlás népeit temetőiből ismerjük általá
ban, hiszen nagyon nehéz a folyton mozgó hordák át
meneti településeit megtalálni. Zalalövő környékén ed

dig nem került elő ilyen temető. Egyetlen sírt találtunk 
csak a villa publica X. helyiségének ENY-i falához ta
pasztva, a padlóba ásva. Mintegy 10-12 éves gyerek 
melléklet nélküli csontváza volt. Nem valószínű, hogy 
a rómáak maguk temették volna ide, vagy ha igen, 
mindenképpen csak a villa felhagyása után. 

Összegzés 

A Salla történetére vonatkozó összefoglaló jellegű 
látnivalók a teremben egy makett, amely a leggazda
gabb rétegsorral rendelkező, nagyobb kiterjedésű F 
munkahely telepjelenségeit érzékelteti a látogatóval, és 
a teljes éremforgalmat grafikusan megjelenítő tabló. 

A maketten a villa publica (vörös), a városi virágkor 
épületei (zöld) a katonai tábor boronavázas barakképü
lete (kék), és maga a Borostyánkő út (szürke) látható 
úgy, ahogyan az a régész gyakorlati munkája során az 
egymásra rétegződő szintek feltárásakor napvilágra ke
rül. Érzékelhető, hogy hogyan integrálják, vagy mellő
zik a különböző korszakok a korábbi periódusok épít
ményeit, mennyire folyamatos a település fejlődése. 

Az éremforgalom tablóján valamennyi, a kiállítás 
megtervezéséig a zalalövői ásatások során talált érem 
látható olyan rendben, amely keltezésüknek, és a 10 
éves keltezési intervallumokban tapasztalható gyakori
ságuknak megfelel. Mivel a pénz olyan leletfajta, 
amely Salla életének teljes hosszában megtalálható a 
lelőhelyen, és gyakorisága jól jellemzi a város gazda
sági erejét, alkalmas arra, hogy segítségével végig kö
vethessük történetét a kezdetektől a rómaiak uralmá
nak végéig. Ez a történet Pannónia városai történeté
nek sorában sok tekintetben rendhagyó, hiszen provin
ciánk hangsúlyosan határtartomány volt, ahol a terület 
nagyságához képest rendkívül hosszú limes-szakasz, 
és a limest védő katonaság sorsa alakította a települé
sek életét. Salla története elsősorban abban különbözik 
a hazánkban található többi pannóniai városétól, hogy 
a római terjeszkedés legkorábbi lépéseinek nyomait őr
zi, és későbbi történetére a belső-pannoniai civil fejlő
dés jellemző. 
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A villa publicától DNy-ra F mh. A villa publica és 
alatta F mh. 

A villa publica, 
és attól ÉK-re F mh. 

A főút ÉNy-i 
árka F mh. 

A főút 
F mh. 

A főút DK-i árka 
Fmh. 

A főúttól DK-re 
Fmh. -E/I1-III 

-FAI-III 
-A/IV -ВЛП-

-IV -C/IV 
Az f. épülettől 

DNy-ra 
f. épület Udvarszint F mh. ÉK-i része 

A főút ÉNy-i 
árka F mh. 

A főút 
F mh. 

A főút DK-i árka 
Fmh. 

A főúttól DK-re 
Fmh. 

Periódusok Keltezés 

7/B 360- Szórványos érem- és kerámia A villa publica 2. fázisa A villa publica továbbélése Boltíves csatorna 
újjáépítése 

A 4. kavicsréteg 
építése 

Az árok 
használata 

Szórványos 
éremleletek 

7/A 310-360 Szórványos éremleletek, és a 
b. épület továbbélése (?) 

A b. épület továbbélése (?) 

A villa publica 1. fázisa A villa publica udvara - A 3. kavicsréteg 
építése 

Az árok 
használata 

Szórványos 
éremleletek 

6 230-310 

Szórványos éremleletek, és a 
b. épület továbbélése (?) 

A b. épület továbbélése (?) - - Planírozási szint - A 2. kavicsréteg 
használata 

Az árok 
használata 

Szórványos 
éremleletek 

5 180-230 A b. épület építése - Szórványos 
telepnyomok 

- Lakóépületek 
helyreállítása 

Boltíves csatorna 
használata 

A 2. kavicsréteg 
használata 

Az árok 
használata 

Házak, 
településnyomok 

4/D 169-180 - A markomann 
pusztítás nyomai 

- Szórványos 
égésnyomok 

A markomann pusztítás 
nyomai 

Boltíves csatorna 
továbbélése 

A 2. kavicsréteg 
használata 

Az árok 
használata 

A markomann 
pusztítás nyomai 

4/C 130-169 - Borona-alapú 
házak 

- Szórványos 
telepnyomok 

- Lakóépületek 
továbbélése 

Boltíves csatorna 
használata 

A 2. kavicsréteg 
használata 

Az árok 
használata 

Borona-alapú 
házak 

4/B Hadrianus 
alatt 

- Vastag sárga 
agyagréteg 

Vastag sárga 
agyagréteg 

Vastag sárga 
agyagréteg 

- Lakóépületek 
továbbélése 

Boltíves csatorna 
használata 

A 2. kavicsréteg 
használata 

Az árok 
használata 

Vastag sárga 
agyagréteg 

4/A 120-130 - Borona-alapú 
házak 

Kőépítkezés 
nyomai 

f. épület - Lakóépületek 
építése 

Boltíves csatorna 
használata 

Az 1. kavicsréteg 
használata 

Az árok 
építése 

Borona-alapú 
házak 

3 85-120 Falusias település 
nyomai 

A falusias település iparos-negyede 
az egész területen 

- - Az árok 
használata 

Az 1. kavicsréteg 
építése 

- Falusias 
iparos-negyed 

2/B 50-85 A tábor 2. fázisa A tábor 2. fázisa A tábor 
2. fázisa 

- Az árok 
építése 

Burkolatlan út - A tábor 
2. fázisa 

2/A 20-50 A tábor 1. fázisa A tábor 1. fázisa A tábor 
1. fázisa 

- - - - A tábor 
1. fázisa 

1 -20 - - Szórványos településnyomok 
a tábor előtt 

- - - - - Szórványos 
település-nyomok 

a tábor előtt 



Munkahelyek Umh. Yl-2mh. Xmh. Hmh. S mh. D és M mh. Kmh. Tmh. Y3-4 mh. 

Periódusok Keltezés 

7/B 360- - Égésnyomok - Kőfalak 
kitermelése 

Kőfalak 
kitermelése 

Szórványos 
éremleletek 

- Leletek az 
útmenti árokból 

-

7/A 310-360 - ÉNy-DK-i út 
(szélesebb) az 
átkelő-pontnál 

Kőépületek Kőépületek Kőépületek Szórványos 
éremleletek 

Kőépületek -

6 230-310 Szórványos 
leletek 

- Kőépületek - Szórványos 
leletek 

A kőépület 
továbbélése 

A kőépület 
2. fázisa (?) 

(?) 

(?) 

Árvízi réteg 
a kőépület 
1. fázisában 

- Szórványos 
leletek 

Kőalapozású 
építkezés 

5 180-230 Szórványos 
leletek 

- (?) - Házalapozások 
az utakon 

A kőépület 
továbbélése 

A kőépület 
2. fázisa (?) 

(?) 

(?) 

Árvízi réteg 
a kőépület 
1. fázisában 

- Házalapozások 
az utakon 

Kőalapozású 
építkezés 

4/D 169-180 A markomann 
pusztítás nyomai 

A markomann 
pusztítás nyomai 

(?) A markomann 
pusztítás nyomai 

A markomann 
pusztítás nyomai 

A kőépület 
továbbélése 

A kőépület 
2. fázisa (?) 

(?) 

(?) 

Árvízi réteg 
a kőépület 
1. fázisában 

A markomann 
pusztítás nyomai 

A markomann 
pusztítás nyomai 

A markomann 
pusztítás nyomai 

4/C 130-169 A kőépületek 
továbbélése 

Borona-alapú 
házak és gödrök 

(?) A kőépületek 
továbbélése 

A kőépületek 
továbbélése 

A kőépület 
továbbélése 

A kőépület 
2. fázisa (?) 

(?) 

(?) 

Árvízi réteg 
a kőépület 
1. fázisában 

Borona-alapú 
házak 

A kőépületek 
továbbélése 

A település 
iparos-negyede 

4/B Hadrianus 
alatt 

A kőépületek 
továbbélése 

Borona-alapú 
házak és gödrök 

(?) A kőépületek 
továbbélése 

A kőépületek 
továbbélése 

A kőépület 
továbbélése 

A kőépület 
2. fázisa (?) 

(?) 

(?) 

Árvízi réteg 
a kőépület 
1. fázisában 

Vastag sárga 
agyagréteg 

A kőépületek 
továbbélése 

A település 
iparos-negyede 

4/A 120-130 Városias 
kőépítkezések 

ÉNy-DK-i út 
az átkelő-pontnál 

(?) Kőépítkezések Városias 
kőépítkezések 

A kőépület 
1. fázisa 

Kőalapozású 
épületek 

Városias 
kőépítkezések 

A település 
iparos-negyede 

3 85-120 - Falusias házak a 
tábor tájolásában 

(?) Falusias település - A falusias telep 
iparos-negyede 

Falusias 
település 

Falusias 
település 

Falusias 
település 

2/B 50-85 - A tábor 2. fázisa (?) A tábor 2. fázisa Továbbélés Falusias 
településnyomok 

- - -

2/A 20-50 - A tábor 1. fázisa (?) A tábor 1. fázisa A tábor 1. fázisa - ÉK-DNy irányú 
településnyomok 

- -

1 -20 - A tábor előtti 
településnyomok 

(?) - A tábor előtti 
településnyomok 

- É-D irányú 
települe sny omok 

- -
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Katalógus 

SALLA, A RÓMAI KORI KÖZPONT 

I. vitrin 
A római foglalást megelőző kelta 
település és Salla katonai vonatko
zású emlékei 

1. Fibula • i. e. 1. sz. 
Kéttagú, öntött, szárnyas bronz fibula. 
Tűje hiányzik, tűtartója, húros rugója 
sérült. Kívül húros rugószerkezete 
eredetileg 444 menetes volt, ebből 
csak az egyik 4 menet maradt meg. 
Kengyelén kétszeresen tagolt gomb 
látható, amelynek két oldalán két egy
más felé ívelő nyúlványa van, végü
kön két kis gombbal. Tűtartóját kerek 
áttört lyukak díszítik. 
Zalalövő, Y/l. munkahely 
4,7x19,3 cm 
GM.R.Z.2002.1.1. 

2. Lándzsa • 1. sz. 
Vas lándzsahegy, babérlevél alakú, 
hosszú köpűvel. 
Zalalövő, Y/l. munkahely 
teljes h. 42,2, lándzsahegy h. 31,2 cm 
GM.R.Z.2002.2.1. 

3. Itáliai import kerámia • 1. sz. 
a. Keskeny talpgyűrűn álló terra 
sigillata tálka. Díszítése applikált stili
zált levélmotívum. 
Zalalövő 
4x10,3x3,5 cm 
GM.R.79.420.1. 

b. Tiberius (14-37) idejéből származó 
terra sigillata tálka peremtöredéke. 
Applikált maszkos díszítésű. A belső 
peremrész háromszögekből álló fogas 
karcolással díszített. 
Zalalövő 
3,2x5,3 cm 
GM.R.Z.99.1.1. 

с Claudius (41-54) idejéből származó 
terra sigillata tálka peremtöredéke. 
Árkolással, applikált maszkos, stilizált 
virág- és kettős spirálmotívummal dí
szített. 
Zalalövő 
10x2,4 cm 
GM.R.Z.99.1.2. 

4. Edények • i.e. 1. sz. 
a. Világosszürke, csillámos homokkal 
soványított anyagú, korongolt, vé
konyfalú, tojásdad testű pohár. A pe
rem hornyolással, a pohár bekarcolt 
vonalkötegekkel díszített. 
Zalalövő, Y/l. munkahely 
10x8x4,5 cm 
GM.R.Z.2002.3.1. 

b. Szürkésbarna, homokkal, apró ka
vicsszemekkel soványított anyagú, 
korongolt, közepes falvastagságú 
edény. Fésűs kötegekkel díszített. 
Zalalövő, Y/l. munkahely 
14,5x14,2x9,3 cm 
GM.R.Z.2002.3.2. 

c. Vörösesbarna, kavicsszemekkel, 
homokkal soványított anyagú, koron
golt, vastag falú tárolóedény, tölcsér-
szerűén kihajló, ferdén levágott szélű 
peremmel. Vállán és oldalán seprűs 
díszítésű. 
Zalalövő, Y/l. munkahely 
20,6x16,7x10,5 cm 
GM.R.Z.2002.3.3. 

5. Katonai diploma töredéke • 3. sz. 
Bronzlemezbe vésett katonai diploma, 
amelynek előlapján a betűméret 7-4 
mm, a hátlapon 3-6 mm. A diploma 
töredékes volta miatt az előlapon a vé
sett szöveg első 7 sorának kezdete ol
vasható, a hátlapon mindössze 3 sor 
szövegrész található, töredékesen. 
A diploma szövege és teljes olvasata a 
következő: 
tab. I. extrinsecus: 

ГМР CA[ES • DF/I • ANTONINI • 
MAGNI] 

РП • HL • [DIVI • SEVERI • РП • 
NEPOS] 

M • AVRE[LLIVS SEVERVS ALE
XANDER • PIVS • FELIX •] 

AVG • ro[NTIF • MAX • TRIB • 
POT • COS • • P • P •] 
5 EQVrn[BUS QVI INTER 
SINGVLARES MILITA VER] 

CAST[RIS 
SEVERIANIS • QVIBUS PRAEESTJ 

LICC[ TRIBVNVS • 
QVINIS • ET • VICENIS 

PLVRIBVSQVE STIPENDIS 
EMERITIS DIMISSIS 

HONESTA MISSIONE QVORVM 
NOMINA SVB 
10 SCRIPTA SVNT • CrVTTATEM 
ROMÁNAM QVI EO 

RVM NON HABERENT • DEDIT 
ET • CONVBF/M 

CVM VXORTBUS QVAS TVNC 
SECVM HABVIS 

SENT CVM EST CrVITAS US 
DATA AVT CVM US QVAS 

POSTEA DVXISSENT • DVM 
TAXAT SINGVLIS • A • D • VÏÏ • Ю 
• IAN • 
i? 

EX • EQVITE • DOMINI • 
N • AVG • 

DESCPJPT ET RECOGMT • EX 
TABVLA AEREA QVAE FIXA 
EST 
20 ROMAE IN MVRO TOS TEMPL • 
DIVI AVG AD MINERVÁM] 

tab. I. intus: 

ГМР CAES DIV[I ANTONTNI 
MAGNI PII FIL DIVI SEVEPJ] 

РП NEPOS[M AVRELLIVS 
SEVERVS ALEXANDER PIVS] 

FELI[X AVG PONTIF MAX 
TRBPOT COS PP] 

Zalalövő, F munkahely, XIV. helyiség 
5,4x3,4x0,12 cm 
GM.R.Z.99.3.1. 
Nádor 1982, 341-343. 

6. Kőemlék • 2. sz. 
Az oltártöredék anyaga sárgás homok
kő. Az oltárt egy katona, esetleg ki
szolgált veterán állíthatta valamely is
tenségnek fogadalma teljesítéséül. A 
feliratból tudjuk, hogy a Xllll gemina 
(iker) légió katonája volt. Az oltár fel
iratán olvasható: GEM [ina] ХПП. 
Zalalövő 
32,5x10,2x14,6 cm, 
betű m. 30-45 mm 
GM.R.Z.99.40.1. 
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Jupiter oltár töredéke • 2. sz. 
Az oltár anyaga sárgás homokkő. Ju
piter tiszteletére állították, elején fel
irat, két oldalán az isten attribútumai 
láthatók. Felirata: 
[I(ovi) 0(ptimo) M(aximo)] / [—] / [-
—] / T Aurus [..] / Xv(vir) m(unicipii) 
Sal(lae) I ? / v(otum) s(olvit) [l(ibens) 
m(erito)] 
A szöveg fordítása: 
„A jóságos és hatalmas Jupiternek ... 
T. Aurus ... Salla municipium 
decemvirje beváltotta fogadalmát szí
vesen és méltán." 
Az oltár jobb oldalán sasmadár, bal ol
dalán villámköteg. A madár nyakrésze 
és feje hiányzik, szárnyait nem zárja 
testéhez. Jobb oldali szárnya kidolgo
zottabb. Testének tollazata pikkely
szerű, combjait vastag tollgatya fedi. 
A sas kisebb emelvényen áll. A bal ol
dalon látható villámköteg toboz alakú 
középső részét ferde spirális vonalak 
díszítik, két oldalt szigony formájú he
gyes villámok láthatók. 
Zalalövő, U munkahely 
44x39x21 cm, betű m. 38-45 mm 
GM.R.Z.99.25.1. 
Redő 1998, 29-30. 

П. vitrin 
Kisteletek és az iparos tevékenység 
emlékei 

1. Bronz fíbulák • 2-3. sz. 
a. Kéttagú, öntött, egygombos, erős 
profilú bronz fibula. Tűje hiányzik. 
Tűtartója egyszerű záródású, csuklós 
szerkezetű. Kívül húros rugószerkeze
te 4-1-4 menetes. Félkör keresztmetsze
tű kengyelét kétszeresen tagolt gomb 
díszíti. Trapéz alakú tűtartója végén 
egyszer tagolt, kúpos gomb van. A 
kengyel indítása trapéz alakú, kereszt
metszete ellipszis. 
Alsórajk, Kastélydomb 
4,7x2,3 cm 
GM.R.Z.2002.6.1. 

b. Kéttagú, öntött, egygombos, erős 
profilú bronz fibula, felületét nemes 
patina borítja. Tűtartója egyszerű zá
ródású, csuklós szerkezetű. Kívül hú
ros rugószerkezete 4+4 menetes. Fél
kör keresztmetszetű kengyelét kétsze
resen tagolt gomb díszíti. Trapéz ala
kú tűtartója jobbra fordul, végén egy
szer tagolt, kúpos gombbal. A kengyel 
indítása háromszög alakú, keresztmet
szete ellipszis. 
Alsórajk, Kastélydomb 
4,7x1,8 cm 
GM.R.Z.2002.6.2. 

c. Kéttagú, öntött, egygombos, erős 
profilú bronz fibula. Tűtartója egysze
rű záródású, csuklós szerkezetű. Kívül 
húros rugószerkezete 4+4 menetes. 
Félkör keresztmetszetű kengyelét két
szeresen tagolt gomb, trapéz alakú tű
tartója végét egyszer tagolt, kúpos 
gomb díszíti. A kengyel indítása tra
péz alakú, keresztmetszete ellipszis. 
Alsórajk, Kastélydomb 
4,3x1,7 cm 
GM.R.Z.2002.6.3. 

d. Ép, email-os berakású, kéttagú, ön
tött bronz fibula. A fibulatest trapéz 
alakú korongját zöldessárga zománc 
fedi, amelyen öt, különböző méretű, 
szürkésfehér, zöld, illetve sárgászöld 
színű apró zománcberakás látható. A 
fibulatest mindkét végén tagolt, hár
mas bordacsoporttal díszített. A fibula 
tűtartója egyszerű záródású, csuklós 
szerkezetű. 
Alsórajk, Kastély domb 
teljes h. 3,4 cm, 
email-os berakás mérete 1,2x1,2 cm 
GM.R.Z.2002.6.4. 

2. Bronz tűk • 2-3. sz. 
a. Bronzhuzalból készített stílustű, 
amelyet ruhatűként használtak. Egyik 
végén hegyes, vége felé elkeskenye
dő, kör átmetszetű, a másikon több
szörösen tagolt. Szárának felső negye
dét négyes bordacsoportok között 
elliptoid keresztmetszetű tag, szárának 
felső részét gömb díszíti. 
Alsórajk, Kastélydomb 
12,6 cm 
GM.R.Z.2002.5.1. 

b. Bronzhuzalból készített stílustű, 
amelyet ruhatüként használtak. Egyik 
végén hegyes, vége felé elkeskenye
dő, kör átmetszetű, a másikon több
szörösen tagolt. Szárának felső felén 
bordacsoportok, melyeket kettős, 
négyszög keresztmetszetű tag zár le. 
A tű vége egymással szembeforduló, 
csőrükkel érintkező madár-pár alakkal 
díszített. 
Alsórajk, Kastélydomb 
11,5 cm 
GM.R.Z.2002.5.2. 

3. Bronz fibulák • 1-3. sz. 
a. Egygombos, erős profilú, kéttagú fi
bula bronzból, a 2. századból. Kívül 
húros rugószerkezete 4+4 menetes, tű
tartója háromszög alakú. Kis három
szög alakú fedlappal. Tagolatlan, la
pos korong formájú gombja és a tűtar
tó között a kengyel háromszög ke
resztmetszetű. Tűtartója jobbra fordul. 
Zalalövő, F munkahely, postakert 
alatt, -120 cm 
4,39x1,86 cm 
GM.R.Z.88.1.17. 
Berecz 1990, 80. Kat. 18. Abb. 3,13. 

b. Egygombos, erős profilú, kéttagú 
fibula bronzból, a 2-3. századból. Fe
lületén öntéshibás. Kívül húros rugója 
4+4 menetes. Kis téglalap alakú 
fedlappal. Kengyele közepén és a tű
tartó végén tagolt gomb van. 
Zalalövő, S munkahely B/V. É-i része, 
-150 cm 
4,62x1,73 cm 
GM.R.Z.88.1.21. 
Berecz 1990, 81. Kat. 22. Abb. 3,12. 

c. 2-3. századból származó kéttagú fi
bula bronzból. Rugószerkezete és tűje 
hiányzik, tűtartója egyszerű záródású, 
csuklós szerkezetű. Húrhorogja alsó 
állású, kisebb. Trombitaszerűen kiszé
lesedő kengyele félkör keresztmetsze
tű. Tagolt, hengeres gombbal zárul. 
Zalalövő, T munkahely C/VI. 
5,1x3 cm 
GM.R.Z.88.1.32. 
Berecz 1990, 83. Kat. 32. Abb. 4, 2. 

d. Egygombos, erős profilú, kéttagú 
bronz fibula a 2-3. századból. Kívül 
húros rugója 3+3 menetes. Kengyele 
felső harmadában lapos gombbal. Tű
tartója felett trapéz alakú lemez van, 
tremolírozott díszítéssel. 
Zalalövő, T munkahely C/V. 
3,31x1,71 cm 
GM.R.Z.88.1.35. 
Berecz 1990, 83. Kat. 36. Abb. 4,6. 

e. Erősen profilált, egygombos, egyta
gú bronz fibula rugós szerkezettel. Tű
je letört, rugója a hossztengely irányá
ban deformált, 3+3 menetes. Kis, fél
körös fedlappal. Kengyele közepén és 
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a tűtartó végén tagolt gombbal. 
Zalalövő, S munkahely B/ÏV. 
4,1x1,29 cm 
GM.R.Z.88.1.19. 
Berecz 1990, 80. Kat. 20. Abb. 3,11. 

f. A 2-3. századból származó kéttagú 
bronz fibula, fedlapja vese alakú áttö
réssel díszítve. Rugószerkezete és tűje 
hiányzik. Húrhorogja alsó állású, ki
sebb. Fedlapja 2,1-3 mm vastag le
mez. Kengyele hosszában két borda 
fut. A kengyel végén kétszeresen ta
golt gomb, mely háromszög kereszt
metszetűvé válik, ék alakú véggel. Tű-
tartója széles, jobbra forduló, téglalap 
alakú. 
Zalalövő 
5,38x0,66 cm 
GM.R.Z.2002.4.1. 
Berecz 1991, 171. Kat. 40. 5. kép 1. 

g. Kéttagú, állat alakú lemezes email 
bronz fibula a 2. századból. Rugószer
kezete és tűtartója hiányzik. A fibula-
test fejlapján macskaszerű ragadozó, 
valószínűleg párduc. Az állat feje tér
ben előreugró, a figura teste és a sze
mek email-os berakással, zöld, vilá
goszöld, fehér és vörös színű beraká
sokkal díszítettek. 
Zalalövő, F munkahely 
4,31x2,2 cm 
GM.R.88.1.45. 
Berecz 1990, 84-85. Kat. 46. Abb. 
5,10. 

h. Lemez email fibula a 2-3. század
ból. Kengyele és alsó része nem ma
radt meg, az email-os berakás a fejla
pot díszítette. A kerek lapon koncent
rikus köröket alakítottak ki fémszálbe
rakások köríveivel, a geometrikus mo
tívumok díszítősora erősen lekopott, a 
külső köríven kék-fehér berakások 
nyomai láthatók. 
Zalalövő, F munkahely B. 
3,72 cm 
GM.R.Z.88.1.44. 
Berecz 1990, 84-85. Kat. 45. Abb. 
5,16. 

4. Bronz tartótagok, veretek • 2. sz. 
a. Öntött, levél alakú rátétdísz. A levél 
belsejében bekarcolt nyalábok. Pon-
colással díszített. A levél csúcsán kú
pos gomb. 
Zalalövő 
6,9x7,1 cm 
GM.R.Z.99.27.1-2. 

b. Háromnegyed körívben, nyújtott 
szárú omega alakban meghajlított, kör 
keresztmetszetű bronzhuzal edényfül. 
A huzal a vége felé mindkét irányban 
elvékonyodik. 
Zalalövő 
11,9 cm 
GM.R.Z.99.42.1.1. 

c. Bronz, tömör, öntött edényfül. Alsó 
széle egyenes, felső íve hullámos. Kö
zépső kiszélesedő részét lyuk tagolja. 
Zalalövő 
10,2x2,6 cm 
GM.R.Z.99.42.1.2. 

5. Ládikafogantyú • 2. sz. 
A bronz ládikafogantyút két, egymás
sal szembeforduló delfin alkotja, ame
lyek tágra nyitott szájukkal hornyolt 
gyűrűkbe foglalt gombot tartanak. Az 
állatok testét pikkely fedi, farkuszo
nyuk széles, három levélből álló vi
rágszerű mintában végződik. 
A pikkelyek és a levelek belsejében 
bekarcolt nyalábok. Öntött, fonákja 
üreges. 
Zalalövő 
12x4,2 cm 
GM.R.Z.99.27.1. 
Szabó 1978, 408-410. Abb. 68,1 

5. 

6. Bronz tűk • ЪЛ. sz. 
a. Bronzhuzalból készített tű, egyik 
vége hegyes, a másik ellapított, trapéz 
alakban áttört. 
Zalalövő 
11,2 cm 
GM.R.Z.99.43.1. 

b. Bronzhuzalból készített tű, egyik 
vége hegyes, vége felé elkeskenyedő, 
kör átmetszetű, vastagabbik végén 
négyszög keresztmetszetű, kúpos vég
ződésű. 
Zalalövő, F munkahely ХП. 
10,6 cm 
GM.R.Z.88.1.69. 

с Bronzhuzalból készített tú, egyik 
vége hegyes, vége felé elkeskenyedő, 
másik végén gombszerű végződéssel. 
Zalalövő, F. munkahely I/XII. csator
na betöltéséből 
9,7x1,1 cm 
GM.R.Z.88.1.83. 

d. Kéttagú, öntött, bronz ruhatű. 
Egyik végén hegyes, másikon több
szörösen tagolt nagyméretű gomb. 
Zalalövő, T munkahely П-Ш. falala
pozástól É-ra 
7,5x11,9 cm 
GM.R.Z.88.1.84. 

7. Kanalak • 2-3. sz. 
a. Bronzból készült, üreges, félgömb 
alakú kanálrész, visszahajtott nyéllel. 
Zalalövő 
6,3x1,1 cm 
GM.R.Z.99.44.1.1. 

b. Egyik végén háromszög kereszt
metszetű, ék alakú, nyújtott kanálré-
szű, másik végén megvastagított, 
hosszúkásán elnyújtott, gombszerűen 
legömbölyített bronz orvosi kanál. 
Szára négyzetes átmetszetű, élein be-
vagdosásokkal díszített. 
Zalalövő 
14,9x1 cm 
GM.R.Z.99.44.1.2. 
Szabó 1978, 414-415. Abb. 71,1. 

8. Madár alakú bronz súly • 2. sz. 
Galamb (Columba) alakot formáló, 
öntött, tömör, bronz súly. Az alak vég
leges formáját utólagos megmunká
lással alakították ki. Typ. Eggers 79. 
Zalalövő 
6x2,8x2,3 cm 
GM.R.Z.99.45.1. 
Szabó 1978, 414-415. Abb. 71,8. 

9. Övcsatok • 1-2. sz. 
a. Bronzból öntött, ovális karikájú öv-
csat, visszahajtott bronzlemezből ké
szült szíjbefogóval, amely a csathoz 
két füleccsel kapcsolódik. A csatpecek 
vége legörbített. 
Zalalövő 
1,8x2,4 cm 
GM.R.Z.99.46.1. 

b. Bronzból öntött, ovális karikájú öv-
csat, visszahajtott bronzlemezből ké
szült szíjbefogóval. A csatpecek hi
ányzik. 
Zalalövő 
2,1x3,3 cm 
GM.R.Z.99.46.3. 
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c. Ovális karikájú bronzcsat, vissza
hajtott bronzlemezből készült szíjbe-
fogóval, amely a csathoz két füleccsel 
kapcsolódik. A csatpecek vége hegye
sedő. 
Zalalövő 
1,5x3,1 cm 
GM.R.Z.99.46.2. 

d. Egyszerű, díszítetlen, nagyméretű 
övcsat. A csattest egybeöntött a csat
karikával, áttört csattesttel. Fonákja 
üreges. 
Zalalövő 
5 cm 
GM.R.Z.99.46.4. 

e. Bronzból öntött, kerek, ellipszis ke
resztmetszetű övcsat, csatpecek és 
szíjbefogó nélkül. 
Zalalövő, E munkahely П., barna 
agyagos földből 
3,3 cm 
GM.R.Z.88.1.78. 

f. Ovális karikájú övcsat, a csattest 
egybeöntött a csatkarikáva]. A csattest 
két megvastagodó végű ívelt tagja 
egymással szembefordul. 
Zalalövő 
3,2 cm 
GM.R.Z.99.46.5. 

10. Csont tűk • 2. sz. 
a. Csontból készült, csiszolt felületű 
tű. Egyik vége hegyesedő, kör ke
resztmetszetű, a tűrész hiányzik, a má
sik vége ellapított, trapéz alakban át
tört. 
Zalalövő 
11,1 cm 
GM.R.Z.99.47.1. 

b. Csontból készült, csiszolt felületű 
tű. Elkeskenyedő vége hegyes, másik 
gombszerű végződésű. A tűrész hi
ányzik. 
Zalalövő 
8,9 cm 
GM.R.Z.99.47.2. 
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c. Csontból készült, csiszolt felületű 
tű. Elkeskenyedő vége hegyes, feje 
gombszerű végződésű. 
Zalalövő 
7,1 cm 
GM.R.Z.99.47.3. 

11. Csont dobókocka • 2. sz. 
Csontból faragott, oldallapjain fényes
re csiszolt dobókocka. Hat oldallapján 
1-6, szabályosan elrendezett poncolt 
koncentrikus körök jelölik az oldalak 
számértékét. 
Zalalövő 
1,4x1,4x1,4 cm 
GM.R.Z.99.48.1. 

12. Vaskés, csont nyéllel • 4. sz. 
Széles, hegye felé szögben megtört 
pengéjű, nyéllapos kés. A nyéllap fa
ragott, karcolt díszítésű csontlemezek
kel díszített. A nyélnyúlványt a csont 
markolatot felerősítő, két-két szegecs 
üti át. Az egyik szegecs hiányzik. 
Zalalövő 
teljes h. 18, a nyéllapot díszítő csont
lemezek mérete: 6,7x1,5 cm 
GM.R.Z.99.49.1. 

Ш. vitrin 
A municipium kerámiaanyaga 

1. Szürke váza • 2. sz. 
Szürke, kvarcos homokkal soványított 
anyagú, fényes felületű, besimított, 
zömök formájú, redukciós égetéssel 
készült, korongolt edény. Pereme eny
hén kifelé hajló, árkolással díszített 
keskeny szalagperem. Az edény alja 
omphalos-os kiképzésű. Az edény ha
sának alsó harmada sekély árkolással 
díszített. A vállrészen enyhén kiugró 
peremrész. 
Zalalövő 
20,7x10,2x7,2 cm 
GM.R.Z.94.1.22. 

2. Váza • 2. sz. 
Sötétbarna, fényes, besimított és polí
rozott felületű, apró, őrölt kavicssze
mekkel soványított anyagú, korongolt, 
kisméretű zömök váza. Keskeny sza

lagpereme enyhén kihajló. Keskeny 
talpgyűrűn áll, vállán keskeny kiugró 
peremrész. A talpgyűrű esztergált. 
Zalalövő 
13x9,4x6 cm 
GM.R.Z.99.1.1. 

3. Háromlábú fazék • 2. sz. 
Szürke, kaviccsal és homokkal sová
nyított anyagú, két részből összeállí
tott, korongolt, füles, háromlábú fa
zék. Pereme tölcsérszerűen kihajló, 
háromszög átmetszetű. A peremhez il
leszkedő húzott, árkolt szalagfül az 
edény hasára támaszkodik. Az edé
nyen korongolás nyomok, felülete dí
szítetlen. Az edény alját külön koron
gozták ki, majd a felső edényrésszel 
való összeépítést követően a lábakat 
kivágással, bőrkemény állapotban ala
kították ki. 
Zalalövő, T munkahely A/V. DNy-i 
részén 
18,5x12,5x9,5 cm 
GM.R.Z.94.1.32. 

4. Terra sigülata tál • 2. sz. 
Öntési eljárással készült terra sigülata 
tál. Pereme széles, kihajló, talpgyűrűn 
áll, alja omphalos-os. 
Zalalövő 
6,8x27x11 cm 
GM.R.Z.99.9.1. 

5. Terra sigülata tálka • 2. sz. 
Öntési eljárással készült terra sigülata 
tálka. Mesterbélyeges. Talpgyűrűn áll. 
A talpgyűrű belsejében grafitto. 
Zalalövő 
4,5x18,4x8,2 cm 
GM.R.Z.99.9.2. 

6. Festett, háromfülű edény • 2. sz. 
Festett piros, homokkal soványított 
anyagú, korongolt, ívelt nyakú, zö
mök, gömbölyded testű edény. Levá
gott, egyenes peremébe csatornákat 
mélyítettek. A peremhez illeszkedő, 
egymástól egyenlő távolságra lévő há
rom fül az edény vállára támaszkodik. 
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A húzott fülek kettős árkolt díszítésű-
ek. A vállon enyhén kiugró perem
rész. A válltól az edény öblös hasi ré
szének alsó harmadáig hat soros, eny
hén balra dőlő, bevagdosott rovátkák
kal díszített. Az edény talpgyűrűje 
esztergált. 
Zalalövő 
26,8x17,5x9,5 cm 
GM.R.Z.94.1.25. 

7. Mécsesek • 2. sz. 
a. Narancspiros festésű firmamécses 
három bütyökkel. Loeschke Typ. X. 
Fenékbélyeg: FORTIS. 
Zalalövő, T. munkahely B/TV. 
9,9x6,9x3,8 cm 
GM.R.Z.87.3.138. 
Pongrácz 1990, 127. Kat. 206. Abb. 6. 

b. Firmamécses barna festés nyomai
val. A discus-on maszk. Fenékbélyeg 
kopott: ОСТАVI. Loeschke Typ. X. 
Zalalövő, F munkahely H/XII. 
7,6x4,8x2,8 cm 
GM.R.Z.87.3.220. 
Pongrácz 1990, 131. Kat. 288. Abb. 7. 

8. Korsó • 2. sz. 
Sárgásbarna, eredetileg festett barna, 
homokkal soványított anyagú, tagolt 
formájú (három részből állították ösz-
sze), keskeny szájú, nyújtott nyakú 
korsó, lekerekített formájú testtel, kü
lönálló talprésszel. Pereme szív alakú 
átmetszeni A fül húzott, árkolt, a pe
remhez illeszkedik és a korsó vállára 
támaszkodik. Keskeny talpgyűrűje 
esztergált. 
Zalalövő 
32x7,5x9,8 cm 
GM.R.Z.94.1.19. 

9. Tálka • 2. sz. 
Öntési eljárással készült, festett piros, 
barbotin-díszes tálka. Az égetési eljá
rás során felső harmada kormozódott. 
Keskeny talpgyűrűn áll. A barbotin-
díszítés és a tál alsó részének fogas-
karcolásos díszítése az öntést követő
en, a tál bőrkemény állapotában tör
tént. 
Zalalövő 
7x14,3x5,4 cm 
GM.R.Z.94.1.19. 

IV. vitrin 
Fémfeldolgozó műhely nyersanyaga 
az alsórajki villából 

1. Ládikafül • 3. sz. 
Bronz, öntött ládikafül. Fonákja üre
ges. A fogantyút két, egymással szem
beforduló delfin alkotja, amint tágra 
nyitott szájukkal hornyolt gyűrűkbe 
foglalt gombot tartanak. Az állatok 
farkuszonya hármasosztású levélben 
végződik, melyekhez egy-egy három
szögű idom kapcsolódik. Az így kiala
kított hurkokban sasszegek találhatók, 
amelyek a fogantyú felerősítésére 
szolgáltak. A delfineken két, egymást 
átölelve tartó, fekvő pár látható, Vé
nusz és Adonisz attribútumaival. 
Alsórajk, Kastélydomb 
20x8,6 cm 
GM.R.Z.99.32.1. 

2. Ládika bronz vereté • 2-3. sz. 
Bronzlemezből hajlított, fekvő tégla
lap alakú ládikaveret, előlapján tagolt 
díszítéssel. Felső és alsó hosszanti 
sávjában 4-4 ellipszis alakú, valamint 
l-l sarkára állított négyzetes foglalat
tal, amelyekben eredetileg berakás le
hetett. A veret középső, hosszanti zó
nájában 4 félgömb formájú, levágott 
tetejű, egy-egy lyukkal átütött, fonák
ján üreges gomb. A gombok körül be
karcolt körök láthatók. 
Alsórajk, Kastélydomb 
6,7x19,4x1,6 cm 
GM.R.Z.99.31.1. 

3. Harang alakú díszszegek • 2-3. sz. 
12 nagyobb, 40 kisebb átmérőjű dísz
szeg. A szegfejek öntött bronzból ké
szültek, a díszszegek üreges fonákjába 
vasszegeket erősítettek. A díszszegek 
tányérszerűen bemélyednek, közepü
kön kúp alakot formáznak. A kúp ala
kú üreges gombok körül bekarcolt kö
rök. 
Alsórajk, Kastélydomb 
3,3-5x1,6-2,4 cm 
GM.R.Z.99.30.1.1-12, 99.30.2.1-40. 

Padlómozaik-rekonstrukció részlete 
3. sz. első harmada 
Az alsórajki villa főépületének ХГХ. 
helyiségében talált mozaik rekonstru
ált részlete, valamint a helyiség padló
mozaikjának rekonstrukciós rajza 
egyaránt megtalálható a zalaegerszegi 
múzeum kiállításának II. termében. 
A padlómozaik a villa főépületének 
egyik nagyobb, apszisos helyiségét dí
szítette. Megmaradt részleteiből re
konstruálható a padló díszítésének 
szerkezete. A polikróm mozaik kövei 
azonos nagyságúak: 10 cm-en 10 kö
vet számolhatunk, csak a figurális ré
szeknél vannak kisebb, a mintához al
kalmazkodó darabok. 
A diagonálisan rakott fal menti sávon 
belül elkülönül egy küszöbrész fekete
fehér, gyékényszövetre emlékeztető 
mintával. Ezen az oldalon volt a helyi
ség bejárata. Ezt követi a négyzetes fő 
mező, melyet ugyancsak svasztika-
meander sor díszít. E díszítés jellem
zője, hogy a két szín csaknem azonos 
súllyal szerepel benne. A svasztika-
meanderen belül 75 cm széles motí
vumsor foglalja keretbe a 160x160 
cm-es emblémát. Itt újabb keretmotí
vum van, amely a farkasfogas minta 
többszínű variációja. 
A valóságos képmező mérete: 
108x108 cm, a padló téglalap alakú 
részének 4-5 %-a. 

A keretként szolgáló motívumsor raj
zolata: a központi keretes képmezőt 
kettes fonatból kialakított, ' a terem 
hosszának irányában kissé nyújtott 
hatszögletes idomok veszik körül. A 
padlómozaik déli és északi oldalán a 
hatszögletű idomok között nagyobb 
területű, egymásnak fordított, egyen
lőszárú trapéz alakú felületek is kiala
kulnak. Ezekben a hexagonális, illetve 
trapezoid mezőkben különböző képe
ket találunk: stilizált növények, virá
gok, egy madárka, ülő párduc, vala
mint egy vízi isten növényekkel ko
szorúzott, szakállas feje. Az alkalma
zott színek a fehér és a fekete mellett: 
szürke, illetve sárga a kettes fonatban, 
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rózsaszín, piros, narancssárga, zöld a 
figurákban. 
A villa XIX. számú, téglalap alakú, 
apszisos helyiségében küszöbrész rö
vidíti le a hosszanti oldalt, és az így 
kialakult felületen hangsúlyos, az 
emblémával versenyző figurális pane
lek veszik körül a központi képmezőt. 
E panelek elhelyezkedését, formáját, 
méretét határozza meg és alakítja ki 
egy fonatos hálózat, amely így a har
madik hangsúlyos eleme a kompozíci
ónak. A padlómozaik töredékessége 
miatt nem tudjuk, mi volt a központi 
képmező témája. Ezen kívül hangsú
lyos pont a kompozíció négy sarka, 
melyek közül egyet ismerünk. A zöld 
növényekkel dekorált homlokú, széle
sen hullámzó szakállú fej eredetije 
Okeanos-maszk. A római kori moza
ikművészetben sok helyütt megtalál
juk a tengerből csak állig felmerülő ti
tánfejet, melyen még rák-olló és dús 
hajzat van. Nem tudjuk, mi volt a má
sik három sarokban. Valószínű, hogy 
a többi motívum csak dekoratív elem, 
tartalmi összetartozás nélkül. A bejá
rat felőli oldalon valószínűleg csak ál
latábrázolások voltak: ezek közül a 
madárkát és az ülő párducot sikerült 
rekonstruálni. Az egymással párhuza
mos stilizált virág alakú motívumok, 
és a stilizált faág-motívum megfelelő
it megtalálhatjuk narbonnensisi padló
kon. A padlómozaik kora a Severusok 
idejére, vagy annál valamivel később
re tehető. 
Alsórajk, Kastélydomb, XIX. helyiség 
185x166 cm 
GM.R.Z.99.29.1. 
Redő 1996, 93-114. 
Varjú 2001, 91-101. 

V. vitrin 
Helyben készült és importált kerá
mialeletek Zalabaksáról 

1. Fedő • 2-3. sz. 
Szürke, kavicsszemekkel és kvarcos 
homokkal erősen soványított anyagú, 
korongolt kúpos fedő, gombfogóval. 
Felülete érdes1, durva, díszítetlen, ko-
rongolás nyomaival. 
Zalabaksa, 1998/50. 
22,6x10,9x5,5 cm 
GM.R.Z.2000.11.1. 

2. Terra sigillata • 1. sz. 
Észak-itáliai importból származó, ön
tési eljárással készült terra sigillata 
tálka. Keskeny talpgyűrűn áll, felülete 
erősen lekopott. Díszítése stilizált, 
applikált indás szőlőfürt. 
Zalabaksa, 2000/42. 

5,2x13,9x5,6 cm 
GM.R.Z.2000.12.1. 

3. Pecsételt, szürke kerámia • 2. sz. 
a. Eredetileg fekete festett, homokkal 
soványított anyagú, korongolt, szürke 
tál. Pereme alatt árkolással díszített. A 
tál belsejében bepecsételt, levél alakú 
motívumok. Talpgyűrűn áll. Talpgyű
rűje esztergálással kialakított. 
Zalabaksa, A1É, Ny-i oldal 
7,1x21,4x8 cm 
GM.R.Z.2000.10.1. 

b. Eredetileg fekete festett, homokkal 
soványított anyagú, korongolt, szürke 
tál. Pereme galléros, kihajló, átmet-
szete félkörív. Pereme alatt árkolással 
díszített. A tál belsejében koncentri
kus bekarcolt körök, bepecsételt, levél 
alakú motívumok. Talpgyűrűn áll. 
Talpgyűrűje esztergálással kialakított. 
Zalabaksa, 2000/40. 
7,2x31,4x11,2 cm 
GM.R.Z.2000.10.2. 

4. Tárolóedények • 2-3. sz. 
a. Szürke, csillámos homokkal, ka
viccsal soványított anyagú, korongolt, 
vastag falú, szűk szájnyílású, erősen 
hasasodó edény. Pereme tölcsérszerű-
en kihajló, háromszög átmetszeni. Az 
edény hornyolással, egyes részein fé
sűs kötegekkel díszített. 
Zalabaksa, 2000/52. 
35,4x15,4x13,5 cm 
GM.R.Z.2000.13.1. 

b. Világos sárgásbarna, kavicssze
mekkel, homokkal soványított anya
gú, vastag falú, kézikorongon, felraká-
sos technikával készült edény. Pereme 
tölcsérszerűen kihajló, háromszög át
metszeni Sekély hornyolással, az 
edény kiöblösödő részén ferde bevag-
dosással díszített. 
Zalabaksa, 98/22. 
25,9x18x10,9 cm 
GM.R.Z.2000.13.2. 

VI. vitrin 
A municipium kerámiaanyaga 

1. Mázas pohár • 4. sz. 
Zöld mázas, pikkelyes díszítésű, tojás
dad testű pohár. Korongolt. Pereme 
keskeny szalagperem. Esztergálással 
kialakított, keskeny talpgyűrűvel. 
Zalalövő 
11,6x6,8x4,5 cm 
GM.R.Z.99.50.1. 

2. Faltenbecher pohár • 2. sz. 
Szürke, homokkal soványított anyagú, 
vékony falvastagságú, korongolt, be
húzott peremű, horpasztott oldalú po
hár. Perem alatti részén sekély hor
nyolással díszített. 
Zalalövő, В munkahely, B/3. 
17,5x8,5x5,3 cm 
GM.R.Z.94.1.29. 
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3. Pohár alakú edények • 2. sz. 
a. Sötétszürke, kvarcos homokkal so-
ványított anyagú, korongolt, redukci
ós égetéssel készült pohár alakú 
edény. Egyenes, levágott peremmel, 
nyakán barázdált díszítéssel. 
Zalalövő, F munkahely G/XVI. 
15,2x9,8x4,6 cm 
GM.R.Z.94.1.24. 

b. Sötétszürke, kvarcos homokkal so-
ványított anyagú, korongolt, redukci
ós égetéssel készült pohár. Egyenes, 
levágott peremmel, nyakán barázdált 
díszítéssel. 
Zalalövő, F munkahely F/7. 
9x6,5x3,2 cm 
GM.R.Z.94.1.48. 

4. Korsó • 2. sz. 
Szürke, homokkal soványított anyagú, 
korongolt, széles szájnyílású, füles 
korsó, kiöntővel. Peremtől induló hur
kafüle a korsó vállára támaszkodik. 
Az edény hasa horonnyal válik el a 
nyaktól. 
Zalalövő, F munkahely A/TV. 
16x10,2x6,5 cm 
GM.R.Z.94.1.28. 

5. Korsó • 2. sz. 
Világosszürke, homokkal soványított 
anyagú, tagolt formájú (két részből 
összeállított), szűk, felhúzott nyakú 
füles korsó, kiöntővel. A korsó hasa 
horonnyal válik el a nyaktól. 
Zalalövő, F munkahely A/TV. 
21,4x5,7x9,8 cm 
GM.R.Z.94.1.30. 

6. Tál • 2. sz. 
Szürke, fényes, polírozott felületű, ho
mokkal soványított anyagú, koron
golt, nagyméretű, mély tál. Esztergá-
lással kialakított talpgyűrűn áll. 
Zalalövő, F munkahely G/XVI. 
12,5x30,7x11 cm 
GM.R.Z.99.53.1. 

7. Fazék • 2. sz. 
Sötétszürke, kvarcos homokkal sová
nyított anyagú, korongolt, redukciós 
égetéssel készült nagyméretű, mély 
tál, pereme egyenes, levágott. Perem 
alatti részén sekély hornyolással díszí
tett. 
Zalalövő, T munkahely 
17,5x28,5x11,7 cm 
GM.R.Z.94.1.9. 

VII. vitrin 
Foederati, Keszthely-kultúra 

1. Aranygyöngyök • 4. sz. 
15 db vékony aranylemezből préselt, 
végein kürtös kialakítású, hasas 
gyöngy. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 16. sír 
0,3x0,6-0,5x0,9 cm 
BM.R. leltározatlan 

2. Arany tűpár • 4-5. sz. 
Az arany tűk fejét szemüvegspirál ala
kúra hajlították. 
Kilimán, 15. sír 
2,7 cm 
GM.R.2000.50.1. 
Szőke 1994, 148. 

3. Aranytű • 4-5. sz. 
Oktaéder fejű aranytű. 
Kilimán, 10. sír 
3,5 cm 
GM.R.2000.48.1. 
Szőke 1994, 147-148. I. tábla 3. kép 

4. Aranygyűrű • 6. sz. vége - 7. sz. 
eleje 
A széles aranylemezből készített kari
kára granulációval keretezett négy
szögletes fejet forrasztottak, amelyben 
üvegpaszta betét van. Ehhez forrasz
tottak hozzá egy kerek, ugyancsak 
granulációval keretezett, és üvegpasz
ta betétes foglalatot. 
Keszthely, Fenékpuszta, horreumi te
mető, 8. sír 
m. 2,5 cm, súly 5,5 gr. 
BM.R.60.8.6. 
Barkóczi 1968, LVHI. T. 4. 

5. Gyöngysorok • 6. sz. vége-7. sz. 
eleje 
a. Gömb és nyomott gömb alakú he
gyikristály, henger, hasáb és alaktalan 
borostyán, ill. henger, hasáb, korong, 
gömb, nyomott gömb, poliéder és 
amphora alakú, egy és többtagú üveg
paszta gyöngyökből álló gyöngysor, 
összesen 99 db. 
Keszthely, Fenékpuszta, horreumi te
mető, 8. sír 

átm. 0,4-1,5 cm 
BM.R.60.8.5.1. 
Barkóczi 1968, LVHI. T. 7. 

b. Henger, hasáb, gömb, nyomott 
gömb, lencse, gerezdes és oktaéder 
alakú, üvegpasztából, égetett agyag
ból, borostyánból és karneolból készí
tett, zöld, kék, sárga, barna és fehér 
színű gyöngyök, összesen 59 db. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1966/45. sír 
átm. 0,2-1,5 cm 
BM.R.71.32.5. 
Müller 1999, 174. 5. kép, 45/5. 

с Többnyire kisméretű, egy - négyta
gú, nyomott gömb alakú ill. bordázott 
és sima henger alakú és nagyobb kúp, 
kettős kúp, henger ill. nyomott gömb 
alakú üvegpasztából készült színtelen, 
fehér, világoszöld és kék színű gyön
gyök. Két dinnyemag alakú gyöngy 
anyaga borostyán, összesen 66 db. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1967/84. sír 
átm. 0,3-1,5 cm 
BM.R.71.55.3. 
Müller 1999, 176. 7. kép 84/2. 

6. Gyöngysor • 7. sz. eleje 
Különböző színű, nyomott gömb ala
kú, égetett agyagból vagy üvegpasztá
ból készített, szimpla és dupla korai 
avar gyöngyök, hullámvonal és sze
mes díszítéssel. A nyaklánc része két 
kis korong alakú üveggyöngy és egy 
római üvegedény talpgyűrűjének töre
déke. Összesen 37 db. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1967/96. sír 
átm. 1-1,4 cm 
BM.R.71.66.1. 
Müller 1999, 177. 8. kép 96/2. 
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7. Karperec • 6. sz. vége-7. sz. eleje 
Bronzból öntött, félkör keresztmetsze
tű, nyitott végű karperec, torzult álla
potban, végei kissé elvékonyodnak. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1967/98. sír 
átm. 5,3-7,1 cm 
BM.R.71.68.4.B 
Müller 1999, 177. 8. kép 98/4. 

8. Gyűrű • 6. sz. vége-7. sz. eleje 
Bronzból öntött, négyszög kereszt
metszetű, nyitott végű, végein elvéko
nyodó gyűrű. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1966/59. sír 
átm. 2,5 cm 
BM.R.71.41.8. 
Müller 1999, 175, 6. kép 59/8. 

9. Gyűrű • 6. sz. vége-7. sz. eleje 
Bronzszalagból hajlított, és összefor
rasztott gyűrű, amely elől kiszélese
dik, és itt egy csúcsára állított négy
zetbe és köréje komponálták a vésett 
díszítést, ami az erős kopás miatt nem 
rekonstruálható pontosan. A vésett dí
szítésben megmaradt az egykori ara
nyozás nyoma. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1966/59. sír 
átm. 2-2,2, sz. 0,7-1,6 cm 
BM.R.71.41.4. 
Müller 1999, 175. 6. kép 59/6. 

10. Övcsat • 6. sz. vége-7. sz. eleje 
Bronzból öntött, ovális karikájú öv-
csat, szíjbefogó nélkül. A csatpecek 
töve hegedű alakú, vége legörbített. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1963/23. sír 
3,6 cm 
BM.R.71.17.1. 
Müller 1999, 173. 4. kép 23. 

11. Fibulatöredék • 7. sz. eleje 
A bronzlemezből préselt, lekerekített 
sarkú, fonatdíszes előlap hiányos. A 
fibula testét ólommal öntötték ki, és 
ebben rögzítették a bronzból készült 
ép rugószerkezetet és tútartót. A fibu-
latest eredetileg talán övveretként 
szolgált. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1966/79. sír 
előlap kb. 2,5x2,5, tű h. 3 cm 
BM.R.71.53.2. 
Müller 1999, 176. 7. kép 79/2. 

12. Stflustűk • 6. sz. vége-7. sz. eleje 
a. Bronzhuzalból készített stílustű, 
amelyet ruhatűként használtak. Egyik 
vége hegyes, a másik ellapított, szárát 
hat kettős borda díszítette. 

Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1967/93. sír 
13,7 cm 
BM.R.71.63.1. 
Müller 1999, 177. 8. kép 93. 

b. Bronzhuzalból készített stílustű, 
amelyet ruhatűként használtak. Egyik 
vége hegyes, a másik kanálszerűén el
lapított. Szárát hat gömb és köztük sű
rű rovátkolás díszíti. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1967/97. sír 
12.3 cm 
BM.R.71.67.3. 
Müller 1999, 177. 8. kép 87/3. 

c. Bronzhuzalból készített stílustű, 
amelyet ruhatűként használtak. Az 
egyik vége hegyes, a másik madár 
alakban végződik. Szárának felső ne
gyedét három csoportban bordákkal 
díszítették. 
Keszthely, Fenékpuszta, a déli erődfal 
előtti temető, 1967/98. sír 
11 cm 
BM.R.71.68.3. 
Müller 1999, 177. 8. kép 98/3. 

13. Stílustű • 6. sz. vége-7. sz. eleje 
Ezüstből készített stílustű, amelyet ru
hatűként használtak. Az egyik vége 
hegyes, a másik kissé lapított és elgör
bített. Kör keresztmetszetű szárának 
felső felén hármas bordacsoportok kö
zött négyszög keresztmetszetű tag, 
amelyet két nyüás tör át. 
Keszthely, Fenékpuszta, horreumi te
mető, 20. sír 
13.4 cm 
BM.R.60.20.1. 
Barkóczi 1968, LXVH T. 12. 

14. Kora avar kori függők • 7. sz. 
a. Bronzhuzalból hajlított, négyzetes 
keresztmetszetű karikára három, illet
ve négy, kis bronzszalagot hajlítottak, 
amelyek nyúlványának végződésében 
két-két kék üvegcsüngő maradt meg. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 
átm. 3,3 cm 
TGYM.R. leltározatlan 

b. Kosaras csüngő, nyújtott félgömb 
alakú ezüstlemezből készült, melyet 
omega alakú filigrándrótok díszíte
nek. Az egyik függő közepén még 
megmaradt a kék üveg-berakás. A 
függők felakasztása átfúrt lyukkal és 
kampós huzallal történt. Az ezüst, ke
rek átmetszeni karika egyik vége he
gyes, a másikon kis ezüst hüvelye van. 
Zalakomár, Lesvári-dúlő, 545 A. sír 
4x1,5 cm 
TGYM.R.94.343.1. 

15. Kosaras függő • 7. sz. 
Ezüsthuzalból hajlított, többszörösen 
tagolt, a kosaras függő feletti részen 
kiszélesedő karikára kisebb karikán 
függő kosaras csüngőt forrasztottak. A 
kosaras függők talpukon egymáshoz 
illesztett csonkakúp alakú, üreges tag
ból állnak. A kosár felső tagja S alakú
ra hajlított, egymáshoz forrasztott fi
ligrándrót részekből áll, az egyik ko
saras függő alsó tagja maradt meg: 
körkörös, csigavonalban egymáshoz 
forrasztott filigrándrótból készült. Az 
ép függő alsó részén megmaradt a kék 
üveg-berakás. 
Keszthely 
karikák mérete 4,3x3,2, ill. 3,8x3 cm, 
függők mérete 1,5x2,2, ill. 1,5x1,5 cm 
SM.leltározatlan 

Vm. vitrin 
Kisplasztikái alkotások és ékszerek 
Salla leletanyagából 

1. Terrakotta szobrocska töredéke 
2. sz. 
Gladiátort ábrázoló, üreges testű, ön
tött terrakotta szobor felső része, de
réktól felfelé. Arcra húzott sisakot vi
sel (galea eristata), könnyű kötényt 
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hord (subligaculum), jobb kezében rö
vid kardot, bal kezében kis, kerek paj
zsot (parma) tart. A kard pengéje hi
ányzik. A kerek pajzs közepén kon
centrikus bekarcolt körök, széle pe-
csételéssel díszített. Az ábrázolás 
alapján valószínűleg a secutores fegy
verzetét és öltözetét viseli. 
Zalalövő 
10,2x6,4 cm 
GM.R.Z.2002.7.1. 

2. Terrakotta szobrocska töredéke 
2. sz. 
Valószínűleg istennőt ábrázoló terra
kotta szobor felső része, deréktól fel
felé. Egyik kezét mellén keresztbete
szi, fején diadém, alatta kétfelé fésült 
haj. 
Zalalövő, a boltíves csatorna fölött, 
kevert, fekete rétegből 
8,6x3,9 cm 
GM.R.78.39.36. 

3. Mérlegalkatrész • 2. sz. 
Tagolt formájú, öntött bronz mérlegal
katrész, ellipszis alakú fogóval, üre
ges, ló alakú rátétdísszel. 
Zalalövő 
fogórész 4,9x5,7, figurális rész 
2,1x6,4 cm 
GM.R.Z.2000.2.1. 

4. Mécses töredék • 2. sz. 
Bronz, öntött mécses töredéke néger
fej formájú orr-résszel. 
Zalalövő 
3,9x3,7 cm 
GM.R.Z.2000.3.1. 

5. Bronz tripus részlete istennő áb
rázolással • 2. sz. 
Tripus egyik lábának felső tartótagja. 
Bronz, öntött. A tartótag diadémos női 
mellkép. Az arc hosszúkás, erőteljes 
kidolgozású, a diadém alatt kétfelé fé
sült haj. Vállak, mellrész ruhátlan. 
Zalalövő 
5,4x2,1 cm 
GM.R.Z.99.61.1. 

6. Fülbevaló • 3-4. sz. 
Arany fülbevaló karikája, foglalat 
nyomával. 
Zalalövő, L3, felszíni kevert rétegből, 
0-70 cm 
1,6x0,9 cm, súlya 1,30 g 
GM.R.78.57.14. 

7. Gyöngynyaklánc • ЪЛ. sz. 
Dinnyeformájú, gömb és nyomott 
gömb alakú, bordázott, kék és fehér 
színű üvegpaszta gyöngyökből álló 
nyaklánc. Összesen 14 db kék színű, 6 
db fehér színű gyöngyből áll. 
Zalalövő 
1,7-2,1 cm 
GM.R.Z.99.60.1. 

8. Ezüst tű • 2. sz. 
Egyik végén hegyes, vége felé elkes
kenyedő, kör átmetszetű, a másik vé
gén többszörösen tagolt ezüst tű. 
Zalalövő 
10,2 cm 
GM.R.Z.2000.4.1. 

9. Karperec • 2. sz. 
Ezüst, kör keresztmetszetű, nyitott vé
gű karperec. Vége négy, illetve hat 
menetes ezüsthuzallal díszített. 
Zalalövő 
5.1 cm 
GM.R.Z.2000.5.1. 

10. Karperec • 2. sz. 
Bronzból öntött, kör keresztmetszetű 
karperec. Díszítése: a karperecre 
bronzhuzalt tekertek, a huzalt hét, il
letve hat menetes csavart részekkel 
rögzítették. 
Zalalövő 
8.2 cm 
GM.R.Z.2000.5.2. 

11. Gyűrű • 2. sz. 
Borostyánból készült, csiszolt, kör ke
resztmetszetű gyűrű. Elől ovális alak
ban kiszélesedik. 
Zalalövő 
2,2 cm 
GM.R.Z.99.59.1. 

12. Gyűrű • 2. sz. 
Bronzból öntött, négyszög kereszt
metszetű karikagyűrű. 
Zalalövő 
2,4 cm 
GM.R.Z.99.59.2. 

13. Gyűrű • 2. sz. 
Vasból készült pecsétgyűrű, csontbe
rakással. A berakáson sas madár ábrá
zolás: feje jobbra fordul, szárnyait 
nem zárja testéhez, szárnyának és tes
tének tollazata kidolgozott, combjait 
tollgatya fedi. 
Zalalövő 
2,2 cm 
GM.R.Z.99.59.3. 



SALLA ÉREMFORGALMA 

Oszlop tói ig Periódus 

01/01 -42 -42 
02/01 -32 -31 
02/02 32 31 2/A 
03/01 -23 -23 
03/02 -22 -22 
04/01 -7 -7 
04/02 19 4 
05/01 7 7 
05/02 2 11 
05/03 11 12 
06/01 11 12 
06/02 11 12 
06/03 11 12 
06/04 -27 14 
07/01 15 16 
07/02 15 16 
07/03 15 16 2/A 
07/04 22 23 2/A 
08/01 14 37 2/A 
08/02 14 37 2/A 
08/03 14 37 2/A 
08/04 14 37 2/A 
08/05 14 37 2/A 
08/06 14 37 2/A 
08/07 14 37 2/A 
09/01 14 37 2/A 
09/02 14 37 2/A 
09/03 14 37 2/A 
09/04 39 40 2/A 
09/05 14 41 2/A 
09/06 41 41 2/A 
09/07 41 41 2/A 
09/08 41 41 2/A 
09/09 41 41 2/A 
10/01 41 41 2/A 
10/02 43 43 2/A 
10/03 43 43 2/A 
10/04 41 45 2/A 
10/05 41 45 2/A 
10/06 1 50 2/A 
10/07 41 54 2/A 
10/08 64 66 2/B 
10/09 64 66 2/B 
11/01 64 66 2/B 
11/02 54 68 2/B 
11/03 68 69 2/B 
11/04 71 71 2/B 
11/05 72 73 2/B 
11/06 73 73 2/B 
11/07 73 73 2/B 
11/08 35 36 2/A 
12/01 74 74 2/B 
12/02 74 74 2/B 
12/03 75 75 2/B 
12/04 77 78 2/B 
12/05 77 78 2/B 
12/06 77 78 2/B 
12/07 69 79 2/B 
12/08 69 79 2/B 
13/01 69 79 2/B 
13/02 70 79 2/B 

Címlet Mh. Szelvény 

D F E/XTV EK 
D T T2 DK 
D К КЗ 
As 
As F ÉK-i rész 
As F H/XI 
As F -А/Г/ ÉNY 
As F C/VIII 
D F C/XI É 
As F C/XI ÉK 
As F E/X ÉNY 
As F F/ХШ DK 
As F J/XII 
As F H/XII 
As F C/XI ÉK 
As S A/H DK 
As F СД-П 

Sest F -A/IV 
As F -A/IV 
As F C/X ÉNY 
As F -A/IV 
As F C/XVI ÉNY 
As F ЕЛХ É 
As F ЕЛХ ÉO 
As F Н/ХШ ÉNY 
As F I/ХП É 
As S А/Ш DNY 
As S DAI 
As F F/ХП ÉNY 
As F E/XI 
Dp F -B/IV 
As F -Е/П ÉNY 
As F F/TV DK 

Sest F 
As S D/l DK 

Sest F B/VIII 
Dp S D/l К 
As F F/XV ÉNY 
As К K2 

As? S Ol D 
As F F/XI ÉK 
As F B/VIII 
As F F/IX 
As F F-G-K/XIV 
As F A/VIII-IX 

Sest F ЕЛ-П 
As F 
Dp F D/VIII 
Dp F G/XIV DK 
D F K/XIV ÉNY 
As F -A/III 
As F -A/IV 
Dp F E/V DK 
Dp F E/XV DNY 
Dp F D/VIII DNY 
As F -Е/П ÉNY 
Dp F F/7 É 
Dp F -B/TV DK 
As F I/XIII ÉK 
As T T2 
As F -ВЛП ÉNY 

Hivsz. Leltári sz. 

FB/84/610 86.8.1. 
FB/88/396 
RFiZ/76/1 
1989/4 
FB/87/397 
FB/85-86/725 86.7.1. 
RFiZ/78-79/1 
RFiZ/77/1 
RFiZ/78-79/2 
RFiZ/78-79/3 
RFiZ/78-79/4 
FB/84/611 86.8.2. 
FB/87/398 
FB/85-86/726 86.7.2. 
RFiZ/78-79/5 
RFiZ/82-83/1 86.5.1.1. 
RFiZ/76/2 
RFiZ/78-79/6 
RFiZ/78-79/10 
RFiZ/78-79/9 
RFiZ/78-79/8 
FB/85-86/728 86.7.4. 
RFiZ/80-81/1 
RFiZ/80-81/2 
FB/83/814 86.6.1. 
FB/85-86/727 86.7.3. 
RFiZ/82-83/2 86.5.1.2. 
RFiZ/82-83/3 86.5.1.3. 
RFiZ/78-79/12 
RFiZ/78-79/11 
RFiZ/78-79/13 
RFiZ/80-81/3 
RFiZ/80-81/4 
RFiZ/76/3 
RFiZ/82-83/4 86.5.1.4. 
RFiZ/76/5 
RFiZ/82-83/5 86.5.1.5. 
FB/83/815 86.6.2. 
RFiZ/76/4 
RFiZ/82-83/6 86.5.1.6. 
RFiZ/78-79/14 
RFiZ/76/6 
RFiZ/77/2 
FB/84/612 86.8.3. 
FB/85-86/729 87.1.1. 
RFiZ/80-81/5 
FB/85-86/730 87.1.2. 
RFiZ/77/3 
FB/84/613 86.8.4. 
FB/87/400 
RFiZ/78-79/7 
RFiZ/78-79/19 
RFiZ/80-81/6 
FB/85-86/731 86.7.6. 
RFiZ/80-81/8 
RFiZ/80-81/7 
FB/88/401 
RFiZ/78-79/15 
FB/85-86/732 86.7.5. 
FB/88/402 
RFiZ/78-79/17 
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Oszlop tói lg Periódus Címlet Mh. Szelvény HÍVSZ. Leltári sz. 

13/03 
13/04 
13/05 
13/06 
13/07 
13/08 
13/09 
13/10 
13/11 
13/12 
14/01 
14/02 
14/03 
14/04 
14/05 
14/06 
14/07 
14/08 
14/09 
14/10 
14/11 
14/12 
14/13 
14/14 
14/15 
14/16 
14/17 
14/18 
14/19 
14/20 
15/01 
15/02 
15/03 
15/04 
15/05 
15/06 
15/07 
15/08 
15/09 
15/10 
15/11 
15/12 
15/13 
15/14 
15/15 
15/16 
15/17 
15/18 
15/19 
15/20 
15/21 
15/22 
15/23 
16/01 
16/02 
16/03 
16/04 
16/05 
16/06 
16/07 
16/08 
16/09 

70 
72 
69 
69 
69 
79 
79 
80 
81 
82 
82 
85 
85 
86 
86 
87 
87 
90 
90 
92 
92 

79 
79 

82 
95 
95 
95 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
98 
98 
98 
98 
98 
99 

82 
82 
85 
85 
86 
86 
87 
87 
91 
91 
92 
94 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 

2/B 
2/B 
2/B 
2/B 
2/B 
2/B 
2/B 
2/B 
2/B 
2/B 
2/B 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Sest F E/VII ENY RFiZ/78-79/18 
Dp F F/XIV FB/84/614 86.8.5. 
D F -A/IV RFiZ/78-79/16 

As F E/XV ÉK FB/85-86/737 86.7.8 
As? T ВЛП RFiZ/82-83/32 86.5.2.4 
As F E/III RFiZ/78-79/20 
D К КЗ RFiZ/76/7 

Sest F -A/IV RFiZ/78-79/21 
As К КЗ RFiZ/76/8 
As F A/VIII-IX FB/85-86/733 87.1.4. 
As T В/П RFiZ/82-83/68 86.6.3. 
As F E/V RFiZ/80-81/9 
As F E/V RFiZ/80-81/10 
Dp К КЗ RFiZ/76/9 
Dp S B/V DK RFiZ/82-83/7 86.5.1.7 
As F F/VI DNY RFiZ/80-81/11 
As К КЗ RFiZ/76/10 

Sest F A/VIII-IX FB/85-86/734 87.1.3. 
Dp F A/X RFiZ/77/4 
D F A/V RFiZ/76/11 
As F C/VIII RFiZ/75/1 
Dp D D-i rész RFiZ/74/1 

As D É-i rész RFiZ/73/1 
Dp F E/Hl DK RFiZ/78-79/22 
As F ЕЛХ ÉK RFiZ/80-81/12 

As F F/Ш DK RFiZ/78-79/23 
As F F/ХП ÉNY RFiZ/78-79/24 

As F G/ХШ ÉNY FB/84/615 86.8.6. 

As F H/XV FB/84/616 86.8.7. 
Sest F I/ХШ ÉK FB/85-86/736 86.7.7. 

As M Ml RFiZ/76/12 
As T C/III RFiZ/82-83/31 86.5.2.3. 
Dp T C/III RFiZ/82-83/29 86.5.2.1. 
As T C/W ÉNY RFiZ/82-83/30 86.5.2.2. 
As FB/82/440 86.5.4.1. 
As F С/ХП DK RFiZ/78-79/25 

Sest F A/VIII-IX FB/85-86/735 87.1.5. 
Dp F DK-i rész FB/82/432 86.5.3.1 
As F Е/Ш DNY RFiZ/78-79/26 
As F GAX RFiZ/77/6 
D F J/XI FB/85-86/738 87.1.8. 

Sest F A/VIII-IX FB/85-86/739 87.1.7. 
As F -BflV DNY RFiZ/78-79/28 
Dp F F/Ш DK RFiZ/80-81/13 
As F F/XIV ÉK FB/84/618 86.8.10. 

Sest F G/IX RFiZ/77/5 

As S ЕШ К RFiZ/82-83/8 86.5.1.8 
Sest T A/II É FB/84/619 86.8.9. 

D T A/V D FB/84/617 86.8.8. 
As F A/VIII RFiZ/76/13 

Sest F B/XVI FB/82/433 86.5.3.2 

Dp F F/Ш É RFiZ/78-79/27 
As F H/XII FB/85-86/740 86.7.9. 
As T А/П DK RFiZ/82-83/69 86.6.4. 
As T C/II RFiZ/82-83/34 86.5.2.6 
As T СЛ1 RFiZ/82-83/33 86.5.2.5 
As F EWX DNY RFiZ/78-79/29 
Dp F E/ÍV DK RFiZ/80-81/14 

As F F/Ш DK RFiZ/80-81/15 
As T B/I RFiZ/82-83/70 86.6.5. 
As T С/П ÉNY RFiZ/82-83/35 86.5.2.7 
As F J/XV FB/87/403 
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16/10 100 100 3 As T D/V ENY RFiZ/82-83/36 86.5.2.8. 
16/11 101 102 3 As К K2 RFiZ/76/14 
16/12 104 111 3 Dp F -АЯП ÉNY RFiZ/78-79/36 
16/13 104 111 3 Sest F -A/IV RFiZ/78-79/34 
16/14 104 111 3 Dp F -A/TV RFiZ/78-79/37 
16/15 104 111 3 Sest F -A/IV RFiZ/78-79/35 
16/16 104 111 3 Sest F -B/IV DK RFiZ/78-79/33 
16/17 104 111 3 As F B/VIII RFiZ/76/15 
16/18 104 111 3 Dp F F/XV D FB/84/620 86.8.11. 
16/19 104 111 3 Sest F FI 1974/6 
16/20 104 111 3 Dp F К/ХП ÉNY FB/87/404 
16/21 104 111 3 As? К K2 RFiZ/76/16 
16/22 104 111 3 As T В/Ш ÉNY RFiZ/82-83/71 86.6.6. 
16/23 104 111 3 As T B/IV DK RFiZ/82-83/72 86.6.7. 
16/24 112 115 3 Dp F E/III É RFiZ/80-81/16 
16/25 117 138 4 As D É-i rész RFiZ/73/2 
17/01 115 116 3 As F E/XI DNY RFiZ/78-79/39 
17/02 1 117 1-tol 3-ig 7 F -A/TV D RFiZ/78-79/68 
17/03 1 117 1-tol 3-ig As F F7 É FB/88/399 
17/04 1 117 1-tol 3-ig As? T A/V FB/84/628 86.8.19. 
17/05 1 117 1-tol 5-ig As F I/XII FB/85-86/755 86.7.18. 
17/06 98 117 3 Sest F -A/IV RFiZ/78-79/30 
17/07 98 117 3 As F -A/TV DNY RFiZ/78-79/32 
17/08 98 117 3 Dp F -ВЛП ÉK RFiZ/78-79/31 
17/09 98 117 3 Sest F C/VI RFiZ/76/19 
17/10 98 117 3 AR F C/XVI D 1985+1 (görög) 
17/11 98 117 3 As F DK-i rész FB/85-86/742 86.7.11. 
17/12 98 117 3 Dp F Fl középső ház 1974/5 
17/13 98 117 3 Dp F I/ХП ÉK FB/85-86/741 86.7.10. 
17/14 98 117 3 As К K2 RFiZ/76/18 
17/15 98 117 3 As К КЗ RFiZ/76/17 
17/16 98 117 3 Sest T ВЛ ÉK RFiZ/82-83/38 86.5.2.10. 
17/17 98 117 3 Sest T Œ É RFiZ/82-83/39 86.5.2.11. 
17/18 98 117 3 As T C/II RFiZ/82-83/41 86.5.2.13. 
17/19 98 117 3 As T c/v RFiZ/82-83/40 86.5.2.12. 
17/20 112 117 3 D F G/X RFiZ/78-79/38 
17/21 116 117 3 Dp F -BflV DK RFiZ/78-79/40 
17/22 116 117 3 Dp F C/VIII RFiZ/77/8 
17/23 116 117 3 Dp T C/II RFiZ/82-83/37 86.5.2.9. 
17/24 125 128 4 As D D-i rész RFiZ/74/2 
17/25 117 136 4 As? T А/Ш D FB/84/624 86.8.15. 
17/26 117 138 4 As D É-i rész RFiZ/73/3 
18/01 117 138 4 Sest F -A/IV RFiZ/78-79/41 
18/02 117 138 4 As F -A/IV RFiZ/78-79/43 
18/03 117 138 4 As F -A/IV RFiZ/78-79/44 
18/04 117 138 4 Dp F DK F2 RFiZ/75/6 
18/05 117 138 4 Dp F DK F2 RFiZ/75/5 
18/06 117 138 4 As F E/VB ÉNY RFiZ/78-79/42 
18/07 117 138 4 As F F/IV DNY RFiZ/78-79/45 
18/08 117 138 4 As F F/XV ÉK FB/83/829 86.6.16. 
18/09 117 138 4 As F G/XVI NY FB/83/830 86.6.17. 
18/10 117 138 4 As F J/XV FB/87/412 
18/11 117 138 4 As F J/XV FB/87/414 
18/12 117 138 4 As F К/ХП NY FB/87/413 
18/13 117 138 4 As F RFiZ/77/9 
18/14 117 138 4 Sest H H3 FB/85-86/747 86.7.13. 
18/15 117 138 4 As Q Q2 К RFiZ/78-79/46 
18/16 117 138 4 As T А/Ш К FB/84/623 86.8.14. 
18/17 117 138 4 As T В/Ш ÉNY RFiZ/82-83/42 86.5.2.14. 
18/18 117 138 4 As T B/IV ÉNY RFiZ/82-83/78 86.6.15. 
18/19 117 138 4 Dp T C/V D RFiZ/82-83/43 86.5.2.15. 
18/20 117 138 4 As T C/V ÉNY RFiZ/82-83/44 86.5.2.16. 
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18/21 119 138 4 As F -A/IV RFiZ/78-79/51 
18/22 119 138 4 Dp F -A/TV RFiZ/78-79/53 
18/23 119 138 4 As F -A/IV RFiZ/78-79/48 
18/24 119 138 4 As F A/VIII-IX FB/85-86/743 87.1.9. 
18/25 119 138 4 Sest F -B/IV RFiZ/78-79/58 
18/26 119 138 4 Sest F -B/TV DK RFiZ/78-79/54 
18/27 119 138 4 As F -BflV DK RFiZ/78-79/56 
18/28 119 138 4 As F B/VIII RFiZ/76/21 
18/29 119 138 4 F C/VIII RFiZ/75/4 
19/01 119 138 4 As F C/X3 DK RFiZ/78-79/49 
19/02 119 138 4 As F C/XI DK RFiZ/78-79/50 
19/03 119 138 4 D F D/EX DNY RFiZ/78-79/47 
19/04 119 138 4 As F D/XVII-XVIII RFiZ/80-81/17 
19/05 119 138 4 As F E/V ÉK RFiZ/80-81/18 
19/06 119 138 4 As F E/XII FB/84/621 86.8.12. 
19/07 119 138 4 As? F E/XIV FB/85-86/745 86.7.14. 
19/08 119 138 4 Dp F F/Ш Ék RFiZ/78-79/57 
19/09 119 138 4 As F F/VI RFiZ/78-79/55 
19/10 119 138 4 Sest F F/XI ÉNY RFiZ/78-79/52 
19/11 119 138 4 As F G/XI RFiZ/78-79/59 
19/12 119 138 4 As F G/XN D FB/83/823 86.6.10. 
19/13 119 138 4 As F i/xrv К FB/87/410 
19/14 119 138 4 Sest F J/XV FB/87/406 
19/15 119 138 4 Dp F К/ХП közepe FB/87/407 
19/16 119 138 4 As F К/ХП NY FB/87/411 
19/17 119 138 4 Dp F К/ХП NY FB/87/408 
19/18 119 138 4 As F К/ХП NY FB/87/409 
19/19 119 138 4 Sest F К/ХП NY FB/87/405 
19/20 119 138 4 As F postakert alatt FB/83/824 86.6.11. 
19/21 119 138 4 As F RFiZ/76/22 
19/22 119 138 4 As К K2 RFiZ/76/23 
19/23 119 138 4 D К КЗ RFiZ/76/20 
19/24 119 138 4 As К КЗ RFiZ/76/24 
19/25 119 138 4 As S A/VI DK RFiZ/82-83/9 86.5.1.9. 
19/26 119 138 4 Dp S Da ÉK RFiZ/82-83/10 86.5.1.10. 
19/27 119 138 4 As T A/II FB/84/622 86.8.13. 
20/01 119 138 4 As T ВЛ DNY RFiZ/82-83/75 86.6.12. 
20/02 119 138 4 As T B/IV D RFiZ/82-83/76 86.6.13. 
20/03 119 138 4 Dp T BflV DK RFiZ/82-83/74 86.6.9. 
20/04 119 138 4 Dp T B/V NY RFiZ/82-83/73 86.6.8. 
20/05 119 138 4 As T B/V NY RFiZ/82-83/77 86.6.14. 
20/06 119 138 4 As V VI FB/85-86/744 86.7.15. 
20/07 134 138 4 As D E-i rész RFiZ/73/4 
20/08 138 140 4 Dp F DK F2 RFiZ/75/8 
20/09 140 144 4 As F -A/IV ÉNY RFiZ/78-79/61 
20/10 140 144 4 As F F/V DNY RFiZ/78-79/62 
20/11 140 144 4 Sest F K/XV FB/87/415 
20/12 140 144 4 As T В/П DNY RFiZ/82-83/79 86.6.18. 
20/13 141 144 4 As F -A/IV RFiZ/78-79/63 
20/14 141 144 4 As F -C/rV ÉK RFiZ/78-79/64 
20/15 141 144 4 D S С/П DK RFiZ/82-83/12 86.5.1.12. 
20/16 141 144 4 Sest T C/I RFiZ/82-83/49 86.5.2.21. 
20/17 141 144 4 Sest T C/V DK RFiZ/82-83/48 86.5.2.20. 
20/18 143 144 4 Sest и U3 É FB/87/416 
20/19 147 148 4 As T A/TV ÉNY RFiZ/82-83/80 86.6.20. 
20/20 148 149 4 Sest F -C/IV DNY RFiZ/78-79/65 
20/21 150 151 4 Sest F I/XIV FB/85-86/746 87.1.10. 
20/22 152 153 4 Dp F J/XII FB/85-86/749 87.1.11. 
20/23 152 153 4 Dp T C/V ÉNY RFiZ/82-83/47 86.5.2.19. 
20/24 153 154 4 Sest В B5 RFiZ/80-81/19 
20/25 153 154 4 Dp F F/XV ÉK FB/83/834 86.6.21. 
21/01 154 155 4 As? F G/XVI FB/83/837 86.6.24. 
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21/02 155 156 4 D F J/XIII FB/85-86/748 87.1.12. 
21/03 155 156 4 D T E/V É RFiZ/82-83/45 86.5.2.17. 
21/04 157 158 4 Dp F DK F6 RFiZ/75/7 
21/05 157 158 4 Sest T T3 1989/2 
21/06 145 160 4 As? T B/W ÉNY RFiZ/82-83/81 86.6.23. 
21/07 138 161 4 D F -A/IV RFiZ/78-79/60 
21/08 138 161 4 As F ЕЯ1 RFiZ/76/26 
21/09 138 161 4 •As F F/XV DNY FB/83/835 86.6.22. 
21/10 138 161 4 D F F7 É FB/88/418 
21/11 138 161 4 Dp S D/n К RFiZ/82-83/11 86.5.1.11. 
21/12 138 161 4 Sest U U3 D FB/87/417 
21/13 138 161 4 As RFiZ/76/25 
21/14 145 161 4 As F F/XIV-XV FB/83/832 86.6.19. 
21/15 145 161 4 Sest T CfW RFiZ/82-83/46 86.5.2.18. 
21/16 163 164 4 Sest К K2 RFiZ/76/27 
21/17 164 165 4 Dp F RFiZ/75/9 
21/18 163 169 4 D F postakert alatt FB/83/838 86.6.25. 
21/19 170 171 4 Dp F н/хп FB/85-86/750 86.7.16. 
21/20 170 171 4 Dp T AAV É RFiZ/82-83/82 86.6.26. 
21/21 173 174 4 Dp M Ml RFiZ/76/28 
21/22 175 176 4 As F F7 É FB/88/419 
21/23 176 177 4 As F postakert alatt FB/83/840 86.6.27. 
22/01 177 177 4 Sest F K/XII FB/85-86/752 87.1.14. 
22/02 160 180 4 col В B5 DNY RFiZ/80-81/20 
22/03 161 180 4 As F I/XV DNY FB/85-86/751 87.1.13. 
22/04 161 180 4 Dp S B/III-IV RFiZ/82-83/14 86.5.1.14. 
22/05 161 180 4 Sest S E/I ÉK RFiZ/82-83/13 86.5.1.13. 
22/06 161 180 4 D T С/П DK RFiZ/82-83/50 86.5.2.22. 
22/07 161 180 4 Dp FB/82/441 86.5.4.2. 
22/08 176 180 4 As T T3 1989/8 
22/09 179 180 4 Sest F ЕЛП RFiZ/78-79/66 
22/10 179 180 4 Sest F J/XV ÉNY FB/85-86/753 87.1.15. 
22/11 180 183 5 As F F/VI RFiZ/78-79/67 
22/12 180 190 5 D F FI 1974/7 
22/13 190 191 5 D T T3 1989/9 
22/14 192 192 5 D F K/XV FB/87/420 
22/15 117 193 4 As F B/VIII RFiZ/76/29 
22/16 117 193 4 Dp F B/XV FB/82/434 86.5.3.3. 
23/01 117 193 4 Sest F DK F5-6 RFiZ/75/12 
23/02 117 193 4 Dp F RFiZ/75/11 
23/03 117 193 4 As К K2 RFiZ/76/30 
23/04 117 193 4 As К K2 RFiZ/76/31 
23/05 196 196 5 D F ÉK-i rész FB/87/421 
23/06 196 197 5 D F E/II NY RFiZ/80-81/21 
23/07 197 197 5 D F postakert alatt FB/83/841 86.6.28. 
23/08 197 197 5 D T T3 ÉNY 1989/3 
23/09 202 205 5 D F DK F2 RFiZ/75/14 
23/10 202 205 5 D F DK F2 RFiZ/75/13 
23/11 196 209 5 Sest F C/V RFiZ/76/32 
23/12 201 210 5 D F F/IX FB/84/626 86.8.17. 
23/13 201 210 5 D F G/XIV DK FB/84/625 86.8.16. 
23/14 210 210 5 Dp F DK F2 RFiZ/75/15 
24/01 211 1-tol 5-ig As F -A/IV RFiZ/78-79/72 
24/02 211 1-tol 5-ig As F A/XVni DK FB/85-86/758 87.1.16. 
24/03 211 1-tol 5-ig As F C/XIV RFiZ/80-81/26 
24/04 211 1-tol 5-ig Sest F ЕЛУ-У RFiZ/80-81/23 
24/05 211 1-tol 5-ig As? F E/V RFiZ/80-81/25 
24/06 211 1-tol 5-ig As F E/XI DNY RFiZ/78-79/70 
24/07 211 1-tol 5-ig As F E/XI ÉK RFiZ/78-79/69 
24/08 211 1-tol 5-ig ? F F/V DK RFiZ/78-79/74 
24/09 211 1-tol 5-ig ? F F/VI DNY RFiZ/78-79/71 
24/10 211 1-tol 5-ig ? F F/VI DNY RFiZ/78-79/73 
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24/11 211 tol 5- ig As F F/VI DNY RFiZ/78-79/75 
25/01 211 1-tol 5- 'g As? F G/XIV DNY FB/84/629 86.8.21. 
25/02 211 1-tol 5- ig Sest F H-I/XII FB/85-86/757 87.1.6. 
25/03 211 1-tol 5- ig As? F 1/ХП DK - 86.7.17. 
25/04 211 1-tol 5- ig ? F postakert alatt FB/83/8576 86.6.44. 
25/05 211 1-tol 5 ig As H H3 K-NY kut á. FB/85-86/759 87.1.17. 
25/06 211 tol 5 ig Dp S В/Ш ÉNY RFiZ/82-83/16 86.5.1.16. 
25/07 211 tol 5 ig Dp S С/Ш DNY RFiZ/82-83/15 86.5.1.15. 
25/08 211 tol 5 lg As? T АЛЛ К FB/84/630 86.8.20. 
25/09 211 tol 5- ig Dp T A/III-IV FB/84/627 86.8.18. 
26/01 211 1-tol 5- ig As T В/П NY RFiZ/82-83/83 86.6.29. 
26/02 211 1-tol 5- ig As T ВЯУ DK RFiZ/82-83/89 86.6.45. 
26/03 211 1-tol 5- ig As T D/l ÉK RFiZ/82-83/51 86.5.2.23. 
26/04 211 1-tol 5- ig As T T3 1989/5 
26/05 211 1-tol 5- ig ? T T3 ÉNY 1989/12 
26/06 117 211 4-tol 5- ig As F H/XII FB/85-86/761 86.7.20. 
26/07 117 211 4-tol 5- ig As F НУХШ DK FB/85-86/760 86.7.19. 
26/08 117 211 4-tol 5- ig Dp T T3 É-i rábontás 1989/6 
27/01 117 211 4-tol 5- ig Dp T T3 к 1989/7 
27/02 210 213 5 DSu T T 2 K FB/88/422 
27/03 211 217 5 As F I/XV ÉNY FB/85-86/754 87.1.19. 
27/04 214 217 5 Dp F DK F2 RFiZ/75/16 
27/05 219 220 5 D F F/VI DNY RFiZ/78-79/77 
27/06 218 223 5 D С RFiZ/78-79/76 
28/01 226 226 5 D F F/V ÉK RFiZ/78-79/79 
28/02 193 235 5 D F -aiv к RFiZ/80-81/22 
28/03 222 235 5 Sest F E/III RFiZ/78-79/78 
28/04 222 235 5 D F I/XrV ÉNY 1986+2 
28/05 222 235 5 As T T2 közepe FB/88/423 
28/06 235 235 6 D F DK F2 RFiZ/75/17 
29/01 240 240 6 Sest T B/VI É RFiZ/82-83/84 86.6.30. 
29/02 244 247 6 Ant T TI NY FB/88/424 
29/03 244 249 6 col F -A/TV DK RFiZ/78-79/81 
29/04 244 249 6 col F F/VI DNY RFiZ/78-79/80 
29/05 250 251 6 col В B5 DNY RFiZ/80-81/27 
30/01 251 253 6 Ant F B/VIII RFiZ/76/33 
30/02 251 253 6 Ant F -C/III RFiZ/76/34 
30/03 261 267 6 Ant T T2 FB/88/426 
30/04 266 267 6 Ant F F7 É FB/88/425 
30/05 253 268 6 Ant F -A/TV DNY RFiZ/78-79/82 
31/01 253 268 6 Ant F -С/Ш D RFiZ/78-79/85 
31/02 253 268 6 Ant F -F/m ÉK RFiZ/80-81/28 
31/03 253 268 6 Ant F F/V DNY RFiZ/78-79/83 
31/04 253 268 6 Ant S А/Ш ÉNY RFiZ/82-83/17 86.5.1.17. 
31/05 256 268 6 Ant S СЯ ÉK RFiZ/82-83/18 86.5.1.18. 
31/06 259 268 6 Ant F B/XVI FB/82/435 86.5.3.4. 
31/07 259 268 6 Ant F G/XII FB/83/844 86.6.31. 
31/08 259 268 6 Ant F I/XV ÉK FB/85-86/762 87.1.20. 
32/01 260 268 6 Ant D D-i rész RFiZ/73/9 
32/02 260 268 6 Ant D D-i rész RFiZ/73/5 
32/03 260 268 6 Ant F B/V RFiZ/76/37 
32/04 260 268 6 Ant F -СЛ1 RFiZ/76/35 
32/05 260 268 6 Ant F -cm RFiZ/76/36 
32/06 260 268 6 Ant F -cm RFiZ/76/38 
32/07 260 268 6 Ant F DK F2 RFiZ/75/18 
32/08 267 268 6 Ant F 1/ХП DK FB/85-86/763 86.7.21. 
32/09 268 270 6 Ant F B/XV RFiZ/80-81/29 
32/10 268 270 6 Ant F B/XVI FB/82/436 86.5.3.5. 
32/11 268 270 6 Ant F FB/84/632 86.8.23. 
32/12 268 270 6 Ant ï А/Ш ÉK RFiZ/82-83/85 86.6.32. 
33/01 270 275 6 Ant F -A/IV DNY RFiZ/78-79/86 
33/02 270 275 6 Ant F -B/IV DNY RFiZ/78-79/87 
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33/03 270 275 6 
33/04 270 275 6 
33/05 270 275 6 
33/06 270 275 6 
33/07 270 275 6 
33/08 270 275 6 
33/09 270 275 6 
33/10 270 275 6 
33/11 270 275 6 
33/12 270 275 6 
33/13 270 275 6 
34/01 270 275 6 
34/02 270 275 6 
34/03 276 276 6 
34/04 276 282 6 
34/05 276 282 6 
34/06 276 282 6 
34/07 276 282 6 
34/08 285 285 6 
34/09 1 294 1-tol 6-ig 
34/10 1 294 1-tol 6-ig 
34/11 193 294 5-tol 6-ig 
34/12 211 294 5-tol 6-ig 
35/01 211 294 5-tol 6-ig 
35/02 211 294 5-tol 6-ig 
35/03 211 294 5-tol 6-ig 
35/04 270 294 6 
35/05 284 294 6 
35/06 294 294 6 
35/07 299 299 6 
35/08 302 302 6 
35/09 294 313 6 
35/10 307 313 7/A 
35/11 308 313 7/A 
36/01 313 315 7/A 
36/02 313 315 7/A 
36/03 313 315 7/A 
36/04 313 318 7/A 
36/05 318 319 7/A 
36/06 318 319 7/A 
36/07 318 319 7/A 
37/01 319 319 7/A 
37/02 317 320 7/A 
37/03 318 320 7/A 
37/04 318 320 7/A 
37/05 320 320 7/A 
37/06 320 320 7/A 
37/07 320 320 7/A 
37/08 320 320 7/A 
37/09 320 320 7/A 
37/10 320 321 7/A 
37/11 320 321 7/A 
37/12 320 321 7/A 
38/01 320 321 7/A 
38/02 321 321 7/A 
38/03 321 321 7/A 
38/04 320 324 7/A 
38/05 320 324 7/A 
38/06 321 324 7/A 
38/07 324 324 7/A 
38/08 325 326 7/A 
38/09 326 327 7/A 

Címlet Mh. Szelvény 

Ant F B/XVI 
Ant F B/XVI 
Ant F C/XIV ÉNY 
Ant F I/XV ÉNY 
Ant F I/XV ÉNY 
Ant F I/XV ÉNY 
Ant F 
Ant H DK F2 
Ant S C/II 
Ant s É-i része 
Ant T T2 DK 
Ant T T2 ÉNY 
Ant T T2 NY 
Ant F н/хп 
Ant F B/VII 
Ant F F/V NY 
Ant F F/VI ÉK 
Ant F I/XVI DNY 
Ant F I/XV ÉNY 
As? F K/XIII 
Ae? T A/V ÉK 
DSu F j/xrv К 
Ant F -C/II 
Ant F C/VIII 
Ant F G/IX 

9 F J/XV 
Ant T T2 DK 
Ant F C/XIV ÉNY 
AR F 
HFo T T2 NY 
Fol F F/III 
Fol К KI 
АеЗ F F/VI DK 
Fol F 
As2 F E/IV NY 
Ae2 F K/XVI ÉNY 
Ae2 U Ul É 
Ae2 U U3 É-D 
АеЗ F c/v 
АеЗ F DK F2 
АеЗ S B-C/I 
АеЗ F D/XI 
АеЗ T T2 DK 
АеЗ F C/XIV DK 
АеЗ T T2 NY 
АеЗ F -A/IV DK 
АеЗ F E/V 
Fol F 
АеЗ К КЗ 
АеЗ T E/V К 
АеЗ F A/XI 
АеЗ F -B/V 
АеЗ F E/VII 
АеЗ F F/IV 
АеЗ F C/XIII 
АеЗ T А/Ш ÉK 
АеЗ T T2 NY 
АеЗ U из 
АеЗ F É-i rész 
АеЗ F J/XII 
АеЗ S B/III-IV 
АеЗ F E/V К 

HÍVSZ. Leltári sz. 

FB/82/437 86.5.3.6. 
FB/82/438 86.5.3.7. 
RFiZ/80-81/30 
FB/85-86/764 87.1.22. 
FB/85-86/765 87.1.23. 
FB/85-86/766 87.1.21. 
RFiZ/80-81/31 
RFiZ/75/19 
RFiZ/82-83/19 86.5.1.19. 
RFiZ/82-83/28 86.6.33. 
FB/88/428 
FB/88/429 
FB/88/427 
FB/85-86/767 86.7.22. 
FB/85-86/769 87.1.25. 
RFiZ/80-81/32 
RFiZ/78-79/88 
FB/85-86/768 87.1.24. 
FB/85-86/770 87.1.26. 
1986+1 
FB/84/631 86.8.22. 
1986+3 
RFiZ/76/39 
RFiZ/75/20 
RFiZ/77/11 
FB/85-86/771 87.1.18. 
FB/88/430 
RFiZ/80-81/33 
FB/84/633 86.8.24. 
FB/88/431 
RFiZ/76/40 
RFiZ/76/76 
RFiZ/78-79/89 
1989/1 
RFiZ/80-81/35 
FB/87/432 
FB/84/634 86.8.25. 
FB/87/439 
RFiZ/76/42 
RFiZ/75/21 
RFiZ/82-83/20 86.5.1.20. 
RFiZ/77/12 
FB/88/435 
RFiZ/80-81/42 
FB/88/440? 
RFiZ/78-79/93 
RFiZ/80-81/39 
RFiZ/80-81/36 
RFiZ/76/41 
RFiZ/82-83/54 86.5.2.26. 
RFiZ/76/44 
RFiZ/78-79/94 
RFiZ/76/43 
RFiZ/80-81/37 
RFiZ/78-79/91 
RFiZ/82-83/86 86.6.34. 
FB/88/436 
FB/87/438 
RFiZ/78-79/95 
FB/85-86/775 87.1.28. 
RFiZ/82-83/21 86.5.1.21. 
RFiZ/80-81/41 



SALLA, A RÓMAI KORI KÖZPONT 

Oszlop tói •g Periódus Címlet Mh. Szelvény HÍVSZ. Leltári sz. 

38/10 326 327 7/A Ae3 F F M ÉK RFiZ/78-79/96 
38/11 320 330 7/A АеЗ F Gax RFiZ/80-81/43 
38/12 330 331 7/A АеЗ F G/XI DNY RFiZ/78-79/92 
38/13 330 331 7/A АеЗ T D/V É RFiZ/82-83/52 86.5.2.24. 
38/14 312 333 7/A Fol F C/XV É RFiZ/80-81/34 
38/15 330 333 7/A АеЗ F D/X RFiZ/77/13 
38/16 330 333 7/A АеЗ F DK F4 RFiZ/75/22 
38/17 330 333 7/A АеЗ F K/XV FB/87/434 
38/18 331 334 7/A АеЗ F RFiZ/75/23 
38/19 331 334 7/A АеЗ T FW К RFiZ/82-83/55 86.5.2.27. 
39/01 330 335 7/A АеЗ F -ATV DNY RFiZ/78-79/97 
39/02 330 335 7/A АеЗ F B/VI RFiZ/75/24 
39/03 330 335 7/A АеЗ F C/VIII RFiZ/75/26 
39/04 333 335 7/A АеЗ H H3 K-NY kut. á. FB/85-86/772 87.1.27. 
39/05 334 335 7/A АеЗ F E/N DK RFiZ/80-81/38 
39/06 334 335 7/A АеЗ F J/XTV К FB/85-86/774 87.1.29. 
39/07 334 335 7/A АеЗ H H3 FB/85-86/773 86.7.23. 
39/08 334 335 7/A АеЗ F RFiZ/76/45 
39/09 334 335 7/A АеЗ T Ol DNY RFiZ/82-83/53 86.5.2.25. 
39/10 330 336 7/A АеЗ T A/VI D RFiZ/82-83/87 86.6.35. 
39/11 334 335 7/A АеЗ T T2 К FB/88/433 
39/12 330 337 7/A АеЗ F C/XrV DNY RFiZ/80-81/40 
39/13 330 337 7/A АеЗ F H/XI FB/85-86/776 86.7.24. 
39/14 330 337 7/A АеЗ S B/III-IV RFiZ/82-83/23 86.5.1.23. 
39/15 335 337 7/A АеЗ F C/VIII RFiZ/75/27 
39/16 335 337 7/A Ае4 H Hl FB/84/636 86.8.27. 
39/17 335 337 7/A Ае4 U Ul árokpart FB/84/635 86.8.26. 
39/18 336 337 7/A АеЗ F H/XII FB/85-86/777 86.7.25. 
39/19 336 337 7/A АеЗ S C/I RFiZ/82-83/22 86.5.1.22. 
39/20 330 341 7/A АеЗ F B/VI RFiZ/75/25 
39/21 330 341 7/A АеЗ F E/XI RFiZ/77/14 
39/22 330 341 7/A АеЗ T T3 É 1989/10 
39/23 335 341 7/A Ае4 F -F/ш ÉK RFiZ/80-81/49 
39/24 337 341 7/A АеЗ D D-i rész RFiZ/73/6 
39/25 337 341 7/A Ае4 F -A/III RFiZ/78-79/98 
39/26 337 341 7/A АеЗ F -A/IV ÉK RFiZ/78-79/102 
39/27 337 341 7/A АеЗ F C/TV ÉK RFiZ/78-79/101 
39/28 337 341 7/A Ае? F E/V К RFiZ/80-81/44 
39/29 337 341 7/A АеЗ F E/VIII RFiZ/76/47 
40/01 337 341 7/A Ае4 F -F/n ÉNY RFiZ/80-81/47 
40/02 337 341 7/A Ае4 F postakert alatt FB/83/849 86.6.36. 
40/03 337 341 7/A АеЗ F RFiZ/75/29 
40/04 337 341 7/A АеЗ F RFiZ/75/30 
40/05 337 341 7/A АеЗ К K2 RFiZ/76/46 
40/06 337 341 7/A АеЗ T С/П RFiZ/82-83/56 86.5.2.28. 
40/07 341 344 7/A Ае4 F -еду к RFiZ/80-81/45 
40/08 341 346 7/A АеЗ D D-i rész RFiZ/73/7 
40/09 341 346 7/A АеЗ D D-i rész RFiZ/74/3 
40/10 341 346 7/A Ае4 F -A/N DNY RFiZ/78-79/99 
40/11 341 346 7/A Ае4 F -A/IV ÉNY RFiZ/78-79/104 
40/12 341 346 7/A Ае4 F В/П RFiZ/78-79/100 
40/13 341 346 7/A АеЗ F DK F2 RFiZ/75/28 
40/14 341 346 7/A Ае4 F F/n ÉNY RFiZ/80-81/46 
40/15 341 346 7/A Ае4 F -F/H ÉNY RFiZ/80-81/50 
40/16 341 346 7/A Ае4 F F/V RFiZ/78-79/103 
40/17 341 346 7/A Ае4 F F/X RFiZ/77/15 
40/18 341 346 7/A Ае4 F H/X FB/85-86/779 86.7.27. 
40/19 341 346 7/A Ае4 F Н/ХП D FB/85-86/778 86.7.26. 
40/20 341 346 7/A АеЗ F RFiZ/75/37 
40/21 341 346 7/A АеЗ M Ml RFiZ/76/48 
40/22 341 346 7/A АеЗ M Ml RFiZ/76/50 
40/23 341 346 7/A АеЗ M RFiZ/76/49 
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SALLA ÉREMFORGALMA 

Oszlop tói ig Periódus Címlet Mh. Szelvény HÍVSZ. Leltári sz. 

40/24 341 346 IIA Ae4 Т T2D FB/88/441 
40/25 341 346 HA Ae4 т T2 DK FB/88/443 
40/26 341 346 IIA Ae4 т T2 К FB/88/442 
40/27 346 350 IIA Ae3 F -cm RFiZ/76/53 
40/28 346 350 IIA Ae2 F DKF5 RFiZ/75/31 
40/29 346 350 IIA Ae3 F РЯХ. FB/84/638 86.8.29. 
40/30 346 350 IIA АеЗ F F3 1974/4 
40/31 346 350 IIA Ae2 F H/XI FB/85-86/781 86.7.29. 
40/32 346 350 IIA АеЗ F H/XI FB/85-86/782 86.7.30. 
40/33 346 350 IIA АеЗ F RFiZ/76/52 
40/34 346 350 IIA АеЗ К Kl RFiZ/76/51 
40/35 346 350 IIA АеЗ S ЕЛ ÉNY RFiZ/82-83/24 86.5.1.24. 
40/36 346 350 IIA АеЗ FB/84/639 86.8.28. 
40/37 350 350 IIA АеЗ F E/X RFiZ/77/19 
40/38 350 350 IIA Ael F F/VI RFiZ/78-79/109 
41/01 351 351 IIA АеЗ RFiZ/76/54 
41/02 346 354 IIA Ае2 F A/V RFiZ/76/55 
41/03 346 354 IIA Ае2 F E/XI FB/83/851 86.6.38. 
41/04 346 354 IIA АеЗ F G/X RFiZ/77/16 
41/05 351 354 IIA Ае2 F -C/II RFiZ/76/63 
41/06 351 354 IIA АеЗ F C/VIII RFiZ/75/36 
41/07 351 354 IIA Ае2 T СЛ DK RFiZ/82-83/61 86.5.2.33. 
41/08 351 354 IIA АеЗ F C/XII RFiZ/78-79/107 
41/09 351 354 IIA АеЗ F F/X ÉNY RFiZ/78-79/106 
41/10 351 354 IIA АеЗ F H/XII FB/85-86/783 86.7.31. 
41/11 351 354 IIA Ае2 F J/XÜ É FB/85-86/785 87.1.30. 
41/12 351 354 IIA Ае2 F K/XIV FB/85-86/784 87.1.31. 
41/13 351 354 IIA Ае2 F RFiZ/75/35 
41/14 351 354 IIA Ае2 H Hl FB/84/640 86.8.31. 
41/15 351 354 IIA Ае2 M RFiZ/76/59 
41/16 351 354 IIA Ае2 S А/П ÉNY RFiZ/82-83/25 86.5.1.25. 
41/17 351 354 IIA Ае2 T ВЯ К RFiZ/82-83/57 86.5.2.29. 
41/18 351 354 IIA АеЗ F D/XI RFiZ/77/17 
41/19 352 354 IIA АеЗ F A/TV DNY RFiZ/78-79/105 
41/20 352 354 IIA АеЗ H Hl közepe FB/84/637 86.8.30. 
41/21 351 356 IIA АеЗ F RFiZ/75/32 
41/22 355 360 IIA АеЗ F -F/Ш DK RFiZ/80-81/51 
41/23 355 360 IIA АеЗ F H/XII FB/85-86/780 86.7.28. 
41/24 306 361 IIA АеЗ S ВЯ ÉK RFiZ/82-83/27 86.5.1.27 
41/25 346 361 IIA АеЗ F -A/TV RFiZ/78-79/111 
41/26 346 361 IIA АеЗ F A-B/VIII RFiZ/76/58 
41/27 346 361 IIA АеЗ F B/V RFiZ/76/56 
41/28 346 361 IIA АеЗ F B/VI RFiZ/75/40 
41/29 346 361 IIA АеЗ F B/VI RFiZ/75/42 
41/30 346 361 IIA АеЗ F -CIW ÉK RFiZ/78-79/112 
41/31 346 361 IIA АеЗ F D/VE DK RFiZ/80-81/64 
41/32 346 361 IIA АеЗ F FW D RFiZ/80-81/61 
41/33 346 361 IIA Ае? F E/X RFiZ/77/18 
41/34 346 361 IIA АеЗ F -FIR ÉK RFiZ/80-81/63 
41/35 346 361 IIA АеЗ F F/V ÉNY RFiZ/78-79/110 
41/36 346 361 IIA АеЗ F postakert alatt FB/83/853 86.6.40. 
41/37 346 361 IIA АеЗ F RFiZ/75/38 
41/38 346 361 IIA АеЗ F RFiZ/75/39 
41/39 346 361 IIA АеЗ F RFiZ/75/41 
41/40 346 361 IIA АеЗ К K/6 RFiZ/76/57 
41/41 346 361 IIA Ае2 S ATV DNY RFiZ/82-83/26 86.5.1.26. 
41/42 346 361 IIA АеЗ T ВЛП DK RFiZ/82-83/88 86.6.39. 
41/43 351 361 IIA АеЗ в В5 RFiZ/80-81/53 
41/44 351 361 IIA АеЗ F B/VI RFiZ/76/61 
42/01 351 361 IIA АеЗ F E/V RFiZ/80-81/52 
42/02 351 361 IIA АеЗ F -FIR ÉNY RFiZ/80-81/54 
42/03 351 361 IIA АеЗ F GflX RFiZ/80-81/55 
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Oszlop tói ig Periódus 

42/04 355 361 7/А 
42/05 355 361 HA 
42/06 355 361 HA 
42/07 355 361 HA 
42/08 355 361 IIA 
42/09 355 361 IIA 
42/10 355 361 IIA 
42/11 355 361 IIA 
42/12 355 361 IIA 
42/13 355 361 IIA 
42/14 355 361 IIA 
42/15 355 361 IIA 
42/16 355 361 IIA 
42/17 355 361 IIA 
42/18 355 361 IIA 
42/19 355 361 IIA 
42/20 355 361 IIA 
42/21 355 361 IIA 
42/22 355 361 IIA 
42/23 355 361 IIA 
42/24 355 361 IIA 
42/25 355 361 IIA 
42/26 355 361 IIA 
42/27 355 361 IIA 
42/28 355 361 IIA 
42/29 355 361 IIA 
42/30 355 361 IIA 
42/31 355 361 IIA 
42/32 360 363 IIB 
42/33 361 363 7/B 
42/34 361 363 7/B 
42/35 361 363 7/B 
42/36 363 364 7/B 
42/37 364 367 7/B 
42/38 364 367 7/B 
42/39 364 367 7/B 
42/40 364 367 7/B 
42/41 364 367 7/B 
42/42 364 367 7/B 
42/43 364 367 7/B 
42/44 364 367 7/B 
42/45 364 367 7/B 
43/01 364 367 7/B 
43/02 364 367 7/B 
43/03 364 367 7/B 
43/04 364 367 7/B 
43/05 364 367 7/B 
43/06 364 367 7/B 
43/07 364 367 7/B 
43/08 364 367 7/B 
43/09 364 367 7/B 
43/10 364 367 7/B 
43/11 364 375 7/B 
43/12 364 375 7/B 
43/13 364 375 7/B 
43/14 364 375 7/B 
43/15 364 375 7/B 
43/16 364 375 7/B 
43/17 364 375 7/B 
43/18 367 375 7/B 
43/19 367 375 7/B 
43/20 367 375 7/B 

Címlet Mh. Szelvény 

Ae4 F -A/IV DK 
Ae3 F A/V 
Ae4 F A/XV-XVI 
Ae4 F B/VI 
Ae4 F СЯ1 
Ae3 F -C/II 
Ae4 F -C/III 
Ae4 F C/XIV ÉNY 
Ae3 F DK F2 
АеЗ F DK F2 
АеЗ F DK F6 
АеЗ F -E/III DNY 
Ае4 F E/IV NY 
АеЗ F E/V 
АеЗ F E/X ÉNY 
Ае4 F Fä ÉK 
АеЗ F F/IV 
АеЗ F F/V 
АеЗ F F/VT DNY 
Ае4 F G/X 
АеЗ F G/XII 
АеЗ F 
Ае4 F 
АеЗ F 
АеЗ F 
АеЗ T B/I 
АеЗ T ВЯ К 
АеЗ T ел DK 
АеЗ F G/XI DNY 
Ael F E/V 
АеЗ F E/VIII 
Ael F H/X 
АеЗ F 
АеЗ D D-i rész 
АеЗ F В/ХП DK 
АеЗ F -C/II 
АеЗ F C/IX 
АеЗ F -D/ш к 
АеЗ F D/XI 
АеЗ F D/XVI 
АеЗ F E/V 
АеЗ F E/VIII 
АеЗ F E/XI 
АеЗ F F/TX DNY 
АеЗ F F/VI DK 
АеЗ F H/XV К 
АеЗ F FXin ÉNY 
АеЗ F J/XI 
АеЗ F 
АеЗ F 
АеЗ T A/IV ÉNY 
АеЗ T B/I 
АеЗ F AIN ÉNY 
АеЗ F B/V 
АеЗ F C/IX 
АеЗ F DIX 
АеЗ F DK F2 
АеЗ F E/X 
АеЗ F РЛХ 
АеЗ F -B/V 
АеЗ F C/VIII 
АеЗ F c/x 

Hivsz. Leltári sz. 

RFiZ/78-79/115 
RFiZ/76/60 
FB/82/439 86.5.3.8. 
RFiZ/77/20 
RFiZ/76/64 
RFiZ/78-79/113 
RFiZ/76/62 
RFiZ/80-81/56 
RFiZ/75/34 
RFiZ/75/43 
RFiZ/75/44 
RFiZ/80-81/57 
RFiZ/80-81/66 
RFiZ/80-81/59 
RFiZ/78-79/114 
RFiZ/80-81/65 
RFiZ/80-81/60 
RFiZ/78-79/108 
RFiZ/78-79/116 
FB/84/641 86.8.32. 
FB/83/854 86.6.41. 
RFiZ/75/33 
RFiZ/75/45 
FB/83/850 86.6.37. 
FB/83/855 86.6.42. 
RFiZ/82-83/58 86.5.2.30. 
RFiZ/82-83/60 86.5.2.32. 
RFiZ/82-83/59 86.5.2.31. 
RFiZ/78-79/117 
RFiZ/80-81/67 
RFiZ/76/65 
FB/85-86/786 86.7.32. 
RFiZ/76/66 
RFiZ/73/8 
RFiZ/78-79/119 
RFiZ/76/71 
RFiZ/76/72 
RFiZ/78-79/121 
RFiZ/77/21 
FB/85-86/788 86.7.34. 
RFiZ/80-81/71 
RFiZ/76/70 
RFiZ/77/23 
RFiZ/80-81/70 
RFiZ/78-79/120 
FB/85-86/791 87.1.33. 
FB/85-86/787 86.7.33. 
FB/85-86/789 87.1.32. 
RFiZ/75/46 
RFiZ/75/47 
FB/84/642 86.8.33. 
RFiZ/82-83/62 86.5.2.34. 
RFiZ/78-79/126 
RFiZ/76/74 
RFiZ/76/75 
RFiZ/77/26 
RFiZ/75/51 
RFiZ/77/28 
RFiZ/77/27 
RFiZ/78-79/122 
RFiZ/75/49 
RFiZ/77/24 



SALLA ÉREMFORGALMA 

Oszlop tói ig Periódus 

43/21 367 375 7/B 
43/22 367 375 7/B 
43/23 367 375 7/B 
43/24 367 375 7/B 
43/25 367 375 7/B 
43/26 367 375 7/B 
43/27 367 375 7/B 
43/28 367 375 7/B 
43/29 367 375 7/B 
43/30 367 375 7/B 
43/31 367 375 7/B 
43/32 367 375 7/B 
43/33 367 375 7/B 
43/34 367 375 7/B 
43/35 367 375 7/B 
43/36 367 375 7/B 
43/37 367 375 7/B 
43/38 364 378 7/B 
44/01 364 378 7/B 
44/02 364 378 7/B 
44/03 364 378 7/B 
44/04 364 378 7/B 
44/05 364 378 7/B 
44/06 364 378 7/B 
44/07 364 378 7/B 
44/08 364 378 7/B 
44/09 1 388 1-tol 7-ig 
44/10 211 388 5-tol 7-ig 
44/11 211 388 5-tol 7-ig 
44/12 211 388 5-tol 7-ig 
44/13 211 388 5-tol 7-ig 
44/14 211 388 6-tól 7-ig 
44/15 294 388 6-tól 7-ig 
44/16 294 388 6-tól 7-ig 
44/17 294 388 6-tól 7-ig 
44/18 294 388 6-tól 7-ig 
44/19 294 388 6-tól 7-ig 
44/20 294 388 6-tól 7-ig 
44/21 294 388 6-tól 7-ig 
44/22 294 388 6-tól 7-ig 
44/23 294 388 6-tól 7-ig 
44/24 294 388 6-tól 7-ig 
44/25 294 388 6-tól 7-ig 
44/26 294 388 6-tól 7-ig 
45/01 294 388 6-tól 7-ig 
45/02 294 388 6-tol 7-ig 
45/03 294 388 6-tól 7-ig 
45/04 294 388 6-tól 7-ig 
46/01 383 388 7/B 

Címlet Mh. Szelvény 

Ae3 F DK F5 
АеЗ F E/VII 
АеЗ F E/VIII 
АеЗ F E/VIII 
АеЗ F E/X 
АеЗ F E/XI 
АеЗ F -F/n ÉNY 
АеЗ F F/V ÉNY 
АеЗ F F/VI DNY 
АеЗ F F/EX DNY 
АеЗ F F/VI ÉK 
АеЗ F F/VI ÉK 
АеЗ F F/VI ÉK 
АеЗ F I/XIII 
АеЗ F 
АеЗ F 
АеЗ T Ol DNY 
АеЗ F -СЛ1 
АеЗ F -C/TV К 
АеЗ F G/X 
АеЗ T D/I 
АеЗ T m ÉK 
АеЗ T D/V É 
АеЗ T ЕЛ ÉNY 
АеЗ T T2 közepe 
АеЗ T T2 közepe 

? F 
F D/X 
F D/X 
F FAX 

Ае2 F F/VI ÉK 
? T T3 É 

АеЗ F -A/TV DNY 
АеЗ F B/VI 
АеЗ F B/VI 
АеЗ F -СЛ1 
Ае? F G/DÍ DK 
АеЗ F J/XV 
АеЗ F 
АеЗ F 
Ае2 К K2 

L Ll 
АеЗ L F4 
АеЗ M 
АеЗ T T2 NY 
АеЗ F -B/IV 
АеЗ T 12 К 
АеЗ T T2 NY 
Ае5 F F/IX 

HÍVSZ. Leltári sz. 

RFiZ/75/48 
RFiZ/76/73 
RFiZ/76/68 
RFiZ/76/69 
RFiZ/77/25 
RFiZ/77/22 
RFiZ/80-81/68 
RFiZ/80-81/72 
RFiZ/78-79/123 
RFiZ/80-81/69 
RFiZ/78-79/124 
RFiZ/78-79/125 
RFiZ/78-79/118 
FB/85-86/790 86.7.35. 
RFiZ/75/50 
RFiZ/76/67 
RFiZ/82-83/63 86.5.2.35. 
RFiZ/78-79/127 
RFiZ/80-81/74 
FB/84/643 86.8.34. 
RFiZ/82-83/64 86.5.2.36. 
RFiZ/82-83/67 86.5.2.39. 
RFiZ/82-83/65 86.5.2.37. 
RFiZ/82-83/66 86.5.2.38. 
FB/88/445? 
FB/88/446? 
FB/83/856 86.6.43. 
RFiZ/77/31 
RFiZ/77/32 
RFiZ/77/30 
RFiZ/78-79/130 
1989/11 
RFiZ/78-79/128 
RFiZ/75/53 
RFiZ/75/54 
RFiZ/76/80 
RFiZ/80-81/75 
FB/87/448 
RFiZ/75/52 
RFiZ/75/55 
RFiZ/76/81 
RFiZ/76/77 
RFiZ/76/78 
RFiZ/76/79 
FB/87/450 
RFiZ/78-79/129 
FB/87/451 
FB/87/449 
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Szőke Béla Miklós 
AVAR KORI KÖZPONTOK A HATÁR MENTÉN 

568. húsvét hétfőjén a Dunántúl addigi urai, a 
langobárdok Alboin királyuk vezetésével Eszak-Itáliá-
ba vonultak. Otthonukat új keletű szövetségesüknek, a 
Közép- és Belső-Azsiából viharos gyorsasággal Euró
pába érkező, félelmetes lovas nomád népnek, az ava
roknak engedték át. A hatalmas déli szomszéd, a Kelet
római Birodalom {-Bizánc) ellen szinte évente ismét
lődő, zsákmányszerző hadjáratokat vezető avarok első
sorban a Kárpát-medence déli és keleti felében tömö
rödtek, s csak a 6. század végétől kezdték benépesíteni 
a Dunántúlt. Az avar kaganátus délnyugati határa a 
Zala folyó medencéje lett, melynek stratégiailag fontos 
pontjain létesültek az első települések. Ezek különle
gessége, hogy avarok és szlávok együtt hozták létre 
őket. Együttélésük eredménye az a sajátosan kevert 
műveltség lett, amit Pókaszepetk-Zalakomár csoport
nak nevezünk. Egy másik népesség-csoport, amelynek 
szoros kapcsolatai voltak a Balkán és az Alpokalja tér
ségével, Keszthely'-Fenékpuszta környékét népesítette 
be. Ennek egyedülálló késő antik-keresztény műveltsé
ge, az ún. Keszthely-kultúra szigetként emelkedett ki 
barbár ízlésű környezetéből. Mindkét szolgálónép-cso
port magas rangú ura Keszthely-Fenékpuszta környé
kén élhetett, ahol a Pusztaszentegyházi dűlőben temet-
kezőhelye is előkerült. 

Szűkebb régiónk, Délnyugat-Dunántúl fentebb vá
zolt korai avar kori története is bizonyítja, hogy a Kár
pát-medence népessége a 6. század végén - 7. század 
elején meglehetősen színes és kevert etnikai és kultu
rális képet mutatott. Keletről magával hozott nomád 
hagyatéka a sajátos temetkezési szokások mellett lé
nyegében csak néhány viseleti elemre és lószerszám
ul, fegyvertípusra korlátozódott. A női és férfiviselet 
túlnyomó része - mint a női ékszerek ül. a férfiak övét 
díszítő fémveretek és azok ornamentikája - inkább a 
helyi késő antik és kelet-római („itáliai és balkáni bi
zánci"), továbbá a közép-európai régió germán és szláv 
(„késő Merowing-kori") kulturális hagyományokban, 
mint a belső- és közép-ázsiai nomád tradíciókban gyö
kerezett. A település- és házformák, a kerámiatípusok 
jelentős része, továbbá a használati eszközök - melyek 
az utóbbi évtizedekben váltak ismertté - ugyanezen 
gyökerekig nyúlnak vissza. Ám a népesség meghatáro
zó, katona szolgálatot teljesítő része, akiket az írásos 
források „hunok" vagy „avarok" néven neveztek, még
iscsak a korai avar kaganátus keleti nomád törzseihez 
és nemzetségeihez tartozott. Amikor tehát a régészeti 
forrásokat megkíséreljük történetileg értékelni, azokat 

érdemes mindig másfajta forrásokkal is ellenőriznünk. 
Különösen kényes és fontos feladat ez, ha a forrásokat 
az etnikai viszonyok tisztázásához akarjuk felhasznál
ni. 

A szláv törzsek kezdetektől fogva aktív résztvevői 
az avarok Bizánc elleni hadjáratainak, jelenlétük a 
Kárpát-medencében és környékén ettől az időtől kezd
ve írásos források által is bizonyított. Az avar 
kaganátus törzsterületén belül azonban alig mutathatók 
ki szláv családok vagy kisebb közösségeik. A viselet 
néhány eleme, mint pl. az ún. maszkos fibulák (pl. 
Szigetszentmiklós vagy Zemplénagárd), a trapéz alakú 
lemezcsüngős fejdísz (pl. Oroszlány, Pókaszepetk, 
Gyód, Pécs-Köztemető, stb.), vagy az ón/ólomcsö
vecskékből álló fejdísz a Dunántúlon és a Dunától 
északra fekvő Kisalföldön bukkan fel, s az ún. prágai 
típusú kerámia is ugyanezen térség néhány temetőjé
ben jelenik meg. Ezek kétségtelenül szláv kulturális 
környezetből származnak, mégsem utalnak hordozóik 
egyértelmű etnikai (azaz szláv) hovatartozására, hiszen 
a leletek nem hamvasztásos, hanem csontvázas temet
kezésekből váltak ismertté. 

A kora középkori szlávok legmarkánsabb, etnikai
lag egyértelmű régészeti bizonyítéka ugyanis a ham
vasztásos temetkezési szokás. Tiszta hamvasztásos te
metők azonban csak a Dunától északra, a Kárpátok lá
bainál, a Nyitra és Vág folyók középső folyásvidékén 
(Nyitra környékén) és a Morva folyó völgyében, míg 
ezek birituális, azaz avar csontvázas sírokkal kevert 
változata a 7. század közepétől Pozsony és Dévény
újfalu környékén jelenik meg, hogy azután a 8. század
ban már az avar kaganátus más csontvázas temetőiben 
is fel-felbukkanjon. Érdekes ugyanakkor, hogy bár az 
alpesi szlávok mai hazájukban írásos források alapján 
már a 6. század végétől bizonyítottan jelen vannak, 
máig hiányoznak korabeli hamvasztásos sírjaik mind 
az Alpok völgyeiből, mind Szlovéniából, mind pedig a 
Dráva-Száva közéről vagy az Adriai tenger partvidéké
ről (a kevés kivételek egyike a Zadar melletti Kasic). 

Az utóbbi két évtizedben olyan temetők váltak is
mertté DNy-Magyarországon, melyek több vonatko
zásban is eltérnek a kaganátus belsejében szokásostól 
és egy sajátos, külön csoportot alkotnak (ún. 
Pókaszepetk-Zalakomár csoport). E csoport legjel
lemzőbb vonása a birituális temetkezési mód. 
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a) Az ún. Pókaszepetk-Zalakomár csoport 

A hamvasztásos sírok rendszerint külön csoportot 
alkotnak a közös temetők szélén. A hamvak eltemeté
sének öt variációja különíthető el: 

1. urnában, amit néha egy másik edény aljával vagy 
egy kőlappal fedtek le 
(Kehida-Tsz-Major, Zalakomár, Pókaszepetk); 

2. kis, négyszögletes gödrökben 
(Kehida-Tsz-Major, Zalakomár, Pókaszepetk); 

3. sírgödör formájú, nagy gödrökben 
(Pókaszepetk, Zalakomár); 

4. a csontváz mellett egy urnában vagy a sírgödör-
ben felhalmozva 
(Kehida-Tsz-Major, Zalakomár, Pókaszepetk); 

5. részlegesen elégetett halott, a kalcinálódott cson
tok az ép csontvázrésszel együtt eltemetve 
(Pókaszepetk). 

A halottakat feltehetően a temető területén égették 
el, Zalakomárban meg is találtuk a máglya helyét. A 
hamvasztásos sírokban viszonylag nagy kalcinált cson
tokat találunk, amelyek kevésbé gondos égetésre utal
nak. A tűzben megégett gyöngyök, övcsatok, stb. jel
zik, hogy a halottat gyakran felöltöztetve, ékszereivel 
együtt égették el. A hamvak között talált edénytöredé-

Lovas sír - Zalakomár, Lesvári-dűlő 

kek alapján feltehető, hogy a túlvilági útra ételt és italt 
is adtak melléjük. Alkalmanként azonban a viseleti tár
gyat, személyes használati eszközt és fegyvert csak az 
égetés után tették a sírba. Pókaszepetk 360. sírban pl. 
egy kereskedő hamvai mellett finom bronz 
ötvösmérleg került elő a hozzá tartozó súlyokkal, to
vábbá egy lándzsahegy. 

A csontvázas sírok majd mindig Ny-K, ritkán K-Ny 
tájolásúak. A fegyveres harcos-sírokban gyakori, hogy 
egy vagy több lovat is eltemettek. A lovakat maguk alá 
húzott lábakkal, hasra fektetve temették a harcos mel
lé: 

1. ugyanazon sírgödörbe, a halottal azonosan 
tájolva (ritkán), 

2. egy másik sírgödörbe, a halott sírjának 
tengelyében (gyakrabban), 

3. néha külön sírban a temető szélén 
(Zalakomár, Pókaszepetk), 

4. esetleg koponya nélkül 
(pl. Pókaszepetk, 104. sír). 

5. Előfordul, hogy a lovat megnyúzták, s a kitömött 
bőrben csak a koponya és lábcsontok maradtak 
(pl. Zalakomár, 545. sír). 

A lovat gyakran szerszámával, azaz zablával, ken
gyelekkel és hevedercsattal együtt temették el. Feltű
nően ritkán díszítették a lószerszámot fémveretekkel. 
A zalai temetők jellegzetessége, hogy nemcsak a har
cossal temettek el egy agyagedényt vagy vaspántokkal 
összefogott faedényt, de a ló hátára is tettek egy 
edényt. 

A fegyvermellékletek között gyakori a lándzsahegy, 
a kard vagy szablya, ritkábban a harci balta és a pajzs-
dudorral felszerelt fapajzs. Az íjakra közvetlenül utal
nak a csontmerevítők, közvetve pedig a vas nyílhe
gyek, amelyek eredetileg egy tegezben feküdtek. A 
fegyvermellékletek alapján igazolva láthatjuk 
Maurikios (582-602) császár leírását, aki Strategikon 
(XI. 2. 6) művében így jellemzi a 7. század eleji avar 
harcost: „ Fegyverzetük bőrvért, kard, íj és kopja s így 
a harcokban legtöbbjük kétféle fegyvert visel, vállukon 
kopját hordanak, kezükben íjat tartanak és, amint a 
szükség megkívánja, hol az egyiket, hol a másikat hasz
nálják. " 

Az övet gyakran egy ún. bizánci öntött bronzcsat 
fogta össze. Csak ritkán díszítették az övet geometri
kus díszű fémveretek, amelyeket préselt ezüstlemezből 
vagy ezüstlemezzel fedett rézlemezből készítettek. Né
hány öv bajor-alemann vagy észak-itáliai, Alpok-vidé
ki import garnitúrákkal díszített. Előbbiek ún. soktagú 
övgarnitúrák geometrikus mintára kivágott ezüst és vö
rösréz lemezekkel ül. tausírozással és niellóval díszí
tett vas veretek, utóbbiak bronzból öntött övdíszek. Az 
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övet sok esetben nem csatolták az elhunyt derekára, 
hanem melléje fektették a sírba, vagy a gyakran vele 
egy sírban eltemetett felesége mellé helyezték. 

Férfi és nő gyakran előforduló közös temetkezése 
az „özvegyáldozat" szláv szokására vezethető vissza. 
Az asszonyt elhamvasztották, vagy koporsóban temet
ték el férje mellé. A közös sírkamrába néha egy harma
dik személyt, talán egy szolgát is temettek. 

A nők leggyakoribb ékszere a rovátkolt díszű 
ón/ólomcsövecskékból készített fejdísz, amit talán egy 
kontyot fedő fejfedőre varrtak. A csövecskéket ritkán 
kis bronz- vagy ón/ólomlemezből kivágott, trapéz ala
kú csüngőkkel helyettesítették, amelyeket több sorban 
egymás alatt varrtak fel. Néha ez az ékszer férfisírok-
ban is megjelenik, ami talán az özvegy személyes áldo
zati ajándéka volt. 

A fejet körbefogó homlokpántról kétoldalt alácsün
gő bőr- vagy textilpántokra varrva többnyire ezüstdrót
ból hajlított, vékony rovátkákkal díszített karikákat 
erősítettek. Gyakori a lemezgömb-díszes ezüst és 
bronz karikaékszer, ritkább az ún. kosaras függő vagy 
az a fejékszer, ahol az alsó karikaív félholdasan meg
vastagszik, és csillag alakú csüngő-rész csatlakozik 
hozzá. A nyak köré nyugati típusú, bikonikus, színes 
üveggyöngyökből, és/vagy ún. szemes gyöngyökből 
fűzött nyakláncot kötöttek. A gyöngyök közé többször 
ezüst- és ón/ólomgyöngyöket ill. -csüngőket is illesz
tettek. A gazdagabbak ritkán ezüstlemezből kivágott, 
rombusz ill. kör alakú pecséttel díszített, ún. kürtös vé
gű karperecet, valamint poncolt és gravírozott díszű, 
pajzsos fejű spMgyúrűt is viseltek. 

A legtöbb sírból ételmelléklet (ld. juh/kecske, disz
nó, marha, szárnyas csontjai, továbbá tojáshéj) és 
agyagedénybe vagy kis vas- és bronzpántokkal össze
fogott fa edénykébe helyezett italáldozat is napvilágra 
kerül. Az agyagedényeket kézzel hajtott korongon állí
tották elő, díszítetlenek, gömbös vagy tojásdad testűek, 
az ún. prágá típusú kerámia körébe tartoznak. A fiata
labb időszakba tartozó kerámia vállán már feltűnik a 
párhuzamos vonaldísz és a zeg-zug-vonal szerűen hú
zott hullámvonaldísz. 

A korszak települései egyelőre csak kevéssé ismer
tek. Balatonmagyaród-Hídvégpuszta-Déli révnél egy 4 
x 4 m-es félig földbemélyített putri betöltésében az ún. 
prágai típusú kerámia kézzel formált és kézi korongon 
utankorongolt, díszítetlen edénytöredékei a 7. század 
elejéről származhatnak. Balatonmagyaród-
Kiskányavár és Nagykanizsa-Inkey sírkápolna telepü
lésmaradványain a szabálytalan vagy ovális, sekély 
gödrök talán disznóhizlaló ólak voltak. Ugyanitt ke
nyérsütő kemencék - hozzájuk csatlakozó hamuzó 
gödrökkel - is előkerültek. Az edényekre részben már 
hullámvonal- és párhuzamos vonalkötegeket karcoltak 

be, formáik azonban részben még a prágai típust idé
zik, ezért a 7. század közepére, második felére keltez-
hetők. 

A kis településméretnek megfelelően viszonylag 
csekély a kora avar időszak temetőinek sírszáma is 
(100 és 200 között). A temetkezőhelyek megválasztá
sának voltak bizonyos szabályai. Mindig ott létesítet
ték őket, ahol az agyagos felszín alól egy homoklencse 
bukott elő. Míg a csontvázas sírokat a homokba, a 
hamvasztásos sírokat az agyagos altalajba ásták. 

Női sír ékszermelléklettel és vas övveretekkel - Zalakomár, Lesvári-dűlő 

b) Az ún. Keszthely-kultúra 

A fent leírt, DNy-Dunántúlra jellemző kora- és kö
zép avar kori, birituális rítusú csoport mellett még egy 
lokális csoport mutatható ki a Balaton nyugati végénél. 
Ezt a csoportot, elsősorban a német kutatás ösztönzé
sére, Keszthely-kultúrának nevezték el. Jellegzetes le
lettípusai a következők: 

1. kosaras függők, 
2. különböző méretű stílus-tűk, 
3. korongfibulák, 
4. kígyófejes karperecek. 

Kezdetben ide sorolták még a griffes és indás díszí
tésű öntött bronz övgarnitúrákat és az ún. dinnyemag
alakú gyöngyökből álló nyakláncokat is. Ezekről azon
ban hamar kiderült, hogy elterjedési területük messze 
túlnyúlik a Keszthely-kultúrán, általánosabban elter
jedtek. A leletanyag késő antik kapcsolatai miatt fel
merült, hogy a szarmaták, vagy a hunok, később pedig, 
hogy az avarok kulturális hagyatéka. A szláv kutatás 
pedig - néha még ma is - egy közös késő avar - szláv 
kultúra megnevezésére használja. Miután a griffes-in-
dás csoportot a késő avar kori emlékanyaggal azonosí
tották, az lassan elvált a Keszthely-kultúra fogalmától. 

Csak a 20. század 20-as éveitől tudjuk, hogy a ko
rongfibulák, kosaras függők, stílustűk és a kígyófejes 
karperecek Keszthely 30 km-es körzetén kívül gyakor
latilag ismeretlenek. Ebből arra következtettek, hogy 
ez egy olyan autochton, helyi késő római népesség 

67 



SZŐKE B É L A M I K L Ó S 

(Romani) hagyatéka, amelyik századokon át zavartala
nul tovább élt az avar uralom alatt. Ujabban egyre töb
ben úgy vélik, hogy e műveltség bizánci és germán ele
mei nem közvetett módon jutottak el Pannoniába, ha
nem közvetlenül, a Kelet-római birodalom városaiból 
(Sirmium - 582, Singidunum - 584) s a Balkán félszi
get déli feléből Thessalonike környékéről (618-619), 
Ш. nyugatról, pl. Forum Julii ostromakor (7. század 
eleje) ejtett foglyoknak a Balaton mellé - az ottani ma
radvány romanizált népesség közé (?) - telepítésével. 
Jellemző mindenesetre, hogy a Keszthely-kultúrás kö
zösségek temetőiket - hasonlóan a Pókaszepetk-
Zalakomár csoport szlávjaihoz - közösen használták a 
kései avarokkal, a temetőn belül azonban külön sírcso-
portot alkottak. 

A Keszthely-kultúra jellemző viseleti darabjai a 9. 
század elejéig alig változtak, idővel azonban, az állan
dó másolásoknak is köszönhetően, egyre nagyobbak és 
durvábban kivitelezettek lettek. Továbbélésük össze
függésben állhat a keresztény hit megőrzésével a Bala
ton nyugati partvidékén. Talán ezzel is magyarázható, 
hogy a kultúra hordozói a rákövetkező Karoling-kor új 
viszonyaihoz viszonylag gyorsan alkalmazkodtak, s a 
kultúraváltás annyira zökkenőmentesen sikerült, hogy 
a 9. századi leletanyagból már teljesen hiányoznak is a 
Keszthely-kultúra jellegzetes tárgytípusai. 

c) Az avar kor vége 

A korai és közép avar korban használt temetőket és 
településeket a 7. század 70-es, 80-as éveiben felhagy
ták. A 8. század végéig, 9. század elejéig hiányzik bár
miféle régészeti bizonyíték arra, hogy a Zala-Mura vi
dékét állandó népesség lakta volna. Úgy látszik, mint
ha a 7. század végén a népesség nyomtalanul eltűnt 
volna. 

800 körül új temetők és települések létesültek. A te
metők gyakran ugyanott találhatók, mint a korábbi te
metők. Mind ezeken az újra megkezdett temetkezőhe-
lyeken, mind pedig a néhány újonnan nyitott temető
ben (pl. Kehida-Fövenyes, Söjtör, Nagypáli) továbbra 
is jellemző a birituális temetkezési rítus. 

Az agyagos talajba ásott hamvasztásos sírok most is 
külön csoportokat alkotnak a temetőkben. Megkülön
böztethető formáik a következők: 

1. urnasírok 
2. kis, szabálytalan alakú gödörbe temetett hamvak, 

ún. szórt hamvas sírok 
3. utólag a csontvázas sírba temetett hamvak. 

Ebben az esetben nem a csontvázas temetkezés 
szintjén (mint korábban), hanem a sírföldben 
magasabban, a félig visszatemetett gödörbe 
temetve. 

4. Különleges esetként említhető az a fegyveres sír, 
ahol a hamvakat koporsóban temették el, s az 
elhamvasztott harcossal avar rítus szerint vele 
temették lovát is. (Kehida-Fövenyes, 20. sír) 

A 7. századhoz képest gondosabban hamvasztották 
el a halottakat. Erre utalnak az apró, kalcinált csontok 
és a máglya elszenesedett maradványai, amit a ham
vakkal együtt temettek el. Gyakrabban kerültek elő 
egész családok sír-együttesei. A sírleletek szegénye
sebbek. Tipikus a dinnyemag-, amfora- és többtagú 
rúdgyöngy, továbbá az egyszerű vascsat, vaskés, sarló
darab és orsógomb. A korszak szórthamvas sírjaira jel
lemző az összetörve eltemetett edénymelléklet. 

A csontvázas sírok tájolása kevésbé egységes. A 
Ny-K tájolás mellett néhány temetőben az É-D tájolás 
az uralkodó. Fegyveres sírok vagy lovas temetkezések 
egyes temetőben ritkán fordulnak elő, más temetőkben 
viszont, mint Kehida-Fövenyesen és Vörs-Papkertben, 
gyakoriak. A lovat mindig a harcossal együtt, vele egy 
sírkamrában, de tőle deszkafallal elválasztva temették 
el. Különleges sírforma Zalakomár, Kehida-Fövenyes, 
Söjtör és újabban Vörs-Batthyány-disznólegelő teme
tőkben a padmalyos temetkezés, amikor a koporsót a 
sírakna egyik hosszanti oldalába vájt üregbe helyezik, 
amit aztán deszkákkal és az azokat kívülről megtá
masztó kis cölöpökkel zárnak le. Ételmelléklet ekkor 
már csak a tyúk és a tojás, italmellékletet azonban to
vábbra is agyagedényben, vagy vaspántokkal és bronz
lemez-díszekkel felszerelt kis fa vödrökben tesznek a 
halott mellé. 

A lovas harcosok sírjai gazdag felszerelésükkel tűn
nek ki. A lószerszám legszebb darabjai a kantárrózsák 
(falérák), amelyek kerek vaslemez alapját geometrikus 
díszűre kivágott, aranyozott és ezüstözött rézlemezzel 
borították, vagy aranyozott bronzkorongjára poncolt 
háttér előtt életfát és négylábú fantázialényt gravíroz
tak. Utóbbi díszítőelemek először az 1799-ben a báná
ti Nagyszentmiklóson (Sînnicolau Mare - Románia) 
előkerült késő avar kori kincs arany edényein fedezhe
tők fel. 

A tradicionális avar fegyverek mellett, mint a szab
lya, egyélű kard (ún. palás), íj, balta és lándzsa, megje
lentek a Karoling Nyugattól átvett hosszú harci késfaj
ták (ún. Lang- és Breitsaxe) és a különböző köpűs nyíl
hegyek, majd további újításként a horgos sarkantyúk 
(pl. Söjtörön). A 8. században a négyszögletes és szé
les címerpajzs alakú, áttört, öntött bronz véreteket ele
inte griffekkel és indákkal díszítették, a nagyszíj
végeket pedig gyakran állatküzdelmi jelenetekkel. A 
veretek később kisebbek, keskenyebbek lettek, majd 
megszűnt az áttört dísz is, és a sima előlapot poncolt 
háttérből kiemelkedő palmettákkal borították. A végső 
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fázisban pedig mind több a hiányos öv, vagy a több 
garnitúrából összeállított övdíszítés. Végül terjesen el
tűntek az övveretek, az elhunyt rangját már csak sír-
gödrének nagysága és mélysége jelzi. 

Tanulságos a női viselet átalakulása. A homlokpánt
ról a két halántéknál alácsüngő bőr- és textilpántokba a 
8. században még szinte kizárólag ovális karikájú, 
üveggyöngycsüngős függőket akasztottak, melyek leg
későbbi variánsai már hurkos-kampós záródásúak. A 
8-9. század fordulójától megjelentek az ún. drótéksze
rek, mint a hurkos-kampós záródású, a pödrött végű, az 
egyszeres és többszörös S-végű egyszerű karikaéksze
rek és a bonyolultabb, • különböző spirálcsüngős és 
láncocskás csüngőjű ékszerek. Ugyancsak jellemzőek 
az egyszerű és a kétoldalas szőlőfürtdíszes csüngőjű és 
a különböző lemezgyöngy-csüngős függők 
(Bommelohrringen). 

A nyakláncokat a 8. században túlnyomórészt diny-
nyemag és kása alakú gyöngyökből fűzték. Lassan 
kezdték kiszorítani őket az amfora alakú üveg- és 
ón/ólomgyöngyök, továbbá az ón/ólom csüngők és 
lunulák (holdsarló alakú csüngők). Hamarosan megje
lentek a sárga fonatos fekete és sötétbarna üvegpaszta 
gyöngyök és az arany- és ezüstfóliás többtagú rúd-
gyöngyök. A befejező fázis nyaklánca már kizárólag 
többtagú rúdgyöngyökből - köztük kék és zöld példá
nyok is feltűnnek már -, továbbá mozaik szemes
gyöngyökből (millefiori) áll. Jellemzőek még az erős 
bronzdrótból hajlított és csavart, hurkos-kampós záró
dású vagy S-végű nyakperecek (torques), valamint a fi
nom ezüst vagy ónozott rézszálakból font, kígyófejes 
záródású nyakláncok, továbbá a láncocskás csüngő-
díszes párta- vagy sapkadísz. 

Néhány nő viseletét kiegészítették még a rombusz 
keresztmetszetű bronzhuzalból hajlított, beütött geo
metrikus díszű karperecek, a spirálgyűrűk és a hosz-
szanti bordázású pántgyűrűk, vagy a trébelt dudorok-
kal díszített, kis pajzsos fejű, és az ovális fejű gyűrűk. 

A zalai leletek legjobb párhuzamai más dunántúli 
temetők mellett elsősorban Alsó- és Felső-Ausztriában 
jelennek meg. Ezt a párhuzamos fejlődést leginkább ta
lán vidékünk kevert avar-szláv népességének az ottani 
szlávokkal való szoros kapcsolata magyarázza. E né
pek összetartozása fejeződhet ki a Keleti Alpok, a Fel
ső-Dunavidék és a Dunántúl későbbi közös Oriens 
megnevezésében is. 

A települések pontosabb keltezését akadályozza, 
hogy ebben a korszakban nem emelkednek ki markáns 
kerámiatípusok. A kései időszakot jelzi néhány telepü
lési objektumban az ún. sárga kerámia, a késő avar kor 
finom kerámiája. A konyhai edénykészlet jellemzője, 
hogy darabjai nehézkesebbek, esetlenebbek, mint a 
gyakran már manufakturális szinten, sorozatban gyár

tott Karoling-kori edények. Az avar áru mellett jelleg
zetes szláv edényfajták is megjelennek, pl. a magszárí
tó agyagmedencék és a lapos lepénysütő tálak. 

d) A történeti tanulságok 

A régészeti emlékanyag alapján az első birituális te
metőket a 7. század elején nyitották meg DNy-Magya
rországon. A szláv népesség tehát sokkal korábbi idő
től jelen van a Zala-Mura vidékén, mint korábban fel
tételezték, így az az elképzelés, miszerint a zalai szlá
vok északról, a nyugati szláv morvák közül vándorol
tak le a 8. században - 9. század elején, ugyanúgy té
vesnek bizonyult, mint az, hogy a 9. század 20-as, 30-
as éveiben délről, a dunai bolgárok elől menekülő 
abodriták és timocsánok leszármazottai voltak. 

A temetők kezdetektől fogva biriruáHsak, az avarok 
és szlávok tehát csak egyazon időben kerülhettek ide. 
Közülük az avarok idekerülésének történeti körülmé
nyei nagyjából világosak, a szlávoké kevésbé. A törté
neti és régészeti források elemzése alapján azonban 
nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy ezek a szlávok 
a Dnyeper-Bug vidékéről származó du(d)lebek törzsé
ből szakadtak ki. 

A történeti eseményeket az írásos források alapján a 
következőképpen rekonstruálhatjuk: A Dunántúlon 
megtelepedő avarok vezetője, Apsich az avar kagán 
parancsára 602-ben hadjáratot vezetett az anták ellen, 
akiknek az országa az Al-Dunánál és a Fekete-tenger 
partvidékén volt (Theophilactus Simocatta). 

Ez a hadjárat az egyetlen avar támadás Kelet felé, 
amis olyannyira sikeresen végződött, hogy többé nem 
hallani az antákról. Apsich a hadjáratból visszatéréskor 
feltehetően az antákkal északról szomszédos 
du(d)lebek földjét is érintette, ahol nagy számú foglyot 
ejtett. Ezeket azután az avarok egy csoportjával együtt 
a Zala és Mura folyók vidékének addig kihasználatlan 
és lakatlan térségében telepítette le. Kissé hasonló tör
ténhetett a Balaton nyugati partvidékén, Keszthely 
környékén is, ahol a provincia keresztény, késő antik 
népességének egy nagyobb csoportját telepítették le -
vagy húzódtak azok maguk ebbe a térségbe (ld. Keszt
hely kultúra). Az avarok ilyen jellegű népesség-átcso-
portosító beavatkozásai világos bizonyítékai annak a 
felismerésnek, hogy a népvándorlás korábbi századai
ban elnéptelenedett provincia gazdaságát csak ahhoz 
értő népesség ide csábításával, át- és/vagy letelepítésé
vel lehet újra lendületbe hozni. Hogy ez viszonylag 
szerény eredménnyel járt, annak az is oka lehet, hogy 
az avarok nem az akkori európai normák szerint jártak 
el, s nem az itt kialakulóban lévő, kora feudális 
naturálgazdálkodás módszereit honosították meg, ha
nem a korábban Keleten megszokott gazdasági kör-
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nyezetet igyekeztek rekonstruálni, az ott megszokott 
viszonyokat igyekeztek átültetni. Ebben a szerkezet
ben egyik oldalról ők, mint nagyállattartók, másik ol
dalról pedig a belterjes földművelést és kézműipart űző 
városlakók szerepeltek, s mindkét fél érdekeit kielégí
tette a köztük zajló termékcsere. 

Igaz, nincs semmiféle írásos forrás Apsich feltétele
zett du(d)lebek elleni akciójáról, mivel azonban a bi
zánci politika érdekszféráján kívül történtek az esemé
nyek, nem is számolhattak be róla a történetírók. A ké
sőbbi korokból mégis maradtak olyan közvetett utalá
sok, amik alapján a fentebb vázolt eseményeket re
konstruáltuk. A 9. századi oklevelekben többször is 
előfordul a Tudleipin ~ Dudleipin ~ Dudleipa helynév, 
ami a Mura középső folyásvidékére, Radkers-
burg/Radgona környékére rekonstruálható. Ebben nem 
nehéz az eredeti dudleb hangalakot felfedezni. A Kije
vi Evkönyvekben (Povest' Vremennyh Let) pedig a kö
vetkező olvasható a volinjánok elődeinek tartott 
dulebekről: „Ebben az időben voltak az óborok (= ava
rok) is, akik Iraklij (=Herakleios) császár ellen hada
koztak s majdnem elfogták. Ezek az óborok hadakoztak 
a slovenekkel és erőszakoskodtak a duleb asszonyok
kal, mert utazásain minden obron 5-6 duleb asszonyt 
fogott taligája elé és így büszkélkedve húzatta magát 
röhögvén a szlovéneken. Az óborok ugyanis magas ter
metűek és igen erősek voltak, úgyhogy senki sem ellen
kezhetett velük, ezért igen elgőgösödtek és az Isten 
elveszte őket és ma is megvan az orosz közmondás: el
vesztek, mint az óborok, sem nemzetségük, sem ivadé-
kuk nincsen. " 

E hagyománnyal kapcsolatba kerültek a bizánci 
misszionárius, Method tanítványai is. Akkortájt történ
hetett ez, amikor Method és Konstantin (Cyrill) tanít
ványaival Kocel mosaburgi udvarába jött, ott több hó
napot eltöltött, s 50 tanítványt választott a helyiek kö
zül. Ezek között nyilvánvalóan ott lehettek az egykori 
du(d)leb foglyok leszármazottjai is. A du(d)lebek ke
serű történetét először ők jegyezhették le, amikor Mor
vaországból Bulgáriába kellett menekülniük. Itt, a 
preszlavi udvarban egészítették ki olyan részletekkel, 
mint a Nikephoros pátriárka Rövid bizánci történetéből 
származó adattal (ld. az utalást Herakleios császár ka
landjára 623-ban Herakleianál), vagy a Nikolaos 
Mystikosnak a bulgár cárhoz írott leveléből vett idézet
tel („Elvesztek, mint az óborok, akiknek sem nemzet
ségük, sem ivadékuk nem maradt"). Az így megszer
kesztett történetből készíthetett a Kijevi Evkönyvek 
összeállítója kivonatot. A du(d)lebek avaroktól elszen
vedett sérelmei azonban toposz-szemek. Hasonló tör
ténetet mesél el Fredegar Krónikája is, amikor a szlá
vok avarok elleni, Samo vezette felkelését indokolta. 

A Zala és Mura vidékén feltárt temetők bizonyítják, 

hogy az avarok és szlávok közösen hozták létre és 
használták temetőiket. A temetkezéseknek azonban a 
7. század végén vége szakadt, a népesség elköltözött. 
Közösségei vagy az Enns folyóhoz, az ekkor kiépített 
nyugati határ őrzésére települtek át, vagy a Keleti Al
pok más régiójába költöztek. Ennek a sajátos művelt
ségnek ugyanis a Kárpát-medencén belül, az avar 
kaganátus szállásterületén sehol sem találni 8. századi 
folytatását - igaz régészetileg egyelőre Nyugaton sem 
mutatható ki. 

Mégis az új, nyugati szállásterülettel hozható talán 
összefüggésbe az a híradás, ami szerint a Mura és Drá
va felső folyásánál élő szlávokra rátámadtak az avarok, 
akikkel szemben Boruth dux 741-743 táján a bajorok
hoz fordult segítségért (Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum с 4.). A bajorok az avarokat sikeresen 
visszaszorították, ám a karantán szlávok és szomszéda
ik bajor fennhatóság alá kerültek. A forrás szerint az 
avarok látszólag ok nélkül támadták meg a karantán 
szlávokat. Nem így van azonban, ha feltesszük, hogy a 
forrás egy kicsit erőteljesebben tömörített, s a támadás 
a 7. század végén, 8. század elején valójában a szom
széd rokon törzsekhez menekült du(d)leb-avar népes
ség ellen irányult. Ekkor amúgy is mozgalmas a nyu
gati határvidék, hiszen a kiépülő határvédelem miatt a 
bajorok és avarok között felizzott az ellenségeskedés, 
sorra pusztultak az Enns és Duna melletti városok, bi
zonytalanná vált a közbiztonság, veszélybe kerültek a 
térítő szerzetesek (ld. Szt. Emmeram életrajzát) stb. S 
ettől az eseménytől talán független is az a másik, ami
kor a 8. század közepe táján a bajorok alávetették a 
karantán szlávokat. 

A 8. század végi - 9. század eleji avar-frank háborúk 
következtében jelentősen megváltoztak a hatalmi vi
szonyok, lehetőség nyílt a Zala és Mura vidékére való 
visszatérésre. Ezzel magyarázható, hogy a régi telepü
lési területet és temetőket közel száz év után újra hasz
nálatba vették. A korábbi kötelékeket azonban nem 
szakították el, amit a Keleti-Alpok - Felső-Dunavidék 
és a Dunántúl közötti párhuzamos jelenségek sora bi
zonyít. Talán ezeknek az élénk kapcsolatoknak is kö
szönhető, hogy 840 táján Német Lajos császár hűbér-
birtokul éppen ezt a területet adományozta a Karoling
adminisztráció tagjává vált Priwinának. 
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3. TEREM 

Katalógus 

I. vitrin 
Kora avar kori harcos és 
asszonyának viselete 

1. Fejdíszek • 7. sz. 
a. Ón/ólom lemezből hajlított csö
vecskék, amelyeket sűrűn egymás 
mellett felvarrva, palástszerűen díszí
tették a tarkórészt borító fejfedőt. Fe
lületük finoman bevágott, keresztirá
nyú árkocskákkal tagolt (hogy a fény 
visszatükrözését fokozzák), az irdalás 
azonban néha simán hagyott felületek
kel váltakozott. Némelyik garnitúrát 
kiegészítették hasonló anyagú kis ka
rikák, amelyek a fejdísz alján külön 
kis cérnaszálakon csilingeltek. 
Kehida, Tsz-major 20, 67B, 210. sír 
1,5-5x0,2-0,3 cm 
GM.R.2001.14.5, 59.9, 167.3. 

b. Lefelé szélesedő, trapéz alakú 
bronz lemezkék, alsó szélükön trébelt 
kettős pontsor, a felső végükön kerek 
lyuk. Ebbe a lyukba akasztották azt a 
hurkot, amit egy-egy rövid bronzspirál 
közepéről hajlítottak ki. A spirálokat 
egymás mellett és alatt több sorban 
varrták a tarkórészt takaró kendőre, 
vagy széles textil vagy bőr szalagra. A 
fejdíszt Magyarországon először az 
oroszlányi temetőben talált példányok 
alapján kísérelték meg rekonstruálni. 
Pókaszepetk, Avar utca 72, 74. sír 
1,5-2x0,8-1 cm 
GM.R.65.8.45, 84. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 143, VE. t. 

2. Fülkarika • 7. sz. első fele 
Kerek átmetszeni, nyitott végű, arany 
karika. Csüngője egy kúpos tagból és 
egy lemezgömbből áll, a kettő találko
zásánál granulált szemekből gyöngy
koszorú. 
Pókaszepetk, Avar utca 348. sír 
csüngő 1,2x0,7, karika átm. 1,3 cm 
GM.A.35. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 42, 169, 
XXI. t. 2. 

3. Fülkarika-pár • 7. sz. első fele 
„Szentendre típusú", ezüst, kerek át-
metszetű, nyitott végű huzalkarika, 
közepes méretű lemezgömb-csüngő-
vel, amit négy felforrasztott granulált 
szemből álló koszorú fog a karikához. 
Pókaszepetk, Avar utca 348. sír 
csüngő 0,8, karika átm. 1,5 cm 
GM.R.79.447.150. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 42, 169, 
XXI. t. 3-4. 

4. Fülkarika-párok • 7. sz. közepe
utolsó harmada 
a. Rosszezüstből öntött fülkarika-pár, 
alsó karikaíve félholdasan kiszélese
dik, szélein gyöngydrót-imitációval, 
két végén gyöngykoszorúval kerete
zett, öntött bikonikus gyönggyel. A 
karikaív aljához vele egybeöntött csil
lagos csüngő csatlakozik, öntött filig
rándrót- és granulátum-díszekkel. 
Pókaszepetk, Avar utca 357A. sír 
csüngő 2,2, karika átm. 3,5x3 cm 
GM.R.79.447.173. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 45, 171, 
XXI. t. 2-3. 

b. Nyitott végű, ezüst, öntött fülkari
ka-pár, alsó karikaívének két végén 
vékony, bordázott lemezből hajlított 
és gyöngydrót-koszorúkkal keretezett 
pántdíszek, közepén pedig egy öntött 
ezüst, csillag alakú csüngő, filigrán-
drót- és granulált gyöngyutánzatokkal 
díszítve. A csüngőt S-alakba hajlított 
gyöngydróttal és két nagyobb granulá
tummal forrasztották fel. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 458. sír 
csüngő 2,6-2,7, karika 3,5 cm 
TGYM.R.94.279.1. 
Szőke 1994a, 3. t. 3. 

с A fülkarika alsó íve ezüstlemezből 
préselt félhold, két végén bikonikus 
gyönggyel, aljának közepénél csilla
gos csüngővel. A félhold két szélén 
préseléssel gyöngydrótot imitáltak, 
amelyek fekvő Z-tagokból álló mintát 
kereteznek. A csillagos csüngő ugyan
csak préselt, granulált gyöngyökkel és 
gyöngydrótokkal díszített. A két 

csüngőrész közös hátoldala egyetlen 
sima lemez, a csillagos csüngőt a biz
tonság kedvéért azonban még egy vé
kony ezüstszalaggal külön is hozzá
forrasztották a félholdas részhez. 
Söjtör, Petőfi utca 20. sír 
csüngő 3, karika átm. 4,5 cm 
GM.R.93.4.18.1. 
Szőke 1994b, 2. t. 

5. Nyaklánc • 7. sz. 
Nyaklánc 31 fekete, és 11 fehér biko
nikus üvegpaszta-gyöngyből, egy 
nyomott gömb alakú, barázdált díszű, 
lazúrkék, egy kockásra vágott felüle
tű, fekete üveggyöngyből és egy ró
mai üvegpohár másodlagosan felhasz
nált peremtöredékéből. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 379. sír 
3x1,2-0,4x0,5 cm 
TGYM.R.94.220.1. 

6. Tutartók • kései avar kor 
Madár csöves csontjából vágott, egy 
díszítetlen és egy esztergált díszű tű
tartó, vastű maradványaival. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 443, 447. sír 
10x1, 8,0x0,9 cm 
TGYM.R.94.269.3, 272.2. 

7. Orsógombok • 7-8. sz. 
a. Bikonikus, sötétszürke, díszítetlen. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 185. sír 
3,5x2,2 cm 
TGYM.R.94.81.1. 

b. Bikonikus, barnásszürke, díszítet
len, két darab. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 545A. sír 
2,5x2, 3,5x1,8 cm 
TGYM.R.94.343.6. 

c. Egy nyomott gömb alakú, világos
barna, sekélyen bekarcolt körbefutó 
vonalakkal díszített, egy bikonikus, 
sötétszürke, bekarcolt zeg-zug motí
vummal díszített és egy bikonikus, 
barnásszürke, beszurkált X-motívu-
mokkal díszített. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 144A. sír 
2-2,5x1,2-1,5 cm 
TGYM.R.94.50.13. 
Szőke 1992a, 3. t. 

8. Övgarnitúra • 7. sz. közepe 
Kerek és pelta-alakú veretek, vörösréz 
lemezből préselve, előlapi részük vé
kony ezüstlemezzel borítva. A kerek 
véreteken geometrikus minta és rozet-
ta-dísz, a pelta-alakúakon egyszerű ro
vátkolt fonatdísz, ill. stilizált, tátott 
szájú állatfej-motívum. Utóbbi díszí-
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tés egy, a horvátországi Biskupiján ta
lált verötőn is megtalálható. Egy hár
mas veret félhold alakú tagján bonyo
lult préselt díszítés: végein két erős 
csőrű madárfej, a képmezőben pedig 
két, egymással szembenálló négylábú, 
madárfejű lény, csőrében csepp alakú 
levéllel. A kéttagú, ezüstlemez 
nagyszíjvégen trébelt szalagfonatdísz. 
A kisszíjvégek közül csak egy lóhere 
alakban végződő sima hátlap maradt 
meg. A csat teste bronzlemezből kivá
gott, szélén egyszerű beütött körökkel, 
csatfeje ovális. 
Kehida, Tsz-major 1. sír 
nagyszíjvég 10,8x2,4, kerek veretek 
átm. 2,4-2,8, csattest 5x2 cm 
GM.R.2001.1.1-8. 
Szőke 1994b, 12-13. á. 

9. Övgarnitúra • 7. sz. utolsó harma
da 
Soktagú vas övgarnitúra, import a ké
ső Merowing-kori Bajorország és 
Württemberg tartományok területéről. 
Az öv a csat és a bujtató mellett négy 
rövid U-alakú veretből (az egyik vége 
kerek tagban végződik) és hozzájuk 
tartozó négy nyújtott U-alakú szíjvég
ből, továbbá három nyújtott U-alakú 
veretből áll, amelyek alul két egymás
ba kapcsolt kör alakú részben végződ
nek. Ezekhez további három szíjvég 
tartozik, egy hosszú, nyújtott U-alakú, 
és két másik tömzsibb, amelyek díszí
tésük alapján eredetileg biztosan má
sik garnitúra részét alkották. A veretek 
nagy részének díszítése ezüstlemezből 
kivágott rátétes keretben zeg-zug vo
nalú sárgaréz tausírozás, a felső végen 
futókutya-motívummal lezárva, a kör 
alakú végződéseken pedig egy kisebb 
kör alakú rátétet kísérő tausírozott 
pontsor. A csatkarikával egybeková
csolt csattesten rézlemez keretben X-
alakú ezüst tausírozás. A két más gar
nitúrához tartozó véreteken második 
germán állatstílusban ábrázolt fantá
zialények ezüst- és réztausírozással, 
továbbá niello-dísszel. Mindegyik ve
ret szélét réz- és ezüstszálakból álló 
sávtausírozás díszíti. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 545A. sír 
kettős körben végződő övveret 7,5x1, 

nagyszíj vég 10x1,5, csat 6x3,5 cm 
TGYM.R.93.343.4. 
Müller 2000, 22. 

10. Övgarnitúra • 7. sz. első fele 
Észak itáliai - alpi típusú, öntött bronz 
garnitúra, ami gyöngydróttal kerete
zett, félgömbös fejű szegecsekkel dí
szített, a hátlappal egybeöntött 
fülecsekkel felerősített, két sima és két 
négyszögletes áttörésekkel díszített, 
négyzet alakú, továbbá egy trapéz ala
kú veretből, egy sima, nyújtott lyuk
védő veretből, egy kis és egy 
nagyszíjvégből áll. A csatkarikával 
egybeöntött testű, beütögetett poncok
kal díszített, ugyancsak öntött bronz 
övcsat az ún. bizánci típusú övcsatok 
állatalakos csoportjába tartozik. 
Kehida, Tsz-major 2. sír 
nagy szíj vég 8,5x2,1, négyzetes vere
tek 2x2,5, övcsat 5,2x2,5 cm 
GM.R.2001.2.7-12. 
Garam 2001, 72. t. 1. 

11. Bizánci öntött bronz övcsatok 
7. sz. első fele, közepe 

A. Típus: A csattestet egybeöntötték a 
csatkarikával, sárkánypárt stilizáló, 
lyra-alakú, áttört csatteste alapján az 
ún. állatalakos csatok alcsoportjába 
tartozik. Az egykori lyra alakú test 
négyszögletessé vált, ívelt oldalakkal, 
vese alakú áttöréssel. Felerősítés a 
hossztengelyben elhelyezett, a csat
testtel egybeöntött két füleccsel. 
a. Hamvasztáskor megégett, deformá
lódott. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 549. urnasír 
5,1x3 cm 
TGYM.R.94.347.3. 
Szőke 1994b, 4. á 

b. Csatpecek nélkül. 
Zalakomár, Les vári-dűlő 5 82 A. sír 
4,5x2,3 cm 
TGYM.R.94.371.3. 
Garam 2001, 103, 69. t. 1. 

с Bronz csatpecekkel. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 496. sír 
4,5x2,3 cm 
TGYM.R.94.307.3. 
Szőke 1994b, 11. á. 

B. Típus: A csattest egybeöntött a 
csatkarikával, teljesen stilizált 
sárkánypárral díszített, az állatfej 
holdsarló alakú, az eredetileg lyra ala
kú csattest vese alakúvá formált. Fel
erősítés a csattest tengelyében elhe
lyezett, két egybeöntött füleccsel. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 494. sír 

4x2 cm 
TGYM.R.94.305.1. 
Garam 2001, 103, 68. t. 8. 

C. Típus: A csattest egybeöntött a 
csatkarikával, sárkánypárt stilizáló, 
lyra alakú áttört csatteste alapján az ál-
latalakos csatok egy másik alcsoport
jába tartozik. A csattest négyszögle
tes, első része három párhuzamos hen
gerré alakult, hátsó fele vese alakú át
töréssel. Felerősítés a három sarok kö
zelébe helyezett, a csattesttel egybe
öntött fülecsen keresztül. 
a. A csattest felülete beütött körökkel 
díszített. 
Pókaszepetk, Avar utca 332. sír 
5,1x2,8 cm 
GM.R.79.447.112. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 166, XX. t. 5. 

b. A párhuzamos hengerek elvéko
nyodtak, a hátsó rész közel U-alakú, a 
csatpecek két oldalán pontkördísz. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 493. sír 
5x2,6 cm 
TGYM.R.94.304.6. 
Garam 2001, 104, 70. t. 6. 

D. Típus: A csattest és csatkarika két 
különálló darab, stilizált állatábrázolá-
sú csattest egy szív- és egy kör alakú 
áttöréssel. Az áttöréseket fonatdísz ke
retezi, hasonló díszítés a csatkarikán. 
Felerősítés a csattest tengelyében, arra 
keresztbe állított két, a csattesttel egy
beöntött füleccsel. 
Pókaszepetk, Avar utca 332. sír 
9,2x3,2 cm 
GM.R.79.447.143. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 167, XX. t. 4. 

E. Típus: A csattest egybeöntve a 
csatkarikával, a sárkánypárt ábrázoló, 
lyra alakú csattest egy szív- és egy kör 
alakú áttörésből áll. A felület rovátkolt 
díszű, bemélyített szalagfonattal ta
golt, a pecek beütött körökkel díszí
tett. Felerősítés három, a csattesttel 
egybeöntött füleccsel. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 510B. sír 
5,6x2,5 cm 
TGYM.R.94.316.8. 
Garam 2001, 105, 73. t. 6. 

F. Típus: A csattest egybeöntve a 
csatkarikával, sárkánypárt ábrázoló, 
lyra alakú, áttört csattesttel, egyszerű, 
díszítetlen példányok. A felerősítés a 
tengelybe helyezett, de arra keresztbe 
állított, a csattesttel egybeöntött két 
füleccsel. 
a. Ép példány, a csatpecek mögötti 
fülecs letörött. 
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Zalakomár, Lesvári-dűlő 51 OB. sír 
5,4x2,8 cm 
TGYM.R.94.316.10. 
Garam 2001, 101, 65. t. 2. 

b. Csatkarika sérült, felerősítő füle-
csek töröttek. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 566. sír 
5,8x2,8 cm 
TGYM.R.94.361.1. 
Garam 2001, 101, 65. t. 1. 

G. Típus: A csattest egybeöntve a 
csatkarikával, három körré egyszerű
södött, sárkánypárt ábrázoló, lyra ala
kú áttört csattesttel. Felerősítés a há
rom sarok közelébe helyezett, a csat
testtel egybeöntött füleccsel, csatkari
ka vas pecekkel. 
Pókaszepetk, Avar utca 355. sír 
5,6x2,4 cm 
GM.R.79.447.166. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 170, 44. á. 

H. Típus: A csattest egybeöntve a 
csatkarikával, az ún. Korinthos típus 
variánsa. Felerősítés a három sarok
pont közelében, a csattesttel egybeön
tött füleccsel. 
Pókaszepetk, Avar utca 355. sír 
5,6x2,6 cm 
GM.R.79.447.167. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 170, 44. á. 

12. Ötvösmérleg és súlyok • 6. sz. 
második fele-7. sz. első fele 

Kétkarú bizánci ötvösmérleg három 
ponton felfüggesztett bronzlemez ser
penyőkkel. A súlyok részben eredeti
ek, bronzból és üvegből öntöttek, 
részben római bronzpénzekkel pótol
tak: 
a. Korong alakú, bronz, átm. 26 mm, 
felirata ? + ?, súlya 26.12 g = 1 uncia 

b. Korong alakú, bronz, átm. 18 mm, 
felirata NB, súlya 8.43 g = 2 solidus. 

с Korong alakú, sárgás világoszöld 
üveg, átm. 26 mm, felirata 
KYPRIANO-nak feloldható monog
ram, súlya 4.42 g = 1 solidus. 

d. Domitianus bronz érme (as, Kr. u. 
81), súlya 8.73 g = 2 solidus. 

e. Valens bronz érme, sisciai verdéből 
(dénár, Kr. u. 364-367), súlya 1.76 g. 

f. Négyszögletes, sötétzöld üvegből, 
3x2,4 cm, súlya 6.83 g. 

g. Ovális okkersárga üvegből, 1,6x1 
cm, súlya 1.47 g. 

h. Kerek, kékeszöld üvegedény alja, 
töredékes, átm. 2,2 cm. 
Pókaszepetk, Avar utca 360. sír 
GM.R.79.447.181-190. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 61, 171-172, 
45. á. 

П. vitrin 
Korai avar harcos és asszo
nyának rekonstruált viselete 

1. Függőpár • 7. sz. 
Láncocskás csüngőjű, félholdas ezüst 
függőpár. Az alsó karikaív két végénél 
gyöngydrót-koszorúk közé fogott si
ma ezüst lemezgömb-díszek, a 
lunulán apró granulált szemekből 
heggyel egymásnak fordított három
szög alakzatokat alakítottak ki. A fél
hold alján három felforrasztott hurok
ból láncocska lóg le, mindegyik végén 
egy gyöngydrót-koszorúkkal díszített 
hengerből és egy kis ezüst lemez
gömbből álló csüngővel. 
Pókaszepetk, Avar utca 406. sír 
4,7x4, láncos csüngő 2,8 cm 
GM.R.79.447.346. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 45, 181, 
XXVn. t. l-2a-b 

2. Gyöngysor • 7. sz. 
a. Egyszínű, bikonikus fekete, fehér, 
kékeszöld, sárga, piros gyöngyökből 
és piros alapon fehér ill. zöld alapon 
sárga spiráldíszes bikonikus gyön
gyökből fűzve. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 582. sír 
1x0,5 cm 
TGYM.R.94.279.2. 

b. Nyomott gömb alakú fekete, sárga, 
piszkosfehér gyöngyökből és néhány 
fekete alapon fehér keretes sötétkék 
szemes gyöngyből. 
Pókaszepetk, Avar utca 72. sír 
0,8x0,5 cm 
GM.R.65.8.44. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 143, VII. t. 3. 

3. Karperec-pár • 7. sz. 
Kürtös végű, ezüst karperec-pár. A 
kör keresztmetszetű ezüst huzalból 

hajlított karperec két végét szélesre 
kalapálták, rombusz mintájú pecséte
lővel, ill. a végén trébelt gyöngysor
drót-mintával díszítették, majd kúppa
lást alakra összehajlították. 
Pókaszepetk, Avar utca 72. sír 
6,1-6,5x6-6,2 cm 
GM.R.65.8.43. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 38-41, 143, 
VE. t. 5-6. 

4. Gyűrűk • 7. sz. 
a. Pajzsos fejű, ezüst spirálgyűrű. 
Ezüst huzal középső részét pajzs ala
kúra nyújtották, szélét két sorban 
gyöngysordrót-motívummal trébelték, 
középen pedig egy nagyobb trébelt 
dudort rombusz alakú pecsételővel su
gárszerűen körbeponcoltak, majd a 
huzal két végét spirálszerűen összete
kerték. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 458. sír 
átm. 2, fej 1,5 cm 
TGYM.R.94.279.4. 
Szőke 1994a, 3. t. 2. 

4/a. 

b. Pajzsos fejű, ezüst spirálgyűrű. A 
fentihez hasonlóan készített ezüst 
gyűrű pajzsos fején csak a szélét díszí
tették kettős trébelt gyöngysordrót
motívummal. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 378. sír 
átm. 2, fej 1,5 cm 
TGYM.R.94.219.3. 
Szőke 1994a, 3. t. 4. 

4/b. 
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5. Lándzsahegy • 7. sz. 
Fűzfalevél alakú, köpűs felerősítésű, 
vasból készült. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 560. sír 
32x4, köpű átm. 2,2 cm 
TGYM.R.94.356.1. 

6. Övgarnitóra • 7. sz. első fele 
Préselt bronz lemezes övgarnitúra. 
Négyszögletes öntött bronz csatkeret 
vas pecekkel, a karéjos szélű, négy
szögletes övvereteket trébelt gyöngy
sorból alkotott, kereszt alakú minta 
osztja négy mezőre, bennük hasonlóan 
trébelt kettős körökkel. A mellékszí
jak pelta alakú veretei hasonló kivite
lűek, míg két szegeccsel felerősített 
nagyszíjvégének díszítése kettős 
gyöngysorkeretbe foglalt, egymásba 
kapcsolódó, trébelt S-motívumokból 
áll. 
Kehida, Tsz-major 67A. sír 
csat 3x3, övveretek 2x2, mellékszíj-
veretek 2x1,5, nagyszíjvég 4,5x2 cm 
GM.R.2001.59.11-12. 
Szőke 1994a, 2. t. 

7. Balta • 7. sz. 
Az egyenes hátról trapéz alakban 
hosszan lenyúló fejű, vas balta, ovális 
nyéllyukát rombusz alakú lemezek ta
karják, foka nincs, végét négyszögle
tes lap zárja. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 545B. sír 
13x7,6, nyéllyuk 3x2 cm 
TGYM.R.94.343.12. 

8. Tarsolyzár • 7. sz. eleje-első fele 
Öntött bronz tarsolyzár. Egymással 
szemben álló, felnyergelt lófigurák 
fogják közre a csatkarikát és a szíjbúj-
tatot. A csatot két, a bújtatórész alatti 
csattesttel egybeöntött füleccsel sze
relték fel a tarsolyra (ún. Taschen
schnalle mit Riemenschlaufe) 
Pókaszepetk, Avar utca 360. sír 
3x3 cm 
GM.R.79.447.179. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 55, 171, 
ХП. L 12. 

9. Vas nyílhegyek • 7. sz. 
(rekonstruált tegezben) 
a. Kerek lyukkal átütött háromtollú, 
nyéltüskés, ún. gyújtónyílhegy. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 154. sír 
12,5x2,5 cm 
TGYM.R.94.57.5. 

b. Kisebb, ugyancsak kerek lyukkal 
átütött, háromtollú, nyéltüskés nyíl
hegy. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 446. sír 
8,2x1,6 cm 
TGYM.R.94.271.10. 

c. Köpűs, szakállas nyílhegy (3 db) 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 493. sír 
12,5x4, 10,5x3,5, 9x2 cm 
TGYM.R.94.304.3-4. 

d. Fűzfalevél pengéjű, köpűs nyü-
hegy. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 336. sír 
9x1 cm 
TGYM.R.94. 185.3. 

10. Nyílhegy • 7. sz. 
Háromtollú, nyéltüskés vas nyílhegy, 
rekonstruált nyílvesszővel. 
Kehida, Tsz-major 1. sír 
7x2,6 cm 
GM.R.2001.1.14. 

11. Szablya • 7. sz. első fele 
Szablya rekonstruált hüvelyével. Kes
keny, ívelt pengéjű vas szablya, 
fokéllel, csillagos keresztvasa ezüstle
mezzel bevont, markolatnyúlványán 
szeglyukkal. A kard fa hüvelyét két D-
alakú függesztő-füllel erősítették fel a 
kardszíjra, amelyek szélét U-alakban 
hajlított, vastag ezüstlemezzel fogták 
körbe. A markolat végén két bronz 
szegeccsel felfogott ovális bronz mar
kolatvédő. 
Kehida, Tsz-major 61. sír 
90x3, markolat 11, függesztő-fül 
10,5x2,5 cm 
GM.R.2001.53.7. 

12. Edények • 7. sz. 
a. Szürkésbarna, finom homokkal so-
ványított, kézi korongolt, tojásdad 
bögre, erősen kihajló, ferdén levágott 
szélű peremmel. Az edény felső felét 
három sávban egymással váltakozó, 
bekarcolt egyes hullámvonallal és 
körbefutó vonallal díszítették. 
Pókaszepetk, Avar utca 392. sír 
13,6x10,4x6,6 cm 
GM.R.79.447.307. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 178, 
XXXVI. t. 2. 

b. Vörösesbarna, kaviccsal soványí
tott, kézi korongolt, nyomott gömb 
alakú bögre, kihajló peremének széle 
ferdén levágott. Díszítése a vállon két 
sávban hatfogú fésűvel finoman be
nyomkodott, vízszintes, rövid vonal
kötegek, alatta a harmadik sávban kör
befutó vonalköteg. Az edény peremén 
is ferdén benyomkodott, rövid vonal-
kötegek. Az edény alján sekély 
„Delle". 
Pókaszepetk, Avar utca 409. sír 
9x11,3x7,3 cm 
GM.R.79.447.370. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 181, 
XXXVH. t. 4. 

c. Vörösesbarna, fekete foltos, tört ka
viccsal erősen soványított, tojásdad 
bögre, enyhén kihajló, ferdén levágott 
szélű peremmel. Vállán egy 15 (!) fo
gú fésűvel finoman bekarcolt szabály
talan hullámvonalköteg; vékony pe
remrészét szintén megkísérelték díszí
teni. 
Pókaszepetk, Avar utca 373. sír 
10,2x8,4-8,9x5,8 cm 
GM.R.79.447.240. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 175, 
XXXV. t. 4. 

d. Világosbarna, kaviccsal soványí
tott, kézzel formált, tojásdad edény, a 
vállból kihajló, rövid, ferdén levágott 
szélű peremmel. A váll felső részén 
ügyetlenül bekarcolt egyes hullámvo
nal. 
Pókaszepetk, Avar utca 281. sír 
12,4x10,4x7 cm 
GM.R.79.447.41. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 163, 
XXXTV. t. 1. 

e. Szürkésbarna, kaviccsal soványí
tott, kézi korongolt, enyhe S-profilú, 
tojásdad fazék, enyhén ívelt, ferdén 
levágott szélű peremmel. Az edény 
vállán két vízszintes vonalköteg köz
refog egy hullámvonalköteget, ame
lyeket egy négyfogú, fésűszerű esz
közzel karcoltak be. 
Pókaszepetk, Avar utca 345. sír 
15,4x10,2x6,6 cm 
GM.R.79.447.160. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 169, 
XXXV. t. 2. 

f. Pirosas barna, sötétszürke foltos, 
tört kaviccsal soványított, tojásdad 
bögre, enyhén kihajló, elvékonyodó 
szélű peremmel. Az edény vállán két 
hullámvonalköteg fog köze egy víz
szintes vonalköteget, amit egy hatfogú 
fésűvel karcoltak be. Az edény alján 
aszimmetrikus „Delle". 
Pókaszepetk, Avar utca 403. sír 
12x9,5x7,1 cm 
GM.R.79.447.327. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 179, 
xxxvn. t. 1. 
g. Feketésbarna, kevés tört kaviccsal 
soványított, gömbös testű, ferdén ki
hajló, elvékonyodó szélű peremmel 
ellátott bögre. Vállán három sorban 
egyes hullámvonal mélyen bekarcol
va. 
Pókaszepetk, Avar utca 331. sír 
9x7,5x5,2 cm 
GM.R.79.447.128. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 166, 
XXTV. L 5. 
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h. Világos sárgásbarna, sötétbarna fol
tokkal, finom homokkal soványított, 
kézi korongolt, enyhe S-profilú, tojás
dad bögre, ferdén levágott szélű pe
remmel. Az edény peremén belül és 
vállán finoman befésült vízszintes vo
nalkötegek szorosan egymáshoz kap
csolódva, míg a hasán egy körbefutó, 
egyes spirálvonal bekarcolva. 
Pókaszepetk, Avar utca 361. sír 
13,9x8-8,9x6,6 cm 
GM.R.79.447.193. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 172, 
XXXV. t. 5. 

i. Vörösesbarna, feketés foltokkal, ka
vicsos soványítású, lyukacsosra égett 
felületű, kézi korongolt, kissé göm
bölyded bögre, a vállból alig kihajló, 
vízszintesen levágott peremmel. Az 
edény vállán és hasán négy sávban 
körbefutó egyes hullámvonalat kar
coltak be. 
Pókaszepetk, Avar utca 242. sír 
12,6x8,5x7 cm 
GM.R.79.447.20.1. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 161, 
XXXTV. t. 4. 

j . Vörösesbarna, fekete foltos, kavics
csal soványított, kézi korongolt, nyo
mott gömb alakú bögre, vállból felma
gasodó, lekerekedő szélű peremmel. 
Az edény felső kétharmadán egy hul
lámvonalköteg, alatta pedig két víz
szintes vonalköteg, négyfogú fésűvel 
bekarcolva. Az edény alját nagymére
tű kavicsdarabokkal „durvították". 
Pókaszepetk, Avar utca 358. sír 
10,2x9,3x7,8 cm 
GM.R.79.447.175. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 171, 
XXXV. t. 3. 

k. Vöröses barna, szürke foltos, me
szes, kavicsos soványítású, lyukacsos
ra égett, nyomott gömb alakú bögre, a 
vállról induló, megvastagodó, ferdén 
levágott szélű peremmel. Vállán két 
vízszintes vonalköteg fog közre egy 
hullámvonalköteget. A díszítést négy
fogú fésűvel karcolták be. 
Pókaszepetk, Avar utca 385. sír 
11x11,4-10,9x8,3 cm 
GM.R.79.447.289. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 178, 
XXXVI. t. 4. 

III. vitrin 
Az avarok keleti nomád ha
gyatéka: a lószerszám 

1. Kantárrózsa-pár • 8. sz. vége-9. 
sz. eleje 

Enyhén homorú vaslemez korong, a 
kantár szíjelosztóját fedő, díszes le
mezborítás. Felületét vörösréz lemez
ből kivágott és tűzaranyozott, áttört 
futókutya- és forgórózsa-díszű lemez
borítással látták el. A korong közepét 
átütő szegecset egy félgömb alakú, in
dadíszes, aranyozott öntött bronz 
gombbal fedték el. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 144C. sír 
11 cm 
TGYM.R.94.50.30. 
Szőke 2000, 12. t. 

2. Kantárrózsa • 8. sz. vége-9. sz. 
eleje 
Enyhén domború bronzlemez, tűzara-
nyozással, vésett, poncolt díszítéssel. 
Az egész felületet beborító díszítés 
alapja egy kereszt alakba rendezett, 
poncolt háttérből kiemelkedő, az ún. 
Nagyszentmiklósi kincs stílusában 
palmetta-levelekből és indákból kom
ponált életfa-motívum, amelyek kö
zött négy kutyafejű, oroszlántestű, nö
vényi indás farkú fantázialény lépked 
körbe. A korong közepét egy áttört in
dás díszű, aranyozott öntött bronz 
gomb fedte le. 
Zalakomár, Les vári-dűlő 42. sír 
7,5 cm 
TGYM.R.93.49.13. 
Gli Avari 1995, 142. 

3. Kantárrózsa 
A 2. sz. alatt leírt tárgy kinagyított, 
színes fényképe. 

4. Pofarudas zabla • 8. sz. vége 
Vas zabla, S-alakban hajló pofa-
rudakkal, aszimmetrikus szájvassal, 
zablakarikákkal. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 144C. sír 
Pof árúd 12 cm 
TGYM.R.94.50.31. 

5. Csikózabiák • 7-8. sz. 
a. Vas zabla, egy pár kisebb, sima és 
egy pár csavart díszű, nagyméretű 
zablakarikával. 

Pókaszepetk, Avar utca 68. sír 
szájvas szára 12, kisebb karika átm. 3-
6 cm 
GM.R.65.8.29. 

b. Vas zabla, aszimmetrikus szájvas
sal, kisebb csavart karikával. 
Kehida, Tsz-major 67A. sír 
szájvas szára 8-9, karika átm. 4,2 cm 
GM.R.2001.59.13. 

c. Vas zabla aszimmetrikus szájvasa, 
eredetileg egyik szájvas végén kismé
retű karikával. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 545A. sír 
10-11 cm 
TGYM.R.94.343.8. 

d. Vas zabla szájvasa, szerelék nélkül. 
Hozzáépítve egy másik, egyszerű, 
aszimmetrikus, zablakarikák nélküli 
szájvashoz tartozó vas zabla L-alak-
ban meghajlított, egyik végén címer
pajzs alakban ellapított, másik végén 
gombos díszű pofarádjai. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 545B, 102B. 
sír 
8,5-10,5, 13 cm 
TGYM.R.94.343.19, 94.15.10. 

6. Feszítőzabla • 7. sz. második fele 
Nyugati típusú feszítőzabla. A félkör 
alakban hajlított, pödrött végű szájvas 
négyszögletes vasrúdból kovácsolva, 
amibe a hengeres testű, karikás végű 
szorítóvasat csapolták. A díszítés pár
huzamos vésett vonalkákból és V- és 
X-alakú vesétekből áll, amelyekbe va
lószínűleg ezüstszálat kovácsoltak. A 
zablatípus a Merowing kultúrkörben, 
főleg Württemberg-Alsó Bajorország
ban terjedt el (ún. „Bogentrense"). 
Pókaszepetk, Avar utca 329. sír 
szájvas átm. 11,5, szorítóvas 5 cm 
GM.R.79.447.96. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 85, 165, 40. á. 

7. Kengyelpárok • 7. sz. 
a. Vas kengyel, bordával megerősített, 
kiszélesedő kerek talppal, négyszögle
tes átmetszeni szárral és téglalap alakú 
füllel. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 545B. sír 
14x10 cm 
TGYM.R.94.343.17. 

b. Vas kengyel, bordával megerősített, 
kiszélesedő, kerek talppal, négyszög
letes szárral és abból hajlított, hurkos 
füllel. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 545A. sír 
12x10 cm 
TGYM.R.94.343.7. 
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с. Hurkos fülű, aszimmetrikus vas 
kengyelpár. Az egyik háromszög ala
kú, talpaliója erősebben kiszélesedik, 
bordával megerősített, a másik U-ala
kú, enyhén kiszélesedő talpailója visz-
szahajlítva. 
Pókaszepetk, Avar utca 66. sír 
14x10, 13x10 cm 
GM.R.65.8.18. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 142, VI. t. 4-5. 

8. Lándzsa- és kopjahegyek • 7. sz. 
a. Vas lándzsahegy, babérlevél alakú 
heggyel, köpűjén szeglyukkal. 
Zalakomár, Les vári-dűlő 545B. sír 
33x4, köpű átm. 2,5 cm 
TGYM.R.94.343.11. 

b. Vas lándzsahegy, rombusz átmet
szeni, páncéltörő heggyel, feltűnően 
hosszú és keskeny köpűvel. 
Kehida, Tsz-major 2. sír 
45x2, köpű átm. 2,6 cm 
GM.R.2001.2.6. 

c. Vas lándzsahegy, rombusz átmet-
szetű heggyel, a köpű és hegy találko
zásánál kettős borda, a köpű aljánál 
szeglyukkal és az alsó végre ráhúzott 
külön vasgyűrűvel, ami egy szeglyuk
kal átütött fülecset tart - a lándzsa rúd
jának szilárdabb rögzítéséhez. 
Kehida, Tsz-major 22. sír 
27x2, köpű átm. 3 cm 
GM.R.2001.16.5. 

d. Vas lándzsahegy, rombusz átmet
szeni, páncéltörő heggyel, a köpű aljá
ra utólag felhúzott vasgyűrűvel, a be
lőle kikovácsolt, és szeglyukkal át
ütött kis füleccsel. 
Pókaszepetk, Avar utca 332. sír 
37x2, köpű átm. 2,8 cm 
GM.R.79.447.106. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 166-167, 
42. á. 

e. Vas lándzsahegy, rombusz átmet
szeni, páncéltörő heggyel, a köpű és 
hegy találkozásánál elmosódó árko-
lással. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 545A. sír 
32x2,2 cm 
TGYM.R.94.343.2. 

f. Vas kopjahegy, rombusz átmetsze-
tű, feltűnően keskeny páncéltörő 
heggyel, a köpű és hegy találkozásá
nál bordadíszítéssel, a köpű aljánál a 
köpű lemezéből kikovácsolt négy
szögletes füleccsel. 
Kehida, Tsz major 67. sír 
27x1, köpű átm. 3 cm 
GM.R.2001.59.1. 

g. Rombusz átmetszetű, feltűnően 
keskeny hegyű, vas kopjahegy. 
Kehida, Tsz-major 20. sír 
27x1, köpű átm. 2 cm 
GM.R.2001.14.2. 

9. Vágó- és szúrófegyverek • 7-9. sz. 
eleje 
a. Keskeny, hosszú pengéjű harci kés 
(Langsax). 8. sz. vége-9. sz. eleje. 
Foka a hegy felé lehajlik, éle felköszö
rülve, nyeléhez két szegecs fogta a fa
markolatot. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 26A. sír 
63,5x3, markolat 13,5 cm 
TGYM.R.93.34.7. 
Szőke-Vándor 1985, 2. t. (bal szélen) 

b. Enyhén ívelt hátú, keskeny pengé
jű, egyélű, egyenes kard (palás) 8. sz. 
Keresztvasa hiányzik, markolatán egy 
szegecs. 
Kehida, Tsz-major 67. sír 
80x2,5, markolat 10 cm 
GM.R.2001.59.2. 

c. Szablya, 7. sz. Háta erőteljesen 
ívelt, végére fokélet köszörültek, ke
resztvasa hiányzik. 
Kehida, Tsz-major 106. sír 
75,5x2,6, markolat 10,5 cm 
GM.R.2001.94.4. 

d. Hosszú, széles harci kés (Breitsax), 
7. sz. Széles pengéjű, hegy felé csa
pott háttal, széles, kettős vércsatorná
val, pengetőnél keskeny vaspántból 
markolatvédő lemez, a nyélnyúlványt 
a fa markolatot felerősítő szegecs üti 
át. 
Kehida, Tsz-major 10. sfr 
76x5, markolat 15 cm 
GM.R.2001.9.5-6. 

e. Kétélű kard (Spatha) 7. sz. Széles 
pengéjű, tengelyében széles, lapos ár-
kolással, damaszkolás nyomaival. Ke
resztvas hiányzik, markolatnyúlványa 
keskeny, hegyes végű. 
Kehida, Tsz-major 1. sír 
90x5,2, markolat 13 cm 
GM.R.2001.1.12. 

10. Balták • 7. sz. 
a. Nehéz vas balta, keskeny, hosszú 
fejjel, trapéz alakú takaró lapokkal, 
ovális nyéllyukkal, téglalap alakú fok
kal. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 560. sír 
21x6, nyéllyuk 4x3 cm 
TGYM.R.94.356.10. 

b. Vas balta, háta a vége felé ívesen 
felemelkedik, pengéje ívelt élű, há-
romszögletűen kiszélesedő fejű, foka 
hosszú, négyszögletes átmetszetű. 
Kehida, Tsz-major 26. sír 
15x5, nyéllyuk 3x2,5 cm 
GM.R.2001.20.1. 

c. Vas balta, háta enyhén lejt, feje 
hosszú, keskeny, foka hosszú, négy
szögletes átmetszetű. 
Kehida, Tsz-major 1. sír 
18x4, nyéllyuk 2,5x2 cm 
GM.R.2001.1.13. 

d. Vas balta, háta felemelkedő, feje 
enyhén háromszög alakú, éle íves, fo
ka rövid, négyszögletes. 
Kehida, Tsz-major 2. sír 
15x3, nyéllyuk 2,2x1,5 cm 
GM.R.2001.2.4. 

11. Pajzsdudor • 7. sz. első fele 
Schretzheim-típusú pajzsdudor, ala
csony, félgömbös középrésszel, kis, 
lapos gombos véggel, széles lapos 
szegélyén két szeglyukkal. 
Pókaszepetk, Avar utca 76. sír 
6,8x17,7 cm 
GM.R.65.8.87.2. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 74, 143, 
IX. t. la-b. 

12. Edények • 7. sz. 
a. Világos barnásszürke, szerves 
anyaggal soványított, lyukacsosra 
égett felületű, kézzel formált, aszim
metrikusan tojásdad edény enyhén ki-
hajló szélű, felálló peremmel, ún. prá
gai típusú fazék. 
Pókaszepetk, Avar utca 328. sír 
16,3x11,2x8,2 cm 
GM.R.79.447.126. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 165, 
XXXV. t. 1. 
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b. Barnásszürke, homokkal és apró 
magvakkal soványított, hordótestű, 
enyhén kihajló peremű, kézzel for
mált, díszítetlen bögre. 
Pókaszepetk, Avar utca 342. sír 
13,1x10,6x7,7 cm 
GM.R.79.447.159. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 169, 
XXXTV. t. 6. 

c. Szürkésbarna, kaviccsal" soványí
tott, kézi korongolt, tojásdad testű 
bögre, elkeskenyedő szélű kihajló pe
remmel. Vállán négy sorban és a pere
men belül hullámvonalköteg négyfo
gú fésűvel bekarcolva. 
Pókaszepetk, Avar utca 399. sír 
11,8x10x5 cm 
GM.R.79.447.320. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 179, 
XXXW. t. 5. 

d. Világos szürkésbarna, sok tört ka
viccsal soványított, kézi korongolt, fi
nom agyagmázzal bevont, tojásdad 
bögre, ferdén kihajló, elvékonyodó 
szélű peremmel, alján „Delle". Az 
edény felső részére két vízszintes vo
nalköteg közé két hullámvonalköteget 
fogtak, amelyeket egy háromfogú fé
sűvel karcoltak be, eléggé kezdetleges 
módon. 
Pókaszepetk, Avar utca 300. sír 
14,8x10,2x6,5 cm 
GM.R.79.447.62. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 164, 
XXXIV. t. 3. 

e. Feketésszürke, homok- és kavicsso-
ványítású, kézi korongolt, hordótestű 
bögre, enyhén kihajló peremmel. Dí
szítés a vállon két vízszintes vonalkö
teg közé fogott, zeg-zug vonalköteg, 
hatfogú fésűvel bekarcolva, alján 
aszimmetrikus „Delle". 
Pókaszepetk, Avar utca 338. sír 
14,5x9,7x6,6 cm 
GM.R.79.447.158. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 167-168, 
ХХХ1П. t. 10. 

f. Világosszürke, meszes, kavicsos so-
ványítású, lyukacsosra égett, kézi ko
rongolt, hordótestű, díszítetlen bögre, 
enyhén kihajló, ferdén levágott szélű 
peremmel. 
Pókaszepetk, Avar utca 371. sír 
13,4x10,2x8,1 cm 
GM.R.79.447.219. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 174, 
XXXVI. t. 1. 

g. Pirosas barna, kaviccsal soványí
tott, kézzel formált, tojásdad bögre, 

enyhén kihajló, ferdén levágott szélű 
peremmel. Díszítetlen, csak a vállán 
egy helyen két bekarcolt U-alakú vo
nal, talán egy egyes hullámvonal-dísz 
kezdeménye. 
Pókaszepetk, Avar utca 355. sír 
13,9x10,8x5,3 cm 
GM.R.79.447.191. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 170-171, 
XXXV. t. 6. 

h. Barnásszürke, meszes, kavicsos so-
ványítású, kézzel formált, díszítetlen, 
hordótestű bögre, enyhén kihajló pe
remmel. 
Pókaszepetk, Avar utca 391. sír 
12,5x9x7,3 cm 
GM.R.79.447.295. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 178, 
XXXVI. t. 6. 

i. Szürkés és vöröses barna, kevés ka
viccsal soványított, kézi korongolt, 
gömbös testű bögre, enyhén kihajló és 
elvékonyodó, ferdén levágott szélű 
peremmel. Vállán és hasvonalán hat
fogú fésűvel, szabálytalanul bekarcolt 
hullámvonalköteg, alján mélyen be
nyomódott „Delle". 
Pókaszepetk, Avar utca 382. sír 
12x9,3x6,3 cm 
GM.R.79.447.292. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 177, 
XXXVI. t. 5. 

j . Sötétszürke, csillámos homoksová-
nyítású, kézi korongolt, tojásdad bög
re, enyhén kihajló, elvékonyodó pe
remmel. Az edény vállán két sávban 
hullámvonalköteg, alatta pedig egy 
vízszintes vonalköteg fut körbe. 
Pókaszepetk, Avar utca 380. sír 
12x8,2x5,2 cm 
GM.R.79.447.267. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 177, 
XXXVI. t. 3. 

IV. vitrin 
Korai és kései szláv ham
vasztásos temetkezés 

1. Urna • 8. sz. vége-9. sz. eleje 
Vörösesbarna, sötétszürke foltos, tört 
kaviccsal és durva szemű homokkal 
soványított, kissé lyukacsosra égett fe
lületű, kézi korongolt, széles szájú, 
erős vállú fazék, alig kihajló, szinte 
vízszintesen levágott és hornyolt pe
remmel. Az edény vállán két vízszin
tes vonalköteg fog közre egy hullám
vonalköteget, amelyeket egy három
fogú fésűvel karcolták be. 
Pókaszepetk, Avar utca 283. sír 

20,2x17,4x10 cm 
GM.R.79.447.44. 
Cs. Sós-Salamon 1995, ЫП. t. 1. 

2. Urna • 8. sz. vége-9. sz. eleje 
Világosbarna, szürke foltos, durva 
szemű homokkal soványított, kézi ko
rongolt, tojásdad fazék, pereme hiány
zik. Az edény vállán két sávban vala
milyen egyszerű, hengeres pecsételő
vel ferdén egymás mellett sorakozó 
apró négyszögeket pecsételtek be, ami 
olyan hatást kelt, mintha sűrű, ferde 
fésűbeszurkál ásókkal díszítették volna 
az edényt. 
Pókaszepetk, Avar utca 322. sír 
19x8,6 cm 
GM.R.79.447.88. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 193, 
CXLVIII. t. 3. 

3. Urna • 8. sz. vége-9. sz. eleje 
Vörösesbarna, fekete foltos, meszes és 
szerves anyaggal soványított, lyuka
csosra égett, kézi korongolt, erős S-
profilú fazék, széles szájjal, rövid 
nyakkal, erős vállal, viszonylag szűk 
aljjal, pereme ferdén levágott, alján 
„Delle". Az edény felső fele befésült 
vízszintes és hullámvonalkötegekkel 
díszített: a nyakán egy vízszintes vo
nalköteg, majd a vállán két hullámvo
nalköteg, ez alatt pedig három vízszin
tes vonalköteg, amelyeket egy nyolc
fogú sűrűfésűvel karcoltak be. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 218. sír 
22,5x20,5x10 cm 
TGYM.R.94.109.2. 
Szőke-Vándor 1983, 9. kép 

4. Urna • 8. sz. vége-9. sz. eleje 
Barnásszürke, lyukacsosra égett felü
letű, kézi korongolt, aszimmetrikusan 
tojásdad fazék, ívesen kihajló, ferdén 
levágott szélű peremmel. Díszítése a 
vállon négy sávban ismétlődő vízszin
tes vonalköteg, amelyek három hul-
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lámvonalköteget fognak közre. A dí
szítést ötfogú fésűvel karcolták be. 
Pókaszepetk, Avar utca 325. sír 
21,6x14,2x9 cm 
GM.R.79.447.90. 
Cs. Sós-Salamon 1995, 194, ЬХХШ. 
t. 1-2. 

5. Gyöngyök • 7. sz. 
Fekete, fehér, barna és áttetsző, továb
bá egy piros alapon fehér spiráldíszes 
és két fekete alapon fehér hullámvo
naldíszes, bikonikus gyöngyök. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 378, 
545A. sír 
0,8x0,5-0,5x0,4 cm 
TGYM.R.94.219.2, 343.3. 

V. vitrin 
Kései avar kori - avar kor 
végi női és férfi viselet 

1. Függőpár • 8. sz. második fele 
Arany függők gömb-, tojás- és oszlo
pos tagokból szerkesztett lemezcsün-
gői, amelyeket pelta-alakú, felforrasz
tott drótocskákkal díszítettek. A füg
gők eredetileg különböző garnitúrák
hoz tartoztak, itt másodlagos felhasz
nálásban; egyiknek a felső végét átfúr
ták, a másikon alul egy arany karikát 
húztak át. Származási helyük Bajoror
szág (ún. ,3ornmelohrring''). 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 144A. sír 
3,2x1,5 cm 
TGYM.R.94.50.22-23. 
Szőke-Vándor 1983. 2. kép 

2. Mellboglár pár • 8. sz. második fe
le 
Szélein trébelt gyöngydrót-motívum
mal díszített, szív alakú, aranyozott 
bronzlemez boglár-pár, heggyel szem
befordított végükön hurkos-kampós 
zárral. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 144A. sír 
3,5x2,3 cm 
TGYM.R.94.50.21. 
Szőke 1992a, 3. t. 

3. Gyűrűk • 8. sz. második fele 
a. Bronzból öntött, zárt karika, öntő
csap maradványával. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 144A. sír 
2,0x1,8 cm 
TGYM.R.94.50.15. 

b. Hosszanti, mély árokkal tagolt, bor
dás díszű, bronz pántgyűm, nyitott vé
gekkel. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 144A. sír 
2x0,3 cm 
TGYM.R.94.50.16. 
Szőke 1992a, 3. t. 

4. Függő • 8. sz. második fele 
Hurkos-kampós záródású arany kari
ka, félgömbbel lezárt kúpos csüngő-
vel, a félgömb alján egy granulált 
szemmel, a kúppaláston pedig csepp-
alakra hajlított, finom felforrasztott 
gyöngy sordróttal. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 150. sír 
1,7x1 cm 
TGYM.R.94.53.7. 

5. Övgarnitúra • 8. sz. utolsó harma-
da-9. sz. eleje 
A hiányosan megmaradt garnitúrából 
két kéttagú, címerpajzs alakú veret kö-
télszerűen összefonódó indaszárról ki-
hajló indavirágokkal díszített. Az 
egyik, nyújtott U-alakú szíj végen S-
alakban hajladozik az indaszár, amiről 
ugyanez a fajta indavirág nyílik ki, a 
másik, tömzsibb szíjvég pedig áttört 
liliomos díszű. A bronz övdíszek elő
lapját tűzaranyozással vonták be. 
Zalaegerszeg-Ola, Új kaszárnya (Pe
tőfi laktanya) 
Veretek 4x3,5, szíjvégek 5,5x1,8 és 
3,2x1,8 cm 
GM.R.55.11.1-6. 
Szőke 2001, 1-2. kép 

6. Gyöngysorok • 8-9. sz. eleje 
a. Zöldes fekete és feketés barna, 
dinnyemag alakú gyöngyökből fűzött 
nyaklánc, 8. sz. 
Keszthely, Városi temető 
2,2x0,5-0,4x0,4 cm 
SM.88.2.67. 

b. Fehér, kék és ún. aranyfóliás, több
tagú rúdgyöngyökből, mozaikszemes 
millefiori gyöngyökből, fekete alapú, 
fehér keretes kék szemesgyöngyökből 
és barna alapú, kék és sárga szemes és 
fehér rátett fonatdíszes gyöngyökből 
álló nyaklánc. Import a Rajna vidéké
ről, 8. sz. vége-9. sz. eleje. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 519. sír 
4x0,6-1x0,4 cm 
TGYM.R.94.324.1. 
Sieben Jahrtausende 1989, 19. t. b. 

c. Kék, fehér és ún. aranyfóliás, több
tagú rúdgyöngyökből és mozaiksze
mes millefiori gyöngyökből fűzött 
gyöngynyaklánc, 8. sz. vége-9. sz. 
eleje. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 520. sír 
2,1x0,5-0,2x0,5 cm 
TGYM.R.94.325.1. 
Szőke 1992a. 6. t. 

d. Áttetsző fehér és világoszöld amfo
ra alakú gyöngyökből fűzve, 8. sz. 
vége-9. sz. eleje. 
Söjtör, Petőfi utca 10. sír 
1x0,4 cm 
GM.R.93.4.9.12. 

e. Nagyméretű, ún. aranyfóliás, két- és 
háromtagú rúdgyöngyökből, bikoni
kus bronz lemezgyöngyökből és vilá
goszöld, ill. áttetsző, fehéres amfora 
alakú, mintegy 30 db gyöngyből fű
zött nyaklánc, 8. sz. vége-9. sz. eleje. 
Kehida, Fövenyes 48B. sír 
2x0,5-0,8x0,4 cm 
GM.R.leltározatlan 

7. Függő • 8. sz. 
Sima, nyitott végű, aranyozott bronz 
karika alsó karikaíven két félgömbből 
álló, felforrasztott lemezgömbbel. A 
csüngő középvonalán három helyen, 
és az alján gyöngy dróttal körbeölelt, 
henger alakú, üres foglalatok, eredeti
leg féldrágakő- vagy üvegberakás ré
szére. A függő párhuzamai DK-Né-
metországból ismertek. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 169. sír 
4,5x1,9, csüngő 2,4 cm 
TGYM.R.94.71.1. 

8. Fülkarikapárok • 8. sz. 
a. Ovális, nyitott végű bronz karika, 
alsó karikaív közepén egy kétoldalas 
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üveggyöngycsüngő gyöngydrót-ko
szorúval, a felső karikaív közepén egy 
kék üveggyöngy, a karika alsó végén 
és vele szemben középen gyöngydrót
tekercs. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 155. sír 
3,8x1,8 cm 
TGYM.R.94.58.1. 

b. Ovális, nyitott végű bronz karika, 
alsó végén és vele szemben, középen 
gyöngydrót tekercselés, az alsó kari
kaív közepén hiányos kétoldalas 
üveggyöngycsüngő (csak az alsó, ha
sáb alakú kék üveggyöngyök marad
tak meg), a karikaív felső végén ülő 
gyöngyszemből pedig csak a felerősí
tő dróthuzal maradt meg. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 372. sír 
4x1,6 cm 
TGYM.R.94. 214.1. 
Szőke 1992a, 5. t. 

9. Fülkarikapárok • 8. sz. vége 
a. Kerek, nyitott végű karika, alsó ka
rikaív közepén ovális lemezcsüngő, 
préselt bordadísszel. 
Kehida, Tsz-major 81. sír 
4,5x2 cm 
GM.R.2001.72.1. 

b. Erősen ónozott, öntött bronz függő, 
alsó karikaíve félholdasan kiszélese
dik, középen csúcsosan felemelkedik. 
A félholdas mezőt filigrándrót-utánza
tok keretezik, ill. osztják két félre, kö
zépső csúcsán és alsó ívén három
szögbe rendezve granulált gyöngy
utánzatok. 
Kehida, Tsz-major 34C. sír 
3x2,4 cm 
GM.R.2001.27.7. 

10. Gyűrű • 8. sz. 
Vékony, kerek pántgyűrű, ráforraszt
va egy egyszerű kerek bronzlemez, 
préselt rozetta-dísszel. 
Kehida, Fövenyes 48B. sír 
átm. 2, rozetta átm. 1,2 cm 
GM.R.leltározatlan 

11. Gyűrű • 8. sz. 
Nyitott végű, díszítetlen bronz pánt
gyűrű. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 144A. sír 
2x0,4 cm 
TGYM.R.94.50.16. 
Szőke 1992a, 3. t. 

12. Harci kés • 8. sz. vége-9. sz. ele
je 
Hosszú harci kés (ún. Breitsax). Szé
les pengéjű, az alsó harmadban csa
pott hátú, vékony vonalban bemélyí
tett kettős vércsatornás Langsax, a 
markolatnyúlvány végén szegecslyuk. 

Zalakomár, Les vári-dűlő 175. sír 
66x4, markolat 13,5 cm 
TGYM.R.94.74.1. 

13. Kard • 8. sz. vége 
Egyélű, egyenes kard (palás). Enyhén 
ívelt hátú, erős, mély vércsatornás. 
Keresztvasa vaspántból hajlítva, amit 
egy nagy vasszeggel erősítettek fel. A 
fa markolatot két vas szegeccsel fog
ták hozzá a nyélnyúlványhoz, végére 
pedig egy vaslemezből hajlított mar
kolatvéget erősítettek. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 505. sír 
93x3,5, markolat 11 cm 
TGYM.R.313.1. 
Szőke 1994b, 16. á. (bal szélen) 

14. Kard • 8. sz. vége 
Egyélű, egyenes kard (palás). Enyhén 
ívelt hátú, keskeny pengéjű. Megvas
tagodó pengetőjén három sávban 
aranyberakás. Csillagos vas kereszt
vasának végei bábosán kialakítottak, 
tausírozott díszűek, markolatnyúlvá
nyán két szegeccsel. 
Zalakomár, Les vári-dűlő 135. sír 
90x3, markolat 13,5 cm 
TGYM.R.94.42.10. 

15. Tűtartók • 8. sz. 
a. Csontból esztergált tűtartó. Díszíté
se a két végén körbefutó árkok kötege, 
középen egyszerű hálóminta. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 512. sír 
7x1,8 cm 
TGYM.R.94.318.1. 

b. Csont tűtartó. Esztergált díszű, kör
befutó árkok kötege váltakozik sima 
felületekkel. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 368. sír 
8,6x1,5 cm 
TGYM.R.94.210.2. 

16. Balta • 8. sz. 
A vasból készült balta fejrésze a két 
végén erősen széthúzott, tompaszögű 
háromszög alakú, ívelt élű, középen 
egy kerek lyukkal. Ovális nyéllyukát 
nem védik lemezek, foka elenyészően 
kicsi. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 144B. sír 
11x11 cm 
TGYM.R.94.50.34. 
Szőke 2000, 12. t. 

17. Sarkantyú • 8. sz. vége 
Horgas sarkantyú (ún. Hakensporn). 
A szárak háromszög átmetszetűek, vé
güket a szíj befogásához visszahajlí
tották, kívül bordázott díszűek, a 
hosszú, erős tüske külön belecsapolva 
a szárba, tövénél ugyancsak bemélyí
tett árokdíszítés. 

Söjtör, Petőfi utca 16. sír 
11x8,6, tüske 3 cm 
GM.R.93.4.15.2. 
Szőke 1994a, 10. t. 4. 

18. Övgarnitúra • 8. sz. második fele 
Több különböző garnitúrából összeál
lított, áttört, öntött bronz véretekkel 
díszített öv. A csat teste lapos indás 
díszű, a széles címerpajzs alakú vére
teken két fajta indadísz, amelyek stili
zált életfát ábrázolnak, egy keskeny 
kéttagú címerpajzs alakú veret pedig 
pikkelydíszes. A nagyszíjvég lapos in
dás díszű, kétlapú, a tokos felerősítésű 
három kisszíjvég mindegyike más dí
szű: lapos indás, S-alakú, áttört indás 
és középtengely mentén szimmetriku
san ábrázolt apró indadíszes. A mel
lékszíjak veretei is kétfajták: egyszerű 
indadíszesek, ill. poncolt hátterű, pal-
metta-díszesek. Eltér a lyukvédők és 
az ún. propeller-veret díszítése is. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 388. sír 
Csat 5,2x3, veretek 2x2,4 cm, 2x2,2-
2,6x0,8, nagyszíjvég 5,3x1,6 cm 
TGYM.R.94.227.4. 
Szőke 1994a, 7. t. 

VL vitrin 
Kései avar harcos és asszo
nyának rekonstruált viselete 

1. Fülkarika-párok • 8. sz. vége-9. 
sz. első harmada 
a. Nyitott végű, egyszerű arany karika 
alsó karikaívéhez S-alakúra hajlított, 
keskeny pántokból egyszerű szőlő-
fürt-csüngőt szerkesztettek. 
Zalakomár, Les vári-dűlő 225. sír 
2x1,2, csüngő 1,1x0,6 cm 
TGYM.R.94.115.2. 
Szőke 1994a, 13. t. 2. 

b. Arany- és ezüstszálból font, szőlő
fürtös függőpár. A karikaív alsó végén 
és a felső karikaív közepén ezüst 
gyöngydrótból egy-egy kis koszorú, 
az alsó karikaív közepének két oldalán 
rosszezüst (ón?) granulátumokból 
összeállított kétoldalas szőlőfürt-csün-
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Zalakomár, Lesvári-dűlő 225. sír 
2,7x1,9, csüngő 1,2 cm 
TGYM.R.94.115.3. 
Szőke 1992a, 4. t. 

c. Nyitott végű, egyszerű ezüst huzal
karikák. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 225. sír 
1,5x1,3 cm 
TGYM.R.94.115.5. 
Szőke 1992a, 4. t. 

2. Nyaklánc • 8. sz. vége-9. sz. első 
harmada 
Aranyfóliás többtagú rúdgyöngyökből 
fűzött gyöngynyaklánc, közé illesztett 
„ereklyetartó" kaptorgokkal. A kap-
torgok közül kettő ezüst, a harmadik 
pedig bronzlemezből készült. Hasáb 
alakú testük két végére ovális 
lemezkéket forrasztottak, belsejükbe 
merevítés céljából egy-egy téglalap 
alakú fadarabot tettek. A lemezes 
csüngők két végére és közepére ezüst, 
- ill. bronzdrótból bordákat forrasztot
tak, felső szélük közepére pedig le
mezből hajlítottak függesztő fiilecs-
két. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 225. sír 
gyöngyök 3,2x0,7, kaptorg 
1,6x1,2x0,5 cm 
TGYM.R.94.115.7-8. 
Szőke 1992a, 4. t. 

3. Nyakperec • 8. sz. vége-9. sz. első 
harmada 
Vékony ezüst drótszálakból font, öt 
huroksorból álló nyakperec, végein 
préselt díszű, két lemezrészből össze
forrasztott kígyófejekkel, amelyek a 
hurkos-kampós zárszerkezetet fedték 
(ún. Fuchsschwanzkette). 
Zalakomár, Les vári-dűlő 225. sír 
53x0,3, kígyófej 3x0,9 cm 
TGYM.R.94.115.6. 
Szőke-Vándor 1985, 3. t. 

4. Karperecek • 8. sz. vége 
a. Nyolcszögletű, ill. kör keresztmet
szetű bronz huzalból hajlított, enyhén 
kiszélesedő végű karperecek, közülük 
az egyiken három keskeny bordázott 
bronz pántdísz. A karperecek külső 
ívén sorba rendezett háromszögekből 
és kettős vonalakból poncolt díszítés, 
a kürtös végeken hálóminta és azt le
záró körbefutó vonaldísz. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 372. sír 
átm. 7,5-6,7 és 7,2, 
huzal átm. 0,4-0,7 cm 
TGYM.R.94.214.2. 
Szőke 1992a, 5. t. 

b. Hatszög átmetszetű bronz huzalból 
hajlítva a külső ív három lapján egy
mással szembefordított háromszög-
poncolás, két végén bronzpánt. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 319. sír 
átm. 7,3, vast. 0,4 cm 
TGYM.R.94.174.3. 
Évezredek 1996, 51. kép 

5. Gyűrűk • 8. sz. vége-9. sz. első 
harmada 
a. Zárt bronzgyűrű, 8. sz. vége. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 319. sír 
1,2 cm 
TGYM.R.94.174.2. 

b. Bronz spirálgyűrű, 8. sz. vége-9. 
sz. első harmada. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 155. sír 
1,8 cm 
TGYM.R.94.58.3. 

6. Lándzsahegy • 8. sz. vége-9. sz. 
eleje 
Babérlevél alakú, ívesre köszörült he
gyű, köpűjének végén hozzákovácsolt 
vasgyűrűvel. 
Söjtör, Petőfi utca 16. sfr 
27,5x4, köpű átm. 2,5 cm 
GM.R.93.4.15.1. 
Szőke 1994a, 10. t. 2. 

7. Övgarnitúra • 8. sz. második fele 
a. Ónozott öntött bronz övgarnitúra. A 
trapéz alakú csat téglalap alakú testén 
lapos inda, a téglalap alakú csuklós 
véreteken guggoló helyzetű szárnyas 
griff, a csüngő-részen indamotívum, a 
két füleccsel felerősített, egylapú 
nagyszíjvégen hátraforduló, farkukat 
a szájukba vevő karmos négylábú me
selények sora (a hátlapon indamotí-
vum), a tokos felerősítésű, sima 
bronzlemez hátú kisszíjvégeken hár
mas S-alakban hajló, áttört indamotí-
vum. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 235. sír 
Csat 9x3,5, veret 3,8x2,5, 
csüngője 3,5x3, nagyszíjvég 16,5x3,2, 
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kisszíjvég 5x1,3 cm 
TGYM.R.94.124.11. 
Müller 2000, 23. 

b. Ónozott öntött bronz övgarnitúra. 
Ovális karikájú, ötszög testű, indás dí-
szű csat, széles címerpajzs alakú, 
csuklós övveretek életfa-kompozíció
ba rendezett áttört indadísszel, a köpűs 
felerősítésű nagyszíj végen áttört sző-
lőindás motívum, a hasonló kisszíj-
végeken hármas fordulatú S-alakú in
da, ami ismétlődik a bújtatón és pro
peller-vereten is. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 144B. sír 
csat 7x4,5, veret 3,4x3, csüngő 2x1,4, 
nagyszíj vég 15x3, kisszíjvég 
5x1,5 cm 
TGYM.R.94.50.36. 
Szőke 2000, 12. t. 

8. Tűzacél • 9. sz. eleje 
Szalagtestű, félkörívben visszahajlí
tott karokkal. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 348. sír 
7,4x1,3 cm 
TGYM.R.94.195.2. 

9. Nyílhegyek • 9. sz. eleje 
Szakállas, köpűs nyílhegyek, öt darab. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 285. sír 
8x2 cm 
TGYM.R.94.153.2. 

10. Vaskés • 8. sz. vége-9. sz. eleje 
Egyenes hátú, felköszörült élű, közép
ső nyélállású, egyik oldalán vércsator
na, pengetőnél keskeny vaspánttal 
megerősített. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 357. sír 
22,5x1,5 cm 
TGYM.R.94.201.2. 

11. Harci kés • 9. sz. eleje 
Hosszú harci kés (Langsax). Egyenes 
hátú, hegy felé felköszörült élű, kö
zépső nyélállású, sekélyen bemélyedő 
vércsatornával. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 89. sír 
68x3,8 cm 
TGYM.R.94.1.11. 

12. Bögrék • 8. sz. vége-9. sz. eleje 
a. Világossárga színű, finom homok
kal soványított, krétaszerű agyagból 
gyúrt, kézi korongolt, körte alakú bög
re, rövid nyakkal, lekerekedő szélű, 
függőleges peremmel, vállán gyűrű-
füllel. Nyakán, vállán és hasvonalán 
három sávban finom, sekély vonalak
ból álló, vízszintes vonalköteget fésül
tek be egy hatfogú, fésűszerű eszköz
zel. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 15. sír 

14x8,2x6,5-7 cm 
TGYM.R.93.25.3. 

b. Vörösessárga, finom homokkal so
ványított, kézi korongolt, körte alakú 
bögre, ívesen kihajló peremének széle 
lekerekedik, vállán gyűrűiül. Az 
edény felső részén három sávban szé
les vonalakból álló, vízszintes vonal-
kötegek, két-háromfogú, fésűszerű 
eszközzel bekarcolva. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 357. sír 
13x9x8,5 cm 
TGYM.R.94.201.3. 
Szőke 1994b, 33. á. 

13. Edények • 8. sz. vége-9. sz. eleje 
a. Sötétszürke, kissé csillámos, éles 
homokkal soványított, kézzel formált, 
külső oldalán utánkorongolt, enyhén 
kónikus, behúzott peremű kis tál, felső 
széle vízszintesen elsimított, külső 
szélén egyes bekarcolt vonal. Az 
edény felületének középső sávjában 
hullámvonalköteg, alatta vízszintes 
vonalköteg négyfogú fésűszerű esz
közzel bekarcolva. 
Zalakomár, Les vári-dűlő 505. sír 
5,8x9x6,2 cm 
TGYM.R.94.313.2. 

b. Vörösesbarna, fekete foltos, finom 
homokkal soványított, kézi korongolt, 
gömbölyded bögre, vízszintesen ki-
hajló, elkeskenyedő szélű peremmel, a 
perem belső szélén fedőhoronnyal. Az 
edény felső kétharmada díszített: négy 
sávban lapos ívű hullámvonalköteg, 
alul vízszintes vonalköteg, kétfogú, 
fésűszerű eszközzel bekarcolva. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 339. sír 
11,5x8,5x6-6,5 cm 
TGYM.R.94.188.8. 
Szőke 1992a, 6. t. 

с Sárgásbarna, feketésbarna foltos, fi
nom homokkal soványított, kézi ko
rongolt, gömbölyded bögre ívesen ki-
hajló, elkeskenyedő szélű peremmel. 
Az edény vállán három egymásba 
kapcsolódó sávban ellentétes állítású, 
Z-alakot rajzoló, ferde fésűbeszurká-
lások, aljának szélén talpgyűrű-szerű 
kiemelkedés, középen pozitív „Delle". 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 466. sír 
8x8,8-9,2x5,3-5,5 cm 
TGYM.R.94.286.11. 
Szőke 1994a, 9. t. 1. 

d. Vörösesbarna, apró, tört kaviccsal 
és durvaszemű, kissé csillámos ho
mokkal soványított, kézi korongolt, 
hordószerű edény, rövid nyakból ki-
hajló, ferdén levágott szélű peremmel. 

Az edény vállán két vízszintes vonal
köteg fog közre két hullámvonalköte
get, amit kétfogú, fésűszerű eszközzel 
karcoltak be, 9. sz. eleje. 
Söjtör, Petőfi utca 10. sír 
13x10,5x8,5 cm 
GM.R.93.4.9.1. 

a Feketésszürke, tört kaviccsal és ér
des homokkal soványított, kézi koron
golt, tojásdad edény, ívesen kihajló, 
elkeskenyedő szélű, belső oldalán fe-
dőhornyos peremmel. Díszítetlen, 9. 
sz. eleje. 
Söjtör, Petőfi utca 9. sír 
13x9,5x7,3 cm 
GM.R.93.4.8.1. 

f. Feketésbarna, érdes homokkal és 
apró kaviccsal soványított, kézi ko
rongolt, gömbölyded edény ívesen ki
hajló, ferdén levágott szélű peremmel. 
Díszítetlen, 9. sz. eleje. 
Söjtör, Petőfi utca 8. sír 
13x10,5x8,5 cm 
GM.R.93.4.7.4. 

14. Vödör • 8. sz. vége-9. sz. eleje 
Áttört díszű, vaspántos favödör. A vö
dör felső részét egy mélyen a vödör 
belsejébe behajló, vékony vaslemez 
abroncs borítja, aminek az alsó végé
hez egy farkasfog-szerűen áttört le
mezt kovácsoltak. Ugyanilyen áttört 
lemez csatlakozik a vödör alját össze
fogó abroncs felső részéhez is. A 
gombos végű fület négyszög átmet-
szetű vashuzalból hajlították. 
Söjtör, Petőfi utca 12. sír 
14x10x10,5 cm 
GM.R.93.4.11.1. 
Szőke 1994a, 14. t. 2. 

82 



AVAR KORI KÖZPONTOK A HATÁR MENTÉN 

15. Vödrök • 8. sz. vége 
a. Bronzlemez-pántos, fa vödröcske. 
A vödör pereménél vékony vasab
roncs fogja le a felső bronzpántot, 
amit rombusz alakba rendezett, apró 
trébelt négyszögekkel díszítettek, s 
amit négy helyen kis vas hurokszeg 
ütött át, hogy egy-egy vaskarikát rög
zítsen a vödör oldalához. Ez alatt még 
kétszer ismétlődik meg a keskeny vas
abroncs és díszes bronzpánt kettőse, 
amit alul egy harmadik vasabroncs zár 
le. A fül karéjokkal tagolt, kör alakú 
poncokkal díszített, félköríves lemez
zé kalapált, végei S-alakra visszahaj
lítva. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 225. su
li x7x8 cm 
TGYM.R.94.115.11. 
Évezredek 1996, 47. kép 

b. Bronzlemez-pántos, fa vödröcske. 
A vödröcske szájára ráhajolt a felső, 
díszítetlen bronzlemez széle. Ez alatt 
feszült az első vékony vasabroncs, 
ami a fültartó bronz pántokat is a vö
dör oldalához szorította, majd egy tré
belt pontokból és dudorokból kompo
nált díszű, vékony bronzpánt követke
zett, amit újra egy vasabroncs, majd 
megint egy hasonló díszű bronzpánt 
követett. Végül a vödröcske alját is

mét egy vékony vasabroncs fogta ösz-
sze. A fül négyszög átmetszem" bronz 
huzalból hajlított, két vége hurkos. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 237. sír 
7,6x6x6,8 cm 
TGYM.R.94.126.4. 
Évezredek 1996, 47. kép 

VII. vitrin 
Kora középkori, 
félig földbemélyített házbelső 
rekonstrukciója 

1. Magszárító medence • 9. sz. első 
fele 
Feketésbarna- vörösesbarna, pelyvá
val és tört cseréppel soványított, tégla
lap alakú, kézzel formált, rövid, füg
gőleges oldalú, egyenes aljú medence. 
A medence aljára először izzó para
zsat terítettek, hogy átforrósítsák vele, 
majd a parázs helyére szárítandó ga
bonát, növényi magvat terítettek. 
Balatonmagyaród, Fekete-sziget, 3. 
objektum 
9-10x80x65 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

2. Csonteszközök • 9. sz. 
Nagyemlős (szarvasmarha, ló) lábszár 
középcsontjából kialakított, egyik vé

gén hegyesre faragott, másik végén 
egyenesre levágott csonteszköz, ami
nek egyik széles, hosszanti oldala fé
nyesre csiszolódott. A néprajzi iroda
lomban csont korcsolyának tartott esz
közt nagy valószínűséggel a bőrfel
dolgozás során használtak, talán a bőr 
puhítására, finomítására. Hat példány, 
közülük kettő erőteljesebben elhasz
nált, egy törött végű. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 36/98, 38-39/98, 41 A/98, 
42C/98. objektum 
25x4,5-20x5,5 cm 
MNM.K.96.59.1.1.Z-61.1.Z. 

3. Félkész agancseszközök • 9. sz. 
Egy ívesen hajló agancság, vége lefű
részelve, talán „bogozónak" használ
ták, egy másik, feltehetően tégelynek 
készült agancsdarab két végét már le
vágták, külsejét lenagyolták és elkezd
ték a szivacsos rész kikaparni, amikor 
elpattanhatott, ezért félredobták. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont települési objektumaiból 
„bogozó" 20x3,5-3, "tégely" 5x4,5 cm 
MNM.K.96.66.3.Z. 

4. Birkanyíró olló • 7. sz. 
Egyetlen vaslemezből hajlított, trapéz 
alakú vágólapokkal. 
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Zalakomár, Lesvári-dűlő 545B. sír 
20,6x3,5, vágólap 7,7x1,5 cm 
TGYM.R.94.343.15. 

5. Csontárak • 9. sz. 
Juh/kecske lábszárcsontjából hasított, 
hegyes szúró, bökő szerszámok, bőr-
és textilmunkákhoz. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont települési objektumaiból 
16,5-7,7x3,5-2,5 cm 
MNM.K.leltározatlan 

6. Edény • 9. sz. első fele 
Sötétszürke-vörösesbarna, finom ho
mokkal és kevés kaviccsal soványí-
tott, kézi korongolt, gömbölyded 
edény ívesen kihajló, ferdén levágott 
szélű peremmel. Az edény felső ré
szén négy sávban váltakozva hullám
vonal- és vízszintes vonalkötegek 
négyfogú fésűszerű eszközzel bekar
colva. Az edény alja nagyobb szemű 
homokkal, kis kavicsokkal „durví
tott". 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 109. objektum kemencéjéből 
13,4x12x8 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

7. Edény • 9. sz. első fele 
Vörösesbarna, feketésszürke foltos, 
homokkal soványított, kézi korongolt, 
szűk aljú és szájú, gömbölyded fazék, 
ívesen kihajló, ferdén levágott szélű 
peremmel. Díszítetlen. 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 109. objektum kemencéjéből 
19,5x12x8 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

8. Edény • 9. sz. első fele 
Világosbarna, feketésbarna foltos, kis
sé csillámos, finom homokkal sová
nyított, kézi korongolt, gömbölyded 
edény, ívesen kihajló, ferdén levágott 
szélű peremmel. Az egész felülete dí
szített, felső részén két sávban hullám
vonalköteg, alatta két sávban pedig 
vízszintes vonalköteg négyfogú fésű
szerű eszközzel bekarcolva. 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 102. objektum 
14-14,5x11x8,5 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

9. Edény • 7. sz. második fele-8. sz. 
Sötétbarna, tört kaviccsal soványított, 
kézzel formált, lapos S-profilú, tojás
dad fazék enyhén kihajló, elkeskenye
dő szélű peremmel. Az edény vállán 
háromfogú fésűvel ügyetlenül és mé
lyen láncfonat-szerű mintára emlékez
tető hullámvonalköteget „véstek" be. 

Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 158. objektum 
21x13,5-12x10 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

10. Fazék • 9. sz. 
Szürkésbarna, homokkal soványított, 
kézi korongolt, széles szájú, szűk aljú, 
enyhén bikonikus fazék ívesen kihaj
ló, ferdén levágott szélű peremmel. 
Az edény vállán két sávban hullámvo
nalköteg négyfogú, fésűszerű eszköz
zel lendületesen bekarcolva. 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 110. objektum 
25x21-20,5x12 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

11. Edény • 9. sz. második fele 
Szürkésbarna, finom homokkal sová
nyított, kézi korongolt, gömbölyded 
edényke rövid nyakról tölcséresen ki
hajló, elvékonyodó szélű peremmel. 
Az edény vállára és hasára három sáv
ban rövid amplitúdójú, egyes hullám
vonalat karcoltak, alján „Delle". 
Garabonc, Ófalu П. 36. sír 
10,5x8,8x7 cm 
TGYM.R.94.499.3. 
Szőke 1992b, 259, 37. t. 7, 50. t. 4. 

12. Edény • 9. sz. második fele 
Szürkés vörösesbarna, homokkal so
ványított, kézi korongolt, gömbölyded 
edényke, ívesen kihajló, ferdén levá
gott szélű peremmel, kis talpgyűrűn 
nyugvó, „durvított" aljjal. A vállon 
három sávban négyfogú, fésűszerű 
eszközzel lendületesen bekarcolt hul
lámvonalköteg. 
Garabonc, Ófalu I. 46. sír 
13,1x9-9,5x7-7,4 cm 
TGYM.R.94.463.2. 
Szőke 1992b, 227, 13. t. 3, 51. L 3. 

13. Edény • 9. sz. 
Vöröses szürkésbarna, finom homok
kal soványított, kézi korongolt, eny
hén bikonikus bögre, ferdén levágott 
szélű, behúzott peremmel, díszítetlen. 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 84. objektum 
8,5x8x6,8 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

14. Edény • 9. sz. második fele 
Sárgásszürke, finom homokkal sová
nyított, kézi korongolt, tojásdad 
edény, rövid nyakból kihajló, elvéko
nyodó szélű, tölcséres peremmel. Vál
lán két vízszintes vonalköteg közé fo
gott hullámvonalköteg, amit egy 
négyfogú, fésűszerű eszközzel karcol
tak be. 

Garabonc, Ófalu П. 12. sü
li,8-12,5x8,2-9,0x8 cm 
TGYM.R.94.490.2. 
Szőke 1992b, 249, 32. t. 6. 

15. Edény • 9. sz. második fele 
Sötétbarna, finom homokkal soványí
tott, kézi korongolt, gömbölyded bög
re, tölcséresen kihajló, elkeskenyedő 
szélű peremmel. Vállán két sávban 
egymás alatt sűrű hullámvonalköteg, 
alatta egy vízszintes vonalköteg, ame
lyet egy négyfogú, fésűszerű eszköz
zel karcoltak be. Alján keskeny talp
gyűrű. 
Garabonc, Ófalu П. 4. sír 
9,7x8,5x6,6 cm 
TGYM.R.94.488.3. 
Szőke 1992b, 246, 30. t. 4. 

16. Edény • 9. sz. második fele 
Szürkés sárgásbarna, homokkal sová
nyított, kézi korongolt, széles szájú, 
enyhén bikonikus bögre, enyhén ki
hajló, ferdén levágott szélű peremmel. 
Vállán három sávban egymás alatt 
hullámvonalköteg, háromfogú fésű
szerű eszközzel, egyenetlenül bekar
colva, alján kis talpgyűrű. 
Garabonc, Ófalu I. 46. sír 
6,5x8,4x5,5 cm 
TGYM.R.94.463.1. 
Szőke 1992b, 227, 13. t. 1. 

17. Edény • 9. sz. második fele 
Világosbarna, szürke foltos, finom ho
mokkal soványított, kézi korongolt, 
erős vállú, tojásdad bögre, elvékonyo
dó szélű, tölcséres peremmel, alján 
aszimmetrikus „Delle". Az edény fel
ső kétharmadán három sávban hul
lámvonalkötegek háromfogú, fésűsze
rű eszközzel bekarcolva. 
Garabonc, Ófalu П. 14. sfr 
10x8x6,4 cm 
TGYM.R.94.492. 3. 
Szőke 1992b, 251, 33. t. 9. 

18. Edény • 9. sz. második fele 
Feketésbarna, finom homokkal sová
nyított, kézi korongolt, széles szájú, 
széles vállú, szűk aljú, erős S-profilú 
fazék, erősen kihajló, ferdén levágott 
szélű peremmel. Az egész edény felü
letét díszítették: felső részén három 
sávban hullámvonalköteg, alatta há
rom sávban vízszintes vonalköteg, 
négyfogú, fésűszerű eszközzel bekar
colva. Alján elmosódott fenékbélyeg, 
vsz. „küllős kerék" motívummal. 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 24. objektum 
13x14, 4x7,2-7,5 cm 
TGYM.R.leltározatlan 
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19. Edény • 8-9. sz. 
Barna-feketésbarna, homokkal sová-
nyított, kézzel formált, utánkorongolt, 
legömbölyödő vállú, hordóalakú bög
re közel függőlegesen álló, tölcséres 
peremmel. Az edény vállán három 
sávban négyfogú, fésűszerű eszközzel 
bekarcolt díszítés: a perem alatt elő
ször vízszintes vonalköteg, amit rövid 
függőleges vonalkötegekkel szakítot
tak meg, alatta két sávban már csak 
rövid függőleges vonalkötegek. 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 158. objektum 
12,5x9-9,5x8,5-9 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

20. Edény • 9. sz. második fele 
Világos szürkésbarna, durvaszemű 
homokkal soványított, kézi korongolt, 
hordó alakú bögre, enyhén kihajtó, 
ferdén levágott szélű, belül síkozott 
peremmel. Vállán két sávban sűrű hul
lámvonalköteg négyfogú, fésűszerű 
eszközzel bekarcolva. 
Garabonc, Ófalu I. 35. sír 
12-12,5x10-10,5x8,5 cm 
TGYM.R.94.455.3. 
Szőke 1992b, 221, 10. t. 5. 

21. Mély tál • 9. sz. második fele 
Barna, kevés fehéres kaviccsal sová
nyított, kézi korongolt, csonkakúp ala
kú tál, enyhén behúzott, ferdén levá
gott szélű peremmel, díszítetlen. A tál 
alja megvastagodik, szélén talpgyűrű
szerű kiemelkedés. 
Zalavár, Vársziget, Parkoló-Kápolna 
1/96. objektum 
9x18,5x9,5 cm 
MNM.K.2002.1.130.Z. 

22. Fazék» 11. sz. 
Szürke, éles homokkal soványított, 
kézi korongolt, hordó alakú fazék eny
hén kihajtó, függőlegesen levágott 
szélű peremmel. A vállon éles eszköz
zel ferde bevagdosások, alatta az 
edény aljáig mélyen bekarcolt csiga
vonal. 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 

rév 121. objektum, kemence 
17,5x12,5-13x10,5 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

23. Fazék • 9. sz. második fele 
Vöröses szürkésbarna, homokkal so
ványított, kézi korongolt széles szájú, 
erős vállú, szűk aljú fazék, vállán két 
sávban hullámvonalköteg ötfogú fésű
szerű eszközzel bekarcolva. 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 32. objektum 
18x19,5x9,5 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

24. Fazék • 9. sz. második fele 
Sárgásszürke, fekete foltos, enyhén 
csillámos, finom homoksoványítású, 
kézi korongolt, széles szájú, erős vál
lú, szűk aljú, erős S-profilú fazék erő
sen kihajtó, közel függőlegesen levá
gott szélű peremmel. A vállon élesen 
behúzott, körbefutó vonal alatt hul
lámvonalköteg és vízszintes vonalkö
teg váltakozik háromszor egymás 
után, hat sávban. A díszítést egy négy
fogú fésűszerű eszközzel karcolták be. 
Az edény alját apró fehér kavicsokkal 
durvították. 
Zalavár, Vársziget, Parkoló 33/94. ob
jektum 
22x22x11 cm 
MNM.K.95.33.26.Z. 

25. Pohár • 9. sz. második fele ' 
Barna, fekete foltos, kevés homokkal 
soványított, kézzel formált, hengeres 
testű pohár, enyhén kihajtó, ferdén le
vágott szélű, belül síkozott peremmel. 
A perem alatt egyes hullámvonal, alat
ta körbefutó egyes vonal bekarcolva. 
Az edény és díszítése is rendkívül 
esetlen, kezdetleges kivitelű. 
Garabonc, Ófalu I. 23. sír 
8x9x6,3 cm 
TGYM.R.94.452.1. 
Szőke 1992b, 216, 6. t. 1. 

26. Fazék • 9. sz. második fele 
Sárgás vörösesbarna, finom homokkal 
soványított, kézi korongolt, tojásdad 

fazék ívesen kihajtó, legömbölyödő 
szélű peremmel. Az edény egész felü
letét díszítették, felső részén négy sáv
ban hullámvonalköteggel, alatta egy
mással szinte érintkező négy sávban 
vízszintes vonalkötegekkel. A széles 
vonalú, mélyen behúzott díszítést há
romfogú fésüszerű eszközzel karcol
ták be. 
Zalavár, Vársziget VS 116-113 szel
vény F2/85. objektum, tűztér alsó ré
tege 
17,5x11,5x9 cm 
MNM.K.2001.1.92.1.Z. 

27. Fazék • 9. sz. második fele 
Fekete foltos szürkésbarna, homokkal 
soványított, kézi korongolt, széles 
szájú, erős vállú, szűk aljú, erős S-pro
filú fazék, ívesen kihajtó pereme fer
dén levágott. Az felső kétharmadában 
négy sávban négyfogú fésűszerű esz
közzel finoman befésült hullámvonal
kötegek, alján keskeny talpgyűrű. 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 73. objektum 
15x15,5x7,5 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

28. Fazék • 9. sz. második fele 
Világos szürkésbarna, fekete foltos, 
finom, kissé csillámos homoksoványí
tású, kézi korongolt, tojásdad fazék, 
rövid nyakról ívesen kihajtó, közel 
függőlegesen levágott szélű perem
mel. Az edény felső kétharmada díszí
tett: három sávban finoman bekarcolt, 
laza hullámvonalkötegekkel, alatta 
pedig egy vízszintes vonalköteggel, 
amelyeket egy ötfogú fésűszerű esz
közzel karcoltak be. Az edény alján 
pozitívan kiemelkedő fenékbélyeg: 
négyszög, sarkain egy-egy kör alakú 
dudorral, középen egy ötödik, kör ala
kú dudor. 
Zalavár, Vársziget, Parkoló 33/94. ob
jektum 
22,5x13,2x10,6 cm 
MNM.K.95.33.21.Z. 
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Szőke Béla Miklós 
MOSABURG/ZALAVÁR 

830-833 körül: Mojmír morva fejedelem elűzi a 
Nyitra központú fejedelemségből Priwinát és fiát 
Kocelt. 

840 elején: Priwina Német Lajos császártól hűbér-
birtokba kapja „Alsó-Pannónia egy részét, ami a Zala 
folyónál fekszik". 

847 körül: Német Lajos császár Priwina teljes tulaj
donába engedi át a korábban hűbérként birtokolt terü
leteket. 

850 jan. 24: Liupram salzburgi érsek felszenteli az 
első templomot Priwina várában (infra munimen) Szűz 
Mária tiszteletére. 

853 után-859 előtt: Priwina kérésére Liupram érsek 
salzburgi mesteremberekkel egy „tiszteletre méltó" 
templomot építtet a városban (infra civitatem), ahol 
„Adorján (Hadrianus) mártír pihen eltemetve". 
Ezidőtájt áll már egy harmadik templom is „ a város
ban " (in eadem civitate), amit Keresztelő Szt. János 
tiszteletére szenteltek fel. 

860: Priwina halála, utóda fia, Chezil (Kocel) lesz. 
866-867: Konstantinos (Kyrill) és Method, a szlá

vok szent térítő testvérpárja Chezil városában, a Mo
csárvárban (urbs paludarum, Mosaburg) tevékenyke
dik. Chezil 50 tanítványt ad melléjük, s maga is megta
nulja a szláv írást. 

870: II. Hadrianus pápa Methódot Pannónia 
(Sirmium) érsekévé nevezi ki - nem utolsó sorban 
Chezil hathatós közbenjárására. A kinevezést sérelme
ző salzburgiak „fehér könyvet" állítanak össze „A ba
jorok és karantánok megtéréséről" (Conversio 
Bagoariorum et Carantanorum), ami a korszak legfon
tosabb írásos forrása. 

876 körül: Chezil halála 
896-900: Braslav dux, a Dráva-Száva közti terüle

tek ura, Arnulf császár hűbérese rövid ideig 
Mosaburgra is kiterjeszti fennhatóságát. 

A (karintiai) Arnulf császár megbízásából I. 
Berengár király Pó-völgyi birtokait dúló honfoglaló 
magyarok a császár halálának hírére semmisnek tekin
tik a vele kötött szerződést, s visszatérve elfoglalják a 
császár fennhatósága alatt álló dunántúli birtokokat 
is. így kerül legkésőbb 900-ban Mosaburg/Zalavár is a 
honfoglaló magyarok uralma alá. A grófi, központot és 
környékét azonban ezután sem szállják meg, feltűnően 
hiányoznak a jellegzetes magyar temetkezések, telepü
lési maradványok. A vidéket települési tömbjük határ
övezetének tekintik, a gyepű legkorábbi vonala a Zala 
folyó völgye. Felügyeletét Vérbulcsu törzse látja el. 

Nagy Károly hatalomra kerülésével viharos sebes
séggel megváltoztak Nyugat-Európa politikai erővi
szonyai. A langobard és bajor királyságok, majd a 
thüring, szász és fríz törzsek bekebelezése után 791 
őszén a frank király teljes hadi gépezetével az avar 
kaganátusra támadt, hogy a még mindig félelmetes hí
rű avar népet is a Karoling-birodalom alattvalójává te
gye. Bár a hadjárat logisztikai hibák miatt kevés sikert 
hozott, az ezt követő két évtized háborúi és belpolitika 
fejleményei mégis egyértelművé tették, hogy a 
kaganátus szétesésének folyamata visszafordíthatat
lanná vált. A 811-ben Nagy Károly által Aachenben 
összehívott, az avar-frank háborúkat lezáró békekonfe
rencia a Karoling-birodalom részévé tette Pannónia 
provincia(e)-t. Korán döntés született az új provincia 
megtérítésének módjáról, a térítési körzetek határairól 
is. A 796-ban Nagy Károly fia, Pippin hadjáratában 
részt vett püspökök hazatérőben, a Duna mentén már 
konferenciát is tartottak erről. Az egyezség értelmében 
a Drávától délre Aquileia, a Dráva-Rába között Salz
burg, a Rábától északra pedig Passau szervezhette az 
egyházat, mégpedig - okulva a szászoknál alkalmazott 
türelmetlen és erőszakos térítés következményeiből -
az addiginál békésebb eszközökkel. 

a) Az írásos adatok alapján 

Pannónia tartományon belül hamarosan kialakultak 
az első grófságok, a Duna és a Rába mentén, Savaria 
környékén csakúgy (Ratpoti et Rihharii comitatus), 
mint Alsó-Pannóniában. Utóbbi területen, a „Sala fo
lyó környékén" 838-840 között Priwina, a Nyitráról 
833 táján elűzött fejedelem (dux) és fia Chezil kapott 
előbb hűbér-, majd 847-től teljes tulajdonú birtokot. 

A mosaburgi grófság történetének legfontosabb írá
sos forrása a Conversio Bagoariorum et Carantanorum 
(„A bajorok és karantánok megtéréséről", alább: 
Conversio), jelentős részben a pannóniai népesség ke
resztény hitre térítésének történetével foglalkozik, s 
különösen bőségesen számol be az Alsó-Pannóniában 
elért eredményekről, Salzburg misszionálásának „si
kertörténetéről". Ezt a „fehér könyvet" Német Lajos 
császár tájékoztatására a salzburgi szerzetesek akkor 
állították össze, amikor 870-ben П. Hadrianus pápa 
Methódot Sirmium püspökévé nevezte ki. A szerzete
sek nem csak térítő tevékenységük addigi eredményeit 
foglalták össze, de jelenlétük messzi múltra visszanyú
ló előzményeit is ismertették. 

Priwina (~ Pribina) a frank-avar háborúkat túlélt, 
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„rendszerváltó" adminisztráció tagja, csakúgy mint 
Mojmir a Morva völgyében, Ljudevit a Dráva-Száva 
közén vagy Borna Dalmáciában. Priwina felesége va
lószínűleg a Traungauban birtokos nagyhatalmú 
Wilhelm család tagja, neki magának a megkeresztelé-
sét a császár, Német Lajos rendelte el. Kor- és „pálya
társaihoz hasonlóan nehezen illeszkedett be a Karo
ling-birodalom szigorúan szabályozott, kora feudális 
vazallusi rendszerébe. A birodalomba meneküléstől a 
zalai hűbérbirtokba iktatásig megjárta a Sirmium kör
nyéki bolgároktól Ratimar sisciai székhelyén át 
Salacho dux krajnai grófságáig a délvidéki központo
kat (ld. Conversio с 10). Ám a türelem ebben a külö
nösen „káderhiányos" térségben meghozta gyümöl
csét. Priwina és fia Chezil (~ Chozil, Kocel) jó keresz
tény, hű vazallus, megbízható ,Reader" lett. 

A 840-es évek elejétől az új hűbéres Priwina min
den energiáját lekötötte grófságának megszervezése, 
székhelyének kiépítése. Az udvarházát kerítő erődítés 
felépítése után első dolga volt, hogy azon belül (infra 
munimen) egy templomot rakasson, amit 850. január 
24-én a salzburgi Liupram (836-859) érsek Mária tisz
teletére szentelt fel. Ugyanekkor szentelte fel az érsek 
Priwina fia, Chezil részvételével Sandrat és Ermperht 
papok (presbyter) templomait is. A Conversio szöveg
összefüggése, a felszentelésen résztvevők azonossága 
alapján ezek az események közel egy időben, akár 
egyetlen napon is megtörténhettek. Sandrat és 
Ermperht templomai tehát valahol a Vársziget közvet
len közelében (akár a Várszigeten is?) állhattak, még 
ha a nekik ajándékozott erdők és rétek körüljárása 
alapján távolabbi helyre is gondolnánk. Ezek a birto
kok ugyanis nem kellett, hogy a templom és udvarház 
tőszomszédságában terüljenek el, a Zala-völgy akár
melyik oldalán is fekhettek. Egy ilyen körzet pedig ló
háton egy napon belül ténylegesen is körüljárható. 

Két-három év elteltével a salzburgi püspökség köz
vetlen fennhatósága alá eső Salapiuginnál, a Zala folyó 
kanyarulatánál (Zalabér táján) is templomot emeltek a 
szentéletű bajor térítőpüspök, Szt. Hrodbert (Rupert) 
tiszteletére (Conversio с 11). 

Ezt követően Priwina „kérésére" Liupram Salzburg
ból mesterembereket küldött, „kőműveseket meg fes
tőket, kovácsokat és ácsokat", akik Priwina városában 
(infra civitatem Priwinae) egy tiszteletre méltó templo
mot (honorabilem ecclesiam) építettek, amit a salzbur
gi érsek arra is előkészített, hogy szerzetesek 
zsolozmázhassanak benne (officium ecclesiasticum 
colere). Utóbbi kifejezés egyes elképzelések szerint ar
ra utal, hogy a templom még a Conversio összeállítá
sának idejére (870 k.) sem készült el teljesen, ezért az 
érsek nem szentelte fel, de engedélyezte, hogy „egyhá
zi cselekmények" történjenek benne. Az utóbbi évek 

ásatásai azonban bebizonyították, hogy 1.) a templom 
alaprajzi szinten csak egyetlen építési periódust mutat, 
2.) a körülötte fekvő sírok leletei alapján a temetőt a 9. 
század második harmadának vége táján már megnyi
tották, 3.) a legkorábbi sírok alatt talált speciális mű-
helymaradványok (harangöntő, üvegkészítő, stb.) ta
núsága szerint pedig a templom ekkor már teljesen be
rendezve állt. Végül a templom sajátos alaprajzából 
(ld. alább) az következik, hogy azok a vélemények lát
szanak beigazolódni, amelyek szerint itt az érsek egy 
zarándoktemplom működésével összefüggő, speciális 
feladatok végzésére adott engedélyt a szerzeteseknek. 

A Conversio szerint ebben a templomban „pihent 
Adrianus (Hadrianus = Adorján) mártír eltemetve" (In 
qua ecclesia Adrianus martyr humatus pausat). Feltű
nő, hogy a mártír neve elől hiányzik a „szent" jelző, 
amit a többi templom esetében nem felejt el kitenni a 
Conversio szerzője. Szokatlan maga a szófordulat 
(humatus pausat) is, ahogy a mártír elhelyezését a 
templomban leírja. Ez alapján nem kizárt, hogy az 
egész mondat utólagos betoldás a szövegben. Talán a 
betoldás természetéből adódó kényszerű szűkszavúság 
is az oka annak, hogy sem a templom felszentelésének 
idejéről és körülményeiről, sem pedig a mártír szárma
zásáról nem tudunk meg semmit. 

Ugyanezen városban (in eadem civitate) említ a 
Conversio még egy Keresztelő Szt. János templomot 
is, ám a templomról semmiféle egyéb adatot nem kö
zöl. Ezért felmerült, hogy ezt a nyilvánvalóan legko
rábbi templomot talán nem is a salzburgiak építették 
és/vagy szentelték fel. A városon kívül (foris 
civitatem) további 13 templom épült még Priwina éle
tében, amelyeket ugyancsak a salzburgi érsek szentelt 
fel. Ezek a helyek Dudleipin, Ussitin, Businiza, 
Bettobia (=Pettau-Ptuj), Stepiliperc, Lindolveschiri-
chun, Keisi, Wiedhereschirichun, Isangrimeschiri-
chun, Beatuseschirichun, Quinque Basilicae, 
Otachereschirichun, Palmunteschirichun. Bár a 
Conversio szerint Chezil idejében, a 870-es évek elejé
ig Mosaburg/Zalaváron újabb templomot már nem épí
tettek, a városon kívül 12 újabb helyen szentelt fel 
templomot az új salzburgi érsek, Adalwin (859-873): 
Szt. István protomártír tiszteletére Wittimar birtokán, 
Szt. Mihály arkangyalnak Ortahuban, Szt. Pál apostol
nak Werideben (ugyanott külön említik Szt. Péter 
apostolfejedelem templomát), Szt. Margitnak 
(Margaréta) Spizzunban, Szt. Lőrincnek (Laurentius) 
Temperhrcben, Szt. Péter apostolfejedelemnek Unzato 
birtokán Cellában, Szt. István protomártírnak 
Ztradachban, Szt. János evangélistának Quartinahaban 
és patrocínium nélkül felsorolva még Fizkere, 
Muzziliheschiricun és Ablanza, ahol templomokat 
szentelt fel Adalwin érsek. 
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A Mária templom felszentelésekor Priwinán és fián 
kívül jelen volt a birodalom keleti peremvidékének 
minden jelentős arisztokratája. „Priwina ekkor 
Liupram érsek kezébe és hatalma alá adta papját, név 
szerint Dominicust, és Liupram engedélyt adott ennek 
a papnak arra, hogy egyházmegyéjének a területén mi
sét mondjon, s rábízta azt a templomot és a népnek a 
gondviselését, ahogy ezt a papi rendtartás (ordo 
presbyteratus) megkívánja" (Conversio с 11). 
Dominicus ugyanis eredetileg a regensburgi érsekség 
alá tartozott, 840-84l-ben még Német Lajos kancellá
riáján volt nótárius, és csak amikor Ratbod és 
Rihharius grófságai határának találkozásánál, 
Lebenbrunn és Zöbernbach területén birtokot kapott, 
települt át Pannóniába és lépett Priwina szolgálatába. 
Mivel pedig Alsó-Pannónia a Rábától délre a 796. évi 
egyezség értelmében Salzburg missziós körzete volt, 
Salzburg engedélye és beleegyezése kellett ahhoz, 
hogy Priwina udvari papja legyen. Dominicus halála 
után annak utódja előbb Swarnagel, a híres tudós 
(praeclarus doctor) lett, aki diakónusokkal és kleriku
sokkal együtt érkezett Salzburgból (859-ig), majd en
nek halála után Altfrid, minden tudományok mestere 
(magister artis), s mint ilyen, minden bizonnyal kitűnő 
építőmester következett, aki rangban is emelkedett. Es
peres (archipresbyter) lett, hogy ezzel is ellensúlyozza 
Osbaldus térítő püspök (chorepiscopus) növekvő befo
lyását, aki 863-ban bekövetkezett haláláig Pannóniá
ban - I. Miklós pápa tevőleges támogatásával - egy 
önálló, csak Rómától függő püspökség létesítésén fára
dozott. Nem kizárt, hogy Altfrid már korábban megér
kezett, azokkal a mesteremberekkel, akiket Priwina 
„kérésére" Liupram érsek küldött Salzburgból. Altfrid 
halála után hasonlóképpen esperesi rangban tevékeny
kedett Richpald. Az ő idejében, 864-ben, majd 865-ben 
is Mosaburgban töltötte a karácsonyt Adalwin érsek, új 
templomok sorát szentelte fel, sőt 865-ben e célból 
még egyszer visszatért. 

A salzburgi jelenlét nem véletlenül erősödött ekkor. 
866-ban ugyanis „egy bizonyos Method nevű görög" 
jelent meg itt, aki „az újonnan feltalált szláv írásaival 
kiszorította a latin nyelvet, a római tanítást és a hiteles 
latin szent iratokat, és a nép előtt megvetette tette azok
nak a miséjét, evangélium-hirdetését és egyházi tevé
kenységét, akik azt latin nyelven végezték"(Conversio 
с 12). Method és testvére Konstantin (Cyrill), az elő
kelő thessalonikéi családból származó térítő testvérpár, 
miután 863-ban Rasztiszláv kérésének eleget téve 
Moráviába utazott és ott sikeresen felnevelte első tanít
ványait, 866-ban Mosaburgba érkezett, ahol további 50 
tanítványt gyűjtött maga köré, köztük Mosaburg 860-
ban apja örökébe lépett új grófját, Chezilt is. Chezil rá
vette a térítő testvéreket, hogy a tartományi egyházak 

autonóm különállása ellen küzdő, a közvetlenül a 
Szentszéknek alárendelt püspökségek érdekében tevé
kenykedő I. Miklós pápa meghívására Rómába menje
nek. 867. december 14-én meg is érkeztek, de már az 
új pápa, az elődje politikáját töretlenül folytató П. Had
rianus (Adorján) fogadta őket. Konstantin hamarosan 
meghalt (869. február 14-én), Method azonban Chezil 
sürgetésére az év második felében mint pápai legátus 
visszatért Pannóniába, magával hozva az ekkor még 
csak kivételes alkalmakkor levelező pápának 
Chezilhez, Rasztiszlávhoz és Szvatoplukhoz címzett 
levelét. A levélben a pápa beleegyezését adta, hogy a 
szentbeszéd mellett a liturgiát is szláv nyelven végez
zék, de az új egyházkerületet közvetlen igazgatása alatt 
tartotta. Ám Chezil ragaszkodott ahhoz, hogy Method 
püspökként tevékenykedjen, ezért 20 nemes kíséreté
ben visszaküldte Rómába, kérve, hogy a pápa szélesít
se ki jogkörét. A pápa, nem kis részben amiatt, hogy a 
konstantinápolyi paüiarcha éppen ez időben szervezte 
meg a dunai bolgárok egyházát - ahol pedig a pápa 
missziója korábban már sikereket ért el - s 866-ban 
maga Boris kán is keresztény lett, ezt meg is tette: 
Methódot Sirmium központtal Pannónia érsekévé ne
vezte ki. A bajor papok a térítési eredményeiket sem
mibe vevő döntés miatt a császárhoz fordultak jogor
voslatért, Methódot elfogták, a regensburgi synodus 
elé állították, és két és fél évig fogva tartották. A pápa 
és a császár közti hatalmi vetélkedés ekkor még egyér
telműen a császár győzelmével ért véget. A forchheimi 
béke (874) Methódnak visszaadta szabadságát, de te
vékenységét a szűken vett Morvaországra korlátozták, 
hiszen már Nyitrára egy Wiching nevű püspököt ne
veztek ki. 

A Methód-epizód után Pannónia újra Salzburg 
fennhatósága alá került s ott is maradt a század végéig, 
amíg a honfoglaló magyarok megjelenése távozásra 
nem késztetette őket. Chezil nem sokkal élte túl kudar
cát, a 870-es évek második felében meghalt. 873-ban 
még levelet váltott a pápával, a házasságtörés kérdésé
ben kérve ki véleményét. Egy 876-880 között kiadott 
adománylevélben azonban már azt olvashatjuk, hogy a 
regensburgi Szt. Emmeram templom Gundbato 
diaconusnak Quartinaha birtokáért cserébe a Chezil 
dux lelki üdvéért adományozott birtokokat adta. 
Utóda(i) ismeretlen(ek), csak a század végén ismert 
egy név szerint: Braslav dux, aki Arnulf király, majd 
(896-tól) császár pannóniai helytartója (884-900), s 
mint ilyen, Mosaburg felügyeletét is ellátta. 

b) A régészeti adatok alapján 

Priwina és Chezil grófságának székhelyét már a 
múlt században lokalizálták Zalavár-Várszigeten. 
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Rendszeres régészeti kutatása ennek ellenére viszony
lag későn, csak az 1950-es évek elejétől indult meg. 
Előbb Fehér Géza (1954-ig), majd közel 40 éven át Cs. 
Sós Ágnes irányította Zalavár-Várszigeten és a kör
nyező szigeteken a kutatásokat (1992-ig), jelenleg pe
dig e sorok szerzője a feltárások vezetője. 

A Conversio szerzője civitas Priwinae, Mosapurc, 
castmm Chezilonis néven említi Priwina és Chezil 
székhelyét. Az immár fél évszázada folyó régészeti ku
tatások egyre inkább valószínűsítik, hogy 
Mosaburg/Zalavár meg is felelt azoknak a kritériu
moknak, amitől a birodalom többi civitasa város lett. 
Falusias, félig földbemélyített putriházakat, szabadba 
épített kemencékkel, tároló vermekkel stb. csak a Vár
sziget vonzáskörzetébe tartozó szigetekről és a Zala 
parti sávjain elterülő szolgálónépi településekről isme
rünk, míg a Várszigeten és a civitas közvetlen körzeté
be tartozó szigeteken (pl. Zalaszabar-Borjúállás sziget) 
a szakrális célú kőépületek mellett nagyméretű, 
többosztatú, faoszlopokra épült, továbbá ún. „talpas" 
boronaházakat rekonstruálhatunk, amelyekhez kővel, 
deszkával bélelt kutak és ugyanilyen tároló vermek, fő-
zőházak stb. tartoztak. A gazdasági jellegű települési 

9. sz-i fabetétes kút - feltárás közben 

objektumok a szigetnek csak bizonyos, jól körülhatá
rolt területein koncentrálódtak. 

Erődítésének első maradványait, egy sövényfonatos 
falak közé töltött földsáncot Fehér Géza tárta fel a szi
get déli felében az 1950-es évek elején. Később Cs. 
Sós Ágnes ásatása révén kiderült, hogy a sziget észak
nyugati részét egy E-D irányban futó, négyszögletesre 
bárdolt, kocsánytalan tölgyfa gerendákból épített, kör
járóval ellátott palánkfallal külön is körülvették. Az 
utóbbi évek ásatásainak köszönhetően pedig egy 12 m 
széles, 2,5 m mély sáncárok vált ismertté, ami a nagy
jából L-alakú sziget dél felé lenyúló szárát Ny-K irány
ban vágta át. Az árok földjéből a déli oldalon földsán
cot emeltek, melynek tetején valószínűleg szintén egy 
palánkfal épült. Az árok alján jellegzetes dunai bolgár 

kerámia darabjai s több olyan tégla-töredék is volt, 
amelyekre utólag lófigurákat karcoltak be. Ilyen kar
cok a kazár birodalom várain kívül a dunai bolgárok 
két fővárosa, Pliszka és Preszlav ásatásain jelennek 
meg. Ha ehhez hozzávesszük a Garabonc-Ófalu I. te
mető 55. sírjának bizánci jellegű kétélű kardját és a 14. 
sírjában fekvő halott dunai bolgár módra torzított ko
ponyáját, joggal tételezzük fel, hogy Priwina kíséreté
nek nem jelentéktelen részét dunai bolgárok alkották. 

A sziget belsejét tehát különböző erődítési techni
kák alkalmazásával nagyjából három egyenlő részre 
osztották. Déli harmadát egy földsánc és sáncárok véd
te (ezt a részt említi a Conversio külön munimen né
ven), a mögötte emelt udvarházban Priwina és fia 
Chezil lakott háznépével együtt. Ettől északra, a sánc
árok túloldalán, egy palánkfallal elkerített területen 
egyházi személyek: papok, szerzetesek élhettek 
Priwina udvari papja (presbyter, majd archiprestyber) 
vezetése alatt, s itt találhatott szállást alkalmanként a 
salzburgi érsek és kísérete is. Végül mindkettőtől ke
letre terülhetett el az egyelőre teljesen ismeretlen elő
vár. Hasonló tagolás és jogi különállás mutatható ki pl. 
Ptuj-Pettauban, ahol a vár kétharmada a salzburgi érse
ké, egyharmada pedig egy előkelő karantán nemes 
(egyesek szerint Gundakar gróf, mások szerint 
Heinrich herceg, míg a legtöbb kutató szerint a 
pannóniai Chezil) birtokában volt, aki azután felség
árulás miatt elveszítette ezt a birtokrészét. 

c) Templomok 

Priwina letelepedésétől 870 tájáig - a Conversio 
szerkesztőjének teljességre törekvő adatgyűjtése sze
rint - Alsó-Pannóniában birtokossal, helynévvel 
és/vagy patrociniummal megjelölve 31 templom épült 
fel, amelyeket a salzburgiak szenteltek fel. Ezek közül 
az utóbbi fél évszázadban a Zalavár körül folytatott -
bár jórészt csak a Várszigetre és közvetlen környezeté
re koncentráló - régészeti kutatások három templomot 
tártak fel: egyet Zalavár-Récéskút szigeten, egyet 
Zalavár-Várszigeten, egyet pedig Zalaszabar-
Borjúállás szigeten, míg egy negyedik templom - is
meretlen mértékben módosult - alaprajzát ugyancsak 
Zalavár-Várszigetről, egy 1569-ben, Giulio Turco által 
az itteni várról felvett alaprajzból ismerjük. (Id.: 103. 
oldal) 

Zalavár-Vársziget, 
a Turco-féle alaprajz temploma 

A Turco-féle alaprajz szerint a sziget déli harmadát 
elfoglaló végvárban egy háromhajós (?), a hosszháznál 
alig keskenyebb nyílású, félköríves szentélyzáródású 
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templom állt. Északi fala támpilléres, délnyugati sarká
hoz egy - talán már nem is a templomhoz tartozó - vas
tag falú, négyszögletes alaprajzú torony csatlakozott. 
A templom bejárata a déli oldal keleti részén nyüt. A 
Turco-féle alaprajzból csak a templom mérete, nagy
ságrendje határozható meg eléggé egyértelműen, alap
rajzi megoldása, építéstörténete azonban nem rekonst
ruálható. 

1951-54 között a feltárások a templom feltételezett 
helyétől keletre és északra egy többrétegű temetőt hoz
tak napvilágra, melyben a temetkezések - az ásatok 
szerint - a 9. század közepén kezdődtek (ún. „nagyko-
porsós" sírok), s valamikor az Árpád-korban fejeződ
tek be. A temetkezéseket sematikusan, pusztán a mély
ségadatokra alapozva kötötték időhöz, ezért a 10. szá
zadra kelteztek olyan sírokat is, amelyek leletanyaga 
(fejékszerek, gyöngyök) mai ismereteink szerint a 9. 
század utolsó harmadánál, végénél nem későbbiek. A 
Karoling- és az Árpád-kori temetkezések közötti kon
tinuitás tehát még bizonyításra szorul. 

A 9. századi és Árpád-kori Szt. Adorján templomot 
sokáig ugyanazon templomnak tartották és a récéskúti 
bazilikával azonosították (ld. alább), bár az ötlet már 
első megfogalmazásakor is eléggé ellentmondásos 
volt. Dercsényi Dezső a récéskúti templom alaprajzi 
sajátosságait Róma, s főleg Isztria hatásával magyaráz
ta (ami automatikusan magával vonta az aquileiá pat
riarchátus közreműködésének kérdését), ám a templo
mot mégis a salzburgi érsek által építtetett, Szt. Ador
ján mártír sírját magába foglaló templommal azonosí
totta (bár a mártírsír helyét nem is kereste). Hogy az el
lentmondást feloldja, úgy vélte, a Conversio azon ada
ta, miszerint a templomot a salzburgi érsek építtette, 
egyszerű propaganda-fogás. Az ötletet Bogyay Tamás 
kezdettől fogva megalapozatlannak és elfogadhatatlan
nak tartotta, egyes szerzők mégis máig kitartanak mel

lette. 
A Turco-féle alaprajz azt a Szt. István-kori bencés 

monostort ábrázolja, amelynek Szt. Adorján volt a vé
dőszentje. A templomot magába foglaló végvár és a 
Conversio munimenje (a Karoling-kori Vársziget 
nagyméretű sáncárokkal levágott déli harmada) azon
ban ugyanazt a területet foglalta el. Az Árpád-kori Szt. 
Adorján templom Karoling-kori elődje tehát csak az a 
Mária templom lehet, amit 850. január 24-én szentelt 
fel Liupram salzburgi érsek. 

Zalavár-Vársziget, 
Szt. Adorján zarándoktemplom 

Az 1980-as években a Vársziget közepe táján, a 
Mária templomtól és a széles Karoling-kori sáncárok
tól északra egy nagyméretű templom alapfalai kerültek 
elő. A templomról először 1998-ban jelent meg egy 
alaprajz, túlnyomórészt Cs. Sós Ágnes dokumentáció
jára támaszkodva. 2000-ben befejeztük a Cs. Sós Ág
nes halálával (1993) megszakadt kutatásokat, tisztáz
tuk az építéssel, alaprajzzal kapcsolatos kérdéseket, bi
zonytalanságokat, így ma már egy jóval letisztultabb 
alaprajz áll rendelkezésünkre. Az 1998. évi és jelen le
írás közötti eltérések - a méretekig bezárólag - ezzel 
vannak összefüggésben. Az épület felmenő falaiból 
gyakorlatilag semmi sem maradt meg, sőt több helyen 
az alapfalakat is annyira kitermelték, hogy már csak az 
alapozási árkok jelezték helyüket. 

A rétegviszonyok megértését nehezítette, hogy nem 
csak későbbi, hanem korábbi „bolygatás" is érte a 
templom területét. A templom nyugati fele alatt egy 
többosztatú, faoszlopos épület oszlopgödreit, keleti fe
le alatt pedig szabálytalan alakú munkagödröket talál
tunk, amelyek a templom építését megelőző, de már 
Priwina megtelepedése utáni időben készültek, s az 
építkezés megkezdésekor számolták fel őket. Cs. Sós 

93 



SZŐKE B É L A M I K L Ó S 

Ágnes ezek alapján több korábbi templomot is rekonst
ruált. A faoszlopos épület nyomait az első, még fából 
épült templom maradványának vélte, az építkezéshez 
ideszállított építési anyag törmelékével betömött amorf 
gödröket pedig a második építési fázisénak, egyben az 
első kőtemploménak. 

A háromhajós, félköríves szentélyzáródású, folyo-
sókriptás és nyugati előudvaros bazilika teljes hossza 
50 m, szélessége 24 m. A templomhajó nyugat felé 
enyhén szélesedő, trapéz alakú (hossza [a szentélytől a 
hajó végéig] 29,3 m, szélessége [kívül] 16,7-16,0 m 
[K-re szűkül], ill. [belül] 14,2 m, falvastagsága [átlag] 
100-110 cm), belül négy-négy, sávalapozással össze
kötött pillér három részre osztja. Az oldalhajók széles
sége kb. 3 m, a főhajóé mintegy 8 m volt. Az épület 
nyugati végében karzat emelkedett, a DNy-i sarokhoz 
négyszögletes kiszélesedés, lépcsőtorony alapozása (?) 
kapcsolódott. A majdnem pontosan félköríves apszis 
(a szentélyt egy 4,25 m sugarú körrel szerkesztették) 
nagyméretű kövekből készített alapozása a többi temp
lomfalnál szélesebb és mélyebb, részben a boltozás, 
részben a szentélyt kívülről (!) kerülő, a hajónál mint
egy méterrel mélyebb, fedett folyosókripta miatt (Sz. 
3,3-3,5 m), melynek padlóját a Karoling-koron belül 
többször megújították. Az apszis tengelyében, annak 
belső falához támaszkodik az amorf kövekből rakott, 
közel téglalap alakú szent ereklyesír (2,5 x 2,3 m). A 
folyosókriptát kívülről, annak külső falszélétől kb. 3 
m-re egy újabb, félkörívben futó, keskeny fal kíséri. A 
két falat sugárirányban keskeny (ca. 0,6 m vastag) fa
lakkal kötötték egymáshoz, ezáltal három kisebb (2,6-
2,5 x 2,5 m) és négy nagyobb (6,54,8 x 2,5 m) teret 
határolva le egymástól. A három kisebb helyiség közül 
a középsőnek tengelye a templom főtengelyének vona
lába esik. Míg a kisebb helyiségekben folytatódott a 
folyosókripta padlóborítása, a nagyobbakban egyálta
lán nem. A négy nagyobb közül háromban temetkeztek 
is, ezért a kisebbek kápolnák vagy oltárfölkék, míg a 
nagyobbak egy-egy előkelőbb család temetkező he
lyei, családi sírboltjai lehettek. Fallal határolt (esetleg 
fedett?) családi sírboltok kísérték végig a templomha
jó északi és a déli oldalát is. A templom nyugat felé -
csak valószínűsíthetően - két támaszsorral ugyancsak 
három hajóra osztott előcsarnokban (hossza [kívül] 
20,70 m, ill. [belül] 18,90 m, szélessége [belül] 12,20 
m), vagy inkább egy nyitott, négyszögletes udvarban 
folytatódik, két szélén keskeny oldalépületekkel. Ez az 
előtér a templom tengelyéhez képest dél felé aszim
metrikus. Nyugati falsíkjához egy csaknem kör alakú, 
csigalépcső-feljárós harangtornyot (külső átmérője [É-
D] 6,70 m, [K-Ny] 5,80 m, belső átmérője 4,20 m) épí
tettek. 

Mivel a templomból nagyrészt a korabeli járószint 

alatti alapfalak maradtak meg, elemzése jobbára csak 
az elrendezés típusának vizsgálatára szorítkozhat. Az 
egy apszisos szentélyfejhez háromhajós bazilikális tér 
csatlakozik, a mellékhajók az apszishoz egyenes 
zárófallal kapcsolódnak, szentélyrésze nélkülözi a ke
reszthajós elrendezést s a négyezetet. Feltűnően hason
ló alaprajzú a Turco-féle templomépület is, különösen 
annak hatalmas félköríves szentélyfeje elgondolkozta
tó. Ez az egyszerű, bazilikális templomépület már a 
Karoling kor előtt is ismert Európában, és az újabb tí
pusok megjelenése után is versenyképes marad még 
ott, ahol a szentélyfej kevéssé artikulált formája a he
lyi adottságoknak jobban megfelelt. Jellegzetes a há
rom hajóra tagolt nyugati előtér, vagy még inkább egy 
nyitott belső udvarú, két épületszárnnyal kísért kolos
tori traktus, s az annak nyugati homlokzatához csatla
kozó, excentrikusan (?) elhelyezett kör alakú harangto
rony. 

Csábító ötletnek látszik, valójában azonban kevés 
támpont van ahhoz, hogy a nyugati előteret az éppen 
ebben az időben elterjedő, összetett jelentéstartalmú 
Westwerk-kel hozzuk összefüggésbe. A nyugat-euró
pai Westwerk jellegzetes eleme a két, de inkább három 
emelet magasságú, kombinált, pilléres-oszlopos árkád
sor, a főhajó folytatásában kialakított dongaboltozatos 
szentély („kripta"), a középső Salvator- és az azt két 
oldalról kísérő lépcsőtornyok hármasa (sőt kivételesen 
akár öt torony is) stb, amelyek megléte itt az alapfalak 
vastagsága alapján eléggé valószínűtlennek látszik. 
Mosaburg esetében főként a liturgikus vonatkozások 
lehetnének érdekesek, különösen a templom ellenkező 
pólusán elhelyezkedő mártírsírral összefüggésben. 

A kerek torony alapfalának vastagsága és a nyugati 
homlokfalat meghaladó mélységű alapozása, továbbá a 
templomtól délre előkerült harangöntő-gödör és 
agyagminta alapján ebben az esetben valószínűleg szá
molhatunk azzal, hogy a toronyban alkalmanként ha
rang is megszólalt, s nem csak a lorschi „Torhalle"-hoz 
hasonló, alacsony, valóban csak az emeletre felvezető 
lépcsőt magába foglaló toronyról van szó. 

A templom legsajátosabb építészeti eleme mégis a 
főszentély oltára alatti mártírsír megközelítését, a már
tírral a sírjára nyíló ablakocskán (fenestella) keresztül 
közvetlen kontaktust lehetővé tevő, föld alá süllyesz
tett, fedett folyosókripta és az abból nyíló három ká
polna (oltárfülke) koszorúja. A folyosókriptából nyíló 
hármas kápolna- vagy oltárfülke-koszorú pontos pár
huzamát nem ismerjük. Viszonylag közeli analógiái 
Szászföldről ismertek, mint pl. az Altfried által 852-
872 között (!) épített hildesheimi dóm kétszintű, szen
télyt kerítő kriptája viszonylag keskeny, de magas ol
tárfülkékkel, az ugyanekkor épült halberstadti dóm 
ugyancsak kétszintes kriptája, Corvey folyosókriptája 
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három kápolnával, melyből a középső külső kriptaként 
működött (822-844 között), Vreden (839) női kolosto
rának folyosókriptája ugyancsak három oltárfülkével 
stb. A kápolnák és kripták elrendezésére a római Santo 
Stefano Rotondo is hatást gyakorolhatott. 

A templom meglehetősen nagy méretei ellenére is -
a korszak gyakorlatának megfelelően - viszonylag kes
keny, gyenge minőségű alapfalakra (65-100-120 cm) 
épült. Az alapozási árkok alján először durvaszemű, 
kavicsos, sárgás homok és kevés mész felhasználásá
val habarcsréteget terítettek el, majd erre kerültek az 
ugyanezzel a gyenge minőségű habarccsal összefogott, 
rendszer nélkül rakott, jórészt alaktalan homokkő-, ki
sebb részben mészkő- és bazaltdarabok ül. római tég
latöredékek. 

A templom berendezéséről - a nagymértékű pusztu
lás ellenére - több lelet segít képet alkotni. A baziliká
tól délre húzódó nagy árok betöltésében nagyméretű 
terrazzopadló-tömbök feküdtek, amelyek több réteg
ben egymásra dobált darabjai éppen az árok északi, ba
zilika felőli oldaláról dőltek az árok alja felé, egyértel
műen utalva arra, mely irányból is hozták őket ide. 
Radnóti Aladár 1946-47-ben, a récéskúti bazilika feltá
rásánál az apszisokban ugyancsak „durva terrazzo-
padlót" talált, míg a falakon sárgás rózsaszínű freskók 
nyomát látta. 

Ugyanott került elő egy négyzetes alapú, trapéz ala
kú, sárgásszürke homokkőből faragott oszlopfő, ami 
egy kisebb oszlop dísze lehetett. Hasonlóképpen hal-
szálkamintásan faragottak az Einhard-féle 
Michelstadt-Steinbach-i templom vagy Reichenau-
Oberzell templomának oszlopfői, amelyeket azután 
bevakoltak, sőt színesre ki is festettek. Valószínű, hogy 
Zalaváron sem csak a nyers kőfejezet volt az oszlop dí
sze. Az oszlopfő típusa alapján már a késő Karoling
kor és az Ottó-kor újításaként megjelenő, absztrakt tér
mértani testből kiinduló oszlopfő-formákhoz, a csonka 
kúp-, piramis- és gomba alakú oszlopfők köréhez tar
tozik. 

Kérdés, a templom mely részét díszítették a temp
lom különböző részén talált négyzet alakú padlótéglák, 
amelyek némelyikébe égetés előtt szalagfonat motívu
mot karcoltak. A téglák fonatdísze feltűnően megegye
zik a legszebb zalavári márványfaragvány, a három da
rabra tört, különböző helyekről előkerült, szalagfonat-
díszes „küszöbkő" díszítésével, amit Bogyay Tamás 
meggyőző érvekkel helyezett vissza a Karoling-korba, 
s csak a feliratot véli utólag, a korai Árpád-korban be
vésett részletnek. 

A dokumentáció tanúsága szerint a folyosókripta 
római téglából rakott padlóját egy helyen megbontot
ták, hogy alatta egy kis gödröt ásva színes és festett 
(Jézus Krisztust, szárnyas angyalokat, esetleg más 

szentet, apostolt vagy mártírt ábrázoló és felirattal ellá
tott), több esetben gondosan körbevágott üveglapocs
kákat temethessenek el. A figurális töredékeknél a ra-
haredőzés módja, a kéztartás sajátosságai a korai Karo
ling-kori dél-tiroli falfestményekkel (főként Naturns, 
St. Prokulus), mutatnak rokonságot. A neves írásszak
értő, Bernhard Bischoff Cs. Sós Ágnesnek adott szak
véleményében a felirattöredékek „9. századi keltezését 
helyben hagyta". Ezek Európa legkorábbi festett ab
laküveg-lapjai, ráadásul jól datálható, hiteles környe
zetből (!). A Karoling birodalom területéről, Kölnből 
ismert egy festett spirálindás díszű ablaktöredék, 
Paderbornból további színes és festett darabok, az 
utóbbi években pedig az olaszországi San Vincenzo al 
Volturno ásatásaiból kerültek elő színes üvegablak ma
radványai. Lorschból való az első, a 9. század végére, 
10. század elejére keltezett, igaz, már rögtön embermé
retű Krisztust ábrázoló festett üvegablak, s azután már 
csak a 11. század elejéről, Augsburgból ismerünk ép 
állapotban, eredeti helyükön megőrződött, teljes ala
kos, apostolokat ábrázoló üvegablakokat. 

A templom közelében napvilágra kerültek az ideig
lenesen ide települt, speciális szaktudású mesterek mű
helyei is. A szentély közelében állt az a műhely, ahol a 
színes és festett ablaküvegeket készítették, a templom
tól délre pedig egy harangöntő-gödör, benne az agyag 
öntőminta visszahagyott darabjaival. Az üvegműhely 
feltárása még nem fejeződött be. Eddig egy kemence 
maradványai és a padlón, továbbá a feltöltésben talált 
nagyszámú tégelytöredék, kemencemaradvány, nyers
anyag- és félkész termék bizonyítja a műhely működé
sét. A harangöntő gödör nagyobb részét érintetlenül 
hagyták a későbbi temetkezések, így az agyag öntő
mintát is, ami a tojás alakú harang kiöntése után a gö
dör alján, eredeti helyén maradt. Ez alapján a harang 
szájának átmérője ca. 70 cm, ami a legnagyobb ismert 
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Karoling-kori harang (!). Egyetlen harang maradt épen 
ilyen kora időből, a Viterbo melletti Caninoból, amit a 
9. századra, újabban inkább a század végére kelteznek. 
Hasonló harang töredékei ismertek Haithabuból és 
Vredenből is a 9.-10. századból. 

A Vársziget közepén tehát egy szent vagy mártírsír 
tiszteletére alkalmas, folyosókriptás zarándoktemplo
mot építettek, melynek programja a korabeli bajor, 
thüring és szász zarándoktemplomokéval azonos: te
gyen az ereklyesírban eltemetett mártír Isten segítségé
vel csodákat, hogy a távoli vidékekről is odavonzott 
népek keresztény hite, ez által pedig az egyház ereje is 
megnövekedjen. Ennek a grandiózus méretű, díszes ki
vitelű zarándoktemplomnak az építtetője csakis 
Liupram salzburgi érsek lehet, aki 853/54 táján mester
embereket küldött, hogy „infra civitatem Priwinae" 
egy „tiszteletreméltó" templomot kezdjenek építeni, s 
amiben a Conversio írásakor már ,Adrianus mártír pi
hent eltemetve". 

Zalavár-Récéskút 

A Várszigettől ÉK-re fekvő, kisméretű sziget köze
pe táján Radnóti Aladár 1946-47-ben, majd 1953-ban 
egy háromhajós kőbazilikát (hosszúsága: 20,2-20,5 m, 
szélessége: 12,1- 16,1 m) tárt fel, délnyugati oldalán 
egy 4 m széles négyszögletes lépcsőtoronnyal. A kívül 
téglalap alakú templom keleti, egyenes falába három 
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félköríves apszist „írtak" be. Az eredetileg osztatlan 
hajót egy későbbi fázisban 4-4 pillér három részre osz
totta. A pillérek építési idejét Radnóti előbb a 11. majd 
a 9. századra keltezte. (Tóth Sándor a bazilikából elő
került kőanyagban több olyan római (?) oszlopmarad
ványt - törzstöredéket, lábazati részt - határozott meg, 
melyek alapján elképzelhetőnek tartja, hogy „a korai 
templomnak oszlopos szerkezete is volt". Nem hatá
rozza meg azonban eléggé világosan, hogy a „korai" 
alatt a Karoling-kort, vagy a korai Árpád-kori fázist ér
ti-e.) Az osztópilléreknek megfelelően a déli és északi 
falakat is támpillérek tagolták. A nyugati főbejárat 
mellett az északi oldalon a 3. és 4. pillér között, a dé
lin az 1. és 2. között nyüt bejárat. A nyugati oldalhoz 
egy narthex csatlakozott, vele azonos szélességű a tőle 
délre nyíló, Radnóti által „baptistériumnak" tartott lép
csőtorony. A templomot habarcsba rakott lapos ho
mokkövekből és másodlagosan felhasznált római kö
vekből építették fel. A hajó padlóját nagy, lapos gránit
kövek fedték, míg az apszisokat, amelyekhez lépcsők 
vezettek fel, durva terrazzo-padlóval borították. Az ap
szisok falain sárgás rózsaszínű „freskók" (?) nyomai 
látszottak, nehézkes, esetlen technikával kivitelezve. A 
templomot Radnóti szerint a későbbi századokban még 
többször átalakították. 

Cs. Sós Ágnes 1961-63 között nagyrészt újra feltár
ta a templom környékét. Ez alapján két korábbi, egy fa 
és egy kő-fa szerkezetű templomot rekonstruált. Az el-

A récéskáti bazilika alapfalai 



MOSABURG/ZALAVÁR 

ső fatemplomot a 9. század elejére keltezte s a Nagy 
Károlyi hadjáratok utáni első missziós tevékenység 
emlékének tartotta. Ezt követte volna a 9. század má
sodik felében a kő-fatemplom, s csak ennek pusztulása 
után, a l l . század elején épült volna fel a kőbazilika. A 
Cs. Sós Ágnes által rekonstruált „fatemplomokkal" 
szemben nem kevés kétely támadt: nemcsak nagy mé
retüknél fogva voltak egyedülállóak a kora középkori 
nyugat-európai fatemplomok között, de keltezésük és 
funkciójuk sem volt egyértelműen tisztázott. A faosz
lopok gödrei pedig olyan rendszerhez tartoztak, amely 
korban követte (!), nem pedig megelőzte a kőbazilika 
alapozását. A szabálytalan rendszerben elhelyezkedő 
oszlopokból valójában semmilyen épület nem szer
keszthető ki. Ezért felmerült, hogy azok esetleg a kő
templom fel- (újjá?)építéséhez emelt bontási és egyben 
építési állványzathoz tartoztak, vagy olyan, talán nem 
is szakrális célú faépítmény maradványai, amelyek a 
részben felújított kőépülethez csatlakoztak. Az utóbbi 
magyarázatot erősíti az a figyelemre méltó jelenség is, 
hogy a bazilika körüli temetőből az Árpád-korba so
rolt, amúgy sem nagyszámú sírból egyetlen, bizonyít
hatóan kora Árpád-kori lelet sem került elő - szemben 
a várszigeti „kápolna" (^plébániatemplom) és a ho
mokgödör (=Turco-féle templom) körüli Árpád-kori 
sírokkal -, miként az is, hogy a templomtól északra 
előkerült telepjelenségek semmi jelét nem mutatják an
nak, hogy ott ekkor valamiféle kolostor állt volna. 
Ezért inkább az a valószínű, hogy a korai Árpád-kor
ban a récéskúti bazilika egyáltalán nem is működött 
templomként, s a romok körüli 10. századi és Árpád
kori telepjelenségek csak egy falusias telep maradvá
nyai. Az oszlopok építési állvány helyett alkothatták 
egy(?) olyan profán épület kiegészítő tartószerkezetét 
is, amelyet a Radnóti szerint első(?) leégés után kelet
kezett törmelék elegyengetését követően (,Д" réteg 
felső járószintje) a még használható falakat is bevonva 
építettek meg. Ez magyarázatot adna az olyan, inkább 
profán jellegű részletekre is, mint a főapszisnak a Rad
nóti-féle 2. periódusban történt elfalazására (ha az tö
mör leválasztó fal, s nem lépcsőalap volt), a kút ásásá
ra az északi oldalhajóban, stb, egyúttal azt a jelentős 
problémát is megoldaná, miért maradtak a fák a cölöp
lyukakban. Egy ilyen építmény jól beleillik a Karoling 
kor végétől a kora Árpád-korig terjedő időszakba is, 
amikor a helyben maradt lakosság nagy része - alig egy 
emberöltőnyi keresztényi lét után - „elvadult" s vissza
tért ősei kulturális tradícióihoz (ld. pl. az edénymellék
let újbóli feltűnését, a trepanációt az egyik itt elteme
tett idős nő fején stb.). A fentiekből következően a 
templom szakrális funkciója a 11. századra lényegében 
már megszűnt. 

A hossznégyszög alaprajzú, három „beírt" félkör-

apszisú kőbazilika egy hosszú életű templomtípushoz 
tartozik, amely a Szentföldön és a szomszédos terüle
teken már a 6. század első felében feltűnik, és eléggé 
szélesen elterjed. Hamarosan megjelenik az Adriai ten
ger partján is, míg Itáliába - egészen a dél-tiroli terüle
tekig - csak a Karoling-kor kezdetével jut el, ám ott 
még a 11. században is kedvelt típus, ezért megfonto
landó, hogy - az adriai hatással egyenrangú alternatí
vaként - nem egy salzburgi közvetítésű, dél-alpesi ha
tás érvényesült-e a récéskúti bazilika építésekor. Mivel 
a récéskúti bazilika egy hosszú időn át kedvelt, lénye
gében változatlan alaprajzú templomtípushoz tartozik, 
egyaránt meggyőző érvekkel helyezhették a kutatók 
mind a Karoling-korba, mind pedig a korai Árpád-kor
ba. A régészeti adatok (sírleletek, rétegviszonyok) 
alapján azonban bizonyos, hogy a kőtemplom - első és 
egyetlen templomként - a Karoling korban épült meg 
a Récéskút szigeten, és az Árpád-kor kezdetét valószí
nűleg már felismerhetetlen romhalomként érte meg. 

Korábban felvetődött, hogy ez a bazilika volt a Ka
roling-korban a Szt. Adorján templom, az alaprajzi sa
játosság és a „baptisterium" alapján pedig az is, hogy 
azonos a civitasban álló Keresztelő Szt. János temp
lommal. Régészetileg ugyancsak nehezen bizonyítható 
Győrffy György azon elképzelése, hogy a Vársziget is-
páni székhellyé válásával az azt kísérő egyházi szerve
zet, az esperesség temploma lett volna a récéskúti ba
zilika. Nem beszélve arról, hogy a Várszigeten magán 
is lett volna elég hely egy ilyen templom felépítésére -
hiszen éppen a 11. század közepe táján épül meg a 
Vársziget északnyugati felén az 1996-ban Szt. István 
kápolnaként újjáépített kis (névtelen) templom, körü
lötte közel 500 feltárt sírral - ebben az esetben a 
récéskúti bazilika körül is jóval nagyobb számú Árpád
kori temetkezést kellett volna találni. Az újabb adatok 
fényében jelenleg az látszik a legvalószínűbbnek, hogy 
a récéskúti bazilika a Conversio által a „városon kívül" 
említett nemesi magántemplomok egyikével azonos. 

Zalaszabar-Borjúállás sziget 

A sziget északnyugati felében, annak legmagasabb 
részén állt a fatemplom, amelynek régészeti maradvá
nyát Müller Róbert a 80-as évek első felében tárta fel. 
Egyenes (esetleg sokszög?) szentélyzáródású, egyha
jós csarnoktemplom, melyhez nyugaton egy narthex 
csatlakozott (hosszúsága 17 m, szélessége ca. 7 m). Az 
apszis előtt, a hajó felső harmadát egy sekélyen alapo
zott, rossz minőségű habarccsal kötött, középen átjáró
val megszakított kis kőfal választotta el a hajó többi ré
szétől: nagy valószínűséggel egy szentélyrekesztő kor
lát alapozása. Az apszist kizárólag a sírok alapján lehe
tett rekonstruálni, padlóját vagy lesározták (?), vagy 
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olyan magasan volt, hogy már teljesen elpusztult. A 
hajót egy máshol elbontott római épület falazótégláival 
és tetőfedő cserepeivel fedték, a narthexbe azonban 
már csak nagyon hézagosan jutott a padlóborításból. 
Mivel sem oszlopgödrök, sem alapfalak nem határol
ták körül a templomot, alaprajzát jórészt a templom 
körül feltárt 805 sír által üresen hagyott terület rajzolta 
ki. Továbbá azok a - főleg a hajó két oldalán, egymás
tól szabálytalan távolságban talált - nagyobb kövek, 
melyekből ítélve a templom olyan, a közelmúlt népraj
zi építészeti emlékeiből is jól ismert „talpas ház"-típu-
sú volt, ahol az alapokat kövekkel alátámasztott, nagy
méretű, vízszintes gerendák alkották. 

A nagyon egyszerű megoldású templom szélesen 
elterjedt típust képvisel. Alaprajzi formája Nyugat-Eu
rópában a Merowing-kortól kezdve általánosan hasz
nált. Korban és térben legközelebbi párhuzama egy 
Breclav-Pohansko-i kőtemplom, amelyben még a 
szentélyrekesztő korlát is nagyjából ugyanott volt, 
mint Zalaszabar-Borjúállás szigeten. Müller Róbert a 
templomot a Conversio alapján Wittimar templomával 
azonosítja, azzal érvelve, hogy amikor 865-ben Krisz
tus születése napját Adalwin, salzburgi érsek Priwina 
várában ünnepelte meg, a következő napon (tehát a 
Várszigettől nem nagy távolságban) Wittimar birtokán 
szentelt fel egy templomot Szt. István első vértanú tisz
teletére. (Wittimar templomát ugyanezen érvvel azo
nosították már a 9. században átépített Keszthely-fe-
nékpusztai ún. П. bazilikával is. Mivel azonban ott hi
ányoznak a templom körül a Karoling-kori temetkezé
sek, kizárt, hogy az legyen Wittimar temploma.) 

d) Mosaburg/Zalavár társadalma 

A mosaburgi grófság arisztokráciájának és katonás
kodó nemesi középrétegének szükségleteit nagyszámú, 
speciális szolgáltatásokra szakosodott szolgálónép elé
gítette ki: takács, kovács, fazekas, ötvös, csontműves, 
továbbá mezőgazdasággal, állattartással foglalkozó 
földműves, szőlész, kertész, halász, vadász, stb. Ezek 
részben az udvarházakban, részben különálló szolgáló
népi falvakban laktak, és bár megkeresztelték már őket 
s egyházi adót is fizettek, pogány szokásaikkal sem 
hagytak még fel teljesen. 

Mosaburg/Zalavár köré Priwina hívó szavára fél 
Európából érkeztek telepesek: az utóbbi két évtizedben 
itt feltárt temetők régészeti és embertani adatai alapján 
dunai bolgár, déli (dalmáciai óhorvát), nyugati (morva) 
szláv, germán (bajor, alemann) és északi szláv eredetű 
(wilz) elemek keveredtek a helyi, nyugati (duleb) szlá-
vokkal már amúgy is kevert késő avar népességgel. 
Ennek a nagyon is vegyes etnikai összetételnek a vise
leti anyagban kevésbé látszik a nyoma. A viselet 

ugyanis erre az időszakra a köznép egységesülésével, 
paraszti sorba süllyedésével párhuzamosan homogeni
zálódott, leegyszerűsödött, az átmeneti, sok import
tárggyal is kevert avar kor véginél már jóval kevesebb 
elemből építkezett. 

A férfiak egyszerű bronz- vagy vascsattal összefo
gott övéről bőrtarsoly lógott - benne tűzszerszámmal, 
fésűvel, borotvával, vas árral, fenőkővel -, mellette, 
vagy az öv átellenes oldalán pedig egy bőrrel bevont fa 
tokban - amit gyakran egy vékony fémpánttal is meg
erősítettek - egy széles pengéjű, hegye felé csapott há
tú, vércsatornás vaskés. Minden közösségben van né
hány harcos, akit íjával, köpűs nyílhegyeivel, (szár
nyas) lándzsájával, ún. szakállas baltájával, harci késé
vel (ún. Sax), továbbá sarkantyúgarnitúrájával temet
tek el. Utóbbi lehet lemezes szíjbefogós, amikor a sar
kantyúszár ellapított végéhez szegecsekkel fogták a 
felerősítő szíjazatot, vagy csatos felerősítésű, amikor a 
sarkantyúszár végét zárt hurokká alakítva azt csatkari
kaként használták. A szíjazathoz külön csat, bujtató és 
szíjvég tartozott, utóbbi néha madár alakú. Kivételes 
eset, amikor a harcossal vágófegyvert, kardot is temet
nek. Egy ilyen utólag reparált, kétélű kard bizánci kör
nyezetből került a Garabonc-Ófalui temető egyik sírjá
ban (I. 55. sír) eltemetett harcoshoz. 

A nők fejdísze az egyszerű drótékszerek mellett a 
gyakran aranyozott bronzból készült, egy és kétoldalas 

Kettős temetkezés a Hadrianus zarándoktemplom temetőjéből 
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szőlőfürtös, vagy üveg- és lemezgyöngy-csüngős 
függőpár. A nyak körül többtagú rúd-, fújt üveg és mo
zaikszemes gyöngyökből fűzött nyakláncot, a vállak-
nál a felsőruhát összefogó, aranyozott rézlemezből ké
szült, palmettadíszes vagy egyszerű lemezgomb-, ill. 
üveggomb-párt, az ujjakon széles pajzsos fejű, trébelt 
geometrikus mintázatú bronz lemezgyűrűt, vagy egy
szerű pántgyűrűt viseltek. (Egy kislány sírjából olyan 
ólomból öntött, keresztekkel díszített gomb került elő, 
amelyet a 9. század utolsó harmadában a Felső-Duna 
vidékén és Morvaországban a bajor térítő szerzetesek 
ajándékoztak frissen megtért híveiknek.) A textilövbe 
gyakran tűztek keskeny pengéjű, néha agancsnyelű 
vaskést. Nem ritkán velük temették a vas- vagy bronz
lemez tűtartót és az orsót egy agyag orsógombbal. 
Mindkét nem sírjában felbukkan a gímszarvas agan
csából faragott „sótartó" vagy írtartó, aminek előlapját 
gyakran díszítik egymással szembeforduló négylábú 
fantázialényekkel, kereszttel, madárral, stb. 

A század közepére kialakult egy vékony vezető ré
teg, amelyik a templom körüli temető legelőkelőbb ré
szén részben a keresztény előírásnak megfelelően, 
minden melléklet nélkül, részben azonban rangjának 
megfelelően temette el halottait. Utóbbi esetben a nők 
sírjaiban míves kivitelű, filigránnal, granulációval gaz
dagon díszített, aranyból és ezüstből készült függőket, 
lemezgombot, korongfibulát, gyűrűt, a férfiakéban pe
dig díszes sarkantyúgarnitúrát találunk. 

A szolgálónépek részben szintén a templomok köré 
temetkeztek - sírjaik száma néha az ezret is meghalad
ta, gyakran több réteget alkottak egymás fölött -, rész
ben azonban azoktól távolabb, pogány szent ligetekben 
fekvő, néhány rokon nagycsalád halottainak befogadá
sára létesített, soros temetőben nyugodtak. Míg a 
templom körüli temetőkben már egyetlen sírba sem 
tettek a pogányságra jellemző étel-ital mellékletet (a 
néhány kivétel a magyar honfoglalás utáni időszakot 
jelzi, amikor a pogányság átmenetileg új erőre kapott), 
utóbbiakban megőriztek még olyan pogány szokáso
kat, mint az étel- és italmelléklet túlvilági útra adása 
(tyúk, tojás, ritkábban sertés, juh/kecske és agyag
edény, favödör), vagy a halotthamvasztás szokása (pl. 
un. „halottak háza" Alsórajkon, aminek pontos párhu
zamai Neunbrandenburg és Nyugat-Pommeránia terü
letéről ismertek [Alt-Käbelich-Neunkirchen típus]), de 
az olyan kirívóan pogány jellegű szokásokat, mint pl. 
az avar kori állatáldozatokat vagy lovas temetkezést, 
már itt sem találjuk meg. Említésre érdemes, hogy (az 
archeozoológiai elemzések szerint) az állatokat feldol
gozva, sütésre előkészítve vagy megfőzve, megsütve 
tették a halott mellé, s hogy az étel-ital adásának po
gány szokása egy-egy temetőn belül gyakran már csak 
bizonyos sírcsoportokra (= családokra) szorítkozott. 

Olyan esetre is van példa, amikor a tyúkot egészben, 
fejével együtt tették egy kisgyermek sírjába. Itt azon
ban inkább egy olyan babonás szokásról lehetett szó, 
mint amit a cseremiszeknél jegyeztek le, s ami az ava
rok révén akár a Kárpát-medencében is ismert lehetett: 
eszerint temetéskor meg kellett ölni egy tyúkot, hogy 
az a túlvilágon összegyűjtse a halott könnycseppjeit, 
mert a másvilág fejedelme előtt nem jelenhetett meg a 
halott könny nélkül. 

A 9. század közepe táján a közigazgatási központok 
kiépülésével, az új arisztokrácia megerősödésével ma
nufaktúra-szerű műhelyek is működni kezdtek, ame
lyek már egyenletesen jó minőségű, csengő hangú, vé
konyfalú kerámiát is képesek voltak készíteni. A ko
rábbi tojásdad és gömbös edények mellett egyre gya
koribb lett a széles szájú, erős vállú, szűk aljú forma, 
amelyeket gazdagon díszítettek bekarcolt hullámvo
nal- és vízszintes vonalkötegek, továbbá ferde fésűbe-
szurkálások. Megújult a díszkerámia, az asztali edé
nyek csoportja is. A jól iszapolt agyagot finomszemű 
homokkal soványították, az edénytestet kézi korongon, 
hurkásan építették fel, a felületet polírozták, néha pe
csételt keresztmotívummal, vagy hálószerű besimítás-
sal díszítették, és kívül aranybarna, vörösesbarna, töré
sében szürkés színűre égetették. Leggyakoribb megje
lenési formája a keskeny, hosszú nyakú, öblös testű, 
erős, gyűrűszerű szájperemmel és vastag, néha korong-
szerűén kiképzett talppal ellátott palack. A palackfor
ma mellett ritkán egyéb formák is feltűntek: kétfülű, 
asztali amfora, hengeres és kúpos testű pohár, gömbös 
testű fazék, behúzott peremű mély és széles lapos tál, 
ikeredény, kiöntőcsöves és madár alakú fogós szilke, 
kisméretű fedő és aszimmetrikus testű kulacs. 

Az avar kor végi sárga kerámia és a Karoling-kori 
díszkerámia közötti genetikai kapcsolat kérdése már 
korábban is felmerült. Egyesek szerint e kerámia gyö
kerei a késő római kori fazekasságig nyúlnak vissza, és 
bizánci közvetítéssel, talán épp a Cyrill (Konstantinos) 
és Method testvérpár révén jutott a Kárpát-medencébe, 
mások inkább úgy vélik, hogy a késő római hagyo
mányt a késő avar fazekasság közvetítette a Karoling
kori edényművesség felé. A megjelenési formák kü
lönbözősége ellenére az a sajátos összefüggés, hogy az 
előképek mindig késő antik környezetből, míg az után
zatok az ennek perifériáján élő nomád népek köréből 
származnak, azt jelzi, hogy olyan sajátos ízlésvilágról, 
illetve sajátos igény kielégítéséről van itt szó, aminek 
„fogyasztói" rétege nem halt ki, mindössze más kön
tösben, új szerepkörben jelent meg. 

Összefoglalás 
A Mosaburg központtal Alsó-Pannóniában szerve

ződött grófság a kora feudális nyugat-európai grófsá-
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gok tipikus életét élte. Élén Priwina - akit Német Lajos 
860-ban fidelis dux nosternek titulált -, majd Chezil 
állt, aki több oklevélben is a comes vagy dux címet vi
selte, hasonlóan a ranglétra azonos fokán álló frank 
grófokhoz. Priwinának és Chezilnek a császárral, a ró
mai pápával és a salzburgi érsekkel egyformán közvet
len volt a kapcsolata, levelezésben álltak, a salzburgi 
érsekek gyakori vendégek is voltak Mosaburgban. A 
salzburgi érsek által építtetett Szt. Adorján zarándok
templom méretével és felszerelésének színvonalával a 
birodalom bármelyik világi vagy egyházi központjá
nak díszére vált volna. A grófság vezető nemeseit ro
koni, családi kötelékek kötötték a frank, bajor, 
karantán és morva-szláv arisztokráciához, Karoling 
curtis mintájára épült udvarházaikban impozáns ma
gántemplomokat építtettek - amelyet azután a salzbur
gi érsekek szenteltek fel -, birtokügyeiket 
Regensburgban és Salzburgban kiállított oklevelek ré
vén intézték. Ezek alapján Priwina és Chezil grófsága 
akár a frank birodalom belsejében is állhatott volna, 
személyi állománya, működése, külső megjelenése 
semmiben sem tért el amazoktól. A mosaburgi grófság 
azt a fejlődési modellt villantja fel, ami Pannónia más 
részein is a jövőt jelentette volna, ha a honfoglaló ma
gyarok megjelenése drasztikusan meg nem szakította 
volna ezt. 

A Kárpát-medence Karoling-kori régészeti hagyaté
kának ismeretében ma már egyre inkább érthető, hogy 

miért olyan nehéz felismerni ennek kapcsolatait nem
csak a megelőző avar, hanem az azt követő magyar 
időszakkal is, miért nincs szinte semmilyen kapcsolat a 
honfoglaló magyarság és az itt talált népesség anyagi 
műveltsége között. Alig egy évszázad alatt három 
katarktikus élmény érte a Kárpát-medence népességét. 
A század elején fel kellett dolgoznia és túl kellett élnie 
azt a traumát, amit az avar kaganátus felbomlása, a ha
talmi, kulturális központok átrendeződése jelentett. Ezt 
követően alkalmazkodnia kellett a Karoling birodalom 
- gyakran erőszaktól sem mentes - politikai, gazdasági, 
kulturális terjeszkedéséhez, s még el sem érkezett a 
század vége, amikor már a harmadik jelentős változás, 
a honfoglaló magyarok megjelenése és berendezkedé
se késztette szemléleti, világnézeti változásra ugyanazt 
a népességet. Ezek a gyors és gyökeres változások a ré
gészet eszközeivel, annak hagyományos, őskori szem
léletével követhetetlenek, s azok is maradnak. A kultú
ra = etnikum szemlélet itt látványos csődöt mond (pe
dig ennek köszönhetően máig uralkodik az a nézet, 
hogy az avarság kipusztult, hiszen kultúrája eltűnt). A 
statikus szemlélet helyett - különösen az eseménydús 
9. század régészeti hagyatékának elemzésénél - a jövő
ben a történetiségnek kell nagyobb szerepet kapnia, tu
datosan beépítve a rendszerbe a változások természetét 
és irányát figyelő szempontokat is. 



Vándor László 
ZALAVÁR A KIRÁLYI VÁRMEGYE 

KÖZPONTJA 

862: A kalandozó magyarok első említése a Kárpát
medencében. 

895: Árpád fejedelem a magyar fősereggel átkel a 
Vereckei-hágón. 

895-900: A honfoglaló magyarok Árpád fejedelem 
vezetésével birtokukba veszik a Kárpát-medence keleti 
felét. 

900 nyara: Az Itáliából visszatérő és az Alföldről 
előretörő magyarok elfoglalják Pannóniát. Megütköz
nek a Pannóniát megszállni akaró morvákkal és elfog
lalják a morvák Nyitra-vidéki területeit. Követeket kül
denek IV. (Gyermek) Lajos keleti frank király udvará
ba, hogy békekötéssel biztosítsák maguknak Pannóni
át, de elutasítják őket. 

907. jún. 4-5.: IV. (Gyermek) Lajos Pannónia visz-
szafoglalására indult serege В raslaue spurchnál a ma
gyaroktól megsemmisítő vereséget szenved. Augusztus
ban a magyar sereg az Enns-ig vonul, amely 955-ig 
magyar határfolyó. 

948: Tormás és Bulcsú vezérek követségbe mennek 
Bizáncba, ahol megkeresztelkednek. 

955. aug. 10.: A Bulcsú, Léi és Sur vezette magyar 
sereg Augsburg közelében, a Lech-mezei csatában ve
reséget szenved I. Ottó német király hadától. A király a 
menekülő magyar vezéreket elfogja és kivégezteti. 

955 körül: Fájsz fej edelem meghal, utóda Taksony 
997: Géza fejedelem halála után az Arpád-ház leg

idősebb tagja, Koppány magának követeli a fejedelmi 
hatalmat, de Géza fia, István hadai német lovagok se
gítségével Veszprém mellett legyőzik. 

1009: István király parancsára kijelölik a veszprémi 
püspökség határait, ebben az oklevélben szerepel 
Kolon vár és megyéje. 

1019: Szent Adorján tiszteletére felszentelik a 
zalavári bencés monostor templomát. 

1055: Tihanyban I. András király bencés monostort 
alapít Szent Ányos tiszteletére. 

1091 előtt (más nézet szerint 1094-ben): I. (Szent) 
László megalapítja a Zágrábi Püspökséget. 

1091: I. (Szent) László seregével nővérének, Ilona 
királynénak, Zvonimir horvát király özvegyének hívá
sára hadjáratot vezet a tengermelléki Horvátországba. 

1102:1. (Könyves) Kálmánt a tengerparti Belgrád 
(Tengerfehérvár) városában horvát királlyá koronáz
zák. 

1105: Kálmán király elfoglalja Horvátország déli 
részét. 

1117: Bánd fiai, Atyusz és Miksa apjuk akaratából 
monostort építenek Almádon. 

1134: Felicián esztergomi érsek oklevele, melyben 
leírja, hogy Szent László az általa alapított zágrábi 
püspökségnek Somogy és Zala megyéből rendelt papo
kat. 

1138: Először említik név szerint a Márton nevű za
lai ispánt. 

1163: III. István hadaival Székesfehérvár mellett le
győzi IV. István seregét és visszaszerzi magának a ma
gyar trónt. Hadainak egyik vezetője Haholt német lo
vag. 

1222: Zalavár első írásos említése Róbert veszpré
mi püspök levelében. 

1232 előtt: A Hahót-Buzád nemzetség különböző 
ágai megalapítják (újraalapítják) a hahóti bencés mo
nostort. 

1232: A zalai serviensek királyi felhatalmazás alap
ján Kehidán ítéletet mondanak Atyusz bán és Bertalan 
veszprémi püspök birtokperében. (A nemesi megye ki
alakulásának kezdete.) 

Az Urál-vidéki őshazájából elindult magyarság a 9. 
században jelent meg a Fekete-tenger partvidékén, 
hogy aztán átkelve a Kárpátokon új hazát foglaljon a 
Duna mentén. A magyarok megjelenése új hatalmi vi
szonyokat teremtett Bizánc és Róma határán. 

Zalavár az írásos és a régészeti adatok alapján 

A magyar honfoglalás 895-ben csak a Kárpát-me
dence keleti felét érintette. Őseink néhány év múlva, 
900 körül vették birtokukba a mai Dunántúl területét. 
Erről az időszakról írásos források hiányában főleg a 
régészeti kutatások adataira vagyunk utalva. Az utóbbi 
évtizedekben Zalavár környékén, a Kis-Balaton térsé
gében folytatott intenzív kutatásoknak köszönhetően 
nagy számban ismertünk meg településeket és temető
ket ebből az időszakból. Az itt feltárt lelőhelyek azt bi
zonyítják, hogy az új hatalom és népesség megjelené
se a Balaton és a Dráva közti térségben az itt élők több
sége számára nem jelentett mást, mint uralomváltást. A 
megismert településeken nincsenek komoly pusztításra 

101 



VÁNDOR LÁSZLÓ 

utaló jelek. A frank hűbéres uralkodó osztály és az 
egyházi hatalom képviselői, továbbá a hozzájuk kötő
dő szolgálónépek elmenekültek. A frissen, alig pár év
tizede felvett kereszténység pedig a kevés 
ittmaradottról gyorsan lekopott. 

Jelenlegi ismereteink alapján úgy véljük, hogy a 
magyarok a 10. század első felében még nem szállták 
meg a mai Zala megye erdő borította, dombokkal és 
mocsaras völgyekkel tagolt területét. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy őseink nem létesítettek őrtelepe
ket a számukra stratégiai szempontból fontos ponto
kon. A magyarság leletanyaga a 10. század első feléből 
a Délnyugat-Dunántúlon csak a Balaton nyugati végé
ig ismeretes. Jelenlétük Zalavárhoz legközelebb Vörs 
térségében mutatható ki. Itt, azon túl, hogy egy cso
portban találjuk a korai magyar helyneveket - Örs (ma 
Vörs), Berény (ma Balatonberény), Besenyő (ma Ba
latonszentgyörgy stb.) - előkerültek temetőik is. 

A Balaton körüli térséget a magyar törzsszövetség 
harmadik méltósága, a horka törzse szállta meg. Bul
csú horka Nyugat Európába és a Balkánra is vezetett 
hadjáratokat. Erre szállásterületének elhelyezkedése 
biztosított számára lehetőséget. Bulcsú törzsének ha
talma az augsburgi csatában elszenvedett vereség és a 
törzsfő halála következtében alaposan meggyengült. 
Ezt használták ki az Árpádok, akik ekkor terjesztették 
ki uralmukat a Dél-Dunántúlra. így került a Balaton 
déli partja, a mai Somogy megye - az Árpádok közé 
tartozó - Koppány uralma alá. 

A Zala mocsárvilágában, a szigeteken és a part mel
lett lévő települések élete - az innen előkerült tárgyi 
emlékek és a temetkezések alapján - a 10. század 
elejéig volt töretlen. Ebben az időben az itteni lakosság 
elhagyta falvait. A magyarság településhatára fokoza
tosan tolódott nyugatabbra. Ekkortól válik kimutatha-
tóvá a honfoglaló népesség a Zala folyó völgyében (ld. 
zalaszentgróti temető). A településhatár a 10. század 
vége felé a Kanizsa és a Pölöske patak észak-dél irá
nyú mocsaras völgye. A század második felétől a 
dombhátakon lévő magasabb területekre új falvak tele
pültek. Ezek leletanyaga már a régészettudomány által 
Árpád-koriként meghatározott, az egész Kárpát-me
dencében egységesülő formavilágot tükrözi. 

Bizonyosnak látszik, hogy ez a nagy településtörté
neti átrendeződés a katonai vereségek folytán - nyuga
ti irányból - fenyegetővé váló veszedelem elhárítására 
tett intézkedések következménye. A határvédelem, a 
gyepű újjászervezése Taksony fejedelemsége idősza
kában kezdődött. Az észak-dél irányú mocsárvölgyek
re támaszkodó őrvonal fokozatosan tolódott nyugati 
irányba. 

Egyelőre nem tudjuk bizonyosan, hogy a fenti fo
lyamat, melyet a kisebb lakott helyeken régészetileg 

jól meg tudtunk figyelni, hogyan zajlott Mosaburgban. 
A sűrűn belakott sziget eddig feltárt részein egyértel
műen nem tudjuk meghatározni a változást. Bizonyos 
azonban, hogy az egyházi élet megszűnt, a templomok 
a magyar államalapítás idejére romokban hevertek. 

A mai Zala megye területe bizonyosan az ország 
azon területei közé tartozik, melyeket Szent István 
szervezett megyévé. Ennek bizonyítékát a király 1009. 
évi oklevelében találjuk, ahol meghatározza a veszpré
mi egyházmegye kiterjedését, és bizonyos birtokokat 
az egyházmegyének adományoz. Az oklevél négy vá
rat sorol fel „összes határaikkal és területükkel", azaz 
négy vármegyét, Veszprémet, Fehért, Kolont és Viseg
rádot. Kolon megye meghatározásához nagy segítséget 
nyújt maga az oklevél, ami az adományozott birtokok 
között említi Marcalfőt, amely Kolon területén van. 
Ezt a települést valószínűleg a mai Sümeggel lehet 
azonosítani, így Kolon kapcsolható a mai Zala megyé
hez. Ez az 1009-ben említett Kolon megye nem volt 
azonos a középkori Zala megyével, annál sokkal na
gyobb területet foglalt magába, a későbbi Somogy és 
Zala megyék együttes területét, sőt átterjedt a Dráván 
túlra, szlavón területekre is. Megalakítására Koppány 
lázadásának leverését (997) követően kerülhetett sor, 
amikor István birtokába vette a (későbbi) somogyi te
rületeket. 

Kolon megye felbomlásának időpontja megközelítő 
pontossággal meghatározható. A zselic-szentjakabi 
monostor 1061. évi alapító levele az alapító Ottót so
mogyi ispánnak nevezi, s ez az adat a l l . század köze
pére helyezi Kolon feldarabolódását. További adat, 
hogy a zágrábi püspökség alapításakor (1091 előtt, 
vagy 1094-ben) Szent László király Somogyból és Za
lából rendelt papokat az újonnan alapított egyházme
gyéhez. 

Kolon vagy Zalavár? (A megyeszékhely kérdése) 

Zalavártól délre mintegy 15 km-re állt egykor 
Kolon település, melyet a történeti kutatás Kolon me
gye székhelyének vélt. Az itt végzett régészeti kutatá
sok azonban ezt a feltevést nem igazolták. Kiderült, 
hogy ezen a területen bizonyosan nem volt semmilyen 
nagyobb méretű 11-13. századi erődítmény, amely a 
korai ispánságok központjainak jelentős részében meg
található. Kolon feltárt területrészei semmiben sem 
különböznek a többi Árpád-kori falutól. Ma úgy gon
doljuk, hogy ez a falu az első ispán szállásbirtoka volt. 
A 11. század közepe után záruló temetőjének néhány 
különlegesebb lelete a második vitrinben látható: pl. 
az ezüstből öntött nyitott végű gyűrű, melynek fő mo
tívuma egy stilizált lombok és állatábrázolások által 
közrefogott emberfej, vagy egy kisgyerek sírjából 
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származó, ólomból öntött, kereszt alakú csüngő. 
Az utóbbi évek régészeti kutatásai során előkerült 

leletek egyre valószínűbbé teszik, hogy már ennek a 
korai megyének is Mosaburg-Zalavár lehetett a szék
helye. 

A korai (koloni) megyeszékhely zalavári kialakulá
sának feltételezését erősíti, hogy 1019-ben Szent Ist
ván itt Szent Adorján tiszteletére benedekrendi apátsá
got alapított. Ma már a régészeti kutatás eredményei
ből tudjuk, hogy a 9. századi Szent Adorján templom 
és a Szent István által alapított hasonló titulusú egyház 
között nincs kontinuitás. Első királyunk alapítása a ko
rábbi Szűz Mária templom maradványainak felhaszná
lásával történt. Ezt az egyházat a 16-17. században 
végvárrá alakították át, majd 1702-ben Lipót császár 
parancsára lebontották. Maradványainak nagy részét 
elbányászták, így alaprajzát csak Giulio Turco 1572 
körül készült alaprajzából ismerjük. 

A középkori építkezések során számos korábbi épü
letelemet használtak fel a környék római kori romjá
ból és az itt talált 9. századi épületmaradványokból. Az 
ilyen típusú folytonosságot szimbolizálja az a kapure
konstrukció, mely a terem 9. századi részéből átvezet a 
honfoglalás utáni Zalavár emlékei közé. A 9. századi 
Szent Adorján templom romjaiból kiemelt ka
puszárkövet a középkori apátság épületében újra fel
használták, és mint szemöldökkőbe ekkor vésték a la
tin feliratot: „QVERENS INVENTO PVLSANS H(I)C 
GAVDET AperTO" bibliai szöveget (magyarul: a ke
reső a találásnak, a kopogtató a megnyílásnak örül itt. 
Máté 7, 8. Lukács 10, 11.). 

A templomhoz számos, díszesen faragott kőtöredék 
köthető. A kőanyaggal legutóbb Tóth Sándor foglalko
zott, aki a legkorábbi fonatdíszes, fonatkörös, indadí
szes töredékeket 1070-80 körüli időre datálta, ennél 
korábbi faragott kőanyagot nem tudott kimutatni. 
Amennyiben meghatározásai helyesek, akkor az első 
templom nagyon egyszerű volt, esetleg csak a romla
dozó 9. századi épületet állították helyre. A kolostor
együttes első nagyszabású kiépítésére a 11. század 
utolsó negyedének elején kerülhetett sor. Újabb na
gyobb építkezés történhetett a 13. században, az 1220 
és 1240 közötti időszakban. A két építkezés kőanyaga 
látható az első vitrinben és a kapu két oldalán. 

A zalavári ispánsági székhely és annak megyéje az 
Árpád-kori vármegyék legrégibb rétegét képviselő 
„klasszikus" vármegyék csoportjába tartozott. Ezek 
legjellemzőbb sajátossága, hogy rendkívül szoros, egy
fajta szimbiózis jellegű kapcsolatban álltak a királyi 
birtokok egyik típusát alkotó királyi várszervezettel. A 
királyi várszervezet az egy-egy királyi vár alá rendelt 
földekből és az azokon élő várnépből állt. A várispán
ság nem volt egybefüggő területű uradalom. A megye 

A zalavári bencés apátság alaprajza 

és a várispánság élén ugyanaz a személy állt, a váris
pán egyszersmind a megye ispánja is volt. A vámép a 
várispánság birtokain élőkből állt . Ók a király tulajdo
nát képező szolgák voltak, ellátták az ispánság fenntar
tásához szükséges szolgálatokat. Gyakori volt, hogy a 
speciális mesterségeket űzők külön falvakba tömörül
tek. Ezeket a falvakat róluk nevezték el, emléküket a 
zalai falunevek a mai napig őrzik. Eyenek voltak a 
fegyverkészítéssel foglalkozó csatárok, a termékek 
összegyűjtésével megbízott tárnokok, az esztergályo
sok, vagy a mulattatásban nagy szerepet játszó igricek 
Elöljáróik a várispánság szolgálatában álló szabadok, 
akikből a 11. század utolsó negyedére kialakult a vár
jobbágyok rétege. Közülük kerültek ki a fontosabb 
tisztségviselők. Ezeknek a királyi falvaknak egy részét 
különleges - kör - alaprajzú templomok (rotundák) kü
lönböztették meg a többi településtől. Közülük a 
kallósdi és a szentpáli (ma Bagód) maradt meg leg
épebben. 

A várnépbeliek speciális feladatot ellátó csoportját 
szintén egy-egy várjobbágy irányította. A hirdetők 
élén a hirdetőőrnagy, az őrökén az őrnagy állt. Az 
utóbbi csoport feladata volt az országhatár őrzése. Ter
mészetes, hogy őrökkel csak a határmenti megyék vár-
ispánságaiban találkozunk, okleveleink Zalában főként 
a Kerka mentén említenek őröket, és valószínű, hogy 
eredetileg a Vas megye délnyugati részén kimutatható 
„Zala-őrök" is a zalai várispánsághoz tartoztak. Ebben 
az időszakban a magyarság fokozatosan elhagyta ko
rábbi fegyverzetét és általánossá váltak a nyugati típu
sú harci eszközök, köztük а Ш. vitrinben látható kétélű 
kardok, melyek jellegzetessége a félkör alakú marko-
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latgomb. 
Ilyen őrtelep temetője került elő Pusztaszentlászló 

határában, melynek leletanyaga a III. vitrinben találha
tó. A pusztaszentlászlói őrtelep tudatos telepítés ered
ményeként, a 11. század közepén jött létre a Válicka 
patak mellett. A legkorábbi pénzek Salamon (1063-
74), a legkésőbbiek П. Béla (113141) idejéből valók. 
Az itt élt közösség három nagy családból tevődött ösz-
sze, akik temetkezési szokásaikban honfoglaláskori 
tradíciókat őriztek, gazdagnak számító ékszer-együtte
seket hordtak. Különleges leletek ebből a temetőből az 
ún. rovásírásos gyűrűk, melyekből hat darab került elő. 
Ez a legnagyobb mennyiségű ilyen típusú lelet, amely 
mindeddig hasonló korú temetőből előkerült. E gyű
rűknek mind az etnikumhoz kötése, mind a megfejtése 
a mai napig várat magára. Egyes kutatók a besenyők
höz, míg mások bizonyos héber jellegű írásjegyek 
alapján a kazárokhoz próbálták őket kötni. Az írások 
megfejtésére mindeddig nem került sor, az azokat 
megvizsgáló Czeglédy Károly mind az írásrendszert, 
mind a betűanyagot ismeretlennek mondta. Ennek elle
nére bizonyos, hogy a gyűrűket egyértelműen rontásel
hárítás céljából viselték. 

Zalavár a 13. század végéig volt ispánsági székhely. 
Hogy pontosan milyen volt, arra a későbbi ásatások re
mélhetőleg választ fognak adni. Egyelőre minderről 
sajnos nagyon keveset tudunk. Bizonyos, hogy a Vár
szigeten kell keresni az ispáni várat és palotát. Az ispá-
ni központ szolgálónépe a l l . század második felétől a 
vársziget északi felében álló plébániatemplom köré te
metkezett. 

A 12-13. században a királyi birtokadományozások 
folytán a magánbirtokok nagysága és szerepe megnőtt, 
a világi és egyházi arisztokrácia mind nagyobb szerep
re tett szert. Megkezdődött a világi arisztokrácia bir
tokközpontjainak kiépítése. A kúriák mellett templo
mot, a leggazdagabb nemzetségek kolostort emeltek. A 
legkorábbi ránk maradt kolostortemplom, a (nagy)-
kapornaki a 12. század végéről származik. Különös 
szépségű, és egyedülállóan megőrizte eredeti részleteit 
a Tűrje nemzetség által emelt türjei premontrei temp
lom, melynek belsejében középkori, Szent László le
gendáját ábrázoló freskóciklus látható. 

A zalai nemzetségek közül a leghatalmasabb a 12. 
században betelepedett német eredetű Hahót-Buzád 
nemzetség volt. Az alapító Hahót lovag annak a sereg
nek volt a vezetője, amely az 1163. évi belháborúk so
rán П. Istvánt segítette a trón megtartásában, és ezért 
elsősorban Zala, valamint Sopron vármegyében hatal
mas birtokadományokban részesült. A nemzetség 1232 
előtt alapította a hahóti benedekrendi apátságot, majd 
különböző ágai még a 13. században újabb kolostoro

kat építtettek (Alsó)Rajkon, (Mura)Szemenyén és 
(Mura)Keresztúron. Ebben az időszakban kezdődött a 
nagybirtokosok rezidenciáinak, kúriáinak nyugati min
tára való erődítése. Az árokkal és sáncokkal körülvett 
házak, tornyok zalai elterjesztése bizonyosan a Hahót-
Buzád nemzetség betelepülésével kezdődött. A család 
ágainak birtokközpontjaiban épültek meg az első ilye
nek. Az egyik korai erősség neve őrződött meg napja
inkig a muraközi Csáktornya (a Hahót-Buzád nembeli 
Csák tárnokmester építtette) nevében. 

Ezek a nagybirtokok és a várjobbágyok mozgalmai 
a 13. század végén szétfeszítették a királyi vármegye 
kereteit. Létrejött az új körülményeknek inkább meg
felelő nemesi vármegye, melynek nem volt szüksége 
állandó székhelyre. Az országos főméltóságok ítélő-
székeiket különböző helyeken tartották, a megye élén 
álló főispánok pedig saját rezidenciájukból irányították 
a megyei ügyeket. Zalavár megyeközponti szerepe a 
14. századra megszűnt. Fontossága azonban a királyi 
alapítású kolostor hiteleshelyi tevékenysége révén 
megmaradt, amelynek hatósugara nemcsak Zala, ha
nem Baranya, Somogy és Tolna megye területére is ki
terjedt. 
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4. TEREM 

Katalógus 

I. vitrin 
Köznépi asszonyok és lányok 
Mosaburg/Zalaváron 

1. Függőpárok • 9. sz. második fele 
Aranyozott ezüst és bronz szőlőfürtös 
függők típusai. 
a. Aranyfüsttel bevont ezüst, kétolda
las szőlőfürtös függőpár, az alsó kari-
kaív végén és vele szemben középen 
egy-egy gyöngydrót-tekercs, alsó ívé
nek közepén öntött bronz szőlőfurt-
csüngő. 
Garabonc, Ófalu П. 13. sír 
3,3x1,5 cm 
TGYM.R.94.491.1. 
Szőke 1994, 35. á. 

b. Aranyfüsttel bevont, egyszerű sző
lőfürtös bronz függőpár, az alsó kari-
kaív két szélére bordázott pántdíszt te
kertek, a szőlőfürtcsüngő alján egy na
gyobb fémgyöngy, ami felett egymást 
váltó sima és gyöngydrót-koszorúk al
kotják a „szőlőfürtöt". 
Garabonc, Ófalu I. 24. sír 
2,3x1,9 cm 
TGYM.R.94.401.2. 
Szőke 1992, 217, 8. t. 1-2. 

с Aranyozott bronz kétoldalas szőlő
fürtös függőpár. A karika alsó vége 
pödrött, vele átellenben gyöngydrót
ból pántdísz, az alsó karikaív közepén 
kétoldalas szőlőfürtcsüngő gyöngy
drótból és granulált gömböcskékből. 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
190. sír 
1,8x1,4 cm 
BM.R.GYN.2000.1.17. 

2. Csüngődísz (lunula) - fotórepro
dukció 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
116. sír 
BM.R.GYN.81.8.1. 

3. Függőpár • 9. sz. közepe 
Bronz lemezcsüngős fülkarikák. Hur-
kos-kampós záródású huzalkarikára 

húzott, pont-körrel díszített, trapéz 
alakú lemezcsüngő, alsó végén két kis 
láncocskára erősített, üveggyönggyel 
díszített lengőcsüngővel. 
Garabonc, Ófalu I. 30. sír 
4,5x2,5 cm 
TGYM.R.94.438.1-2. 
Szőke 1992, 219, 9. t. 1-2, 62. t. 1. 

4. Fülkarikapár • 9. sz. közepe-má
sodik harmada 
Spirálcsüngős fülkarikák. Bronz hu
zalból hajlított karika, felső vége hur
kosán visszahajlítva, alsó vége lefelé 
szélesedő spirálcsüngőbe tekerve. 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
115. sír 
2,3x2 cm 
BM.R.GY.N.2000.1.31. 

5. Függőpárok • 9. sz. második fele 
Lemezgömb-csüngős fülkarikák. 
a-b. Az oválisra nyomott bronzhuzal 
karika alsó végére és vele átellenben 
középre drótkarikát tekertek, míg az 
alsó karikaív közepén egy kis drót
pántra erősítve két félgömbből össze
forrasztott bronz lemezgyöngy csün
gött. Két pár, egyik csüngődísze hi
ányzik. 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
311. sír 
1,7-2,7 cm 
BM.R.GYN.2000.1.22. 

c. Egyszerű huzalkarika hurkos-kam-
pós záródással, alsó karikaív közepére 
erősített tojásdad lemezgyönggyel, 
ami két, keresztben összeforrasztott 
félgömbből állt. Egyik csüngődísze el
veszett. 
Garabonc, Ófalu I. 35. sír 
1,8x1,4 cm 
TGYM.R.94.402.1-2. 
Szőke 1992, 221, 10. t. 1-2. 

6. Gombok • 9. sz. közepe-utolsó har
mada 
a. Áttetsző, zöldes üvegből öntött, 
nyomott gömbalakú gomb, lapított 
felső részébe erősített vashuzalból 
hajlított füllel, három darab (9. sz. kö
zepe-második fele). 
Alsórajk, Határi-tábla, 21. sír, 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
75, 82. sír 
1,2-1,8 cm 
GM.R.2000.73.3, 
BM.R.GYN.2000.1.29-30. 
Szőke 1996, 140, 30. t. 9, 41. t 5. 

b. Öntött bronz gomb, hatszögletű, 
nyomott gömbalakú, vele egybeöntött 
füllel. 
Garabonc, Ófalu I. 16. sír 
2x1,1 cm 
TGYM.R.94.399.1. 
Szőke 1992, 212, 4. t. 1. 

с Négyszögletesre nyomott két fél
gömbből keresztben összeforrasztva a 
felső lemezgömb tetején egy bronz 
drótfüllel. 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
75. sír 
1,7 cm 
BM.R.GYN.2000.1.30. 

d. Nyomott gömb-alakú, ón/ólom 
gomb, vele egybeöntött füllel, felülete 
vékony bordákkal nyolc részre osztva, 
mindegyiken belül egy-egy plasztikus 
pontdísszel. 
Garabonc, Ófalu П. 38. sír 
1,5x1,9 cm 
TGYM.R.94.500.1. 
Szőke 1992, 260, 38. t. 1. 

7. Gyűrűk • 9. sz. második fele 
Pajzsosán kiszélesedő fejű, ún. 
blucinai típusú lemezgyűrűk: 

a. Pajzsosán kiszélesedő fején öt na
gyobb, trébelt dudor, melyeket hason-
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ló, kisebb pontokkal vettek körül és 
kötöttek össze egymással. Végül az 
egész díszített mezőt is trébelt pontsor 
keretezte. 
Garabonc, Ófalu I. 16. sír 
pajzsos fej: 1,6x1,2 cm 
TGYM.R.94.399.2. 
Szőke 1992, 4. t. 2. 

b. A fentihez hasonló trébelt díszítés
sel, de itt a középső dudor kilyukadt. 
Esztergályhorvati, Alsóbáránd-puszta 
115. sír 
2,2x2,1 cm 
BM.R.GYN.2000.1.34. 

с A pajzsos fejen négy trébelt dudor, 
trébelt pontsorokkal kerítve és egy
mással összekötve. A középső dudor 
hiányzik, helyén a pontsorok kereszt 
alakban kötik össze egymást. 
Esztergályhorvati, Alsóbáránd-puszta 
29. sír 
1,9x1,8 cm 
BM.R.GYN.2000.1.33. 

8. Gyűrű • 9. sz. második fele 
Zárt bronz gyűrű, téglalap alakúra ka
lapált fejjel, rajta két sorban beütött 
pontkördísz. 
Garabonc, Ófalu I. 41. sír 
1,9x1,7 cm 
TGYM.R.94.404.1. 
Szőke 1992, 225, 12. L 2. 

9. Gyűrű • 9. sz. 
Bordázott díszű bronz pántgyűrű. 
Esztergályhorvati, Alsóbáránd-puszta 
146. sír 
1,8x0,4 cm 
BM.R.GYN.2000.1.36. 

10. Lemezdíszek • 9. sz. 
Aranyozott bronz csüngő. Kör és ket
tős kör alakú, aranyozott bronz lemez
díszek, középen félgömb fejű szegecs
csel átütve, két darab. 
Esztergályhorvati, Alsóbáránd-puszta 
124. sír 
1,5-2,7x1,2-1,8 cm 
BM.R.GYN.2000.1.28. 

11. Csörgő • 9. sz. 
Öntött bronz csörgő, alsó felén bordás 
dísz és keskeny nyílás. 
Esztergályhorvati, Alsóbáránd-puszta 
112. sír 
3,2x2,1 cm 
BM.R.GYN.2000.1.32. 

12. Gyöngysorok • 9. sz. 
a Sötét- és világoskék, sárga, fehér 
egyes gyöngyök mellett egy ún. 
arany fóliás rúdgyöngy darabja, egy 
kék alapú, fehér keretes, piros körbe 
foglalt kék mozaik-szemesgyöngy és 
egy feketés kék alapú, fehérrel kerete
zett világoskék szemes gyöngy, ca. 
200 db 
Zalavár, Vársziget 85/95. Sír 
0,2-1,5 cm 
MNM.K.2002.1.132.Z. 

b. Sötét- és világoskék, fehér, sárga, 
zöld egyes gyöngyök mellett zöld ala
pú, világoskék keretbe foglalt piros 
szemű mozaik-szemesgyöngy, két kék 
fújt gyöngy, egy piros alapon fehér 
szemes gyöngy és több sárga fonatos 
fekete gyöngy, ca. 300 db. 
Zalavár, Vársziget 86/95. sír 
0,2-1,7 cm 
MNM.K.2002.1.133.Z. 

c. Sötét- és világoskék, sárga, fehér 
egyes gyöngyök mellett egy piros 
hengeres gyöngy töredéke, egy há
romtagú aranyfóliás rúdgyöngy és két 
sárga spirálfonatos fekete hengeres 
gyöngy, ca. 200 db. 
Zalavár, Vársziget 3/96. sír 
0,1-1,5 cm 
MNM.K.2002.1.134.Z. 

d. Zöld, kék, fehér egyes gyöngyök 
mellett egy kék alapon piros keretes 
sárga szemű mozaik-szemesgyöngy, 
egy bikonikus, áttetsző sárgás gyöngy, 
több két és háromtagú kék rúdgyöngy, 
összesen 87 db. 
Esztergályhorvati, Alsóbáránd-puszta 
254. sír 
0,2-1,5 cm 
BM.R.GYN.2000.1.27. 

e. Erősen korrodált felületű, kék, több
tagú rúdgyöngyök és egyes gyöngyök 
mellett egy világoskék fújt üveg
gyöngy, egy zöld alapú mozaik 
szemesgyöngy töredéke és több kes
keny, hengeres kék gyöngy. 33 db. 
Esztergályhorvati, Alsóbáránd-puszta 
140. sír 
0,3-2,3 cm 
BM.R.GYN.2000.1.25. 

f. Korrodált felületű, kék, többtagú 
rúdgyöngyök és egyes fehér és kék 
gyöngyök mellett három kék alapú, 
piros keretes, sárga-piros sakktábla és 
napsugárdíszes mozaik-szemes
gyöngy és egy nagyobb sötétkék-ala
pon fehér keretes kék szemű 
szemesgyöngy. 27 db. 
Esztergályhorvati, Alsóbáránd-puszta 
253. sír 
0,3-2 cm 
BN.R.GYN.2000.1.26. 

g. Sötétkék, fehér és sárga egyes 
gyöngyök mellett többtagú sötétkék és 
zöld rúdgyöngyök, egy sötétkék és 
egy áttetsző fehéres fújt üveggyöngy 
továbbá egy korong alakú vízzöld 
gyöngy. 
50 db 
Alsórajk, Határi-tábla 21. sír 
0,2-3 cm 
GM.R.2000.73.3. 
Szőke 1996, 139-140, 30. t. 8, 41. t. 7. 

13. Edények • 9. sz. 
a. Vörösesbarna, apró fehér tört ka
viccsal soványított, kézi korongolt, 
fordított kúp alakú tálka, fényezett fe
lületű, díszítetlen. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 142/99. objektum 
6,3x19,5x14,6 cm 
MNM.K.96.56.1.Z. 

b. Feketésbarna, csillámos homokkal 
soványított, kézi korongolt, tojásdad 
edény, erősen kihajló, lekerekedő szé
lű peremmel. Az edény felső kéthar
mada díszített: közvetlenül a perem 
alatt egyes hullámvonal, alatta szűk 
közökkel körbefutó csigavonal-díszí
tés, amit egy széles, mély nyomot ha
gyó fadarabbal karcoltak be. 
Zalavár, Vársziget, Parkoló-Kápolna 
25/96. objektum 
15x10,5x16,3 cm 
MNM.K.2002.1.131.1.Z. 

c. Világosbarna, érdes homoksoványí-
tású, kézi korongolt, tojásdad edény 
vízszintesen kihajló, függőlegesen le
vágott szélű peremmel. Az edény 
egész felületét beborítja egy négyfogú 
fésűvel behúzott, egymáshoz szorosan 
illeszkedő, vízszintes vonalkötegek
ből álló díszítés. 
Zalavár, Vársziget, VS 106/2 szelvény 
E85. objektum nyugati és északi gö
dör 
16x10,5x17,3 cm 
MNM.K2001.1.91.1.Z. 
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П. vitrin 
Katonák és köznépi férfiak 
Mosaburg/Zalaváron 

1. Tűzcsiholó • 9. sz. második fele 
Ún. nagymorva típusú tűzcsiholó és 
tűzkövek. Tűzacél szalagszerű testtel, 
kétszeresen meghajlított karokkal, 
mellette három kovakő darabbal. 
Garabonc, Ófalu I. 60. sír 
8,6x14 cm 
TGYM.R.94.408.1. 
Szőke 1992, 236, 22. t. 2-6. 

2. Agancs „sótartók" • 9. sz. köze
pe-második fele 
Gímszarvas agancsának villás elága
zásából kivágott „sótartók": 
a. Előlapján kettős vonalkeret zeg-
zugvonalas dísszel, képmezőben egy
mással szembenálló, tátott szájú, 
négylábú fantázialények. 
Esztergalyhorvati, Alsóbáránd-puszta 
96. sír 
7,5x11 cm 
BM.R.GYN.2000.1.43. 

b. Előlapján kettős vonalkeret X-
motívumokkal, képmezőben négylábú 
élőlények és madarak sekélyen bemé
lyedő, elmosódó karcai, közöttük kö-
zéptájt (utólag?) erőteljesebben bemé
lyítve egy latin és egy görögkereszt. 
Zalaszabar, Dezső-sziget 68. sír 
7,8x10,6 cm 
BM.R.GYN.2000.1.42. 
Müller 1992, 307, Taf. 74-76. 

3. Fésű • 9. sz. 
Két agancsléccel és négy vasszeggel 
összefogott, befűrészelt fogú agancs
lapokból összeállított, egyoldalas fé
sű. Az agancsléceket bekarcolt X-
vonalakkal háromszög alakú mezőkre 
osztották, amelyeket párhuzamos vo-
nalkákkal töltöttek ki. A fésű „háta" 
hullámos, a hullámhegyek alatt kerek, 
átfúrt lyukkal díszítve. 
Alsórajk, Határi-tábla 18. sír 
9,2x14 cm 
GM.R.2000.65.2. 
Szőke 1996, 133, 26. t. 1, 41. t 1. 

4. Szíj végek • 9. sz. 
a. Díszítetlen, U-alakú, vas szíjvég, 
felső végén árokszeraen kimélyített 
sávban három szegeccsel. 
Esztergalyhorvati, Alsóbáránd-puszta 
39. sír 
4,4x2,8 cm 
BM.R.GYN.2000.1.40. 

b. Rövid, U-alakú, vas szíjvég. Elő
lapján a három szegecs vörösréz le
mezzel fedett, árokszerű mélyedése 
felett és alatt vékonyan bekarcolt, 
niellóval kitöltött vonalkák halszálka 
motívumot alkotnak. Alattuk három
szögbe rendezve három félgömbös 
dudor, közöttük vonalkázással kitöl
tött, félköríves sáv és egy erőteljeseb
ben bemélyedő X-motívum. A szíjvég 
széle apró félkörös karéjokkal tagolt. 
Alsórajk, Határi-tábla 25. sír 
3,8x2,6 cm 
GM.R.2000.76.4. 
Szőke 1996, 142, 32. t. 6, 42. t. 1. 

5. Övcsatok • 9. sz. 
a. Vas övcsat ovális csatkerettel és 
vaslemezből hajlított, négyszögletes 
csattesttel, amit egy szegeccsel erősí
tettek az övhöz. 
Alsórajk, Határi-tábla 25. sír 
3,5x2,5 cm 
GM.R.2000.76.3. 
Szőke 1996, 142, 32. t. 5, 42. t. 4. 

b. Vascsat, D-alakú csatkerettel. 
Garabonc, Ófalu I. 16. sír 
3,5x12 cm 
TGYM.R.94.399.3. 
Szőke 1992, 212, 4. t. 10. 

c. Vascsat, négyszögletes csatkerettel, 
a csatpecek vége legörbített. 
Esztergalyhorvati, Alsóbáránd-puszta 
203. sír 
3,5x3,2 cm 
BM.R.GYN.2000.1.38. 

d. Vascsat, trapéz alakú csatkerettel. 
Garabonc, Ófalu I. 8. sír 

3x12,4 cm 
TGYM.R.94.398. 1. 
Szőke 1992, 208, 2. t. 1. 

e. Lyra alakú bronz csat, pecek nélkül. 
Esztergályhortváti, Alsóbáránd-puszta 
277. sír 
2,5x2,8 cm 
BM.R.GYN.2000.1.39. 

f. Négyszögletes bronz csat, pecek 
nélkül. 
Garabonc, Ófalu П. 6. 
2,5x1,9 cm 
TGYM.R.94.414.2. 
Szőke 1992, 246, 31. t 1. 

6. Nyílhegyek • 9. sz. 
a. Köpűs, vas, fűzfalevél alakú. 
Garabonc, Ófalu I. 22. sír 
11,8x1,8, köpű átm. 1,2 cm 
TGYM.R.94.400.1. 
Szőke 1992, 215, 7. t. 2. 

b. Köpűs, vas, fűzfalevél alakú. 
Garabonc, Ófalu I. 75. sír 
12,2x1 cm 
TGYM.R.94.410.1. 
Szőke 1992, 241, 26. t. 6. 

с Köpűs, vas, trapezoid. 
Garabonc, Ófalu I. 75. sír 
9,5x1,2 cm 
TGYM.R.94.410.3. 
Szőke 1992, 241. 26. L 5. 

d. Köpűs, vas, rombikus. 
Garabonc, Ófalu I. 22. sír 
9,7x2,2, köpű átm. lem 
TGYM.R.94.400.2. 
Szőke 1992, 215, 7. t. 1. 

7. Sarkantyúk • 9. sz. 
a. Lemezes szíjbefogós sarkantyúpár. 
A sarkantyú U-alakú szárai a haszná
latnak megfelelően enyhén aszimmet
rikusak, oldalnézetben egyenes, szá
rak metszetben háromszög alakúak, a 
tüske rövid, hengeres. Az ötszögletű 
lemezes szíj szorítót két-két félgömbös 
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fejű, gyöngydróttal koszorúzott sze
gecs erősítette a szíjazathoz (9. sz. kö
zepe). 
Alsórajk, Határi-tábla 5. sír 
14x6-6,5 cm 
GM.R.2000.57.7. 
Szőke 1996, 127, 19. t. 1-2. 

b. Csatos szíjbefogós sarkantyúpár 
lábszártekercs szerelékeivel. Az U-
alakú szárak enyhén aszimmetrikusak, 
oldalnézet egyenes, átmetszet három
szög alakú, az egyik szárat rézforrasz-
szal megjavították. A rövid, hengeres 
tüskét ugyancsak rézforrasszal szege
cselték a sarkantyú szárába. A szárak 
végét csatkeret alakúra kovácsolták, 
kis vaslemezből négyszögletes csat
testet hajlítottak, amit háromszög 
alakba rendezve három szegeccsel 
fogtak a szíjazathoz. A lábszártekercs 
csatja négyszögletes csatkeretű, csat
teste négyszögletes vaslemezből hajlí
tott, két szegecs fogja a szíjhoz. A dí
szítetlen szíjvég nyújtott U-alakú, fel
ső végén vörösréz alapon négy sze
gecs, amelyeket a rézlemezbe trébelt 
gyöngydrót-koszorú keretez. A bújta
tó feje ovális, díszítetlen, teste négy
szögletes (9. sz. első fele-közepe). 
Garabonc, Ófalu I. 70. sír 
Sarkantyú 17,5x9, csat 5,6x4,5, szíj
vég 4x2,5, bújtató 3,4x2,5 cm 
TGYM.R.94.409.1-4. 
Szőke 1992, 239, 24. t. 1-8. 

c. Lemezes szíjbefogós sarkantyúpár. 
A szárak V-alakban enyhén szétáll-
nak, oldalnézet egyenes, metszet há
romszög alakú. A tövis rövid, henge
res. Az ovális lemezes szíjbefogót egy 
szegecs fogta a sarkantyú szíjához. A 
sarkantyút méretei alapján gyermek 
viselhette. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 476. sír 
11x6 cm 
BM.R.GYN.2000.1.70. 

8. Vaskések • 9. sz. 
a. Erősen csapott háttal, hegy felé fel
húzott éllel, középső állású nyéllel. A 
széles penge egyik oldalán vércsator
na. 
Alsórajk, Határi-tábla 19. sír 
20,8x2,8 cm 
GM.R.2000.66.1. 
Szőke 1996, 134. 17. t. 11. 

b. Egyenes háttal, hegy felé felhúzott 
éllel, középső állású nyélnyúlvánnyal. 
Alsórajk, Határi-tábla 29. sír 
22x2,3 cm 
GM.R.2000.80.1. 
Szőke 1996, 145, 35. t. 10. 

9. Lándzsa • 9. sz. első fele 
Szárnyas vaslándzsa. Keskeny, fűzfa-
levél alakú pengével, háromszög ala
kú, a köpűből kikovácsolt szárnyak
kal. 
Zalakomár, Kápolna-puszta 
41,5x3, szárnyak közötti távolság 6,5, 
köpű átm. 2,8 cm 
BM.R.65.392.1. 

10. Borotvák • 9. sz. 
a. Trapéz alakú vaslemez tokban. 
Garabonc, Ófalu П. 15. sír 
9x1,2-2,3 cm 
TGYM.R.94.419.1. 
Szőke 1992, 251, 33. t. 1. 

b. Közel négyszögletes vaslemez tok
ban. 
Garabonc, Ófalu I. 49. sír 
10,2x2,7 cm 
TGYM.R.94.407.1. 
Szőke 1992, 229, 15. t. 1. 

c. Enyhén trapéz alakú vaslemeztok
ban, az erősen ívelt hátú penge kinyúlt 
a tokból. 
Garabonc, Ófalu I. 55. sü
li,5x2,5-4,2 cm 
TGYM.R.94.429.4. 

11. Harci kés és fatokjának vasalása 
9. sz. 
a. Rövid harci kés (Sax). Egyenes, vé
ge felé enyhén ívelt háttal, széles, 
mindkét oldalán vércsatornás pengé
vel, középső állású nyélnyúlvánnyal. 
Garabonc, Ófalu 1. 55. sír 
31x3,7 cm 
TGYM.R.94.470.4. 
Szőke 1992, 232, 18. t. 2. 

b. Un. balti szerkezetű késtok vas kop
tatója, V-alakban visszahajlított, vé
kony vaspántból készült, két vas sze
geccsel erősítették a fa hüvelyhez. 
Garabonc, Ófalu I. 55. sír 
9x3 cm 
TGYM.R.94.470.6. 
Szőke 1992, 232, 18. t. 2. 

12. Kard • 9. sz. eleje-első fele 
Bizánci típusú, kétélű vaskard, a kard
hüvely vas szerelékeivel. A penge a 
középtengely felé kissé megvastago
dik, hegy felé fokozatosan szűkül, a 
pengetőnél megvastagodik. A marko
lat másodlagos, az elsőre csak a mar
kolatnyúlványon lévő két szeglyuk 
utal. A markolatgomb vaslemezből 
kovácsolt, lapított gömb, ami két fél
gömbből rézforrasszal összefogott, s 
négyszögletes nyúlványban folytató
dik a keresztvas felé. A keresztvas 
szintén vaslemezből kovácsolt, vörös-
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réz forrasszal összefogott, a markolat
gomb felé pedig ugyancsak négyszög
letes nyúlványban végződik. A kard
hüvely torkolatát U-alakú kivágással 
ellátott négyszögletes vaslemez védte, 
a koptató pedig U-alakúra hajlított vé
kony vaslemezből készült, amit a fel
ső végén egy további vékony vaspánt
tal fogtak össze. 
Garabonc, Ófalu I. 55. sír 
84x13,5, keresztvas 8 cm 
TGYM.R.94.470.5. 
Szőke 1994, 34. á. 

13. Koporsókapcsok • 9. sz. 
L- és karikafejű, négyszögletes átmet
szeni vasszegek és ácskapcsok, tizen
négy darab. 
Esztergalyhorvati, Alsóbáránd-puszta 
291. sír 
12x2,0-6,5x2,5 cm 
BM.R.GYN.2000.1.44. 

14. Edények • 9. sz. második fele 
a. Vörösesbarna, finom homokkal so-
ványított, kézi korongolt, bikónikus, 
mély tálka, a vállból kihajtó, rövid, le
kerekedő szélű peremmel és tömör 
talpkoronggal, fényezett, díszítetlen 
felülettel. 
Alsórajk, Határi-tábla 27. sír 
8x11,5-12,0x8 cm 
GM.R.2000.78.1. 
Szőke 1996, 143, 34. t. 2, 45. t. 1. 

b. Világosbarna, finom homokkal so-
ványított, kézi korongolt, hordótestű 
edény ívesen kihajtó, elvékonyodó 
szélű peremmel. A perem belső olda
lán ferde fésűbeszurkálások, vállán 
két hullámvonalköteg között ugyan
csak ferde fésűbeszurkálások, amelye
ket háromfogú, fésűszerű eszközzel 
vittek az edény felületére. Az edény 
alján „Delle" és egy fa alátét erezeté
nek lenyomata. 
Garabonc, Ófalu I. 32. sír 
11-12x12x6,6 cm 
TGYM.R.94.454.1. 
Szőke 1992, 219-220, 10. t. 1, 59. t. 2. 

с Világosbarna, sötétebb foltokkal, fi
nom, kissé csillámos homokkal sová-
nyított, kézi korongolt, bikónikus 
edényke, erősen kihajtó, függőlegesen 
levágott szélű peremmel. Az edény 
nyaktörésén és vállán hullámvonalkö
teg, a hastörésnél vízszintes vonalkö
teg, négyfogú, fésűszerű eszközzel be
karcolva. 
Zalavár, Vársziget, VS 106/4. szel
vény, DNy-i negyed, alsó rétegből és 
a W85. objektum, kő környékéről elé
került cserepekből rekonstruálva 

9,5x11,2-11,6x6,4 cm 
MNM.K.2001.1.93.1.Z. 

III. vitrin 
Női ékszerek és férfi viselet tárgyai 
Zalaszabar, Borjúállás-szigetről 

1. Függőpár - fotóreprodukció 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 
BM.R.GYN.82.4.1. 

2. Függőpárok • 9. sz. második fele 
Szőlőfürtös függőpárok: 
a. Aranyozott ezüst függőpár, a fordí
tott tojás alakú karika alsó végén és 
vele átellenben gyöngydrót keretben 
granulált koszorú, a két dísz között, az 
alsó karikaívet négy gyöngydrót díszí
ti, alul, középen kétoldalas granulált 
szőlőfürt csüngő található. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 123. sír 
2,4x1,4 cm 
BM.R.GYN.2000.1.54. 

b. Az ovális karika végén és vele átel
lenben két gyöngydrót között granu
lált koszorúcska, a karikaív alsó felén 
négy gyöngydrót, alján kétoldalas, 
granulált szőlőfürt csüngő. Az aranyo
zás nyomai jól felismerhetők. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 140. sír 
átm. 3,4-2,2, 3,6-1,9 cm 
BM.R.GYN.2000.1.53. 

c. Az ovális karika végén és vele átel
lenben két gyöngydrót között granu
lált koszorúcska, a karikaív alsó felén 
négy gyöngydrót, alján kétoldalas, 
granulált szőlőfürt csüngő, az egyik 
belső tag hiányzik. Az aranyozás nyo
mai jól felismerhetők. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 140. sír 
átm. 3,2-2,2, 3,1-2,1 cm 
BM.R.GYN.2000.1.52. 

d. A sima, ovális karika végén és vele 
átellenben gyöngydrót keretben gra
nulált koszorúcska, az egyik példá
nyon a karika végén is granulált gömb 
van. A karikaív alján eredetileg kétol
dalas granulált szőlőfürt csüngők vol
tak, mindkét példány hiányos. 

Zalaszabar, Borjúállás-sziget 140. sír 
átm. 3,3-1,8, 2,6-2 cm 
BM.R.GYN.2000.1.51. 
Müller 1994a, VI. t. 4. 

3. Lemezgömbös, filigrán és granu
lált díszű ezüstfüggő -
fotóreprodukció 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 
BM.R.GYN.81.2.1. 

4. Övdísz - fotóreprodukció 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 395.sír 
BM.R.GYN.82.6.1. 

5. Fülkarikák • 9. sz. második fele 
Karantán típusú lemez és üveggyöngy 
csüngős fülkarikák: 
a. Vékony bronzhuzalból készített 
ovális karika, az ív alján hurokban 
végződő nyúlvánnyal, amelyre két 
préselt, peremes szélű, összeforrasz
tott gömbdíszt húztak, a hurokhoz egy 
huzalból tekercselt, gömbben végződő 
csüngő csatlakozik. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 394. sír 
6,8 cm 
BM.R.GYN.2000.1.61. 

b. Vékony bronzhuzalból készült, az 
alsó íven három hurokkal ellátott kari
ka, a hurkokba kapcsolódó villás el
ágazású, hat üveggyönggyel díszített 
csüngő, amelynek a végéhez egy hur
kos végű, sodrott huzalból készített 
tag csatlakozik. Az egyik darab hiá
nyos. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 85. sír 
6,5 cm 
BM.R.GYN.2000.1.60. 
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6. Függőpár • 9. sz. második fele 
Vékony ezüst huzalból készített ovális 
alakú karika, két oldalán nyújtott 
gömb alakú, granulált díszű lemez
gömbökkel, alján középen két, felfelé 
ill. lefelé néző, ugyancsak nyújtott 
gömb alakú, granulált és filigrán díszű 
lemezgömbbel, tetejükön tagolt ezüst 
félgömb díszítéssel. 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
311. sír 
3,3x2,2 cm 
BM.R.GYN.2000.1.20. 

7. Gyűrű • 9. sz. második fele 
Az ezüst lemezből készült karika fejét 
eredetileg öt, kereszt alakban felfor
rasztott gyöngydrót keretezésű préselt 
félgömb alkotta, amelyek érintkezési 
pontjainál négy gyöngy drót keretezé
sű granulációs gömb van. Az egyik 
félgömb sérült, egy másik hiányzik. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 140. sír 
2 cm 
BM.R.GYN.2000.1.58. 

8. Díszgomb • 9. sz. második fele 
Két bronzlemezből préselt félgömbből 
összeforrasztott, nyomott gömb alakú 
gomb, az aranyozás nyomaival. Felü
letét poncolt hátterű palmetták díszí
tik. A kör alakú fül hiányos. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 167. sír 
2,4x2 cm 
BM.R.GYN.2000.1.56. 

9. Csörgő • 9. sz. második fele 
Két félgömbből összeforrasztott bronz 
csörgő, felső felén áttört díszítéssel, 
alsó részén kereszt alakú nyílással, te
tején drótból hajlított füllel. 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
129. sír 
BM.R.GYN.2000.1.28. 

10. Nyakláncok • 9. sz.. 
a. Egy kék alapú millefiori gyöngy, öt 
db kék Ш. sárga nyomott gömb alakú, 
egy-egy fehér és kék többtagú és egy 
barna bikonikus pasztagyöngy. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 95. sír 
0,2-2,2 cm 
BM.R.GYN.2000.1.62. 

b. Hét db részben fóliás, többtagú rúd-
gyöngy és száznyolc db kék, zöld, sár
ga és fehér színű, nyomott gömb, ko
rong vagy henger alakú pasztagyöngy. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 111. sír 
0,2-1,6 cm 
BM.R.GYN.2000.1.63. 

с Kilenc db részben fóliás, többtagú 
rúdgyöngy és százkilenc db kék, sárga 
és fehér színű, nyomott gömb, korong 
vagy henger alakú pasztagyöngy. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 123. sír 
0,2-1,6 cm 
BM.R.GYN.2000.1.64. 

d. Négy db sárga, négy db kék gyűrű 
alakú, egy kék henger alakú, egy kék 
oktaéderes, nyolc kék tagolt testű, 
négy arany színű, tagolt testű, kettő fe
hér tagolt testű, kettő zöld alapon sár
ga spirális díszű üvegpaszta gyöngy és 
egy db millefiori gyöngyből álló, ösz-
szesen huszonhét tagú gyöngynyak
lánc. Némely darab korrodált és ero
dált. 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
253.sír 
BM.R.GYN.2000.1.23. 

11. Kés • 9. sz. 
Rövid, egyenes hátú, keskeny pengéjű 
vaskés, a hosszú nyéllemezre három 
vasszegeccsel koncentrikus körökkel 
díszített csontlemezeket rögzítettek. A 
csontlemezek kopottak, hiányosak. 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
38. sír 
16,6x1,1 cm 
BM.R.GYN.2000.1.45. 

12. Pohár (másolat) • 9. sz. második 
fele 
Korongon készített, polírozott felüle
tű, rövid kihajló peremű, vállas, szűk 
talpú pohár. Alsó felén nyers állapot
ban, utólag késsel elvékonyították a 
falát, ezért itt sokszögű. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 193. sír 
10,8x7,9x3,4 cm 
BM.R.GYN.86.12.1. 
Müller 1994b, 72, 3. t. 12. 

13. Övcsatok • 9. sz. 
a. Az ovális karikát és a két szegecs-

lyukkal áttört ötszögletű szíjbefogó le
mezt bronzból egyben öntötték, a csat-
pecek egyenes. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 99. sír 
2,2x1,9 cm 
BM.R.GYN.2000.1.66. 

b. A bronzból öntött, ovális csatkari
kához csatlakozik a négyszögletes, 
dupla szíjbefogó lemez, amelyet két 
szegecs tör át. A csatpecek egyenes. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 337. sír 
3,5 cm 
BM.R.GYN.2000.1.67. 

14. Övdísz • 9. sz. 
Bronzból öntött kisszíjvég, amelynek 
előlapja kettős keretben rövid, a kö
zépső sávban pedig ívelt bordákkal dí
szített, a szíjbefogórészt egy szegecs 
üti át. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 385. sír 
3,3x0,8 cm 
BM.R.GYN.2000.1.68. 
Müller 1994a, Vu. t. 3. 

15. Kés • 9. sz. 
Egyenes hátú, széles pengéjű, hegy fe
lé felhúzott élű, alsó nyélállású vas
kés, széles, kétoldalas vércsatornával. 
Garabonc, Ófalu I. 81. sír 
20x13 cm 
TGYM.R.94.486.1. 
Szőke 1992, 244, 29. t. 7. 

16. Balta • 9. sz. 
A köpú oldallemezei csúcsosan meg
nyújtottak, a penge lefelé enyhén szé
lesedik, éle sérült. A megnyújtott fok
rész szabálytalan kör keresztmetszetű. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 141. sír 
14,5x3,6 cm 
BM.R.GYN.2000.1.69. 
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17. Félholdas alsókarika ívű, láncos-
kas díszű ezüstfüggő 
- fotóreprodukció 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 
BM.R.GYN.82.5.2. 

IV. vitrin 
A kézműves mesterségek emlékei 

1. Szilke • 9. sz. második fele 
a. Világos- és feketésbarna, finom, 
kissé csillámos homokkal soványított, 
kézi korongolt, széles szájú, erős vál
lú, szűk aljú bögre, enyhén kihajló, 
ferdén levágott szélű peremmel, alján 
körbe foglalt, kereszt alakú, plasztikus 
fenékbélyeggel, ami az egész edényal
jat fedi. Az edény felső részén három 
sávban vízszintes vonalköteg, négyfo
gú, fésűszerű eszközzel bekarcolva. 
Ezek alatt egy kis szakaszon 
„gyermekrajz", ügyetlenül bekarcolt 
hullámvonal. 
Garabonc, Ófalu П. 30. sír 
8,5x9,1x5,3-5,5 cm 
TGYM.R.94.435.1. 
Szőke 1992, 257, 36. t. 1, 55. t. 1. 

h Feketésszürke, homokkal soványí
tott, kézi korongolt, hordószerű 
edényke, ívesen kihajló, ferdén levá
gott szélű peremmel. Alján plasztikus, 
kör alakú kiemelkedés, oldalán a pe
rem és váll találkozásánál egyes hul
lámvonal, ami széles közökkel körbe
futó spirálvonalban folytatódik. 
Zalavár, Vársziget, Parkoló 33/94. ob
jektum 
13x9x8 cm 
MNM.K.95.33.27.Z. 

c. Világosbarna, szürke, apró, tört ka
viccsal bőségesen soványított, kézi 
korongolt, enyhén bikonikus bögre, 
vízszintesen kihajló, függőlegesen le
vágott és hornyolt szélű peremmel. 
Vállán és hasán hullámvonalköteg, az 
alsó felén vízszintes vonalköteget fé

sültek be egy háromfogú eszközzel. 
Garabonc, Ófalu II. 21. sír 
9,4x10x6,3 cm 
TGYM.R.94.422.3. 
Szőke 1992, 254, 35. t. 1. 59. t. 3. 

2. Tálak • 9. sz. második fele 
a. Feketésbarna, tört fehér kaviccsal 
soványított, kézi korongolt, bikonikus 
tál, behúzott, belül ferdén levágott 
szélű peremmel. A válltörésen hul
lámvonalköteg, négyfogú, fésűszerű 
eszközzel bekarcolva. Az edény alján 
aszimmetrikusan egy plasztikus négy
szög emelkedik ki, feltehetően egy bo
nyolultabb rajzolatú fenékbélyeg ré
sze. 
Zalavár, Rezes 27 (10/81). sír 
5,8x11-11,5x6,8-7,3 cm 
MNM.K.84.22.4.Z. 

b. Világos szürkésbarna, finom ho
mokkal soványított, kézi korongolt, 
fordított csonkakúp alakú, mély tál, 
közel vízszintesen levágott peremmel, 
oldalán két, lendületesen befésült hul
lámvonalköteg, amit egy ötfogú esz
közzel karcoltak be. 
Garabonc, Ófalu I. 10/3. objektum 
8,8x16,2x8 cm 
TGYM.R.94.437.1. 
Szőke 1992, 265, 39. t. 1. 

3. Palack • 9. sz. közepe-második 
fele 
Sárgás- vörösesbarna, finoman isza
polt agyagból, kézi korongon készült, 
kissé aszimmetrikus palack enyhén 
tölcséres, ferdén levágott szélű szájpe
remmel, nagyobb szemű kavicstöre
dékekkel durvított aljjal. Felülete sza
bálytalanul, gondatlanul fényezett. 
Garabonc, Ófalu П. 14. sír 
13,5x4x7,2 cm 
TGYM.R.94.418.4. 
Szőke 1992, 251, 33. t. 8, 60. t. 2. 

4. Edények • 9. sz. második fele 
a. Feketésbarna, durva szemű homok
kal és kevés tört kaviccsal soványított, 
kézi korongolt, tojásdad fazék erősen 
kihajló, függőlegesen levágott szélű 
peremmel. A vállon három sávban la
posan elnyúló hullámvonalkötegek, 
négyfogú, fésűszerű eszközzel bekar
colva, alján plasztikus fenékbélyeg, 
egy háromszögletűen kivastagodó 
szárú kereszt. 
Zalavár, Vársziget, Parkoló 33/94. ob
jektum 
17-17,5x11,2x7,5-8 cm 
MNM.K.95.33.18.Z. 

b. Sötét szürkésbarna, érdes homokkal 
soványított, kézi korongolt, hordó ala
kú fazék, vízszintesen kihajló, ho
ronnyal tagolt szélű peremmel. A pe
rem vízszintes tetején körbefutó vo
nalköteg, az edény felső kétharmadán 
további öt sávban vízszintes vonalkö
teg, háromfogú, fésűszerű eszközzel 
bekarcolva. 
Zalavár, Vársziget, Parkoló-Kápolna 
25/96. objektum keleti fele. 
19x13x8,8 cm 
MNM.K.2002.1.131.2.Z. 

c. Világosbarna, felső részén feketés
barna, érdes homokkal soványított, 
kézi korongolt, tojásdad edény ívesen 
kihajló, elvékonyodó szélű peremmel. 
A perem és nyak találkozásánál egyes 
hullámvonallal, alatta az alsó harma
dik csigavonallal díszített, amit egy 
széles, mély nyomot hagyó fa eszköz
zel karcoltak be (9. sz. második fele-
10. sz. eleje). 
Zalavár, Vársziget, VS 116. szelvény, 
B2/85. objektum 
17x10x7,3 cm 
MNM.K.2001.1.90.1.Z. 

d. Sárgás- pirosas barna, homokkal 
soványított, kézi korongolt, tojásdad 
edény, rövid nyakáról erősen kihajló, 
rövid perem ferdén levágott és hor
nyolt széllel. Oldalán lapos ívű hul
lámvonalkötegek négy sávban, alul 
egy vízszintes vonalköteg, amit egy 
négyfogú eszközzel karcoltak be. Al
ján az egész felületet fedi egy plaszti
kus körbe foglalt kereszt alakú fenék
bélyeg, mögötte jól látszik a fa alátét 
erezetének nyoma. 
Garabonc, Ófalu П. 7. sír 
12,6x9,5x5,6 cm 
TGYM.R.94.415.2. 
Szőke 1992, 247, 31. L 2, 55. t. 3. 

5. Sarlók • 8. sz. vége-9. sz. eleje 
Fogazott élű, ívesen hajló pengéjű, a 
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nyéllel tompaszöget zár be, három da
rab. 
Zalakomár, Lesvári-dűlő 328, 503. sír, 
Söjtör, Petőfi utca 12. sír 
nyél 11,5-12, penge húr 21-25, széles
ség 2-2,2 cm 
TGYMR.94.181.2, 311.1, 
GM.R.93.4.24. 

6. Vaspántos favödör • 9. sz. 
Ovális szájú, lefelé enyhén szélesedő 
fa vödör dongáit összefogó három vas 
ráf és két négyszögletes függesztő-
fülbe akasztott, horgas végű vas fül. 
Garabonc, Ófalu I. 22. sír 
19x118-14,5x20-16 cm 
TGYM.R.94.436.1. 
Szőke 1992, 215, 7. t. 10. 

V. vitrin 
A kézműves mesterségek emlékei 

1. Edényfül • 9. sz. 
Világos sárgásbarna, finom homokkal 
soványított, fényezett felületű, enyhe 
S-ívben hajló, ovális átmetszeni fül, 
aminek végét stilizált madárfejjé for
mázták. Feltehetően egy kisebb ivó
csanak füle lehetett. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 80/98. objektum 
7x2,5 cm 
MNM.K.96.62.1.1.Z. 

2. Szilke • 9. sz. második fele 
a. Feketésszürke, érdes homoksová-
nyítású, kézi korongolású, tojásdad 
bögre, a vállból kihajló, ferdén levá
gott és hornyolt szélű peremmel. Az 
edény vállán két sávban vonalköteg, 
alatta két sávban vízszintes vonalkö
teg, ötfogú eszközzel bekarcolva. Al
ján plasztikus fenékbélyeg: három 

koncentrikus kör, amelyeket nyolc 
küllő köt össze úgy, hogy a legbelső 
kör belsejét már szabadon hagyja. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 19A3/98. objektum 
12x9-9,3x6,6 cm 
MNM.K.96.58.3.Z. 

b. Feketésbarna, finom homokkal so
ványított, kézi korongolt, hordótestű 
edény, rövid, vízszintesen kihajló pe
remének széle elvékonyodik, belül sí-
kozott. A perem alatt megrepedt az 
edény, a repedés két oldalán két kerek 
lyukat fúrtak, hogy megjavítsák. Az 
edény felső felén három sávban lapos 
ívű hullámvonalköteg, alatta két egy
mással szorosan érintkező sávban víz
szintes vonalköteg, hétfogú eszközzel 
befésülve. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 25A/98. objektum 
14x10x6,5-7 cm 
MNM.K.96.57.1.Z. 

c. Pirosas barna és szürke foltokkal 
tarkított világosbarna, homokkal so
ványított, kézi korongolt, széles szájú, 
erős vállú, szűk aljú, erős S-profilú tál 
ívesen kihajló, ferdén levágott szélű 
peremmel. Az edény felső kétharma
dán tizenkét sávban váltakozva széles 
vonalú vízszintes és hullámvonalköte
geket karcoltak be egy háromfogú 
eszközzel. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 25A/98. objektum 
28-28,5x25-25,5x11,6-12 cm 
MNM.K.96.58.2.Z. 

3. Tál • 9. sz. második fele 
Világosbarna, apró fehér kaviccsal és 
érdes homokkal soványított, kézi ko
rongolt, fordított csonkakúp alakú tál, 
pereme ferdén levágott szélű, belső ol
dalán síkozással. A tál alján keskeny 
talpkorong, díszítetlen oldalán a pe
rem széléből indított és a tál közepéig 
érő hurkafül. A tál aljához közel há
rom helyen szimmetrikusan elhelyez
ve félköríves kivágások. 
Rendeltetése bizonytalan, parázsborí
tó éppúgy lehet, mint sajtkészítésnél 
használt edény. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 111/98. objektum 
14x20x13, fül 7x2,5, áttörés 3,8x5 cm 
MNM.K.96.52.1.Z. 

4. Bögre • 9. sz. második fele 
Világosbarna, kissé csillámos homok
kal soványított, kézi korongolt, tojás
dad bögre, rövid, felálló nyakkal, fer
dén levágott szélű, alig kihajló perem

mel. Az edény vállán vízszintes vonal
köteg, alatta két sávban hullámvonal -
köteg, amit egy háromfogú eszközzel 
karcoltak be. Az edény alján fenékbé
lyeg, egy nagy I-re emlékeztető, kes
keny, hosszú, plasztikus pántdísz. 
Zalavár, Vársziget, Információs Köz
pont 25/98. objektum 
11,5x7,5x5,7-5,5 cm 
MNM.K.96.58.1.Z. 

5. Palack • 9. sz. közepe-második 
fele 
Sárgás- vörösesbarna, finom, kissé 
csillámló homokkal soványított, kézi 
korongolt palack, pereme duzzadt, al
ja keskeny talpkorongon. Felülete ha
nyagul fényezett, csak helyenként lát
szanak a függőleges polírozás nyomai. 
Alján elmosódó fenékbélyeg, a bemé
lyedő „Delle" körül egy plasztikus kör 
és a kettő között négy küllő halvány 
nyomai. 
Zalavár, Rezes 135 (125/82). sír 
22x5x8,5 cm 
MNM.K.84.22.6.Z. 

6. Tálak • 9. sz. második fele 
a. Világosbarna, apró fehér kaviccsal 
soványított, kézi korongolt, fordított 
csonkakúp alakú tál, pereme vízszin
tesen levágva, alja vastag, szögletes 
szélű talpkoronggal megvastagítva. 
Díszítetlen oldalának közepén hurka
fül. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 46/98. objektum, keleti fele 
12,8x19,5x13 cm 
MNM.K.96.53.1.Z. 

b. Feketésszürke, apró fehér kövekkel 
és durvaszemű homokkal soványított, 
kézi korongolt, fordított csonkakúp 
alakú tál, ferdén levágott szélű perem
mel. Egymással átellenben a perem 
fölé magasodik két, az edény oldalá
ból felhúzott, szögletesen áttört fül. A 
perem széle ritkás közökben fésűbe-
szurkálásokkal díszített, oldalán kívül 
egyes vonallal elválasztva két sávban 
hullámvonalköteg, majd két sávban 
vízszintes vonalköteg, egy hatfogú 
eszközzel bekarcolva, belül pedig szé
les egyes spirálvonalat karcoltak be. A 
tál alján plasztikus fenékbélyeg: egy 
kört metsző és annak szélein túlnyúló 
kereszt. 
Zalavár, Vársziget, Információs Köz
pont 25A/98. objektum 
10x20-21x13, fül 7x3, áttörés 2x2,5 
cm 
MNM.K.96.55.1.Z. 
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с. Világosbarna, szürke foltos, na
gyobb, meszes kőtörmelékkel és dur
va homokkal soványított, kézi koron
golt, széles, lapos, fordított csonkakúp 
alakú tál, vízszintesen levágott perem
mel. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 43/98. objektum északi fele, -60 
cm mélyen 
3,8x23x18 cm 
MNM.K.96.54.1.Z. 

VI. vitrin 
A kézműves mesterségek emlékei 

1. Orsógombok • 9. sz. 
a Világosbarna, bikonikus, díszítetlen 
1,4x3,2 cm 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
317. sír 
BM.R.GYN.2000.1.50. 

b. Világosszürke, bikonikus, díszítet
len 
2x3,2 cm 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
267. sír 
BM.R.GYN.2000.1.49. 

c. Pirosas barna, fekete foltos, aszim
metrikusan bikonikus, díszítetlen. 
2x2,8 cm 
Alsórajk, Határi-tábla 21. sír 
GM.R.2000.73.6. 
Szőke 1996, 140, 30. t. 1, 41. t 6. 

2. Agancs • 9. sz. 
Gímszarvas agancsdarabja a koponya
tető egy részével. Vágás és fűrészelés 
nyomaival, agancstárgyak készítésé
hez nyersanyagként szolgált. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 25/98. obj. 
Kb. 26 cm 
MNM. K.leltározatlan 

3. Nyüst • 9. sz. 
Függőleges rendszerű szövőszéken a 
felső henger helyén a láncfonalak el
osztására szolgáló alkatrész, amit 
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hosszában kettéfűrészelt agancsból 
készítettek. Külső, félköríves felületé
be 61 mély árkocskát véstek, belseje 
vályús kiképzésű. A 26. és 28. árkocs-
kánál bekarcolt jel látható. 
Zalaszabar, Borjúállás-sziget 15/83. 
objektum 
19,6x3,9x2-3,6 cm 
BM.leltározatlan 
Müller 1994a, Vu. t. 2. 

4. Tűtartók • 9. sz. 
a. Díszítetlen csont tűtartók, madár 
lábszárcsontból, öt darab. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont, Esztergályhorváti, Alsóbáránd-
puszta 217. sír 
5-9,6x0,7-1,2 cm 
M N M . K . 9 6 . 6 5 . 1 - 2 . Z , 
BM.R.GYN.2000.1.44. 

b. Egész felülete sűrűn bevagdalt hal
szálka- és hálómintával. 
Esztergályhorváti, Alsóbáránd-puszta 
217. sír 
7,1x1 cm 
BM.R.GYN.2000.1.47. 

c. Vaslemezből hajlított henger, egyik 
vége kerek lemezzel lezárva, másik 
végére egy ugyancsak vaslemezből 
hajlított hengeres kupakot húztak. A 
tűtartó felületét az esztergályozott dí-
szű, csont tűtartók mintájára vízszin
tes vonalkötegekkel és közöttük háló
mintával díszítették. A Karoling-biro
dalomból származó, import áru (9. sz. 
első harmada). 
Garabonc, Ófalu I. 1. sír 
9,4x1,2 cm 
TGYM.R.94.397.2. 
Szőke 1992, 205-206, 1. t. 4. 

5. Fésűk • 9. sz. 
a. Kétoldalas csontfésű agancsból vá
gott szorító lemeze szeglyukakkal és a 
különböző vastagságú fésűfogaknak 
megfelelő befürészelésekkel. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 67E/98. objektum 

7,7x1,4 cm 
MNM.K.96.63.2.Z. 

b. Egyoldalas fésű agancsból vágott 
lemeze, befűrészelt fogakkal, felső vé
gén hullámosan kiképzett, a hullámok 
alatt kerek lyukkal. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 105E/98. objektum, metszetfal
ban 
4,1x2,4 cm 
MNM.K.96.64.2.Z. 

6. Sótartók • 9. sz. második fele 
a. Agancs sótartó előlapjának fele, 
gímszarvas agancsának villás elágazá
sából kivágva. Az előlap szélén négy 
sávban apró plasztikus rombuszokból 
alkotott keretminta, a képmezőben 
egy madár finoman vonalakkal bekar
colt ábrája. A madár oldalnézetben, 
szeme pontkör, fején apró vonalkák 
jelzik a tollpihéket, nyakán három 
sávban apró vonalakkal kitöltött sza
lagdísz, a testén kis pontok és vonal
kák jelzik a tollazatot, míg a csukott 
szárny tollait egymásba rajzolt három
szögek alkotják. Vele szemben egy 
hasonló madár állhatott, egy kereszt 
vagy életfa két oldalán. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 48/98. objektum 
11,5x4,5 cm 
MNM.K.2002.1.135.Z. 

b. Közel ép agancs sótartó, gímszar
vas agancsának villás ágából. Hátlapja 
sima, előlapján két vonallal határolt, 
zeg-zug-vonalas szalagdísz keretezte 
a képmezőt, amiben egyszerű vona
lakkal két egymással szembenálló 
négylábút ábrázoltak. Testüket zeg-
zug-vonallal töltötték ki, fejükre fél
hold alakú szarvat rajzoltak, farkuk 
vége legyezőszerűen szétnyílik. A két 
állat között két, lábaik alatt egy-egy, a 
bal oldali háta fölött pedig még egy, 
összesen öt kereszt, egymással szem
befordított háromszögekből szerkeszt
ve. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 19A3/98. objektum 
7x10,8 cm 
MNM.K.2002.1.136.Z. 

с Közel ép agancs sótartó, gímszarvas 
agancsának villás ágából. Előlapon 
ferde vonalkázással kitöltött kettős 
vonalú kereten belül hálóminta apró 
vonalkázásokkal kitöltött kettős vona
lú szalagból, mindegyik „hálószem" 
belsejében egy mélyen beütött pont
dísszel. A hátlapon több rétegben egy
más fölé karcolva kisebb és nagyobb, 
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szarvas- vagy kecskeszerű és szarvat-
lan négylábú állatok és egy kiterjesz
tett szárnyú madár. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 90/98. objektum 
9,3x8 cm 
MNM.K.2002.1.137.Z. 

7. Agancsdarabok • 9. sz. 
Gímszarvas agancsának egyenes sza
kasza, mindkét vége levágva, nyers
anyag egy agancseszköz készítéséhez 
és egy szarvasagancs hegyes vége, 
nyersanyag-maradvány. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 25A - 25A1/98. objektum 
15x3,2 és 9x2,5 cm 
MNM.K.leltározatlan 

8. „Bogozok" • 9. sz. 
Szarvasagancs egyik hegyes ágvége, 
szélesebb végén megfaragva, kerek 
lyukkal átütve, ill. egy hegyes végén 
hétlapúra nagyolt, szélesebb végénél 
körbefutó bemélyítéssel, két darab. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 62B1/98. és 99/98. objektum 
16x2,2 és 14,5x3 cm 
MNM.K.99.66.1-2.Z. 

9. Arak • 9. sz. 
Kis- és nagyemlős lábszárcsontjából, 
halcsontból kialakított hegyes szerszá
mok, feltehetően elsősorban bőrmeg-
munkálásoz, hat darab. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont különböző objektumai 
8-13x1,1-3 cm 
MNM. K.leltározatlan 

10. Csont „korcsolyák" • 9. sz. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 36/98. és 42C/98. objektum 
22x4-5 cm 
MNM.K.96.60.1.Z. 

12. Félkész sótartók • 9. sz. 
Gímszarvas agancsának Y-alakú el
ágazásából, az ágak végén vágásnyo
mokkal, amiből a szivacsos belső részt 
részben már eltávolították, egy eset
ben pedig már a felületi gyöngyöket is 
lecsiszolták, három darab. 
Zalavár, Vársziget, Információs köz
pont 43/98, 68A/98, 19A3/98. objek
tum 
11-13x12,5-23 cm 
MNM.K.96.63.1-96.64.1.Z. 

Ajtókeret (másolat) • 9-11. sz. 
9. századból származó ajtókeret (ké
sőbb küszöbkő) töredéke, 1070-80 kö
rüli átfaragással. Három darabra tört, 
szalagfonattal díszített szárkő. Az 

elülső sík nagyobb részén geometri
kus rajzú, Karoling-kori fonatfríz: 
koncentrikus körpárok kereteit sora. A 
nagy körök egymással és a kerettel 
összehurkolva. A kicsik átlósan átfű
zött szálak hurkaiból alakulnak, ezért 
két oldalt nyitottak. Ugyanezek a szá
lak a következő körközéppontban ke
reszteződnek. A körpárok száma 10 
(4+3+3). A jobb szélen üres félkör. A 
díszítés mindkét végén lezárul. A sza-
lagfonatot a két barázda három, nagy
jából egyenlő csíkra osztja, lapos fara
gása rendkívül gyakorlott, magas szín
vonalú mesterségbeli tudásra vall. 
A kő felső síkja gondosan csiszolt, raj
ta antikva betűkkel áll az Árpád-kor
ban bevésett felirat: QVERENS 
INVENTO PVLSANS H[I]C 
GAVDET APerTO, bibliai szöveg 
(=qui quaerit, invenit; et pulsanti 
aperietur: Máté 7, 8; Lukács 11, 10, 
magyarul: a kereső a találásnak, a ko
pogtató a megnyílásnak örül itt). A 
mintegy 4 cm magas betűk ék alakúan 
vésettek, végükön háromszög alakban 
szélesednek ki. A felirat mögött ferde 
levesesek. Az eredetileg egyetlen kő 
mindkét faragott oldalán közép felé 
erős kopást mutat, mintha lecsiszolták 
volna, ami hosszabb ilyen irányú 
igénybevételt bizonyít. Anyaga finom 
szemcséjű salzburgi fehér márvány, 
mely egyes helyeken, pl. a nagyobbik 
kő törésfelülete körül vörösen elszíne
ződik. 
Zalavár 

Kb.35xl9xl8 cm 
Tóth 1990, Kat. no. 24, 8. kép 

Arpád-kor 
A kapu melletti falon - balra 

Díszített kőlaptöredék (másolat) 
1070-80 körül 
Törés balra. Az ép rész háromfelé rö
vid nyúlvánnyal toldott négyszög. 
Benne fonatkör és hozzáhurkolt, kö
rülvájt keret, széles középrészű, hár
mas szalagból. A négyszögszegély és 
a belső keretoldalnak megfelelő szé
lességű nyúlványok síkja egységes, si
ma. A fonatszögletekben egy-egy ki
felé növő, peremes tövű félpalmetta-
pár. A félpalmetták háromujjúak. Há
tukból két-két ujj nő ki. A fonatkörben 
nyúlra csapó sas ábrázolásának részle
te: Az emelt szárnyú madár lába a fu
tó nyúl farát éri. A madár finoman ro
vátkolt, a nyúl sima testű. A mélyedé
sekben és a kiemelkedő faragványré-
szek oldalán sötét pasztakitöltés (kár-
min vörös festék?) maradványok fe
dezhetők fel. Az eredetileg nagyjából 

négyzet alakú márványlemez sarkai 
két lépcsővel metsződnek vissza. E 
megoldás az illesztés pontosságát 
szolgálta. A hátoldal gondosan na
gyolt. Anyaga finom szemcséjű fehér 
salzburgi márvány. 
Zalaapáti 
72x50x11 cm 
Tóth 1990, 165, Kat. no. 25C. 

Vízköpő töredéke (másolat) 
1220-40 körül 
A vízköpő alak töredéke körbefarag
va. Alja könyökmagasságban törött. 
Az előre nyújtott fejű alak egybetett 
öklében szakálla végét fogja. A bal al
kar sérült. A ruha jórészt sima csak a 
felkaroknál redőzött. A jobb alkarnál 
sima közű hurkák. A gallért kifelé né
ző fűrészfogsor díszíti. Alacsony 
homlok, mandula alakú szempár, pu
fók arc, tömpe orr, sávszerű szakáll, 
kétágú bajusz. A keretszerű szemhé
jon a pupilla nem jelölt. Az arcszőrzet 
párhuzamosan rovátkolt. A bajusz fő 
ága és a szakáll ívesen keresztezi az 
arcot. Magasra helyezett kagylós fü
lek. Keskeny hajkorona, tincseit fel
ívelő, vájatolt elemek jelzik. Felül 
visszaugró, kerek, sima felület, amely
hez másik elem illeszkedhetett. Köze
pét függőlegesből vízszintesbe fordu
ló furat köti össze a szájjal. Anyaga 
szürkés homokkő. 
Zalavár 
30x29x23 cm 
Tóth 1990, 163, Kat. no. 12, 5. kép. 



4. TEREM 

A kapu melletti falon - jobbra 

Oltártöredék (másolat) • 1070-80 
körül 
Négyzetes lap letört sarkú bal felső ré
szén szögletkör, lent jobbra átlósan 
nagyobb központinak a csonkjához 
hurkolva. Szalagjuk széles középré-
szű, hármas, de az ép köré keske
nyebb. A körközben lenövő, háromuj
jú palmettácska. Az ép körben János 
evangélista jelképe: jobbra forduló, 
kis testű sas keresztes sarkú könyvvel. 
A rekonstrukció szerint az egész oltár
lapon öt, hurkokkal összekötött kör 
volt, melyekbe középen Krisztus, a 
széleken pedig a négy evangélista jel
képe került. Anyaga fehér márvány. 
Zalavár 
52x49x13 cm 
Tóth 1990, 164, Kat. no. 25B. 

I. vitrin 
Szűz Mária templomból Szt Ador
ján bencés kolostor 

1. Szegélyfelirat töredékek (másolat) 
1070-80 körül 
a. Téglalap alakú, szalagszerű bera
kott párkányszerű sáv részlete. A kő 
bal oldala egyszersmind e darab széle. 
Üres szegélyeiket egy-egy sorzáró vo
nal határolja. A vonal körben néhány 
finoman vésett antikva betűből álló 
felirat (UALP). A P betűnél a kő fer
dén letört. Anyaga vöröses-zöldes ere
ket tartalmazó szürkés-fehér márvány. 
Zalavári apátság 
20,5x33,5x6 cm 

b. Az előzővel lényegében azonos ki
képzésű, és elrendezésű, de a betűk 
durvábban vésettek. A felirat feltehe
tően egy latin szó részlete (VATVS), 
ahol az utolsó V és S betűk összekap
csolódnak. Anyaga szürkés-fehér 
márvány. 

Zalavári apátság 
17,5x35,5x7 cm 
Tóth 1990, 163, Kat no. 17, 6. kép 17. 

2. Oszlopfő-töredék (másolat) 
1070-80 körül 
Fehér márványból faragott kis sarok 
csonk hárombordás szárú, lapos köze-
pű, előre- és felnyúló voluta-párral. 
Ezen fent és átlósan lent szigetszerű 
törés. A voluta-pár mögött vízszintes, 
faragott felület, hátrább azonos síkú 
törés. Mindez áttört sarok megoldásra 
vall. A két volutaszár mögött a fara
gott vízszintest érintő, hárombordás 
átkötés, bemélyedés fölött. 
Zalavári apátság 
11,5x8,5x14,5 cm 
Tóth 1990, 163, Kat. no. 18, 6. kép 18. 

3. Díszített kőlap töredékek (másola
tok) 
1070-80 körül 
a. Töredék griffes (?) fonafkörrel 
Ép felülete négyzetbe írt kör háromta
gú, széles középrészű szalagfonatának 
egyik hurkolását, a kör alakú tükörben 
ábrázolt madár visszaforduló fejének 
és pödrött végű szárnyának csücskét 
(talán egy griff részleteit) és a sarok-
palmetta egyik felét foglalja magában. 
A palmetta külső oldalán, a 8-10 mm-
es mélyítésben, közvetlenül az érdes 
márvány felületen vörös festés látható. 
A hátoldal nagyolt. Anyaga finom hó
fehér salzburgi márvány. 
Zalavári apátság 
25x28x11,5 cm 
Tóth 1990, 164, Kat. no. 23, 6. kép 23. 

b. Fonatkörös töredék 
Az egyetlen ép, trapezoid alakú felüle
ten háromtagú, széles középrészű sza
lag egyenes és köríves részlete. Az 
íves részen vésett GE betűk. A szalag
közben, az egyenestől befelé növő 
félpalmettapár töredéke. Töve osztott, 
épebb félpalmettája háromujjú. A 
félpalmetták közül két elváló, vájatos 
ujj nő ki. Anyaga fehér márvány. 
Zalavári apátság 
15x21x7,5 cm 
Tóth 1990, 163, Kat. no. 20, 6. kép. 
20. 

с Fonatkörös, indadíszes töredék 
Közel négyzetes kő, két szomszédos 
oldala ép. Szögletüknél hullámindás 
sáv vége sima szegélyekkel és a sarok 
felé növő, hármas virágfélével, amely
nek a szárához a belső peremnél két 
félpalmettaujj csatlakozik. A három 
egyforma tag nyomát mutató indavég
hez két sarokkitöltő rügy járul. A bel
ső sávszegélyt háromtagú, széles kö

zéprészű keresztszalag kíséri. Ezen, az 
indát is csonkító törésnél hurkolás-
nyom. A hurkolás mellett hasonló, de 
félköríves szalagrész, belső tagján AT 
betűkkel. A sarokmezőben befelé nö
vő, csonka, a kört érintve kettéváló, 
osztott tövű, talán háromujjú félpal
mettapár. Anyaga fehér márvány 
Zalavári apátság 
21x20x8,5 cm 
Tóth 1990, 164, Kai no. 21, 6. kép 21. 

4. Díszített kőlaptöredék (másolat) 
1070-80 körül 
Fonatkörös indadíszes töredék. Lapos 
három oldalán törött, hiányos hátú kő, 
égésnyomokkal. Ép széléhez hullám
indás sáv járul, sima szegélyekkel. Az 
inda hármas egyforma tagú. Az elága
zásnál hegyes rügy. Leváló ágán 
félpalmetta kezdete, túlfelől másiknak 
a vége. A belső szegélyt háromtagú, 
széles középszerű keresztszalag kíséri. 
Ezen túl hasonló szalagú kör kis része, 
rajta átnyúló formaelemmel. A szalag-
közben csonka, legyezőszerű növényi 
kitöltés, a keretnél végződő ujjakkal. 
Zalaapáti 
22x21x7 cm 
Tóth 1990, 163, Kat. no. 19, 7. kép 19. 

5. Padlódarab (másolat) 
1070-80 körül 
Négyzetes, egyik sarkán törött kőlap. 
Keskeny szegélyű, tükrében simára 
kopott, szirmnetrikus dísz, négy kö
zéptengelyben befelé növő palmettá-
val, amelyet, tőből kettéválva saját in
dája keretei. Az átlóknál egybeérö in
dák középen kis, homorú vájat forma
adói. A palmetták íves tagocskáktól 
kétfelé háromujjú felekre oszlanak. 
Hasonló, de két pár ujjú palmetták nő
nek az indahátakból a sarok felé. Az 
indatöveken egy-egy cseppecske lóg. 
Anyaga fehér márvány. 
Zalavári apátság 
6,5x24x24 cm 
Tóth 1990, 164, Kat. no. 25, 7. kép 25. 

П. vitrin 
A magyar honfoglalás kora 

1. Nyakperec • 11-12. sz. 
Négy bronz huzalból sodort, hurkos-
kampós záródású. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
220. sír 
átm. 13,9 cm 
TGYM.R.GYN.95. 
Évezredek 1996, 149. 
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2. „S" végű karikák» 11-12. sz. 
a. Ezüst huzalból, sima „S" végú, két 
darab. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
81. sír 
átm. 2,5, „S"-vég sz. 0,4-0,5 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

b. Ezüst huzalból, „S" vége bordákkal 
díszített, négy darab. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
34, 83, 182, 274. sír 
átm. 1,8-2,4, „S"-vég sz. 0,5 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

c. Bronz huzalból, sima „S" végű négy 
darab. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
10, 186, 310. sír 
átm. 1,3-1,9, „S"-vég sz. 0,5-1,4 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

d. Bronz huzalból, „S" vége bordák
kal díszített. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
102. sír 
átm. 2,1, „S"-vég sz. 1,6 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

3. Gyűrűk» 11-12. sz. 
a. Hegyesedő végű, nyitott ezüst gyű
rű, hatszög átmetszeni huzalból. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
81. sfr 
2,4x0,3 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

b. Zárt bronz gyűrű, enyhén ,JD" át-
metszetű huzalból. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
86. sír 
2x0,4 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

с Zárt, öntött bronz gyűrű, ,JD" átmet
szeni, külső oldala rovátkolt díszű. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
266. sír 
2,3x0,4 cm 
TGYM.R.GYN.114. 

d. Zárt, ónozott bronz gyűrű, öntött, a 
huzal enyhén ovális átmetszeni, külső 
oldala bevagdosott. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
235. sír 
2,4x0,4 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

e. Nyitott bronz gyűrű, „D" átmetsze
ni huzalból, egyik vége ellaposodik és 
hegyesedik. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
192. sfr 

2,2x0,2 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

£ Hegyesedő végű, nyitott ezüst gyű
rű, rombusz átmetszetű huzalból. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
195. sír 
2,1x0,3 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

g. Szögletesre hajlított, hegyesedő vé
gű, nyitott gyűrű, lekerekedő sarkú 
négyszög átmetszetű bronz huzalból. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
182. sír 
2,2x0,3 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

h. Nyitott ovális átmetszetű bronz 
gyűrű. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
68. sír 
2,1x0,3 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

i. Szögletesre hajlított, nyitott bronz 
gyűrű, lekerekített sarkú négyszög át
metszetű huzalból. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
304. sír 
2,5x0,4 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

j . Nyitott bronz gyűrű, ovális átmet
szetű huzalból. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
10. sír 
2,2x0,4 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

4. Kereszt alakú csüngő • 11-12. sz. 
Végei felé kiszélesedő, egyenlő szárú, 
ólomból öntött kereszt, az egyik szár 
végén egybeöntött, kis kerek füllel. A 
kereszt közepén egy nagyobb, a szá
rak indulásánál egy-egy kisebb dudor. 
A szárakat egy plasztikus osztóvonal
lal két sávra bontott, ugyancsak plasz
tikus párhuzamos vonalak díszítik. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
213. sír 
3,2x2,6 cm 
TGYM.R.GYN.94. 
Évezredek 1996, 149. 

5. Ingnyak-veret • 11. sz. 
Bronzból öntött, szív alakú veret, kö
zepén bevagdosott keretbe foglalt in
dadísszel. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
346. sír 
2,75x2,1x0,3 cm 
TGYM.R.GYN.108. 

6. Csörgők • 11. sz. 
Bronzból öntött, alul kereszt irányba 
bemetszett, vésett rovátkákkal díszí
tett, három darab. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
20, 186, 346. sír 
2,2-2,6x1,5-1,7 cm 
TGYM.R.leltározatlan 
Évezredek 1996, 149. 

7. Fonott gyűrű» 11. sz. 
Három ezüst huzalból fonott, nyitott 
végei elkalapáltak, elkeskenyedők. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
75, 133. sír 
2,3x0,4 cm 
TGYM.R.GYN.lll. és leltározatlan 

8. Emberfej alakos gyűrű • 11. sz. 
Ezüstből öntött, nyitott végű, külső fe
lén emberfej, mellette két stilizált 
lomb, a végeknél stilizált állat ábrázo
lással díszített. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
117. sír 
2,5x1,0 cm 
TGYM.R.GYN.107. 

9. Gyöngynyakláncok • 11-12. sz. 
a. 38 darab apró kásagyöngyből álló 
nyaklánc. 
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Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
240. sír 
0,3x0,4 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

b. 5 nagyobb, bordós színű, 5 na
gyobb, zöldes színű és 34 apró, bar
nás-fehér színű gyöngyből álló nyak
lánc. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
334. sír 
0,3-0,8x0,2-0,5 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

c. 13 feketés, 24 barnás színű, apró 
gyöngyből álló nyaklánc. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
186. sír 
0,6-0,5x0,3 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

10. Nyaklánc • 11. sz. 
Ezüstfóliás hordógyöngyök. Nyolc 
darab, hordó alakú, ezüstfóliával be
vont felületű gyöngyből álló nyaklánc. 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
230. sír 
1,5x1,1 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

11. Dénárok • 11. sz. 
a-b. I. András (1047-1060) CNH..I. 
11. érme 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
306-307. sír 
1,6-1,7 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

с I. András (1047-1060) CNH..I. 5. 
érme 
Balatonmagyaród, Felső-Koloni dűlő, 
50. sír 
1,6 cm 
TGYM.R.leltározatlan 

b. 4 db kauri kagyló-, 1 db karneol-, 2 
db hegyikristály tisztaságú kvarc-, és 
5 db fluorit, illetve fluorit jellegű 
gyöngyből. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 1. sír 
Kagyló 1,9x1,3, fluorit 1,6x1,2 cm 
GM.R.78.58.2. 
Szőke-Vándor 1987, 9, 45. kép 2. 

c. 12 db fluorit jellegű-, 2 db sárga 
üvegpaszta-, 1 db hatlapú kúpos bronz 
gyöngyből. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 49. sír 
Fluorit 1,4x1,1, bronz 1,1x1,5 cm 
GM.R.78.58.63. 
Szőke-Vándor 1987, 5, 52, 89. kép 

d. 15 db fluorit gyöngyből. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 38. sír 
1,8x1,4 cm 
GM.R.78.58.49. 
Szőke-Vándor 1987, 14, 50. kép 8. 

e. 13 db fluorit- és 1 db aranyfóliás 
hordógyöngyből. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 178. sír 
Fluorit 1,8x1,2, hordó gyöngy 1,0x0,9 
cm 
GM.R.78.58.247. 
Szőke-Vándor 1987, 32, 74. kép 

f. 14 db fluorit-, 3 db ezüstfóliás hor
dó-, 2 db aranyfóliás hordó-, és 1 db 
kockásra vagdalt felületű, kék üveg
gyöngyből. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 66. sír 
0,8-1,5 cm 
GM.R.78.58.78 
Szőke-Vándor 1987, 18, 9, 54, 89. 
kép 

g. 12 db fluorit gyöngyből. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 125. sír 
1,6x1,3 cm 
GM.R.78.58.165. 
Szőke-Vándor 1987, 20, 64. kép 

2. Gyűrűk »11. sz. 
a. Bronzból öntött, „D" átmetszetű, 
zárt karikagyűrű, külső oldalán bevag-
dosásokkal díszített. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 160. sír 
2,4 cm 
GM.R.78.58.208. 
Szőke-Vándor 1987, 36, 70. kép 15. 

b. Bronzból öntött, ovális keresztmet
szetű, zárt karikagyűrű, külső oldalán 
bevagdosásokkal díszített. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 29. sír 
2,4 cm 
GM.R.78.58.31 
Szőke-Vándor 1987, 12, 49. kép 2. 

с Lekerekített élű, rombusz kereszt
metszetű, ezüst huzalból hajtott gyűrű, 
végei nyitottak, egymásra hajlítottak. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 158. sír 
2 cm 
GM.R.78.58.203. 
Szőke-Vándor 1987, 36, 69. kép 7. 
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12. Amfora« 11-12. sz. 
Sárgazöld mázas, kétfülű asztali am
fora, vállán körbefutó rátett agyagfo-
nat-díszítéssel. Bizánci vagy bolgár 
importból. 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta, Déli 
rév 229. objektum 
35x8,7x11 cm 
TGYM.R.GYN.199. 
Évezredek 1996, 143. 

Ш. vitrin 
Szabad jobbágyok és határőrök a 
korai Árpád-kori Zala megyében 

1. Gyöngynyakláncok • 11. sz. 
a. 1 db háromtagú, 6 db kéttagú, 3 db 
egytagú rúdgyöngyből, 5 db piros kal-
cedon (karneol)-, ldb hegyikristály 
jellegű kvarc- és 1 db átlátszó üveg
gyöngyből. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 43. sír 
0,7-0,8x0,4 cm 
GM.R.78.58.54. 
Szőke-Vándor 1987, 14, 51. kép 
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d. Zárt ezüst pántgyűrű, felületén ro
vásjelek halvány nyomaival. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 123. sír 
2 cm 
GM.R.78.58.163. 
Szőke-Vándor 1987, 29, 42, 64, 86. 
kép 

e. Nyitott végű, ezüst pántgyűrű, felü
letén vonalkeretbe foglalt zeg-zug 
motívummal. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 20. sír 
2.1 cm 
GM.R.78.58.17. 
Szőke-Vándor 1987, 11, 47. kép 5. 

f. Elkeskenyedő végű, nyitott ezüst 
pántgyűrű. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 143. sír 
2.2 cm 
GM.R.78.58.193. 
Szőke-Vándor 1987, 34, 68. kép 3. 

g. Nyitott végű ezüst pántgyűrű. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 43. sír 
2.3 cm 
GM.R.78.58.59. 
Szőke-Vándor 1987, 14, 4, 51. kép 

h. Nyitott végű ezüst pántgyűrű, leke
rekítettek végei egymásra hajlanak. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 24. sír 
2 cm 
GM.R.78.58.24. 
Szőke-Vándor 1987, 12, 48. kép 11. 

i. Bronzból öntött, ovális keresztmet
szetű, zárt karikagyűrű, külső felüle
tén bevagdosásokkal. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 8. sír 
2.4 cm 
GM.R.78.56.6. 
Szőke-Vándor 1987, 10, 46. kép 1. 

j . Egymásra hajtott végű, nyitott bronz 
pántgyűrű. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 21. sír 
1,6 cm 
GM.R.78.58.19. 
Szőke-Vándor 1987, 11, 47. kép 2. 

k. Bronz gyűrű, eredetileg ovális ke
resztmetszetű „S" végű karikából. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 29. sír 
1,9 cm 
GM.R.78.58.32. 
Szőke-Vándor 1987, 12, 49. kép 3. 

1. Hegyesedő végű nyitott, bronz gyű
rű, rombusz átmetszeni huzalból. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 49. sír 
2,3 cm 
GM.R.78.58.66. 
Szőke-Vándor 1987, 16, 52. kép 1. 

m. Hegyesedő végű, nyitott ezüst gyű
rű, lekerekedő oldallapú, rombusz ke
resztmetszetű huzalból. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 32. sír 
2,4 cm 
GM.R.78.58.37. 
Szőke-Vándor 1987, 13, 49. kép 11. 

n. Hegyesedő végű nyitott ezüst gyű
rű, hatszög keresztmetszetű huzalból. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 8. sír 
2,3 cm 
GM.R.78.58.7. 
Szőke-Vándor 1987,10, 46. kép 4. 

3. „S"-végű karikák* 11. sz. 
a-d. Ezüst huzalból, az „S" vége bor
dákkal díszített, négy darab. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 18, 26, 
113. SÛ-
1,5-1,9 cm 
GM.R.78.58.26. 
Szőke-Vándor 1987, 11-12, 17, 47, 
48, 62. kép 

e. Ezüst huzalból, sima „S" végű. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 1, 8, 24, 
29, 35, 43. sír 
1,4-1,9 cm 
GM.R.78.58.1, 9, 23, 33, 34, 41, 56. 
Szőke-Vándor 1987, 9-14. 

f. Ezüst huzalból, sima „S" vége szé
lesre kalapált, másik vége hegyesedő, 
két darab. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 8. sír 
1,6-1,8 cm 
GM.R.78.58.10-11. 
Szőke-Vándor 1987, 46. kép 2, 5. 

g. Bronz huzalból, sima „S" végű. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 21. sír 
1,6 cm 
GM.R.78.58.18. 
Szőke-Vándor 1987, 11, 47. kép 1. 

4. Gyöngy • 11. sz. 
Ezüst filigrándrótból hálószerűén 
szerkesztett, áttört művű gyöngy. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 202. sír 
1,3 cm GM.R.78.58.302. 
Szőke-Vándor 1987, 44, 88. kép 2. 

5. Kard »11. sz. 
Damaszkolt pengéjű, kétélű kard. Ko
vácsoltvasból készült kétélű, hegybe
futó kard. A pengelap vésett díszítésű. 
A keresztvas négyszög átmetszetű, 
markolatvasa keskenyedik, a borítás 
hiányzik, a markolatgomb laposra ka
lapált félkör alakú. 
Kozmadombja, Nyíres 
69 cm 
GM.R.52.38.3. 

6. Kard» 11-13. sz. 
Kovácsoltvasból készült, kétélű, tört 
hegyű. A penge vércsatomája a négy
szög keresztmetszetű keresztvasig 
tart, az él erősen korrodálódott. Mar
kolat vasa keskenyedik, vége törött. 
Zalacsány 
89,3 cm 
GM.R.63.1.1. 

7. Dénárok • 11. sz. 
a. I. László (1077-1095) 
CNH. I. 33. érme. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 3. sír 
átm.1,85 cm 
GM.R.78.58.3. 
Szőke-Vándor 1987, 9.o.; 86.o. 45. 
kép 4; 125.0. 84. kép 4. 
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b. I. László (1077-1095) CNH. I 28-
30. érme. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 8. sír 
átm.1,5 cm 
GM.R.78.58.8. 
Szőke-Vándor 1987, lO.o.; 87.o. 46. 
kép 6.; 124.0. 83. kép 2. 

с I. László (1077-1095) CNH. I 26. 
pénze. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 102. sír 
átm.1,6 cm 
GM.R.78.58.114. 
Szőke-Vándor 1987, 25.o.; 101.o. 60. 
kép 10.; 123.0. 82. kép 11. 

d. I. László (1077-1095) CNH. I 28-
30. érme. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 64. sír 
átm.1,36 cm 
GM.R.78.58.76. 
Szőke-Vándor 1987, 18.o.; 95.o. 54. 
kép 5.; 124.0. 83. kép 8. 

e. I. László (1077-1095) CNH. I 28-
30. érme. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 132. sír 
átm.1,5 cm 
GM.R.78.58.177. 
Szőke-Vándor 1987, 32.o.; 107.O. 66. 
kép 6.; 124.0. 83. kép 7. 

f. I. László (1077-1095) CNH. I 34. 
pénze. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 124. sír 
átm.1,6 cm 
GM.R.78.58.164. 
Szőke-Vándor 1987, ЗО.о.; Юб.о. 65. 
kép 7.; 126.0. 85. kép 6. 

g. I. László (1077-1095) CNH. I 26. 
érme. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 110. sír 
átm.1,55 cm 
GM.R.78.58.131. 
Szőke-Vándor 1987, 27.o.; 102.O. 61. 
kép 1.; 123.0. 82. kép 10. 

h. П. Béla (1131-1141) CNH. I 57. 
pénze. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 119. sír 
átm.1,2 cm 
GM.R.78.58.131. 
Szőke-Vándor 1987, 29.o.; 104. 63. 
kép 7.; 126.0. 85. kép 9. 

i. I. László (1077-1095) CNH. I. 28. 
érme. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 43. sír 
átm.1,35 cm 
GM.R.78.58.55. 
Szőke-Vándor 1987, 14.o.; 92.o. 51. 
kép 12.; 124.0. 83. kép 6. 

120 

j . I. László (1077-1095) CNH. I 28-
30. pénze. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 113. sír 
átm.1,6 cm 
GM.R.78.58.134. 
Szőke-Vándor 1987, 28.o.; ЮЗ.о. 62. 
kép П.; 124.0. 83. kép 3. 

k. Kálmán (1095-1116) CNH. I. 43. 
pénze. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 125. sír 
átm. 1,2 cm 
GM.R.78.58.166. 
Szőke-Vándor 1987, ЗО.о.; 105.O. 64. 
kép 5.; 126.0. 85. kép 6. 

8. Lunulák • 11. sz. 
Bronzból öntött, félhold alakú csün
gők, bordával díszített, hengeres fül
lel. A félhold előlapján a fül alatt és a 
félhold két sarkában 3 félgömb, tetejü
kön kis granulátum-utánzattal. A fél
hold szárain ugyancsak kisebb granu
látum-utánzatok háromszög alakban 
elrendezve. 2 db. 
Pusztaszentlászló, Deák sűrű 203. sír 
3,3x3,3 cm 
GM.R.78.58.308. 
Szőke-Vándor 1987, 45, 38, 88. kép 

IV. vitrin 
Az első birtokközpontok 
kialakulása 

1. Edények • 13. sz. 
a. Homokos soványítású, kézi koron
gon készült, vöröses szürke, foltosra 
égett fazék. Pereme egyenesen levá
gott. Hasán vastagon bekarcolt hul
lámvonal. 
Zalaegerszeg, Főtér 
13,8x12,5x7,5 cm 
GM.R.56.38.166. 

b. Szemcsés és kissé csillámos sová
nyítású, kézi korongolt, vörösesbarna, 
szürke foltosra égett fazék. Pereme 
enyhén kihajló, testét sekélyen bekar
colt, csigavonalban körbefutó vonal . 
Hahót, Telek-szeg 
22,7x18,8x12 cm 
GM.R.88.25.1. 
Kvassay 1996, 230-231. 

c. Homokos soványítású, kézi koron
gon készült, vöröses szürke, kónikus 
testű edény. Enyhén kihajló tagolt pe
remű. A nyakvonalon hullám-, a vál
lon vékonyan bekarcolt hullám-, a 
vállvonal alatt csigavonallal díszített. 
Zalaegerszeg, Főtér 
13,6x14x8,5 cm 
GM.R.56.38.167. 
Kvassay 1997, 66. 

2. Bögre • 13. sz. 
Szürke, sárga foltos, jól iszapolt, kézi 
korongon készült, enyhén kónikus, ki
hajló peremének széle profilait, olda
lát két körbefutó hullámvonal díszíti. 
Csatár, Tsz Istálló 
8x9x7 cm 
GM.R.63.12.22. 
Valter 1979, 48. 

3. Edény • 13. sz. 
Fenékbélyeges edény. Apró kaviccsal 
soványított, kézi korongolt, téglapiros 
színű bögre. Pereme egyenesen levá
gott. Alján a fenékbélyeg egy plaszti
kus körbe foglalt kereszt. 
Hahót, Alsófakos 
9,3x9,5x5,8 cm 
GM.R.leltározatlan 
Vándor 1996, 204, 76. kép 4. 

4. Buzogány • 13. sz. 
Bronzból öntött, csillag alakú. A gyű
rű kerületén 5 négyoldalú, gúla alakú 
tüske van, melyek alapjának szélessé
ge megegyezik a gyűrű szélességével. 
Lenti, Vár 1978/1. szelvény 
4,8x2,9 cm 
GM.R.79.434.157. 
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5. Övdíszek • 13-14. sz. 
14 díszesen faragott csontveret. 10 ho
mokóra-formájú, középen kör alakban 
áttört, két oldala 3-3 pontkörrel díszí
tett. 2 veret négyszögletes, szélei 
szögletesen kivágottak, középen kör 
alakban elhelyezkedő hat kör alakú át
töréssel, körülöttük nyolc pontkör 
dísszel. 2 veret kör alakú, ugyancsak 
szögletesen kivágott széllel, a négy
szögletes véretekhez hasonló áttört és 
pontkör dísszel. 

Balatonmagyaród, Pusztaszentegyház 
125. sír 
2-3x3-3,5 cm 
TGYM.R.GYN.117. 
Évezredek 1996, 153. 
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Kvassay Judit 

A KÖZÉPKOR (14-16. SZÁZAD) 
VILÁGI ÉS EGYHÁZI EMLÉKEI 

ZALA MEGYÉBEN 

Zala vármegyének, a 11-12. század fordulója táján 
kialakult területe a középkor folyamán állandó volt, 
határai nem változtak. Zalavár központi szerepe azon
ban már az Árpád-korban, a 13. század első harmadá
ban fokozatosan megszűnt. Az átalakulás okai azokban 
a gazdasági és társadalmi változásokban kereshetők, 
amelyek a királyi vármegye felbomlását és a nemesi 
vármegye kialakulását eredményezték. A nemesi vár
megyének nem volt állandó székhelye, a megyegyűlé
seket időszakonként változó helyszíneken tartották. 
Leggyakrabban a Zala mentén, a vármegye közepén 
fekvő Kehida vagy Mándhida határa volt a gyűlések 
színtere. A török veszély növekedtével alkalmasabb 
helyszínnek bizonyultak a jelentősebb erődítéssel, vár
ral rendelkező települések (Kapornak, Szentgrót, Eger
szeg). A középkorban a vármegyei közigazgatás leg
fontosabb szerve a nemesi közgyűlés volt, ami a köz
igazgatási mellett igazságszolgáltatási feladatokat is 
ellátott. A nemesek közti perekben tulajdonképpen 
csak a király bíráskodhatott. Az azonban kivitelezhe
tetlen volt, hogy az összes ilyen ügy a király elé kerül
jön. Ezért ezt a feladatot helyettesére, a nádorra, ese
tenként a megye főispánjára ruházta át. A nádor éven
te egyszer, általában a tavaszi hónapokban vagy nyár 
elején tartott törvényt Zala megyében, a főispán pedig 
az őszi időszakban bíráskodott. Kisebb horderejű 
ügyek elintézésére ennél gyakrabban is összehívták a 
megyei bírósági közgyűléseket. A gyűléseken elsősor
ban büntető- és polgári peres eljárások folytak. Ezen 
alkalmakkor hirdették ki a törvényeket, a királyi paran
csokat is, szedték be a különböző adókat, intézkedtek -
különösen a török időkben - katonaság kiállításáról, és 
választották meg a megyét az országgyűlésben képvi
selő nemesi küldöttség tagjait. 

Az 1300-as évek trónviszállyal és belháborúkkal 
köszöntöttek Magyarországra. Az utolsó Árpád-házi 
király, Ш. András halála után az uralmat ténylegesen 
kezükben tartó főurak - az úgynevezett kiskirályok 
vagy tartományurak - érdekeik szerint más-más ural
kodót igyekeztek a magyar trónra juttatni. A leányági 
trónigénylők harcából a nápolyi Anjou herceg, Károly 
Róbert került ki győztesen. A korabeli viszonyokra jel
lemző, hogy az új királyt, I. Károly néven, 1301 és 
1310 között háromszor is megkoronázták. Hatalmát 

azonban csak a főurak, az Amadék, Csákok, Borsák, 
Kőszegiek leverése után, az 1320-as években tudta 
véglegesen megszilárdítani. Legtovább a Dunántúlt 
uraló Kőszegiek dacoltak Károllyal. 1319 nyarán Zala
főnél és Kőszegen arattak felettük végső győzelmet a 
királyi seregek. 

A királyi hatalom helyreállítása a birtokviszonyok 
átrendeződésével járt. Károly Róbert elvette a lázadó 
családoktól birtokaikat, és azokat híveinek adomá
nyozta. Zalában a Kőszegiek leverésében jeleskedő 
Osl nembeli Lőrinc mester, a Lackfiak, és az Ákos 
nembeli Mikes bán jutottak jelentős birtokadományok
hoz. Lőrinc mester kapta Kanizsa várát a hozzá tartozó 
uradalommal, aminek nyomán fiai már Kanizsaiaknak 
nevezték magukat. Uradalmukat folyamatosan bővítet
ték, és a megye déli részének legtekintélyesebb földes
uraivá váltak. A család tagjai kitűnő érzékkel ötvözték 
a birtokszerzést, a gazdasági felemelkedést a politikai 
karrierrel. így az utolsó Kanizsai, Orsolya mérhetetlen 
vagyont vitt a Nádasdi Tamással 1533-ban kötött há
zasságába. 

A kanizsai várkastély 14-15. századi alaprajza 
Méri István ásatása nyomán 
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A Lackfiak, az Anjou-kor legtekintélyesebb főúri 
családja, a Hahótok Muraközben fekvő jószágait, 
Keszthely mezővárost, valamint Tátika és Rezi várát 
szerezték meg. Birtoklásuk azonban nem bizonyult tar
tósnak. Zsigmond király elleni pártütésük büntetése
ként vagyonukat elkobozta az uralkodó 1397-ben. A 
Mura-közi birtoktest sok ízben cserélt gazdát, mígnem 
1546-ban a Zrínyiek kezére került. 

Ákos nembeli Mikes, szlavón bánként, a Dráván-tú-
li területek visszaszerzésében tüntette ki magát. A ju
talmul elnyert birtokok közé tartozott Pölöske vára, 15 
faluval. Leszármazottai, a pölöskei Ördög család tagjai 
tulajdonában maradt a vár az 1690 után bekövetkezett 
pusztulásáig. 

A régi urak közül egyedül a Hahót nemzetség alsó-
lendvai ága tartotta meg, mitöbb, gyarapította gazdag
ságát. A család felemelkedését megalapozó Lendvai 
Miklós szlavón és horvát bán, a Bánfiak őse, Károly 
Róbert hívéül szegődött. Érdemei elismeréséül nem
csak visszakapta ősei alsólendvai várát, hanem újabb 
birtokadományokban is részesült, köztük Lenti várát is 
elnyerte. A két várhoz tartozó, több mint száz falu Za
la megye délnyugati csücskében összefüggő birtok
tömböt alkotott. A Bánfiak egészen a 17. század dere
káig, a család kihalásáig birtokolták. A megye legje
lentősebb uradalmaival rendelkező birtokosok az or
szág főnemesei közé számítottak, akik megyei tisztsé
geken kívül számos országos hivatalt is betöltöttek, és 
más területeken is rendelkeztek uradalmakkal. 

Igen jelentős volt Zalában a jómódú középbirtokos 
családok száma. Közülük néhánynak, mint például az 
Egerváriaknak, a bajnai Bothoknak, vagy az ákosházi 
Sárkányoknak - egy-egy tehetséges tagjuk fényes ud
vari karrierje időszakában - időlegesen sikerült a leg-

A kanizsai vár 16. századi erődítményei 

Botszentgyörgy vára, alaprajz, 
Vándor László ásatása nyomán 

magasabb körökbe felemelkedni, és nagy vagyont 
gyűjteni. A család többi ága azonban továbbra is az át
lagos köznemesi életmódot folytatta. Zala megyében 
országos viszonylatban is kiemelkedően sok volt az 
egytelkes nemes. Ezek szerteágazó és túlnépesedett 
kisnemesi családokból származtak, már nem rendel
keztek jobbágyokkal, csupán a saját nemesi telkükön 
gazdálkodtak. A 16. század elejére számuk már több 
százra rúgott. Életmódjuk semmiben sem különbözött 
a parasztokétól, azok közül csak nemesi jogaik emelték 
ki őket. 

A 14. század közepétől beköszöntött békés időszak 
lehetővé tette, hogy a tehetős nemesek a birtokköz
pontjaikban emelt, a család állandó tartózkodási helyé
ül szolgáló várak esetében a védelmi szempontok mel
lett már a kényelem és a divat kívánalmainak is eleget 
tegyenek. Ez a kettősség jól megfigyelhető, például 
Botszentgyörgy vára felépítésében. A 15-16. század 
fordulóján, a bajnai Both család által építtetett várat 
széles, mély árok övezte, sarkait tornyok védték. A 
központi épületet viszont kényelmes lakóhelyként és 
reprezentatív kastélyként alakították ki. Az emeletes 
palotaszárny nyílásait késő gótikus és kora reneszánsz 
stílusban faragott kőkeretek szegélyezték, az ablakok 
üvegezettek voltak, a boltozatos termeket festéssel 
ékesítették, díszes csempékből rakott kályhákkal fűtöt
ték. 

A középkori ember számára a jómód fokmérője - a 
birtokok és jövedelmük nagysága mellett - az értékes 
ingóságok (elsősorban nemesfém asztalneműk, éksze
rek, fegyverek és drága textíliák) megléte volt. A ruhá
zathoz és a lakás berendezéséhez használt prémek, 
selymek, damasztok, csipkék, a szövött és hímzett kár
pitok az évszázadok folyamán elenyésztek. Csak az 
időtálló anyagokból - mint a kerámia és a fém - ké-
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Л botszentgyörgyi várkastély tömegrekonstrukciója, 
Szekér György nyomán 

szült tárgyak tanúskodhatnak tulajdonosaik egykori 
gazdagságáról. A valaha a megyében élt nemesi csalá
doknak az írott forrásokból ismert kincseiből igen ke
vés maradt ránk. A Bánfiak és a Bothok hajdani gaz
dagságát kiállításunkban a lenti, illetve a botszentgyör
gyi várból származó díszes kályhacsempék idézik. Ma
gyarországon az első kályhákat az Anjou uralkodók 
palotáiban rakták. A korábbi időszakok nyitott, így 
füstös tüzelőberendezéseivel szemben ezek kényelmes 
és tiszta melegedési lehetőséget biztosítottak. A kor 
stílusvilágának megfelelő (gótikus, majd reneszánsz) 
alakú, és díszítésű kályhák egyúttal a lakóhelyiségek 
ékességei is voltak. A „királyi kényelem" utánozását 
kezdetben csak a legtehetősebbek engedhették meg 
maguknak. A 15. század legvégén azután már falusi 
környezetben is megjelentek a jóval egyszerűbb kivite
lű, mintakincsükben az előképek egyszerűsített válto
zatát a népművészet elemeivel ötvöző csempék. A za-
laszentgróti ferences kolostortemplomban, az oltár 
előtt feltárt sírkamra minden bizonnyal a Mátyás király 
uralkodása alatt felemelkedett Egervári család egyik itt 
eltemetett tagjának, Veronikának, és férjének végső 
nyughelye volt. (A ma, a szentgróti római katolikus 
templom bejárata előtt, másodlagosan elhelyezett, a 
két család címerével díszített vörös márvány sírkő en
nek a kamrának jelölésére készülhetett.) A sírban talált 
köves aranygyűrű, valamint a templom körüli temető
ben napvilágra jött dísztűk finom ötvösmunkával ki
dolgozott tárgyak. A többi bemutatott ékszer - a ruha
kapcsok és az áttört szemekből álló lánc - szintén jel
legzetes reneszánsz „divatcikk" volt a maga korában, 
és minden valószínűség szerint a zalai nemesek ingó
ságai közt is szerepeltek hasonló darabok. Az egysze
rű, ezüstből öntött ingnyak-csat és a pecsétgyűrűk 

ugyancsak Zalaszentgrót területén kerültek elő, 14. 
századi pénzek kíséretében. A szerénynek mondható 
kincseket vászonzacskóban rejtették a földbe az 1300-
as évek elejének trónharcai idején. Az ékszerek az Ár
pád-korban kialakult típusok továbbélő változatai, 
amelyeket nemesek és közrendűek egyaránt viseltek. 
Az aranyozott ezüst evőeszközkészlet és a díszpoharak 
a korszak ötvösművészetének jellegzetes termékei, a 
főúri asztalok ékességei voltak. A kiállított poharakhoz 
hasonlóak ismertek abból a kincsleletből, amely a Tol
na megyei Kölesden került elő. Két darabon bekarcol
va a Sárkány és a Zablath nevek olvashatók. Ennek 
alapján valószínű, hogy a kincsek a zalai származású 
Sárkány Ambrus és felesége, Zábláti Zsófia tulajdonát 
képezték. Az ákosházi Sárkányok a megye szerényebb 
vagyonú középbirtokos nemesei közé tartoztak. A csa
lád egyik ágának tagjai Zsigmond király idejében lép
tek udvari szolgálatba. Szolgálataik fejében nyert bir
tokaikat vásárlásokkal és előnyös házasságkötésekkel 
gyarapították. Ambrus tanult ember volt, aki egyéni te
hetségével egészen az országbíróságig és a bárói ran
gig emelkedett. Vagyonát nem a hagyományos módon, 
hanem üzleteléssel (adószedés, kölcsönügyletek, har
mincadvám bérlése) sokszorozta meg. A mohácsi csa
tában esett el. Kincseit minden bizonnyal a vesztes csa
tából elmenekült kísérete rejtette a földbe. A család Za
lában maradt ágának rezidenciája a Hahót-Buzád nem
zetség buzádszigeti várának helyén épült fel a 15. szá
zad közepén. A várat és a mellette fekvő falut a későb
biekben a család nyomán Sárkányszigetnek nevezték. 
A kör alakú, árokkal és palánkkal erődített kis várban 
tégla lakóépület állt. Habár jóval szerényebb építmény 
volt a botszentgyörgyi kastélynál, ebben is megtalálha
tó volt az üvegezett ablak és a pompás kályha, aminek 
egyik darabja volt a zöld mázas, reneszánsz növényi 
mintával ékesített kályha párkánycsempe. A szomszé
dos faluban nemesi udvarháza is állt a családnak. Mé
retére és építőanyagára nézve nem különbözött az átla
gos falusi lakóépületektől, azonban saját kútja volt, a 
lakószobát díszes csempékből rakott kályha melegítet
te, és az átlagos háztartási felszereléseket dísz-, üveg
es óntárgyak is kiegészítették. A még pusztulása után 
is jelentős kincseket rejtő ház azonos lehetett avval a 
kúriával, amelyet 1508-ban Sárkány László megtáma
dott, és a benne lakó sógornőjétől 50 aranyforint érté
kű ingóságot rabolt el. Az egyszerű, díszítetlen ónedé-
nyek (tányérok, kancsók) a késő középkori háztartások 
gyakori felszerelési tárgyai voltak a főúri udvaroktól a 
falusi portákig. Ebben az udvarházban azonban a dí
szes fedéllel ellátott ón kanna és az előkelőségek úti
felszereléséhez tartozó ón palack a jómód jelének te
kinthető. A kiállításban helyet kapott egy szerénynek 
tűnő bronz gyertyatartó is. A nemesi élet tárgyait be-
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mutató vitrinben való elhelyezését az indokolta, hogy a 
gyertya előállításának magas költségei miatt használa
ta sokáig a legrangosabbak luxusának számított a kö
zépkor folyamán. 

A 14. század elejére kialakult az egységes jobbágy
osztály. Ide számítottak mindazok, akik földesúri füg
gésben éltek: földesúri joghatóság alá tartoztak és kü
lönféle járadékok fizetésére voltak kötelezve. Ez az 
osztály igen változatos képet mutatott, hiszen a föl
desúri hatóság alá tartozó város polgárát éppúgy magá
ban foglalta, mint a földesúri telken gazdálkodó pa
rasztot, vagy a saját házzal nem rendelkező zsellért. 
(Zala vármegye esetében a köznép másik osztályáról, a 
polgárságról nem beszélhetünk, hiszen területén hiá
nyoztak az igazi városi ranggal rendelkező települé
sek.) Az anyagi kultúrájuk jelentős részét kitevő, fából, 
textíliából, és más szerves anyagokból készült haszná
lati tárgyaik szintén nyomtalanul elenyésztek. A rájuk 
vonatkozó források száma is jóval csekélyebb, hiszen 
elsősorban a birtokokkal kapcsolatos ügyleteket foglal
ták írásba, amelyekben csak ritkán esik szó a birtoko
kat benépesítő jobbágyokról. A köznépi élet emlékei
nek felkutatásában így még jelentősebb szerep jut a ré
gészeti feltárások megfigyeléseinek és az ásatások so
rán napvilágra kerülő agyag és fém leletek tanúságá
nak. A kerámialeletek zömét a főző- és a tárolóedé
nyek teszik ki. A legáltalánosabb típus a fazék, amely
nek kisebb példányait - parázs fölé állítva - ételek ké

szítésére használták. A nagyobb darabokban élelmi
szert tartottak. A nagyméretű korsó és a kiöntőcsöves 
edény folyadékneműk tárolására szolgált. A fedőket a 
főző- és a tárolóedények letakarására egyaránt használ
ták. Az asztali edények (pohár, tál, palack és korsó) fi
nomabb kivitelben készültek, és a 15. század végétől 
megjelent rajtuk a máz is. Ez inkább praktikus célokat 
szolgált (a belül mázas korsó falán nem szivárgott át a 
folyadék), mint díszített. A falusi környezetben fellel
hető kályhák a nemesi házak tüzelőberendezéseinél jó
val egyszerűbbek voltak. Többnyire mázatlan, sima, 
tál alakú szemekből rakták fel, ritkábban néhány növé
nyi- vagy állatalakokkal ékesített előlapot alkalmaztak 
díszítésül. Ezek mintakincse az előképek egyszerűsí
tett változatát a népművészet elemeivel ötvözte. Meg
figyelhető ez az oromcsempén, amelyik az áttört, góti
kus csempék késői, stilizált, népies változata. Az első
sorban vasból készült fémeszközök főleg mezőgazda
sági célokat szolgáltak. Abban, a 16-17. század fordu
lóján, a Csesztreg melletti Mihon faluban állt házban, 
amelyből a bemutatott leletek származnak, a sarló és a 
kapa mellett kés, hevedercsatok és szekérvasalás, to
vábbá ajtózáró pánt, reteszfő és szögek kerültek elő. A 
falusi háztartásban ritka tárgyaknak számító olló, 
sütőrostély és gyertyatartók (ez utóbbiak közül a szorí
tókaros, cseppfogós típus 15-16. századi, finom kivi
telű, bronz előfutára a budai várból ismert) nyugat-eu
rópai kereskedelmi árucikkek voltak. A szorítókaros 

Zalaszentgyörgy, gótikus és barokk stílusban bővített román templom 
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gyertyatartó például Ausztriában igen elterjedt típus 
volt. Idekerülését az osztrák határ közelsége és az a 
tény magyarázhatja, hogy a szomszédos Csesztreg a 
környék jelentősebb mezővárosai közé tartozott, 
amelynek piaca külföldi árucikkek cseréjére is alkal
mas lehetett. 

A 14. század közepétől a belső rend megszilárdulá
sa és a gazdasági fellendülés megmutatkozott az egy
házi építészetben is: új templomokat és kolostorokat 
emeltek, régieket kibővítve átépítettek, immár gótikus 
stílusban. A ma is álló plébániatemplomok zöme Ár
pád-kori eredetű, amelyeket a 14-15. században, rész
ben a korábbi épület falainak felhasználásával, megna
gyobbítottak, kívül támpillérekkel, belül keresztbolto
zattal láttak el. A román kori, kisméretű, félköríves zá
ródású ablakokat nagyméretű, csúcsíves, mérműves 
nyílászárókra cserélték. A 16. század második fele és a 
17. század vége közti háborús időszakban az egyházi 
épületek igen jelentős károkat szenvedtek Zala megye 
területén. A török uralom alóli felszabadulás után kivé
tel nélkül mindegyiket javítani kellett, sokat romjaiból 
építettek újjá a 18. század folyamán. A középkori Za
laszentgyörgy - ma már a falu belterülete szélén álló, 
temetőkápolnaként funkcionáló - plébániatemploma 
kiváló példája a fent leírt folyamatoknak. A 13. szá
zadban, téglából emelt, kisméretű, román templomot a 
14. században gótikus stílusban bővítették, belsejét fal
festményekkel díszítették. A török időkben pusztulás
nak indult, 1756-ban állították helyre barokk stílusban. 

A 14-15. században újonnan emelt egyházi épüle
tek kolostorok voltak. Elsősorban a legelterjedtebb ha
zai rend, a ferencesek gyarapodtak új alapítású rendhá
zakkal, de épültek pálos kolostoregyüttesek is. Egyik 
legjelentősebb emlékünk a ferences rend számára, a 
14. század végén, Keszthelyen emelt kolostor. Az egy
hajós, sokszög szentélyzáródású kolostortemplom déli 
homlokzatát támpillérek tagolják, köztük karcsú, 
csúcsíves, mérműves ablakok. Mind a hajót, mind a 
szentélyt gótikus keresztboltozat fedi; az egykori fal
képek jelentős részletei is megmaradtak. A szentély 
déli falán található az alapító Lackfi nádor gótikus stí
lusban faragott, vörös márvány sírköve. A 16. század 
közepén várrá átalakított épületegyüttes magán viselte 
a jellegzetes ferences alaprajzi elrendezés vonásait: a 
kolostor és a torony a templom északi oldalán állt, a 
hajónak három bejárata volt. A 18. és a 19. századi át
építések elsősorban a kolostort érintették. 

Külön kell szólni az országos viszonylatban is egye
dülálló egervári gótikus építőmúhelyről. Az általános 
gyakorlat az volt, hogy az épületdíszítő elemeket (bor
dákat, záróköveket, nyílászáró kereteket, párkányokat, 
szentségházakat) még abban az esetben is kőből farag
ták a korszakban, ha a falazatot téglából emelték. Eger-

A keszthelyi ferences templom és kolostor alaprajza 

váron viszont minden tagozat égetett agyag idomtég
lákból készült. A műhelyben agyagtömböket formáz
tak, amelyeket száradás után faragással alakítottak a 
kívánt formára. Csak ezután került sor az égetésre. Ev
vel az eljárással kiküszöbölték az agyag száradásakor 
és égetésekor fellépő zsugorodást. Az eljárás speciális 
technológiát és igen precíz munkát követelt. Végered
ményben így a kőben szegény vidéken a kővel azonos 
szilárdságú és tartósságú építőanyagot hoztak létre. A 
téglagótika mesterei Ausztriából érkeztek, ahol a 15. 
század első felében számos templomot, kolostort és vá
rat emeltek a leírt technikával. A mestereket Egervári 
László, I. Mátyás király tárnokmestere foglalkoztatta 
egervári birtokközpontjának (várkastély, ferences ko
lostor, kápolna) kiépítésére. A műhely a 16. század ele
jéig működött, alkotásai Egerváron kívül az Egervári 
család örökébe lépett Kanizsaiak birtokain is megtalál
hatóak. A kiállításban bemutatott építészeti tagozatok 
- a bordák, a bordaosztó, a zárókövek és az ablak-mér-
mű - elhelyezkedését segít elképzelni a boltozat-mo-
dell, továbbá az egervári templom déli homlokzatának, 
valamint a környéken legépebben megmaradt szentpé
terfai (Vas megye) plébániatemplom belsejének fotója. 

Az Európa felé terjeszkedő Oszmán Birodalom első 
támadása 1479-ben érte a középkori Zala vármegye 
déli vidékét, a Mura menti falvakat. A mohácsi csata 
után a törökök fokozatosan terjesztették ki hatalmukat 
az ország területére. Ez avval is járt, hogy a Magyar 
Királyság és az Oszmán Birodalom határa, amelyet 
végvárak egész rendszere védett mindkét részről, fo
lyamatosan változott. Elsősorban a Dunától nyugatra 
fekvő területek kerültek veszélybe, hiszen a szultánok 
hódításának végcélja Nyugat-Európa volt. Az 1532-
ben Bécs ellen indított újabb török támadás a Dél-Du
nántúlon keresztül vezetett. A Dráva, a Kanizsa, a Za
la és a Rába völgyein keresztülvonuló seregek feldúl
ták a zalai falvakat. 1541-ben, Buda elfoglalása után az 
ország középső része a törökök uralma alá került, és 
majd százötven évre állandósult a királyság három 
részre tagozódása. A 16. században a politikai szétta-
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goltság és az állandó hadakozás azzal fenyegetett, 
hogy az ország gazdasága teljesen összeroppan. A 
kedvező európai helyzet miatt azonban ez nem követ
kezett be. A földrész nyugati részén ugyanis ebben az 
évszázadban jelentősen gyarapodott a népesség, ami
nek egyenes következménye lett, hogy megnőtt a ke
reslet a mezőgazdasági termények iránt. Az agrárkon
junktúra Magyarország számára óriási lehetőségeket 
kínált: élő állatot, gabonát és mezőgazdasági nyers
anyagokat szállított a nyugati piacokra. A háborús vi
szonyok közt is élénk kereskedelem segített az ország 
gazdaságát a végső csődtől megmenteni. Ennek hatása 
Zala megyében az osztrák tartományok és a Velence 
felé vezető utak mellett fekvő mezővárosok, például 
Kanizsa vásárainak megélénkülésében volt tapasztal
ható. A korszak építészetére azonban teljes egészében 
rányomta bélyegét a tartós hadiállapot. Minden pénzt 
és energiát az erődítési munkálatokra fordítottak. Kő
ben szegény vidék lévén az építkezésekhez leggyak
rabban fát és földet alkalmaztak, azaz palánkfalakat 
emeltek, még a kanizsai vár új, külső védművei is ev
vel a technikával készültek. A védelemben legtöbb 
esetben fontos szerepet kapott a mocsár, hiszen a zalai 
várak zöme nem dombtetőre épült, hanem a dombvi
dék völgyei közti lápvilág szigeteire. A Buda eleste 
után kialakult védelmi vonal legfontosabb magyar 
erődje Szigetvár lett. Zala népének egészen közelről 
kellett immár a törökkel szembenéznie. Ebben az idő
szakban a kisebb várakat megerősítették, a földesúri 
kúriákat és a templomokat is igyekeztek védhetővé 
tenni. Az 1550-es évek végétől a harcok a Dráva és a 
Balaton közti térségben folytak, de a Balaton-felvidék 
felől is támadtak a törökök. A lakosságot a hadi esemé
nyeken felül a rosszul fizetett magyar végvári katona
ság rablásai, valamint pestisjárványok is sújtották. Szi

getvár elestével (1566) ismét átrendeződött a határ. 
Most már nemcsak a szomszédban volt az ellenség, ha
nem a végvári vonal Zala megyén is keresztülhúzódott. 
A Balaton és a Dráva közti főkapitányság székhelye 
Kanizsa lett. (Ugyanebben az időszakban a Balaton
felvidéki zalai várak Keszthelytől Tihanyig a győri fő
kapitányság alá tartoztak. Ezek a zömmel kis, hegyi 
várak kívül estek a fő támadási vonalon, így hadászati 
szerepük nem volt jelentős.) Kanizsa 1567-ben, Tbúry 
György, az országos hírű, kiváló végvári vitéz és vár
parancsnok kapitánysága idején került királyi kézre, és 
megkezdődött átalakítása, bővítése, valamint a hozzá 
tartozó védelmi vonal kiépítése. Thúry nem sokaig 
tölthette be hivatalát, mert 1571-ben a török kelepcébe 
csalta és megölte. Hosszú ideig nem találták méltó 
utódját. Az egymást sűrűn váltó parancsnokok ideje 
alatt a törökök gyakorta becsaptak a védővonal mögé, 
és megsarcolták a megye falvait. Az egyesült végvári 
csapatok legjelentősebb győzelmüket 1587-ben arat
ták, amikor a szigetvári bég rabló seregét Kacorlak 
mellett megverték. A következő évben a törökök vála
szul több kis zalai várat felégettek. A tizenötéves hábo
rú (1593-1608) alatt a török hadvezetés ismét Bécs be
vételére tett kísérleteket. Ennek során egyik legjelentő
sebb hódításuk Kanizsa elfoglalása (1600) volt. A hat 
hétig tartó ostrom végén, több, kudarcba fulladt fel
mentési kísérlet után, a lőszerek teljes kifogytával, a 
német parancsnok feladta a várat. A kiállításban a Ka
nizsa elestét ábrázoló korabeli metszet kinagyított ké
pe előtt a korszak jellegzetes fegyverei kerültek elhely
ezésre. Kanizsa eleste után az egész védelmi vonal 
megsemmisült, a megye délnyugati részében a török 
lett az úr. Az új végvárrendszer a Zala-folyó mentén 
alakult ki, Egerszeg központtal. 
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Katalógus 

I. vitrin 
A nemesi élet emlékei 

1. Nyaklánc • 16. sz. 
Aranyozott ezüst, reneszánsz nyak
lánc, gránátalmafejes csüngovel. Zöld 
zománcos, áttört levél- és makkdíszes, 
gyöngyös szemekből (11 db); hosz-
szúkás, kéttagú, áttört levéldíszes, a 
gyűrűközépen zöld zománcos sze
mekből (10 db); gránátköves szemből 
(1 db). A gránátalmát mintázó gömb
csüngő felső része áttört levéldíszes, 
gyönggyel és gránátkővel; alsó része 
poncolt díszítésű, vége hiányzik. Ha
sonló csüngők nyakba akasztott láncra 
vagy övre függesztve kedvelt ékszerei 
voltak a reneszánsz komák. 
Ism. helyről 
73 cm 
MNM.K. 1906.78. 
Lovag 1974, 220-222. 

2. Ruhakapcsok 
a. Kapocspár • 17. sz. 
Ezüst, öntött, cizellált. Áttört indadí
szek között 2, egymásnak szembefor
dult, halfarkú nőalak, meztelen felső
testtel. 
Németpróna (Nitrianske Pravno, Szlo
vákia) 
8,3x3,3 cm 
MNM.K.1911.17.1. 

b. Kapocspár • 16. sz. 
Aranyozott ezüst. Fűrészes szélű leve
lekkel díszített kerek alaplemezen dob 
alakú, áttört boglár. Az oldalfalon sző
lőindák közt ember- és állatalakok. A 
tető közepén hat zöld és kék zománcos 
szirmon átfúrt igazgyöngy, háromkar
mos foglalatú gránátkövek és fém
gyöngyök közt. A kapocs hímtagján, 
hajlított huzal tetején, fogazott levél 
fölött, karmos foglalatban két kis 
gyöngy és gránátkő. Női köpenyt dí
szítő ékszer. 
Ism. helyről 
6x3,4 cm 
MNM.K.55.423.C. 

3. Dísztűk • 16-17. sz. 
Hosszú, egyenes, ezüst kontytűk. 3 
darab. Fejüket ötszirmú virágon, csip
kés szélű csészében ülő ezüstgyön
gyök díszítik. A 16-17. században a 
női viselet kiegészítője volt a fejet tel
jesen beburkoló fátyol, amelyet ha
sonló hosszú, egyenes nikkel rögzítet
tek a hajkoronán. 
Zalaszentgrót 

8,7 - 19 cm 
GM.R. leltározatlan 

4. Csat • 14. sz. 
Ezüst, öntött, ingnyakat összefogó, 
rombusz alakú, vésett vonalakkal dí
szített csat. 
Zalaszentgrót 
4,6x4,3 cm 
MNM.K.1910.19.1. 
Parádi 1975, 148. 

5. Gyűrűk 
a. Pecsétgyűrű • 14. sz. 
Ezüst, lemezes, kerek feje vésett vo
nallal kereteit. Középen kettős ke
reszt, amelyet két rövid tunikás férfi 
tart. Az abroncs tövénél plasztikus 
dísz. 
Zalaszentgrót 
2x2,3 cm 
MNM.K.1910.19.2. 
Lovag 1980, 226. 

b. Pecsétgyűrű • 14. sz. 
Ezüst, a fej mellett kiszélesedő ab
roncs tövénél függőleges és vízszintes 
rovátkolással. A kerek fej közepén 
kettős kereszt, szára mellett kis hold
sarlóval. A keresztet vonalkeret vá
lasztja el a fej kerületén körbefutó, ér
telmezhetetlen felirattól. 
Zalaszentgrót 
2x2,4 cm 
MNM.K.1910.19.3. 
Lovag 1980, 230. 

с Pecsétgyűrű • 14. sz. 
Bronz, öntött, kerek fej közepén két 
vésett körrel kereteit rozetta, körülötte 
kivehetetlen felirat. Az abroncs fejhez 
csatlakozó részét vésett vonalak és le
vél alakú minta díszíti. 
Zalaszentgrót 
2x2,2 cm 
MNM.K. 1910.19.4. 
Parádi 1975, 148. 

d. Fejes gyűrű • 16 sz. 2. fele 
Arany, reneszánsz fejes gyűrű. Sima 
abroncsa a fej felé enyhén kiszélese

dik. Kúpos fején középen szirmos fog
lalatban türkizkő. A reneszánszkor 
igen kedvelt ékszertípusa volt. 
Zalaszentgrót 
2,5x2,2 cm 
GM.A.26. 
Kolba 1989, 155-158. 

6. Evőeszköz készlet • 1564 
a. Villa 
Aranyozott ezüst, öntött. A hatoldalú 
nyél tövében női maszk és reneszánsz 
volutás dísz; közepén domború virág
díszes pánt; gombja azonos, legvégén 
makkal. A háromágú fej tövén, címer
pajzsban NR betűk és 1564-es év
szám. Hátoldalán liliomos hitelesítő 
jegy és bevésett „A" betű. 
Kassa (Szlovákia) 
18,8x1,6 cm 
MNM.K. 1947.13.b. 

b. Kanál 
Ezüst, kalapált és öntött, a nyél díszei 
és a tojás alakú, felső szélén egyenes
re vágott merítő belső oldala aranyo
zott. A merítő háromnegyed részéig 
futó gerincben végződő nyél díszítése, 
a monogram és a jegy a villáéval azo
nos. 
Kassa (Szlovákia) 
18,5x5 cm 
MNM.K. 1947.13.a. 
Lovag 1974, 240. 

с Kés 
Ezüst, öntött, a nyél díszein és a pen
gén kopott aranyozás. A hegyes végű 
penge enyhén ívelt, a nyél díszítése, a 
monogram és a jegy a villáéval azo
nos. 
Kassa (Szlovákia) 
21,3x2,4 cm 
MNM.K. 1947.13.C. 

7. Poharak • 16. sz. eleje 
a. Pohár 
Ezüst, peremén aranyozott, tölcséres 
alakú, hatszögű talppal. Tagolt pere
me alatt áttört liliomos párta. Derekán 
stilizált levéldíszes öntött öv. Talpa 
három, kis talpazaton álló oroszlánon 
nyugszik. Köztük három, gömbös füg
gőláb. Díszítése: két liliomos párta 
közt két sor akantuszlevél, a szöglete
ken egy-egy gyík. 
Fegyvernek (Szolnok megye) 
15x9,5 cm 
MNM.K. 1928.31. 
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b. Poharak 
Ezüst, kalapálással felhúzott köpenyű, 
tagolt peremén aranyozott, tölcséres 
alakú. Belsejében aranyozott korong 
vésett dísszel: címerpajzsban kettős 
kereszt csillag és félhold között, fölöt
te L.W. betűk. 2 darab. 
Fegyvernek (Szolnok) megye 
10,4x9x5,2 cm 
MNM.K.1928.32.a-b. 

8. Gyertyatartó • 15. sz. 
Bronz, öntött, kétkarú, asztali típus. A 
tok áttört, gótikus, a karok indadísze
sek, a szár szögletes, a talp pótlás. 
Ism. helyről 
10x12 cm 
MNM.K.1897.81.3. 

9. Kályhacsempék 
a. Párkány csempe • 16. sz. 
Agyag, zöld mázas, kályha-párkány
csempe. Lemez és horonytagokból 
összetett, előreugró profilú, rene
szánsz díszítésű. A felső sáv akantusz-
levél-sorral kitöltött, az alsó sávban 
indás-leveles motívum. 
Hahót 
14,5x23,5x5,5 cm 
GM.R.leltározatlan 
Vándor 1996, 200. 

b. Csempe • 17. sz. 
Agyag, mázatlan, reneszánsz motívu
mokkal: növényi ornamentumokkal és 
stilizált szárnyak közt angyalfejjel dí
szített kályhacsempe előlapja. 
Lenti 
22,4x21,8x1,5 cm 
GM.R.79.434.166. 

c. Csempe • 17. sz. 
Agyag, barna mázas, téglalap alakú 
kályhacsempe. Tagolt, mélyülő keret
ben, középen élére állított négyzetbe 
foglalt, átlós irányú levéldísz, sarkain 
leveles-indás motívum. 
Lenti 
27,2x18,3x7,5 cm 
GM.R.79.434.182. 

d. Csempe • 15. sz. vége 
Agyag, sárgászöld mázas, dongás há
tú, gótikus áttört liliomdíszes kályha
csempe. 
Nagykanizsa 
28,3x22,5x9,2 cm 
TGYM.R.79.157.1. 

10. Kannafedél • 15-16. sz. 
Ón, öntött, csonkakúp alakú, enyhén 
ívelt oldalú, középen kissé kiemelke
dő koronggal lezárt. S-alakú, reszelt 
díszű fogója zárt karikában végződik. 

Belsejében plasztikus medalion: ket
tős körrel és pontsorral övezett Jézus
monogram (ihs). 
Hahót 
3,5x8,5 cm 
GM.R. M.2000.3.111.1. 
Holl 1996, 243-244. 

11. Palack« 15-16. sz. fordulója 
Ón lemezekből, kalapálással és for
rasztással készült, a fülek és a szájnyí
lás öntött. Hasáb alakú, a keskeny ol
dalak enyhén homorúak, teteje lépcső
sen kialakított. A keskeny oldalak fe
lül egy-egy kissé kiugró, szépen for
mált, téglalap alakú, vastag akasztó
fülben végződnek. Teteje közepén 
hengeres szájnyílás, amelyet belül - a 
dugasz számára - csavarmenetesre 
alakítottak. A széles oldalak közepén, 
a palack testét merevítő csövecske ta
karólemezei hiányoznak. Felületén a 
használatból eredő karcolások és bőr 
tokra utaló elszíneződések. A páratlan 
lelet pincetokba való palack, amely
ben a középkori utazók italt (bort) vit
tek magukkal. Hatosával, fából ácsolt, 
vaspántokkal erősített, fogókkal ellá
tott, zárható fedelű, bélelt ládába hely
ezték. A vagyonos társadalmi osztá
lyokhoz tartozók (nemesek, városi 
polgárok) ezen úti-készletét a 15-17. 
századi források pincetok-nak neve
zik. 
Hahót 

25x14,4x6,2 cm, űrtart. 1,8 1 
GM.R. M.2000.3.112.2. 
Holl 1996, 245-249. 

П. vitrin 
A köznépi élet emlékei 

1. Kályhacsempe • 17. sz. 
Agyag, szürke, redukált égetésű, má
zatlan. Háromszög alakú, a kályha te
tejét díszítő oromcsempe. Benyomott 
és bebökdösött mintája az áttört, mér-
műves gótikus csempék motívumai
nak késő középkori, stilizált, népies 
változata. 
Pölöske 
25x30x9 cm 
GM.R. leltározatlan. 

2. Gyertyatartók • 16. sz. 
a. Kétkarú 
Kovácsoltvas, kétkarú, asztali típus. 
Háromágú lába vaslemezből kivágva, 
hajlítva. Szára négyzet metszetű rúd-
vasból spirálisan csavartra kalapált. A 
gyertyatartó kar és a hengeres foglala
tok szintén lemezből kivágva és hajlít
va. A részeket egy-egy szegeccsel erő
sítették össze. 

Csesztreg 
26x8,5 cm 
GM.R.94.30.7.11 

b. Szorítókaros 
Kovácsoltvas, kétkarú, szorítókaros, 
cseppfogós típus. A láb és a cseppfo
gó lemezből kivágott, hajlított. A szár, 
a gyertyatartó gyűrűk és a szorítóka
rok vaspántból összeszegecseltek. A 
szorítókarokon egy-egy fogó, a szár 
végén akasztó-kampó. 
Csesztreg 
24x18 cm 
GM.R.94.30.11.13. 
Kvassay 2001, 163-165. 

3. Olló • 16-17. sz. 
Kovácsoltvas, zárt karikafogójú, lép
csősen kialakított, széles pengéjű, 
mesterjegyes. 
Csesztreg 
15x2,5 cm 
GM.R.94.30.10.10. 
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4. Mezőgazdasági eszközök 
16-17. sz. 
a. Kapa 
Kovácsoltvas. Zárt, a penge felé széle
sedő nyéllyukas, a foknál megvasta
godó köpűje kissé hátrahajlik. Válla 
csapott, ívelt pengéje hegyes. 
Csesztreg 
28,3x23 cm 
GM.R.94.30.10.13. 

b. Sarló 
Enyhén ívelt, röviden visszatolt nya
kú, nyéltüskés, kovácsoltvas. 
Csesztreg 
37x1,7 cm 
GM.R.94.30.10.12. 

5. Asztali edények» 16-17. sz. 
a. Pohár 
Finom anyagú, korongolt, vékony fa
lú, vörösre égett agyagpohár. Tölcsé-
resen kifelé álló pereme szalagszerűen 
megvastagított. Vállán csigavonalban 
körbefutó, vékonyan bekarcolt vonal
dísz. 
Csesztreg 
10,8x9x5 cm 
GM.R.94.30.10.5. 

b. Palack 
Korongolt, gondosan simított felületű, 
barnára égett, széles szájú agyagpa
lack. Elvékonyodó szélű pereme fi
nom bordával hangsúlyozott. Nyaka 
felső részén és vállán sekélyen, véko
nyan, csigavonalban körbefutó, bekar
colt vonallal díszített. 
Csesztreg 
20,5x5,3x8 cm 
GM.R.94.30.10.6. 

6. Korsó • 16-17. sz. 
Agyag, korongolt, szürkésbarna, zöld 
mázas kis korsó. Peremét kívül-belül, 
nyakát és a fül felső részét zöld máz 
borítja. Tölcséresen kifelé álló, lekere
kített szélű peremét erős borda hang
súlyozza. A bordából indul ki és a 
vállhoz csatlakozik a kis hurkafül. 
Csesztreg 
16,2x5,5x7,2 cm 
GM.R.94.30.8.11. 

7. Tál« 16-17. sz. 
Agyag, korongolt, téglapirosra égett, 
csonkakúp formájú, mély tál. Oldala 
enyhén homorú, szögfej alakú pere
mének alsó széle ujjbenyomkodással 
csipkézett. 
Csesztreg 
9,5x17,5x11,5 cm 
GM.R.94.30.1.8. 

8. Tárolóedények» 16-17. sz. 
a. Kiöntőcsöves korsó 
Agyag, korongolt, szürkésbarnára 
égett kiöntőcsöves korsó. Tagolt pere
mének széle megvastagodó, a csapott 
vállon elhelyezkedő kiöntőcső rövid, 
hegyesedő végű. Vállán durván kivite
lezett díszítés: három szélesen, mé
lyen bekarcolt vízszintes vonal között 
sűrű, egyenetlen hullámvonalak. 
Csesztreg, 40x11,5x18 cm 
GM.R.94.30.13.19. 

b. Kancsó 
Agyag, korongolt, szürkére égett. Ol
dalán kifogatolás nyomával. Szalag
szerű, függőlegesen álló, kiöntőcső-
rösre nyomott peremének széle leke
rekített. A peremet és a vállat hurkafül 
köti össze. 
Csesztreg 
38x9,4x15 cm 
GM.R.96.1.1.18. 

c. Fazék 
Korongolt, sárgásfehérre égett agyag
fazék, oldalán kifogatolás nyomával. 
Tölcséresen kifelé álló, enyhén tagolt, 
bordával hangsúlyozott peremének 
széle vízszintesen levágott. 
Csesztreg 
29,7x20x13,5 cm 
GM.R.96.1.1.16. 

9. Fedő» 16-17. sz. 
Korongolt, vörösesbarnára égett, kúp 
alakú, gombos fogójú agyagfedő. Pe
remének széle enyhén tagolt, befelé 
lejtőén ferdére levágott. 
Csesztreg 
7,2x18x3 cm 
GM.R.94.30.8.7. 
Kvassay 1996, 82-85. 

10. Sütőrostély • 16. sz. 
Rúdvasból kalapált, téglalap alakú, 
közepe felé egyre kisebbedő téglala
pokból kialakított felületű, az egyik 
rövid oldalon fogóval. Hegyesedő vé
gű, hajlított lábakon áll. 
Csesztreg 
31,5x25x6,2 cm 
GM.R.94.30.10.11. 
Kvassay 2001, 163s-165. 

Ш. vitrin 
Téglagótika rekonstrukció 

1. Mérműtöredék • 15-16. sz. 
Egetett agyag idomtégla, gótikus, 
mérműves ablakkeret kétszeresen ta
golt töredéke. 
Zalaszentlőrinc 
29x16,5 cm 
GM.R.75.42.8. 

2. Címeres zárókő • 15-16. sz. 
Égetett agyag idomtégla, gótikus bol
tozati zárókő. Kerek, négyes bordain
dítással, az Egervári család címerével 
- álló, csücsköstalpú tárcsapajzson 
balról benyúló, könyökben behajlított 
páncélos kar égerfaágat tart - díszített. 
Zalaszentlőrinc 
32x25x10 cm 
GM.R.75.42.9. 

3. Címeres zárókő • 15-16. sz. 
Egetett agyag idomtégla, gótikus bol
tozati zárókő. Kerek, négyes bordain
dítással, Várdai István bíboros családi 
címerével díszített. 
Zalaszentlőrinc 
35,5x38x20 
GM.R.75.42.10. 

4. Címeres zárókő • 15-16. sz. 
Egetett agyag idomtégla, gótikus bol
tozati zárókő. Kerek, négyes bordain
dítással, csücsköstalpú, hasított tárcsa
pajzzsal díszített. 
Zalaszentlőrinc 
27,5x24x17 cm 
GM.R.75.42.11. 

5. Boltozati bordák» 15-16. sz. 
Égetett agyag idomtégla, kétszer hor
nyolt profilú, gótikus boltozati bordák 
(két ép és egy töredékes). 
Zalaszentlőrinc 
44x9,5x14 cm 
GM.R.75.42.13. 

6. Boltozati bordaosztó» 15-16. sz. 
Égetett agyag idomtégla, kétszer hor
nyolt profilú, gótikus csillagboltozat 
„Y" alakú osztóbordája. 
Zalaszentlőrinc 
22x17x14 cm 
GM.R.75.42.14. 
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IV. vitrin 
A török kor emlékei 

1. Fegyverlakat • 17. sz. 
Vas, kovás szerkezetű elsütőberende-
zés. Lakatlemeze díszítés nélküli. Di
ója, rugója, szerkezete erősen korro
dált. Kívül fekvő rugója működteti az 
acéllemezt. A puskakakas recézett aj
kai közt csavarral rögzített kovakő, 
amely az acéllemezre csapódva szik
rát ad és a felporzócsatornába szórt 
puskaport meggyújtja, így elsüti a töl
tést. 
Nagykanizsa 
83x134 mm 
TGYM.R.80.86.1. 

2. Lándzsa • 16-17. sz. 
Kovácsoltvas gyalogsági lándzsa. 
Csúcsban végződő, hosszúkás, lapos 
pengéje közepén borda fut végig. A 
fokából kikalapált, hátranyúló tüske 
alkalmas volt az ellenséges lovas nye
regből való lerántására. 
Nagykanizsa 
375x113x52 mm 
TGYM.R.58.33.7. 

3. Kardmarkolat • 16-17. sz. 
Vasból kovácsolt, vércsatornás kard 

markolata és pengéje töredéke. A mar
kolat keresztvasa S-alakban meghajlí
tott. Kétpántos kosara a keresztvas alá 
nyúlik, felül a nyolcszögletű, kúpos 
markolatgombhoz kapcsolódik. Rövid 
markolatán sodronyborítás maradvá
nya. 
Nagykanizsa 
295x27 mm 
TGYM.R.62.10.1. 

4. Sisak • 16. sz. 
Kovácsoltvas, nyugati mintájú, magas 
taréjú, pikás sisak. Harangja csúcsba 
futó ellenzővel ellátott. Csuklós fül-
vértje és nyakvértje hiányzik. Korro
dált, hiányos állapotban. 
Nagykanizsa 
340x220 mm 
TGYM.R.61.118.1. 

5. Vértezet • 16. sz. második fele 
Vas, sima, ún. lúdmelles mellvasból 
és hátvasból álló vértezet. Karkivágá
sa széles, nyakszegélye előrehajló pe
remmel készült. Erősen korrodált álla
potban. 
Ism. helyről 
mellvas 420x360 hátvas 390x350 mm 
TGYM.R.61.98.1. és 61.99.1. 

6. Ágyúcső • 16. sz. 
Öntött vas, hengeres testű ágyúcső tö
redéke. 
Ism. lelőhely 
1000 mm, kaliber 36 mm 
TGYM.R.61.151.1. 

7. Golyó • 16-17. sz. 
Öntött vasgolyó, közepén az öntés 
varrata húzódik végig. 
Nagykanizsa 
átm. 58 mm 
TGYM.R.60.12.92. 

8. Ágyúgolyók 
Egyenetlen felületű, vasból készült (4 
db), illetve kőből faragott (1 db) ágyú
golyók. A kőgolyót faltörésre használ
ták. Kőgolyóvető mozsárágyúból lőt
ték fel. A lövedék magasból zuhant a 
falra, jelentős kárt okozva. 
Nagykanizsa 
átm. 200-300 mm 
TGYM.R.leltározatlan 
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ZALAEGERSZEG 

A Zala folyó térségében a 17. századtól új központ 
alakult ki: Zalaegerszeg. A települést - amely a Zala, a 
Válicka és a Vizsla patak mocsaras völgyéből kiemel
kedő dombháton épült fel - a vasvári káptalan 1247-
ben kelt oklevele említi először. Nevének előtagját az 
árterületeket kedvelő égerfáról, a Göcsejben gyakori 
„szeg" utótagot a szeglet szó rövidüléséből kapta, mely 
városunk esetében a három folyóvíz közé való beéke
lődést jelenti. Mai területén hajdan 23 kis falu létezett, 
néhányuk elpusztult az idők során. A középkorban 
kedvező földrajzi adottságai - közlekedési útvonalak 
csomópontja, átkelőhely a Zalán - lehetővé tették, 
hogy kiemelkedjen a környező települések sokaságá
ból; mezővárosi rangot, vásártartási jogot nyerjen. 

Zalaegerszeg a 15-16. században a népesebb zalai 
mezővárosok közé tartozott, de az egész megyére ki
terjedő központi szerepe még nem volt. Földesura, a 
veszprémi püspök kúriát építtetett itt, amelyet a török 
magyarországi megjelenése után hamarosan erődít
ménnyé alakítottak át: földből és fából készült falak
kal, bástyákkal erősítették meg. Az építmény a város 
északkeleti részében helyezkedett el: északon a Zala 
folyó, keleten a Válicka, nyugaton a Vizsla patak vize 
és mocsarai biztosították természetes védelmét. Délre 
nézett egyetlen, kőből épült kapuja, melyet a várárok 
és a kapubástyában elhelyezett tarackok, szakállas pus
kák védtek. A várhoz a lovasság elhelyezésére un. hu

szárvár is csatlakozott, melyet árok és cölöpsor öve
zett. Egyetlen, hitelesnek mondható ábrázolását a fran
cia Johann Le Dentu készítette, aki a vár 17. századi ál
lapotát rajzolta le - azzal a tévedéssel, hogy a település 
templomát a városfalon kívülre helyezte. 

Az egerszegi mocsárvár a szerényebb erősségek kö
zé tartozott. A 16. században nem esett a végvári har
cok fő irányába, de arra alkalmas volt, hogy menedé
ket nyújtson a török elől menekülő veszprémi kápta
lannak, majd 1567 után - amikor a török portyázok el
pusztították a megyegyűléseknek és ítélőszekeknek 
leggyakrabban helyet adó Kapornakot - rendszeresen 
itt tartsák a zalai nemesség összejöveteleit. 

1600. október 22. - Kanizsa eleste - után Egerszeg 
helyzete gyökeresen megváltozott, jelentősége meg
nőtt. A Kanizsával szemben létrehozott, sok kis várból 
álló, mélységében tagolt végvári rendszer egyik leg
fontosabb erődítménye lett. Önmagában nem volt ké
pes nagyobb ostromnak ellenállni; de védői a végházak 
között kialakított hírlövő rendszer segítségével, -
melynek nélkülözhetetlen eszköze volt a kiállításunk
ban is látható hírlövő mozsár - az erők egyesítésével 
sikeresen vették fel a harcot a kisebb portyázó török 
csapatokkal. A várban elhelyezett katonaság létszáma 
csak lassan nőtt, a 17. század közepén mintegy 250-
350 főnyi gyalogos és lovas katona alkotta az őrséget; 
Egerszeg így a vidék legnépesebb erőssége volt. 

Látkép az egerszegi várral, Johann Le Dentu rajza, 17. század 
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A végvári rendszerben elfoglalt központi helye, jó 
megközelíthetősége miatt ide települt a Kanizsával 
szembeni végek főkapitányának helyettese, a vicege
nerális, aki az egész végvidék életét szervezte, irányí
totta; rendszerint ő volt a vár kapitánya is. Ezzel a te
lepülés központi szerepe megnőtt, bár az állandósult 
török veszély miatt mind gyakrabban tartották a me
gyegyűléseket Sümegen vagy a Vas megyei Körmen
den. 

Egerszeg mezővárost a vár sem tudta megvédeni a 
rendszeres török portyáktól, kénytelen volt behódolni 
és adót fizetni az ellenségnek. A kettős adóztatás, a tö
rök, magyar és német katonák zaklatásai elől a mező
városi polgárság egyre nagyobb számban menekült el. 
Elhagyott házaikba, birtokaikra a vár katonái költöz
tek, akik szőlőművelésből, állattenyésztésből szerzett 
jövedelemmel egészítették ki gyakran elmaradó zsold
jukat. 

Az 1664-ben kiújult háborúban az egerszegi vár rö
vid időre török kézre került, majd 1690-ig, Kanizsa 
visszafoglalásáig sokat szenvedett a meg-megújuló tö
rök támadásoktól és a német zsoldosok kegyetlenkedé
seitől. Az erődítmény többször leégett, a város lakóit 
nemcsak a háború pusztította, hanem a nyomában járó 
gyakori pestisjárvány is. 

A török kiűzése után a végvári rendszer felesleges
sé vált, 1702-ben a király megszüntette a védelmi vo
nalat. Az egerszegi vár is gazdátlan maradt és hamaro
san elpusztult. (A várfalak maradványait, a hatalmas 
tölgyfa cölöpöket a mocsaras talaj konzerválta. Ezek a 
Batthyány utca 2001-ben meginduló rekonstrukcióját 
megelőző régészeti feltárások nyomán nagy számban 
kerültek elő a földből. Az ásatások hozzájárultak a vár 
és a városfal helyének pontos meghatározásához is.) 

A török alól felszabadult város megőrizte központi 
funkcióját, s a békésebb időszak beköszöntével a vár
megye visszaköltözött „közgyűléseinek és ítélőszékei-
nek megszokott helyére", Egerszegre, ahol a veszprémi 

A megyeháza barokk épülete 

„Szála Vármegyei Korona őrző Nemes Seregbeli Vitéz" 
ábrázolása Decsy Sámuel könyvéből, 1792. 

püspök szalmával fedett épületében, vagy alkalman
ként a régi templomban tartották a közgyűléseket és a 
törvényszékeket, bár a rabokat - tömlöc hiányában -
Lendván őrizték. A vármegyei adminisztráció Zala
egerszegre településének fő oka az volt, hogy a város a 
nagykiterjedésű megyét átszelő közlekedési útvonalak 
csomópontjában feküdt, így minden irányból viszony
lag jól meg lehetett közelíteni. 

1723-tól törvény kötelezte a vármegyéket, hogy a 
megyegyűlések és törvényszékek tartására, a levéltár 
őrzésére, valamint a rabok elhelyezésére alkalmas épü
leteket emeljenek. Zala vármegye 1725. július 30-i 
közgyűlése gróf Batthyány Lajos főispáni adminisztrá
tor javaslatára határozta el a megyeháza építését. A ter
vezéssel Franz Allio bécsi építészt, a kivitelezéssel 
Faullent Mihály egerszegi kőművesmestert bízták 
meg. A munkálatok azonban anyagiak hiányában csak 
1730-ban kezdődhettek el, és 1732-ben fejeződtek be. 
Az egykori végvár helyén elkészült szép barokk épü
lettel a megye közigazgatási központja végleg Zala
egerszegen állandósult. 

A nemesi vármegye élén az uralkodót képviselő fő
ispán állt, aki rendszerint a megye legvagyonosabb ne
mesei sorából került ki. Korszakunkban a Muraközben 
birtokos Althan család tagjai viselték az örökletes cí
met. Kiállításunkon egyik képviselőjüknek, Althan Já-
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nos Mihály főispánnak (1790-1815) a vármegyeháza 
arcképcsarnokából származó portréja látható. A felvi
lágosult szellemű főispán tagja volt az 1790-es évek 
elején Zalaegerszegen működő szabadkőműves pá
holynak, mely a megye legkitűnőbb férfiait - többek 
között Spissich János alispánt, Pálóczi Horváth Ádám 
költőt, Somssich Lázár táblabírót - tömörítette. 1797-
ben az általa irányított vármegye közgyűlése megta
gadta az uralkodó nemesi felkelésre szólító leiratát, en
nek következtében a tisztikart Althannal együtt felfüg
gesztették, és adminisztrátort helyeztek a közigazgatás 
élére. 

A nemesi vármegye egyik fő feladata az igazság
szolgáltatás volt. A sedriákon (ítélőszékeken) elítélte
ket a vármegyeháza új épületének nedves pincéjébe 
zárták, ahol szörnyű lehetett raboskodni. Ennek emlé
két őrzik a kiállított lakatok, a börtönben faragott mán
gorló, de a Vikár Béla gyűjtéséből ismert zalai népdal 
is: 

„Hallottátok hírét Zalaegerszegnek? 
Annak a rémséges fekete börtönnek, 
Mikor építették, nagyon esett a hó, 
Jaj, de sokan mondták, nem is lesz abból jó! 

Annak a padlója az én vetett ágyam, 
Annak a négy fala beszélgető társam, 
Annak a teteje takarózó párnám, 
Kígyók, békák benne világító gyertyám!" 

Zalaegerszeg látképe 1826 előtt 

A háborúk elmúltával a veszprémi püspök vissza
nyerte földesúri jogait a mezőváros felett. Kezdetben 
különféle kedvezményekkel igyekezett megtelepedés
re bírni a hajdani várkatonaságot és a más vidékről be
költözőket; a 18. század folyamán azonban - bevételei 
növelésére törekedve - megpróbálta ezeket csökkente
ni. A város és a földesúr közti viták eredményét a Má
ria Terézia által 1775-ben szentesített örökös kontrak
tus rögzítette, amely szabályozta jogviszonyukat. 
Eszerint Egerszeg elismerte a püspök pallosjogát, feu
dális járulék fejében pedig jelképes összegű cenzust fi
zetett; a polgárok terhei viszonylag kedvezőek voltak. 
Tekintélyes jövedelmet a mészárszékek, boltok bérbe
adása, és a három kocsma biztosított az uraság számá
ra, amelyekben Szent György napjától (ápr. 24.) Szent 
Mihály napjáig (szept. 29.) kizárólagos kocsmaltatasi 
joggal bírt, utána élhetett csak a város a borkimérés jo
gával. Az urbárium a városnak engedte az özvegyek és 
árvák feletti gyámság jogát, ellenben az ingatlanok 
adásvétele, cseréje csak a földesúr engedélyével tör
ténhetett; egyúttal kötelezővé tette a település határai
nak ellenőrzését is. Egerszeg 1777-ben - változatlan 
feltételekkel - az újonnan szervezett szombathelyi püs
pökség birtoka lett. 

A 18. század közepétől elsősorban a veszprémi püs
pök, de az állam és a helybeli céhek megbízásából is 
nagy építkezések kezdődtek a városban. Ekkor emel-
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Padányi Biró Márton (1696-1762), veszprémi püspök 1745-1760, 
a zalaegerszegi templom építtetője 

ték a városközpontot ma is meghatározó barokk épüle
teket: 1750-60 között építtette fel Padányi Biró Márton 
veszprémi püspök a középkori templom helyén a Má
ria Magdolna tiszteletére emelt kéttornyú plébánia
templomot, melynek freskóit már utóda, Koller Ignác 
püspök festette meg Johann Ignaz Cimballal, a neves 
„képíróval". A század második felében készült el a 
plébánia ekkor még egyemeletes, dísztelen épülete, a 
földesúri majorban pedig egy uradalmi épület. 1766-
ban kezdődött a kvártélyház építése, melyben a katona
ság átvonuló tisztjeit helyezték el. 1750-es évek elején 
a német-varga céh Szent Anna tiszteletére emeltetett 
magának kápolnát Ólában, akkoriban építtették fel a 
szűrszabók a Janka tövében található temetőjükben -
védőszentjük, Szent Ilona oltárképével - a Kálvária ká
polnát. 

A megyeszékhellyé válás és a kedvező földesúri 
szolgáltatások jótékony hatást gyakoroltak a város fej
lődésére. Az itt élők száma a 18. században ugrássze
rűen, a 19. század elején pedig folyamatosan emelke
dett. (1748-ban 1131, az 1785-ös népszámláláskor 
2881, a reformkor idején, 1830-ban pedig 3460 lakosa 
volt a településnek.) Az egerszegiek elsősorban föld
es szőlőműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak, 
malmokat működtettek az akkor még bővizű Zalán, de 
a 18. században már néhány kereskedő is megjelent és 
gyarapodott a kézművesek száma, akik szinte vala
mennyien rendelkeztek a határban megművelhető föld

területtel és szőlővel is. Vályi András 1796-ban 
Magyarországnak leírása с művében így mutatta be a 
várost: „Szála Egerszeg: Magyar mező Város Szála 
Vármegyében, földes Ura a' Szombathelyi Püspökség, 
egy darab részét Horvát Uraság bírja, lakosai katoli
kusok, és kevés reformátusok, fekszik Szála vize mel
lett, hajdan kőfallal és vigyázó tornyokkal vala 
megerőssitve; de az Ozmánoknak gyakorta meg újjított 
ostromlásaik által elpusztíttatott. Itt vagyon a' Várme
gye háza is, melly újj épület, 's a' Városnak nem tsekély 
díszt szolgáltat, és a' katonáknak nem régen építtetett 
szállások, Postája és Ispotállyá is van. A ' Sz- Magdalé
nának emlékezetére szenteltetett templomot, mely két 
tornyokkal ékesittetett, Koller püspök építtette vala, és 
Czimbal nevű hires képiró által festette ki... " 

Zalaegerszeg a jelentős építkezések ellenére kicsi, 
falusias jellegű település volt: ezt igazolja első ismert, 
a 19. sz. elejéről származó ábrázolása is. A képen jól 
látható sajátos - két főutcás - településszerkezete. A 
Körmend felé menő nyugati, valamint a Kanizsa és 
Vasvár felé vezető észak-déli országutak mentén szer
veződött a mezőváros, körülöttük néhány girbe-gurba 
utcácskával. A mai Csány tér környékén állt Zalaeger
szeg egyik első köztéri alkotása, a Fehérképnek 
emlegetett Piéta szobor, mely nevét valószínűleg a tar
tóoszlop színének köszönhette. A szobor után az utcát 
is így hívták, csak 1886-ban kapta Kossuth Lajos ne
vét. A Fehérképet később a templomkert kerítésébe 
építették be, napjainkban a nagytemplom Szent István 
oltárán látható. 

A Szent Ilona tiszteletére emelt kápolna a Kálvária temetőben 
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A város lakóinak többsége a Göcseji Falumúzeum
ban bemutatott használati eszközök, berendezési tár
gyak között élte mindennapjait. A füstöskonyhás háza
kat fából emelték, zsúpszalmával fedték, szorosan egy
más mellé építették, ezért gyakran pusztítottak tűzvé
szek. 1756-ban, 1790-ben, 1805-ben, 1822-ben is a 
„vörös kakas" áldozata lett a település nagy része. A 
hozott rendszabások ellenére Egerszeg 1826-ban, két 
egymást követő tűzesetben ismét leégett. így számolt 
be erről 1826. július 19-én Deák Ferenc Vörösmarty 
Mihálynak: ,,E' holnap' 18-án ZEgerszegen 
gyújtogatok által dél előtti 11 órakor nagy tüz táma
dott; 130 ház égett el, 's minthogy a Lakósok nagyob-
bára mezei gazdák, minden gazdaságbéli épületek 
ezenkívül oda lettek. A ' dühösködő föl szél lehetetlenné 
tette a' házakban lévő ingó vagyonok' megmentését, 
mert két óra alatt már az egész várost elbontotta 
tűzzel, a' lakósok pedig a' mezzőn voltak. -A' Várme
gyének két házát, mellyeknek szomszédjaik porrá let
tek, egyedül a' rabok vigyázása és szorgalmatossága 
mentette meg, ezen kivül a' le égett házak között lévő 
némelly cserép zsindelyes házak maradtak épségben, 
de a' Templom is, noha teteje cseréppel, tornyai 
bágyoggal valónak fedve, egészen el égett". 

Ekkor pusztult el az első ábrázoláson még látható -
egykor a mai Zrínyi gimnázium környékén álló -
Nepomuki Szent János kápolna is. A felújítás után kap
ta a nagytemplom az eredetinél egyszerűbb, kúp alakú 
tornyát. A tűzvésztől való félelem miatt nagy tisztelet 
övezte a városban Szent Flóriánt, a tűzoltók védőszent
jét. Alakját nemcsak szép szoborral tisztelték meg, de 
ő szerepelt a fazekasok céhzászlaján, s Mária Magdol
na mellett a város zászlaját is az ő képe díszítette. 

A zalaegerszegi vármegyeházán politizáló szabad
elvű nemesség már a 18. század végén, de különösen a 
reformkorban, - mozgalmai, reformkezdeményezései 
révén - országos hímevet szerzett a városnak. Itt ta
gadta meg és nyilvánította törvénytelennek 1797-ben a 
közgyűlés a nemesi felkelés összehívását. Ide címezte 
a már említett Spissich János és Somssich Lázár - az 
1790-9l-es országgyűlés két zalai követe - az első ma
gyar nyelvű követjelentést, itt született 1807-ben az 
anyanyelvű közigazgatást elősegítő Tiszti szótár, s itt 
kezdeményezte Kisfaludy Sándor a balatonfüredi szín
ház megépítését. 

Az 1820-as években e helyen kezdte politika pálya
futását Csány László és Deák Ferenc. Tevékenységük 
nyomán a zalai nemesség aktívan bekapcsolódott a 
polgári átalakulásért és a nemzeti megújulásért folyta
tott harcba. Deák Ferenc több alkalommal is a várme
gye követe volt a pozsonyi diétán, ahol a liberális el
lenzék egyik programadó vezéralakjává vált. 

Mindketten részt vállaltak a védegyleti mozgalom 

Fiatal pár reformkori viseletben (részlet a kiállításból) 

zalai szervezésében. Munkájuk eredményéről így szá
molt be az Életképek tudósítója 1845-ben: 
„ Tánczvigalom volt s Zala hölgyei mégis szégyenlettek 
volna másban, mint Zalában készült szerény kartonru
hában megjelenni. ...Zala székvárosának tánczteremét 
a külföld fényczikkei többé nem homályosítandják, s 
Zala dicső hölgyeinek honszerető kebleiket idegen di
vatkelmék utáni vágy nem fertőzteti meg. S e nemes 
részvét a hazai műipar iránt nemcsak táncz-
vigalmainkban mutatkozik, hanem annyira terjedett 
már, miszerint hölgyeink tisztelgéseknél s nagyobb tár
salgási körökben a legszebb, legillendőbb ruhának a 
szerény honi szövetet tekintik". A kiállításon a várme
gyeháza kapujának fotónagyítása előtt álló ifjú hölgy 
és kísérője rekonstruált reformkori ruhájukban talán 
valamelyik bálba indulnak... 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején 
Deák és Csány miniszterként szolgáltak, zalai híveik 
többsége pedig fegyverrel, katonaként segítette a „ha
za és haladás" ügyét. Nem véletlen, hogy a két első vi
lági köztéri szobrot nekik állították Zalaegerszegen. 
Vay Miklós Deák szobra 1879-ben készült el, Csány 
László emlékművét Istók János alkotta, s 1931-ben 
avatták fel. 

Az 1826-os tűzvész után a város megbízásából Póka 
Antal vármegyei földmérő felmérte a károkat, s a tuda
tos várostervezés első jeleként térképen jelölte ki a nyi
tandó új utcák nyomvonalát. A központban és a fő utak 
mentén megtiltották a fából és szalmából történő, ké-



BÉRES KATALIN - MEGYERI A N N A 

meny nélküli építkezést; a mellékutcákban azonban 
még a század második felében is zsúpfedeles házak ké
szültek. Csak 1850 után rendelték el a cserényből 
(vesszőfonás) készült és sárral tapasztott kemencék le
döntését, és téglakemencék építését szorgalmazták. 
Egerszeg vezetői több, a város fejlesztését elősegítő 
határozatot hoztak: új utcákat nyitottak, fásítással igye
keztek a port megkötni, olajlámpásokkal oldották meg 
a közvilágítást. 1858-ban Szépészeti Bizottmányt ala
kítottak lakóhelyük csinosítására. Mindezek ellenére a 
mezőváros - egy 1830 körül készített festmény, majd a 
Napkelet с lapban, 1857-ben megjelent látkép tanúsá
ga szerint is - még mindig „földszintes", nagyobb fa
lura emlékeztető település maradt. Jelentős, maradan
dó középítkezések nem történtek ebben az időszakban, 
csak az 1787-ben, a Piac (ma Kazinczy) téren emelt 
városházát építették át 1862-ben, alapterületét bővítet
ték, homlokzatát pedig pártázatos oromfallal tették dí
szesebbé. 

A mezővárost a 19. század első felében az évente 

A városháza újjáépítésének tervrajza Jángl Andrástól, 1862 

Zalaegerszeg látképe egy 1830 körül készült festményen 

választott - egyre szakszerűbbé váló - tisztikar: a vá
rosbíró, jegyző, adószedő, pénztáros és közgyám, vala
mint a 12 esküdtből álló tanács irányította. A város 
1743-tól vezetett protocollum könyvében (közgyűlési 
jegyzőkönyv) fennmaradt az 1810-es évekből szárma
zó, ma is megszívlelendő városbírói „esküvési formu
la", melyet a - földesúr három jelöltje közül - megvá
lasztott új városbíró mondott el beiktatása alkalmából: 
„Én... esküszöm az élő Istenre... Szűz Máriára, és Iste
nek minden Szentéire, és a Sz: Evangeliomra; hogy eb
ben a... Bíróságban, a melyre most választattam, tisz
tán, igazán, és hiven eljárok, - Félretévén mindénnemű 
atyafiságot, adománt, félelmet, magam hasznát, más
nak kárát, és minden emberi tekéntetett, egy szóval 
valamellyek Lelkem ismerete ellen lehetnének, és vala
mint Vázolásnak... ártatlanokat igazságokban védel
mezem, az bűnösöket pedig az ő érdeme szerént 
büntetni kiványom, ha pedig a Városnak valamiben ká
rát látom s tapasztalnám, azt minden tehetségem 
szerént jóra fordíttani igyekezem... Isten engem ugy 
segéllen... " 

Zalaegerszeg mezőváros igyekezett gondoskodni 
elaggott és elszegényedett polgárairól. Ápolásukra 
épült fel Egerszegen az ispitaház 1800 tájékán, mely
nek létrejöttét Pintér Máté (1737-1790) uradalmi 
számtartó adománya tette lehetővé, aki végrende
letében meghagyta, hogy vagyonát árverezésen értéke
sítsék, s a befolyt összeg kétharmadát az aggápolda fel
építésére fordítsák. A földszintes épülethez kápolnát is 
emeltek, melyre napjainkban, a többszöri átépítés után 
csak megmaradt tornya emlékeztet. Az ispitát a szegé
nyek jótevőjeként tisztelt Tüttőssy László (1750-1831) 
városbíró hagyatékából, valamint a céhek adományai-
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ból tartották fenn. Mellé épültek fel 1848-ban a város 
első, 12 ágyas kórházának szobái: egy a szembetegek, 
egy a „közönséges betegségekben szenvedő" férfiak, 
egy pedig a nők számára. A gyógyintézet kezdettől 
fogva kicsinek bizonyult, ezért 1868-ban Stern Bernát 
magánkórházat alapított, majd 1885-86-ban elkészült a 
Fehérképi utca végén, az ún. megyei fáskertben a vá
ros, a vármegye és magánszemélyek anyagi támogatá
sával a - Hagymássy Gyula építész tervezte - korsze
rű kórház. 

A város tehetősebb polgárai akkor sem vonultak 
kórházba, ha megbetegedtek, hanem otthon gyógyíttat
ták magukat. A patikákban szerezték be a javuláshoz 
szükséges, elsősorban gyógynövényekből és ásványi 
anyagokból készült, ma már különleges hangzású me
dicinákat: porokat, tincturákat, kivonatokat, olajokat, 
melyeket helyben, a gyógyszertár laboratóriumában 
készített el a patikus és segédje. 

Zalaegerszegen 1768-ban nyílt meg az első, Szent
lélekről elnevezett gyógyszertár az akkoriban épült 
kvártélyház egyik helyiségében. A Gutten György ala
pította patika officinájának (kiadó helyiség) bútorzatát, 
berendezési tárgyait, állvány edényzetét: 18. századi fa 
pixiseit, vas mozsarát, klasszicista porcelántégelyeit, a 
19. második feléből származó üveg edényeit, 20. szá
zad eleji kőedény mozsarait folyamatosan használták a 
változó tulajdonosok - 1883-tól a Kaszter család -, 
csak az államosítás után váltak feleslegessé és kerültek 
a Göcseji Múzeumba. 

Az Isoó György alapította második gyógyszertár, a 
Szentháromság patika 1814-ben kezdte meg működé
sét Kaszaházán, majd egy év múlva áttelepült a város
ba. A Szentlélek patikával szemben, az Ispita közvet
len közelében nyitotta meg kapuit a gyógyulni vágyók 
előtt. Egy 1833-ban készült felmérés szerint "elegendő 
tágas, világos, a Piarczon száraz helyen helyheztetett, 
Gyógyszer készittő Műhely, Padlás, Gyógyszertartó 

A város központja az ispitával, 1866 

szobátska és pintze benne feltaláltatnak. ". 
E gyógyszertárak nemcsak a város, hanem - a heti

vásárok látogatóinak közvetítésével - a környező tele
pülések lakóit is ellátták orvossággal, patikaszerrel. 

Az 1800-ban elhunyt Johannes Keller iparos sírköve az ólai temetőben 

A 19. században, egészen az 1870-es évekig Zala
egerszeg közigazgatási központi szerepe nem gyako
rolt jelentősebb hatást a város fejlődésére. Megyeszék
hely volta ellenére kisváros maradt, sem gazdasági, 
sem kulturális kisugárzása nem volt jelentős. Ennek 
oka egyrészt a vármegyei adminisztráció viszonylagos 
fejletlenségében, differenciálatlanságában keresendő: 
csekély számú hivatalnok élt még a városban, a tiszti
kar többsége nem volt egerszegi lakos, másrészt hiány
zott az értelmiségi réteg; a két elemi iskolán kívül (az 
egyik izraelita volt) nem működött egyéb oktatási in
tézmény a városban. Lakosainak többsége továbbra is 
földművelésből és kézműiparból tartotta fenn magát, 
ezért a település vonzáskörzete csak közvetlen környé
kére korlátozódott, 

Az itt élő iparosok a mindennapok szükségleti cik
keivel - ruházattal, szerszámokkal - látták el a város 
és a környező települések lakóit. A kézművesek céhek
be tömörültek; működésüket a fölbirtokos, később az 
uralkodó által hitelesített privilégium engedélyezte. A 
legkorábbi kiváltságlevelet 1633-ban a varga céh kap
ta. 

A 18. század végén már hét céh működött 
Egerszegen. Legnépesebbek a ruházati iparosok céhei 
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voltak, a szabóké, szűrszabóké, csizmadiáké. A csiz
madiák céhpecsétje 1718-ból, a vegyes céhé 1746-ból 
maradt ránk. 1775-ben kapta privilégiumát Mária Te
réziától a szabók céhe. Az 1761 után a Királyi Kancel
lária által kiadott új céhlevelek szabvány szerint ké
szültek, melyek egyöntetűen szabályozták a céhek val
lási kötelezettségeit, belső életét, az inasfelvételt, a 
mesterjog elnyerését, a remeklést: mindazokat a nor
mákat, melyekhez a céhtagok mindegyike köteles volt 
tartani magát. Ezekkel megpróbálták korlátok közé 
szorítani a céhek esetleges visszaéléseit is. A kevesebb 
iparost foglalkoztató iparágak képviselői vegyes cé
hekbe tömörültek: egyikük a bognár - kovács - köteles 
- nyerges - szíjgyártó iparosok egyesülése, másik az 
asztalos - lakatos - esztergályos - pintér céh volt. 

A 19. század első felében az iparból élők aránya to
vább nőtt a városban. 1770-ben 126 iparost írtak össze, 
1828-ra számuk 18l-re emelkedett, és 36 féle mester
séget űztek. 

A céhek vezetője az általában egy évre megválasz
tott céhmester volt. Ő őrizte a céh ládáját, benne érté
keit: a fent említett fontos iratokat, a pecsétnyomót, a 
céh kasszáját. A láda a céh mesterségbeli összetartozá
sának, a céhtestület hatalmának jelképe lett: gyűlések 
alkalmával, mesteravatáskor, inas szegődtetéskor 
körülötte gyűltek össze. A legényeket csak többéves 
vándorút után fogadták be a céhbe, s avatták mesterré. 
A vándorút állomásait a „vándorló levélbe", a vándor
könyvbe a fogadó mester vagy település pecsétes be
írásával kellett igazoltatni. A tanulmányút végén a 
mesterjelölt bemutatta remekét, (ilyen a kiállításunk-

A plébániatemplom főhajója a céhzászlókkal, 1930 

ban szereplő két kis csizma); mesterré avatásaskor la
komát rendezett s mesterpénzt fizetett. 

A céhek szimbolikus tárgyai közé tartoztak a festett 
képekkel díszített céhzászlók. Mária Terézia 1775-ben 
az Egerszegnek adott örökös kontraktuslevelében meg
szabta: „A városban leveő czéhek zászlókat csináltas
sanak és esztendő által a processiókon, kiváltképpen az 
úrnapi solemnitáson [ünnepélyen], ki-ki maga zászlója 
alatt jelen légyen. " Szép látványosság lehetett egy-egy 
körmeneten a hatalmas, színes zászlókkal felvonuló 
mesteremberek sora. A fennmaradt zászlók a 19. szá
zad első felében készültek. A festményeket provinciá
lis mesterek készítették, pl. a Kálvária kápolnát is épít
tető „váltómíves" szabócéh vörös damaszt zászlójára a 
képet szombathelyi piktortól rendelték meg. A zászló
kon a céh patrónus szentjei és egyházi képek, valamint 
mesterségjegyek is szerepeltek. A zalaegerszegi céhek 
zászlói a Mária Magdolna plébániatemplom főhajóját 
díszítették. 

E kézműves testületek fontos szerepet töltöttek be a 
városka irányításában, közülük kerültek ki a város ve
zetői, sőt rendszerint a városbíró is. Az ő feladatuk volt 
a tűz elleni védekezés megszervezése, a város ezért 
lajstromozta a céhek birtokában lévő tűzoltó eszközö
ket. A céhek bajba jutott tagjaikat is segítették, pl. 
1826-ban a tűzkárt szenvedett társaikat segélyben ré
szesítették. 

Zalaegerszeg már a középkortól vásártartó hely 
volt, s a helypénzszedés joga egészen a 19. század vé-
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géig a földesurat illette. A helybeli kézművesek termé
kei a heti piacokon és az országos vásárokon cseréltek 
gazdát. Elsősorban a város vonzáskörzetéhez tartozó 
göcseji és a Zalán túli kis falvak földművesei hozták 
élelmiszerfeleslegüket a városba, hogy az érte kapott 
pénzen olyan kézműves termékeket -lábbelit, textilfé
léket, szerszámokat -vásároljanak, amelyeket az önel
látás keretein belül nem tudtak előállítani maguknak. 

Az 1832-ben készült „Országutak tabellaris leírása" 
így szólt az egerszegi vásárokról: „Tartatikminden hé
ten két Héti-vásár,- Országos Vásár pedig tartatik 
9....A heti-vásárokra számossan hordanak a mellékvi
dékről, minden némü Gabonát, de kiváltképpen, más 
aprólékos Életszereket, - minthogy sok Mester-embe
rek, és Zsidók lakják, jó keleté vagyon minden el adan
dó Életszereknek. 

Az Országos Vásárok alkalmával - sok szép 
lovakat,- göböl - vagy hízott jármos ökröket - tulkokat 
-fejős és meddő teheneket - az időnek változásához ké
pest számosan találni lehet.-...Országos Vásárkor leg 
inkább öszve sokasodnak - Kanizsai - Sümeghi -
Körmendy - Szombathelyi - és Keöszeghi mindenféle 
Kereskedők, de kiváltképpen Mester-emberek. " 

Az állatvásárokat a város szélén, a mai evangélikus 
templom környékén tartották. A hetipiac a települést 
átszelő főutak találkozásánál, a Főtéren (ma Kazinczy 
tér) volt. Ezt illusztrálja kiállításunk piacjelenete: a sti
lizált zalai viseletbe öltöztetett asszonyok kosarakat, 
cserépedényeket árulnak a régi városháza épülete előtt. 
(A kiállított tárgyak töbsége 20. századi.) 

Az ide érkező vidékiek portékájuktól megszabadul
va a piacnapokon - kedden és pénteken - intézték 
egyéb ügyes-bajos dolgaikat is. A kalendárium hónap
ábrázolásai a kilenc országos vásárnapot - február 14. 
(Bálint napja); Virág hétfő (a virágvasárnapot megelő
ző virághét első napja); május 1; Pünkösd előtt egy 
héttel; július 22; Kisasszony nap (szeptember 8.) utáni 
hétfő; október 28; november 30; december 28. (Apró
szentek napja) -idézik. 

Az élelmiszerek, iparcikkek árszabása a vármegye 
feladata volt, ezt 1626 óta törvény tette kötelességévé. 
A polgári korszakban már csak a legfontosabb élelmi
szerekre, pl. kenyér, hús, készítettek árszabást, s lassan 
a piaci árak szabadárasak lettek. Ám a vásárbíróság 
még az 1850-es években is felügyelte az árakat, s ki
mutatást készített a legfontosabb árucikkek heti árvál
tozásairól. 

A 19. század második felében, a mintegy 6000 la
kost számláló Zalaegerszeg kimaradt a kiegyezést kö
vető polgárosodás első nagy hullámából, közlekedés
földrajzi szempontból kedvezőtlen domborzati viszo
nyai miatt nem kapcsolódhatott be a kiépülő vasúthá
lózatba, elzártsága továbbra is megmaradt. 1871-ben a 

községek jogállásának rendezésekor újabb hátrány ér
te: önkormányzata csorbult azáltal, hogy a járási fő
szolgabíró fennhatósága alatt nagyközségként szerve
ződött újjá. Ebben az időszakban csak néhány építke
zés - polgári fiúiskola, vágóhíd és a Deák szobor felál
lítása - jelezte a lassú városiasodást. 

Hamarosan megyeszékhely rangja is veszélybe ke
rült, a fejlődésben előbbre járó, rendezett tanácsú 
Nagykanizsa szeretett volna a helyére kerülni, ezt kér
vényezte képviselője útján is. 1874 januárjában a Zalai 
Közlöny így jellemezte Zalaegerszeget: „Hol alig 
5000 lakos mellett sem ipar, sem kereskedés, sem hitel
élet, sem társadalmi élet nincs, melynek polgári eleme 
hiányzik, lakossága a tisztviselők kivételével magasb 
haladási törekvéssel nem bír, a tisztviselői kar pedig 
tőle isoláltan él, hol a népnevelés előhaladása még a 
hely anyagi erejéhez mérten sem fejlesztetik, melynek 
vidéke terményt a vagyonpiaczra kiállítani nem képes, 
hol a kereskedelmi összeköttetés a szomszéd falu hatá
ránál megszakad,... hol közlekedés nincs, vagy ami a 
másfél órányira fekvő Szent-Iván vasút-állomástól 
életveszéllyel van, csak a nagy böjt folytatása, hogy 
csak két rozzant szálloda van, és a nagy közgyűlés ide
jén 1/10 részben összegyűlt vármegye nem kaphat 
bennök helyet, hova a közönség csak végszükségben 
menekszik, hogy imádkozhassék a kiszabadulásra. " 

E vitriolos kritika ellenére Zalaegerszeg megye
székhely szerepkörét napjainkig megőrizte, miközben 
a nagykiterjedésű megye területe - a 19. és a 20. szá
zad folyamán - számos alkalommal megváltozott és 
jelentősen csökkent. 

1872-ben a közigazgatás és az igazságszolgáltatás 
szétválasztásakor a vármegye hivatala a kvártélyházba 
költözött, a régi megyeháza pedig a törvényszéknek, a 
járásbíróságnak és az ügyészségnek adott otthont. Az 
épületet 1892-ben, a keleti oldalon - Wagner Gyula 
tervei alapján - új számnyal bővítették. 

A Törvényház 1892-ben épült áj szárnya 
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A 19. század végén Zalaegerszeg modernizálása 
egyre inkább halaszthatatlanná vált. A polgári állam
szervezet kiépülésével újabb és újabb hivatalok kerül
tek a városba. Az itt letelepedő, növekvő számú hiva
talnok és értelmiségi réteg nem elégedett meg az elma
radott körülményekkel, ezért egy markáns csoportjuk 
eredményes mozgalmat indított a rendezett tanácsú vá
rossá alakulásért, a közéleti érdeklődéséről, kiváló 
szervezőkészségéről ismert Kovács Károly (1839-
1904) ügyvéd vezetésével. 

Törekvésük eredményeképpen 1885. május 13-án 
beiktatták az új tisztikart. A várost irányító képviselő
testület egyik felét a választott, másikat a legtöbb adót 
fizető virilis képviselők alkották. Kovács Károly tíz 
évig viselte a polgármesteri tisztet, ő „...vezette a vá
rost a modern haladás útjaira; úgyszólván az ő tevé
kenysége folytán lett a kisközségből város. " - írta róla 
később egyik tisztelője. 

Az új vezetés nagyszabású városépítő program 
megvalósításába kezdett, néhány év alatt igyekeztek 
pótolni a százados lemaradást. A megyeszékhely arcu
lata a századfordulóra alaposan megváltozott. Első 
nagy beruházásuk egy laktanya építése volt. Hogy az 
építkezések gazdaságosabbak legyenek, 1888-tól új 
városi téglaégető körkemence ontotta a téglát. 1890-
ben a város végre bekapcsolódott - a Boba-Csáktornya 
vonalon keresztül - a vasúti közlekedésbe, ezzel elma
radottságának egyik fő oka szűnt meg. A vasút mellett 
parkot létesítettek, melyet Baross Gábor miniszterről 
neveztek el. 1889-ben a pénzügyigazgatóság székháza 

Az, Arany Bárány Szálloda, 
a háttérben a városháza, és a takarékpénztár 

és az új elemi iskola épült meg Schadl János keszthe
lyi építész tervei alapján. 1891-ben a megye kibővítet
te székházát a Vármegyeház (ma Széchenyi) téren: 
Rauscher Miksa szombathelyi építész egyemeletes 
épületet tervezett, melyben a főispáni hivatal, díszes 
ülésterem és a vármegyei levéltár kapott helyet. 1893-
ban korszerű óvoda épült az Iskola (mai Ady) utcában. 
1894-ben az öreg, azonos nevű vendégfogadó helyén 
felépült a megyeszékhelyhez méltó, ám a kisvároshoz 
túlméretezett Arany Bárány Szálloda a Kazinczy tér 
sarkán. Vele átellenben 1898-ban a város Botfy Lajos 
(1847-1900) vezette testülete a Kazinczy téri városhá
za helyén kétemeletes székházat építtetett. 

A századvégen megnőtt a város területe is: 1887-
ben Ola községet Egerszeghez csatolták. Bár a két te
lepülés határa szinte teljesen összeért, Ola tiltakozott 
az egyesítés ellen; a város vezetői viszont nagyobb 
adóbevételt reméltek, ugyanis a piacokra érkező kö
zönség, valamint a laktanya katonáinak vendéglátása 
tekintélyes hasznot jelentett a borkimérésekben gazdag 
szomszédos településnek. 

A századforduló környékén tovább nőtt a magán
építkezések száma, főként a város központjában emel
tek új épületeket. Ebben az 1890-ben hozott új építési 
szabályrendelet segített, az ipartestület megbízható ter
vezőket és kivitelezőt is ajánlott: Morandini Román és 
Tamás építészeket, Oszterreicher Samu kőművest. 
Tivoli János városi képviselő ekkor építtette szép, ek-
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lektikus sarokházát a Batthyány utcában Morandini 
Tamással, az olasz származású, Zürichben építész dip
lomát szerzett, városunkban letelepedő építésszel. 
Szintén ő tervezte Fangler Mihály kereskedő emeletes 
házát a Kazinczy tér - Sütő utca sarkán. A 20. század 
elején két felekezet építette fel templomát: 1904-ben 
az ezernél is több főt számláló izraelita hitközség, 
1907-ben pedig a másfélszázas létszámú evangélikus 
gyülekezet. A fővárosi építészek tervezte mór, illetve 
neogótikus stílusban emelt épületek kivitelezésével is 
Morandinit bízták meg. Az ő munkásai nevéhez fűző
dik az 1904-ben szervezett sztrájk, melynek eredmé
nye a vállalkozó és munkásai megegyezése volt. 

Morandini Tamás építész munkatársaival 1900 körül 

Mivel Egerszeg bevételei nem tudták fedezni a köz
építkezések költségeit, önkormányzata hitelek felvéte
lére kényszerült és eladósodott. Ennek ellenére az épít
kezések -már Botfy Lajos és utódai polgármestersége 
idején - mérsékeltebb ütemben, de a 20. század első 
évtizedében is folytatódtak. 1904-ben megszólalt a te
lefon, 1906-ban villanyvilágítást kapott a város; azon
ban a közművek kiépítése még sokáig váratott magára. 

A kiegyezés után megélénkülő gazdasági élet mind 
több pénz- és hitelintézet alapítását ösztönözte. Zala
egerszegen 1868-ban elsőként a Zala-Egerszegi Taka
rékpénztár jött létre, amely 80 éven át működött, elő
ször részvény-egyletként, majd társaságként. Alapsza
bályában megfogalmazott feladatának azt tekintette, 
„hogy a kevésbé vagyonos néposztályoknak megtaka
rított vagyonuk biztos elhelyezésére kamatolására al
kalmat nyújtson, és ez által a szorgalom és takarékos
ság szellemét bennük fölélessze". Alapító részvényesei 
nagyobbrészt kereskedők voltak, mellettük ügyvédek, 
orvosok, iparosok, földbirtokosok, egyházi személyi
ségek stb. szerepeltek. A leggazdagabbak a város veze
tésében képviselőként vettek részt. Megfelelő tőke bir
tokában, 44.000 forintos költséggel, 1890-ben épült fel 
a takarékpénztár egyemeletes székháza - hivatali he
lyiségekkel és bérlakásokkal - a város központjában. 
1893-ban két újabb pénzintézet alakult: a Zalamegyei 

Központi Takarékpénztár és a Zalavármegyei Takarék
pénztár. 1924-ben kezdte meg működését a Vármegyei 
Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság. 

Zalaegerszeg oktatástörténetének legkorábbi forrá
sai 1690-ben már tanító alkalmazásáról, 1743-ban pe
dig az „iskolaház" javításáról szólnak. A következő év
században - az elemi iskolák működtetésén túl - to
vább nem jutott a város. A 19. század második felében 
alakult ki az igény, és teremtődtek meg a feltételek a 
magasabb szintű tudást biztosító iskolák létrehozására. 
Az elemi iskolák mellett polgári fiú- és leányiskola, 
majd felsőkereskedelmi iskola kezdte meg működését. 
Az 1895-96-os tanévtől valóra vált a város régi álma: 
az itt született Wlassics Gyula hiltuszminiszter támo
gatásával létrejött gimnáziuma, melynek kétemeletes, 
rangos épülete 1897-re épült fel, homlokzatán ANNO 
MILLENNIUM MDCCCXCVI ÁLLAMI GIMNÁZI
UM felirattal. Az iskola falai között maturált a későb
bi nyelvészprofesszor, Pais Dezső, a szellemi olimpi
kon, sporttörténész Mező (Grünfeld) Ferenc, de ott 
kezdte tanulmányait a koalíciós idők kultuszminiszte
re, a költő és irodalomtörténész Keresztury Dezső is. 

A középiskola pedagógusai nemcsak tanítottak, ha
nem tudományos értekezéseket írtak, újságot szerkesz
tettek, múzeumot, könyvtárat szerveztek, bekapcsolód
tak a közéletbe, és a tisztviselő-hivatalnok réteggel, va
lamint a közeli települések birtokos notabilitásaival 
együttműködve felpezsdítették a városka szellemi éle
tét. 

Kulturális és társadalmi érintkezésük színterei a már 
működő, ám ekkor új életre keltett, többségükben tag
jaik szórakozását, művelődését szolgáló egyesületek 
voltak. A városi elit a kaszinóban és a társaskörben 
gyűlt össze. A kaszinó tagjai az 1860-as években épült 
Zöldfa, később Korona Szállóban, 1894 után az Arany 
Bárányban tartották összejöveteleiket. Az 1877-ben 
létrejött Polgári Társaskör otthona szintén a Korona 
Szálló, később, a Kummer Kávéház volt. Mellettük kü-

A Kummer Kávéház a Batthyány utca elején 1900 körül 
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lönféle szakma - Iparos Ifjak Önképző és Segítő Egy
lete (1875), Zalaegerszeg és Vidéke Tanító Egylet 
(1873) -, kulturális egyletek - az olvasókör (1877) s a 
dalárda -, valamint sportegyletek alakultak. Az 1895-
ben létrehozott zalaegerszegi kerékpár egyesület alap
szabályában az alábbi célokat fogalmazta meg: „a ke
rékpársport által a turisztikát fejleszteni,... a nemzeti 
eszmét ápolni és terjeszteni,... összejövetelei, kirándu
lásai, ünnepélyei és versenyei által a tagok között az 
egyesületi szellemiséget ápolni, bennük az önbizalom 
és józanság felkeltése által morális missziót 
teljesíteni... a testgyakorlósport iránti érdeklődést fel
kelteni és fejleszteni. " 

A felekezeti alapon szerveződő társulatok egy része 
(mint az 1900-ban létrehozott Katolikus Legényegylet) 
a hitélet erősítése mellett főként kulturális missziót tel
jesített. Mások, mint az Izraelita Nők Jótékony Egye
sülete (1870 körül), az Evangélikus Nőegylet (1906), a 
Karácsonyfa Egylet a jótékonykodást tartották fő fel
adatuknak. Az 1879-ben alapított Tűzoltó Egyesület, 
mely először 1874-ben a Tornaegyesülettel karöltve 
jött létre, a város tűzvédelmének szakszerű megszerve
zésében jeleskedett. 

A tájékozódni vágyó újságolvasók 1882-től a 
Zalamegye, majd 1900-tól a Magyar Paizs című hetila
pot is kezükbe vehették. Előbbi szerkesztője Udvardy 
Ignác (1848-1920), a polgári, majd kereskedelmi isko
la igazgatója volt. Utóbbié az 1896-ban Erdélyből ide
helyezett Borbély György (1860-1930) latin-magyar 
szakos gimnáziumi tanár, aki kitűnő újságíró, szer
kesztő, publicista, e mellett híres sportember volt. Erő
próbáló útjai közül a leghíresebbről - magas 
velocipédjén Tordáról Párizsba kerekezett - útleírást 
jelentetett meg. 

1912-ben már két mozi működött városunkban. El
sőként az Edison mozgó nyitotta meg kapuit 1904-ben: 
Gábor Béla, a neves színész, Gábor Miklós édesapja 
hozta létre az Arany Bárány Szálloda mögötti egykori 
zsinagógában. Az Apolló mozgó a Kummer kávéház 
emeletén vetített, a némafilm korszakában zongora kí
sérte a narrátor aláfestő szövegét. 

A színházkedvelő közönséget az egyesületek által 
szervezett amatőr színi előadások mellett vándor szín
társulatok szórakoztatták, akik korábban a főtéren 
ácsolt színpadon, majd a 19. század második felétől a 
két szálloda nagytermeiben léphettek fel. 

Egerszegen évszázadokra visszanyúló hagyománya 
volt a szőlőművelésnek. Nemcsak a mezőgazdaságból 
élő nagyszámú népesség, hanem az iparosok, kereske
dők, sőt a tisztviselő - értelmiségi réteg is igyekezett 
„szőlőhegy" tulajdonossá válni a várost övező dombok 
valamelyikén. A tehetősebbek villákat (mint 
Keresztury József ügyvéd), a kisebb jövedelemmel 

Zalaegerszegi színjátszókör, 1880 

rendelkezők boronavázas, zsúptetős hegyi pincéket 
építettek, ahova nyaranta nem csupán dolgozni, hanem 
kikapcsolódni, szórakozni jártak. Napjainkban dől ösz-
sze az egyik utolsó, már modem házak között megbú
vó hegyi hajlék, mely ülés Elek (1872-1927) kémény
seprő családjáé volt a Szív-hegyen. 

Az Egerszeghez csatolt Ola kisközség egykor há-
zankénti kocsmáltatási joggal bírt. A legtöbb házban 
volt borkimérés, de vendéglők is működtek itt, a vásár
ba, megyegyűlésekre járó közönség, majd az idetele
pült katonaság nem kis örömére. A vitrinben álló kan
csóból sok zamatos bort önthetett kocsmáros tulajdo
nosa vendégei poharába. E vaskos népi cserép kont
rasztját képezik a másik vitrinben a Kummer kávéház 
szecessziós díszű, a polgárság igényeit kielégítő porce
lán készletének darabjai, melyek márványlapos aszta
lokon álltak, a hatalmas tükrökkel és az uralkodó pár 
portréival díszített teremben. 

Illés Elek kéményseprő szőlőhegyi pincéje a Szív-hegyen 2000-ben 
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Zalaegerszeg városiasodása ellenére gazdasági fej
lődése továbbra sem volt jelentős. A századfordulón a 
város kereső népességének legszámottevőbb rétegét az 
iparosok alkották. A kézművesipar hanyatlása követ
keztében azonban gazdasági és társadalmi szerepük 
csökkent, a város irányításában fokozatosan háttérbe 
szorultak. Többségük hagyományos műhelyekben 
egyedül, vagy legfeljebb egy-két segéddel dolgozott; 
legtöbben a cipészek, csizmadiák, szabók voltak, akik 
a város és környéke földműveseinek szükségleteit elé
gítették ki. Kisebb részük olyan 3-20 főt foglalkoztató 
üzemeket hozott létre - nyomdát, gépműhelyt, cserép-
kályhagyárat, amelyek alkalmazkodtak a kor igényei
hez. Gyárként azonban csak Faragó Béla magpergető-
jét, valamint a téglagyárakat tartották számon, ez utób
biak a nagy építkezéseknek köszönhették virágzásukat. 

1901-ben felépült az 1886-ban alakult Ipartestület 
székháza, helyet adva az iparosság betegsegélyező 
pénztárának s az iparosok önképző körének is. 

Kiállításunkon három olyan enteriőrt mutatunk be, 
amelyeknek közös jellemzője, hogy a 20. század során 
szinte végig használatban voltak. Elsőként a szolgálta
tóipar két műhelyébe pillanthatunk be. Saly Viktor 
fényképész műtermében megfordult a város apraja-
nagyja, gazdagok-szegények, s a környező falvak lakói 
is. A fotográfus a mesterség fogásait Szombathelyen, 
Knébel Ferencnél sajátította el. 1902-ben kezdte mű
ködését Zalaegerszegen; megnősült, majd 1910 táján a 
Batthyány utcában nyitott korszerű, üvegfedelű, ún. 
napfény műtermet. Fényképezőgépeit, festett háttereit 
Bécsből hozatta. Szép pályakezdését követően fiata
lon, 1917-ben, a harctéren szerzett betegség következ
tében halt meg. Iparát özvegyi jogon felesége folytatta, 
aki segédeket foglalkoztatott. Három leányuk is elsajá
tította a szakma fortélyát, az 1980-as évek végéig dol
goztak a lassan összedűlő házban. 

A Bita fodrászműhely eklektikus bútorát használtan 
vásárolta idősebb Bita István, majd átadta István fiá
nak, aki 1920-ban a Rákóczi úton, majd később a Ka
zinczy téren nyitott fodrászüzletet, s e bútorok között, 
a bemutatott eszközökkel dolgozott az 1990-es évek 
elejéig, végleges nyugdíjba vonulásáig. A két részből 
álló műhelyben szépítkeztek a tükrök előtt férfiak és 
nők egyaránt. Ifjabb Bita István vállalkozó szellemű 
mester volt, aki megtanulta a parókakészítés tudomá
nyát, és elsők között alkalmazta a dauer különféle típu
sát. 

A harmadik enteriőrben egy tipikus kispolgári lakás 
ebédlőjét rekonstruáltuk. Az eklektikus ebédlőszek
rényt Pintér Lajos asztalos készítette 1905-ben, szép 
példájaként annak, hogy a mintakönyvekben bemuta
tott bútorokat miként valósította meg egy kisvárosi 
mester. Ezek a bútorok, berendezési tárgyak a szeren

csésebb családokat sokáig szolgálták; többségüktől a 
60-as, 70-es években vátak meg, mert akkorra már el
használódtak, az ebédlőszekrényt kinőtték, a csilla és 
a kályha idejétmúlttá vált. 

Ifjú Horváth Jenő rangos áruháza a 20. század elején 

A vásárok, a hetipiac és a házáó kereskedők mellett 
a 19. században egyre nagyobb szerepe lett az álandó 
üzleteknek. A város lakóinak mindennapi szükséglete
it kielégítő szatócsboltok és vegyeskereskedések mel
lett a hetvenes években megjelentek a különféle - rö
vidáru, divatáru, vasáru stb. - szaküzletek. Működésü
ket az 1875-ben született kereskedelmi törvény szabá
lyozta. A főként csáádi alapon szerveződő, kevés al
kalmazottat foglalkoztató, jobbára kis alapterületű üz
letek a város szívében, a két főutca találkozásánál ki
alakult terek mentén nyíltak, ahol egyre több emeletes 
lakóházat valamint középületet emeltek, földszintjü
kön bérelhető üzlethelyiségekkel. így ír erről önéletraj
zi visszaemlékezésében Keresztury Dezső: „...apám 
példás gondossággal és tájékozottsággal fölépített egy 
kiváló városi házat is. A Csány utca sarkán és a Fő ut
ca sarkán álló régi földszintes épületet a hozzátartozó 
tágas udvarral és melléképületekkel anyám hozomá
nyaként kapták meg. ...Egy Morandini nevű építész volt 
a kivitelező, a tervezést és a munkálatokat azonban 
apám irányította. A földszinten három üzlethelyiség he
lyezkedett el, meg az egyikhez tartozó lakás, ahonnan 
belső lépcsőn lehetett lemenni az üzletbe. Ezt, a legna
gyobb üzlethelyiséget működtető Horváth Jenő, rövid
áru-kereskedő bérelte; a másikat egy kalapos, a har
madikat egy kertész. " 

Ifjú Gerencsér László kiálhtásunkban megidézett 
vegyeskereskedése nem a belvárosban, hanem az olá 
templom mellett, a Rákóczi úton nyüt meg 1932-ben, 
a bérelt üzlethelyiség mögött egy raktárral. Általában 
két segédet foglalkoztattak, a kereskedő felesége kise
gítő alkámazott volt. Élelmiszert, gyarmatárut, azaz 
fűszereket, vetőmagokat, írószert és néhány fontosabb 
ruhafélét: harisnyát, kötényt és egyebet is árultak. A 
petróleumot, ecetet, kávét stb. kimérve szolgálták ki, a 
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Gerencsér László vegyeskereskedésének kirakata 1935-ben, 
Feili Antal segéddel 

kávét igény szerint helyben pörkölték. Kirakatát a Feili 
Antal segéd verseny munkáját megörökítő fénykép 
nyomán rendeztük be, melyet a Göcseji Héten meghir
detett kirakatversenyre készített 1935-ben. A bolthe
lyiség berendezése rekonstrukció, olyan árukkal, esz
közökkel, amelyek minden kis vegyeskereskedésben 
megtalálhatóak voltak a két világháború között, sőt 
még az 50-60-as években is: a forgalmazó cégek által 
adott reklámtáblákkal, a cukorkás üvegekkel, a teás- és 
csokoládés dobozokkal, a mérleggel és mázsával, a da
rálóval és kávéadagolóval, kisebb-nagyobb tároló üve
gekkel, kerámia edényekkel, péksüteményes kosárral. 
Helyi sajátosság a Zalában kedvelt és fogalmazott 
Petánci vizes üvegek sora, az Unió Szikvízgyár felira
tos szódásüvege, valamint a saját forgalmazású borok 
nyomtatott címkéje. 

A századforduló után a nagymértékű eladósodás 
miatt lelassult a városiasodás folyamata, amit az első 
világháború végleg megtört. A város egyetlen gimná
ziumát hadikórháznak használták, északi határában pe
dig hadifogolytábor épült, amelyet a háború után inter-
nálótáborrá alakítottak. Helyén 1925-ben hozták létre 
Vass József népjóléti miniszter támogatásával az Or
szágos Munkásbiztosító Intézet szépen parkosított, 
fekvő pavilonokkal is felszerelt tüdőszanatóriumát. 

A háború után a város társadalmi - gazdasági viszo
nyai alapvetően nem változtak, inkább konzerválódtak. 
Az 1929-ben végrehajtott közigazgatási reform nyo
mán Zalaegerszeg megyei várossá alakult. 1932-ben a 
településhez csatolták Kaszaháza községet. Lakóinak 
száma az 1940-es években meghaladta a 12.000 főt. 

A két világháború között, a konszolidáció éveiben 
újraindult építkezések jelezték, hogy a város kiheverte 
a háború, a proletárdiktatúra és a trianoni békekötés 
sokkját. A közélet két kiemelkedő alakja Czobor Má
tyás polgármester és a nagy egyházi építkezéseket 
szervező Pehm (1942-től Mindszenty) József apátplé
bános volt. Czobort a Pataky Andor szobrász készítet
te domborművei, Mindszenty Józsefet pedig Serényi 
Árpád szép portréjával idézzük, melyet az ólai temp
lom építésekor a Zita királynénak is elküldött album 
számára készített. 

Pehm József (1892-1975) 1917-ben került Zala
egerszegre hitoktatóként, 1919-ben lett a város plébá
nosa. Huszonhét évig tartó működése során nemcsak 
hívei lelki életét gondozta, hanem a város gazdasági és 
kulturális életének, sőt mindennapjainak meghatározó 
- szeretett vagy félt - személyiségévé vált. Cikkeket, 
könyveket írt: tudományos értékű műve a „Padányi 
Biró Márton élete és kora" (1934); édesanyjának, az 
anyai szeretetnek állított emléket az „Édesanya" két 
kötetében. Megalapította és kiadta a Zalamegyei 
Újságot, nyomdát működtetett. Több építkezés fűződik 
nevéhez: a már említett ólai ferences templom és ko
lostor, a Notre-Dame zárda, ahol óvoda, elemi, polgári 

Mindszenty József portréja 
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iskola és tanítóképző is működött, valamint a katolikus 
kultúrház bővítése. Szeretetházat létesített, templomo
kat építtetett, támogatta a szegény sorsú és a sokgyer
mekes családokat. 1944 áprilisában veszprémi püspök
ké szentelték. 1945. október 2-án ХП. Pius pápa eszter
gomi érsekké nevezte ki, majd bíborosi rangra emelte. 
1948 karácsonyán koholt vádak alapján letartóztatták, 
és börtönbüntetéssel sújtották. Már csak álmaiban jár
hatott szeretett városában, ahol ma - az élete során ta
núsított erkölcsi, hitbéli példamutatásának tisztelegve 
- nevét viseli az egykori Notre-Dame iskola, s egész
alakos szobra áll a templom mellett. 

A közkedvelt Czobor Mátyás (1875-1957) polgár
mester tizennyolc évig állt Zala vármegye szolgálatá
ban, mint árvaszéki ülnök és jegyző. 1918 és 1936 kö
zött Zalaegerszeg polgármestere volt. A háború után 
nagy gondot fordított a lakáshiány megszüntetésére, 
aszfaltoztatta a városközpont járdáit, kockakővel bur-
koltatta a fő utcákat. Meghirdette a „virágos város" 
mozgalmat, parkokat, sétányokat létesített. Működése 
idején városi bérház, villasor, tisztviselő-negyed, pos
ta, rendőrség, vasútállomás, két iskola - elemi és pol
gári fiúiskola - új pénzügyigazgatóság épült, negyven 
új utca nyílt. Szakkönyvet, közérdekű, gazdasággal és 
várospolitikával foglalkozó cikkeket írt. Az alábbi so
rokat a Zalamegyei Újságban publikálta: „Azokban a 
városokban... ahol az elénk táruló szép városképek az 
elmúlt idők... hagyományaiként a jelenben élő utódok
ra maradt... lelkiséget sugározzák felénk, éreznünk 
kell, hogy az elődök nem véletlen ideiglenes tanyának 
tekintették városukat, hanem szűkebb kedves hazájuk
nak, amelynek múltjában apáik történelmét látták fel-
csillámlani, és abban a hitben és meggyőződésben 
hunyták le szemeiket, és lettek a temetők csendes lakói, 
hogy az utódok - az élő város polgárai - a város jele
nében szent örökséget tisztelnek, és akik érzik, hogy ők 
is felelősek a jövőért, amely a híven ápolt hagyomá
nyokból sarjad. " 

къ széles körben tisztelt egykori polgármestert 
1948 után szőlőhegyi hajlékába telepítették ki, ott érte 
a halál. Sírja a Kálvária temetőben található. 

Zalaegerszeg látképe 1920 körül 

Zalaegerszeg társadalmi és kulturális életét a két vi
lágháború között - akárcsak az országban mindenütt -
a revíziós gondolat hatotta át. A város tereit díszítő vi
rágkompozíciók, az országzászló, a revíziós harangto
rony táplálták a hazafiasság érzését, s az elveszített te
rületek visszaszerzésének reményét. 

Az 1930-as évek közepén a fellendülő hazai turiz
musra alapozva a Zalavármegyei Népművelési Bizott
ság, Czobor Mátyás polgármester és Fára József levél
táros az itt élő polgárok szinte egyöntetű támogatásá
val a város népszerűsítéséhez fogott. Zalaegerszeget és 
a Göcsejt diaképes előadásokkal, képeslap sorozattal 
akarták országszerte ismertté, az idegenforgalom szá
mára vonzóvá tenni. Ennek fotóit Serényi Árpád, a 
nemzetközi kiállítási díjakkal is büszkélkedő helyi 
fényképész készítette. 1935-ben és 1936-ban megren
dezték a Göcseji Hetet, ahol gazdag programokkal (pl. 
repülőnap) és kiállításokkal várták az idelátogató ven
dégeket. A mezőgazdasági-, kézimunka-, iparos- és fo
tóbemutatók mellett a Göcsej néprajzát szemléltető ki
állítást is rendeztek, az összegyűjtött tárgyakkal meg
alapozva a Zalavármegyei Múzeum gyűjteményét. Eh
hez kapcsolódott az akkori szép álmok egyike: múze
umépületet terveztettek Antal Dezső fővárosi építész
szel. Akvarell festésű terve a népi építészet tanulsága
inak felhasználásával készült. 

1937-ben Fendrik Ferenc újságíró az alábbi szavak
kal ajánlotta Zalaegerszeget olvasói figyelmébe: „...ha 
nem is őrzi a múltnak semmi emlékét ez a város, azért 
kellemes órákat adhat a Göcsejbe induló turistáknak. 
Nyáron pompás strandfürdő áll rendelkezésre a Zalán, 
télen országos viszonylatban is elsőrangú, felvonóval 
működő ródlipálya és nagyszerű síterepek. Érdekes gö
cseji népművészeti fafaragás az a torony, amelyet 
Herczeg Ferenc avatott fel, azonkívül a rózsaligeti or
szágzászló. Érdemes kisétálni továbbá a hadifogoly
temetőbe, ahol 1656 katona alussza örök álmát... " 

A társas élet virágzásának e szinte idilli korszakát 
idézik a családi fotótárakból válogatott fényképek: tán
coló fiatalok Farkasovszky Terike tánciskolájában és a 
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nyomdatulajdonos Kakas Ágostonék udvarán, a Zala
egerszegi Torna Egylet focistái, strandolok a Zala par
ton, szőlőhegyi mulatozás, kirándulás az Alsó-erdei 
ún. Mária képes fához, vendégekre váró bérautó a vá
ros központjában, az Arany Bárány Szálloda előtt, a 
Gazdakör székházának avatása magyar ruhás leányok
kal, a középen feszítő polgármesterrel s a pödört bajszú 
gazdákkal. A kitűnően fényképező Izsák Gyula polgá
ri iskolai tanár korcsolyázó gyerekeket örökített meg, 
köztük három sajátját: fehér sapkában Imre fiát, aki ké
sőbb világhírű csillagász lett. A fényképek mellett a 
Kakas nyomdában készült, táncmulatságokra és színi-

Korcsolyapálya, előtérben az Izsák gyerekek, 1940 körül 

előadásra invitáló meghívók láthatók. Egy háztartási 
tanfolyam bizonyítványa igazolja, hogy szépreményű 
édesanyáink, nagyanyáink egyike felkészült legfőbb 
hivatásának gyakorlására: kitűnő háziasszony lesz 
gyermekei édesapja mellett. A fotók felett látható fafa
ragvány a város címerével egykor a polgármesteri hi
vatal dísze volt a magyar koronás címert ábrázoló pár
jával együtt. 

Az első világháború utáni békés korszakot újabb há
ború dúlta szét. Kezdetben csak a fronton lévőkért va
ló aggódás, a romló életszínvonal jelezte a vüág válto
zását. A súlyos megpróbáltatásokból Zalaegerszeg el
sősorban a német megszállás idején részesült. 1944. jú
nius 16-án bevagonfrozták és megsemmisítő táborokba 
hurcolták a város - előzőleg a gettóban összegyűjtött -
zsidó származású polgárait, a lakosság mintegy tíz szá
zalékát. 

1944 decemberétől a település fronthátországgá vál
tozott, ahol súlyos gondokat jelentett a menekültek el
látása és a nyilasok uralma. 1945. március 27-én egy 
légitámadás szétrombolta a vasútállomást, ahol meg
semmisültek a keszthelyi Balatoni Múzeum és a sepsi
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum vagonokban 
menekített kincsei is. A háború idején 392 épület sérült 
meg. 

1945. március 29-én a szovjet hadsereg megszállta 

a várost, a visszavonuló német csapatok pedig felrob
bantották a vasúti hidakat. A szovjet katonák szabad
idejükben szinte mindannyian felkeresték a Saly 
fotóműtermet, ahol egyenként és csoportosan is szíve
sen fényképeztették magukat. A tiszta tekintetű, elége
dett arcokat nézve hihetetlennek tűnik, hogy közülük 
kerültek ki a fosztogatók és az elvetemült erőszakte
vők 

A háború befejezése után az újjáépítés korszaka kö
vetkezett, a demokratikus átalakításba vetett hittel, 
majd egyre fogyatkozó reményekkel. A szocializmus 
kora óriási társadalmi és gazdasági változásokat hozott 
a város életében. 

Az 1950-ben kialakított tanácsrendszerben Zala
egerszeg fejlődését meghatározta, hogy továbbra is a 
megye székhelye maradt, és a megyei pártirányítás 
központja lett, így a kiemelten fejlesztendő települések 
közé tartozott. A megye infrastruktúrájának fejlesztése 
következtében vonzáskörzete kitágult, nemcsak köz
igazgatási, hanem Zala megye gazdasági, közlekedési, 
egészségügyi és kulturális központjává vált 

A környező települések hozzácsatolásával megvál
toztak a város határai, területe háromszorosára nőtt. 
1958-ban Zalabesenyőt, 1963-ban Csácsbozsokot és 
Pózvát, 1969-ben Andráshidát, Szenterzsébethegyet, 
Bazitát, Ebergényt és Ságodot kapcsolták a megye
székhelyhez. 1982-ben Botfa község csatlakozásával 
alakult ki a város jelenlegi területe. 

Az 1950-es évektől a központi hatalom által kezde
ményezett erőteljes iparosítás vette kezdetét Zalaeger
szegen. Mivel a városnak a nehézipar telepítéséhez 
nem voltak megfelelőek az adottságai, ezért munka
erő-igényes, könnyű- és feldolgozóipari önálló üzeme
ket alapítottak itt - elsőként a Ruhagyárat. Ötemeletes, 
vöröstéglás, vörös csillagos hatalmas épületében kez
detben a korszak általános viseleti darabját, a lódenka-
bátot gyártották. A Nagylengyelben felfedezett kőolaj
ra alapozva kezdte meg működését a kőolajfinomító 
1952-ben, mely az olajmező kimerülése miatt éppen 
napjainkban fejezi be a termelést. Egy évvel később a 
Tejipari Vállalat üzemében indult meg a vajgyártás. 

A korábbi kisipari műhelyekből az államosítások 
után nagyobb, helyi alapítású vállalatok alakultak, 
ilyen volt pl. a cserépkályhagyár és a bútorgyár. Az 
1960-as évek közepétől budapesti nagyüzemek -
Egyesült Izzó, Ganz, Caola -gyáregységei települtek a 
városba és építették fel üzemcsarnokaikat, újabb, egy
re kvalifikáltabb munkalehetőségeket kínálva a kör
nyék lakosságának. Korszakunkban a város egyik leg
gyorsabban fejlődő iparágává az építőipar vált, kezdet
ben az ipari, katonai és infrastrukturális beruházások, 
majd a lakásépítkezések biztosítottak folyamatos mun
kát az építőipari vállalatoknak, köztük a legnagyobb-
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A Ruhagyár főépülete 

nak, az Állami Építőipari Vállalatnak. 
Az 1970-es évek végére fejeződött be a szocialista 

iparosítás extenzív szakasza Zalaegerszegen. 
Az 1950-es évek elején megkezdett kollektivizálás 

és központosítás következtében az 1960-as évek végé
re két mezőgazdasági nagyüzem, az Egyesült 
Zalavölgye Termelőszövetkezet és a Zalaegerszegi Ál
lami Gazdaság foglalkoztatta a mezőgazdaságból élő 
népességet. A kiállításban látható, a neszelei tsz köz
pont faláról származó emléktábla felirata jól illusztrál
ja, hogyan jött létre az 1950-ben alakult neszelei Di
csőség Sztálinnak termelőszövetkezetből és még to
vábbi 13 környékbeli kollektív gazdaság egyesüléséből 
a hatalmas szövetkezet. 

Az iparosítást követő bevándorlás, a környező tele
püléseknek a városhoz csatolása, valamint a természe
tes szaporodás következtében Zalaegerszeg lakossága 
ugrásszerűen megnőtt. 1949-ben mintegy 22 ezer em
ber élt itt, 1980-ban már 56 ezer. Az 50-es évek ipari 
beruházását nem követte megfelelő ütemű lakásépítés. 
A katasztrofális lakáshiány és a közművesítés hiánya 
súlyos gondokat okozott a városban, ezért halaszthatat
lanná vált egy korszerű városfejlesztési koncepció ki
dolgozása. Az 1960-as évek második felében megin
duló nagy lakás és közműépítkezések, majd a belváros 
megkezdett rekonstrukciója nyomán teljesen átalakult 
a hajdani „porváros" arculata. A régi városmag körül 
családi házas övezetek létesültek, majd a város pere

mén új lakótelepek emelkedtek, először a 
Landorhegyi, majd a Kertvárosi, végül a Páterdombi. 
Az egerszegi tömbházakat - szerencsére - nem panel
ből, hanem kezdetben téglából, majd alagútzsalus tech
nológiával építették. A belváros rekonstrukciója során 
felépült, Vadász György tervezte „csipkeházak" or
szágos hírnevet szereztek a városnak, bizonyítva azt, 
hogy modern technológiával is lehet a szokásostól el
térő, tagolt felületű épületeket emelni. Zalaegerszeget 
városépítő tevékenységéért 1975-ben Hild-díjjal jutal
mazták. 

A motorizáció fejlődése is hozzájárult a város arcu
latának - nem mindig pozitív - átalakulásához. Meg
szüntették a főutcák virágszigeteit, kivágták fasorait, 
felszámolták a templomkertet, hogy négysávosra szé
lesítsék és átépítsék a balatoni út belvárosi átkelő sza
kaszát - ezzel a későbbiekben súlyos károkat okoztak 
a műemlékekben. 

A 60-as években a zalaegerszegiek zöme még gya
log vagy autóbuszokkal közlekedett a városon belül. A 
fiatalok körében azonban mind népszerűbbek lettek a 
kismotorok. Ezek egyik első változata volt a kiállított 
Panni robogó, amelyre beborított hátsó kerekének kö
szönhetően szívesen ültek fel utasnak a lányok is -
ugyanis a kerék küllői már nem csavarták fel az akkor 
divatos bő, ráncolt szoknyákat. 

Az új lakásokba beköltözött családok otthonaikat a 
Zala Bútorgyár sorozatban gyártott bútorcsaládjaival 
rendezték be. Különösen népszerű volt a kiállításunk 
utolsó enteriőrjében, csak részletében látható Bizánc 
garnitúra, amely fekvőhelyeket, valamint étkező asz
talt és székeket is magában foglalt. A két-három szobás 
kislakások nem tették lehetővé, hogy az életfunkciók 
elkülönüljenek egymástól, ehhez a bútorgyártás is al
kalmazkodott: egy garnitúrában ötvözte a nappali, a 
háló és étkező bútorok elemeit. 

Az 1950-es évektől a városba kényszerből beköltö
ző falusi népesség sokáig megőrizte vidéki kötődését, 
és bár munkahelye és lakása Egerszeghez kötötte, iga
zi otthona szülőföldjén volt. Korszakunkban hétvégen
ként rendszerint kiürült a város, mindenki igyekezett 
haza, a falujába. Az idő múlásával ezek a kötődések la
zultak, de igazán csak a már itt született újabb generá
ció érezte magáénak a várost, tekintette otthonának Za
laegerszeget. 

Az 1960-as évektől Egerszeg kulturális élete is szí
nesebbé, gazdagabbá vált, létrejöttek a megyei köz
gyűjtemények, művelődési házak. 1968-ban megnyílt 
a Göcseji Falumúzeum, 1969-ben az Olajipari Múze
um, 1973-ban az egykori Takarékpénztár felújított 
épületébe költözött a Göcseji Múzeum. A város műve
lődni, szórakozni vágyó közönsége - a kiálKtásunk vé
gén látható plakátok tanúsága szerint - koncerteken, 
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kiállításokon, szabadegyetemeken vehetett részt, 1958-
tól látogathatta az Ady filmszínház előadásait. Az 50-
es évek végén, s a 60-as években szerveződtek azok az 
öntevékeny művészeti csoportok, amelyekből a Városi 
Vegyeskar, a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, a 
Reflex színpad, a Zalai Táncegyüttes, a KISZÖV 
Táncegyüttes kinőtt. A művelődési házak ifjúsági 
klubjai helyet adtak a beat nemzedék első zenekarai
nak, pl. a legendás Cyklon együttesnek. Ennek az ifjú
ságnak a törzshelyei a - ma már csak az emlékekben 
létező - Pontház, a Tulipán és a Nefelejcs presszó vol
tak. A Napfény étteremben rendezték meg a neves ru
hagyári tervező, Brád András és a Magyar Divatintézet 
által szervezett ifjúsági divatbemutatót. 

Színházi előadást azonban csak akkor láthatott az 
egerszegi polgár, ha valamelyik társulat a városba láto
gatott, vagy maga utazott el megnézni egy-egy ismert 
darabot. Régi kívánsága teljesült Zalaegerszegnek, 
amikor 1982-ben állandó színház kezdte meg működé
sét a régi szakszervezeti művelődési házból átalakított, 
felújított épületben. 1983. október 11-én, a színházava
tó díszelőadáson a neves, zalaegerszegi születésű szí
nész, Gábor Miklós játszotta Lucifer szerepét Madách 
Imre: Az ember tragédiája című drámai költeményé
ben. Rendhagyó jelmeze kiállításunk utolsó tárgy
együttese. 

Az 1980-as évek elejére Zalaegerszeg históriájának 
egy igen dinamikus fejlődési szakasza zárult le. Törté
nete során először vált valóban a megye szellemi, kul
turális, gazdasági és közigazgatási központjává. Új, 

Marx (ma Kazinczy) tér 1962-ben 

emberléptékű középváros született, az ezredfordulón 
itt élő mintegy hatvanezer ember s az ide látogató ven
dégek egyaránt lakályos, természeti környezetéhez al
kalmazkodó, virágzó városként emlegetik. 

A Tulipán presszó az 1970-es évek elején 
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6. TEREM 

Katalógus 

I. fal 

1. Justus van der Nypoort: Lendva 
vára • 1686 
Lendva várát ábrázoló rézmetszet: 
sziklás hegyen magasodó vár távlati 
képe kétemeletes épülettel, kevés 
részlettel. Az előtérben vesszőből font 
ágyúállás fedezékében ágyú, mellette 
sátra előtt pihenő, pipázó három kato
na. Felül geometrikus ábra. Tetején 
felirat: „Lindva". A Burckhard von 
Birckenstein-féle metszetes mértan-
könyvből. 
Budapest 
19,4x14,3 cm 
GM.T.90.21.5. 
Rózsa 1957 

2. Ismeretlen szerző : Szentgrót vá
ra «1665 
Rézmetszet a szentgróti vár kevés 
helyismeretet tükröző ábrázolásával. 
A Zala folyó szigetén emelkedő domb 
(!) tetején álló palánk vár belsejében 
kétemeletes, tornyos palotaépület ma
gasodik. A vár körül fák, kétoldalt kis 
házak sorakoznak. Az előtérben staf-
fázsfigurák: juhokat és két marhát te
relő pásztor, a háttérben a falu szilu
ettje, mögötte dombos táj. Felirata: 
„Abbildung der Vöstung Sentgrot in 
Ungarn 1665." 
Budapest 
23,5x17,3 cm 
GM.T.92.1.1. 

3. Ismeretlen szerző: Lenti vára 
1665 
Rézmetszet Lenti várának kevés hely
ismeretet tükröző ábrázolásával. Ki
csiny vár távlati képe, fala kő (tégla?), 
tornyai fából, belsejében kisebb épüle
tek, közöttük egy templom vagy ká
polna. Előtte szélesebb, palánkfalú 
külső vár, mellette baloldalt a falu há
zai. Az előtérben staffázsfigurák: 
pásztor, lovas török a szolgájával, két 
vándor, az út két szélén álló török és 
magyar (?) gyalogos vitéz. Felirata: 
„Abbildung der Vöstung Nembti in 
Ungarn 1665." 
Budapest 
23,3x17,3 cm 
GM.T.92.1.2. 

4. Kályhacsempe töredék • 17. sz. 
vége 
A zalaegerszegi vár területéről előke
rült, formába öntött agyagból készült, 
zöldmázas csempetöredék, profilait 

keretben növényi ornamentikával dí
szítve. Alul évszám részlete látszik: 
[16]92. 
Zalaegerszeg 
25,5x12,1x5,8 cm 
GM.R.79.440.2. 

5. Hírlövő mozsár • 17. sz. második 
fele 
Tömör, vasalással megerősített, két 
végén fogantyúkkal ellátott fatalpra 
helyezett, rövid, öntöttvas, öblös hasú 
cső, kifelé szélesedő szájperemmel. A 
mozsárral egybeöntött rögzítő rudaza
tot ívelt pántok és 4 rövid vaslánc rög
zíti a talphoz. A cső alatt fémpánttal 
merevített faék biztosítja a megfelelő 
lövésszöget. Az ágyút a zalai végvári 
rendszerben az egyes várak között 
egyezményes jelek továbbítására 
használták. 
Zalaegerszeg 
talp 30x48x12 cm, cső 29x15,5 cm 
GM.F.85.7.1. 

6. Cölöp • 17. sz. első fele 
Alsó harmadában hegyesre faragott, 
felül ferdén elfűrészelt, négyzetes ala
kúra bárdolt, durva megmunkálású 
tölgyfa cölöp az egerszegi várból. 
Zalaegerszeg 
92x62x15 cm 
GM.R.M.2002.2.1. 

П. fal 

7. Kályhacsempe • 15. sz. 
Három darabból összeállított, barnás
sárgára égetett, homokkal soványított 
anyagú kályhacsempe az egykori 
egerszegi végvár területéről. Lapján 
széles keretben koronás oroszlán 
látható. 
Zalaegerszeg 
18x17,3x5 cm 
GM.R.79.3.4. 

Ш. fal 

8. Nyomódúc Zalaegerszeg 
látképéhez -1800-1826 között 
Keményfa lapra szögezett, magasnyo
másra alkalmas, metszett ólomlemez. 
Zalaegerszeget nyugatról ábrázolja, 
középütt kiemelkedik a r.k. templom 
két tornya, háttérben a jellegzetes 
dombos táj, kissé eltúlzott magasságú 
csúcsokkal. Az ábrázolást virágos-le
veles sordíszes keret fogja körbe. Te
tején ovális, egymás felé hajló címer
pajzsok: egyik hétszer vágott, másik
ban hármas halomból kiemelkedő ko
rona és kettős kereszt, felette zárt ko
rona és akantuszleveles takaró. Alján 
két ovális keretben foglalt felirat: 
„Westliche Ansicht von /Zala 
Egerszegh." Valószínűsíthetően céh
levél ábrájának készült, alkotója isme
retlen. 
Zalaegerszeg 
GM.T.58.38.23. 
34x22,2x1,8 cm 
Fára 1932 

9. Tervrajz • 1808 
„Tekintetes Nemes Zala Vármegyé
ben András-hida mellett a' Böröndi 
Posta út mentében építendő Kő-Híd 
Rajzolatja". Tollrajz, kevés rózsaszí
nes vízfestékkel árnyalva. A híd oldal
nézete, felülnézete és metszetrajza. 
Utóbbi mellett részletes szöveges le
írás. Jelezve jobbra lent: „Költ Lenti
ben böjtelő havának 13dik napja 1808. 
Póka Antal T.N. Zala Vármegye hites 
földmérője". 
Zalaegerszeg 
71,8x51,2 cm 
ZML. Térképtár. Zala Vármegye Köz
gyűlése, 1810. március 12. 86/7. 
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IV. fal 

10. Formanyomtatvány • 18. sz. 
Rézmetszetről készült díszes nyomtat
vány Zala vármegye közgyűlési hatá
rozatai számára. Zala megye címerét 
üres pajzsra helyezték, melyet két nö
vényekkel rakott bőségszaru fog köz
re, alatta kalligrafált vonalak. A felirat 
öt sorban különböző típusú, egyre ke
vésbé díszes és kisebb betűkből áll, 
míg hét sorban zsinórírással folytató
dik a mondandó, melynek lényege, 
hogy a vármegye közönsége gyűlést 
tartott. Az egész szöveget leveles-bo
gyós keret fogja össze. Az eredeti kli
sé a Zala Megyei Levéltár tulajdona. 
Zalaegerszeg 
26x42,1 cm 
ZML 

11. Carl Bachmayr: Gróf Althan 
Mihály János Zala megyei főispán 
arcképe «1790 
vászon, olaj 
A térdképen bemutatott főispán 
(1790-től 1815-ig) az uralkodó család 
férfi tagjaihoz hasonló, zsinóros díszű, 
magyaros, kék-arany színű díszruhát, 
prémszegélyű mentét visel. Bal karjá
val tollas süvegét szorítja magához. 
Semleges háttér előtt áll, mellette kis 
asztal, tollal s tintatartóval, kezében 
irattal, melynek tartalma jól olvasható: 
„1790. esztendőben Szent György ha
vának 7. napján Zala-Egerszegen tar
tatott Feőispányi beiktatásának és épí
tőszék közgyűlésének jegyzőkönyve". 
Jelzés balra lent: „Ca: Bachmayr 
pingxit / Academische Mahler / hat 
sein gewölb auf den / Peter N. 978 in 
Wienn" 
Az egykori zalaegerszegi vármegye
háza arcképcsarnokából 
130x93 cm 

GM.K.54.5. 
Kostyál 2001, 261. és 270. pp. 

12. Klisé • 1792 
Zala Vármegye térképének kliséje. A 
metszéssel és maratással készített réz
lemezt Cristophorus Junker készítette 
Bécsben, Zala megye megbízásából, 
Tomasich János vármegyei mérnök 
rajza nyomán. A részletes térképen 
feltünteti a megye domborzati és víz
rajzi helyzetét, lakott településeit, 
azok fontosabb nevezetességeit: temp
lomokat, várakat, fürdőket, vámokat, 
réveket, postaállomásokat stb. Bal fel
ső sarkában geometrikus keret. Felette 
ovális pajzsban két címer: Zäla vár
megyéé és az Althan családé, utóbbi 
felett zárt korona. A címertakaró ba
bérág, mely a szövegkeretet is övezi. 
Felirata: COMITATUS 
ZALADIENSIS * JUSSU 
INCLYTORUM STATUUM ET * 
ORDINUM ICHNOGRAPHICE 
DELINEATUS, PER JOANNEM 
TOMASICH, EJUSDEM COM. 
JUR. GEOMETRAM. * ET AERI 
INC. PER. CHRIS. JUNKER. * 
VINDOBONAE. M.DCC.XCII. 
Bal alsó sarkában a jelmagyarázatot -
„EXPLICATIO SIGNORUM"- mű
vészi keret foglalja magába: vízparton 
halakkal és kagylóval játszadozó há
rom puttó. A helyi újság 1925-ben 
adott hírt arról, hogy Fára József vár
megyei főlevéltáros „Zala hatalmas 
levéltárában" megtalálta a 10 kg súlyú 
rézlemezt. 
Zalaegerszeg 
100x66 cm 
GM.T.58.38.22. 
Zalamegyei Újság, 1925. okt. 18. 4.p. 

13. Szerződés »1791 
Két irat, magyar és német nyelven. 
Christopohorus Junker bécsi 
„Chaleographus", rézmetsző szerző
dése Zala Vármegye főispánjával 
„Tekéntetes Nemes Vár Megyijének 
Mappája kimetszése és kinyomtatása 
végett." A mester vállalja, hogy a met
szést júliusra elvégzi. Ehhez 40 forin
tért réztáblát és a szükséges „Hollan
dus két 1 Rizs papírt" beszerzi, vala
mint kinyomtatja a térképet. így az 
összes költség 620 Rhenes forint. Kelt 
Bécsben, 1791. március 26. Kopott fe
lületű viaszpecséttel. A másik német 
nyelvű irat Junker sajátkezű írása, alá
írása mellett viaszpecséttel hitelesítve. 
Zalaegerszeg 
magyar 24x39 cm, német 26,1x19 cm 
ZML. Közgyűlési iratok 1791. április 
5. 159/5. 

14. Bandériumi zászló* 1813 
A fecskefark alakú, zöldes-sárga vi
rágmintás selyemdamasztból készített 
zászló közepén zöld színű paszománt-
tal szegélyezett, alul ívelt téglalap ala
kú, drapp selyemdamaszt betét van, 
melynek mindkét oldalát egy-egy 
olajfestmény díszíti. Egyik oldalán ki
terjesztett szárnyú kétfejű sas látható, 
felette a magyar koronával, egyik kar
mában karddal, a másikban jogarral. 
Mellén arany keretben F I. monogram, 
mely az uralkodó I. Ferencre utal. A 
másik oldalon két ábrázolás van, felül 
aranyszínű, ovális keretben Szűz Má
ria, karjaiban a gyermek Jézussal, 
alatta Zala vármegye címere: a tárcsa
pajzs alakú címer három mezőre osz
tott, az alsó zöld, a középső sötétszür
ke - benne jobbra mutató nyílvessző
vel - a felső kék színű, rajta lebegő 
nyitott koronával. A képek között az 
1813-as évszám olvasható. A zászlót 
zöld-drapp színű rövid rojt keretezi. 
Zala vármegye bandériumának lobo
gója volt a napóleoni háborúk utolsó 
éveiben. 
Zalaegerszeg 
87x130 cm 
GM.T.51.2.1. 

Asztaltárló 

15. Közgyűlési jegyzőkönyv 
1791. február 8. 
Fűzött, keménytáblás, kéziratos jegy
zőkönyv, piros-kék színes, sávokba 
rendezett, virágmintás, kézi festésű 
papírborítóval. Gerincét és sarkait 
bőrrel erősítették meg. Elején négy
szögletes, két alsó sarkán ferdén vá
gott papírcímke, felirattal. 
Zalaegerszeg 
26x40 cm 
ZML.IV.l/a. Közgyűlési jegyzőköny
vek, másodpéldány 

16. Közgyűlési jegyzőkönyv 
1798. január 9. 
Fűzött, kézi festésű, kékes-fekete már
ványozott papíros, puhakötésű, kéz
iratos jegyzőkönyv. Címlapján pajzs
szerű fehér címke, díszes felirattal. 
Zalaegerszeg 
25,5x40 cm 
ZML.IV.l/a. Közgyűlési jegyzőköny
vek, másodpéldány 

17. Közgyűlési jegyzőkönyv 
1793. március 15. 
Fűzött, keménytáblás jegyzőkönyv, 
ritmikusan ismétlődő kosaras, piros 
virágcsokrokkal és kék pöttyözéssel 
díszített, kézi festésű papírburkolattal. 
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Gerincét és sarkait bőrrel erősítették 
meg. Elején négyszögletes, két alsó 
sarkán ferdén vágott papírcímke kéz
írásos felirattal. Zala megye kisebb 
gyűlésének jegyzőkönyve. 
Zalaegerszeg 
26x39,5 cm 
ZML.IV.l/a. Közgyűlési jegyzőköny
vek, másodpéldány 

18. Címer • 19. sz. eleje 
A Koppány család címere. Pergamen
re festett akvarell, melyet nemeslevél
ből vágtak ki. A festmény középpont
jában kék címerpajzs, középütt arany 
pólyával. Az alsó mezőben vártorony, 
a felsőben hármas halmon álló gém. A 
címer felett sisak, koronáján jobb lá
bát emelő gém. A címer körül akan-
tuszleveles takaró, aszimmetrikus szí
nezéssel. A festmény előterében lila
barna márványos, kazettás padló. A 
háttérben finoman festett vízparti táj, 
balról tornyos épületekkel, jobbról kis 
házakkal, növényzettel, felettük felhős 
kék éggel. Az egészet bordó-arany, 
függönnyé rendezett súlyos drapéria 
övezi. Felső szélén három címer töre
déke látszik. A nemességet és a címert 
1803-ban I. Ferenc adományozta Kop
pány József Zala vármegyei várnagy
nak és feleségétől, nemes Nagy Mag
dolnától született gyermekeinek Fe
rencnek, Józsefnek, Jozefának, Anná
nak, Rozáliának, Borbálának és Zsófi
ának. 
Zalaegerszeg 
16,6x22,4 cm 
GM.T.91.31.1. 
Áldássy 1941, 67. 

19. Mángorló - „Dörgölőlapicka" 
1833 
Keményfából faragott, enyhén ívelt 
oldalú, trapezoid alakú mángorló. 
Egész előlapja spanyolozott. Piros és 
fekete kitöltéssel, fogazott fekete kon
túrozással szívből kinövő virágtövek: 
tulipánok, makkok, margaréták, szí
vek borítják. Készítője az előlap kö
zépső sávjába kétoldalt négyszögű 
mélyedést vágott, amely jobbra-balra 
tolólappal záródik, a spanyolozás a 
tolólapokat is kitölti. A jobboldali re
keszben tükör volt, a baloldaliban pa
pírra, tintával írva a következő szöve
get helyezték el: „Nemes Szabó 
Theresiának emlékül készíttette Nagy 
István Zala Egerszeghen 1833-dik Év
ben". A papír azóta elveszett. 
Szentgyörgyvölgy 
62,6x20,7x3,5 cm 
GM.N.60.16.1. 
Szentmihályi 1960, 331-358. 

20. Lakat • 19. sz. első fele 
Vasból készült címerpajzs alakú lakat, 
felül zárókengyellel. Előlapja közepén 
a kulcs helyét kis ajtócska zárja le, 
amelyet timpanonos, oszlopos, klasz-
szicista bejárat mintájára készítettek. 
A zalaegerszegi börtönből származik, 
a hagyomány szerint a Bach-korszak
ban lábbilincs lezárására szolgált. 
Zalaegerszeg 
9,5x14,5x4 cm 
GM.N.55.40.2. 

21. Lakat • 19. sz. első fele 
Vasból készült címerpajzs alakú lakat, 
felül zárókengyellel, amelyet két, 
nagyméretű, kör alakú nitt tart a he
lyén. Előlapja közepén a kulcs helyét 
kis ajtócska zárja le, amelyet timpano
nos, oszlopos, klasszicista bejárat 
mintájára készítettek, közepén elfor
dítható „retesz". A zalaegerszegi bör
tönből származik, a hagyomány sze
rint a Bach-korszakban lábbilincs le
zárására szolgált. 
Zalaegerszeg 
10,7x16,2x4 cm 
GM.N.55.40.1. 

22. Oklevéltok • 1734 
Bádogból készült, feketére patinázott 
kézműves munka. Négyzet alakú, egy 
hosszú zsanér mentén nyitható, füles 
kapoccsal záródik. Fedelén a középen 
kiemelkedő, kör alakú pecséttartót vi
rágminta, körülötte a fedelet levél- és 
tulipán-motívumok díszítik. Eredeti
leg egy postamesterséget adományozó 
oklevél tartódoboza volt a vármegyei 
levéltárban. 
Zalaegerszeg 
16x19x4 cm 
GM.T.81.36.1. 

V. fal 

23. Szerződés • 1703 
Kézzel írott, két lapba hajtott irat, 
egyik lapjának mindkét oldalán írva. 
Széchenyi Pál kalocsai érsek, veszpré
mi püspök szerződése a várossal. 11 
pontban foglalja össze a mezőváros 
lakóinak kötelességeit. Átirat 1756-
ból. 
Zalaegerszeg 
25,8x39,2 cm 
ZML.V.1601.8. 

24. Kérelem • 1751 
A zalaegerszegi varga céh levele, 
melyben Padányi Biró Márton veszp
rémi püspöktől, a város földesurától 
engedélyt kémek az ólai Szent Anna 
kápolna építésére. Hátoldalán a püs
pök engedélye, kelt Sümegen, 1751. 
március 19-én. 
Zalaegerszeg 
20,5x32 cm 
GM.T.93.13.7. 

VI. fal 

25. Harang, függesztő kengyellel 
1758 
Tölgyfából faragott, három részből ál
ló, díszített vasalással összefogott füg
gesztő kengyelen bronzból öntött kis
méretű harang. Palástja tagolt, felső 
részén szalagszerűen körbefutó nagy
betűs felirat olvasható: JOSEPH 
PFRENGER IN WJEN GOS. MICH. 
1758. Alatta egyik oldalon kezében 
kelyhet tartó köpenyes Krisztus, a má
sikon szerszámot fogó apostolalak lát
ható. A harang pereme kifelé hajlik. A 
függesztő kengyel felső részei és va
salása későbbi készítésű, mint az alsó 
rész és a harang, 
ismeretlen 
20x27cm, kengyel 42x6x24 cm 
GM.T.79.29.1.1-2. 

26. Bizonylat • 1811. október 18. 
Gothard János, a „Szentháromság 
Kép" gondviselője Zitterbarth József 
keszthelyi kőfaragónak a szerződés 
szerinti árból 500 forintot kifizetett. 
Ezt a kőfaragó aláírásával igazolta. 
Zalaegerszeg 
20,7x16,5 cm 
ZML.V.1601. A „Szentháromság 
Kép" alapítvány iratai 

27. Meghatalmazás «1812 
Horváth Ferenc városbíró meghatal
mazza Gothard János csizmadia céh
mestert a „Szentháromság kép" fölál-
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Irtásához szükséges kőműves munka 
kifizetésére. 
Zalaegerszeg 
18x22,8 cm 
ZML.V.1601. A „Szentháromság 
Kép" alapítvány iratai 

28. Bizonylat • 1812. február 24. 
Bizonylat 100 Ft-ról, melyet Gothard 
János, a „Szentháromság kép" gondvi
selője a kőművesnek kifizetett a város 
kasszájából, Horváth Ferenc városbíró 
és az esküdtek aláírásával. Ugyanezen 
a lapon német nyelvű bizonylat az el
végzett kőműves munkáról. 
Zalaegerszeg 
23,2x18,3 cm 
ZML.V.1601. A „Szentháromság 
Kép" alapítvány iratai 

IV/A. fal 

29. Perirat • 1795 
Jelentés Spissich János aláírásával. 
Melléklete Tomasich János mérnök 
színezett rajza a per tárgyáról: a Zala 
három malmának elhelyezkedéséről 
és a víz szintjéről. A Zalaegerszeg ha
tárában működő három malom - az 
egerszegi plébános „Gömbös" malma, 
a szombathelyi püspök „Gógány" 
malma, és az ólai „Árvay-malom" -
tulajdonosának pereskedése kapcsán 
született intézkedés a Zala folyó vízál
lásának szabályozásáról. 
Zalaegerszeg 
47,5x34,3, ill.24,2x39,5 cm 
ZML. Közgyűlési iratok 1795. au
gusztus 10. 96/19. 

УП. fal 

30. Irat • 1811 
Összeírás alkalmával fogyasztott ét
kek „specificatiója", azaz részletezé
se, hét városi esküdt aláírásával. Fel
sorolja az 1811. január 14-16-án tar
tott összeírás során Páslek Antal vá
rosbíró által kiosztandó ételeket és 
azok költségeit (18 tétel, összesen 62 
forint 40 krajcár). 
Zalaegerszeg 
24,2x39,5 cm 
ZML. V. 1601.692. 

31. Hagyatéki leltár • 1790 
Leltár Praisinger Ignác vagyonáról, 
mely özvegye, Passinger Therézia és 
Halzer Ferenc kérésére készült. A 
négy derékból álló házban - két 
,Jtálhás" szoba, konyha és kis kamra -
talált javak összeírása és értékének 
meghatározása. 

Zalaegerszeg 
23,1x37,5 cm 
ZML.V.1601.692. 

32. Árszabás • 1790 
Nyomtatott megyei árszabás az összes 
bognár, kovács, szabó, szűrszabó, 
dolmányszűr[szabó] és magyar varga 
manufaktúra számára. Hét lapja fű
zött, gerince márványos papírcsíkkal 
ragasztott, fedlap nélküli. A megyei 
közgyűlés megbízásából kiküldött bi
zottság hozta a megyei kisgyűlésen, 
1790. augusztus 23-án. Ezt a magyar 
nyelvű kiadvány első lapján latinul 
hozzák az olvasó tudtára, felsorolva a 
bizottsági tagokat. 
Zalaegerszeg 
25x35cm 
GM.T.76.125.1. 

33. Ismeretlen szobrász: Piéta 
(másolat) »18. sz. eleje 
Gipsz. Eredetije a Mária Magdolna 
plébániatemplomban. A provinciális 
mester eredetije után készült másola
ton (Farkas Ferenc, 2000) a Piéta-
kompozíció hagyományos beállítását 
látjuk. A halott fiát ölében tartó Mária 
piramidális kompozícióba foglalt 
alakja az európai művészetben a 
romanika óta a legmélyebb emberi 
fájdalom kifejezője. A - festett volta 
ellenére - „Fehérképi Madonna"-ként 
ismert eredeti Zalaegerszeg legrégibb 
barokk szobra, a város déli szélén egy
kor álló oszlopról került mai helyére, a 
templom Szent István-oltárára. 
Zalaegerszeg 
105 cm 
GM.K.2001.2. 

Lfal 

34. Ismeretlen művész: Deák Ferenc 
portréja • 1858 
papír, litográfia 
„A haza bölcsé"-nek félalakos képmá
sa a korai fotóportrék befolyásáról 
árulkodik, feltehetősen ilyen eredeti 
után készült. A karosszékben, feltá
masztott karokkal ülő Deák zsinóros, 
sötét kabátot, alatta világos mellényt 
visel, beállítása kicsit mesterkélt. A 
nem jelzett (kiretusált) háttér előtt a 
szék karfája kissé furcsán hat. Jelzés 
középen lent: „Nyomt. Rohn Pesten 
1858". Alatta Deák Ferenc kézaláírá
sa. 
Hertelendy László gyűjteményéből 
27x20,5 cm 
GM.K.75.1.154. 
Körmöczi 1992, 303. 

35. Barabás Miklós: Csány László 
képmása • 1868 
papír, litográfia 
A javakorabeli Csány mellképe, eny
hén jobbra forduló, szembe néző, kör
szakállas, nagybajuszú, magas homlo
kú, hátrafésült hajú, átható tekintetű 
férfi portréja. Zsinóros, magyaros, sö
tét kabátot, alatta mellényt, nyakában 
széles, világos szegélyű sötét selyem
sálat visel. A háttér jelzetlen. J.j.l: 
,3arabás M. J.b.l: Nyomt. Légrády 
Testvérek Pesten 1868". A képmező 
alatt az ábrázolt neve olvasható. 
31x25 cm 
ZML 
Haász-Kunics-Megyeri 1999, 208. 

36. Követjelentés • 1791 
Papír, nyomtatvány. Japprai Spissich 
János alispán és Sárdi Somsich Lázár 
királyi tanácsos és táblabíró magyar 
nyelvű „jelentő tudósítása" az 1790-
91. évi országgyűlésről a „Zala 
Egerszegenn Szent György Havának 
ötödik napján tartott közönséges gyű
lések alkalmatosságával." 
Zalaegerszeg 
12x18,5 cm 
GM.T.2002.12.1. 

37. Tiszti Szótár • 1807 
Papír, nyomtatvány. A magyar nyelvű 
vármegyei hivatali ügyintézést szolgá
ló szótár, melyet Zala vármegye erre a 
célra felállított „deputatiója" hozott 
létre. Nyomtatták Bécsben, Pichler 
Antal betűivel. (Zala vármegye 1806. 
január 1-től elrendelte a magyar köz
igazgatási nyelv bevezetését. A hiány
zó magyar nyelvű hivatali szókincs 
megteremtésére készíttette el a Szó-
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tárt, amelyet ezer példányban nyom
tattak ki, és küldték el a vármegyék
nek.) 
Zalaegerszeg 
12,5x20 cm, 64 p. 
GM.T.84.5.13. 

Ш. fal 

37. 

38. Pecsétnyomó • 1837 
A vasból készült pecsétnyomó nyele 
rövid, két részre tagolt. Feje enyhén 
ovális, közepén Zala megye finom vé
séssel kialakított címere látható. A ke
rek talpú reneszánsz pajzs kék színét 
vonalkázás, az ezüst pólyát poncolás 
jelzi. A felső mezőben ötágú, nyitott 
korona lebeg. A címer alatt dátum 
megjelölés: 1837, körülötte keretbe 
foglalt ZALA VÁRMEGYE PE
CSÉTJE felirat olvasható. A pecsét
nyomó a megye nagypecsétje volt, 
1837 és 1849 között használták a hi
vatalos iratokon. 
Zalaegerszeg 
5 cm 
GM.T.81.65.1. 

39. Tervrajz • 1826 
A „Zala Egerszeghen épittendő vám
ház rajzolatja", toll, piros színezéssel. 
A Kaszaházi út és az országút mellé 
tervezett vámház alaprajza és metszet
rajza. Készítette Bajomi István, Zala 
vármegye második földmérője. Alján 
méretezéssel. A 6,6x4,4 m alapterüle
tű házba „Czédula" szobát, konyhát, 
lakószobát, éléskamrát és istállót ter
veztek, valamint egy nagyméretű, kör
bekerített udvart kapuval és kisajtóval. 
Zalaegerszeg 
44,6x27,5 cm 
ZMLTV.l/b 1826. október 9.2327. 

40. Szabályrendelet- 1822 
Kézzel írott, 17 pontba foglalt 
„Tariffa", szabályrendelet a zalabéri 
töltésen és a Zala folyó hídjainál fize
tendő vámokról. Koppány Ferenc első 
aljegyző aláírásával és a megye száraz 
pecsétjével. 
Zalaegerszeg 
80,1x56,2 cm 
ZML. Akta Tellonalia, szám nélkül 

41. Költségvetés • 1854 
„Költség számítási terv Zala Egerszeg 
M. Városi községnek bevételeiről, 's 
kiadásairól" az 1853. november 1. és 
1854. október „hava utolsó napjáig 
terjedő közigazgatási évre." Kézzel 
írt, táblázatba rendezett kimutatás. 
Zalaegerszeg 
44,5x34,4 cm 
ZML.V. 1601.521. 

42. Vasláda • 19. sz. első fele 
Kovácsolt vasláda, két oldalán bilin
csekbe foglalt, ívelt végű, csavart kö-
zepű fogantyúval. A láda testét vasle
mezek borítják, oldalait és sarkait sze
gecselt vaspántok erősítik, a tetejére 
nagyobb díszítő szegecsek is kerültek. 
Fedele leemelhető, a tetőre erősített 
három karika a ládatest hátsó oldalára 
illesztett három pánt végén kialakított 
két-két karika közé illeszkedik. Az 
egymásba illesztett karikákon feltehe
tően vasrudat dugtak át. Tetejének 
belső oldalát szinte teljesen elfoglalja 
a bonyolult kovácsolt zárszerkezet, 
mely a tetőn lévő kulcslyukakba il
lesztett kulcsokkal zárható. A pántok 
alkotta mezőkben egykor apró színes, 
festett virágok is voltak. Elején a tetőt 
az aljhoz rögzítő két erős, egymásba 
illeszthető kovácsolt pánt van lakatok 
számára, köztük kulcslyukat imitáló 
négykaréjos leveles rátét. Két kulcsa 
üreges csövű, tollába nyolcszirmú vi

rághoz hasonló formát vágtak. Fogója 
sima, ovális. A zalaegerszegi megye
háza pénzes ládája lehetett. 
Zalaegerszeg 
76x42x44 cm, kulcs 12-12,5x6 cm 
GM.T.56.21.1. 

IV, fal  

43. Javaslat • 1843 
Kézzel írott , Javallat Zala Egerszegi 
Mváros Rendezésérül", 41 paragra
fusba foglalva. Készítette a város ta
nácsának rendezésére kiküldött me
gyei választmány. Az ügyben hozott 
végzés az 1843. év őszutó 16. közgyű
lésén született. Addig, amíg „az illyes 
szabadalmazott Mező Városok Or-
szág-gyűlésileg rendeztetni nem fog
nak", az elöljárók választása, a Város 
vezetése e javaslat szerint zajlik. A le
véltárban őrzött eredeti irat másolata a 
jegyzőkönyv kivonatával, melyet Há
ry Farkas „hites archivárius" adott ki. 
Zalaegerszeg 
26,2x38,2 cm 
ZML.V.1601.494. 

44. Öröklevél • 1844. január 5. 
„Nemes Hegyi Domokos Umak és nő
jének, Gyük Erzsébet asszonyságnak 
örök levelek". Kézzel kitöltött városi 
nyomtatvány a jegyző, városbíró és 
hét tanácsos aláírásával, a város viasz
pecsétjével. 
Zalaegerszeg 
27,7x45,5 cm 
ZML.XV.9.Hegyi Domokos iratai 
1836-1855. 

45. Patikaszekrény • 18. sz. közepe 
Barnára pácolt tölgyfából készült kéz
műves munka, fenyőfa fiókokkal, 
ívelt oromzatán faragott dísz: két csi
gavonal egy rozettát fog közre. Két 
üvegezett ajtaja alatt három fiók, rajta 
feliratok: TAB:[ula] SANTONI:[n] -
hashajtó tabletták, SIGNATURA -
üres papírcímkék a gyógyszerek hasz-
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nálati utasításának felírására. Egyik fi
ókja pótlás, SUBERA PUR: [a] - tisz
ta parafa dugaszok - felirattal. Restau
rálás előtt egy teljes patika-berende
zés, az un. corpus felső részének tűnt, 
eredetileg azonban egy pohárszék 
vagy almárium felső része lehetett. A 
szekrényke alját kipótolták: ez ahhoz 
volt szükséges, hogy más bútorok kö
zé illeszthessék. 1955-ben került mú
zeumunkba a Gyógyszertári Vállalat 
ajándékaként, korabeli fa tégelyekkel, 
patikamozsárral és egy biedermeier 
sarokszekrénnyel együtt. 
Zalaegerszeg 
94x100x34 cm 
GM.T.55.20.2. 

Patikaszekrényben 

46. Gyógyszeres tégely • 1846 
A klasszicista stílusú gyógyszeres té
gely Alt-Wien porcelán. Teste enyhén 
ívelt, szájpereme szűkebb, függőlege
sen kiképzett, csiszolt. Fedele harang 
alakú, közepén aranyszínű gombbal. 
A talp, a szájperem és a fedél tagolá
sai mentén arany csíkokkal díszített. 
Kartusa kör alakú, aranyozott keret
ben három sorba rendezett, fekete an
tikva betűs felirat: EXT:[ractum] 
BELLADON:[na] SICC:[um], azaz 
száraz maszlagos nadragulya kivona
ta, melyet görcsoldóként használtak. 
A tégely a zalaegerszegi Szent Lélek 
patika edényzetéhez tartozott. 
Zalaegerszeg 
11,1x6,5x8,2 cm 
GM.T.76.55.1.1-2. 

47. Gyógyszeres tégely • 1846 
A klasszicista stílusú gyógyszeres té
gely Alt-Wien porcelán. Teste enyhén 
ívelt, szájpereme szűkebb, függőlege
sen kiképzett, csiszolt. Fedele harang 
alakú, közepén aranyszínű gombbal. 
A talp, a szájperem és a fedél tagolá
sai mentén arany csíkokkal díszített. 
Kartusa kör alakú, aranyozott keret
ben három sorba rendezett, fekete an
tikva betűs felirattal: EXT:[ractum] 
HYOSCIM:[um] SICC:[umJ, azaz 
száraz beléndeklevél kivonata, melyet 
görcsoldóként és köhögéscsillapító
ként alkalmaztak. A tégely a zalaeger
szegi Szent Lélek patika edényzetéhez 
tartozott. 
Zalaegerszeg 
11,1x6,5x8,2 cm 
GM.T.76.43.1-2. 

48. Patikaüvegek • 19. sz. második 
fele 
A fényes, fehér opálüvegből üvegfú
vással készített, nagyméretű patika
edényeket folyadéktárolásra használ
ták. Testük hengeres, válluk széles, 
gömbölyű, nyakuk rövid, felfelé eny
hén szélesedő, szájperemük gyűrűs. 
Kartusuk egyszerű, fekete színű sarkí
tott téglalap, melyben a fekete kisbe
tűs antikva felirat az edény tartalmáról 
tájékoztat: ACET.[um] CRUDUM, 
közönséges ecet, melyet összehúzó 
szerként alkalmaztak, AQ.[ua] FOE-
NICULI, édeskömény desztillá-tum 
szélhajtónak, SPIR.[itus] AMONIAE, 
szalmiákszesz, életre keltéshez, ájulás 
ellen, valamint SPiR.[itus] COCH-
LEARIAE, kalántormaszesz, melyet 
bedörzsölőként használtak a gyógy
ászatban. Dugójuk hengeres testű, fel
felé szélesedő, csiszolt, fedelük lapos, 
nyolcszögletű. A folyadéküvegek a 
zalaegerszegi Szent Lélek Gyógyszer
tár edénykészletéhez tartoztak. 
Zalaegerszeg 
20,5x4,lxl0,5cm 
GM.T.76.51.1.1-2, 76.52.1.1-2, 
76.53.1.1-2, 76.54.1.1-2. 

49. Gyógyszeres tégely • 19. sz. első 
fele 
Barna színű, fából esztergályozott, 
festett, lakkozott felületű, hengeres 
testű edény. Talpa tagolt, teste felfelé 
enyhén szűkül. Szájpereme szűkebbre 
esztergályozott, egyenes, szorosan il
leszkedik rá a levehető, gombafej ala
kú fedő. Kartusa utólagos ráfestés, ké
szült a 20. sz. elején. Többszörösen 
ívelt fekete keretben barna alapon, két 
sorba rendezett, fekete színű, nagybe
tűs rövidített felirat látható: 
ACID.[um] ACETYL SALIC.-[yli-
cum], azaz aszpirin, melyet az 1910-
es évek óta láz- és fájdalomcsillapító
ként használtak. 
A tégely fenekén tárajelzés van. 
Zalaegerszeg 
14,5x6,5x8,5cm 
GM.T.81.52.2. 

50. Gyógyszeres tégely • 18. sz. első 
fele 
Feketére festett, esztergályozott, felfe
lé enyhén szélesedő, hengeres testű fa-
tégely. Talpa kétszeresen tagolt, száj-
pereme szűkebbre esztergályozott, le
emelhető fedelének teteje lapos, kon
centrikus körökkel díszített. Hasán vi
lágossárga színű, sötétbarna keretű, 
felül ívelt téglalap alakú kartus látha
tó, két sorba rendezett, piros kezdőbe
tűs fekete felirattal: TUTIA AL: 

[exandrina], azaz alexandriai fehér 
cinkoxid. Alatta fekete színű, egy tő
ből kinövő kétágú, leveles indamotí
vum díszíti. A tégely a zalaegerszegi 
Szent Lélek patika állvány edény
zetéhez tartozott. 
Zalaegerszeg 
19,7x7,8x9 cm 
GM.T.55.10.9.1-2. 

51. Gyógyszeres tégelyek • 18. sz. 
második fele 
Közepes méretű, fából esztergályo
zott, hengeres testű edények, talpuk 
peremelt, testük fölfelé enyhén széle
sedik. Szájperemük szűkebbre eszter
gályozott, egyenes. Leemelhető fede
lük kerekded formájú, felül középen 
kissé kidudorodik. A tégelyek hasán 
fekete keretben kör alakú, vajszínűre 
festett kartus látható, benne középen 
két sorba rendezett, fekete, nyomtatott 
betűs, rövidített felirattal: AMYG: 
[dalárium] AMAR:[arum], azaz fájda
lomcsillapítóként használt keserű 
mandula, és CORT:[ex] CASCARTL: 
[lae], kaskarilla kéreg, melynek főze-
tét étvágygerjesztőként alkalmazták. 
A tégelyek a zalaegerszegi Szent Lé
lek patika edénykészletéhez tartoztak. 
Zalaegerszeg 
16x6,7x6,9 cm 
GM.T.55.10.5.1-2, 55.10.6.1-2. 

52. Gyógyszeres tégely »18. sz. má
sodik fele 
Nagy méretű, fából esztergályozott, 
festett, lakkozott, hengeres testű 
edény, talpa peremelt, teste fölfelé 
enyhén szélesedik. Szájpereme szű
kebbre esztergályozott, egyenes. Le
emelhető fedele kerekded formájú, 
felül középen kissé kidudorodik. A té-
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gely hasán fekete, kör alakú keretben 
vajszínűre festett kartus látható, benne 
középen két sorban elhelyezve írott 
betűs, festett felirattal: SEMEN 
SYNAPIS, azaz sárga mustármag, 
melynek olaját reumás fájdalmak gyó
gyítására használták. Alatta elősejlik 
még az eredeti, nyomtatott betűs fel
irat. A tégely a zalaegerszegi Szent 
Lélek patika állvány edényzetéhez tar
tozott. 
Zalaegerszeg 
17,4x7,5x7,2 cm 
GM.T.55.10.7.1-2. 

53. Gyógyszeres tégely • 18. sz. má
sodik fele 
Nagy méretű, fából esztergályozott, 
festett, lakkozott, hengeres testű 
edény, talpa peremelt, teste fölfelé 
enyhén szélesedik. Szájpereme szű
kebbre esztergályozott, egyenes. Le
emelhető fedele rekonstrukció, kerek
ded formájú, felül középen kissé kidu
dorodik. A tégely hasán fekete, kör 
alakú keretben, vajszínűre festett kar
tus látható, benne középen fekete, 
nagybetűs, festett felirattal: TÁMA-
RINI:, azaz savanyúpálma gyümölcse, 
melyet hashajtóként alkalmaztak. A 
tégely a zalaegerszegi Szent Lélek pa
tika állvány edényzetéhez tartozott. 
Zalaegerszeg 
19x7,5x7,2 cm 
GM.T.76.33.1. 

54. Gyógyszeres tégely • 18. sz. má
sodik fele 
Közepes méretű, fából esztergályo
zott, festett, lakkozott, hengeres testű 
edény, talpa peremelt, teste fölfelé 

enyhén szélesedik. Szájpereme szű
kebbre esztergályozott, egyenes. Le
emelhető fedele rekonstrukció, kerek
ded formájú, felül középen kissé kidu
dorodik. A tégely hasán fekete keret
ben ovális alakú, vajszínűre festett 
kartus látható, benne középen fekete, 
nyomtatott betűs felirattal: OLI-
BANUM, azaz tömjén, melyet füstö
lésre, illatosításra, illetve fogfájás el
len használtak. A tégely a zalaegersze
gi Szent Lélek patika állvány 
edényzetéhez tartozott. 
Zalaegerszeg 
11,5x6,5x6,3 cm 
GM.T.55.10.4. 

55. Gyógyszeres tégely • 18. sz. má
sodik fele 
Nagy méretű, fából esztergályozott, 
festett, lakkozott, hengeres testű 
edény, talpa peremelt, teste fölfelé 
enyhén szélesedik. Szájpereme szű
kebbre esztergályozott, egyenes. Le
emelhető fedele kerekded formájú, 
felül középen kissé kidudorodik. A té
gely hasán fekete, kör alakú keretben 
vajszínűre festett kartus látható, benne 
középen feketére festett, nyomtatott 
betűs felirattal: GALAR:[um] TUR: 
[ci], vagyis török gubacsport tartalma
zott, amelyet többek között vérzéscsil
lapítóként használtak. A felirat felett a 
„pulvis" - por jelzésére használt alki
mista jel látható. A tégely a zalaeger
szegi Szent Lélek patika állvány 
edényzetéhez tartozott. 
Zalaegerszeg 
17,6x7,8x7,5 cm 
GM.T.55.10.8.1-2. 

56. Jegyzék • 1834. február 14. 
Tizenkét, kézzel írt, összefűzött lap. 
Feljegyzés azon gyógyszerekről, me
lyeket a zalaegerszegi Szentháromság 
Gyógyszertár 1831. november 1-től 
1833. április végéig a Vármegye szol
gái, rabjai és a szegényebb sorsú adó
zók számára kiadott. Isoó Ferenc 
gyógyszertáros aláírásával. A kiadott 
patikaszerek jó minőségét Fleisch
hacker József fő orvos igazolta. 
Zalaegerszeg 
28,7x42,4 cm 
ZML.IV.l/b.l834.február 14. 

57. Jegyzék • 1821. 
Orvosságok jegyzéke és ára, melyek 
„Istenben boldogult Nemes Pápa Ist
ván Hitvesének Magyar Borbálának 
kiadattak." Adorján László aláírásá
val. Köztük erősítő herbatea, hánytató 
ital, savanyú csöppök, „Kehe ellen 
Khina Mixtúra", „Láxálo ital" stb. 
Zalaegerszeg 
25,7x39,5 cm 
ZML.V.1601.692. 

58. Jelentés» 1833. november 3. 
Kézzel írott jelentés arról, hogy 
Csillagh Lajos főbíró és Kégl Lepold 
sebész a Helytartótanács utasításának 
értelmében megvizsgálták a zalaeger
szegi Szentháromság Patikát, s min
dent rendben találtak. „A Patika ele
gendő tágas, világos, a Piarczon szá
raz helyen helyheztetett Gyógyszer 
készittő Műhely, Padlás, Gyógyszer
tartó szobátska és pintze benne felta
láltatnak." Fleischhakker József főor
vos aláírásával, Skublics főjegyző el
lenjegyzésével. 
Zalaegerszeg 
23,6x39,6 cm 
ZML. Közgyűlési iratok 1833. márci
us 18. 683. 

59. Lat sorozat • 1862 
A hat darabból álló, egymásba helyez
hető, fordított csonka kúp alakú súly
sorozat sárgarézből készült. A legna
gyobb méretű fedéllel ellátott, csuklós 
pánttal zárható. A fedélen J S monog
ram és a hitelesítés évszáma: 862 lát
ható, az utóbbit valamennyi latba be
ütötték. A két legnagyobb oldalát két-
két, a kisebbeket egy-egy körbefutó 
vonal díszíti. A sorozat tagjai 16, 8, 4, 
2, 1 és 1 latosak. 
Zalaegerszeg 
3,5-5,5 - 1,5-2,1 cm 
GM.T.78.9.2.1-6. 
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60. Patikaüveg »19. sz. második fele 
Fényes, fehér opálüvegből üvegfúvás
sal készített, közepes méretű, por 
gyógyszer tárolására használt patika
üveg. Teste hengeres, válla gömbölyű, 
nyaka rövid, tömzsi, felfelé enyhén 
szélesedő. Szája széles, pereme gyű
rűs, kissé felfele hajló. Kartusa egy
szerű, fekete színű sarkított téglalap, 
fekete betűs felirata: OXYM.[el] 
SCILLAE, azaz tengeri hagymából 
készült kivonat, melyet köptetőként, 
vizelethaj tóként alkalmaztak. Dugója 
hiányzik. A zalaegerszegi Szent Lélek 
Gyógyszertár edénykészletéből. 
Zalaegerszeg 
12,7x4,7x6,lcm 
GM.T.76.40.1. 

61. Patikaüveg • 19. sz. második fele 
Fényes, fehér opálüvegből üvegfúvás
sal készített, közepes méretű, por 
gyógyszer tárolására használt patika
üveg. Teste hengeres, válla gömbölyű, 
nyaka rövid, tömzsi, felfelé enyhén 
szélesedő. Szája széles, pereme víz
szintesen kihajlik. Kartusa egyszerű, 
fekete színű sarkított téglalap, fekete 
betűs felirata: PULV.[is] PHEL-
LANDR.[ii] SEM.[en], azaz bő-
sövénymagpor, melynek forrázatát 
köhögés ellen használták, elsősorban 
az állatgyógyászatban. Dugója tömzsi, 
hengeres, csiszolt felületű, teteje la
pos, nyolcszögletű. A porüveg a zala
egerszegi Szent Lélek Gyógyszertár 
edénykészletéhez tartozott. 
Zalaegerszeg 
Il,8x4,8x5,9cm 
GM.T.76.58.1.1-2. 

62. Patikaüvegek • 19. sz. második 
fele 
Fényes, fehér opálüvegből üvegfúvás
sal készített, közepes méretű, folyadé
kok tárolására szolgáló gyógyszertári 
tárolóedények. Testük hengeres, vál
luk gömbölyű, széles, nyakuk rövid, 
felfelé enyhén szélesedő. Szájpere
mük gömbölyített, kifelé hajló. Kartu
suk egyszerű, fekete színű sarkított 
téglalap, két sorban elhelyezett fekete 
betűs, rövidített feliratuk: TINCT. 
[ura] CINAMOMI, fahéj szeszes ki
vonata, melyet vérzéscsillapítóként al
kalmaztak, BALS.[amum] COPA-
IVAE, kopaivabalzsam, bőrsarjasztás-
ra és АЕТЩег] ACETIC.[us], azaz 
ecetéter, amit érzéstelenítő és bódító
szerként használtak. Dugójuk henge
res testű, felfelé enyhén szélesedő, 
csiszolt. Tetejük lapos, nyolcszögletű. 
Az üvegek a zalaegerszegi Szent Lé
lek Gyógyszertár edénykészletéhez 

tartoztak. 
Zalaegerszeg 
12,7x3,2x6cm 
GM.T.76.42.1.1-2, 76.61.1.1-2, 
76.62.1.1-2. 

63. Gyógyszeres tégely 
19. sz. első fele 
Barna színű, fából esztergályozott, 
festett, lakkozott felületű, hengeres 
testű edény. Talpa tagolt, teste felfelé 
enyhén szűkül. Szájpereme szűkebbre 
esztergályozott, egyenes, szorosan il
leszkedik rá a levehető, gombafej ala
kú fedő. Oldalán a felirat eredeti, kere
te nincs, felirata piros betűkkel ké
szült, két sorba rendezett, a harmadik 
sorban betűpótló jel látható. 
PULV.hs] SENNAE -t, azaz porított 
szennalevelet tartalmazott, melyet 
hashajtóként használtak. 
Zalaegerszeg 
14,5x6,5x8,5 cm 
GM.T.81.52.4. 

64. Gyógyszeres tégelyek 
19. sz. első fele 
Barna színű, fából esztergályozott, 
festett, lakkozott felületű, hengeres 
testű edények, talpuk tagolt, testük 
felfelé enyhén szűkül. Szájperemük 
szűkebbre esztergályozott, egyenes, 
szorosan illeszkedik rá a levehető, 
gombafej alakú fedő. Kartusuk -
amely 20. sz. eleji ráfestés: fekete, 
többszörösen ívelt keretben, okkersár
ga alapon fekete betűkkel - felirata 
szerint az egyikben: CAMPHORA-t, 
azaz kámfort tartottak, melyet a bőr
gyógyászatban hűsítőként alkalmaz
tak, a másikban SACCHAROSUM, 
azaz fehér cukorpor volt. 
Zalaegerszeg 
14,5x8,4x6,5 cm 
GM.T.81.52.1-2, 81.52.3. 

65. Mozsár törővel • 20. sz. első fele 
A vastag falú, fehér színű kőedény 
mozsarat a gyógyszerkészítésnél hasz
nálták. Teste hengeres, felfelé enyhén 
szélesedő, két oldalán egy-egy büty
kös végű fogógombbal. Az edény fe
nekén a gyártó cégjelzése látható: Kő
szénbánya s Téglagyár Társulat Pes
ten ezelőtt Dräsche Porcellán-
Fayencegyár. A törő nyele esztergá
lyozott fa, feje nyújtott gömb alakú 
kőedény. 
Zalaegerszeg 
13x13,4x11 cm, törő 27,5 cm 
GM.T.83.20.1.1-2. 

66. Mozsár törővel • 20. sz első fele 
A fehér színű, vastag falú gyógyszer

készítéshez használt kőedény patika
mozsár hengeres testű, szája körül ki
szélesedik, kissé kihajlik. Két oldalán 
lapított fogógombok vannak. A törő 
nyele esztergályozott fa, feje nyújtott 
gömb alakú szemcsés mészkő. 
Zalaegerszeg 
13x16,5x11,5 cm, törő 27 cm 
GM.T.83.20.2.1-2. 

67. Mozsár, törővel • 19. sz. első fele 
Az öntöttvasból készült, nagyméretű 
patikamozsár talpa tagolt, teste henge
res, felfelé szélesedő, szájpereme ki-
hajló. Két oldalán egy-egy ívelt füle 
van. Oldalát a fülek között körbefutó 
vonalak díszítik. Az egy darabból for
mált törő feje kissé lapított gömb, a 
nyél vége gombos záródású. A zala
egerszegi Szent Lélek patikából szár
mazik. 
Zalaegerszeg 
32,5x28x23,9 cm, törő 74 cm 
GM.T.55.10.3.1-2. 

68. Céhtagok névsora «19. sz. eleje 
,A Zala Egerszegi Kováts, Bognár, 
Szijártó és több egyesült Czébeliek 
neveik". 
Lista a huszonhat név mellett az álta
luk űzött mesterség megnevezésével: 
öt szíjgyártó, hat bognár, négy kötél
gyártó, három nyereggyártó, egy pék, 
négy kovács. Hátoldalán ugyanezen 
céh huszonkilenc filiárisának neve, 
lakhelye és mestersége olvasható. 
Zalaegerszeg 
25,2x39,6 cm 
ZML.V.1601.508. 
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69. Céhtagok névsora • 1850 körül 
Két hasábban írt kimutatás. Egyikben 
huszonhat zalaegerszegi mesterember 
neve és foglalkozása: tizenegy aszta
los, hét lakatos, három esztergályos, 
egy puskás, két pintér, egy órás, egy 
öveges. A másik hasábban tizenhat vi
déki mester és három özvegyasszony 
neve szerepel. 
Zalaegerszeg 
22,5x34,2 cm 
ZML.V. 1601.508. 

Asztaltárló 

70. A zalaegerszegi szabó céh 
artikulusa • 1775. január 26. 
A Mária Terézia aláírásával hitelesí
tett okirat négy pergamen lappárt tar
talmaz. Kézzel írott, bordó, egész bár
sonyba kötött, sodrott selyemzsinór
ral, esztergált, fedeles fadobozban vi
aszpecséttel. Az írás több oldalon 
rosszul olvasható. Az artikulus mellett 
egy 1882. augusztus 15-én kézzel írt 
levél szerepelt mellékletként: 
„Alulirottak mint Felséges Mária Te
rézia dicső emlékű volt Magyar Or
szág királynője által 1775. december 
4-én kiadott, és a tekintetes Zala
megyének 1776. január 26-án folytat
va tartott közgyűlésén kihirdetett és 
jogérvényre emelt Czéhbeli Artikulu-
sok mellé felesküdött és még életbe le
vő remeket szabó mesterek vérző 
szívvel adjuk át az érdeklődő ...utó
kornak, hogy ezen üdvös rendet és er
kölcsösséget fenntartó artikulusok 
ereje - az 1872. évi \TH. törvény által 
- elég bitoral, a czéh rendszemek erő
szakos beszüntetésével - érvényen kí
vül helyeztetvén, ipartörvény név alatt 
minden rendtartást és békés egyetér
tést lerombolva, ugy erköltsiségre 
sülyedést és mesterségre pedig anyagi 
végenyészetet hozott a jelen Kor
mány; mi végbül is alulirottak mint 
még élő, s azon jelzett artikulusok jog
hatálya alatt élt szabó mester társak 
ezen időbeli erekléinket képező 
Czéhbeli Artikulus-könyvet a czéhbeli 
hajdani tagok névjegyzékét a Zala
egerszegi Kálvária templomába a 
Chéh pecsétjével együtt - miután ezen 
Kálvária templom gondokoltsága má
ig is a Szabó-czéhbül olvadt társulattá 
- egész ünnepélyességgel letétemé -
nyezzük, illetőleg elhelyezzük; emlé
kül az utókornak ezen emlékiratot sa
játkezű aláírásunkkal is ellátjuk; s az 
utókornak szives figyelmébe ajánljuk. 
Újvári Antal, Horváth József, Vajda 
Benedek, Sipos Bálint, Imelka István, 
Gaál Sándor, Varga György". 

Zalaegerszeg 
27x35 cm 
ZML.IX.25. 

71. Vándorkönyv • 1848-1854 
Mintás papírba kötött, negyvennyolc 
lapot tartalmazó, fűzött, kétnyelvű 
„Vándorló Könyv, a' Nagy Méltóságú 
Királyi Magyar helytartó Tanácsnak 
1816' esztendő Julius 16 ikán 211080 
szám alatt közrebocsátott Rendelése 
szerint.". A felirat alatt, a belső címla
pon a magyar és osztrák címer. Alatta: 
„Horváth Antal Asztalos Legén szá
mára. Kőszegen találhatni Zsák 
Móritz könyvkötőnél. 1847." A ván
dorló személyi adatait, személyleírá
sát a legényeket illető „Szabások", az
az kötelességek követik. Majd a mes
terek illetve céhek igazoló, nagyrész 
pecséttel ellátott beírásai olvashatók. 
Végén a kiállító vépi céh beírása és 
pecsétje. 
Zalaegerszeg 
11x17 cm 
ZML.IX.25. 

72. „Bé író könyvetske" 
1826. augusztus 18. 
Fűzött papírfüzetbe írott nyilvántartás 
az 1826-os tűzvészben szerencsétlenül 
járt vegyes céh - bognár, kovács, szíj
ártó és takács - tagjainak megsegítésé
re érkezett adományokról. Benne a 
céh pecsétjének viaszlenyomata. 
Zalaegerszeg 
12x19,8 cm 
ZML. ГХ.25. 

73. Pecsétnyomó • 1746 
Kerek, sárgaréz lap vésett ábrázolá
sokkal, nyolcszögletű átmetszetű vas 
nyéllel. A céh pecsétnyomó közepén 
négy részre osztott pajzs, benne négy 
céh jelvénye, mellette kétoldalt amorf 
pajzstartó állatok. Felette kehellyel el
osztott 1746-os évszám. Két körbefu
tó vonal között felirat: SZÁLA 
EGERSZEGHI CHE PÖCSETYE K. 

L. S. B. A rövidítések feloldása: K: 
kovács; L: Luttor, szíjgyártó; S: 
Sattler vagy Sellarius, nyereggyártó; 
B: bognár. A kiállításon bemutatott 
vegyes céhláda fiókjában volt. 
Od. kat. 80.) 
Zalaegerszeg 
10,9x4,2 cm 
GM.T.54.1.103. 

74. Pecsétnyomó • 1786 
Nyolcszögletű vas nyélre illesztett ke
rek, sárgaréz lap, rajta körbe foglalt, 
vésett céhjelvények: kerék, szíjgyártó 
szerszám, patkó. Alattuk 1786-os év
szám, a szám közepén egy kötélverő 
eszköz. Felette S E В К S К С betűk. 
Lehetséges feloldásuk: Szala-
Egerszegi Bognár, Kovács, Sellarius 
(nyerges), Köteles céhé. A kiállításon 
bemutatott vegyes céhláda 
(54.1.102.1.) fiókjában volt. 
Zalaegerszeg 
8,5x2,9 cm 
GM.T.54.1.104. 

75. Céhpecsét» 1718 
A rövid, hengeres szárú, bordázott pe
csétnyomó fémből készült. Kerek fe
jén középen véséssel kialakított, két 
ágaskodó oroszlán tartotta címerpajzs 
látható, benne csizma és csizmadia 
jelvények. A címer felett ötágú korona 
van. A pecsét szélén körbefutó vésett 
felirat olvasható: EGERSZEGI 
CSIZMAZIA CHE PECSETYE 1718. 
Zalaegerszeg 
3,2x3,1 cm 
GM.T.52.63.1. 

76. Csizma, mesterremek • 19. sz. 
Fekete rücskös marhabőrből, oldal
varrott, ballábas, puhaszárú csizma 
ráncos torokkal. A talpán bemélyített 
tulipános minta, a sarka szélén ívsor 
díszítés. Szárának peremén prémes 
szegély. Pausa János zalaegerszegi 
csizmadiamester remeke. 
Zalaegerszeg 
20x13,5 cm 
GM.1.52.63.2.2. 

77. Csizma, mesterremek • 19. sz. 
Vörös és fekete, finom, puha bőrből, 
egy kaptafára készült, oldalvarrott 
csizma. Talpa egyenes, a sarok részé
nél, és szárának szélén fonott bőrdíszí
tés. Szárának széle elöl kétszeres ív
ben lekerekített, 
ismeretlen helyről 
13x13 cm 
GM.T.54.1.106. 
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78. Céhzászló • 1848 
Az egerszegi szűrszabó céh zászlajá
nak rekonstrukciója az eredeti festmé
nyek és rojtok felhasználásával. Ere
dendően krémszínű damasztselyem
ből (ma sima pamutvászon) szabott, 
fecskefarkas, kétoldalas zászló. Felső 
részén széles sávba foglalt felirat 
arany betűkkel: 18 GYÜMÜLCS ÁL
TAL A' HALÁL. 48. Alatta vászonra 
festett egy- és kétoldalas olajképek. 
Egyik a szűrszabó céhre utaló jelkép: 
arany keretes zöld-kék pajzsban prém-
palástot tartó oroszlánok, felette toll
díszes sisak, illetve Magyarország cí
mere. Középütt provinciális művész 
által festett ovális képek vékony, 
arany-barna festett keretben. Az egyik 
a Bűnbeesés ábrázolása. A tudás para
dicsomi fájára tekeredett kígyó, előt
tük az ágyékkötőt viselő emberpár. 
Jobbról Éva áll, felemelt jobbjában az 
almával, balról az ülő Ádám Éva felé 
tekint. A másik oldalon a Szeplőtelen 
Szűz ábrázolása: Mária felhők között, 
a kék glóbuszon áll, a zöld színű kígyó 
fejét taposva. Márián lebegő vízzöld 
fátyol, a világos ruha felett kék palást. 
Felirata: 18 GYÜMÖLCS ÁLTAL 
AZ ÉLET. 48. E zászlót elkészülte 
után a Mária Magdolna plébániatemp
lomban őrizték, és körmenetek alkal
mával használták. 1950 után került 
több társával együtt, rossz állapotban 
a múzeumba. 
Zalaegerszeg 
212x150 cm 
GM.T. rekonstrukció 

79. Zászlórúd csúcsdísze • 19. sz. kö
zepe 
Rézlemezből formált kézműves mun
ka. A rúdra illeszkedő szűkölő henger
ből, egy gömbből és egy hársfalevél
hez hasonló lapból áll. A gömbön kör
befutó vésett díszítés, a csúcsvég alsó 
részén vésett, kétfelé hajló akantuszle-
velek, a csúcsán is kevés, vésett díszí
tés. 
Zalaegerszeg 
18,5x12x5,5 cm 
GM.T.91.53.1. 

Dobogó 

80. Céhláda • 18. sz. 
A zalaegerszegi kovács, bognár, szíj
gyártó és nyerges céh ládája. Diófából 
készített, fecskefark csapolással ösz-
szeillesztett, négy pogácsa lábon álló, 
politúrozott, míves asztalos munka, 
kovácsolt zárral. Tagolt, szegélyléc 
övezte fedelet két kovácsolt sín men
tén lehet emelni és kitámasztani. Kö

zepén kiemelkedő, erősen ívelt, tagolt 
oldalú doboz, tetején csúsztatható fe
dél alatt rekesz található. A láda olda
lainak keretdísze mélyített, lendületes 
S alakú indákkal gazdagított rokokó 
faragás, hozzá illő kovácsolt zárcím
kével. Két rövidebb oldalán bilincsek
hez csatlakozó kovácsoltvas fogantyú. 
Belsejében ládafia. A láda utólag pi
ros-fehér-zöld nemzeti színű festést 
kapott. Restaurálása során visszaállí
tották eredeti állapotát, meghagyva a 
festés egy részletét, valamint a tetején 
lévő négyzetes keretbe foglalt négy 
festett céhjelvényt. Alsó szegélyléce 
fenyőfa, valószínűleg későbbi pótlás. 
Kulcsa ovális, tetején kissé benyo
mott, alatta sodrást utánzó dísszel, tol
la több helyen bevágott. Az 1907-ben 
alakult Zalavármegyei Múzeum gyűj
teményéből származik. 
Zalaegerszeg 
59,7x45x30,7, titkos rekesz 
34x25x16,8 cm, kulcs 10,9 cm, fogója 
2,7x4,4 cm 
GM.T.54.1.102.1-2. 

81. Céhláda* 1828 
A zalaegerszegi német varga céh ládá
ja. Fenyőfából ácsolt, barnára festett, 
téglatest alakú kézműves munka. Ele
jén kettő, oldalain egy-egy profilozott 
léccel szegélyezett négyszögletes me
ző. Fedelének dísze a hosszabb olda
lán tagolttá váló téglalap keret. Tete
jén és alján profilírozott léc fut körbe. 
Barnára festett, a festék alatt az erede
ti zöld festék nyomaival. Teteje két, 
indadíszes, kovácsoltvas zsanér men
tén mozog, zárszerkezetének belső fa
lán poncolt IM monogram és [1]828-
as évszám. Előlapján áttört, kovácsolt 
kulcscímke. Két oldalán díszes veret-
be illeszkedő fogantyúk. Belsejében 
két titkos fiók, melyekhez egy falap 
függőleges csúsztatásával, s egy, a fi
ókok alját tartó laphoz illeszkedő pe
cek kihúzásával lehet hozzáférni. 
Négy esztergályozott lába, valamint 
körbefutó alsó szegélyléce pótlás. 
Zalaegerszeg 

56,5x36x30 cm 
GM.N.52.3.8. 

82. Fazék - „vajasköcsög" • 1835 
Korongolt, kétfülű, zöldmázas cserép. 
Fedője hiányzik. Fülei szimmetrikusra 
hajlított szalagfülek, mindkettőn 
gomb alakú ujjtámasz. Vállán a követ
kező díszítmények és kurzív feliratok 
láthatók: előoldal: „Ivány Erzsébeté 
ez a kötsök die 31 dik August: 1835", 
valamint egy bekarcolt vonalakból és 
beütögetett pontokból álló kígyó
vagy sárkány-szerű állat; hátoldal: 
„Záló Egerszeg" és egy ún. olasz kor
sóból kinövő virágtő pontokkal kitöl
tött rajza. 
Bucsuszentlászló 
39x18x16 cm 
GM.N.53.75.1. 

83. Kulacs • 1844 
Három részből korongolt, sárga 
fazekasmázzal fedett, hagyományos, 
lapított gömb alakú kulacs. Egymás
hoz közel felragasztott négy lábon áll, 
a kiöntőjével egybedolgozott lapba 
két lyukat fúrt a készítője, ennél fogva 
függeszthető. Egyik lába törött, ku
pakja hiányzik. Oldalán párhuzamo
san futó vonalkörök díszítik. Előlap
ján koncentrikus körök, a körökön be
lül bekarcolt évszám: „1844 16-dik 
Juli". A körökön kívül, a körívnek 
megfelelően indul a kurzív betűkkel 
bekarcolt laudációs felirat: „Nemes 
Kosa Józseff éljen még 50 évekig". A 
feliratot nem sikerült az ívnek megfe
lelően befejezni, ezért az a kulacs lá
bai között, apróbb betűkkel fejeződik 
be. A hátoldalon felül kezdetleges, 
szívből kiinduló növény, középen a 
készítő „Multa Deák Joseff Fazokas", 
alul pedig a figyelmeztető felirat: „Az 
én nevem ha mindég teli van 
módossan igyál". A feliratok értelem
zavaró hibáiból látűnik, hogy a faze
kas írástudatlan volt. 
Zalaegerszeg 
37,2x29,8x13,8 cm 
GM.N.58.38.1. 

V. fal 

84. Feljegyzés • 19. sz. első fele 
Táblázatos kimutatás Zalaegerszegen 
a városnál, valamint az asztalos, faze
kas, szabó, csizmadia, szűcs, varga, 
takács, kovács, szűrszabó céheknél őr
zött tűzoltó eszközökről. A város bir
tokol egy vízi puskát, két vízhordó laj-
tot szekérrel és két vizes kádat. Lajtor
jából négy a városé, egy az asztaloso
ké, egy a csizmadiáké. Csáklyából 
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kettő a városé, egy-egy a céheké, kézi 
fecskendőből egy a városé, egy-egy a 
fazekasoké, a csizmadiáké és a taká
csoké, egy-két vödröt a szűcsök és a 
város kivételével minden céh birtokol. 
Zalaegerszeg 
22,2x34,2 cm 
ZML.V. 1601.556. 

VL fal 

85. Árjegyzék • 1849 
Papírra nyomtatott, tintával, kézzel ki
töltött számla. Fejlécének szövege: 
„Árjegyzék „Nemzeties Goldfinger" 
úr számára kiszolgáltatott Fischer Si
mon kereskedésébül." A név kézzel ír
va. A fejléc alatt nyitott rubrikában 
felsorolva négy tételben a vásárolt 
posztó és rövidáru, valamint ára „for." 
és ,Jkr." rövidítés alatt. A tételek a túl
oldalon is folytatódnak. A 117 forint 7 
krajcár összesítése után felirat: 
„köszönettel kielégíttetett Goldfinger 
Úr által. Z. Egerszegen Mártzius 28.к 
849. Fischer Sándor". 
Zalaegerszeg 
21x13,8 cm 
ZML.V. 1601.692. 

86. Jegyzék • 1852. június 
Magyar és német nyelvű kézzel kitöl
tött nyomtatvány. A „Piaczi árak 
átnézete" a zalaegerszegi vásárbíróság 
által, Meczer István városi jegyző alá
írásával. Táblázatban áttekinti a júniu
si öt hetivásár árait, összesíti s feltün
teti a középárat is. Számba veszi a ga
bonaféléket, a kukoricát és a burgo
nyát, a lisztet, a hüvelyeseket, a köles
kását és hajdinát, a búzadarát és árpa
kását, az italokat - bort, sert pálinkát -
a szénát és szalmaféléket - zsúpot, tö-
reket, takarmányt - a tűzifa fajtákat, a 
gyertyaféléket és a szappant, a húsfé
leségeket és a lámpaolajat. 
Zalaegerszeg 
32,7x49,8 cm 
ZML.V.1601.556. 

87. Árszabás • 1855 
Nyomtatvány kézzel kitöltve. Bogyay 
Lajos es. kir. helyhatósági tanácsos 
megyefőnök által kiadott „Zsemlye-
és kenyér árszabályozás", mely a pia
ci gabonaárak figyelembevételével 
szablya meg a péksütemények és két
féle kenyér árát. A péksüteményeket 
latban, a kenyeret fontban mérik. Az 
árat pengőben és váltóban is megadja. 
Pl. a „Mont-lisztből sült 32/8-ad latos 
zsemlye vagy szarvas" 1 krajcár, a 
„felényire derczével" kevert rozs-ke
nyér fontja 3 krajcár. 

21,1x33,6 cm 
ZML.V.1601.556. 

88. Kimutatás • 19. sz. közepe 
Jegyzék a zalaegerszegi nyitott 
kereskedésekről. 
Zalaegerszeg 
26,2x40,2 cm 
ZML.V. 1601.508. 

Piac - exteriőr 

89. Női csizma • 20. sz. első harmada 
Fekete marhabox bőrből kisiparos ál
tal kézzel készített, keményszárú, ol
dalvarrott csizma. Fejelt, feje több 
részből varrott, torka rövid, szára ke
mény, fényes. Bőr sarka félmagas, le
felé keskenyedő, talpa vastag. Szárába 
belül bevarrott két kis piros-fehér-zöld 
színű füllel, amely a felhúzást segítet
te. A kiskomáromi vásárban vették. 
Galambok 
36x22,5x8,5 cm 
TGYM.N.94.9.1.1-2. 

90. Női csizma • 20. sz. 40-es évei 
Fekete marhabox bőrből kisiparos ál
tal kézzel készített, keményszárú, 
hátulvarrott csizma. Torka puha, szára 
kemény, fényes. Bőr sarka magas, le
felé keskenyedő, talpalt. Szárába belül 
bevarrott, a felvételt segítő vászonfü
lekkel. Major József csizmadiamester 
készítette Nagykanizsán. 
Nagykanizsa 
39,2x26x9,1 cm 
TGYM.N.60.78.6.1-2. 

91. Szék - „suszterszék" • 1927 
Durván faragott háromlábú suszter
szék. Ülőkéje vastag, ovális alakú, ho

morúra mélyített nyárfa, befúrt, szét
álló lábai akácfából készültek. Tulaj
donosa gyántásfa aprítására is hasz
nálta, ezért ülőkéjének egész felülete 
össze-vissza van vagdosva. 
Bucsuszentlászló 
33x24x34 cm 
GM.N.70.16.2. 

92. Fazék • 20. sz. eleje 
Korongolt, kívül-belül mázas, egyfülű 
cserépfazék. Pereme bordás, ujjnyi 
széles, kihajló, ujjal kialakított kiöntő-
vel. Füle a peremnél és az edény hasán 
rögzített, az utóbbi helyen csak ujjbe-
nyomással, a peremnél TJ monogram 
beütésével. Az edény hasán egyenle
tes, vékony ferde sávok láthatók, ez az 
ún. kifogatás, az edényfal elvékonyí-
tásának nyoma. Az így készült csere
pek szépen csengtek, s már a készítés
kor is búgó hang hívta fel a figyelmet 
a fazekas ügyességére. Máza barna fa
zekas máz, fémesen csillogó, több he
lyen függőleges zöld csurgatással. 
Lovászi 
22,2x10,5x14,6 cm 
TGYM.N.82.18.6. 

93. Fazék • 20. sz. eleje 
Korongolt, kívül-belül mázas, egyfü
lű, hasas cserépfazék. Pereme erősen 
kihajló, tagolt, széles. Füle a peremnél 
és a hason ujjbenyomással rögzített. 
Oldala vékony, kifogatolt. Kívül két
harmadáig zöld mázas, belül a színte
len fedőmáz már erősen lekopott. 
Magyarszombatfai fazekas készítette. 
Belezna 
25,4x9,8x15,3 cm 
TGYM.N.73.17.4. 
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94. Fazék - ,Допес" • 19. sz. vége(?) 
Korongolt, öblös, belül sárga mázas, 
kívül mázatlan, vörös agyagból ké
szült tűzálló cserépfazék. A máz a 
nyakon és a fülön is végigfolyt. Pere
mén ujjal benyomott kiöntő, falán ujj-
benyomkodással készült „abroncs", 
ami a meglehetősen nagyméretű 
edény erősítésére szolgált. ívelt fülét 
szintén ujjbenyomással erősítették az 
edény pereméhez és a hasához. 
Murakeresztúr 
30,8x10,7x16,2 
TGYM.N.78.77.3. 

95. Totyafazék - „vizespohár" • 20. 
sz. első harmada 
Korongolt, kívül-belül mázas cserép
bögre. Egyfülű, fülét a perem alatt kb. 
kétujjnyira és a has közepénél ujjbe
nyomással rögzítették. Pereme kes
keny, kifelé hajló. A perem alatt két-
két finoman bemélyített csíkkal tagolt. 
A konyhában vízmerésre használták. 
Lovászi 
17,5x11,5x12,5 cm 
TGYM.N.82.18.9. 

96. Cseréplábas • 20. sz. eleje 
Kívül-belül foltos, rézoxidos mázzal 
borított, vörös, tűzálló agyagból ko
rongolt cserépedény. Formája az ön
töttvas edényekét utánozza, tehát 
„lábai" nincsenek. Kétfülű, peremén 
egymással szemben két, ujjbenyomás
sal kihajlított kifolyó. Oldalán mélyí
tett vonalkörök. Bakó István fazekas 
készítette Nagykanizsán. 
Nagykanizsa 
18x30x33 cm 
TGYM.N.52.48.1 

97. Fazék • 20. sz. eleje 
Korongolt egyfülű, benyomott kiöntő-
vel készített, kívül barna mázas, belül 
átlátszó fedőmázas, pereme belső ol
dalán zöldmázas fazék. Oldala kifoga
tolt, füle a peremnél és az edény hasán 
ujjbenyomással van felerősítve. Pere
me legszélén a zöld máz lekopott, 
ismeretlen 
20x10x12,5 
GM.N.2000.4.1. 

98. Vesszőkosár - „véka" • 20. sz. 
eleje 
Hántolatlan fűzvesszőből kötött, göm
bölyded aljú, kerek szájú káváskosár 
két oldalánál a szélső bordák között 
üresen hagyott fogórésszel. Krumpli-
és gyümölcsszedésre használták. Fo-
nási módja gyűjtőhelyén ritka. 
Letenye - Julián-hegy 
23x56 cm 
TGYM.N.59.61.2. 

99. Kerek fejkosár - „burittó véka" 
20. sz. közepe 
Hántolt fűzfavesszőből iparos által 
font, alacsony, alig szélesedő oldalú 
vesszőkosár. Piacozáskor a fejvékára 
borítva használták, hogy a napsütés 
meg ne fonnyassza a zöldségfélét. 
Sóskát, spenótot, gyümölcsöt árultak 
belőle. 
Kiskanizsa 
10x32x39 cm 
TGYM.N.80.17.3. 

100. Kerek fejkosár - „fej véka" 
20. sz. közepe 
Hántolt fűzfavesszőből iparos által 
font, alacsony, alig szélesedő oldalú 
vesszőkosár. 
Újudvar 
15x36x42 cm 
TGYM.N.81.25.2. 

101. Kerek fejkosár - „fejvéka" 
20. sz. közepe 
Hántolt fűzfavesszőből iparos által 
font, alacsony, alig szélesedő oldalú 
vesszőkosár. Gyümölcsöt, zöldséget, 
mezőre ennivalót szállított benne a tu
lajdonosa. Piacozni is járt vele. Alatta 
mhából csavart tekercs volt a fején. 
Nagykanizsa 
14,5x40x45 cm 
TGYM.N.77.60.50. 

102. Vesszőkosár - „male korpa" 
20. sz. közepe 
Hagyományos formájú, kétfülű, hán
tolatlan fűzfavesszőből körkörösen 
font kosár. Hívták még vékának, 
krumplis kosárnak is. Feneke kerek, 
szegett, fülei megcsavart vesszőnya
lábok. 
Molnári 
19,5x21,5x33 cm 
TGYM.N.67.15.3. 

103. Vesszőkosár - „male korpa" 
20. sz. közepe 
Uo., mint 102. 
Molnári 
17,8x17,5x27,3 cm 
TGYM.N.67.15.4. 

104. Vesszőkosár - „kosár" 
20. sz. közepe 
Hagyományos formájú, kétfülű, hán
tolatlan fűzfavesszőből körkörösen 
font kosár. Oldalai kissé kiöblösöd-
nek. Feneke kerek, szegett, fülei meg
csavart vesszőnyalábok. Szénégetés
kor használták tüzelőanyag, majd a 
szén hordására. 
Pogányszentpéter 
34,7x37x49 cm 
TGYM.N.67.37.9. 

105. Vesszőkosár - „terményszállító 
kosár, silinga" • 20. sz. közepe 
Hagyományos formájú, kétfülű, sza
kaszosan egy-egy sor vastagabb vesz-
szővel díszített, hántolatlan fűzfavesz-
szőből körkörösen font kosár. Feneke 
kerek, szegett, két rászögezett léccel 
megerősítve, fülei megcsavart vessző
nyalábok. Hívták még vékának, 
krumplis kosárnak is. 
Nagybakónak 
38,5x42x66 cm 
TGYM.N.77.20.6. 

106. Vesszőkosár - „terményszállító 
kosár, silinga" • 20. sz. közepe 
Hagyományos formájú, kétfülű, sza
kaszonként más-más színű hántolatlan 
fűzfavesszőből körkörösen font kosár. 
Krumpliásáskor, kukoricaszedéskor 
használták. Feneke kerek, szegett, két 
rászögezett léccel megerősítve, fülei 
megcsavart vesszőnyalábok. 
Nagybakónak 
38,5x34x59 cm 
TGYM.N.77.20.7. 

107. Vesszőkosár - „kosár, kis 
silinga" • 20. sz. közepe 
Hagyományos formájú, kétfülű, sza
kaszosan egy-egy vastagabb vessző-
sorral díszített, hántolatlan fűzfavesz-
szőből körkörösen font kosár. Feneke 
kerek, szegett, két rászögezett léccel 
megerősítve, fülei megcsavart vessző
nyalábok. Krumplit, zöldséget, gyü
mölcsöt vittek benne szedéskor. 
Nagybakónak 
32,6x27,5x42 cm 
TGYM.N.77.20.10. 

108. Szalmavéka • 1940 körül 
Rozsszalmából, hasított vesszővel 
összekorcolt, kerek fenekű, egyenlete
sen szélesedő oldalú kenyérszakasztó 
véka. Oldalán két kis lapos, vesszővel 
szorosan körbetekert fül, pereme dup
lán leszegett. 
Zalaújlak 
23,5x28x48 cm 
TGYM.N.72.25.11. 

109. Szalmaedény - „szakasztó" 
20. sz. közepe 
Rozsszalmából, hasított fűzvesszővel 
összekorcolt, házilag készített, kerek 
fenekű, egyenletesen szélesedő oldalú 
véka. 
Rigyác 
20x23,5x40 cm 
TGYM.N.79.18.28. 

110. Kenyérkosár - „szakajtó" 
20. sz. közepe 
Rozsszalmából, „szederénnyel", azaz 
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hasított szederindával összekorcolt, 
házilag készített, kerek fenekű, egyen
letesen szélesedő oldalú véka. 
Belezna 
15x16x33 cm 
TGYM.N.73.17.15. 

111. Szalmakosár - „kis abrakos 
szakajtó" • 1958 
Zsúpszalmából, hasított fűzvesszővel 
összekorcolt, házilag készített, kerek 
fenekű, kis fenékperemmel ellátott, 
egyenletesen szélesedő oldalú véka. 
Peremét duplán szegték. A beleférő 
zab az erősen dolgozó lónak egy por
ciója szokott lenni. 
Várfölde 
17x18x33 cm 
TGYM.N.60.55.5. 

112. Kézikosár - „födeles kosár" 
20. sz. közepe 
Hántolt fűzfavesszőből, iparos által 
készített, téglalap alapú, felfelé eny
hén szélesedő kosár, közepén ken
gyellel, két oldalán kihajtható fedéllel. 
Szélét kb. háromujjnyi, áttört fonás dí
szíti. Piacra jártak vele tojással, vagy a 
mezőre vitték benne az ételt, de bú
csúba is evvel mentek. 
Újudvar 
38x32x18 cm 
TGYM.N.81.25.3. 

113. Födeles kosár • 20. sz. első har
mada 
Hántolt fűzfavesszőből, iparos által 
készített, téglalap alapú, felfelé eny
hén szélesedő kosár, közepén ken
gyellel, két oldalán kihajtható fedéllel. 
Az egyik fedélen akasztóhurok, a má

sikon akasztókengyel. A használattól 
a kengyelen már töredezett a fonás, ra
fiával javítva. Piacra jártak vele, vagy 
a mezőre vitték benne az ételt. 
Letenye 
45x40x27 cm 
TGYM.N.60.23.1. 

УЛ. fal 

114. Térképvázlat • 1880 körül 
Papírra nyomott litográfia. Zalaeger
szeg utcáit ábrázolja, felirattal jelölve 
az azokat körülvevő réteket. Jobb ol
dalán kacskaringós keretben felirat: 
„Zalaegerszeg m. város vázlata." Bal 
oldalán egymás alatt számozva a vá
ros régi utcanevei: 1. Fehér kép (ma 
Kossuth Lajos) 2. Kaszaházi (Batthy
ány) 3. Ollai (Rákóczi) 4. Telek 5. Pap 
(Biró Márton) 6. Csacsi (Berzsenyi) 7. 
Uj város (Mártírok) 8. Csapó (Jákum) 
9. Váraljai (Várkör) 10. Templomaljai 
(Kölcsey) 11. Kis temető (Ady) 12. 
Nagy temető (Kisfaludy) utca. 
Zalaegerszeg 
42x34 cm 
GM.T.77.45.1. 

115. A vármegyei tisztikar névsora 
1869 
Papír, nyomtatvány. „Zala megye al
kotmányos tiszti-karának névsora, a 
járásbeli fő- és alszolgabírók székhe
lyeinek s az ezekhez tartozó első pos
ta állomásoknak kimutatása, a megye 
helységeinek járás-, és szolgabírói vi
dék szerinti beosztása" - táblázatba 
foglalva. Nyomtatta Tahy Rozália Za
laegerszegen. 

Zalaegerszeg 
51x74 cm 
GM.T.76.116.1. 

116. Kérvény • 1874. március 
Tahy Rozália könyvnyomdájában ké
szült 8 oldalas kérvény, melyet Rigó 
Ignác városbíró „Zala-Egerszeg me
zőváros közönsége" megbízásból kül
dött a Képviselőháznak, hogy Zala
egerszeg megyeszékhely maradhas
son. Meggyőző érveket sorakoztat fel, 
mintegy válaszként Nagykanizsa azon 
kérvényére, hogy oda kerüljön a tör
vényszék és a megyeszékhely is. 
Zalaegerszeg 
20,3x32 cm 
ZML V. 1601.437. 

117. Szabályrendelet • 1872 
Fűzött, ragasztott gerincű nyomtatott 
füzet, kiadói borítóban. Címlapján Za
la megye címere alatt: „Zala megye 
közigazgatási és gyámhatósági ügyke
zelését megállapító szabályrendelet". 
Alatta: „Zala-egerszeg, Nyom. Tahy 
Rozália betűivel 1872." A címlapra 
két illetékbélyeget ragasztottak. Ben
ne táblázatos mellékletek. 
Zalaegerszeg 
21,8x27,5 cm, 18 p. 
ZML.Alispáni iratok, Ni 230/a, ve
gyes nyomtatványok gyűjteménye 

118. Ünnep beszéd • 1903 
„Emlékbeszéd Deák Ferenc 
sz.[ázad]os születési évfordulójára. 
Tartotta Hertelendy Ferencz Zalaeger
szegen, 1903. október 17-én a tör
vényhatósági bizottságnak díszköz
gyűlésén." Készült Tahy Rozália 
könyvnyomdájában. 
Zalaegerszeg 
24,5x32,6 cm 
GM.T.94.41.1. 

vm. fal 
119. Zalaegerszeg látképe • 1914 
Ismeretlen amatőr festő olajjal vá
szonra festett alkotása. Zalaegerszeget 
a Jánka-hegy felől, délnyugatról ábrá
zolja. A látvány hátterében a jellegze
tes dombok, kiemelkedik a zsinagóga, 
a r. k. templom és az evangélikus 
templom tornya. Előtérben a városi 
un. csemetekert. Jelezve lent közé
pen: ,»Zalaegerszeg, 914. VII. 24". Je
lezve balra lent: ,A legjobb felebará
tomnak", alatta M monogram. Széles, 
tagolt peremű aranyozott keretben. 
Zalaegerszeg 
90x53 cm 
GM.T.84.1.1. 
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120. Epületdíszítő konzol» 1892 
2 db formába öntött, üreges belsejű 
terrakotta. Oldalán szőlőfürt, előlap
ján rovátkolt díszítés, az alsó csigavo
nal alatt kagyló motívum. Az egyikük 
fölső végén Pittermann István kályhás 
és agyagáru készítő mester bepecsételt 
cégjegye. Az 1892-ben, Wagner Gyu
la terve alapján emelt bírósági épület 
1995-ös felújításakor került a múze
umba. 
Zalaegerszeg 
67x20x31 cm 
GM.T.94.7.1.2. 

121. Tervrajz »1890 körül 
Egy lapon három tusrajz: „Vár
megyeház Zala-Egerszegen" udvari 
homlokzat, utcai homlokzat és met
szet. Balra lent felirata: „Épitette 
Hagymásy Gyula építőmester", közé
pütt: „Építési költség 70.000 ft", jobb
ra: „Tervezte Rauscher Miksa épí
tész." 
Zalaegerszeg 
60x45 cm 
ZML. Térképtár 

122. Tervrajz • 1893 
Zöldes papírral fedett deklire kasíro
zott, kézzel rajzolt, színezett terv, ket
tős tusvonallal körbehúzva. Homlok
zatán felirat: „Szálloda az Arany Bá
rányhoz". Felirata lent középen: 
„Homlokzat a Fehérképi-utcza felé" 
(ma Széchenyi tér). Jelezve jobbra 
lent: „Györgyi G. - Zuschmann D. 
1891. Márczius hó 15." Felső részén a 
penészedés miatt hiányzó részeket a 
restaurátorok papíröntéssel pótolták. 
Zalaegerszeg 
64x52 cm 
GM.T.80.15.1. 

123. Fotó • 1899 
Műtermi felvétel: Morandini Tamás 
(1869-1921) építési vállalkozó és 
munkatársai (barátai?). A csoportot 
műtermi háttér elé rendezte a fényké
pész. A vállalkozó egy Thonet széken 
ül, mögötte négyen állnak, az előtér

ben ketten fekszenek. Alattuk csíkos 
szőnyeg, hátul a műterem festett fala, 
a kép jobb oldalán konzol-szerű bútor
darab látszik. A felvétel valószínűleg 
egy nagyobb munka, talán a városhá
za építése után készülhetett. Fényké
pezte: Antal Béla, Zalaegerszeg. 
Paszpartuján körbefutó, finoman szí
nezett virágmotívum. 
Zalaegerszeg 
34,7x26 cm 
GM.T.95.16.1. 
Megyeri 1997, 31. 

124. „Becsübizonyitvány" • 1888. ja
nuár 17. 
Vonalazott kockás papírra kézzel, tol
lal írt és rajzolt, elején 50 krajcáros il
letékbélyeggel. Kluger László és neje, 
Weisz Rozália zalaegerszegi, a Pap 
(ma Biró Márton) utca 549. szám alat
ti házának felmérése és vázlatrajza. A 
ház és telek becsült értéke: 3156 forint 
62 krajcár. Készítette Österreicher 
Sándor ácsmester és szakértő a zala
egerszegi takarékpénztár megbízásá
ból. 
Zalaegerszeg 
21,2x34,4 cm 
ZML. XI.211. Takarékpénztári jegy
zőkönyv, 1888. január 22. 

125. Kérvény • 1888 
Kézzel írt levél a zalaegerszegi taka
rékpénztár számára, melyben Boschán 
Emil támogatást kér a kereskedelmi 
iskola fenntartásához. 
Zalaegerszeg 
21,3x34,4 cm 
ZML.XI.211 .Takarákpéntári jegyző
könyv 1888.jan.22. 

Fotó műterem 

126. Műtermi háttér • 1905 
Vászonra olajjal, a szürke színek ár
nyalataival festett kép. Balról lépcső 
baluszteres korláttal, lámpával, jobb
ról lugas, mellette cserepes virágok. 
Hátoldalán ATELIER MELLER 1905 
felirat. Saly Viktor fényképész vásá
rolta zalaegerszegi műtermébe. Felü
letén gyűrődések. 
Zalaegerszeg 
277x234 cm 
GM.T.95.7.2. 

127. Asztalka • 20. sz. eleje 
Bambuszrudakból készült, négy kifelé 
hajló lábon álló szalonasztalka, lábai 
között merevítőkkel, polccal. Bordó 
bársonnyal fedett asztallapját csapo-
lással összeillesztett bambuszrudak 
keretezik, amelyek végét fém kupak 

fedi. 
Nagykanizsa 
66,5x49x73,5 cm 
TGYM.H.83.3.2. 

128. Fényképalbum • 1900-as évek 
eleje 
Barna bőrkötésű album, elején arany
színű szecessziós virágmintával és vi-
rágmotívumos rézveretekkel. Oldalán 
réz csattal nyitható és zárható. 
Zalaegerszeg 
22x26,7 cm 
GM.T.97.12.1. 

129. Napernyő • 1910 körül 
Tagolt, végén a fogást könnyítő, ko
rong alakú végződéssel ellátott bam
busznyélre erősített, vas és réz vázra 
varrott, ekrü színű vászon ernyő. Szé
le fölött körbefutó gépi selyemcsipke. 
Tetejéből a nyél arasznyira kinyúlik. 
Az ernyő a teljesen elrongyolódott, 
eredetileg selymesebb anyagból ké
szült eredeti rekonstrukciója, melyről 
hiányzik a nagyon egyszerű, tönkre
ment szélcsipke. Saly Viktor fényké
pész műtermének kelléke lehetett. 
Zalaegerszeg 
98,5x79 cm 
GM.T.95.7.1. 

130. Női kalap • 20. sz. eleje 
A fekete színű szalmakalapot hátul öt
ágú masniba kötött széles bársonysza
lag övezi. Jobb oldalát feketére festett 
strucctoll, alatta keskeny szaténszalag 
masnik díszítik. Raffolt fekete csipké
vel borított karimája széles, hátul ível
ten elkeskenyedik. Díszítése utólagos 
kiegészítés. 
Zalaegerszeg 
13x30 cm 
GM.T.2002.17.1. 

131. Csipkegallér • 1920 körül 
Fekete színű tüllcsipke, gazdagon dí
szített virágmintával. Alja hullámos 
szegélyű, közepén varrás, felső szegé
lye cérnával összehúzott. 
Zalaegerszeg 
32x13 cm 
GM.T.98.12.1. 

132. Kalap • 1920-as évek 
Fekete színű posztóból készült u.n. 
kobakkalap, széles, felhajló karimája 
selyemszalaggal szegett, oldalát 
ugyancsak levarrott, masnis végű se
lyemszalag díszíti. Belül körben barna 
műbőr merevíteti, rajta К J monog
rammal, bélése halványsárga selyem, 
középen a forgalmazó cég jelzésével: 
„Marca Italia Pál és Indra 
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Zalaegerszeg". 
Bucsuszentlászló 
12x30 cm 
GM.T.81.51.18. 

133. Csokornyakkendő • 1920 körül 
Selyem anyagból készült, sárga
szürke-lila csíkos, előre megkötött 
csokornyakkendő, masni formára ösz-
szehajtva, középen vékonyabb anyag
gal átfogva. Belső oldalán fémpánt 
látható, melynek felirata: IDEÁL. 
Zalaegerszeg 
9x3 cm 
GM.T.98.14.1. 

134. Szék • 20. sz. eleje 
A sötét színű, hajlított bükkfából ké
szült Thonet szék négy, kissé kifelé 
hajló lábon áll, ívelt háttámlája az ülő
lap keretéhez kapcsolódik. Hátsó lábai 
felnyúlnak a támláig, ívelten vissza-
hajlanak, köztük felül karika-díszítés 
látható. Ülőlapja nádazott. 
Nagykanizsa 
92x42 cm 
TGYM.H.76.1.16. 

135. Fényképezőgép • 20. sz. eleje 
Tölgy-, dió-, bükkfa, réz és vas alkat
részekkel, vászon redőnnyel, rajta 
UNTER felirat. A háromlábú állvány 
magassága karral forgatható fogaske
rekek segítségével állítható. Fakeretre 
erősített impregnált vászon redőnnyel. 
Alsó fakerete tölgy és bükk. A kame
ra diófa, politúrozott, dupla, előre és 
hátra mozgatható kihúzó szerkezettel. 
Saly Viktor fényképész vásárolta 
Bécsben műterme számára, melyet 
1904-ben nyitott meg Zalaegerszegen. 
A fényképezőgép Carl Ernst Bécsben, 
1911-ben kiadott katalógusa szerint 
„Globus D" típusú, univerzális szalon
kamera. A beleillesztett optika nem 
korabeli. 
Zalaegerszeg 
120x72x44 cm 
GM.T.95.7.4.1-2. 

Reklámszekrény 

136. Fotó» 1911 
Saly Viktor műtermében készült, szé
pen megkomponált, fekete-fehér fel
vétel. Grész malomtulajdonos négy le
ányát, Irmát, Elzát, Ilonkát és Malvint 
örökíti meg, ketten a középütt ülő test
vérük mellett állnak. A hölgyek a kor 
ízlésének megfelelően feltűzött, az ar
cot körbeölelő hajat viselnek. Két test
vér ruhája azonos, másik kettőé ha
sonló. A fotót szürke, finoman nyo
mott, körbefutó rózsaindás paszpar-
tura ragasztották. Bal oldalán arany 
színű nyomott cégjelzés: „Saly Viktor 
Zalaegerszeg". 
Zalaegerszeg 
27,7x17,8 cm 
GM.T.96.26.3. 

136. 
137. Fotó «1910 körül 
Műteremben készült fekete-fehér 
fénykép. Ifjú Heincz Károly kalapost 
és feleségét, Horváth Lujzát ábrázolja. 
A férfi nádtámlás padon ül, míg az 
asszony mögötte áll. A kép alatt a 
csontszínű paszpartun cégjelzés: 
„Saly Viktor Zala-Egerszeg"". 
Zalaegerszeg 
10,7x16,4 cm 
GM.T.99.6.2. 

138. Fotó »1910 körül 
Saly Viktor műtermében készült feke
te-fehér mellkép négy, homogén hát
tér előtti fiatal leányról. A szürke 
paszpartun cégjelzés: „Saly Viktor 
Zala-Egerszeg". 
Zalaegerszeg 
10,9x16,4 cm 
GM.T.98.019.1. 

139. Fotó • 1910 körül 
Műteremben készült fekete-fehér es
küvői kép. Az ifjú pár Pers Rozália és 
Török Pál számtanácsos. A hosszú es
küvői ruhát és földet söprő fátylat vi
selő menyasszony háta mögött a mű
terem-berendezés egyik szép, hímzett 
támlájú, szecessziós széke tűnik elő. 
A szürke paszpartun nyomott cégjel
zés: „Saly Viktor Zala-Egerszeg". 
Zalaegerszeg 

11x20,3 cm 
GM.T.97.16.11. 

140. Fotó • 1910 körül 
Fekete-fehér műtermi felvétel. Vörös 
György pénzügyi tanácsos esküvőjén 
készült. A menyasszonyon hosszú, fe
hér ruha, földig érő fátyollal. Esküvői 
csokrát a lába elé helyezték. A szürke 
paszpartun cégjelzés: „Saly Viktor 
Zala-Egerszeg". 
Zalaegerszeg 
11x20,4 cm 
GM.T.92.11.1. 

141. Fotó • 1912 
A fekete-fehér műteremi felvételen 
középkorú házaspárt örökítettek meg. 
Finom felületű zöldes, sötétszürke ke
retes paszpartuján „Saly Viktor Zala-
Egerszeg" cégjelzés. 
Zalaegerszeg 
19,8x31 cm 
GM.T.2000.1.1. 

142. Fotó • 1910 körül 
Saly Viktor műtermében készült feke
te-fehér fotónagyítás ülés Elek ké
ményseprő két fiáról, Györgyről és 
Istvánról. A kisebbik gyermeken fehér 
ruhácska, míg a nagyobb már rövid
nadrágot visel. A fotó szürke 
paszpartuján „Saly Viktor Zala-Eger
szeg" cégjelzés. 
6,4x10,6 cm 
GM.T.97.15.4. 

143. Fotó • 1910 körül 
Műteremben készült fekete-fehér 
portré egy pödört bajszú, öltönyös, ke
ménygalléros férfiról, ismereteink 
szerint Török vasutasról. A szürke 
paszpartun nyomott „Saly Viktor Za
la-Egerszeg" cégjelzés. 
Zalaegerszeg 
6,5x10,4 cm 
GM.T.96.17.4. 

144. Fotó • 1920-as évek 
Saly Viktor műtermében készült feke
te-fehér hármas portré. Az öltönyös, 
pödrött bajszos iparosok a Juhász test
vérek: Géza gépész, József könyvkö
tő, Béla asztalos. 
Zalaegerszeg 
13,5x8,5 cm 
GM.T.93.17.3. 
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Fodrász műhely 

145. Fodrászműhely bútorzata 
19. sz. vége 
Eklektikus stílusú, fenyőfa alapon 
tölgy furnérral borított, bükkfa díszí
tőelemekkel ellátott, nagy méretű bú
tor. Alsó része 8 pogácsalábon álló, 
szürke márvány fedelű pult, elejének 
két széle - melyet egy-egy esztergált 
oszlop tart - nyitott, asztalszerű: oda 
ültették a vendéget. Közepén kétajtós, 
belül polcos tároló szekrény van, fe
lette négy kis fiókkal. Az asztallapok 
alatt szemből egy-egy rézfogantyús 
vakfiók, oldalain kihúzható fiókok lát
hatók. Alattuk fenyőfa keretre erősí
tett díszes, öntöttvas, Balassa és Társa 

Fodrászati Műszerek Vállalata, Buda
pest cégjelzéssel ellátott lábtartók ta
lálhatók. A bútor felső része középen 
üvegezett, kétajtós, polcos szekrény 
tagolt párkánylezárással, rajta eszter
gált gombdíszekkel. Tetején balusz-
teres, középen vésett, faragott díszű, 
timpanonszerű oromdísz. Az ajtók 
üvege indás kerettel díszített, ami az 
eredeti, sellakkal festett üveg mintáját 
rekonstruálva, homokfúvással készült. 
A szekrény két oldalán egy-egy nagy 
méretű, de a szekrénynél alacsonyabb, 
keretbe foglalt, szélein esztergált osz
lopos, felül párkányos, oromdíszes tü
kör van. A bútor készítője és eredeti 
tulajdonosa ismeretlen, id. Bita István 

a 20.sz. elején már használtan vásárol
ta, majd adta át István nevű fiának, aki 
1920-ban a Rákóczi úton, majd a Ka
zinczy téren nyitott fodrászüzletet, s e 
bútorok között dolgozott az 1990-es 
évek elejéig. 
Zalaegerszeg 
271x40x244 cm 
GM.T.93.6.1.1-7, 93.6.2. 

146. Fodrászszék fejtámlával 
19. sz. vége 
Bükkfából faragott, ívelt karfás, hát
támlás, négy kifelé hajló lábon álló 
szék, a lábak között keresztkötővel. 
Ülőlapja kerek, alsó része a lábakhoz 
rögzített, felső része forgatással maga
sítható. Az ülőlap közepe rétegelt le
mez, rajta átfúrt lyukakból kialakított 
csillagmintával. A háttámla külső ol
dalán fémszorító van, amely a fejtám
la elhelyezésére és hosszának beállítá
sára szolgált. A fejtámla rovátkolt ol
dalú acélrúd, felső végén ovális alakú, 
műbőr bevonatú párnával. A Bita fod
rászműhelyből származik. 2 db. 
Zalaegerszeg 
93x50 cm 
GM.T.93.6.3.1-2. 

147. Lámpa • 1930-as évek 
A tejüveg búra tányér alakú, tetején 
rézgyűrűbe foglalt, kívül sötétbarna 
színű műanyag, belül porcelán fogla
lattal. Sárgaréz függesztéke öt pár, 
egy-egy láncszemmel összekapcsolt, 
hosszúkás, ívelt oldalú lapocskából 
áll, amely a vezetéket rejti. A Bita fod
rászműhelyből származik. 
Zalaegerszeg 
51x23,5 cm 
GM.T.93.6.87. 

148. Fogas • 1930 körül 
Két léc közé illesztett, vastag, fekete 
fémhuzalból hajlított, ötakasztós fo
gas, hátulján két függesztő karikával. 
Zalaegerszeg 
62x12,6 cm 
GM.T.2000.7.1. 

149. Kalap • 1920-as évek 
Fekete posztóból készült keményka
lap, oldalán fekete szalaggal, belül se
lyem béléssel. Belsejében a forgalma
zó cégjelzése: „Pál és Indra, Zalaeger
szeg". Belső peremén M.L. monog
ram látható. 
Zalaegerszeg 
13x27 cm 
GM.T.97.4.1. 
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150. Esernyő • 1940-es évek 
Fanyelű, kampós végű, fém vázra hú
zott, fekete selyem férfiernyő, alsó vé
gén fakoptatóval. 
Zalaegerszeg 
87x120 cm 
GM.T.2000.9.1. 

151. Szék • 20. sz. eleje 
Natúr színű, lakkozott felületű, bükk
fából készült karszék, négy ívelt lába 
között kerek merevítővel. Ülőlapja ke
rek, furnérozott rétegelt lemez, karfája 
félköríves, háttámlája legyező alakú. 
A egykor a Bita fodrászat vendégszé
ke volt. 
Zalaegerszeg 
69x46 cm 
GM.T.93.6.85. 

152. Fenőszíj - „gürtni" • 1930-as 
évek 
Alul rozsdabarna bőr fogantyúban, 
felül fém akasztógyűrűben végződő 
hosszú, függő fenőszíj, melynek elő
lapja faggyúval átitatott marhabőrből 
készült, s a borotvák finom élének ki
alakítására szolgált. Hátlapja szintén 
faggyúval preparált durva szövésű 
lenvászon szalag, a kövön lefent bo
rotvák un. mellékélének lefenésére 
használták. 
Zalaegerszeg 
57x5,5 cm 
GM.T.93.6.42. 

153. Borotvafenő • 1930-40-es évek 
Faragott fa nyélre erősített, ívesen haj
lított faváz, melynek végei között a 
bőr fenőszíj feszül. A borotvák élezé
sének utolsó fázisa volt a bőr szíjon 
való lefenés. A Bita fodrászat felsze
reléséhez tartozott. 
Zalaegerszeg 
31,5x3x4,5 cm 
GM.T.93.6.40. 

154. Fenőkő • 1930-40-es évek 
Téglatest alakú, simára csiszolt, ter
mészetes, u.n. belgakő, alja sötétszür
ke, felül világos színű. Borotvák éle
zésére szolgált a Bita fodrászatban. 
Zalaegerszeg 
17,5x4x2 cm 
GM.T.93.6.50. 

155. Fenőkő • 1930-40-es évek 
Szemcsés anyagú, hasáb alakú kő bo
rotvák élezésére a Bita fodrászatból. 
Zalaegerszeg 
11,5x6x4,5 cm 
GM.T.93.6.72. 

156. Borotválkozó ecset • 1940 körül 
Faragott, hengeres fanyélbe széles, ta
golt fémgyűrűvel erősített sörteecset a 
borotvahab felkenésére a zalaegersze
gi Bita fodrászatból. 
Zalaegerszeg 
14x4 cm 
GM.T.93.6.49. 

157. Szappanozó tálka • 1940-50-es 
évek 
A borotváláshoz szükséges szappan
hab elkészítésére szolgáló öblös tálka 
sárga színű, műanyagból készült, fe
nekén FUTURTT 6548 jelzéssel. 
Zalaegerszeg 
4x9,2x5 cm 
GM.T.92.17.5. 

158. Faborotva • 1930-40-es évek 
Fából faragott, házilag készített, két 
fém szegeccsel összefogott, össze
csukható borotva zsidó férfiak borot-
válására. Vallási előírásuk szerint ar
cukhoz nem érhetett fém szerszám, 
ezért Rasol szőrtelenítő krémmel és 
faborotvával távolították el arcszőrze
tüket. 
Zalaegerszeg 
17x2 cm 
GM.T.93.6.54. 

159. Borotvakés • 1940-es évek 
ívelt, barna-fekete színű, márványos 
hatású műanyag nyélben majdnem tel
jesen körülfordítható acél penge. 
Zalaegerszeg 
15x2 cm 
GM.T.93.6.66. 

160. Borotvakés • 1940-es évek 
Vékony, ívelt, fekete színű műanyag 
nyélben acélpenge, tövénél cégjelzés
sel: 207 VÁMOSSY ISTVÁN ZALA
EGERSZEG. A Bita fodrászatban 
használták. 
Zalaegerszeg 
15,5x2,5 cm 
GM.T.93.6.68. 

161. Illatszer tartó • 1920-30-as 
évek 
Alpakkából készült, tagolt testű, öblös 
hasú tartály, hosszú nyakán dupla 
gyűrűvel, lecsavarható, átfúrt, makkos 
végződésű fejjel. Fenekén cégjelzés: 
ALPACCA - SZÉKELY - BUDA
PEST. A Bita fodrászatból származik. 
Zalaegerszeg 
14x2,3x4,5 cm 
GM.T.93.6.17. 

162. Tégely • 1940-es évek 
Fekete színű, kifelé hajló műanyag 
talpon, kiemelhető, hengeres testű, tej

üveg tégely, rajta szintén fekete, ívelt 
felületű, gombfogós tetővel. A fodrá-
szati eszközök fertőtlenítésére szolgá
ló folyadékot tárolták benne. 2 db. 
Zalaegerszeg 
10,8x7,5x8,5 cm 
GM.T.93.6.18.1-3. 

163. Hajkefe • 1940-es évek 
Ovális alakú, nyél nélküli, lapos, feke
te sörtéjű kefe férfi frizurák készítésé
hez. A Bita fodrászatból származik. 
Zalaegerszeg 
12x6 cm 
GM.T.93.6.28. 

164. Nyakszirtkefe • 1940-es évek 
Esztergályozott fanyelű, ovális fogla
latú kefe, hosszú, egyenesre vágott vi
lágos színű lószőr sörtével, melyet a 
nyakba hulló apró hajszálak letisztítá
sára használtak. 
Zalaegerszeg 
13,5x9,5 cm 
GM.T.93.6.27. 

165. Ritkító olló • 1930-40-es évek 
Acélból készült, kisméretű, mindkét 
élén fésűszerűen fogazott, un. efiláló 
olló a haj ritkítására. Oldalán cégjel
zéssel ellátott: botot körülölelő kígyó, 
felette koronával és AESCULAR fel
irattal. 
Zalaegerszeg 
15,5x5,5 cm 
GM.T.93.6.38. 

166. Haj vágó olló • 1930-40-es évek 
Kisméretű, sima élű, hegyes végű, 
solingeni acélolló a Bita-féle fodrász
műhelyből, szárán beütött felirattal: 
GUARANTEED SOLINGEN - EXT
RA QUALITY. 
Zalaegerszeg 
16,5x5 cm 
GM.T.93.6.37. 

167. Kézi hajnyírógép • 1930 as 
évek 
Solingeni acélból készült, Gloria már
kanevű, rugós szerkezetű fodrász esz
köz, mely a két kar összenyomásával a 
fedőlemezzel borított, csavarral össze
fogott, cserélhető vágófejben elhelye
zett, fésűszerű fogazású késekkel vág
ja el a hajat. Egyik szárának belső ol
dalán GLORIA - VÁMOSSY felirat, a 
másikon G. FELIX, SOLINGEN -
GLORIA WERK cégjelzés, a vágófej 
alján N.O. és 0.F jel látható. (Vámossy 
István zalaegerszegi késes és köszörűs 
mester a solingeni acéláruk zalaeger
szegi forgalmazója volt.) 
Zalaegerszeg, 15,5x5 cm 
GM.T.93.6.53. 
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168. Fésű • 1940-es évek 
Kisméretű, sárga színű műanyag fésű, 
egyik fele sűrű, a másik ritka fogaza
tó. A Bita fodrászatból származik. 
Zalaegerszeg 
16,5x3 cm 
GM.T.93.6.22. 

169. Púdertartó • 1920-40-es évek 
Kerek, ívelt talpon álló, rövid szárú, 
öblös testű alpakka edények, tetejükön 
tagolt, kúpszerű fedővel, rajta kerek 
fogógombbal. A borotválás után le
mosott arc szárítására használt púdert 
tároltak benne a Bita fodrászműhely
ben. 3db. 
Zalaegerszeg 
14,5x8x7,5 cm 
GM.T.93.6.15.1-2. 

170. Spirituszégő» 1930-40-es évek 
A hajsütővasak hevítésére szolgáló 
eszköz fém huzalból hajlított lábakon 
áll, rajta hengeres nikkelezett fémtar
tály, oldalán töltőnyílással, tetején 
széles kanóctartóval. A tartály két vé
géhez drót állvány kapcsolódik, amely 
a sütővasak elhelyezésére szolgált. A 
zalaegerszegi Bita fodrászműhelyben 
használták. 
Zalaegerszeg 
17xl4x 14 cm 
GM.T.93.6.44. 

171. Dauergép • 1920-30-as évek 
Kerek, nikkelezett fém talpon álló 
elektromos szerkezet, a haj tartós hul-
lámosítására. Talpán öt fekete mű
anyagkapcsolóval, egy pár porcelán
foglalatban lévő csatlakozóval, az ele
jén kerek, fokbeosztásos, mutatós hő
mérővel, rajta FESZMÉRŐ ÉS HŐ
MÉRŐIPAR, BUDAPEST felirattal. 
A talpból három vékonyabb merevítő 
rúd és három (eredetileg öt) vastag 
fémrúd - hevítő rúd - emelkedik ki, 
ezeken melegítették a nikkelezett fém
lemezzel borított, samottbetétes, füles 
csipeszeket, melyeket a felcsavart haj
ra helyeztek. A gépet felül fémből és 
fából készült fogantyúval ellátott tető 
fedi. A Bita fodrászműhelyből szár
mazik. 
Zalaegerszeg 
43x10x23 cm 
GM.T.87.8.1.1-3. 

172. Hajszárító gép • 1930-as évek 
Főn márkájú, fémborítású, pisztolytar-
tású, elektromos, u.n. főngép a Bita 
fodrászatból. Fogója feketére festett 
fa, teste kerekded, borítása a motor fe
lett szellőző lyukakkal ellátott. Szá
rítócsöve hengeres. Oldalán belevésve 

a teljesítmény: „220 V 550 W." 
Zalaegerszeg. 25x24 cm 
GM.T.93.6.73. 

173. Illatszer permetező 
1920 - 40-as évek 
Alpakkából készült, tagolt testű, körte 
alakú tartály, nyakán széles gyűrűvel, 
szájánál rézből készült, ívelt szórófej
jel ellátva. A szórófej tövénél kék szí
nű gumicsővel rozsdabarna, kaucsuk 
pumpa csatlakozik hozzá. A benne tá
rolt kölnivizet a megborotvált arc fer
tőtlenítésére és illatosítására használ
ták a Bita fodrászatban. 
Zalaegerszeg 
15x2,3x4,5 cm 
GM.T.93.6.16. 

174. Illatszer permetező 
1920-40-es évek 
Fémötvözetből készült, nikkelezett, 
körte alakú, tagolt testű, lecsavarható 
fejű, ívelt szórófejes tartály, gumicső
vel ellátva. Pumpája hiányzik. 
Zalaegerszeg 
15,5x1,5x5,5 cm 
GM.T.2002.18.1. 

175. Mérőhenger • 1930-as évek 
Széles, kerek talpon álló, hengeres 
testű üvegedény, kiöntő csőrrel, olda
lán mértékjelző rovátkákkal. Hajfes
ték kimérésére használták a Bita fod
rászatban. 
Zalaegerszeg 
13,5x3x6 cm 
GM.T.93.6.39. 

176. Dauergép • 1940-50-es évek 
Szürke színű, fém lábakon álló, favá
zas, asztalszerű elektromos berende
zés, tetején beleépített, felnyitható te
tejű fém dobozzal, bal oldalán réz ba
nándugókkal. A dobozban tíz függőle
gesen elhelyezett fém rúd látható, 
amely a ráhelyezett harminc db csi
pesz hevítésére szolgált. A rugós, ki-
hajló (huszonegy db), illetve átlyu
kasztott fülű (kilenc db), vastag falú, 
hengeres testű, alumíniumötvözetből 
készült csipeszeket felhevítve helyez
ték a felcsavart női hajra, ezzel érték 
el a tartós göndörítést. A doboz fede
lén 0-200 °C fokbeosztású, üvegfede-
lű, kerek hőmérő látható. Az asztal 
elején műanyag fogantyús, két reke
szes fiók van, az egyik rekeszben hu
szonnégy db téglalap alakú, parafa bo
rítású, szétnyitható, végein fémtokkal 
ellátott lapocskákkal, melyek a fejbőr 
védelmére szolgáltak, valamint het
venöt db, egyik végén fém gyűrűvel, a 
másik végén kiálló apró szöggel fel

szerelt ívelt oldalú facsavaróval, a haj-
tincsek felcsavarására. A másik re
keszben tartalék csavarok (öt db) és 
rugók vannak. A géphez tartozik egy 
ollószerűen működő, hegyes, kampós 
végű fogó a felhevített csipeszek ki
emelésére, valamint egy fanyelű tű, 
amivel a rövid hajszálak felcsavarását 
végezték. 
Zalaegerszeg 
55,5x36x66 cm, fogó 20 cm, tű 25 cm 
GM.T.2002.19.1.1-2002.19.8. 

177. Reklámtábla • 1940-es évek 
Téglalap alakú fehér műanyag táblán 
„TARTÓSHULLÁM (: DAUER :)" 
felirat a Bita fodrászatból. 
Zalaegerszeg 
40,5x15 cm 
GM.T.93.6.79. 

178. Oklevél • 1927. június 19. 
Keménypapír, nyomtatvány. A Zala
egerszegi Ipartestület és az Iparosta
nuló Iskola által adományozott dicsé
rő oklevél Bita István részére, melyet 
az 1927. évi tanulómunka kiállításon 
való részvételéért kapott. 
Zalaegerszeg 
33x24,5 cm 
GM.T.93.22.1. 

Ebédlő 

179. Függöny • 1920 körül 
Kétszárnyú, fehér batiszt függöny, 
melyet felül rövid vízszintes sáv köt 
össze. Ennek alját, valamint a szár
nyak belső szélét kézi horgolású pa
mut csipkével és fodorral díszítették. 
Felső szélére a felfüggesztést szolgáló 
kis műanyagkarikát varrtak. A Pintér 
család nőtagjai készítették. 
Zalaegerszeg 
240x131cm, szárnyak 60 cm 
GM.T.99.23.16. 

180. Csillár • 1920 körül 
Préselt rézlemez szerelvényen függő 
két égős csillár. A félgömb alakú alsó 
rész alját sávban körbefutó indadísz, 
oldalát palmetták díszítik. Ebbe külső 
csavarokkal erősíthető a bordázott, ki
szélesedő peremű félgömböt formázó 
tejüveg búra, alján metszett csillaggal. 
Felső részén préselt leveles, díszes 
foglalatba illeszkedik a fölfelé álló, 
fordított harang alakú tejüveg búra, 
melynek dísze az alján hullámosan, 
oldalán hosszában végigfutó domború 
fonalszerű díszítés. Az alsó armatúra 
oldalához kapcsolódik három, kilenc
kilenc préselt rézlapocskából és kari
kákból összeillesztett függesztő lánc, 
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7. TEREM 

végükön díszes mennyezeti csatlako
zóval. Vámossy István késes hagyaté
kából származik. 
Zalaegerszeg 
réz armatúra 87,5x25,5 cm, alsó búra 
18x24,5x30 cm, kis bura 20x8 cm 
GM.T.89.6.2.1-2. 

181. Szőnyeg • 1910 körül 
Kézzel csomózott, geometrikus - ma
daras mintákkal díszített szürke, bor
dó, bézs, barna színű, két végén rojto-
zott szőnyeg. 
Zalaegerszeg 
90x109 cm 
GM.T.99.3.1. 

182. Babakocsi • 1928 körül 
A fűzvesszőből font játék babakocsi, 
szűkülő fenekű, két hosszabbik oldala 
ívelt kiképzésű. Aljához két hajlított 
vaspánt illeszkedik, melyhez fémből 
és esztergályozott fából készült tenge
lyek mentén négy, lapos vasból ková
csolt küllős kerék illeszkedik. Fogója 
huzalból hajlított, esztergályozott fa 
lezárással. 
Zalaegerszeg 
27x52x52 cm 
GM.T.91.70.12. 

183. Festmény keretben • 1930-as 
évek 
Vászonra festett olajkép. Tájképi hát
tér előtt nyáját terelő juhász. Kerete 
aranyszínűre festett fenyőfa. 
Balatonfenyves 
27x20,5 cm, keret 31,3x25,4 cm 
GM.T.99.23.8. 

184. Festmény keretben • 1930-as 
évek 
Vászonra festett olajkép. A kép előtér
ben kapirgáló tyúkok, balról sás-szerű 
dús növényzet, a háttérben fehér falú, 
piros tetős ház látszik. Jelezve jobbra 
lent: Kopp. Kerete aranyszínűre festett 
fenyő. 
Balatonfenyves 
25,4x18,5 cm, keret 34,4x27,2 cm 
GM.T.99.23.9. 

185. Falióra • 19. sz. vége 
Eklektikus stílusú, három oldalán üve
gezett tokba foglalt ingaóra, faragott, 
esztergályozott díszekkel. Tokja dió-
furnérral borított fenyő, az esztergá
lyozott elemek bükkfából készültek, 
politúrozottak. Tagolt párkányzatú, 
oromzatának teteje egyenes, oldala fa
ragott csigavonallal záródik, elején vi
rágos rátétdísz. Két oldalán akantusz-
leveles díszítményre támaszkodó ko
rinthoszi fél-oszlopok. A tok alján két, 
esztergályozott függő dísz között fara

gott levéldísz. Hátlapján alul - a füg
gőleges állás beállításához - rézlemez
ből és a hozzá illeszkedő nagyfejű csa
varból készült műszer van. Óraszerke-
zete előtt fehér zománcos számlap fe
kete római számokkal, percbeosztás
sal. Vaslemezből készült mutatói át
tört díszűek. Ingáját három vas és két 
rézhuzal négyszeres vízszintes össze
kötésével alakították ki, vége kerek 
rézkeretbe foglalt fehér zománc, rajta 
R A betűk között függőlegesen álló, 
lefelé mutató nyíl. A tok háüapján fe
hér zománctábla, a ráfestett П. I. szá
mok között szintén fölfelé mutató 
nyíl, felettük beosztás. 
Zalaegerszeg 
85x37,5x19,7 cm, számlap 14,5 cm 
magántulajdon 

186. Öntöttvas kályha • 20. sz. eleje 
Hét darabból összeillesztett, domború 

mintás, kerek oszlopkályha. Négy lá
bon áll, kétszeresen tagolt alja sarkí
tott hasáb, felette hengeres, kiszélese
dő peremmel. Mintája ovális keretbe 
foglalva két keresztbe fektetett kala
pács. Hamuládájának ajtaja rekonst
rukció. 
Hagyárosbörönd 
131x42 cm 
GM.T.95.6.1. 

187. Ebédlőszekrény 1905 
Eklektikus stílusú, mintakönyvek fel
használásával készült faragott kézmű
ves munka. Pintér Lajos zalaegerszegi 
asztalos készítette, négyféle fából: a 
testét tölgyből, az ajtókereteket dió
ból, a párkányt bükkből, a faragott ré
szeket cseresznyéből. Hat pogácsalá
bon álló alsó része kétajtós, fiókos, réz 
kulcscímkékkel, fogantyúkkal. Kétol
dalt és középen esztergályozott, ko-
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rinthoszi oszlopfejes díszítések, me
lyek széles alsó párkányon nyugsza
nak. Két ajtajának keretbe foglalt ka
zettájában stilizált, geometrizált olasz-
vázás faragvány. Két fiókja is fara
gott. Üvegezett, kétajtós felső részen 
öt, az alsóhoz hasonló oszlop jelenik 
meg. Szélein oszlopok fognak közre 
két kereteit díszítményt: a felsőben 
olaszvázás faragás, az alsóban orosz
lánfej. Széles, többszörösen tagolt 
párkányzata tojásléccel díszített. Az 
alsó szekrényhez csatlakozó hátlapja 
keretléces téglalapokkal tagolt. Oldal
só tartó szerkezete, az ívelt lap és két 
esztergályozott tartó oszlopa pótlás. A 
szekrényt az asztalos ügyvéd fia, Pin
tér Lajos örökölte, aki eldobta a szek
rény ódivatúnak ítélt baluszteres, fara
gott oromzatát. Az ebédlő berendezé
séhez tartozott még egy ebédlőasztal 
négy székkel, egy nagy plüss dívány, 
egy kétajtós szekrény és egy falióra. 
Zalaegerszeg 
136x57x193 cm 
GM.T.78.2.2-3. 

188. Váza • 20. sz. eleje 
Terrakottából formált, sötétbarnára 
színezett díszkerámia. Ovális, tagolt 
talpon álló, dúsan - barokkos levél- és 
kagyló motívumokkal - díszített, 
domború mintás eklektikus váza. Pe
reme karéjos, elején palmetta díszítés, 
középütt plasztikus, gyümölcsös kala
pot viselő női félalak. 
Zalaegerszeg 
37x36x23,3x15,8 cm 
GM.T.2000.6.1. 

189. Szekrénycsík • 1930-as évek 
Finom fehér gyolcsból, alsó szélén 
cakkosan szabott, angol madeira tech
nikával, fehér fonallal, kézzel hímzett 
sorminta: ovális foglalatban virág, fe
lette ívelt szárú masni. A cakkokat rá-
öltögetett keskeny gépi tüllcsipke dí
szíti. Szekrénypolcok dekorálására 
szolgált. 
Nagykanizsa 
102x24 cm 
TGYM.H.75.17.59. 

190. Gyümölcsös készlet: tál és tá
nyér • 20. sz. eleje 
Talpas tál, színtelen öntött üveg, gyári 
termék. Talpának felülete háromszor 
tagolt, két gyűrű közé foglalt szára 
fölfelé szélesedő, lapokkal határolt. 
Sekély tálkájának külső felülete több
féle domború mintával - körbefutó in
dás levelek, köztük hullámos és karé
jos sávban pöttyözés - díszített. Széle 
hullámos és fodrozott. 6 db tálkáján 
ugyanez a minta és forma köszön visz-

sza, alján gyöngysor övezte rozetta. 
Zalaegerszeg 
Tál 19x22x12, tányér 4,5x16x6,5 cm 
GM.T.76.11.1-2. 

191. Borospohár • 1920 körül 
Színtelen üvegből fújt, kerek talpon 
álló, rövid, egyenes szárú, vastag falú, 
harang alakú kehely, belső fala lágyan 
bordázott. 6 db. 
Nagykanizsa 
15x8x6,8 cm 
TGYM.H.83.6.2. 

193. Csipketerítő • 1930-as évek 
Ovális alakú terítő, közepe batiszt, 
melyet magashímzéssel és száröltéssel 
hímzett virágok, valamint szálhúzásos 
- „vagdalásos" - technikával készített, 
rácsozott indamotívumok díszítenek. 
Széle rececsipke, amely tizennégy is
métlődő szőlő- és levél mintából áll. 
Zalaegerszeg 
32,5x22,5 cm 
magántulajdon 

193. Evőeszközkészlet* 1883 
Bőrhatású, fekete papírral bevont fe
deles fadoboz, két kis ívelt réz kapocs
csal záródik. Belsejében lila selyem
bélés, az evőeszközök számára kikép
zett plüss vájatokkal. A hatszemélyes 
készlet darabjai öntött alpakkából ké
szültek, minden darab felső oldalán 
gravírozott TM monogram. A kések 
pengéje és a négyágú villák feje vas
ból készült. Nyelük ovális átmetszeni, 
felső végükön tagoltan kiképzettek, 
rajtuk bepecsételt gót betűs jelzet, a 
nyél végén tagolt fémgomb. A kész
lethez tartozik egy leveses és egy gar-
nírung merőkanál, kétfajta méretű kés, 
evőkanál, villa és teáskanál. A kana
lak hegyes kiképzésűek, nyelük ívelt, 
lekerekített. A kanalakon és a merőka
nalakon cégjelzés: 1883 LACKNER. 
Tikk Mária tanítónő hozományának 
darabjai. A készlet hiányos. 38 db. 
Zalaegerszeg 
doboz 59,3x33x7,5 cm, merőkanál 
26,5-27,3x5,3-8,5cm, evőkanál 19-
20,5x2,7-4,2 cm, villa 18,5-22,3x1,6-
1,8 cm, kés 20,5-26,6x2-2,5 cm, teás
kanál 15x3 cm 
GM.T.99.20.1.1-10. 

194. Teáskészlet • 1900 körül 
Fajanszból készült, bordázott oldalú, 
festetlen, szürkésfehér teakészítő 
készlet, amely felső, a szűrőt magába 
foglaló része nélkül önálló teáskanna
ként is használható. 
Zalaegerszeg 
21x12x8,2 cm 
GM.I.79.4.1-4. 

195. Vitrindísz • 1920-as évek 
Porcelánból készült, herendi vitrin
dísz. Zöld leveleken egy rózsaszínű, 
kinyílt, valamint egy sárga, bimbós 
rózsa. Alján a herendi porcelángyár 
emblémájával: HEREND HUNGA
RY. A virág szárában bemélyített 
gyártási szám: HEREND 9112. 
Zalaegerszeg 
15,4x8,3x5,2 cm 
GM.T.99.10.3. 

196. Ékszertartó doboz • 1890 körül 
Sárgarézből készült, hatszögletű, há
rom lábon álló dobozka. Üveg oldalai 
réz keretbe foglaltak. Teteje csukló
pánt mentén felnyitható, s egy fordí
tott S alakú zárral csukható. Fedelét 
üvegmozaik díszíti: világoskék háttér
ben fehér margaréták és zöld levelek. 
Belsejében textil párna található. 
Zalaegerszeg 
6x6,5 cm 
GM.T.99.10.2. 

197. Kézimunkakosár • 1930 körül 
Hasított fűzvesszőből font, mahagóni 
színűre pácolt, kerek, fedeles kosárka, 
tetején fogantyú, rajta piros szalagból 
kötött masni. 
Nagykanizsa 
7x15,8x13,3 cm 
TGYM.H.83.6.100. 

198. Ebédlő asztal • 20. sz. eleje 
Tipikus historizáló, ónémet asztal, fá
ból faragott, csapolással összeillesz
tett, barnára pácolt, politúrozott. Négy 
tagolt, esztergályozott lábát ívesen fa
ragott hevederek tartják össze. Az asz
tallap furnérozott, fényezett felületű, 
széle tagolt. Alatta két kihúzható 
hosszabbító lap. A Zakál család tulaj
donában volt 1984-ig. 
Nemesnép 
99x88,5x78 cm 
GM.N.86.8.12.1-4. 

199. Terítő • 1920 körül 
Fehér tüll, pamutcérna hímzéssel. 
Szélén körbefutó, indás-leveles virág
minta, átellenes sarkaiban azonos vi
rágcsokor. Közepén ritkán elszórt ap
ró virágok. 
Zalaegerszeg 
150x150 cm 
GM.T.99.23.31. 

200. Süteményes tál • 20. sz. eleje 
Talpas, máz alatti matricával díszített 
fajansz tál. Talpa felfelé szőkülő, alsó 
része, továbbá a tál széle hullámosan 
kiképzett. A tálban elszórt virágminta, 
peremén és talpának alján barokkos 
szélminta, belső szájpereme alatt 

181 



7. TEREM 

arany virágok. Alján sorozatgyártásra 
utaló bemélyített számok: egymás 
alatt S 9, illetve S 95, valamint kézzel 
pirossal jelezve: 2, alatta 3590. Vala
mint bepecsételt jelzet, oválisán elren
dezett betűkkel: SPODE MPE[rial?] 
Zalaegerszeg 
12,8x27,8x12,5 cm 
GM.T.99.23.3. 

201. Kávéscsésze alátéttel • 20. sz. 
eleje 
Fajansz, máz alatti matricával, arany 
festéssel. Egyenes falú csésze, szájpe
reme hullámos, aranyfestékkel ki
emelve, oldalán dús virágmintás, a tel
jes felületet egy sávban kitöltő matri
ca, belső szájpereme alatt kis arany vi
rágok. Fülén is arany csík. A sekély 
tányér széle hullámos, végigfutó arany 
festéssel, a csészével megegyező szí
nes virágos matricával. Alján máz 
alatt festett jelzet. Középütt ferdén vá
gott csücskös talpú pajzs, a pólyában 
három madár. A pajzs felett korona. 
Körben felirat: OPAQUE DE 
SARREGUEMINES. 6 db. 
Zalaegerszeg 
csésze 4,5x5,5x3,5 cm, 
tányér 10,6x5,5x1,5 cm 
GM.T.99.23.4.1-2. 

202. Kávéskanál • 1930 körül 
Alpakka, gyári termék. Öblös feje he
gyes ívben végződik, nyele vége ki
szélesedik, kis kiemelkedéssel két 
részre osztott, egyenesen majd ívelten 
záródik. A szegényebb polgári háztar
tások tipikus evőeszköze. Ötön rom
busz alakú, egyiken kör alakú jelzet. 
6 db. 
Zalaegerszeg 
11,5-11,8x2,2-2,3 cm 
GM.T.2000.3.2. 

203. Likőrös készlet • 19. sz. vége 
Sárga színű üvegből, hutában készült 
és csiszolással finomított likőrös üveg, 
hagyma formájú, becsiszolt üvegdu
góval. A palack palástja bordázott, op
tikai díszítésű, nyaka egyenes, szája 
kissé szabálytalan. A hozzá tartozó 
kupicák (4 db) harang alakja és díszí
tése hasonló, de fordított állásban. 
Zalaegerszeg 
15,1x4,3x13 cm kupica 3,7x2,5x5 cm 
GM.N.88.4.5-9. 

204. Szék • 19. sz. vége 
Eklektikus stílusú, bőrrel bevont tám
lás szék. Két első lába esztergált, a 
hátsók négyszögletes átmetszetűek. A 
középen is összekapcsolt merevítő lé
ceinek felülete két vájattal díszített, ez 
jelenik meg a háttámla oldalsó lécein, 

valamint a támla alatti, öt esztergályo
zott balusztert tartó lécen. Domború 
nyomású, kereteit, egymásba fonódó 
griffes-indás mintázatú bőr hát-és ülő
lapját kerek, nyomott mintás rézszege
csekkel erősítették fel. A Rákóczi úton 
lévő egyik vendéglő berendezéséből 
vásárolta meg az utolsó tulajdonos, 
aki 1980-ig használta. 
Zalaegerszeg 
92x45x43 cm 
GM.T.80.47.1. 

205. Baba • 1913 
A baba feje festett bisquitből (kétszer 
égetett, mázatlan porcelán) készült. 
Hátsó felén jelzetek: 1894, alatta 
A.M.DET., made in Germ. E szerint 
Németországban készült, Armand 
Marseille porcelángyárában. Kék sze
me körül festett szempillák. Teste egy 
másik gyárban készült, festett papír
masé, karja, lába esztergályozott fa, 
alsó lábszára és keze festett gipsz. A 
babát Zsovár Magdolna kapta édesap
jától ötéves korában, jutalomképpen, 
mert elgyalogolt vele Zalaegerszegről 
a nagykapornaki szőlőhegyre. Nagy 
becsben tartotta, ruhákat varrt neki. 18 
éves volt, amikor levágott hajfonatá-
ból készíttette a baba haját. 
Ruhája rekonstrukció: Caroline 
Goodfellow: Ezerarcú babakönyv с 
kötete nyomán készült. 
Zalaegerszeg 
67x13 cm, karja 22 cm, lába 33 cm 
GM.T.99.13.1.1. 

Kubus 
206. Boroskorsó • 1900 körül 
Korongolt cserép, fazekas munka, egy 
füllel. Kerek, lépcsős talpát, kis ívben 
öblösödő hasát egyenes nyak követi, 
kiöntő csőrrel. Kívül-belül sötétbarna 
mázzal bevont, dísze hasának rovát
kolt felülete. Repedése miatt megdró
tozták. Elbeszélés szerint egykor Hor

váth Béla ólai korcsmájában használ
ták, ebben hordták fel a bort a pincé
ből a csapszékbe. 
Zalaegerszeg 
34,5x14,7x11 cm 
GM.N.59.26.1. 

207. Pohár • 1900 körül 
Színtelen üvegből fújt, vastag falú tal
pas pohár. Talpa kör alakú, tagolt, fo
gója rövid, a tartó része egyenes falú, 
szájánál kissé csorba. 
Lenti 
12x7x6,5 cm 
GM.N.83.33.18. 

208. Vendéglői üveg • 20. sz. eleje 
Hengeres testű, hosszú, fölfele kissé 
öblösödő, peremelt szájú, színtelen 
fújt üveg. Szájpereme alatt csiszolt 
0,2 L jel, hasán kopott hitelesítő jegy 
a magyar koronával. 
Zalaegerszeg 
17,7x4x5,2 cm 
GM.T.92.16.2. 

X. fal 

209. Kéményseprő cégér • 1910 kö
rül 
Díszes, barokkos körvonalú, barna, 
festett csíkkal keretezett fémlemez. 
Felirata mindkét oldalon olvasható: 
ILLÉS ELEK JÁRÁSI KÉMÉNY
SEPRŐ MESTER. A cégér egy négy
zet átmetszetű tartóvason lóg, mely
nek vége kétfelé nyílva indaszerűen 
kanyarodik. Tetején elöl két egymásba 
érő S alakú inda. Alján, a vízszintes 
felső rész és egy ívelt vonalú támasztó 
rész között szintén egy ívelt S forma. 
Illés Elek zalaegerszegi kéményseprő 
(1909-től önálló) mester cégére. 1910-
ben épült Csány László (ma Mártírok) 
utcai házának homlokzatán lógott. 
Zalaegerszeg 
50x665 cm, függesztek 148x29,5 cm 
GM.T.97.6.1. 
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210. Órásmester cégére • 1934-1980 
Indadíszes, négyzetes átmetszeni ko
vácsoltvas rúdból formázott tartó kon
zolon függ a bádoglemezből hajlított 
cégér: hagyományos formájú zsebórát 
mintáz, füllel és bordázott felhúzó 
csavarral. Aranyszínűre festett, fehér 
számlapján fekete római számokkal és 
mutatókkal. 1934 és 1980 között hir
dette Kovács Árpád zalaegerszegi 
órásmester műhelyét, legutóbb a 
Jákum utcában. 
Zalaegerszeg 
55,5x40x10,5 cm, 
függesztek 107,5x2cm 
GM.T.82.8.1. 

211. Tanulmányrajz • 1902 
Papírra kézzel, tussal rajzolt, okker 
vízfestékkel színezett épületszobrá
szati tanulmányrajz. Két részből áll: 
egyiken a korinthoszi oszloprendet, 
másikon az oszlopfejezetet elemző 
rajzok. Felirata balra lent: „Wapper 
Ignác kőfaragó 1902. nov." 
Zalaegerszeg 
43,5x60,5 cm 
GM.T.93.8.9. 

212. Csoportkép keretben • 1908. 
Barnított fotó a zalaegerszegi állami I. 
cipészipari mestertanfolyam hallga
tóiról. Három sorba rendezett húsz, öl
tönyös férfi csoportja. A háttér semle
ges, a földön ülők alatt szőnyeg és 
szőrme. Feltehetően egerszegi fényké
pész felvétele. A harmadik sorban bal
ról a harmadik Fazekas Jenő cipész
mester, a fotó egykori tulajdonosa. 
Nyomott díszű, az eseményt feliratban 
megörökítő paszpartuba és keskeny, 
barnára festett, aranyozott belső pere
mű keretbe foglalták. 
Zalaegerszeg 
19,7x27,5, keret 38x45,5 cm 
GM.T.87.4.1. 

213. Oklevél • 1901 
Nyomtatott, gazdagon illusztrált okle
vél. Az Országos Ipartestület a Zala
egerszegi Ipartestületet tagjainak 
jegyzékébe iktatta Budapesten, az Or
szágos Ipartestület igazgatóságának 
1901. október 13-i ülésén. Gróf Zichy 
Jenő elnök és az igazgató kézjegyével. 
Alatta ábrával körbefogott száraz pe
csét, s három évszám: 1841, 1867, 
1882. A szöveget kétoldalt rajzolt, ek
lektikus díszítőelemek: két szoborfül
kében szimbolikus alakok - nő orsó
val, ill. mester bőrkötényben - egészí
tik ki, felül Magyarország koronás 
nagycímerét közrefogó angyalok. A 
leomló indákon mesterségjegyek. 

Zalaegerszeg 
55x66 cm 
GM.T.78.6.1. 

214. Fotó • 1900 
Szabadtéri felvétel, barnított nagyítás. 
Készítette Antal Béla fényképész Za
laegerszegen, a Kazinczy téren. Kék 
virágmintával díszített paszpartura ra
gasztották, melyre feliratot is nyom
tattak. A kép fölött: „Emlékül", alatta: 
,,A zalaegerszegi ipartestület zászló
avatási ünnepélyéről 1900. aug. 20." 
A fotó hátterében a templomkert fái, 
jobb sarkában a plébánia épületének 
részlete látszik. Az ünneplő tömeg 
mögött baldachin alatt a város és az 
ipartestület vezető emberi között a 
zászlóanya, Skublics Jenőné Spelle-
tich Paula, körülötte az emelvényen 
fehér ruhás iparos leányok. Az ünnep 
fényét a lobogók és a fúvószenekar is 
emelte. A fényképész előtt szétnyílik a 
tömeg, az arcok felénk néznek. 
Zalaegerszeg 
33x50 cm 
GM.T.94.15.1. 
Megyeri 1997, 12-13. 

215. Jelvénytábla • 1920 körül 
Vászonra festett olajkép, a zalaeger
szegi Ipartestület táblája. Fa vakrámá
ra feszített, egyszerű léckeretbe fog
lalt, hátoldala farost lemezzel borított. 
Középütt a koronás magyar címer, kö
rülötte olajág koszorú, melyen körbe 
foglalt szerszámok, 10 mesterség jel
vényei találhatók: bognár, kovács, kő
műves, asztalos, cipész, fodrász, órás, 
könyvkötő, festő és szabó. Háttere 
szabálytalan, barnás kőlapocskákkal 
kirakott, fehérrel árnyalt felületet. Az 
egész képet körbefutó vonal keretezi, 

mely a sarkokon geometrikus fonattá 
és indává alakul. Jelezve jobbra lent: 
„Leránt". A vásznat másodlagosan 
használták fel, hátsó felén kék égbolt 
és egy ház részlete látszik, egy színmű 
díszlete lehetett. Az 1901-ben épült 
ipartestületi székházat díszítette. 
Zalaegerszeg 
100x152,5 cm 
GM.T.57.83.1. 

Asztaltárló 

216. Kékfestő nyomódúc «19. sz. kö
zepe 
Hosszúkás alakú körtefa lap, oldala 
vésővel cakkosan megszedve. A ke
ményfa laphoz felül fenyőfa deszkát 
ragasztottak. A dúc oldalába mélyedé
seket vágtak az ujjak számára, ennél 
fogva nyomták elő a mintát: pontsor
ral szegélyezett levél- és indadíszeket, 
amelyeket sűrűn beütögetett réz sze
gecsekből alakítottak ki. A farészek 
zöldre festettek. A mintadúc azl865-
ben alapított zalaegerszegi Schütz-féle 
kékfestőüzem mintái közé tartozott, ez 
volt az 5. számú, amit a dúc oldalára 
fehérrel ráfestett szám jelez. 
Zalaegerszeg 
29,4x5,8x4,5 cm 
GM.N.55.1.10. 

217. Kékfestő nyomódúc 
19. sz. közepe 
Vésővel megfaragott oldalú körtefa 
lap, oldalában a fogás megkönnyítésé
re vágott mélyedéssel. A finoman 
megtervezett mintát apró rézszege
csekből alakították ki. Egymásba tolt, 
fordított szívek belsejében tulipánok 
és margaréták váltakoznak, köztük le
vélkék és Z M J betűk. A mintadúc az 
1865-ben alapított zalaegerszegi 
Schütz-féle kékfestőüzem mintái közé 
tartozott. 
Zalaegerszeg 
29,8x10,5x4 cm 
GM.N.55.1.5. 

218. Kékfestő nyomódúc 
19. sz. közepe 
ívelt és vésővel cakkosan megszedett 
oldalú körtefa lap, amelyhez fogan
tyúként egy tetején bemélyített fenyő
fa lapot erősítettek, ennél fogva nyom
ták elő a mintát: váltakozó irányú spi
rálisban futó leveles indákat, középen 
margaréta-szerű virággal. A mintaele
mek részben fából faragottak, részben 
rézlemezekből és szegecsekből alakí
tottak. A négy sarokban megvannak 
az illesztéshez használt szegek is. A 
farészek oldala zöldre festett. A min-
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tadúc az 1865-ben alapított zalaeger
szegi Schütz-féle kékfestőüzem min
tái közé tartozott. 
Zalaegerszeg 
34x15,5x6 cm 
GM.N.55.1.3. 

219. Kékfestő nyomódúc 
19. sz. közepe 
ívelt és vésővel kiigazított oldalú kör
tefa lap, amelyhez fogantyúként egy, a 
tetején bemélyített fenyőfa lapot erő
sítettek, ennél fogva nyomták elő a 
mintát: keretbe foglalt törökös virág
díszeket. A mintaelemek réz lemezek
ből és szegekből vannak összeállítva 
és a keményfa lapba beütve. A zárt 
mintaelemek pedig fával töltötték ki. 
A fa részek oldala sárgászöldre festett. 
A mintadúc az 1865-ben alapított za
laegerszegi Schütz-féle kékfestőüzem 
mintái közé tartozott. A dúc lenyoma
ta látható az alatta elhelyezett textilda
rabon. 
Zalaegerszeg 
23x17,2x6 cm 
GM.N.55.1.6. 

219. 

220. Alapszabály • 1880 
,A Zala-Egerszegi német varga ipar
társulat alapszabályai. Nyomtatta özv. 
Tahy Rozália Zalaegerszegen". 16 ol
dala fűzött, puha borítójának hátsó ol
dalán is szöveg: a bemutatási záradék. 
Az alapszabály 1877. május 10-én 
kelt. Aláírók a társulat vezetői: Vörös 
Pál jegyző, Lakatos Pál elnök, Pirity 
Lajos alelnök és Szőllősi József. 
Zalaegerszeg 
27x35 cm 
ZML.IX. 

221. Ébresztőóra • 1930-as évek 
A két hosszúkás fém lábon álló óra 
gyári termék, hátlapja és felhúzói réz
ből, oldala nikkelezett bádogból ké
szült. Arab számos, másodpercmuta
tós számlapja előtt üveg van. A szám
lap közepén a forgalmazó cégjelzése 
látható: KOVÁCS ÁRPÁD ÓRÁS ÉS 
ÉKSZERÉSZ ZALAEGERSZEG. Az 
óra tetején lapított félgömb alakú 
csengő. 

Zalaegerszeg 
13x8 cm 
GM.T.90.24.1. 

222. Számlák • 1928-1939 
Papír, nyomtatvány. Zalaegerszegi ke
reskedők - D. Horváth Imre műszaki-
, vas- és szerszámkereskedő, Hubinsz-
ky Adolf vaskereskedő, Zsömbölyi 
István kocsifényező és kárpitos, 
Schütz Sándor kereskedő és kékfestő
gyáros, Portisch Lajos rézműves, épü
let- és díszműbádogos - díszes, fejlé
ces számlái. 
Zalaegerszeg 
23,4x15 - 29,5x23 cm 
GM.T.88.23.117, 88.23.122, 
88.23.133, 88.23.136, 88.23.151. 

223. Csizmadia szerszám - „musta" 
19. sz. vége 
Tömör öntött sárgaréz szerszám. Tal
pa kerek, felfelé ívelten szűkülő teste 
gömb alakú fogantyúban végződik. A 
bőr nyújtására használták. 
Zalaegerszeg 
9x6,8 cm 
GM.N.52.3.5. 

224. Kályhapárkány kihúzó -
„pretli" • 20. sz. eleje 
Bükkfa lemezből kézzel faragott sab
lon, mindkét hosszabb oldala többszö
rösen, ívelten tagolt. Németh Gábor 
kályhásmester faragta, mintegy 1920-
ig volt használatban. A „pretlit" kézbe 
fogva végig húzták az agyagon, úgy 
kapták a kályhák kiugró talapzatát, il
letve párkányát. 
Zalaegerszeg 
30x20cm 
GM.N.53.4.4. 

225. Kályhacsempe koronadísz -
„csipke"» 1905 
Sötétbarna mázas, ívelt, hullámos te
tejű kályha-oromdísz. Előlapján szim
metrikusan elhelyezett, virágos-leve
les díszítmény. Készítője Jónás Ferenc 
egerszegi kályhásmester . 
Böde 
22,2x8,2x2 cm 
GM.N.60.13.5. 

226. Kályhacsempe - „válla" • 1905 
Korongolt, profilozott, barna mázas 
szegélyű, egyébként mázatlan lap, 
amelybe készítője belekarcolta a nevét 
és a készítés helyét: , Jónás Ferencz 
Zala-Egerszeg". Ez a darab a kályha 
négyszögletes alsó, és hengeres felső
része között a kályha „vállán" feküdt, 
a henger alapját képezte. 
Böde 

37x14,7x2,8 cm 
GM.N.60.13.4. 

227. Kályhacsempe • 20. sz. első fele 
Formába öntött agyag, krémszínű, 
kékkel fröcskölt mázzal. Alsó pereme 
tagolt, kifelé hajló. Közepén ovális 
formájú, krémszínű minta domború 
díszítménnyel: gyöngyözött keretben 
két egymás felé néző kakas, középütt 
stilizált virág. Németh Gábor zala
egerszegi kályhás munkája. 
Zalaegerszeg 
24x28 cm 
magántulajdon 

228. Érem • 1900 
Faragó Béla zalaegerszegi magperge
tő gyárosnak az Országos Iparegyesü
let által adományozott bronz érme. 
Előlapján harsonát fúvó allegorikus 
nőalak, feje felett a magyar koronával, 
előtte puttók az iparosság szimbólu
maival. Hátlapján körbefutó nagybe
tűvel az adományozó, középre bevés
ve, babérágak között a adományozott 
neve olvasható az évszámmal. Hátlap 
közepén jelölve: „Knopp és Steiner 
Budapesten", 
ismeretlen 
5,4 cm 
GM.T.81.17.1. 

229. Erem • 1904 
A Soproni Kereskedelmi- és Iparka
mara kiállítási érme Faragó Béla zala
egerszegi magpergető gyárosnak, a 
soproni kiállításról. Aranyozott bronz, 
előlapjának szélén nagybetűs körirat: 
A SOPRONI KAMARAI KERÜLET 
IPARKIÁLLÍTÁSA, alul az évszám: 
1904. Közepén "A tisztes munka a jó
lét és a szabadság forrása" feliratú táb
lára támaszkodó kötényes munkásalak 
látható, kezében babérkoszorúval, 
mellette iparos címerrel, háttérben 
soproni sziluettel. Hátlapján középre 
bevésve az adományozott neve, kör
ben Sopron, Vas, Zala és Mosón me-
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gye címere. Jelezve: „Terv Steiner R. 
Ves Adler Jakab", 
ismeretlen 
6 cm 
GM.T.81.17.2. 

230. Levél • 1928, nov.6. 
Faragó Béla, a „25 elsőrendű éremmel 
és díszoklevéllel" kitüntetett zalaeger
szegi magpergetőgyár tulajdonos, er
dészeti mag-nagykereskedő fejléces 
levélben értesíti az Államépítészeti 
Hivatalt arról, hogy 1828-ban is átve
szi a Hivatal kezelésében lévő utakról 
összegyűjtött keserűmandulát. 
Zalaegerszeg 
29,4x22,7 cm 
GM.T.88.23.163. 

231. Reklámkorong • 1900 körül 
Homokkőből készül, középen átlyu
kasztott korong, peremén körbefutó 
felirattal: FARAGÓ BÉLA CSÁSZÁ
RI ÉS KIRÁLYI UDVARI SZÁLLÍ
TÓ ZALAEGERSZEGEN. Felülete 
búzaszem alakú bemélyedésekkel dí
szített. A századfordulón Faragó Béla 
magpergető gyára volt az egyik legna
gyobb vállalat Zalaegerszegen. 
Zalaegerszeg 
2x18 cm 
GM.T.78.5.1. 

XI. fal 

232. Tervrajz» 1873 
„Polgári iskola és kereskedelmi Inté
zet Zala-Egerszegen" feliratú homlok
zati terv. Okkerrel és rózsaszínnel fi
noman színezett tollrajz. Alatta méret
arány jelzet, a megrendelők és kivite
lező aláírása: Theodorovich Károly 
bizottsági elnök, Rigó János városbí
ró, Brenner János vállalkozó. Jobbról 
mellette: ,3udapest 1873ik évi no
vember hóban" felirat alatta a tervező, 
Kolbenheyer Ferenc építész kézjegye. 
Zalaegerszeg 
60,4x42 cm 
ZML.V.1601.638. 

233. Iskolai bizonyítvány • 1900. jú
nius 29. 
Papír, nyomtatvány. Pais Dezső (a ké
sőbbi nyelvészprofesszor) IV. osztá
lyos gimnáziumi bizonyítványa az 
1899-1900-as tanév végén. Alján a 
Zalaegerszegi M. Kir. Állami Főgim
názium pecsétje, tetején 30 filléres ok
mánybélyeg. 
Budapest 
36,5x23 cm 
GM.T.74.1.32. 

234. Iskolai értesítő» 1892-93 
Papír, nyomtatvány. Pais Dezső 1. 
osztályos tanuló zalaegerszegi községi 
elemi iskolai értesítője az 1892-93-as 
tanévről. 
Zalaegerszeg 
18,6x12 cm 
GM.T.74.1.21. 

235. Fotó • 1904 
A zalaegerszegi m. kir. állami főgim
názium 1904-ben végzett osztályának 
kartonra kasírozott érettségi tablóké
pe. A barnított fotón Pais Dezső és 
Grünfeld (Mező) Ferenc (sporttörté
nész, szellemi olimpikon) portréja is. 
Fényképezte: Saly Viktor, Zalaeger
szeg. 
Budapest 
53,6x44 cm 
GM.T.74.1.48. 
Megyeri 1997, 26; 44. 

236. Fotó • 1914 
A polgári leányiskola végzős tanulói
nak csoportképe a polgári iskola udva
rán, Vajda D. zalaegerszegi fényké
pész felvétele. A négy sorba rendezett 
ünneplő ruhás leányok között három 
tanár ül: (balról) Tantó Pálné, 
Beniczky Jolán, valamint Grész Irma, 
aki 40 éven át dolgozott az iskolában, 
1915-1942 között igazgatóként. Előt
tük három kisleány tornazsákon ül, il
letve fekszik. A fekete-fehér fotót dí
szes rajzolatú, szürke paszpartura ra
gasztották. 
Zalaegerszeg 
42x35,5 cm 
GM.T.85.5.2. 

237. Plakát • 1893 
Papírra zöld betűkkel nyomta özv. 
Tahy Rozália Zala-Egerszegen. Mű
kedvelő színi előadásra szólít: „A 
zalavármegyei tüzkárosultak javára 
1893. évi június hó3-án és 4-én Zala-
Egerszegen a Cassinó nagytermében 
(Zöldfa szálloda) műkedvelő szini 
előadás tartatik." Négy egyfelvonásos 
vígjátékot mutattak be: Potier: Hol a 
férj, Eugene Labiche: Ajánlott levél, 
Murai Károly: Virágfakadás, Maddi-
son János: Сох és Boksz. Az előadá
sokat tánc követte. Helyárak: 40 kraj
cártól 1 forint 50 krajcárig. 
Zalaegerszeg 
61x42,5 cm 
ZML.XIV.37. Nasinszky iratok 

238. Plakát • 1901. június 5. 
Papír, nyomtatvány. A zalaegerszegi 
színház felhívása az Arany Bárány 
szálloda nagytermében, vándor szín

társulat által bemutatott Rómeó és Jú
lia című előadásra. 
Zalaegerszeg 
39x30 cm 
GM.T.76.83.1. 

239. Plakát» 1912. február 11. 
Papír, nyomtatvány. A Magyarországi 
Cipészmunkások Zalaegerszegi Cso
portjának meghívója színházi előadás
ra, a Túri Borcsa című népszínmű be
mutatására. A plakát Unger Antal 
nyomdájában készült, Zalaegersze
gen. 
Zalaegerszeg 
15x44 cm 
GM.T.76.54.5. 

240. Felhívás • 1908. december 13. 
Papír, nyomtatvány. A Csány László 
Szoborbizottság pályázati felhívása 
Csány László szobrának felállítására. 
A felhívás tartalmazza a pályázat fel
tételeit, valamint a szoborbizottság ve
zetőinek névsorát. 1904-ben az állami 
főgimnázium egyik tanára, Borbély 
György kezdeményezte az 1849-es 
zalai vértanú szobrának felállítását. 26 
éven keresztül végzett áldozatos gyűj
tő- és szervezőmunkája nyomán, 
1931-ben avatták fel - a pályázatot 
megnyert - Istók János alkotását. 
Zalaegerszeg 
15x23 cm 
GM.T.81.20.1. 
Béres-Kiss 1990, 289-308. 

241. Fotó • 1910 körül 
Papír, barnított. A zalaegerszegi ipa
rosok dalárdájának csoportképe, mű
termi felvétel. A dalárda 1908-ban 
alakult Polgári daloskör néven. Kar
mestere Kurucz János pénzügyi tiszt
viselő és zeneszerző, elnöke Wapper 
Ignác kőfaragó. 1910-ben karnagya 
Sándor Zsigmond. A hátsó sorban 
jobbról az első Mike Jenő szobafestő, 
a harmadik D. Horváth Imre vaskeres
kedő, a harmadik sorban balról Garai 
Lipót kereskedő áll. 
Feltehetően Antal Béla felvétele. 
Zalaegerszeg 
24,4x30,8 cm 
GM.T.96.4.1. 
Megyeri 1997, 24; 40. 

242. Kölcsönzési jegyzék • 1895 
Papír, nyomtatvány, kézzel kitöltve. A 
Zalaegerszegi Társaskör könyvtárából 
kivett könyvek jegyzéke. 
Budapest 
53,6x44 cm 
GM.T.76.59.1. 
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243. Újság» 1911. február 23. 
Papír, nyomtatvány. A Borbély 
György főgimnáziumi tanár által ala
pított, 1900 - 1917 között Zalaeger
szegen megjelenő Magyar Pajzs с 
hetilap ХП. évfolyam, 8. száma. Szer
kesztette: Z. Horváth Lajos 
Zalaegerszeg 
29,3x42,5 cm 
GM.T.ltsz. nélkül 
Béres 2001, 205-218. 

244. Újság • 1891. március 1. 
Papír, nyomtatvány. A Zalamegye с 
társadalmi, közművelődési és gazdá-
szati hetilap, a Zalamegyei Gazdasági 
Egyesület és a Zalaegerszegi Ügyvédi 
Kamara hivatalos közlönye X. évfo
lyamának 9. száma. 
Zalaegerszeg 
31x45,5 cm 
DFMK 

Tablón 

245. Meghívó • 1893. december 31. 
Papír, nyomtatvány. Pais Kázmér ne
vére szóló kártya-szerű meghívó Zala
egerszeg és vidéke fiatalságának zárt
körű szilveszteri estélyére a zalaeger
szegi Cassinó termébe. Piros-fekete 
betűkkel nyomott szövegét díszes, 
kék-arany keretbe foglalták, két alsó 
sarkában egy-egy nőalak ül. Készült 
Breisach Sámuel zalaegerszegi nyom
dájában. 
Zalaegerszeg 
17,5x11 cm 
GM.T.77.38.2. 

246. Meghívó« 1901. február 2. 
Papír, kék-homokszín nyomással. 
Kétlapos meghívó a Zalaegerszegi 
Magyar Királyi Állami Főgimnázium 
ifjúsági segélyalapja javára rendezett 
hangversenyre. Készült Unger Antal 

nyomdájában, Zalaegerszegen. 
Zalaegerszeg 
17x14 cm 
GM.T.76.80.1. 

247. Meghívó • 1889 
Breisach Sámuel zalaegerszegi nyom
dájában készült meghívó. A polgári és 
középkereskedelmi iskola tantestülete 
az ifjúsági segélyező és önképző 
egyesület javára március 2-án a Ke
reskedelmi Kör helyiségében (Zöldfa 
vendéglő) hangversennyel és tárgy
sorsjátékkal összekötött zártkörű tánc-
estélyt rendez. A meghívón szerepel a 
hangverseny műsora is. 
Zalaegerszeg 
21x17,1 cm 
ZML.XIV.37.Nasinszky iratok 

248. Meghívó» 1911. február 12. 
Papír, nyomtatvány. A Magyarországi 
Építőmunkások Országos Szövetsége 
Zalaegerszegi Csoportjának a Magyar 
Korona szálloda nagytermében rende
zendő táncmulatságra szóló meghívó
ja. Nyomtatta: Tahy Rozália utóda, 
Zalaegerszeg. 
Zalaegerszeg 
17x25 cm 
GM.T.76.54.3. 

249. Meghívó • 1897 
Tahy Rozália nyomdájában készült, 
aszimmetrikus szövegű és elrendezé
sű, díszes keretbe foglalt nyomtat
vány. „A Zala-Egerszegi Társaskör 
1897. év január hó 23-án az Arany Bá
rány szálló dísztermében részben saját 
könyvtára, részben a helybeli szegé
nyek javára műkedvelő színi előadás
sal egybekötött táncestélyt rendez." A 
meghívón felsorolják a belépti díjakat 
is. Hátoldalán műsor és szereposztás, 
Csiky Gergely: A jó Fülöp című vígjá
tékát mutatják be. 
Zalaegerszeg 
21x17 cm 
ZML.XIV.37.Nasinszky iratok 

250. Meghívó» 1890. március 15. 
Özv. Tahy Rozália könyvnyomdájá
ban készült díszes meghívó a Zala
egerszegi Iparos Ifjak Önképző és Be-
tegsegélyző Egyesülete zászlóavatási 
ünnepélyére. Az egyesület tisztviselő
inek - köztük Balassa Benő tanárnak, 
az egyesület elnökének - nyomtatott 
aláírásával. A belső oldalon a program 
ismertetése: március 24-én a vendé
gek fogadása a szentiváni vasútállo
máson, majd ismerkedési est a Zöldfa 
vendéglő nagytermében, 25-én a zász
ló felavatását követően társas ebéd, 

este táncestély a kaszaházi kerthelyi
ségben. 
Zalaegerszeg 
23,7x30,2 cm, 2 lap 
ZML.XI.211 .Takarékpénztári iratok 

251. Táncrend • 1896 
Papír, nyomtatvány. Zalaegerszegen 
megrendezett szilveszteri estély tánc
rendje. Átlyukasztott fedlapját dom
ború nyomású, színes, a betűk felett 
kétoldalt elrendezett rózsacsokor teszi 
elegánssá. Készült Breisach Sámuel 
nyomdájában, Zalaegerszegen. 
Zalaegerszeg 
9x6 cm 
GM.T.76.79. 

Kubus 

252. Kávéskészlet: kanna és cukor
tartó • 20. sz. első fele 
A zalaegerszegi Batthyány utca elején 
álló, 1882-ben alapított egykori 
Kummer kávéház szecessziós kávés
készletének két darabja porcelánból 
készült. Hengeres testük bordázott, a 
bordákat zöld-rózsaszín virágmotívu
mok díszítik. Kiszélesedő peremük 
hullámos, fülük szecessziós vonalve
zetésű, háromszorosan áttört. A ká
véskanna kiöntő csőre enyhén ívelt, 
arany csíkokkal díszített. Fedelük be
tétperemes, kúp alakú, csúcsukon 
szintén kúp alakú leemelő gombbal. A 
porcelánok jelzet nélküliek. 
Zalaegerszeg 
21x8,x9 ill. 10,5x9,5x10,5 cm 
GM.T.83.2.11.1.1-2., 83.2.11.2.1-2. 
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Vegyeskereskedés -
külső falon 

253. Reklámtábla • 20. sz. első fele 
A téglalap alakú, domború, zománco
zott felületű reklámtábla vaslemezből 
készült. Alapszíne tintakék, felirata 
fehér színű. Bal felső sarkában SZI-
VARKAHÜVELY, jobb alsó sarká
ban SZrVARKAPAPÍR, középen át
lósan elhelyezve, folyóírást utánozva 
MODIANO felirat olvasható. A jobb 
alsó sarokban, a tábla peremén elhe
lyezett jelzet szerint a bonyhádi Zo
máncműben készült. 
Zalabaksa 
48x33 cm 
GM.T.86.6.2. 

254. Reklámtábla • 20. sz. első fele 
A téglalap alakú, domború felületű 
reklámtábla vaslemezből készült. Az 
egyik legnagyobb hazai háztartási ve
gyi áru-gyártó, a Kallós - Schmoll cég 
termékét reklámozza. Sárga alapon, 
fekete körben, kék, világoskék és fe
hér körvonalú ábrában fehér betűs fel
irat: SCHMOLL PASTA. Alatta há
rom sorba rendezve: 
CIPŐNEK BŐRRUHÁZATNAK 
BŐRBUTORNAK. A tábla jobb és 
bal felső sarkán a gyártóra vonatkozó 
adatok vannak, de a lepattogzott zo
mánc miatt egy része nem olvasható. 
Zalaegerszeg 
66x49 cm 
GM.T.81.2.1. 

255. Üzlet-portál • 20. sz. eleje 
Fenyőfából készült, zöldre festett por
tál. Bal oldalán üvegezett kirakat, me
lyet belülről lehetett berendezni. A ki
rakat belső oldala mellett befelé, jobb
ra nyíló, kazettás üvegezésű ajtó, fe
lette ma is működő fémredőnnyel. 
Rajta címeres cégjelzés: Korányi Bu
dapest Redőnygyár, a felirat felett cí
mer. Zalaegerszeg egyik utolsó régi 
portálja, az Eötvös utca és a Tompa 
Mihály utca sarkán álló, 19. századi 
lakóépület bontásakor került a múze
umba. Erősen rovarkárosodott, kor
hadt részekkel, többszörösen átfestett 
állapotban, utólag vágott újságbedo-
bóval és macskalyukkal. Az ablakok 
díszlécei pótlások. Tipikus üzletpor
tál, Gerencsér László 1932 és 1948 
között működött Rákóczi úti kereske
désének bejárata is ilyen volt. 
Zalaegerszeg 
255x166-167 cm, 
mélység 78 cm, ajtónál 52 cm. 
GM.T.2002.21.1.1-2. 

256. Reklámtábla • 20. sz. első fele 
Vaslemezből készült, domború, zo
máncozott felületű, téglalap alakú táb
la, a Kallós - Schmoll cég reklámja, 
amelyet országszerte az üzletek, ve
gyeskereskedések portálján, külső és 
belső falán helyeztek el. Kék alapszí
nű, fehér betűs, három sorba rendezett 
felirata: SCHMOLL PASTA ITT 
KAPHATÓ. Bal alsó sarkában cipő
krémes doboz ábrája látható, rajta 
SCHMOLL PASTA MAGYAR 
GYÁRTMÁNY felirattal. 
Zalabaksa 
25x50 cm 
GM.T.80.3.2. 

Kirakatban 

257. Kirakati reklámtábla • 1920-as 
évek 
Téglalap alakú papírkarton Hobé li
kőrt reklámozó színes nyomat: Estélyi 
ruhás nőalak likőrös üvegre hajol. Fel
irat: HOBÉ EREDETI HOBÉ LIKŐR 
CSAK NÉGYSZÖGLETES ÜVEG
BEN VALÓDI. 
Hátoldalán támasztékkal. 
Székesfehérvár 
18,5x24 cm 
MKVM.KT.71.171.1. 

258. Likőrösüveg • 1920-as évek 
Színtelen, hengeres testű, hosszú, ívelt 
nyakú, széles szájperemű öntött üveg. 
Oldalán a váll alatt domború címeráb
rázolás, középen ferdén elhelyezett: 
ZWACK J. ÉS TÁRSA, alul BUDA
PEST felirat látható. 
Zalaegerszeg 
29,2x2,3x7,8 cm 
magántulajdon 

259. Likőrösüveg • 1930-as évek 
Unicum gyomorerősítő likőr. 2 dl-es 
gömbtestű, hengernyakú, vastag falú, 
zöld üvegpalack. Hasán két, 1934-ben 
védjegyként bejegyzett papírcímke: 
vörös alapon arany keresztes kör-, fe
lette UNICUM feliratos szalagcímke. 
Gyártó: Zwack J. és Társai budapesti 
likőrgyára. 
Kisbér 
11x3,5 cm 
MKVM.KT.71.943.1. 
KVÉ.1934.87. 

260. Likőrösüveg • 1935 körül 
Sötétzöld, vastag falú, gömb alakú, 
gyárilag készült likőrös üveg rövid 
nyakkal, egy centis peremmel. Felira
ta három sorban, ovális elrendezés
ben, kidomborodó betűkkel: ZWACK 
J. ÉS TÁRSAI UNICUM BUDA
PEST. Az 1883-ban bejegyzett, a csa
ládi hagyomány szerint П. József által 
elnevezett Unicum gyomorerősítő li
kőr jellegzetes, gömbölyű üvege, kez
dettől fogva ebbe palackozták a kü
lönleges italt. 
Lenti 
19x3x4 cm 
GM.N.82.2.10. 

261. Bonbonosdoboz • 1930-as évek 
Nóra bonbon. Lecsapott sarkú tégla 
alakú papírdoboz, kék alapon fehér 
nyomattal: leveles virágszál, mellette 
balról KOESTLIN, jobbról NÓRA 
felirat. Tervezte Kolozsvary Sándor 
Gyártó: Koestlin L. és Társai R.T. 
győri keksz- és biscuitgyára. 
Győr 
19,8x9x3 cm 
MKVM.KT.71.60.1. 

262. Likőrösüveg • 1920-30-as évek 
Négykaréjos, felfelé szűkülő testű, 
színtelen öntött üveg, rövid nyakkal, 
kiszélesedő, hullámos szájperemmel. 
Egyik karéján alulról felfelé olvasható 
fektetett, domború felirat: ZWACK. 
Címke nélküli. 
Zalaegerszeg 
24,5x5,6x7 cm 
magántulajdon 

263. Likőrösüveg • 1930-as évek 
Extra likőr. Kocka testű, hosszú nya
kú, fél literes, színtelen üvegpalack. 
Piros papírcímkéjén MEGGY EXT
RA LIKŐR BRAUN FÉLE RT. BU
DAPEST felirat. Hetényi László 
keszthelyi vegyeskereskedéséből. 
Keszthely 
19x8,3x8,3 cm 
MKVM.KT.81.221.1. 
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264. Likőrösüveg • 1930-as évek 
2 db. Hubertus likőr. Félliteres, henge
res, rövid nyakú, kiöntőcsőrös, színte
len üvegpalack, nyakán kis oldalfüllel. 
Kék papírcímkéjén szarvasfej, alatta 
ST. HUBERTUS KÜLÖNLEGES 
DESSERT LIKŐR BRAUN TEST
VÉREK RT. BUDAPEST MAGYAR 
GYÁRTMÁNY felirat. Egyiknek vál
lán szív alakú címke, koronán álló, 
szőlőfürtöt tartó griffmadár védjegy
gyei, nyakán szalagcímke a cég alapí
tási évével: BRAUN 1839. A másik
ról hiányzik a váll- és a szalagcímke. 
A Hubertus likőr a legrégebbi hazai li
kőrgyár saját szabadalma volt, melyet 
1904-ben jegyeztettek be. 
Budapest, Zalaegerszeg 
25x2,5x7 cm 
MKVM.KT.74.374.1, GM.T.83.2.6. 

265. Palack • 1910-es évek 
Zöld színű, 2 dl-es öntött palack, hosz-
szú nyakkal, szájperemén széles gyű
rűvel, hátulján BRÁZAY domború 
felirattal, elején kerek papírcímkével, 
rajta félkörívben elrendezett jelzéssel: 
BRÁZAY KÁLMÁN SÓSBOR
SZESZ KÉSZÍTMÉNYE BUDA
PEST. Középen négyemeletes épület 
színes képe látható, rajta Brázay Kál
mán felirattal. Brázay Kálmán nagy
kereskedő által a 19. sz. végén megho
nosított, francia eredetű sósborszesz 
az 1900-as évek elejére a magyar ház
tartások nélkülözhetetlen szerévé vált, 
többek között bedörzsölésre, fájda
lomcsillapításra, fertőtlenítésre hasz
nálták. 
Nagykanizsa 
19,7x2,3x4,8 cm 
TGYM.H.99.1.91. 

266. Likőrösüveg • 1920-30-as évek 
Homorú talpú, téglalap átmetszetű 
színtelen üveg, széles vállal, keskeny 
nyakkal, dupla szájperemmel, elején 
papírcímkével, melyen középen dí
szes kartusban UNICUM LIKŐR
GYÁR BUDAPEST, felette és alatta 
szalagban elhelyezett ALLASH ill. a 
gyár alapítási éve: 1840. MAGYAR 
GYÁRTMÁNY felirat látható. Alján 
jelzet: DREHER ANTAL S. RT. 
Zalaegerszeg 
17,8x2,5x4,8x6,5 cm 
magántulajdon 

267. Teásdoboz« 1930-as évek 
Állóhasáb alakú bádogdoboz színes 
nyomattal. Sárga alapszínű, a perem 
alatt és az alap fölött geometrikus sza
lagdísz, két átellenes oldalán kép: ka-
ravánszeráj előtt dobozokkal felmál

házott elefánt. Fölötte MEINL, alatta 
THRÉÉ STAR /három csillag/ felirat 
és védjegy. Másik két oldalán stilizált 
virágok között MEINL TEA 100 GR. 
NETTÓ jelzet. Forgalmazó: Meinl 
Gyula Kávébehozatali R.T. Budapest. 
Budapest 
6x6x12,2 cm 
MKVM.KT. 86.60.1. 

268. Édességes doboz • 1930-as évek 
Téglalap alakú, leemelhető tetejű fém
doboz. Alapszíne sárga, oldalán is
métlődő, piros-zöld színű, magyaros 
szív- és virágmotívumok, tetején 
szimmetrikus virágminta látható. Fe
delének belső oldalán Franck kávé 
reklám: NEM LUXUS felirattal. 
Zalaegerszeg 
12,5x21,7x7,6 cm 
GM.T.2000.4.1. 

269. Bonbonosdoboz • 1930-as évek 
Téglalap alakú papírdoboz leemelhető 
tetővel, rajta sarkosan elhelyezett, a 
doboz oldalán is megjelenő, szélein 
sárga-kék-piros csíkos szalvétát min
tázó díszítéssel, melynek közepén ka
lapos, krinolinos, virágfüzér felett álló 
nőalak képe látható, felül IMPERIAL, 
alul STÜHMER felirattal övezve. Az 
1868-ban Pesten alapított csokoládé
gyár termékének csomagolása. 
Nagykanizsa 
16,2x24,6x5,4 cm 
TGYM.H.76.1.170. 

270. Édességes doboz • 1920-as évek 
Lapos, kerek bádogdoboz cukrozott 
gyümölcs tárolására, fedelén színes 
nyomat: ablak előtt álló nőalak, a pár
kányon virágok, a táji háttérrel. A fe
dél belsejében fekete nyomat: ELSÓ 
KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR 
R.T. FIRST PRESERVES FACT
ORY OF KECSKEMÉT LTD. KECS
KEMÉT HUNGARY körirat, közé
pen két gyümölcsös ág között címer
pajzs ágaskodó kecskével, felette a 
magyar korona. 
Budapest 
2,3x10x10 cm 
MKVM.KT.86.74.1.1-2. 

271. Rumosüveg • 1930-as évek 
Zöld színű öntött üveg hengeres test
tel, ívelt nyakkal, oldalán fehér alapon 
színes címkével. Rajta baloldalon hor
gony, jobbra lenn kétárbocos vitorlás 
hajó, felette JAMAIKA RUM, alatta 
QUALITÉ SUPÉRIEURE felirat, 
ismeretlen 
28x3x7,5 cm 
GM.T.leltározatlan 

272. Cigarettapapír doboza • 1920-
as évek 
Kartonpapírból készült, leemelhető te
tejű doboz cigarettapapír tárolására. A 
doboz fedelének felirata: MODIANO 
CLUB SPÉCIALITÉ MODIANO. 
Közepén kör alakú kép, amely cigaret
tázó, újságot olvasó férfit ábrázol. 
Bucsuszentlászló 
22x15x4 cm 
magántulajdon 

273. Szivarkahüvelyt tartó doboz 
1940-es évek 
Kartonból készült, téglalap alakú, le
emelhető tetejű doboz. Alja piszkosfe
hér színű, fedele piros, felső részén sö
tétbarnába hajló. Élei és szegélyei ok
kersárga színűek. Oldalak felirata: 
PARAFAS DIADAL SZIVARKA-
HÜVELYGYÁR RT BUDAPEST, V. 
VÁCI-ÚT 48/E. Tetején háromszög 
alakú kivágás van, melyet átlátszó ce
lofánnal vontak be, így látszik a doboz 
tartalma: egymástól kartonlappal elvá
lasztott oszlopban találhatók az üres, 
dohány nélküli szivarkahüvelyek. 
Zalaegerszeg, Jánkahegy 
14,5x9,5x3,5 cm 
GM.T.80.60.2. 

274. Dohánytartó doboz 
20. sz. eleje 
Pléhből készült, nyitható fedelű, tégla
lap alakú doboz, sarkai lekerekítettek. 
Színe aranysárga, teteje piros, ennek 
szélén magyaros motívumú díszítés 
fut körbe. Bal felső sarkában cser és 
olajággal övezett koronás címer, alatta 
rövid, görbe szárú pipa látható. Felira
ta: MAGY. KIR. DOHÁNY-JÖVE
DÉK GENTRY RÖVID PIPÁBA 
VALÓ DOHÁNY. A két hosszabbik 
oldalán két-két szellőzőlyuk található. 
Zalaegerszeg 
10x7x2 cm 
GM.T.76.4.1. 

275. Kakaósdoboz • 1930-as évek 
Stühmer kakaó. 1 kg-os kiszerelésű, 
hengeres bádogdoboz színes nyomat
tal: bordó alapon hollandi ruhás lány, 
kezében tálca kakaós csészékkel. Fönt 
STÜHMER, lent KAKAÓ felirat. 
Gyártó: Stühmer Csokoládégyár Bu
dapest. 
Budapest 
19,5x12,2x12,2 cm 
MKVM.KT.73.238.1-1.2. 

276. Teásdoboz • 1930-as évek 
India Special tea. 10 dkg-os kiszerelé
sű, álló hasáb formájú bádogdoboz, 
piros alapon fekete nyomattal: ME-
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INL INDIA SPECIAL felirat és 
„páva" védjegy. Forgalmazó: Meinl 
Gyula Kávébehozatali R.T. Budapest. 
Budapest 
6x6x12 cm 
MKVM. KT.97.36.1. 

277. Paprikásdoboz • 1930-as évek 
Kocka alakú, lekerekített sarkú, egyik 
éle mentén nyitható tetejű, színes nyo
matos pléhdoboz. Tetején a cser- és 
babérág övezte koronás magyar címer 
látható, oldalának szemben lévő lapjai 
azonos díszítésűek. Egyiken három, 
nemzetiszínű szalaggal összekötött pi
ros paprika látható, másikon magyar, 
német és francia nyelvű felirat: ÁL
LAMILAG ELLENŐRZÖTT ÉS GA
RANTÁLT MAGYAR ÉDES NE
MES PAPRIKA. 2 db. 
Zalaegerszeg 
6,9x6,9x7 cm Ш. 8,2x8,2x8,7 cm 
magántulajdon 

278. Likőrösüveg • 1930 körül 
Cacao likőr. Álló hasáb formájú, szín
telen üvegpalack, rövid hengeres 
nyakkal. Papírcímkéjén védjegy (ba
bérkoszorúban bigát hajtó, ruhátlan 
férfi, bal kezében magasra tartott likő
rös üveggel), alatta CACAO 
GSCHWINDT FÉLE GYÁR RT. BU
DAPESTEN MAGYAR GYÁRT
MÁNY felirat. 
Budapest 
7x7x22,5 cm 
MKVM.KT.98.127.1. 

279. Csokoládésdoboz 
1930-as évek 
ABC-könyv csokoládé. Lapos könyv
doboz, piros alapon színes nyomattal: 
hátitáskás iskolás leány KOESTLIN 
ABC-KÖNYV felirattal. Gyártó: 
Koestlin L. és Társai R.T. győri 
keksz-és biscuitgyára. 
Győr 
12x21,7x1,2 cm 
MKVM.KT.71.61.3. 

280. Kávésdoboz • 1930-as évek 
Franck cikóriakávé. 1/6 kilogrammos, 
téglatest alakú, barna alapon kék-fehér 
nyomatos, bontatlan papírdoboz. Fe
dőlapján FRANCK CIKÓRIAKÁVÉ 
felirat, alatta kávédaráló sematikus 
rajza. A dobozborítót védjegyként je
gyezték be Franck Henrik Fiai buda
pesti pótkávégyára részére, 1931-ben. 
Budapest 
13,2x9x3cm 
MKVM.Á.1014. 
KVÉ. 1931.140. 

Vegyesboltban 

281. Lámpabura foglalattal • 1930 
körül 
Préselt bádoglemezből készített, cson
ka kúp alakú, zománcozott bura, közé
pen peremelt lyukkal. Felül zöld, belül 
fehér, pereme fekete. A burához csa
varmenettel ellátott porcelán foglalat 
csatlakozik, melynek külső pereme ro
vátkolt, zománcozott. A lámpa felső 
részén kis, fekete, műanyag kapcsoló
gomb található. 
Zalaegerszeg 
26 cm 
GM.T.89.4.25.1-4. 

Falon 

282. Szappan-árlap 
1938. június 20. 
Papír, nyomtatvány. A budapesti 
Hutter és Lever Rt. Szappan-árlapja. 
Zalabaksa 
23x13 cm 
GM.T.89.5.14. 

283. Reklámtábla • 1930-as évek 
Nagykőrösi barackpálinka. Téglalap 
alakú papírkarton, kék alapon színes 
nyomattal: pálinkásüveg, fölötte 
GSCHWINDT, alatta NAGYKŐRÖ
SI BARACK PÁLINKA felirat. 
Budapest 
31x46 cm 
MKVM.KT.71.202.1. 

284. Rövidárutartó szekrényke 
1930-as évek 
Tégla alakú, barnára politúrozott fa-
szekrényke négy fiókkal. A szekrény 
tetején a MEZ RT. nagyatádi cérna
gyára cérnaorsót ábrázoló védjegye, a 
fiókokon MEZ és TRITON felirat. 
Budapest 
37x19x30 cm 
MKVM.KT.71.904.1. 
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Szekrénykében 

285. Cérnaspulni varrófonállal 
1930-as évek 
Natúr színű puhafából esztergált, vé
gein kúpszerű, közepén hengeres orsó. 
Közepe hosszanti irányban keresztül-
fúrt, hogy a varrógépre lehessen he
lyezni. Rajta kevés fehér színű 
COATS lánccérna van. Mindkét olda
lán színes feliratú kör alakú címke, 
egyik felirata: GYÁRTJA AZ ELSŐ 
MAGYAR CÉRNAGYÁR R.T. ÚJ
PEST. Másik oldalé: COATS LÁNC
CÉRNA 1000 YARD NÉGYÁGÚ. 
KIVÁLÓAN ALKALMAS IPARI 
CÉLOKRA. 
Zalaegerszeg 
4,8x3,7 cm 
GM.T.82.16.4. 

286. Cérnaspulni varrófonállal 
1930-as évek 
Barnás színű puhafából esztergált orsó 
fehér CLARK horgonycérnával. Kö
zepe hosszanti irányban keresztülfürt, 
hogy a varrógépbe lehessen helyezni. 
Mindkét oldalán kör alakú címke. A 
zöld színű felirata: CLARK HOR
GONY CÉRNA, a fehéré: GYÁRTJA 
AZ ANGOL-MAGYAR CÉRNA
GYÁR R.T. ÚJPEST. Mindkét címke 
közepén a gyár védjegye, egy horgony 
látható. 
Zalaegerszeg 
3,2x2,8 cm 
GM.T.82.16.5. 

287. Farkasfog • 1940-es évek 
Kartonra tekert, piros színű, mindkét 
oldalán fogazott szalag, ruhák díszíté
sére. 
Zalaegerszeg 
16x9 cm 
GM.T.96.2.25. 

288. Farkasfog • 1940-es évek 
Kartonlapra tekert, zöld színű, mind
két oldalán fogazott szalag, ruhák dí
szítésére. 
Zalaegerszeg 
16x9 cm 
GM.T.96.2.26. 

289. Inggombok • 1940-es évek 
Fekete színű kartonlapra ráöltött, kis 
méretű, kétlyukú, gyöngyház színű, 
szaruból készített gombok, összesen 
hat sorban tizenhárom darab. 
Zalaegerszeg 
17x8,2 cm 
GM.T.96.2.24. 

290. Inggombok • 1940-es évek 
Ezüstszínű kartonlapra ráöltött, 
gyöngyház színű, szaruból készült, 
négylyukú, kis méretű gombok. 
Zalaegerszeg 
7,5x5 cm 
GM.T.96.2.23. 

Pulton 

291. Cukorkásüveg • 1930 körül 
Színtelen, hasáb alakú, öntött üveg le
kerekített élekkel. Tömzsi nyaka felfe
lé hajlik, öblös szájának pereme matt. 
Ebbe egyszerű, matt szélű tető illesz
kedik, gomba alakú fogóval. Vegyes
kereskedések jellegzetes berendezési 
tárgya. 3 db. 
Pusztaszentlászló 
27x13,5x13x9,5 cm 
GM.T.2001.4.1, 2001.4.3, 2001.4.4. 

292. Sajttál • 1930-as évek 
Lapos, kerek, fehér keménycserép tál, 
sajtbúra alátétje. 
Békéscsaba 
3x33 cm 
MKVM.KT.72.342.1. 

293. Sajttál burája • 1930 körül 
Színtelen, fújt üveg, egyenes falú, le
kerekített tetővel, gömb alakú fogan
tyúval. Gerencsér László egykori 
(1932-1948) vegyeskereskedésének 
berendezéséből. 
Zalaegerszeg 
20x20,5 cm 
magántulajdon 

294. Mérce • 1930 körül 
Sárgarézből készült, fél deciliter űrtar
talmú bolti mérőeszköz. Teste henge
res, talpa és szájpereme tagolt, gyűrű
vel megerősített. Szájpereméből kiin
duló, ívelt füle a mérce hasán végző
dik. Oldalán „005 L", a fülén ,Д" vé
sett jel látható. 
ismeretlen 
5,2x3,8x3,8 cm 
GM.T.89.14.1. 

295. Mérce • 1940-es évek 
Alumíniumból készült, hengeres testű, 
egyfülű, visszahajtott szájperemű mé
rőeszköz, oldalán bevésett űrtartalom
jelzéssel: 1 dl. 
Hottó 
6,5x4,5x4,5 cm 
GM.T.86.5.27. 

296. Mérce • 1940-es évek 
Alumíniumból készült, hengeres testű, 
visszahajtott szájperemű, egyfülű mé
rőedény, oldalán bevésett űrtartalom

jelzés: 5 dl, fülén cégjelzés: SIGG. 
R.T. BUDAPEST. 
Zalaegerszeg 
14,5x7,3x7,5 cm 
GM.T.2000.2.17. 

297. Bevásárló könyvecske • 1930-as 
évek 
Zöldes színű, márványpapír borítású, 
piros-kék vonalas füzet bevásárlás
hoz. 
Nagykanizsa 
16,9x9,7 cm 
GM.T.2002.10.1. 

298. Gyors átszámító • 1926 
Kettéhajtott, kis ablakokkal ellátott, 
zöld színű kartonlap között hat csúsz
tatható papírsín számokkal. Felirata: 
Gyors átszámító koronáról pengőre, 
pengőről koronára. Szerkesztette: Far
kas Pál. A Pátria nyomda kiadása. 
Zalaegerszeg 
16,5x7,5 cm 
GM.T.88.27.1. 

299. Pénztári üvegtálca • 1930-as 
évek 
Hatszögletű, két szemközti oldalán la
posra kiképzett peremű, gyári, öntött 
üvegtermék. Homorú aljára ragasztva 
cigarettapapír reklámja látható: két 
emberalak egy nagyméretű cigarettá
val, alatta SENATOR felirattal. 
Zalabaksa 
23x20x4 cm 
GM.T.80.3.8. 

300. Bankjegy • 1930 
Százpengős papírpénz. Tervezte 
Jaschik Álmos. Előlapján Mantegna: 
Mátyás király arcképe, hátoldalán a 
budai királyi vár látható. Magas- és 
réznyomó eljárással készült. 2 db. 
Zalaegerszeg 
17,6x9,1 cm 
GM.T.leltározatlan 
Rádóczy-Tasnádi 1992, 270. 

301. Bankjegy • 1936 
Tízpengős papírpénz. Tervezte Hor
váth Endre. Előlapján női portré és a 
„Magyarok Nagyasszonya" ábrázolá
sa, hátlapján Stróbl Alajos: Szent Ist
ván lovas szobra látható. Magas- és 
réznyomó eljárással készült. 2 db 
Zalaegerszeg 
15,9x7 cm 
GM.T.leltározatlan 
Rádóczy-Tasnádi 1992, 296. 
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302. Számolócédulák • 1930-as évek 
Papír, nyomtatvány. Bolti számolócé
dulák, egyik oldalukon a „Vesta" ci
pőkrém reklámjával. 
Zalabaksa 
6,5x14 cm 
GM.T.81.143.2.1-11. 

303. Számolócédulák • 1930-as évek 
Papír, nyomtatvány. Bolti számolócé
dulák, egyik oldalukon a „Nóra" mo
sópor reklámjával. 11 db. 
Nagykanizsa 
7,2x12 cm 
GM.T.2002.8.2. 

304. Számolócédulák • 1930-as évek 
Papír, nyomtatvány. Bolti számolócé
dulák, egyik oldalukon a Schmoll 
pasta cipőkrém reklámjával. 16 db. 
Nagykanizsa 
6,4x14,5 cm 
GM.T.2002.8.3. 

305. Kétkarú mérleg • 1930-as évek 
Sarkainál négy ívelt fémlábon álló, 
kék zománccal fedett, téglatest alakú, 
kéttányéros öntöttvas mérleg, 10 kg-ig 
hitelesítve. Oldalán a gyártó cég fém 
emblémája: MÁGUS, BPEST 10 KG 
felirattal. Egyensúly-mutatói koronás 
hattyúnyakat formáznak, tányérjai 
sárgarézből készültek, peremük kifelé 
hajló. 
Zalaegerszeg 
52x29x21 cm, tányérok 3-5,5x21 cm 
GM.T.96.2.10.1-3. 

306. Súlysorozat • 1930-as évek 
A kétkarú mérleghez tartozó, sárga
rézből készült, gombfogós súlysorozat 
darabjai: 1 db 20 dkg-os, 2 db 10 dkg-
os, 1 db 5 dkg-os és 1 db 2 dkg-os. Te
tejükön a súlyegység jelzése, valamint 
a hitelesítések dátuma: 1938, 1940, 
1942, 1944, 1948 látható. 
Zalaegerszeg 
3,1-1,5x3,8-2 cm 
GM.T.96.2.13.1-5. 

307. Kávédaráló • 1920-as évek 
Öntöttvas daráló bádogfiókkai, gömb
formájú garattal, magas, fafogantyús 
hajtókarral. Vállán öntött, domború 
WIENER INDUSTRIE felirat. 
Debrecen 
23,5x20x36 cm 
MKVM.KT.71.1088.1. 

Padlón 

308. Dreher kekszes doboz 
1930-40 körül 
Kerekre formált, rétegelt lemez, alján 
és közepén két, anyagából készült ab
roncs erősíti. Oldalán keretben, festett 
felirat: EGYÜNK DREHER KEK
SZET. Gyári göngyöleg. A Dreher 
cég nemcsak sörgyártással foglalko
zott, hanem 1923-ban létrehozta a 
Dreher és Maul Kakaó- és Csokoládé-
gyárát, ott készült a híres keksz. 
Zalaegerszeg 
80x40 cm 
GM.T.99.19.9. 

309. Mázsa • 1930-as évek 
Fából készült, kovácsoltvas alkatré
szekkel ellátott, Gránát védjegyű, kis
méretű, zöldre festett bolti mázsáló, 
láncon függő, négyzet alakú súlytartó
val, 50 kg-ig hitelesítve. Gerencsér 
László egykori zalaegerszegi, a Rákó
czi utca sarkán állt fűszer- és gyarmat
árú kereskedéséből származik. 
Zalaegerszeg 
58x34x55 cm 
GM.T.2000.2.7. 

310. Mérlegsúlyok • 1930-as évek 
2 db hengeres testű, öntöttvasból ké
szült, felül gombfogós, 1 kg-os súly, 
oldalán a súlyegység jelzésével, alján 
ólommag betéttel, rajta elmosódott hi
telesítő pecséttel. 
Zalaegerszeg 
8,5x5,5 cm 
GM.T.96.2.11.1-2. 

311. Mérlegsúlyok • 1930-40-es 
évek 
Öntöttvasból készített, gombfogós, 50 
dkg-os súlyok, oldalukon a súlyegy
ség jelzésével. Aljuk hitelesítő pecsét
tel ellátott. 2 db. 
Zalaegerszeg 
6,5x4,5 cm 
GM.T.96.2.12.2-3. 

Belső polcon 

312. Kávésdoboz • 1930 körül 
Kocka alakú bádogdoboz. Oldalain 

zöldes háttér előtt fekete árnykép: 
gyermek (Piroska?) farkassal. Gyártó: 
Franck Henrik Fiai Pótkávégyára, Bu
dapest. 
Budapest 
9,7x9,2x9,2 cm 
MKVM.KT.78.363.1. 

313. Kakaósdoboz • 1930-as évek 
Színes nyomatos, 1 kg-os kiszerelésű, 
hengeres bádogdoboz, leemelhető te
tővel. Oldalán bordó alapon hollandi 
ruhás lány, kezében tálca kakaós csé
székkel. Felette STÜHMER, alatta 
KAKAÓ felirattal. Gyártó: Stühmer 
Csokoládégyár, Budapest. 
Zalaegerszeg 
15,8x9,5x9,7 cm 
magántulajdon 

314. Kávésdoboz • 1930-as évek 
Szent István cikóriakávé. Téglatest 
alakú, gömbölyített sarkú bádogdoboz 
színes nyomattal, vörös alapszínnel. 
Tagolt fedelén vázában hóvirág és ki
kerics, oldalain a perem alatt arany-fe
kete színezésű geometrikus szegély 
fut végig. Gyártó: Kőbányai Polgári 
Serfőző és Szent István Tápszermű
vek R.T. 
Budapest 
20,2x13,2x9 cm 
MKVM.KT.97.21.1. 

315. Tárolódoboz • 1930-40-es évek 
Barna színű, leemelhető tetejű, felirat 
és címke nélküli papírdoboz. 
Nagykanizsa 
27,2x18,5x8 cm 
TGYM.leltározatlan 

316. Kakaósdoboz • 1930-as évek 
Sárgás-barna alapszínű, hengeres tes
tű, nyomatos pléhdoboz, leemelhető 
tetővel, oldalán kartusba foglalt fel
irattal: MEINL CSALÁDI 
KAKAÓ FELTÁRT 1 KG. GYÁRT
JA: MEINL GYULA R.T. KAKAÓ 
ÉS CSOKOLÁDÉGYÁRA BUDA
PEST. 
Zalaegerszeg 
17,7x9,5x9,7 cm 
magántulajdon 

317. Kávésdoboz • 1930-as évek 
Álló hasáb alakú, 0,5 kg kiszerelésű 
bádogdoboz, vajszínű alapon kék nyo
mattal. Három oldalán és a fedelén 
védjegy: Kneipp Sebestyén arcképe 
KATHREINER KNEIPP MALÁTA-
KÁVÉ, alatta koronás magyar címer 
MAGYAR GYÁRTMÁNY felirattal. 
1933-ban jegyezték be Franck Henrik 
Fiai budapesti pótkávégyára részére. 
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A doboz negyedik oldalán főzési uta
sítás. 2 db. 
Budapest 
10,2x10,2x17,6 cm 
MKVM.KT.77.14.1, GM.T.92.16.42 
KVÉ. 1933.33. 

318. Cukorkásdoboz • 1930-as évek 
Sárga alapszínű, hengeres testű, nyo
matos pléhdoboz, leemelhető tetővel. 
Oldalán középen Szent István ábrázo
lás, körülötte felirat: VALÓDI 
SZENT ISTVÁN CUKORKÁK A 
KŐBÁNYAI POLGÁRI SERFŐZŐ 
ÉS SZENT ISTVÁN TÁPSZERMŰ
VEK R.T.CUKORKAGYÁRÁBÓL. 
Zalaegerszeg 
17,9x9,5x9,8 cm 
magántulajdon 

319. Bádogdoboz • 1930-as évek 
Hengeres testű, leemelhető fedelű fű
szertartó. Alapszíne narancssárga, fel
irata és ábrái fekete, sárga és aranyszí-
nűek. Oldalán kötényes nő alak látha
tó, bal kezében sótartóval, jobb kezé
ben tálcával. Felirata: LUCULLUS 
KRISTÁLY SÓ. Másik oldalán leírás 
olvasható a só tulajdonságairól. 
Zalaegerszeg 
13,7x8,8 cm 
GM.T.98.23.1.1-2. 

320. Süteményesdoboz • 1930-as 
évek 
Koestlin teasütemény. Téglatest alakú 
papírdoboz, fehér alapon arany szín
nel nyomott, tapétamintás, a 
KOESTLIN szóból és levelekből al
kotott borítóval. Gyártó: Koestlin L. 
és Társai R.T. győri keksz- és 
biscuitgyára. 
Győr 
24,7x17,6x7,6 cm 
MKVM.KT.71.60.4. 

321. Süteményesdoboz • 1940 körül 
Dreher teasütemény. Téglatest alakú 
papírdoboz, kék alapszínen fehér nyo
mattal: a fedélen átlósan elhelyezett 
csipkeszalag, mellette DREHER fel
irat. Gyártó: Dreher Maul Kakaó-és 
Csokoládégyár R.T. Budapest. 
Csopak 
24,5x15,5x6 cm 
MKVM.KT.78.172.1.1-2. 

322. Karamellásdoboz • 1930 körül 
Stollwerck Tejkaramella. Téglatest 
alakú papírdoboz színes nyomattal. 
Alapszíne zöld-sárga-vörös, fedélén 
kék zsánerkép: alpesi táj tehenet legel
tető fiúcskával. Mellette felirat: 
STOLLWERCK TEJSZÍNKARA-

MELLAK TAPDÚSAK ÉS KITŰNŐ 
IZÜEK. A dobozborító védjegyként 
bejegyezve 1925-ben. Gyártó: 
Stollwerck Testvérek R.T. budapesti 
csokoládégyára. 
Lajosmizse 
20x16x5 cm 
MKVM.KT.73.106.1. 

323. Bonbonosdoboz • 1930 körül 
Ninon bonbon. Téglatest alakú, sötét
kék papírdoboz színes nyomattal. A 
fedőlapot és az oldalakat szalagdísz 
szegélyezi. A fedél közepén szalagfo-
nat rózsabimbókkal, közepén 
STÜHMER felirat. A fedél két hosz-
szanti oldalán NINON márkanév. 
Gyártó: Stúhmer Csokoládégyár Bu
dapest. 
Budapest 
18x13x1,5 cm 
MKVM.KT.80.108.1.1-2. 

324. Borosüveg» 1935 
Hengeres testű, 1 liter űrtartalmú sö
tétzöld üveg, (eredetileg Petánci vizet 
árultak benne), talpán enyhe bemélye
dés, válla szűk nyakban folytatódik, 
szájpereme alatt gyűrű. Az üvegek ol
dalán az eredetiről számítógépes eljá
rással másolt címke, rajta BURGUN
DI VÖRÖS GERENCSÉR LÁSZLÓ 
FŰSZER- ÉS GYARMATÁRU KE
RESKEDŐ ZALAEGERSZEG fel
irattal. 8 db. 
Zalaegerszeg 
30x2,5x9,5 cm 
GM.T.2000.8.8 

324. 
325. Borosüveg« 1935 
Hengeres testű, 1 liter űrtartalmú, sö
tétzöld üvegpalack, (eredetileg 
Petánci vizet árultak benne), talpán 
enyhe bemélyedés, válla szűk, rövid 
nyakban folytatódik, szájpereme alatt 
gyűrű. Az üveg oldalán az eredetiről 
számítógépes eljárással másolt címke, 
rajta ASZTALI FEHÉR BOR GE
RENCSÉR LÁSZLÓ FŰSZER- ÉS 
GYARMATÁRU KERESKEDŐ ZA
LAEGERSZEG felirattal. 
Zalaegerszeg 
30x2,5x9,5 cm 
GM.T.2000.8.2. 

326. Cukorkásüveg • 1930-as évek 
Gömb testű, színtelen üveg egyenesre 
kiképzett aljjal és fölfelé kissé öblösö-
dő, perem nélküli nyakkal, melynek 
belső felülete matt, a külsőn maratott 
felirat: STÜHMER. Teteje egybefújt, 
üreges belsejű, gomba alakú, az üveg 
nyakába dugószerűen illeszkedő olda
la matt. Gerencsér László kereskedé
sében használták. 
Zalaegerszeg 
23x8x8 cm 
magántulajdon 

327. Cukorkásüveg • 1930-as évek 
Színtelen öntött üveg, formája lesarkí
tott, négyzet alapú hasáb, csapott vál
lakkal, hengeres nyakkal, peremelt 
szájjal. Aljában kör alakú bemélyedés. 
Kupakja nyolcszög alakú, tagolt felü
letű, virágot imitáló csúcsos végző
déssel. Az üveg nyakának egy része és 
a dugó is matt felületű. Gerencsér 
László üzletének felszereléséhez tar
tozott. 
Zalaegerszeg 
27x7x9,7x9,7 cm 
magántulajdon 

328. Ventilátor • 1940-es évek 
Az Orion márkájú, magyar gyártmá
nyú asztali ventilátor elől két, mű
anyagból készült, gömb formájú lábon 
áll, hátsó kitámasztója állítható. Négy 
alumínium lapátja előtt körbe foglalt, 
sárga színűre festett, fémhuzalból ké
szített, tulipánt mintázó védőrács van, 
melynek közepén a gyártó emblémája 
látható. Motorja fémtokba foglalt, raj
ta márkajelzéssel és 110V és 28 W. 
felirattal. Vezetéke gumival bevont. 
Gulás István egykori zalaegerszegi 
festék és háztartási vegyiáru kereske-

192 



ZALAEGERSZEG 

dő üzletében használták. 
Zalaegerszeg 
22 cm 
GM.T.92.16.45. 

329. Kenyereskosár • 1940 körül 
Téglalap alakú, fűzvesszőből font ko
sár, melynek rövidebb oldalai lejte
nek, pereme fonatosan eldolgozott. 
Pékáru tárolására használták. 
Pusztaszentlászló 
52,5x39x20 cm 
GM.T.2001.4.7. 

330. Kenyérruha • 1930 körül 
Háziszőttes, fehérített lenvászon, két 
vége visszahajtással beszegve. Felette 
keskeny, piros, szövött csík. 
Nyőgér 
66x66 cm 
GM.T.79.32.7. 

331. Kávésdoboz • 1930-as évek 
Pléhlemezből készített, hasáb alakú 
doboz, egyik oldalán nyitható fedéllel. 
Barna és arany színekkel festett, mind 
a négy oldalán babafej ábrája látható. 
Fedelének belső oldalán a FRANK 
kávé reklámja olvasható. 
Bucsuszentlászló 
10x9x9 cm 
GM.T.81.51.28. 

332. Cigarettapapír doboza • 1920-
as évek 
Ugyanolyan, mint a 273. 
22x15x4 cm 
GM.T.81.51.22. 

333. Csomagoló tasak • 1930-as évek 
SALAKÁLI sütőpor csomagoló ta
sakja. Gyártó: Práger Sándor és Társai 
Gyógy- és Vegyiáruanyag Kereske
dés, Budapest. 
Zalaegerszeg 
8x10,5 cm 
GM.T.81.165.1. 

334. Cukorkás zacskó» 1930-as évek 
Áttetsző, csomagolópapírból hajtoga
tott, ragasztott tasak a nagykanizsai 
Klein cukorkagyárban gyártott EZER
JÓ köhögés elleni cukorka csomago
lására. Mindkét oldalán az édesség 
reklámjával. 
Zalaegerszeg 
9,1x14,4 cm 
GM.T.2002.9.1. 

335. Liszteszsák • 20. sz. 
2,5 cm-es csíkokban halszálka mintá
sán, sávolyszövéssel készült, fehér 
színű, vegyes alapanyagból (felvető 
kenderfonallal és pamut beverővel) 

szőtt, kézzel összevarrott liszteszsák 
középen két, 7 mm széles, kék színű, 
hosszanti csíkkal. 
Ismeretlen 
116x47 cm 
GM.N.2000.3.1. 

336. Bolti kanál» 1930-as évek 
Puhafából faragott, nyújtottan tojás
dad alakú bolti kimérő eszköz, melyet 
a vegyeskereskedésekben használtak. 
Alja gömbölyített, nyele egyenes, a la
páttal egybefaragott. 
Bucsuszentlászló 
32x11 cm 
GM.T.81.51.24. 

337. Tárolóüveg • 1920-30-as évek 
Nagyméretű, sötétzöld színű, henge
res testű, gömbölyű vállú, rövid nyakú 
üveg, oldalán domború HUTTER 
INELSBACHER PTUJ felirattal, 
szájpereme körül széles gyűrűvel. 
Hagyárosbörönd 
29x2x10 cm 
GM.T.2002.5.2. 

Külső polcon 

338. Halasüveg • 1900 körül 
Formába öntött színtelen üveg, ruszli 
tárolására. Széles, hasas, rövid nyakú, 
szája szélén szalagszerű gyűrű látható. 
Oldalán oválisán elhelyezett domború 
felirat: WELLEMINSKY ÉS 
GOTTLIEB ADRIA RT. BUDA
PEST - DEBRECEN. A felirat alatt 
védjegyként egy, két hallal körülfo
gott hétágú korona látható. 
Zalaegerszeg 
16x15,5 cm 
GM.T.80.57.1. 

339. Halasüveg • 20. század eleje 
Színtelen, formába öntött, öblös rusz-
lis üveg. Közepén babérkoszorúval 
övezett koronás magyar címer, alatta 
és felette domború felirat: WAR-
HANEK С BUDAPEST. Hátoldalán 
színes címke maradványa látható, áb
rája: körbe rajzolt három összefonó
dott hal CW monogrammal, valamint 
angyalok koronás címerrel. Felirata: 
BUDAPEST KONZUMÁRU TÖRV. 
VÉDVE. 
Zalaegerszeg 
17x15,5 cm 
GM.T.88.4.1. 

340. Paprikásdoboz • 1930-as évek 
Bádoglemezből hajlított, nagyméretű, 
kocka alakú, nyomatos paprikásdo
boz. Fedele két pánttal nyitható. Két-
két oldalán azonos színes reklámok. 

Egyiken magyaros viseletbe öltözött, 
kezében paprikafüzért tartó leány, fel
irata: FŰSZEREK GYÖNGYE, felet
te és alatta: SZEREDAI FÉLE SZE
GEDI ÉDESNEMES CSEMEGE 
PAPRIKA. Másik oldalán koronás-le
veles paprika, két oldalán földgömb
bel, egyikről a másikra ugró fekete ár
nyakkal. A korona felirata: 
HUNGARIAN PAPRIKA THE 
KING OF ALL. Alul: TRADE 
MARK SZEREDA JÓZSEF PAPRI
KA EXPORT SZEGED. Fedelén kör
ben nemzetiszínű szalaggal övezett 
paprikafüzér, benne színes ábra: ko
szorút tartó tömeg ünnepli az oltárra 
emelt szegedi paprikát. A dobozt ké
szítette: MARX ÉS GROSSMANN 
BUDAPEST-en. 
Bucsuszentlászló 
18x25 cm 
GM.T.81.51.27. 

341. Kakaósdoboz • 1930-as évek 
Jáva kakaó. Fél kilogramm kiszerelé
sű, hengeres bádogdoboz színes nyo
mattal. Barna alapon stilizált virágok 
között BOON JÁVA KAKAÓ felirat. 
A palást alján cégjelzés: BOON J.W. 
és Tsa RT. Budapest-Wormerveer-
Hollandia. 
Budapest 
24x11 cm 
MKVM. KT. 85.134.1.1-2. 

342. Teásdoboz • 1930-as évek 
Kocka alakú bádogdoboz, egyik olda
la mentén nyitható fedéllel, a fedél 
elején nyitógombbal. Zöld-arany
fekete színű, szemben lévő oldalain 
azonos ábrák: japán hölgyek teás csé
szével, ill. ülő férfit teával kínáló 
hölgy. 
Zalaegerszeg 
14,3x14,5x16 cm 
GM.N.79.11.14. 

343. Teásdoboz • 1920-as évek 
Nagy méretű, kocka alakú, bádogle
mezből készült doboz. Fedele két 
csuklópánttal nyitható. Díszítése kele
ties, szecessziós. Két szemben lévő ol
dalának azonos az ábrája: japán hölgy, 
kezében tálca, rajta teáskanna látható. 
Elülső oldalán felirat: GOLD
SCHMIED ARANY VÉDJEGYŰ 
TEA. 
Zalaegerszeg 
24x24 cm 
GM.T.81.71.1. 

344. Vizes üveg • 1935 
Hengeres testű, sötétzöld öntött üveg, 
talpán enyhe bemélyedés, válla szűk 

193 



7. TEREM 

nyakban folytatódik, szájpereme alatt 
gyűrű. Két üvegen eredeti Petánci vi
zes címke található, a többin az erede
tiről számítógéppel készített másolat 
van. Felirata felül: TERMÉSZETES 
PETÁNCI SZÉNSAVAS GYÓGY-
ÉS BORVÍZ Középen: Főelárusító 
hely: Petánci gyógy- és borforrások 
főraktára: Muraszombat. Magyaror
szágon a forgalomba hozatal 1935. Ш. 
hó 8-án 257448/1933 XV. B.M.sz. 
alatt engedélyezve. Alul: TULAJDO
NOS: VOGLER JÓZSEF ÉS JÁNOS 
CÉG PETÁNC. PETANZER QUEL
LE UNTERSTEIERMARK. Jobb ol
dalon a víz összetételére vonatkozó 
információk, a balon felhasználási ja
vaslat olvasható. 8 db. A 19. század 
végén felfedezett savanyúvizet kez
detben parasztszekereken, spenite-
reken, később vasúton - szénával bé
lelt rekeszekben - szállították az 1920 
után Jugoszláviához kerülő szlovén 
Petáncról. Kereskedelmének a szikvíz 
gyártás elterjedése vetett véget. 
Zalaegerszeg 
30x9,5 cm 
GM.T.2000.8.2. 
Pintér 1987, 215-223. 

345. Likőrösüveg • 1930-as évek 
Hubertus likőr. Uo. mint a 265. 
Nagykanizsa 
TGYM.H.99.1.75. 

346. Likőrösüveg 
Extra likőr. Uo. mint a 263. 
Zalaegerszeg 
magántulajdon 

347. Palack • 1910-es évek 
Zöld színű, 2 dl-es, sósborszeszes, for
mába fújt palack hosszú nyakkal, száj-
peremén széles gyűrűvel, oldalán 
domború felirattal: BRÁZAY KÁL
MÁN NAGYKERESKEDŐ BUDA
PESTEN. 
Nagykanizsa 
19,7x2,3x4,8 cm 
TGYM.H.99.1.91. 

348. Sósborszeszes üveg • 1910-40-
es évek 
Különböző színű - színtelen, halvány-
és sötétzöld - és méretű, homorú talpú, 
hengeres testű, hosszú nyakú, széles 
szájperemű öntött üvegek, közülük 
nyolc db ovális, felül ívelt címkével, 
Diána Sósborszesz felirattal, négy db 
címke nélküli, közülük három db 
ERÉNYI DIANA SÓSBORSZESZ, 1 
db DR. NOSEDA domború feliratos. 
A mentolos ízű Diána sósborszeszt 
Erényi Béla gyógyszerész szabadal

maztatta 1907-ben. 
Zala megye 
11-13x1,3-1,7x3-3,5 cm 
GM.T.88.9.2-5, ill. leltározatlan 

349. Ásványvizes üveg • 1930-as 
évek 
Kék színű, nyolcszögletű, lapos testű 
öntött üveg rövid nyakkal, szájpere
mén széles gyűrűvel. Elején keretbe 
helyezett felirat: PARÁDI TERMÉ
SZETES ARZÉN ÉS VASTARTAL
MÚ ÁSVÁNY VÍZ. 
Zalaegerszeg 
20x2,5x7,2x3,8 cm 
GM.T.2002.15.1. 

350. Bonbonosdoboz • 1930-as évek 
Tilinkó bonbon. Téglatest alakú, drap-
pos alapszínű papírdoboz, színes nyo
mattal. A fedél közepén három árvács
ka, balra fent STÜHMER felirat, 
jobbra fent papírcímke TILINKÓ 
márkanévvel. Gyártó: Stühmer Cso
koládégyár Budapest. 
Budapest 
26x17x3 cm 
MKVM.KT.82.93.1.1-2. 

351. Bonbonosdoboz • 1930-as évek 
Vadvirág bonbon. Tégla alakú, drap-
pos alapszínű papírdoboz, fedelén szí
nes nyomat: csokor mezei virágokból, 
jobb alsó sarokban STÜHMER VAD
VIRÁG felirat. Gyártó: Stühmer Cso
koládégyár Budapest. 
Budapest 
26,2x17x3 cm 
MKVM.KT.97.10.1.1-2. 

352. Csokoládésdoboz • 1930-as 
évek 
„A jó gyerekek" csokoládé. Téglatest 
alakú lapos papírdoboz. Rózsaszín fe
dőlapján színes nyomat: templom, 
négy kis házikó, előttük ülő kislány 
báránnyal. Balra fent: KOESTLIN, a 
jobb alsó szélen A JÓ GYEREKEK 
felirat. Gyártó: Koetlin L. és Társai 
RT. győri keksz-és biscuitgyára. 
Győr 
23,2x6,2x1,2 cm 
MKVM.KT.71.61.1. 

353. Bonbonosdoboz • 1930-as évek 
Puhafából készült, téglatest alakú na
túr fadoboz, leemelhető fedéllel, me
lyen folyóírással SZERENCSI felirat 
látható. 
Zalaegerszeg 
14,3x10,6x4,5 cm 
magántulajdon 

354. Cukorkásdoboz • 1930-as évek 
Vékony világos falemezből ragasztott 
és szegecselt doboz. Tetején sötét szí
nű szecessziós keretben díszes cégjel
zés KUGLER GERBAUD HENRIK 
felirattal. A keretet jellegzetes szala
gos motívumok díszítik. 
Budapest 
15,2x19,3x2 cm 
TGYM.H.80.3.20.1-2. 

355. Bonbonosdoboz • 1930-as évek 
Gerbeaud bonbon. Téglatest alakú na
túr fadoboz. Fedelén égetett, szalagke
retbe foglalt védjegy: piskóta formá
ban GERBEAUD, mögöttes ovális ke
retben KUGLER HENRIK felirat. Be
jegyezve 1930-ban. Gyártó: Kugler 
Henrik Utóda Gerbeaud RT. buda
pesti csokoládégyára. 
Budapest 
16x9,8x5,2 cm 
MKVM. KT. 75.220.1.1-2. 
KVÉ 1930.72. 

356. Cukorkásüveg • 1930-as évek 
Lesarkított, két keskenyebb oldalán 
homorú, szélesebb oldalain domború 
kiképzésű, színtelen, öntött tároló 
üveg, csapott vállal, hengeres, csiszolt 
nyakkal, vízszintesen kiképzett száj-
peremmel. Fedele hengeres, többszö
rösen tagolt, rovátkákkal díszített, 
üvegbe illeszkedő dugója csiszolt. 
Kaposvár 
23,5x9,3x11,7x10,4 cm 
MKVM.KT.71.105.1, dugó 71.103.1. 

357. Cukorkásüveg 
1930-as évek. 2 db. 
Ugyanolyan, mint a 356. 
Békéscsaba 
24,5x10x11,3x10 cm 
MKVM.KT.72.344.1.1-2. 

358. Cukorkásüveg • 1930-as évek 
Ugyanolyan, mint a 356. 
Jászapáti 
29,2x11x12,5x11,5 cm 
MKVM.KT.71.339.1, 
dugó 72.343.1.2. 

359. Cukorkásüveg • 1930-as évek 
Ugyanolyan, mint a 356. 
Zalaegerszeg 
30x10,8x12,6x11,5 cm 
magántulajdon 

360. Cukorkásüveg • 1930 körül 
Vastag falú színtelen (szürkés árnya
latú), fújt üveg, rövid talppal, hosszú, 
hengeres testtel. Teteje vékonyabb fa
lú, világosabb, alsó, metszett aljú pe
reme az edénybe illeszkedik, felső ré-
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sze annak szájánál szélesebb, ívelten 
induló, lapos, egyszer tagolt kúp, fo
gantyúval. Gerencsér László egykori 
(1932-1948) vegyeskereskedésének 
berendezéséből. 
Zalaegerszeg 
23,5x11,5x11 cm, tető 10x9,8x14 cm 
magántulajdon 

361. Doboz • 1930-as évek 
Sárgásbarna papírdoboz, a VACO ci
garetta-szipka csomagolására. Teteje 
leemelhető, rajta a doboz fedelét és rö
videbb oldalait átfogó ráragasztott, de 
a felbontáskor elszakadt sárgás papír
címke, melyet lila keret szegélyez, kö
zepén kartusban felirat: VACO SPE
CIALITE BUDAPEST HUNGARY. 
2 db. 
Nagykanizsa 
15x12,3x4,6 cm, ill. 15,4x8,3x2,1 cm 
GM.T.2002.16.5.1-3, 2002.16.6.1-2. 

362. Doboz • 1940-es évek 
Leemelhető tetejű, téglatest alakú, 
zöld kartonból készült doboz szivar-
kahüvely csomagolására, teteje zöld 
színű reklámpapírral bevonva, ezen 
sötétzöld címlap. Felirata: DIADAL, 
alatta: MAGYAR SZIVARKAPA-
PÍR- ÉS SZIVARKAHÜVELY-
GYÁR RT. BUDAPEST, VÁCI-ÚT 
48/E. Bal felső sarkában sárga körben 
piros kör, benne babérágat markoló 
kéz. Teteje adójegy szalaggal lezárva. 
Zalaegerszeg, Jánkahegy 
15x7,5x4 cm 
GM.T.80.60.3. 

363. Doboz • 1920-30-as évek 
Nyitható fedelű papírdoboz pipado
hány tárolására. Sárga színű, fedelén 
szájában pipát tartó férfifej, alatta fe

hér csíkban barna betűs felirat: 
TABAC POUR PIPE. Oldalain do
hánylevelek, valamint 50 Gr. Bulgária 
jelzet látható. 
Nagykanizsa 
11x8,5x3,4 cm 
GM.T.2002.16.4. 

364. Szivarkás doboz • 1930-as évek 
Alumíniumból készült, téglatest ala
kú, lekerekített sarkú, szürkére festett, 
hosszanti irányban nyitható fedelű do
boz. A doboz tetején Pest színezett cí
mere, melyet félkörben S CPvTüM 
DE ANTIQUA PEST felirat keretez. 
Egyéb felirata: 25 DRB PEST SZI
VARRA. A fedél szemközti oldalán: 
MAGYAR DOHÁNYJÖVEDÉK. 
Zalaegerszeg 
11x7x1,5 cm 
GM.T.80.29.1. 

365. Cigarettatöltő • 20. sz. első fele 
Vékony csomagolópapírból hajtoga
tott, ragasztott, EXTRA CIGARET-
TATÖLTÓ feliratú tasakban sárgaréz
ből készített, két félhengerből, pántok
kal összeillesztett, az egyik végén levő 
fülek segítségével szétnyitható cső, to
vábbá a dohány tömörítésére szolgáló 
esztergált fanyelű fapálca. 
Nagykanizsa 
Tasak 24,2x3,2 cm, töltő 18,3x1,2 cm 
GM.T.2002.16.2.1-3. 

366. Bolti tárolóüveg • 1940 körül 
Zöld színű, hengeres testű, rövid nya
kú, csavaros száj peremű öntött üveg, 
oldalán domború felirattal: HYPO 
MÉREG. Alján St. 07 1 jelzet 
Bucsuszentlászló 
23,5x2,7x7,8 cm 
GM.T.2001.4.11. 

367. Bolti tárolóüveg • 1940 körül 
Fél liter űrtartalmú, hengeres testű, 
hosszú nyakú, zöld öntött üveg felirat 
és címke nélkül. 
Bucsuszentlászló 
23x2,5x6 cm 
GM.T.2001.4.13. 

368. Bolti tárolóüveg • 1930-as évek 
Sötétzöld színű öntött üveg. Elő és 
hátlapja lapos, kereteit, két keske
nyebb oldala ívelten domborodik, vál
la ferdén csapott. Nyaka rövid, szűk, 
szájperemmel ellátott. Egyik lapos ol
dalán hiányos reklámcímke, piros ala
pon kék-fehér díszes felirattal: KO
RONA KÉKÍTŐ, MÜLLER TEST
VÉREK RT. Felette koronaábrázolás. 
Másik lapos oldalán domború korona, 
alatta az előbbi felirat. Fenekén szin

tén domborított betűjel: MT. 
Zalaegerszeg 
14x5,3 cm 
GM.T.89.4.28. 

369. Bolti tárolóüveg • 1940 körül 
Élein csapott sarkú, szögletes testű, 
zöld színű öntött üveg, rövid nyakkal, 
gyűrűs szájperemmel. Egyiken hiá
nyos címke, KÉK ÍRÓ TINTA felirat
tal, ALBERTFALVAI TINTA- ÉS 
FESTÉKGYÁR BUDAPEST cégjel
zéssel, továbbá használati utasítással. 
4 db. 
Bucsuszentlászló 
14,8x2,5x5,5 cm 
GM.T.2001.4.9. 

370. Bolti üveg • 1950-es évek 
Hengeres testű, sötétzöld színű, öntött 
Sidolos üveg. Nyaka enyhén szűkül, 
szájperemmel ellátott. Oldalán körbe
ragasztott színes papírcímke, rajta 
használati utasítás és a gyártó cég ne
ve: A SIDOLT GYÁRTJA TISZTA
SÁG SZAPPAN ÉS MOSÓPOR 
GYÁR BUDAPEST ГХ. GUBACSI 
ÚT 13. A reklámcímkére kis fehér ár
cédulát ragasztottak, rajta: L/A CCA 
60 GR ÁRA: FT 1.70. 
Zalaegerszeg 
12x3 cm 
GM.T.89.4.29. 

371. Bolti üveg • 1930-as évek 
Sötétzöld színű öntött üveg, formája 
négyzet alapú hasáb, élei lesarkítottak, 
válla ívelten szűkül, nyaka hengeres, 
szájperemmel ellátott. Egyik oldalán 
fehér-fekete feliratos, kopott, hiányos 
papírcímke. A címkén keretbe foglalt 
ábrák: kerékpár, varrógép, írógép. Fel
irata: RADIUM TÖRV. VÉDJEGY 
ÍRÓGÉP-VARRÓGÉP ÉS KERÉK
PÁROLAJ. 
Zalaegerszeg 
15x2,3x5,5 cm 
GM.T.89.4.26. 

372. Bolti üveg • 1930-as évek 
Világoszöld színű öntött üveg, alakja 
téglalap alapú hasáb, sarkított élekkel. 
Válla ívelten szűkül, nyaka rövid, 
szűk. Elején díszes papírcímke: VA
LÓDI HARRY INDIGÓ KÉKÍTŐ 
REITER ÉS TSA VEGYÉSZETI 
GYÁR BUDAPEST felirattal. Az 
üvegben sárgás színű vegyszermara
dék van. 
Zalaegerszeg 
11,5x2,3x5,5 cm 
GM.T.89.4.27. 
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373. Bolti üveg • 1940 körül 
Zöld színű, hengeres testű, öntött 
üveg, rövid nyakkal, gyűrűs szájpe
remmel, talpán domború felirattal: 
HYPO FEHÉRÍTŐLÚG. Oldalán 
címke, felirata: KÉK ÍRÓ TINTA AL
BERTFALVAI TINTA- ÉS FES
TÉKGYÁR BUDAPEST, továbbá 
használati utasítás. 2 db. 
Bucsuszentlászló 
15,5x2,2x6 cm 
GM.T.2001.4.14. 

374. Bolti üveg • 1940 körül 
Zöld színű, hengeres testű, öntött 
üveg, rövid nyakkal, gyűrűs szájpe
remmel, talpán domború felirattal: 
HYPO FEHÉRÍTŐLÚG. Címke nél
kül. 2 db. 
Bucsuszentlászló 
15,5x2,2x6 cm 
GM.T.2001.4.12. 

375. Papírdoboz • 20. sz. közepe 
Rövidebb oldalai mentén nyitható, li
lás színű papírdoboz ceruza csomago
lására. Tetején MEPHISTO felirat, 
mely árnyék-szerűén ismétlődik. Rö
videbb oldalán 73 В MEDIUM, hosz-
szabbikon L & C. HARDTMUTH jel
zettel. Csehszlovák gyártmány. 
Nagykanizsa 
18x5x1,7 cm 
GM.T.2002.16.3. 

376. Zsilettpenge • 1940-es évek 
Acélpenge, belül megsárgult selyem-
papírba, kívül zöld-fehér színű hajto
gatott dobozkába csomagolva, mind
két oldalán felirattal. Előlapján lovon 
vágtató huszár, alatta: 0,10 m/m HU
SZÁRPENGE. Oldalainak felirata: A 
LEGKITŰNŐBB ACÉLBÓL KÉ
SZÜLT MAGYAR BOROTVAPEN
GE. Gyártja: Vadásztöltény-gyutacs 
és Fémárugyár R.T. 
Zalaegerszeg, 
2,5x4,5 cm 
GM.T.80.59.2. 

377. Padlósárgító por tasakja • 1947 
Kis méretű, barna színű papírtasak, 
rajta fehér betűs felirat: TULIPÁN 
PADLÓSÁRGÍTÓ VIKTÓRIA. Bal 
felső sarkában tulipán rajza, középen 
nő, kezében vödör és ecset látható. A 
tasak hátlapján használati utasítás ol
vasható. Gyártja: Jánszky és Társa 
Vegyészeti Üzem, Budapest. 
Zalaegerszeg 
10x7,5 cm 
GM.T.92.16.32. 

378. Kapocstartó doboz • 1950 körül 
Kis méretű, papírból készült, téglalap 
alakú, oldalán nyitható doboz. Rajta 
kék színnel nyomott, levélmintával 
körbevett, kör alakú emblémában var
rógép, felirata: CSEPEL LAKKO
ZOTT KAPCSOK. Két hosszabbik ol
dalán 9 PÁR, hátoldalán pedig BO
GÁR FEKETE felirat olvasható, 
ismeretlen 
3,5x3x0,7 cm 
GM.T.91.60.1. 

379. Naptár • 1928 
Impregnált, sötétkék vászonborítású 
reklámnaptár, melyet a Schmoll cég 
adott ki. Címlapjának felirata: 1928 
SCHMOLL PASTA. Belseje piros és 
kék színnel nyomva, az év napjainak 
és névnapjainak feltüntetésével. 
Nagykanizsa 
6x10,3 cm 
GM.T.2002.10.2. 

380. Hajtűtasak hajtűkkel • 1930 
körül 
A tasak narancssárga papírból hajto
gatott, rajta kék színű betűkkel minta 
és felirat: ÜGYELJÜNK A HOR
GONY VÉDJEGYRE! 5 DRB LEG
FINOMABB KÉK HAJTŰ EZÜST 
HEGGYEL. A felirat két oldalán egy-
egy horgony látható. A hajtűk kékre 
festett vashuzalból készültek, 
ismeretlen 
20,8x7,7 cm, hajtű 7,2 cm 
GM.T.91.61.1. 

381. Cipőkrémes doboz • 20. sz. első 
fele 
Pléhből készült termék, kék alapszínű 
fedelén drapp keretben SCHMOLL 
PASTA felirat. Oldalának jelzete: 
„No 3. Gyártja: Schmoll és Kallós Rt. 
Budapest, XIII. Véső u. 7. Használat 
után jól elzárandó". Oldalán a nyitásra 
szolgáló fekete fül van. 
Zalaszentbalázs 
2,7x8,5 cm 
GM.T.79.15.1. 

382. Cipőkrémes doboz • 1920-as 
évek első fele 
Fekete műanyag doboz leemelhető te
tővel. Kör alapú, teste hengeres, fede
le kissé domború. Tetején felül bölény 
domború képe látható, alatta BISON 
CIPŐKRÉM felirat. Körülötte félkör
ívben: GYÁRTJA: VEGYICIKKEK 
GYÁRA BENES VINCE R.T. BU
DAPEST, X. KADA U. 118. 
Zalaegerszeg 
6,4x2,6 cm 
GM.T.81.91.1. 

383. Palack - „tejesüveg" • kora is
meretlen 
Hasas, egészen halványzöld színű, fújt 
üvegpalack kihajló peremmel, vastag 
talprésszel. Űrtartalma mintegy fél li
ter. 
Lenti 
17,5x 6x7 cm 
GM.N.82.1.2. 

384. Palack • kora ismeretlen 
Hasas, halvány sárgászöld színű, ki-
hajló peremű, kissé homorú aljú, vas
tag talpú fújt üvegpalack. Űrtartalma 
mintegy másfél liter. 
Zalaegerszeg 
20,5x8x7 cm 
GM.N.83.33.6. 

385. Befóttesüveg • 19. sz. vége 
Színtelenített, széles, egyenes nyakú, 
vastag, visszahajtott, szabálytalan pe
remű, fújt befőttes üveg. Alján az űr
tartalmat jelző felirat: 11 L. A feliratot 
a még meleg üvegbe a fúvást segítő 
tüskével nyomták bele. Pereme sérült. 
Lenti 
20,5x10,5x11,5 cm 
GM.N.82.47.1. 

386. Befóttesüveg • 19. sz. vége 
Színtelenített, egyenes falú, széles, 
ívelt, kissé elferdült nyakú, vastag, 
visszahajtott, szabálytalan peremű, 
fújt befőttes üveg. Űrtartalma 11 L. A 
feliratot a még meleg üvegbe a fúvást 
segítő tüskével nyomták bele. 
Lenti 
19,3x9,6x11,2 cm 
GM.N.82.48.1. 

387. Befóttesüveg • 19. sz. vége 
Halványzöld, egyenes falú, széles, 
ívelt, kissé ferde nyakú, vastag, visz-
szahajtott, szabálytalan peremű, fújt 
befőttes üveg. 
Lenti 
20,5x10x11,5 cm 
GM.N.82.49.1. 

388. Befóttesüveg • 19. sz. vége 
Kékeszöld, egyenes falú, széles nya
kú, vastag, visszahajtott, szabálytalan 
peremű, fújt befőttes üveg. Alján az 
űrtartalmat jelző felirat: 1 L. A felira
tot a még meleg üvegbe a fúvást segí
tő tüskével nyomták bele. 
Lenti 
19x9x10,7 cm 
GM.N.82.50.1. 

389. Befóttesüveg • 19. sz. vége 
Kis méretű, színtelenített, egyenes fa
lú, vastag, visszahajtott, szabálytalan 
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peremű, formába fújt befőttes üveg. 
Alján az űrtartalmat jelző felirat: 0.5. 
A feliratot a még meleg üvegbe a fú-
vást segítő tüskével nyomták bele. 
Lenti 
14x7x7,7 cm 
GM.N.82.51.1. 

390. Befóttesüveg »19. sz. vége 
Kékeszöld színű, széles szájú, egye
nes falú, visszahajtott peremű huta
üveg. Hagyományos forma. Alja ho
morú, rajta az űrtartalmat jelző 0,75 
szám olvasható. A feliratot a még me
leg üvegbe a fúvást segítő tüskével 
nyomták bele. 
Zalaegerszeg 
16,5x8,2x9,3 cm 
GM.N.88.4.16. 

391. Befóttesüveg • 19. sz. vége 
Kékes színű, széles szájú, egyenes fa
lú, visszahajtott peremű hutaüveg. Ha
gyományos forma. Alja homorú, rajta 
az űrtartalmat jelző 1 L felirat olvas
ható. A feliratot a még meleg üvegbe 
a fúvást segítő tüskével nyomták bele. 
Zalaegerszeg 
18,3x9,4x9,7 cm 
GM.N.88.4.17. 

392. Befóttesüveg • 19. sz. vége 
Kékes színű, széles szájú, egyenes fa
lú, visszahajtott peremű hutaüveg. Ha
gyományos forma. Alja homorú, űr
tartalma 1 liter. A feliratot a még me
leg üvegbe a fúvást segítő tüskével 
nyomták bele. 
Zalaegerszeg 
18,6x8,7x10,7 cm 
GM.N.88.4.18. 

393. Szódásüveg • 1930-as évek 
Vastag talpú, bordázott falú, színtelen 
öntött üveg, felfelé enyhén szűkülő 
testtel, kiöblösödő gömbölyű vállal. 
Oldalán kerek kartusban maratott fel
irat: UNIÓ SZIKVÍZGYÁR ZALA
EGERSZEG. Feje alumíniumból ké
szült, csöve hiányzik. 
Zalaegerszeg 
29,5x8,5 cm 
magántulajdon 

394. Szódásüveg • 1920-as évek 
Vastag falú, színtelen öntött üveg. Al
ja vaskos, kerek, kissé homorú. Olda
la bordázott, ék alakú lezárásokkal, 
felfelé enyhén szűkülő, vállrésze kiöb-
lösödik. Oldalán maratott, ovális emb
lémában felirat: VINCZE JÓZSEF 
SZÍKVÍZGYÁRA ZALASZENTMI-
HALY. Feje, melyet valószínűleg utó
lag cseréltek, alumíniumból készült, 
műanyag nyomókarral és piros 
zárógombbal. Belső csöve színtelen 
műanyag. 
Zalaszentmihály 
30x9,5 cm 
GM.T.81.55.1. 

395. Szódásüveg • 1940-es évek 
Vastag falú, színtelen öntött üveg. Al
ja vaskos, kerek, kissé homorú. Olda
la bordázott, ék alakú lezárásokkal, 
felfelé enyhén szűkül, vállrésze kiöb-
lösödik. Oldalán maratott, kerek emb
lémában felirat: BUGOVITS VIL
MOS SZÍKVÍZGYÁRA NAGYLEN
GYEL. Feje ónból öntött, porcelán be
téttel és kék színű műanyag csőrrel. 
Egyik oldalán: (olvashatatlan vezeték
név) B... ELEK BECSVÖLGYE, má
sik oldalán: KONT OSZKÁR BP. 
ISTVÁN U. 11. SZABADALOM 
1944 felirat. 
Zalaegerszeg 
30x8,5 cm 
GM.T.79.21.1. 

396. Szódásüveg • 1930-40-es évek 
Vastag falú, kék színű öntött üveg Al
ja vaskos, kerek, kissé homorú. Olda
lán maratott, ovális keretben felirat: 
MAGYAR JÓZSEF SZÍKVÍZGYÁ
RA BAK. Feje ónból készült, tetején a 
zárókupak hiányzik. Belső csöve szín
telen műanyag. 
Zalaegerszeg 
30x9 cm 
GM.T.98.2.1. 

397. Szódásüveg • 1930-as évek 
Vastag falú és talpú, színtelen öntött 
üveg, teste belül enyhén bordázott. 
Alján két egymás felé forduló U, ben

ne nagy T. Oldalán kör alakban mara
tott felirat: UNIÓ SZÍKVÍZGYÁR 
ZALA-EGERSZEG. Feje ónból ké
szült, csövén stilizált tátott szájú 
sasfej. Egyik oldalán belenyomott fel
irat: VÉTŐ SÁNDOR BUDAPEST 
1937. 99%-OS ÓNBETÉT, másik ol
dalán: UNIÓ SZÍKVÍZGYÁR ZALA
EGERSZEG. Zárógombja barna, bel
ső csöve kék műanyag. 
Zalaegerszeg 
31x10 cm 
GM.T.79.20.1. 

Sarokban 
398. Stelázsicsík • 1930-40-es évek 
Az éléskamrák, konyhabútorok polca
inak dekorálására szolgáló papírcsík 
gyári termék, alja hullámvonalban ki
vágott. Felső széle kék-fehér kockás, 
középen élénk színű rózsák, virágok 
és pillangók díszítik, alja piros-sárga 
függőleges csíkozású. 
Zalaegerszeg 
87x15,5 cm 
GM.T.96.2.19. 

399. Stelázsicsík • 1930-40-es évek 
Az éléskamrák, konyhabútorok polca
inak dekorálására szolgáló papírcsík 
gyári termék, alja cakkos szélű. Kö
zépső sávjában élénk színű gyümöl
csök láthatók. 
Zalaegerszeg 
87x15,5 cm 
GM.T.96.2.20. 

400. Kávéadagoló • 1930 körül 
Tagolt, kifelé szélesedő talpon álló, 
hengeres testű réztartály, alján és tete
jén körbefutó, egymásba fonódó, ki
sebb-nagyobb ovális medálionokból 
álló díszítménnyel. Elején két féle 
adagoló szerkezet: a felső egy felfelé 
ferdén kiemelkedő hengerbe illesztett 
adagolókanál, kúpos, tagolt, fogan-
tyús tetőbe forrasztva. Alatta lejtős, 
ívelt adagoló, melyből egy belső rugós 
szerkezettel, kis kúpos fogantyúval 
megrántható rudacskával szabaddá 
tett nyíláson folyhatott a kávé. Az 
edény tetejébe tagolt oldalú tető illesz
kedik, rácsavarozott nyéllel. Az ada
goló kanál és a tető kis fogója pótlás. 
Gerencsér László hajdani (1932-1948) 
vegyeskereskedésének berendezésé
ből. Akkoriban kis adagban, 2-3 de
kánként vásárolták a kávét, ezért volt 
szükség a szerkezetre. 
Zalaegerszeg 
58,5x31,5 ill. 27,5 cm, 
tető 14x26,5 cm, kanál 18x8 cm 
GM.T.2000.11.1-3. 
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401. Receptfüzet • 1930-as évek 
Dr. OETKER sütemény-receptek с 
füzet színes papírborítóval, belül hasz
nos tanácsokkal, recept leírásokkal és 
az elkészítés egyes mozzanatait il
lusztráló, valamint a süteményeket be
mutató barnított és színes fotókkal. 
Nagykanizsa 
12,5x17,8 cm, 31 p. 
GM.T.2002.8.1. 

402. Reklámtábla • 1930-as évek 
Végein lekerekített, átlyukasztott, pré
selt bádogcsík, előlapján nemzetiszínű 
keretben fehér betűkkel VALÓDI 
FRANCK felirat, szélein egy-egy ká
védaráló, a Franck kávét gyártó cég 
emblémája, látható. 
Zalabaksa 
25,5x2,4 cm 
GM.T.80.3.5. 

403. Tárolóüveg • 20. sz. első fele 
Sötétzöld színű, nagyméretű, hengeres 
testű, vastag falú, széles vállú, hosszú 
nyakú, gyűrűs szájperemű fújt üveg. 
Hagyárosbörönd 
36x1,8x7 cm 
GM.T.2002.5.3. 

404. Olajtároló edény • 19. sz. vége 
Nagyméretű, égetett kerámiaedény, 
melyet olaj, petróleum szállítására, tá
rolására használtak. Kerek talpú, alja 
gömbölyű, felfelé szélesedik, a váll 
alatt oldalai négyszögletűre lapítottak. 
Válla gömbölyű, nyaka szűk, szája ki
csi. Fedele lapos korong, melynek du
gója csavarmenetes. Vörösesbarna, 
sárga színű, felül mázazott. Vállán 
ovális alakú pecsét látható, olvashatat
lan felirattal. 
Lenti 
49x7x22 cm 
GM.T.80.2.1.1-2. 

8. terem - vitrin 

405. Városi hajdú egyenruhája 
20. sz. első fele 
Zalaegerszeg város reprezentációját 
képviselő városi hajdúk téli viseleté
hez tartozó, vastag, kék színű posztó
ból készült mente, atillaszabású dol
mány és csizmanadrág. A mente irhá
val bélelt, szélein, kézelőjén és gallér
ján prémmel szegélyezett. A dolmány 
állógallérján rangjelző paszomány és 
kétoldalt két-két ezüstcsillag van. 
Mindhárom darab ezüstszínű zsinór-
zattal és sujtásokkal dúsan díszített, a 
dolmány és a mente ötsoros gombolá-
sú, gombjai ezüstszínű fém, gömb és 
félgömb alakú pitykék. A nadrág és a 

dolmány belsejében cégjelzés: 
„Gutmann J. és Társa, Budapest". 
Zalaegerszeg 
mente 80x46 cm, dolmány 76x43 cm, 
nadrág 104x47 cm 
GM.T.50.6.17-19. 

406. Csizma • 20. sz. első fele 
Fekete boksz bőrből, csizmadia által 
készített, hátul varrott, keményszárú 
férficsizma, felül fekete zsinóros szív-
fonattal díszítve. Feje három részből 
szabott, belseje bélelt. Alacsony, ra
kott sarka van. 
Nagykanizsa 
21,5x10x47,5 cm 
TGYM.H.73.7.86.1-2. 

407. Tarsoly • 20. sz. első fele 
A zalaegerszegi városi hajdúk öltözé
két kiegészítő, vörös színű bőrből ké
szült tarsoly, elején sötétkék posztóbe
vonattal, rajta szálhímzéssel rávarrva 
Zalaegerszeg város 1904-ben rendsze
resített címere: háromszög alakú 
pajzsban, zöld-ezüst háttér előtt Mária 
Magdolna, a város védőszentje áll, 
jobb kezében kenetes tégely, két olda
lári egy-egy virágzó rózsafa. A címer
képet ezüst szalag és zsinórdíszítés 
övezi. A tarsoly felső végéhez három 
tarsolyszíj csatlakozik, melyet a zsi
nórövre fűztek. 
Zalaegerszeg 
29,5x24,5 cm 
GM.T.50.6.21. 

408. Süveg • 20. sz. első fele 
A zalaegerszegi városi hajdúk egyen
ruhájához tartozó, vastag, kék posztó
ból készült, belül fekete szövettel bé
lelt leffentyűs süveg, melyet körben 
vastag irhaprém szegélyez. Elején 
zsebszerűen rávarrva, kék posztóra hí
mezve Zalaegerszeg 1904-ben rend
szeresített címere látható. A zsebben -
aranyozott szálakból font tartóba erő
sítve - vékony műszálból készült for
gó van. 
Zalaegerszeg 
20x30 cm 
GM.T.50.6.20. 

409. Zsinóröv • 20. sz. első fele 
A zalaegerszegi városi hajdúk visele
tének kiegészítője az aranyszínű, fém
szálú, négyszögletes zsinórokból ké
szített öv, melyen a zsinórokat fonatok 
- „gombok" - fogják egybe. Az öv 
elejét az egyik végéből kiinduló, két
ágú bojtban végződő, meghurkolt zsi
nór-pár díszíti, végein két, zsinórból 
font kötővel erősítették a derékra. 
Zalaegerszeg 
110 cm 
GM.T.50.6.22. 

410. Kard • 19. sz. 
1837 M gyalogostiszti szablya, ívelt, 
egyélű pengével, mindkét oldalán ho
morulattal. S formájú vaskengyele si
ma, derékszögben meghajolva kes
keny hárítólapban folytatódik, mely
nek vége lefelé görbül, gombos vég
ződésű. Markolata bőrborítású, gerin
cét gombos markolatkupakban végző
dő fémlemez bontja. Hüvelye nikkele
zett fém, hordpántjai kör alakúak, fél
gömbszerűen domborítottak. 
Zalaegerszeg 
98x2,5 cm, hüvely 85 cm 
GM.T.50.6.23. 
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П. fal 

411. Dombormű keretben • 1928 
A gipszből készült, barnára festett 
dombormű Czobor Mátyást, Zalaeger
szeg polgármesterét (1918-1936) áb
rázolja, bal profilból. A portré alatt 
felirat: SZERETETT ELNÖKÉNEK 
CZOBOR MÁTYÁS ÚRNAK ZA
LAEGERSZEG VÁROS POLGÁR
MESTERÉNEK A ZALAEGERSZE
GI EGYHÁZI ÉNEK ÉS ZENE 
EGYESÜLET 1928. Balra fent: 
Pataky A.[ndor] jelzet látható. Kerete 
három különböző lécből épített, sarka
in szögbe vágott. Külső része legöm
bölyített, márványosra politúrozott, 
középen aranyozott, rovátkolt, belül 
feketére festett. 
Zalaegerszeg 
55x36,2 cm 
GM.T.85.1.1. 

411. 

Asztaltárló 

412. Kulacs • 1935 
A Göcseji Hétre készített, két íves lá
bon álló kerek emléktárgy fából ké
szült, faragással díszített. Oldalán kör
befutó felirat: GÖCSEJI HÉT - ZA
LAEGERSZEG. Elején egy tőből ket
téágazó, virág övezte ugrató lovas lát
ható, felette 1935-ös évszámmal, má
sik oldalán szarvas-család madarakkal 
és virágokkal. A kulacs fenekén К I 
monogram van. Szájpereme a ráil
leszthető kupakkal makkot formáz. 
Zalaegerszeg 
28,5x18,5 cm 
GM.T.95.9.2.1-2. 

413. Üvegpohár • 1935 körül 
Vékony falú, szája felé szélesedő po
hár, oldalán a zalaegerszegi vasútállo

más színes, festett képével. Felirata: 
ZALAEGERSZEG VASÚTÁLLO
MÁS. A pohár peremén vékony arany 
szegély maradványa látható. 
Zalaegerszeg 
11x6,4x4,8 cm 
GM.T.98.24.1. 

414. Serleg • 1928 
A kehelyszerű ezüstserleg széles, ta
golt talpú, szára vékonyodó, a szártő
nél hatoldalú, alul és felül csúcsos 
végződésű mértani formával, melyet 
levél és virágmotívum díszít. Kehely 
része visszahajtott peremű, rajta két 
sorban elhelyezett folyóbetűs, vésett 
felirattal: KESZTHELY VÁROS 
VERSENYDÍJA. NAGYKANIZSA, 
1928. SZEPTEMBER 8. 
Zalaegerszeg 
23x9,5x9,4 cm 
GMT 75.1.2. 

415. Emlékkönyv • 1935 
Papír, bőrkötésben. Zalaegerszeg vá
ros polgárai által összeállított album 
3600 aláírással: köszönet Czobor Má
tyás polgármesternek a Göcseji Hét 
megrendezéséért. Borítóján a Göcseji 
Hét emblémája látható. Nemes 
György - Petőfi könyvesbolt - mun
kája. 
Zalaegerszeg 
21,4x34,4 cm, 35 p. 
GM.T.95.13.150. 

416. Fotó • 1935 körül 
Papír, fekete-fehér. Czobor Mátyás, 
Zalaegerszeg város polgármestere alá
írja a Notre-Dame zárda alapkőletételi 
okmányát. Fényképezte: Serényi Ár
pád, Zalaegerszeg. 
Zalaegerszeg 
10,8x16,8 cm 
GM.T.95.13.32. 

417. Képeslap • 1930-as évek eleje 
Papír, barnított felvétel. Falusi utca
kép, füstöskonyás ház, előtte libát őr
ző gyerekek. Serényi Árpád zalaeger
szegi fényképész felvétele. A képeslap 
a Göcsejt népszerűsítő idegenforgalmi 
sorozathoz tartozik. 
Zalaegerszeg 
14x9 cm 
GM.T.94.13.55. 
Megyeri 1990, 356. 

418. Képeslap • 1935 körül 
Serényi Árpád barnított fotóján a zala
egerszegi, 1931. okt. 11-én felavatott 
Csány László emlékmű látható. A ké
peslap Zalaegerszeg város kiadása. 
Zalaegerszeg 
9x14 cm 
GM.T.95.13.29. 

419. Képeslap • 1930 körül 
Serényi Árpád barnított fotója, melyen 
a zalaegerszegi Deák tér látható, hát
térben a Megyei Bíróság épületével. 
Mohács 
14x9 cm 
GM.T.76.1.29. 

420. Levelezőlap • 1935. február 18. 
Papír, nyomtatvány, kéziratos. Czobor 
Mátyás, Zalaegerszeg város polgár
mestere meghívja Gönczi Ferencet a 
Göcseji Hét rendezvényeire. 
Zalaegerszeg 
15x10,5 cm 
GM.T.80.86.44. 

421. Levelezőlap • 1935. július 1. 
Papír, nyomtatvány, kéziratos. Czobor 
Mátyás levelezőlapja Gönczi Ferenc
hez, amelyben a Göcseji Hétre készü
lő néprajzi kiállítással kapcsolatban 
gyűjtőmunkára kéri fel. 
Zalaegerszeg 
15x10,5 cm 
GM.T.80.86.47. 

422. Fotó • 1933 
Papír, fekete-fehér. A szabadtéri fel
vételen a zalaegerszegi Iparoskör da
lárdájának hat sorba rendezett cso
portképe látható, az első sorban közé
pen a város polgármesterével, Czobor 
Mátyással. 
Zalaegerszeg 
24,2x17,8 cm 
GMT.92.36.2. 

423. Városismertető füzet • 1935 
Papír, nyomtatvány. A Göcseji Hét al
kalmából kiadott tájékozató füzet, 
benne iparosok és kereskedők reklám
jaival és az üzletek leírásával, vala-
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mint a város épületeiről készített raj
zokkal. 
Zalaegerszeg 
15x11,5 cm, 16 p. 
GM.T.78.4.1. 

424. Notre Dame zárda évkönyve 
1944 
Papír, nyomdatermék, papírkötésben. 
„Az 1943-44. évi iskolai tanévről, az 
iskola fennállásának 15. évfordulójára 
kiadott évkönyv. Szerkesztette: Dr. 
Braunecker Marie du Sacre Coeur 
igazgató". Készült Zalaegerszegen, a 
Zrínyi Nyomdában. 
Zalaegerszeg 
17x24,3 cm, 56 p. 
GM.T.2002.11.1. 

425. Műsorfüzet« 1935 
Papír, nyomtatvány. Az 1935. augusz
tus 31. - szeptember 10. között Zala
egerszegen megrendezett Göcseji Hét 
részletes programismertető füzete, 
benne zalaegerszegi iparosok és ke
reskedők reklámjaival. Kiadta a Gö
cseji Hét Rendező Bizottsága. Nyo
más: Kultúra nyomdavállalat, Zala
egerszeg. 
Zalaegerszeg 
14x20 cm, 16 p. 
GM.T.76.108.1. 

426. Nyomdai klisé • 1918 
Fadúcra szegezett, maratással készített 
vékony cinklemez. Felirata: ZALA
MEGYEI ÚJSÁG. A „megyei" szó
rész kisebb betűkkel van írva, fölötte a 
magyar címer elemei: a hármas ha
lom, a kettős kereszt és a korona, mö
götte a felkelő nap szerteágazó suga
rai. A Pehm (Mindszenty) József apát
plébános által alapított, 1918-1944-ig 
megjelenő Zalamegyei Újság fejléce 
készült vele 1941. május 1-től. Ter
vezte: Frimmel Gyula, a zalaegerszegi 
polgári fiúiskola rajztanára. 
Zalaegerszeg 
24x5,3x2,3 cm 
GM.T.81.102.1. 
Zalamegyei Újság, 1941. máj.l. 3.p. 

Vitrin 

427. Magyaros lánykaruha • 1933. 
Fehér batisztból készült, két részből 
szabott, derékban összedolgozott, rán
colt egész ruha. Alján három sorban 
rávarrott nemzeti színű szalag. Ujja 
puffos, a gumírozás alatt fodros. Nya
ka szintén fodrozott. A reá applikált 
mellény és kötény piros, fényes se
lyemből készült. A mellény széleit 
sodrott zsinórból készült egyszerű vi

tézkötés, míg elején bonyolultabb vi-
tézkötéses minta díszíti. Kis lekerekí
tett köténykéjén a zsinórdísz mellett 
aranyos flitterek. Az öltözethez zsi
nór- és flitter-díszű párta tartozik. 
Horváth Zsuzsanna viselte egy táncis
kolái koszorúcskán. A ruha mintáját 
az elemi iskola kézimunka tanárnője 
rajzolta, s egy veszprémi varrónő varr
ta. A két világháború közti időszak ti
pikus ünnepi viselete volt e magyar 
ruha. 
Zalaegerszeg 
85x29 cm, párta 23x9 cm 
GM.T.97.6.1-2. 

Ш. fal 

428. Fotó • 1935 körül 
Papír, fekete-fehér. Serényi Árpád za
laegerszegi fényképész felvétele: bá
dogdíszes keresztfa faragott korpusz-
szal az Egerszeg-hegyi kápolna mel
lett. A hajdani útleírások Göcsej ki
emelkedő szépségű látnivalói közé so
rolták az útszéli és temetői fakereszte-
ket, „melyek valósággal roskadoztak a 
díszek és faragások alatt." 
Zalaegerszeg 
39,5x50 cm 
GM.T.94.13.75. 
Megyeri 1997, 72; 154. 

429. Épületterv • 1934 
Papír, akvarell. Antal Dezső budapes
ti építész által készített terv: a Zala
egerszegen felállítandó néprajzi mú
zeum elképzelt épülettervének „A" 
változata. Valószínűleg az 1935-ös 
Göcseji Hét rendezvényeire készült. 
Zalaegerszeg 
61,5x35 cm 
GM.T.94.11.1. 

430. Plakátterv • 1935 körül 
Papír, tempera. A Göcseji Hét alkal
mából készült kis méretű, színes fest
mény: szőke kislányt és kisfiút ábrá
zol népies ruhában, alatta a felirat: 
„Göcseji Hét". 
Zalaegerszeg 
13,4x18,6 cm 
GM.T.95.13.174. 

431. Plakátterv • 1935 körül 
Papír, tempera. A Göcseji Hét alkal
mából, élénk színekkel festett, kismé
retű kép: májusfa körül táncoló lányok 
stilizált hetési népviseletben, a háttér
ben a zalai dombok. Felirata: „Göcseji 
Hét". 
Zalaegerszeg 
14,7x20,5 cm 
GM.T.95.13.175. 

432. Reklámbicska • 1936 
Hatalmas méretű, egyik oldalán szög
letes penge, melyet díszes, faragott, 
festett nyélbe illesztettek. Utóbbi szí
nesre festett, stilizált hetési népviselet
ben ábrázolt baba, puffos ujjú blúz
ban, bő szoknyában, kötényben, piros 
csizmában, virágos fejdísszel. Kezé
ben virágot tart. A penge egyik olda
lán jelzet: VÁMOSSY ISTVÁN, ZA
LAEGERSZEG. A bábut feje felett 
széles rézszalag veszi körül, a pengét 
szegecseléssel erősítették hozzá. A 
Göcseji Héten a Notre-Dame zárdá
ban rendezett vásárban díszítette 
Vámossy késes mester sátrát, erre az 
alkalomra készült. 
Zalaegerszeg 
penge 11,2x40, nyél 14,5x43x3 cm 
GM.T.87.9.3. 

IV. fal 

433. Tervrajz • 1917 
A zalaegerszegi megyeháza 1928-ban, 
neobarokk stílusban átalakított, két
emeletes, a Levéltár mellett álló épü
letének tervrajza. Színezett fénymáso
lat. Jelezve balra fent: „Zala - Megye
háza - Zalaegerszegen". Jobb felső sa
rokban: „Rajszám 6". Középütt: 
„Bővített Megyeház Széchenyi-téri 
homlokzata Méret 1:200" 
Balra lent Kotsis Iván építész kézje
gye, Budapest 1917. március. 
Zalaegerszeg 
47x18,1 cm 
ZML, Térképtár 

434. Tarsolylemez • 19. sz. vége 
A vármegyei hajdúk egyenruhájának 
tartozéka. Alapja papundekli, hátlapja 
vörös bagariabőrrel, előlapja piros 
posztóval bevonva. Rajta Zala várme
gye címere: kék posztóból kivágott cí
merpajzs, melyet sárga-kék színű vé
kony zsinór övez. A címerelemek - a 
lebegő, ötágú nyitott korona, az ezüst 
pólya, s benne a balra mutató, tollas 
végű nyílvessző - hímzettek. A címert 
a tarsoly alakját követő széles, kék
sárga szalag fogja körül, a tarsolyt 
ugyanilyen színű zsinórozás keretezi. 
Zalaegerszeg 
29x25 cm 
GM.T.81.38.1. 
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60x20,5x17,4 cm 
GM.T.99.9.1. 

450. Telefon • 1920-as évek 
A magyar Telefongyár Rt. által gyár
tott, CB-24 típusú, fekete fémházas 
asztali telefonkészülék fekvő téglalap 
alakú, hátsó részén kétágú, nikkelezett 
automata karral, végein villás kagyló
tartóval. Alatta két csengőharang, 
köztük kis fémtáblán felirat: A M. 
КЖ POSTA TULAJDONA. Elején a 
testből kiemelkedő, ferde helyzetű 
számtárcsa látható, közepén STAN
DARD jelzéssel. Kagylója enyhén 
ívelt, nyele és a hallgató bakelit bevo
natú, a mikrofon nikkelezett fém. 
Budapest 
15x21x8 cm, kagyló 26 cm 
PM.D.298 

451. Csengő« 1869 
Az ezüstből készült asztali csengő fo
gantyúja karika alakú, rajta mindkét 
oldalán kiemelkedő, körbefutó rovát
kolt díszítéssel. Gömb formájú nyak
kal illeszkedik az alul kiszélesedő, ta
golt peremű palásthoz. Alul lapított 
gömbvégződésű, hosszú szárú nyelve 
két, S-alakú láncszemmel kapcsolódik 
a csengő belsejében a nyakból kinyúló 
horoghoz. Oldalán öt sorba rendezett, 
folyóírással vésett felirat: ZALA
MEGYE KÖZÖNSÉGÉNEK, MGS 
GRF SZAPÁRY GÉZA FŐISPÁN-
SÁGA ALATT, TISZTELETE JELÉ
ÜL BLAU PÁL T.M. ESKÜDT 1869k 

ÉVBEN. A paláston két ötvösjegy lát
ható. A csengőt valószínűleg a várme
gyei közgyűléseken használták. 
Zalaegerszeg 
14x8,8 cm 
GMT.75.8.1. 

452. Hamutartó • 20. sz. eleje 
A szecessziós stílusú asztali hamutar
tó sárgarézből készült. Fenekén 703 
EK vésett jelzet van. Téglalap alakú, 
bár sarkai nem szabályosak. Az alsók 
lekerekítettek, a bal felső kiugró hul
lámvonalú, levél és indamotívummal, 
a jobb felső ívelt, benne domborított 
tavirózsa virág látható. Oldalai kifelé 
hajlanak. Aljának bal oldalát egy tó 
előtt stégnek támaszkodó, korabeli 
fürdőruhás nőalak domború képe dí
szíti. Motívumai alapján valószínűleg 
hévízi ajándéktárgy volt. 
Zalaegerszeg 
13,5x11 cm 
GM.T.79.39.1. 

453. Bélyegzőpárna • 20. sz. eleje 
Téglalap alakú, felnyitható tetejű, pi
rosra festett pléhdobozban vastag bé
lyegzőpárna. A doboz tetején zöld-kék 
színű papírcímke ALID STAMPING 
PAD DURABLE felirattal. 
Zalaszentgrót 
10x5x2 cm 
GM.T.79.12.3. 

454. Tollhegytartó • 20. sz. első fele 
Két részre szétszedhető fémdobozka, 
fedelén narancssárga alapon tollhegy, 
alján díszes keretben kiterjesztett szár
nyú sas látható. 
Nagykanizsa 
4,8x1,6x1 cm 
TGYM.H.76.1.66. 

455. Tintatartó • 19. sz. vége 
A sárgarézből öntött, leemelhető fede
lű, díszes tintatartó három, oroszlán
mancs alakú lábon áll, melyeket szö
gekkel illesztettek a lapított gömb ala
kú testhez. Oldalát három, kiterjesztett 
szárnyú puttófej öleli körül. Nyaka 
tömzsi, pereme tagolt, kiszélesedő. 
Beleilleszkedő fedele kúp alakú, pa
lástjának felső részét levélminta díszí
ti, csúcsán kiterjesztett szárnyú, hosz-
szú farkú ragadozó madár látható. 
Zalaegerszeg 
13x4,5 cm 
GM.T.79.39.2.1.-2. 

456. Pecsétviasz • 20. sz. eleje 
Kettétört rozsdabarna, rúd alakú pe
csétviasz PHON1X felirattal. 
Nagykanizsa 
8,6x1x1 cm 
TGYM.H.74.6.3. 

457. Toll • 20. sz. eleje 
Puhafából készült, lakkozott felületű, 
gömbölyű, elvékonyodó szárú toll 
HEINTZE BLANCKET BERLIN, 

HOHLHALT felirattal, végén fém 
tollheggyel. 
Nagykanizsa 
20 cm 
TGYM.H.91.12.5. 

458. Tolltartó • 20. sz. eleje 
Téglalap alakú sárgaréz öntvény. An
tikizáló talpszegélye levélmotívumok
kal díszített, belseje homorú. 
Zalaegerszeg 
20x8x1 cm 
GM.T.80.21.1. 

459. Levélprés • 20. sz. eleje 
A fából készült, téglalap alakú prés 
három részből áll: középen a két íves 
tartóra rögzített, esztergált csavarme
netes nyomtatóból és két oldalán egy-
egy írószer tartó rekeszből. 
Nagykanizsa 
29x18,5x18,5 cm 
TGYM.H.89.11.1. 

460. Névnyomó • 20. sz. első fele 
Nyolcszögletű fatalpra erősített vas
szerkezet, melynek ívelt karja végén 
függőlegesen mozgatható, felül kerek 
rézgyűrűvel övezett gombban, alul ha
sáb alakú pecsétütő fejben végződő 
rugós szerkezet van. A pecsétütő alján 
negatív vésetú felirat, mely a névnyo
mó talpán lévő rézszalagon kiképzett 
domború betűkre üthető. Felirata: 
HERTELENDI ÉS VINDORNYA-
LAKI HERTELENDY FERENCZ. 
Zalaegerszeg 
17,5x7x15,4 cm 
GM.T.75.12.1. 

461. Magyar Törvénytár. Millenniu
mi emlékkiadás. 
Budapest, Franklin Társulat, 1929. 
711. 
GMT.leltározatlan 

462. A magyar bírói gyakorlat. Ma
gánjog. I. köt. Összeáll. Szladits Ká
roly 
Budapest, Grill Károly Könyvkiadó 
Vállalata, 1935. 551 p. 
GMT.leltározatlan 

463. Rüblein Szilárd: A nyugdíjno
vella és egyéb nyugdíjjogszabályok. 
Budapest, a szerző kiadása, 1934. 
GMT.leltározatlan 

464. A vidéki m. kir. távbeszélő há
lózatok előfizetőinek betűrendes 
névsora és szaknévsora. 
Budapest, Postás és Távíró Bank Rt. 
kiadása, 1926. 656 p. 
GM.T.83.10.1. 
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V. fal 

465. Országzászló makettje • 1930-
as évek 
Fából faragott, fekete-sárga-piros szí
nekkel festett makett. Talapzata négy
zet alakú, közepén kiemelkedő, szin
tén négyzet alakú posztamensen, ke
reszt alakú talpon áll a négy támasz-
tékkal ellátott, magyaros motívumok
kal gazdagon díszített, fölfelé keske
nyedő zászlórúd. A támasztékon réz
veretek, a rúd tetején is rézlemezből 
formált kereszt. Az alaplap négy sar
kán egy-egy különbözőképpen fara
gott, geometrikus motívumokkal dí
szített kopjafa áll, rajtuk vésett Észak, 
Kelet, Dél, Nyugat felirat. Eredetijét 
Antal Dezső tervezte, 1935 és 1945 
között a Rózsa ligetben állt. A maket
tet Izsák Gyula Endre rajztanár készí
tette tanítványaival. 
Zalaegerszeg 
59x30x30 cm 
GM.T.76.15.1. 

466. Címer • 1930-as évek 
Zalaegerszeg 1904-ben rendszeresí
tett, domborműszerűen faragott tölgy
fa táblára erősített címere: középen a 
város védőszentje, Mária-Magdolna 
apácaruhás alakja, feje körül glóriá
val, jobb kezében kenőcsös tégellyel, 
balját melle alatt tartva. Mindkét olda
lán egy-egy, három virágos rózsatő 
látható. A kép keskeny kerete gömbö
lyített. Egykor a városháza közgyűlési 
termét díszítette. 
Zalaegerszeg 
98x82 cm 
GM.T.51.1.6. 

467. Bizonyítvány • 1935. nov. 17. 
Papír, zöld színnel nyomott bizonyít
vány arról, hogy Vámossy Mária elvé
gezte a M. Kir. Háztartási (Gazdasági) 
Vándortanfolyamot Zalaegerszegen. 
Bal felső felében 50 filléres okmány
bélyeg látható. A szöveget körbefogó 
aszimmetrikus, magyaros díszítmény-
nyel, tetején három háztartási munkát 
végző nőalak. 
Zalaegerszeg 
25,5x36,2 cm 
GM.T.97.3.1. 

468. Meghívó • 1930 körül 
Papír, szecessziós virágmotívummal 
és női fejjel díszített nyomtatvány. Az 
Egerszeghegyi Ifjúság meghívója 
táncmulatságra és A falu rossza című 
műkedvelő előadásra, melyet a felső 
Becsali vendéglőben rendez. Készült a 
Kakas nyomdában, Zalaegerszegen. 
Zalaegerszeg 
1930 körül 
15x23 cm 
GM.T.76.54.29. 

469. Meghívó • 1930 
Papír, díszes, fekete-lila nyomású 
meghívó. A Zalaegerszegi Építőmun
kások Dalkara 1930. január 12-én sa
ját felszerelése javára táncmulatságot 
szervez. Készült Kakas Ágoston 
nyomdájában, Zalaegerszegen. 
Zalaegerszeg 
16x23 cm 
GM.T.76.54.20. 

VI. fal  

470. Térkép* 1945. augusztus 1. 
Papírra nyomott, vászonra kasírozott. 
Zalaegerszeg bomba- és háborús kár-
sérültségi térképe. Két szelvénylapon, 
épületenként jelöli a sérültség fokát. 
Alján a zalaegerszegi városi főmérnök 
aláírása olvasható. Méretaránya: 
1:25000. Készült: a Magyar Királyi 
Állami Nyomdában. 
Zalaegerszeg 
66x76 cm 
GM.T.80.94.1.1-2. 

471. Katonaláda • 20. sz. első fele 
Puhafából készült, sötétzöldre festett, 
legömbölyített sarkú láda. Fedele két 
csuklópánttal nyitható, tetején két kör 
alakú címkébe illesztett mozgatható 
fémfogantyú, elején aranyszínűre fes
tett préselt fém kulcscímke van. 
Zalaszentiván 
59x33x34 cm 
GM.T.79.45.1. 

УП. fal 

472. Városcímer« 1970 
A vörösrézből készült városcímer két 
részből áll: alsó része a peremelt, 
csücskös talpú címerpajzs, rajta a for
rasztással és csavarokkal ráerősített 
címerelemek, a pajzs kétharmadát ki
töltő Z betű, felső szögletében ötágú 
csillaggal, alatta a zalai dombokat és a 
Zala folyót jelképező öt hullámvonal
lal, melyen jobbra mutató, tollas végű 
nyílvessző látható. A régi megyecímer 
egyes elemeit felhasználó, 1970 és 
1990 között érvényben lévő u.n. szo
cialista címer egykor a zalaegerszegi 
Városi Tanács tanácstermét díszítette. 
Zalaegerszeg 
44,5x55 cm 
GM.T.90.25.4. 

473. Plakát • 1978 
Papír, nyomdatermék, fehér alapon fe
kete betűkkel, készült a Zalai Nyom
dában. A Városi Tanács és a Hazafias 
Népfront városszépítő társadalmi 
munkára szólítja fel az üzemeket, vál
lalatokat, intézményeket és Zalaeger
szeg lakosságát. 
Zalaegerszeg 
59,3x42,2 cm 
GM.T.2002.5.2. 

Vitrin 

474. Lódenkabát • 1950-es évek 
A zöldesbarna színű gyapjúszövetből 
készült kabát egyenes szabású, bevarrt 
ujjú, gallérja, széles. Rejtett gombolá-
sú, öt darab szürkésfekete gombbal, 
magasan záródik. Mindkét oldalán 
egy-egy ferdén bevágott zseb találha
tó. Ujjain gombos kézelőpánt van. Be
lül derékig zöldes színű műselyemmel 
bélelt, a bélésen belső zsebekkel. Hát
oldalára, a gallér alá varrt cégjelzés ta-
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Hivatal - enteriőr 

435. Mányai József: Hertelendy 
Kálmán Zala megyei főispán port
réja • 1904 
vászon, olaj 
Hertelendy Kálmán (1820-1875) 
mellképén az ábrázolt reprezentatív 
díszmagyarban, vállára vetett, prémes 
szegélyű kabátban, sötét háttér előtt 
jelenik meg, arca kissé oldalt fordul, 
tekintete a távolba mélyed. Jobboldalt 
fent felirat: „Vindornyalaki és 
hertelendi /Hertelendy Kálmán / 
Zalamegye főispánja / 1872-1875." A 
kép megrendelője a hivatalban lévő 
főispán, Hertelendy Kálmán fia, Fe
renc lehetett. Jelzés jobbra lent: 
„Mányai J. 904". 
Az egykori zalaegerszegi vármegye
háza arcképcsarnokából 
69x55,5 cm 
GM.K.54.25. 
Kostyál 2001, 256-275. 

436. Mányai József: Ürményi József 
főispán képmása • 1905 
vászon, olaj 
Ürményi József (1807-1880) - amint 
portréjának felirata (jobbra fent) is jel
zi (tévesen 1875-79 közé helyezve hi
vatali éveit) - 1876-tól haláláig Zala 
vármegye főispánja volt. Polgári ruhás 
mellképe sötét háttér előtt jeleníti 
meg, puritanizmusa elüt a kor repre
zentativitásra törekvő hivatali arcmá
saitól. Magas homloka, ősz haja, mé
lyen ülő szeme, átható pillantása te
kintélyt parancsol, bajusza, kis szakál
la a kor divatját idézi. Jelezve jobbra 
lent: „Mányai J. 1905." 
Az egykori zalaegerszegi vármegye
háza arcképcsarnokából 
69x55,5 cm 
GM.K.54.24. 
Kostyál 2001, 256-275. 

437. Hivatali tábla • 20. sz. első fele 
A vaslemezből készített, ovális alakú, 
domború felületű tábla fehér színű zo
mánccal fedett. Közepén Zala várme
gye - nem szabványos - címere látha
tó: zöld alapszínű tárcsapajzs, melyet 
szürke (ezüst) pólya oszt ketté. A fel
ső mezőben ötágú, nyitott, aranyszínű 
korona lebeg, a pólyából hiányzik a 
nyílvessző, valószínűleg átfestették. 
Fekete betűs felirata a címert övezi: 
ZALA VÁRMEGYE ALISPÁNJA. 
ZALAEGERSZEG 
Zalaegerszeg 
82x51 cm 
GM.T.87.10.1. 

438. Címer • 20. sz. első fele 
A vastag kartonból kivágott, dekoráci
ós célból készített, színeit tekintve 
nem szabványos, festett Zala várme
gye-címer tárcsapajzs alakú. Szélein 
sárga színnel keretezett. Alapszíne 
kék, melyet fehér pólya oszt ketté. 
Felső mezőjében ötágú, lebegő koro
na, a pólyán sárga, jobbra mutató, tol
las végű nyílvessző, az alsó mezőben 
szintén sárga C.[omitatus] Z.[aladien-
sis] betűk láthatók. A címer a zala
egerszegi vármegyeháza nagytermét 
díszítette. 
Zalaegerszeg 
78x60 cm 
GM.T.91.2.4. 

439. Térkép • 1890 
Zala megye térképe. Tervezte Gönczy 
Pál, rajzolta Kogutowitz Manó, kiadta 
Posner Károly Lajos és fia térképésze
ti intézete Budapesten. Méretaránya: 
1:300 000. 
Zalaegerszeg 
38x50 cm 
GM.T.81.40.1. 

440. Címer • 20. sz. első fele 
A vastag kartonból kivágott, festett, 
színeit tekintve nem szabványos me
gyecímer tárcsapajzs alakú. Szélein 
sárga színnel keretezett. A kék színű 
címerpajzsot fehér pólya osztja ketté, 
melyen jobbra mutató, szürke színű, 
tollas végű nyílvessző látható. A felső 
mezőben sárga (arany) színű, ötágú, 
nyitott, lebegő korona van, alsó mező
je üres. A címer a zalaegerszegi vár
megyeháza nagytermét díszítette. 
Zalaegerszeg 
78x63 cm 
GM.T.91.2.3. 

441. Dorffmaister István: Golgota 
1793 
vászon, olaj, 
Az egykori zalaegerszegi vármegye
háza alispáni szobájából. 
A kép attribúciója Szily János szom
bathelyi püspöknek egy 1793-ban, 
Mlinarics Lajos Zala megyei helyettes 
alispánhoz írt levele kapcsán lehetsé
ges. A festő legtöbb Golgota-ábrázo
lására jellemző az alacsony, város-szi
luettet hordozó horizont, mely monu
mentálissá teszi a magányosan szen
vedő Megváltó föléje magasodó ke
resztjét. A háttérben sápadtan világító 
hold, a sötét háttér előtt csontszerűen 
fénylő sárga Krisztus-test széltől lib
benő drapériája, a kereszt tövénél a 
koponya szintén a sorozat jellegzetes 
kellékei. Jelzés nélkül. 
127x92 cm 
GM.K.81.1 
Fábián 1936, 198; Kostyál 1997, 275; 
Kostyál 2001, 257-275. 

442. Csillár • 20. sz. eleje 
Gyári készítésű, bronzvázas, lánccal a 
mennyezetre szerelhető, ötkarú csillár, 
melynek félgömb alakú, többszörösen 
tagolt központi részéből indulnak ki 
az ívelt leveles, cirádás karok. Ezek 
végén fehér tej üvegből készült, gömb 
formájú burák vannak, aljukon met
szett csillag, oldalukon levél díszítés
sel. A lámpa központi elemén nagy
méretű, csepp formájú, szintén met
szett díszű tejüveg bura látható. Felső 
részén körte alakú díszítmény van, 
melyet három stilizált nőalak övez. A 
kisméretű burák pótlások. 
Nagykanizsa 
39x64 cm, burák 17x25, 13,5x8 cm 
TGYM.H.76.1.193.1-3. 
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443. Díszmagyar: dolmány, mente, 
nadrág, kalpag • 1905 
A dolmány fekete színű, damasztszö
vésű, törökös mintás brokátselyemből, 
a mente fekete bársonyból készült. 
Mindkettő hosszú állású, belül bélelt, 
zsinóros gombolású. A dolmány de
rékban elvágott, hátul felhasított, álló
galléros, magyaros zsinórozással dí
szített. A mente karcsúsított szabású, 
oldalai alul, valamint rövid ujjai nyi
tottak. Szélei, hasítékai asztrakán 
prémmel szegélyezettek, prémgallérja 
gömbölyített, hátközépig érő. Elején 
kilenc pár, ujjain és oldalhasítékain öt
öt pár, fekete színű galambkosárral dí
szített zsinórhurok látható. Hátán a 
varrásokat lefedő, fekete szalagból ké
szített, háromfelé ágazó u.n. 
„pávafarokzsinór" van. A testhez álló 
nadrág bordó színű, ripsz selyemből 
készült, combrészén vitézkötéssel. Az 
öltözethez tartozó fekete bársony kal
pag négy részből szabott, kerek, csú
csos végződésű, visszahajtott, asztra
kán prém karimájú, varrásai mentén 
zsinórozott fejfedő. A díszmagyart Dr. 
Degré Miklós zalaegerszegi törvény
széki bíró készíttette 1905-ben. 
Zalaegerszeg 

Dolmány 50x125, mente 45x130, 
nadrág 110, kalpag 34x19 cm 
GM.T.83.7.1-4. 

444. Csizma »19. sz. vége 
A díszmagyar viselethez tartozó, több 
részből varrt csizma-pár vörösesbar
na, puhaőrből készült. Feje keskeny, 
szára térdig érő, elöl magasabb, szív 
alakú kivágásban végződik, körben 
aranyszínű lánczsinór szegélyezi, 
gombja hiányzik. A szárak eleje arany 
fémszállal dúsan hímzett, hímzése 
makkos tölgyfaágat ábrázol. Sarkán 
sárgarézből készült, féldrágakövekkel 
kirakott, díszes sarkantyú van. 
Budapest 
44 cm 
GM.T.76.10.2.1-2. 

445. Ékszerkészlet: öv, mentekötő 
lánc, kardfüggesztő lánc, forgó, 
mentegombok • 19. sz. vége 
A díszmagyar viselethez készült ék
szerkészlet 925-ös finomságú ezüstből 
öntött aranyozott ötvösmunka, melyet 
piros, fekete és fehér festőzománc, va
lamint szekrényes foglalatba illesztett 
féldrágakövek: türkiz, almadin és 
gyöngyház díszítenek. Az öv és a 
mentekötő láncon három-három bog
lár látható, ötvennégy-, illetve húszta
gú láncból állnak, melynek tagjai két-
két, három türkizzel ékesített négy

szirmú virág alkotja. Az övön mindhá
rom boglár középen, a mentekötő lán
con középen és a két végén található. 
A boglárok hátlapja sima, elöl - az öv 
ovális középső boglárját kivéve - kör 
alakúak, csavart dróttal kereteltek, át
tört díszűek, melyeket középen fogla
latba zárt gyöngyház, körülötte nyolc 
almadin és nyolc türkiz ékesít, szélén 
áttört csigavonalas és indás motívu
mok öveznek. A mentekötő középső 
boglárja nagyméretű gyöngyházzal, 
tizenkét almadinnal, négy nagyobb 
ovális és négy kicsi kerek türkizzel dí
szített. A kardfüggesztő lánc középen 
türkizzel kirakott huszonnégy, négy
szirmú virágot imitáló tagból áll, me
lyet az övvel együtt fekete bársonyra 
erősítettek. A forgó közepének díszí
tése megegyezik a boglárokéval, áttört 
mintás széle rombusz alakú. Tetején -
az árvalányhaj számára - alul nyolc 
almadinnal kirakott, felül hat kifelé 
hajló akantuszlevélből kialakított tartó 
van. A készlet mentegombjai hátul 
félgömb alakúak, elöl áttört mintáza-
túak, középen egy gyöngyház, körü
lötte - a gomb méretétől függően -
négy, hat vagy nyolc almadin, a szélén 
négy türkiz kővel. 
Zalaegerszeg 

Öv 108, mentekötő lánc 48, kardfüg
gesztő lánc 34, forgó 7,1x5,5, gombok 
2 - 2,6 cm 
GM.T.82.10.4-82.10.10. 

446. Díszszablya • 19. sz. vége 
Az acélból készült, enyhén ívelt szab
lya pengéje a markolat alatt mindkét 
oldalon maratásos eljárással kialakí
tott növényi ornamentikával - levélfü
zérrel díszített. Egyik oldalán az ere
deti tulajdonos, LECHNER ÁGOS
TON neve olvasható. Buzogány lezá-
rású keresztvasa és oldaltüskéi sárga
rézből készültek, geometrikus és inda
motívumokkal vésettek. Markolata la
pított nyolcszög átmetszetű, egyenes, 
felfelé enyhén szélesedő, feketére fes
tett, lakkozott fa, melyet egy-egy vi
rágszirom formájú fém rátét ékít. Mar
kolatkupakja hiányzik. Hüvelye sötét
kék bársonnyal bevont fátok, amely 
véséssel díszített, hullámos végződésű 
sárgaréz torkolat-, felkötő- és saru
pánttal felszerelt. A pántok egyik ol
dalát ezüst foglalatban lévő féldrága
kövek - középen egy-egy virágszi
romba foglalt gránátkő, a széleken ti
zennégy türkiz és tizennégy gránát -
ékesítenek. A torkolat és felkötőpán
ton egy-egy függesztőkarika van. A 
sarapánt végét koptató fedi. A jogtu
dós, felsőházi tag Lechner Ágostontól 

unokaöccse Degré Miklós, a zalaeger
szegi törvényszék bírája örökölte a 
szablyát. 
Zalaegerszeg 
szablya 87x3,5 cm, hüvely 79x6 cm 
GM.F.2001.1.1-2. 

447. Karosszék • 19. sz. vége 
A nagyméretű, eklektikus stílusú, ke
ményfából készült karosszék első lá
bai és karfát tartó oszlopai egyenesek 
és esztergályozottak, hátsó lábai sima 
vonalúak, kissé kifelé hajlanak. A lá
bakat H alakú merevítők kötik össze. 
Karfája ívelt, profilírozott. Támlájá
nak felső széle többszörösen ívelt. 
Ülőlapja és háttámlája sötétbarna, bőr
borítású, melyet nyomott növényi or
namentikával díszítettek, a hátlapon 
pedig díszes rézgombokkal, az ülőla
pon aranyozott fagombokkal erősítet
tek a szék vázához. 
Pakod 
58x63x110 cm 
GM.T.75.13.3. 

448. íróasztal • 20. század eleje 
Eklektikus, diófa furnérral bevont, be
lül tölgy furnérral borított kétajtós, há
rom fiókos, zöld posztóval borított fe
nyőfa asztal. Az asztallap alatt ívelt, 
ritmusosan bordázott, széles keret, 
mely a fiókokat is magába rejti. Hosz-
szanti oldalán négy helyen hálósán fa
ragott díszítmény tagolja, sarkain le
veles faragvány. A lap alatt és a bútor 
alján profilírozott tagozat. Ajtaján fa
ragott keretbetét: két palmetta között 
hálós, ívelten lezárt díszítmény. Az aj
tók mellett oszlopszerű faragás. Olda
lain díszítmény nélküli keretbetét. A 
kulcscímkék, a négy pogácsaláb és az 
asztalon körbefutó tagolt peremű sze
gély, valamint az asztallap posztó bo
rítása pótlás. Keresztúry József ügy
véd, zalaegerszegi polgármester ha
gyatékából származik. 
Zalaegerszeg 
146x81x81 cm 
GM.T.74.1.8. 

449. Asztali lámpa • 1942 
A többszörösen tagolt, kerek talpon 
álló elektromos lámpa sárgarézből ké
szült. Üreges alján ón nehezék van, 
rajta belenyomott felirattal: „Rühl La
jos /1942/ 424/2". Gyűrűs végződésű, 
egyenes szárához tompaszögben kap
csolódik a burát tartó, ívelt végződésű 
másik szár. A bura félgömb alakú, ol
dalán három lyukkal, melyeket alulról 
a burához erősített zöldes színű üveg
gyöngyök díszítenek. 
Budapest 
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núsága szerint a Zalaegerszegi Ruha
gyárban készült. A kabátot Karlovics 
István zalaegerszegi mozdonyvezető 
viselte. 
Zalaegerszeg 
126x45, ujja 67 cm 
GM.T.83.16.1. 

475. Udvardi Ignác Ödön: Zala
egerszegi külváros • 1955. 
papír, tus és grafit 
Igen alacsony horizontvonalú, ezáltal 
nagy távlatot érzékeltető kép. Balol
dalt a Ruhagyár emeletes tömbje ma
gasodik, tőle jobbra további, kisebb 
épületek, közöttük a Tejgyár tűszerű 
kéménye látszik. Az előtérben park el
szórtan bokrokkal, két kis dombbal, a 
jobboldalin két dolgozó munkással. 
Jelezve balra lent: „Udvardi 1955. VI. 
18." 
22,2x28 cm 
GM.K.89.9. Kostyál 1996 

476. Németh János: Huszáros kály
hacsempe • 1960 körül 
kerámia 
Fényes zöld mázas, csaknem négyzet 
alakú kályhacsempe. Enyhén plaszti
kus díszítése táncoló lovon ülő, kivont 
kardját felemelő, nagybajuszú, csákós 
huszárt mintáz. Körben széles, plaszti
kus, keret-szerű szegély övezi. 
Zalaegerszeg 
24,7x25 cm 
GM.I.63.42.6. 

477. Németh János: Madaras kály
hacsempe • 1960 körül 
kerámia 
Fényes zöld mázas kályhacsempe, 
alakja a négyzethez közelít. Enyhén 
plasztikus díszítése: leveles ágon eny
hén hátravetett fejjel éneklő bóbitás, 
kitárt szárnyú madár. Körben plaszti
kus, keret-szerű szegély övezi. 
Zalaegerszeg 
22,5x25,5 cm 
GM.I.63.42.7. 

УШ. fal  

478. Emléktábla • 1975 
Szürke-fehér szemcsés gránittábla vé
sett, aranyozott felirattal, alul egy-egy 
vörös csillaggal. Felirata: AZ IDEIG
LENES NEMZETI KORMÁNY 
1945. MARC. 15-ÉN KIADOTT 
RENDELETÉVEL MEGSZÜNTET
TE A FEUDÁLIS NAGYBIRTOK
RENDSZERT. ZALAEGERSZE
GEN 910 CSALÁD 3186 
KAT.HOLD FÖLDET ILLETVE 
HÁZHELYET KAPOTT. 701.KAT. 

HOLD FOLD PEDIG KÖZTULAJ
DONBA KERÜLT. 1949. ÉV 
ŐSZÉN ELSŐKÉNT NESZELÉN, 
NEKERESDEN ÉS BABOSDÖB-
RÉTÉN ALAKULTAK MEZŐGAZ
DASÁGI SZÖVETKEZETEK. 1960-
BAN MEGTÖRTÉNT AZ EGÉSZ 
MEZŐGAZDASÁG SZOCIALISTA 
ÁTALAKULÁSA. AZ „EGYESÜLT 
ZALAVÖLGYE" SZÖVETKEZET 
MÁR MAGÁBA FOGLALJA A 
HAJDANI ANDRÁSHIDAI, 
BABOSDÖBRÉTEI, BÖDEI, 
BONCODFÖLDI, HOTTÓI, 
KISKUTASI, KISPÁLI, NAGYKU-
TASI, NAGYPÁLI, NEKERESDI, 
NESZELEI, PÓZVAI, SÁGODI, 
TESKÁNDI TERMELŐSZÖVET
KEZETI GAZDASÁGOKAT. TÖR
TÉNELMÜNK DICSŐ EMLÉKE
KÉNT TARTJUK SZÁMON A FEL
SZABADULÁS A FÖLDREFORM 
ÉS SZÖVETKEZETI MOZGALOM 
NAGY ESEMÉNYEIT. 1975. ÁPRI
LIS 4. A tábla eredetileg a zalaeger
szegi TSz neszelei központi irodaépü
letének homlokzatát díszítette. 
Zalaegerszeg-Neszele 
62,3x76,8x2,7 cm 
GM.T.2002.13.1. 

479. Plakát • 1965. március 14. 
Papír, nyomdatermék, készült a Zalai 
Nyomdában. Piros alapon fekete be
tűkkel, két fehér, táncoló figurával. A 
Szakszervezetek Zalaegerszegi Műve
lődési Házában megrendezett I. Zalai 
Kamaratánc Fesztivál plakátja a részt
vevők felsorolásával. 
Zalaegerszeg 
70,5x46,6 cm 
GM.T.2002.2.2. 

480. Plakát • 1965. október 31. 
Papír, nyomdatermék, készült a Zalai 
Nyomdában. Fehér alapon színes be
tűkkel. Őszi tánczenei randevúra hív a 
Szakszervezetek Zalaegerszegi Műve
lődési Házába, ahol a korszak neves 
nyugati együtteseinek és énekeseinek 
(Animals, Shadows, Beatles, Elvis 
Presley stb.) lemezei hallhatók. 
Zalaegerszeg 
60x42,5 cm 
GM.T.2002.2.1. 

481. Plakát • 1965. szeptember 19. 
Papír, nyomdatermék a Zalai Nyom
dából. Zöld alapon fekete és narancs
színű betűkkel. A 2 éves Cyklon 
együttes jubileumi koncertje a zala
egerszegi Ifjúsági Ház KISZ klubjá
ban, műsorukban neves nyugati együt
tesek (Rolling Stones, Hurricanes stb.) 
számait adják elő. 
Zalaegerszeg 
60x42,3 cm 
GM.T.2002.2.3. 

482. Plakát • 1965. február 
Papír, nyomdatermék a Zalai Nyom
dából. Fehér alapon piros-kék betűk
kel. A Szakszervezetek Zalaegerszegi 
Művelődési Házának 1965. február 
havi műsora. Egyik felén műsornap
tárral, a másikon az Irodalmi Szabad
egyetem rendezvényeinek ismerteté
sével. 
Zalaegerszeg 
84,5 x61 cm 
GM.T.2002.2.4. 

483. Panni robogó • 1959 
R 50 típusú, 48 cm3 hengerűrtartalmú 
segédmotor kerékpár. Piros-fehér fes
tett vaslemez karosszériával, acél, és 
krómozott alkatrészekkel, műanyag 
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fogantyúval és kiegészítőkkel. Olda
lán festett Panni márkanév. 1959-ben 
gyártották a Csepeli Kerékpárgyár
ban. Ez volt az első hazai sorozatgyár
tású, robogó típusú motorkerékpár. 
Számos előnnyel rendelkezett az ad
dig ismert motorkerékpárokkal szem
ben: kényelmesebb le-és felszállás, 
alacsony építése révén könnyebb ve
zetés, teljes védelem a szennyeződé
sektől. 
Zalaegerszeg 
180x102 cm 
GM.T.99.25.1. 

IX. fal 

484. Plakát • 1969. október 18. 
Papír, a Zalai Nyomda terméke. A za
laegerszegi Ruhagyár és a Magyar Di
vatintézet Ifjúsági divatbemutatót ren
dez a Napfény étteremben, ahol a mű
sort a Pannon zenekar szolgáltatja, 
műsorvezető Vámos Magda tervező
művész. A plakáton középen a kor di
vatja szerint öltözött fiatalok grafikus 
ábrázolása látható. Jelölve jobbra lent: 
„Brád András". A neves iparművész a 
zalaegerszegi Ruhagyár tervezője 
volt. 
Zalaegerszeg 
70,5x50,3 cm 
GM.T.2002.3.1. 

485. Plakát • 1961. július 
Papír, nyomdatermék, készült a pécsi 
Szikra Nyomdában. Bordó és sárga 
alapon fekete betűkkel a zalaegerszegi 
Ady filmszínház júliusi műsora olvas
ható. Többek között a Feltámadás, a 
Normandia-Nyeman és az Állami 
Áruház с filmet nézhették meg a láto
gatók, alkalmanként a Kubai hétköz

napok с kísérőfilmmel együtt. Balra 
fent jelezve: V L 
Zalaegerszeg 
68x49,7 cm 
GM.T.2002.1.1. 

Enteriőr 
az 1970-es évekből 

486. Bizánc lakószoba: szekrénysor 
részlete • 1970-es évek eleje 
A zalaegerszegi Bútorgyárban készí
tett szekrénysor két elemből áll: 
könyvszekrényből és edényszekrény
ből, ruhásszekrény része hiányzik. Az 
egyes elemek alsó és felső részei csa-
polással illeszkednek egymáshoz. 
Anyaguk két oldalról furnérozott, nit-
rolakkal bevont faforgács lap, tömörfa 
fiókokkal. A bútor frontfelülete két
szer késelt furnér, magasfényű poli
észterlakkal kezelve. A könyvszek
rény felső része hárompolcos, két 
tolóüveggel zárható. Alsó része kétaj
tós, felette kihúzható és felnyitható, 
belül tükörrel felszerelt írólappal, 
mely egy háromrekeszes fiókot takar. 
Az edényszekrény alsó része háromaj
tós és háromfiókos, a fiókok szögletes 
fémfogantyúkkal mozgathatók, az aj
tók kulccsal nyithatók. Felső része is 
háromajtós, bal oldali eleme bárszek
rény. A szekrénysor magas, felfelé 
szélesedő, hasáb alakú lábakon áll. 
Zalaegerszeg 
50x204x173 cm 
GM.T.2002.10.1.1-4. 

487. Bizánc lakószoba: dohányzó
asztal • 1970-es évek eleje 
Fából és furnérozott faforgács lapból 
készült, négy magas, felfelé szélesedő, 
hasáb alakú lábon álló, téglalap alakú 
dohányzóasztal, a lábakat merevítő 
keresztpántokon újságtartó polccal. 
Az asztallap magas fényű poliészter
lakkal kezelt. 
Zalaegerszeg 
90,4x50,5x58 cm 
GM.T.2002.10.3. 

488. Asztalterítő' • 1970-es évek 
Selyemre festett, gótikus épületele
mekkel, emberalakokkal díszített, 
pasztell színezésű - okker, lila, szürke 
- hosszúkás, téglalap alakú dohányzó
asztalra való terítő, jobb alsó sarkában 
G. HAGER.(?) jelzettel, szélein rövid 
rojtokkal. 
Keszthely 
82,5x34 cm 
magántulajdon 

489. Váza • 1970-es évek 
Sárga, ezüst, lila, kék hosszanti csí
kos, fényes mázzal bevont kerámiavá
za kerek talppal, öblös hassal, fokoza
tosan szűkülő, majd ismét szélesedő 
nyakkal, háromkaréjos szájnyílással. 
Alján pecsételt jelzet: KERÁMIA 
IPARMŰVÉSZ KSZ. 
Zalaegerszeg 
28x7,2x7,6 cm 
GM.T.2000.2.20. 

490. Bizánc lakószoba: fotelek 
1970-es évek eleje 
A favázas, ülő- és hátlapján kárpitos 
bútor négy magas, felfelé szélesedő, 
hasáb alakú lábon áll, melyeket felül 
rövid, külső oldalán ívelt, végein 
gömbölyített karfa fog össze. Támlája 
trapéz alakú. Kárpitja sárga-fekete szí
nű, szabálytalan vízszintes csíkozású. 
Zalaegerszeg 
64,5x78 cm 
GM.T.2002.10.2. 

491. Függöny • 1970-es évek 
Gyárilag készített, fehér színű, csík
ban elhelyezkedő geometrikus mintá
val díszített nylon függöny, alján bor
dűrrel. 
Zalaegerszeg 
137x192 cm 
GM.T.2002.14.1. 

492. Mennyezetlámpa • 1970-es 
évek 
A megsárgult műanyag zsinór felső 
végén henger alakú, fekete színű, fém 
vezetékrejtő tok, alsó végén szintén 
fekete, gömbölyű foglalat, melyhez 
három csavarral kapcsolódik a fehér -
rózsaszínű tejüveg bura, mely gomba 
alakot formáz, s aranyszínű vonalak
kal díszített. 
Zalaegerszeg 
lámpa 62 cm, bura 22x16 cm 
GM.T.2002.12.1.1-2. 

493. Udvardi Ignác Ödön: Útépítők 
Zalaegerszegen • 1958 
papír, akvarell 
Belvárosi utcakép, baloldalt a háttér
ben az ú.n. pontházzal. A festmény 
krónikás-pontossággal örökíti meg a 
megyeszékhely utcáján zajló aszfalto
zást: a munkások éppen a Kossuth La
jos utcához csatlakozó utca-torkolat 
burkolatát készítik. Jelezve jobbra lent 
a művész egybe szerkesztett monog
ramjával és a készítés dátumával 
(58.8.12.). 
27,5x38,8 cm 
GM.K.89.15. 
Kostyál 1996 
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494. Falikép • 1970 es évek 
A kék alapon rozsdabarna színű, ki
domborodó sellőt ábrázoló faldísz, 
égetett, fényes mázzal bevont kerá
mia. Jelzés nélküli. 
Zalaegerszeg 
15,3x15,3 cm 
GM.T.99.21.3. 

495. Faliszőnyeg • 1973 körül 
Műszál alapú kongréra, színes fonal
ból, hurkolással és csomózással készí
tett u.n. subaszőnyeg, amely narancs
sárga alapon, fekete keretben stilizált 
napraforgót ábrázol. A „subázás" a 
70-es évek egyik kedvelt kézimunkája 
volt. 
Bagód 
93,5x39 cm 
GM.T.2002.11.1. 

496. Falikép • 1970-es évek 
A matt és fényes mázakkal bevont, 
égetett kerámiakép téglalap alakú. 
Szürkéskék alapon, kidomborodó fe
kete keretbe foglalt színes, geometri
kus mintákat ábrázol. Hátulján: 70 L 

M jelzettel. 
Zalaegerszeg 
36,8x21,5 cm 
GM.T.99.21.4. 

497. Váza • 1970-es évek 
A hengeres testű, palackszerű váza ke
rámiából készült. Alja, vállrésze és 
szája feketemázas, testén négyzetes, 
fekete kontúros mintázat van, amely 
sárga, rozsdabarna és szürke mázzal 
kitöltött. 
Zalaegerszeg 
32x2x7,5 cm 
GM.T.99.21.5. 

498. Gyertyatartó • 1970-es évek 
Fekete-barna színű, rovátkolt felületű 
fémlemezből kivágott, hajlított, szege
cselt, kerek domború talpon álló, 
hosszú nyakú és lábú, madár alakú 
dísztárgy, homorú hátán a gyertya el
helyezésére szolgáló tüskével. 
Zalaegerszeg 
17,5x19,5 cm 
GM.T.2000.2.18. 

499. Virágtartó« 1970-es évek 
Kerek aljú, öblösödő, majd egyenes 
falú kerámia kaspó, belül sima sárga, 
kívül csurgatott narancssárga mázzal 
bevont, rücskös felületű. 
Zalaegerszeg 
13x15,5x9,5 cm 
GM.T.2000.10.4. 

500. Terítő • 1970-es évek 
Két négyzet alakú virágmintás, egy 
csillag alakú, szőlőfürt mintás fehér 
színű, kézi horgolású csipketerítő. 
Zalaegerszeg 
26x24,5 cm, 17,5x17,5 cm, 9 cm 
magántulajdon 

501. Likőrös készlet tartóval 
1970-es évek 
Az aranyszínű fémhuzalból hajlított 
tartó négyszögeiben három-három po
hár helyezhető el. Négy lábán és ívelt 
fogóján szürke műanyag borítás van. 
A likőröspoharak színes, irizáló, 
üvegből készültek, talpuk vastag, fa
luk felfelé öblösödő. Kettő világos
kék, kettő halványlila, kettő pedig sár
ga színű. 
Zalaegerszeg 
tartó 18,5x7,3x10 cm 
poharak 5x4,3x2,5 cm 
GM.T.2000.2.19.1-4. 

502. Likőrös készlet • 1970-es évek 
A fekete alapon kék mázas, függőle
ges gyöngysorcsíkozású kerámia kan
csó ovális talpú, öblös hasú, vékony 
nyakú füles edény ovális szájnyílással, 
kis kiöntő csőrrel. Pohárkái (5 db) ke
rek talpúak, enyhén öblösödnek, díszí
tésük megegyezik a kancsóéval. Bel
sejük sárga mázzal bevont. 
Zalaegerszeg 
kancsó 26x3,5x8 cm, 
kupica 4,5x3,7x2,5 cm 
GM.T.2000.10.1-2. 

503. Dísztál • 1970-es évek 
Csónak alakú kerámiatál, kívül fekete 
színű matt, belül sárga színű fényes 
mázzal bevonva. Átlyukasztott két vé
géhez kapcsolódik ívesen fonott füle. 
Alján В A jelzet látható. 
Zalaegerszeg 
18,8x11x13,5 cm 
GM.T.2000.10.3. 

504. Kávéskészlet • 1960-as évek 
A kávékiöntőből, cukortartóból, tejki-
öntőből, öt csészéből és öt csésze-alá
tétből álló készlet finom porcelánból 
készült, márkajelzése - Alka Kunst 
Bavaria (egyik alátéten: Made in 
West-Germany) - szerint nyugat-né-

207 



8. TEREM 

met gyártmány. Darabjai ívelt csonka 
kúp alakúak, fülük hegyes, oldaluk 
szabálytalan, szürke színű, hosszanti 
csíkozással díszített, kivéve négy csé
szét és korongszerű alátétjeiket, me
lyek közül kettő világoskék, kettő pe
dig rózsaszínű csíkos. Az egyenes 
csőrű kávékiöntő és a cukortartó fede
le fehér színű, kissé ívelt oldalú kúp, 
mely leemelő gombban végződik. A 
tejkiöntő szájpereme hullámos kikép
zésű. 
Zalaegerszeg 
kávékiöntő 16x8,2x5,6 cm, 
cukortartó 7,4x6,9x3,5 cm 
tejkiöntő 8,7x6x3,4 cm, 
csésze 5,8x6,5x3 cm, alátét 11,3 cm 
GM.T.99.3.2.1- 99.3.10. 

505. Terítő* 1970-es évek 
A négyzet alakú, szürkés színű vitrin
terítő batikolt selyemből készült, rajta 
fekete madárábrázolással, szélein rö
vid rojtokkal. 
Keszthely 
29,5x30 cm 
magántulajdon 

506. Terítő • 1970-es évek 
A négyzet alakú, batikolt, szürke alap
színű selyemterítőt zöld keretben vilá-
gosszürke-narancssárga színű halak 
díszítik. Széleit rövid rojt szegélyezi. 
Keszthely 
29,5x30 cm 
magántulajdon 

507. Magnetofon • 1970 körül 
BRG M 20 Super típusú, 9,35, 4,76 és 
2,4 cm/s szalagsebességű, kétcsíkos 
rendszerű, magyar gyártmányú szóra
koztató elektronikai eszköz. Készült a 
Budapesti Rádiótechnikai Gyárban. 
Négy kis lábon álló, trapéz átmetsze
ni, leemelhető fedelű, fekete műanyag 
borítású készülék, tetején világosszür
ke orsótartó korongokkal, beépített 
hangszórókkal, fekete és piros billen
tyűkkel, háromfokozatú szalagsebes
ség szabályozóval, hangerő- és hang
színszabályozóval, valamint négy ki
meneti csatlakozó aljzattal. 
Zalaegerszeg 
35-37x33,5x15,8 cm 
GM.T.2002.20.1.1-2. 

508. A világirodalom remekei soro
zat kötetei (21 db) 
Budapest, Európa Könyvkiadó, 1966-
1968. 
magántulajdon 

509. Kovai, Vaclav: 25 csoda a há
zunkban. 
Budapest, Móra Könyvkiadó, 1972. 
39 p. 
GM.T.leltározatlan 

510. Fiúk Évkönyve 1972 
Budapest, Móra Könyvkiadó, 1972. 
384 p. 
GM.T.leltározatlan 

511. Bálint Ágnes - Kőber Tibor: Jó 
éjszakát, Maci! (leporelló) 
Budapest, Móra Könyvkiadó, 1972. 
10 p. 
GM.T.leltározatlan 

512. ABBA: The Album - Bakelit 
nagylemez 
Polar Music International AB, Stock
holm, 1977. 
magántulajdon 

X. fal 

513. Plakát • 1979. április - május 
Papír, nyomdatermék, fehér alapon 
kék betűkkel. Felül két sakkfigura 
közt földgömb látható, alatta a felirat: 
„Női Sakk -Világbajnoki Zónaverseny 
Zalaegerszegen, az Arany Bárány 
Szállodában 1979. IV. 7- V. 4." 
Zalaegerszeg 
68,2x49,4 cm 
GM.T.2002.6.1. 

514. Plakát • 1977 
Papír, nyomdatermék a Zalai Nyom
dából. Majakovszkij: Buffó misztéri
um című darabját a zalaegerszegi Ref
lex Színpad amatőr társulata mutatja 
be. A plakát közepén piros X-szel át
húzott földgömb, körülötte a szerep
lők felsorolása. Jobb alsó sarokban a 
Reflex Színpad emblémája, jelezve 
jobbra fent: Vértényi. 
Zalaegerszeg 
69,8x49,8 cm 
GM.T.2002.4.1. 

515. Plakát« 1978. szeptember 19. 
Papír, nyomdatermék, készült a Zalai 
Nyomdában. Barna betűkkel nyomtat
va. A Zalaegerszegi Művésztelep al
kotásainak bemutatójára, a Mai ma
gyar belsőépítészet с fotókiállításra a 
Megyei Művelődési Központban, és 
Várnagy Ildikó szobrászművésznek 
Göcseji Múzeumban rendezett kiállí
tására hívja fel a figyelmet. 
Zalaegerszeg 
70,2x50,3 cm 
GM.T.2002.5.1. 

XI. fal 

516. Oklevél • 1964. május 7. 
Kézzel írt és rajzolt díszes irat, készí
tette Hargitay István rajztanár. Zala
egerszeg Város Tanácsa Pais Dezső 
Kossuth-díjas nyelvtudós, akadémi
kust, „városunk szülöttét a magyar 
nyelvtudomány művelésében és irá
nyításában szerzett érdemeire való te
kintettel s figyelembe véve azt, a sze
retetet, melyet szülőföldje és egész 
szülőhazája iránt érez, 1964. április hó 
15-én tartott ülésén városunk díszpol
gárává választotta." Alul középen a 
város pecsétjével, valamint Nátrán Já
nos v.b. elnök aláírásával hitelesítve. 
Zalaegerszeg 
55x43 cm 
GM.T.74.1.47. 

516. 

Vitrin 

517. Gábor Miklós jelmeze: kalap, 
kabát, esernyő • 1983 
A Hevesi Sándor Színház nyitóelő
adásán Lucifert alakító Gábor Miklós 
puhakalapja fekete színű, klasszikus 
vonalú, dísztelen, karimája szegetlen. 
A drapp színű, egyenes vonalú kabát 
vászonból készült, ujjai bevarrottak. 
Széles gallérját, vállát, zsebléceit és 
kézelőpántját többszörös tűzés díszíti. 
Zsebei ferdén bevágottak. A fémvá
zas, fekete selyemborítású ernyő felül 
kampós fafogantyúban végződik, alsó 
végén hosszú fémkoptató van. 
Zalaegerszeg 
kalap 12,2x30,8 cm, 
kabát 101,5x42 cm, esernyő 87,5 cm 
HSSZ 
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„ ...Minden kődarab, melynek durvább vagy művésziebb vésetében őseink emléke él; minden régi pénz, mely fe
jedelmeink és hazánk egykori történeteiről szól; minden papírszelet, levél és okirat, mikben valamely korszak, har
ci tett vagy békés polgári mű, nemzetünk nagy öröme vagy nagy szenvedése foglaltatik; minden krónika, emlékirat, 
napló, a legegyszerűbb házi jegyzet a letűnt századokból - mindezek a mi előttünk oly tisztes és szent múltnak egyes 
alkatrészeit, arcán egy-egy sötét vagy dicsőséges vonást, szemében egy-egy tűzszikrát, az ősi jellem egy-egy erős 
kinyomatát, szóval: egyediségét teszik. Ne hagyjuk azokat elveszni. Ám ez elszórva parányinak látszó adatkák te
szik ezredéves múltunk nagy összegét. 

Utódink akkor fognak áldani vagy átkozni, Európa akként becsülni vagy megvetni, olyannak tekinteni minket, 
hazánkat és nemzetünket, a világtörténet akként tartani fölöttünk felmentő vagy kárhoztató ítéletet, amily alakban 
ez adatok alapján múltunkat összeállítani bírjuk. Tegyük meg ezt, hazámfiai! Hogy mikor már mi nem leszünk, le
gyen fenn legalább emlékünk, legyen meg nemzetünk életkönyve!" 

(Mikólmre, 1855.) 
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