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A HONFOGLALÁS KORA SOMOGY MEGYÉBEN 
(Honfoglalók és elődeik hagyatéka) 

KIÁLLÍTÁS A RIPPL-RÓNAI MÚZEUMBAN KAPOSVÁRON 

A kaposvári Rippl Rónai Múzeum csatlakozva ahhoz az országos rendez
vénysorozathoz, amely a honfoglalás 1100. évfordulójának méltó megün
neplését tűzte ki célul, Kaposvári Tavaszi Fesztivál eseményeinek soroza
tába illesztve mutatja be a megye honfoglalás kori leletanyagát. A kitűzött 
cél megvalósítása többszörösen is nehéz volt, hiszen a jelenlegi gazdasági 
helyzetben múzeumunknak igen nehéz versenyezni az országos múzeumok 
programjaiban szereplő kiállításokkal, a megyében található viszonylag sze
rényebb régészeti anyagnak pedig az Alföldön előkerült honfoglaló leletek 
gazdagságával. Egy területen azonban biztosan tudunk újat és meglepőt 
nyújtani a múzeumlátogató közönségnek. Somogyban található ugyanis az 
a temető, amelybe a régészeti feltárás tanúsága szerint a VIII. század végé
től a X. század végéig folyamatosan temetkeztek, és amelynek teljességre 
törekvő, társadalom- és természettudományos elemzése hozzásegíthet az 
avar továbbélés, és asszimiláció problémakörének tisztázásához. 

A lelethiányt csak részben magyarázhatja a vizsgált időszak viszonylagos 
rövidsége és a kutatás feltételezhető egyenetlensége, hiszen az 1970-es 
években Bakay Kornél vezetésével célzottnak mondható kutatások folytak 
a honfoglalás kori lelőhelyek felderítésére. Az utóbbi évek kutatásai és sze
rencsés leletmentései néhány olyan lelőhelyet, illetve leletet hoztak felszínre 
a Balaton déli partja mentén, melyekben a Dunántúlt megszálló honfoglalók 
első generációja képviselőinek temetkezéseit sejthetjük. 

Kiállításunkban elsősorban az említett lelőhely (Vörs-Papkert) leleteit 
mutatjuk be. Mintegy keretként mellette kiállítjuk az itt találtakkal párhu
zamba állítható, a honfoglalás korát közvetlen megelőző, más lelőhelyekről 
származó, legkésőbbre keltezhető avar kori leleteket, és természetesen a 
megye más területein előkerült honfoglalás kori anyagot is. Kiállításunkat 
az államalapítás korát reprezentáló néhány legkorábbi lelet bemutatásával 
zárjuk. A kiállítás legjelentősebb újdonsága a kémiai szerológiai módsze
rekkel (vércsoport analízis, a csontok kollagéntípusának meghatározása stb. 
alapján) kialakított egykori család-szerkezet modellek bemutatása, melyeket 
az antropológiai anyag feldolgozása során elkészített arcrekonstrukciókkal 

3 



teszünk szemléletessé, azaz az egykor élt személyeknek nem csupán a vi
seleti tárgyait, hanem lehető leghitelesebb arcát is szeretnénk a látogatók 
elé tárni. 

A térképeken a megye avar- és honfoglalás kori lelőhelyeit feltüntetve 
érzékeltetjük azok egymáshoz viszonyított elhelyezkedését, arányait. 

A terem közepén elhelyezkedő, egymásba fonódó három felület a vörsi 
temetőben megtalált három, egyes szakaszaiban egymás mellett élő régé
szeti kultúra egybefonódását, az azokat képviselő népességek összeolvadá
sának lehetőségét szimbolizálja. 

A teremben balról jobbra haladva először a megye területén talált VIII-
IX. századi leleteivel illusztrálva a Kárpát-medence magyar honfoglalás 
előtti képét mutatjuk be. 

A feltehetően belső- és közép-ázsiai eredetű avarság 552-ben lépett az 
európai történelem színpadára. A türk fennhatóság elől nyugatra vándorolva 
ekkor keltek át a Volgán. 567-ben már birtokba veszik a legyőzött gepidák 
erdélyi és tiszántúli országát, majd 568 húsvétját követően az egykori Pan
nónia, a szövetséges langobardok földjének megszállására került sor. Egyet
len, név szerint ismert fejedelmük az égi eredetűként tisztelt, korlátlan ha
talmú Baján kagán. 

Az avarok nagyállattartó népességként költöztek a Kárpát-medencébe, ám 
fokozatos letelepedésükkel megváltozott gazdálkodásuk, és a földművelés 
lett megélhetésük legfőbb forrása. Az Avar Kaganátus sokáig sikeresen har
colt a Keletrómai (Bizánci) Birodalommal. A hadjáratok végén megkötött 
béke fejében kicsikart bizánci évpénz (nagymennyiségű arany solidus és 
egyéb értékes ajándék) az avar arisztokrácia, az előkelők szűk rétegének 
luxusigényeit elégítette ki. Az avar inváziók utolsó hulláma 626-ban meg
tört a bizánci főváros, Konstantinápoly falainál. Birodalmukat 630-at köve
tően válságok sorozata rendítette meg. Elszigeteltségüket egy keletről jövő 
újabb népvándorlás oldotta fel, amikor a 670-680-as években - a kagán 
engedélyével - új nép költözött a területükre, amely mintegy átrétegezte a 
korai Avar Kaganátus társadalmát. A délorosz steppéken uralkodó bolgár 
fejedelem népei Kuvrat kán fiainak vezetésével szétszéledtek. Az egyik 
fejedelemfi, Kuber vezette népcsoport Pannoniában telepedett le. A korsze
rű fegyverzettel megerősödött kaganátus településterülete ekkor minden 
irányban megnövekedett, közülük mindenekelőtt a Bécsi-medence megszál
lása az Enns folyóig jelentős. 

A VIII. század folyamán - a korszak jellegzetes motívumáról griffes-in-
dás népességnek nevezett - avarság zöme paraszti életmódot folytatott, 
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ugyanakkor az arisztokrácia és fegyveres kíséretük nomád viseletben járt, 
keleti divatnak hódolt. 

A késői Avar Kaganátus hatalmának a Karolingok kelet felé és a dunai 
Bolgár Kánság észak-nyugati irányban terjeszkedő politikája vetett véget. 
Nagy Károly frank uralkodó és vezérei 791-796 között három hadjáratot 
vezettek az avarok ellen. A frank grófsági szervezet fokozatosan kiterjedt 
Pannoniára, megkezdődött a keresztény hit terjesztése. A történettudomány 
erősen vitatott kérdése, hogy mi lett a kárpát-medencei avarság sorsa: ki
pusztultak-e a frank és bolgár támadások, majd az azokat követő belharcok 
következtében? A legújabb - többek között éppen Somogy megyében vég
zett - régészeti kutatások eredményei arra vallanak, hogy az Avar Kaganá
tus a IX. század elejétől kezdve a politikai önállóságát megőrizni ugyan 
nem tudta, a köznép, a lakosság egy jelentős része azonban valószínűleg 
megélte a magyar honfoglalást, és így egyik lényeges elemét képezi őstör
ténetünknek. 

A magyar őstörténet a honfoglalást megelőző két évezredet (Kr.e. 1000-
Kr.u. 895.) fogja át. Egykorú írott források híján nincs jóformán egyetlen 
szilárd pont sem az egész folyamatban, ezért pillanatnyilag nincs olyan 
hipotézis, amely a többinél lényegesen elfogadhatóbbnak kínálkoznék. Az 
elméletek későbbi források beszámolóin, a magyarság saját töredékes ere
dethagyományán, továbbá Juliánus domonkos szerzetes és társai 1235. évi 
útjáról szóló, Magna Hungáriát említő beszámolón alapulnak. Szintén fon
tos forrás az arab és perzsa geográfusok tudósításai a IX. századi steppe 
magyarjainak lakóhelyéről, berendezkedéséről és életmódjáról. 

A legvitatottabb és a legkevésbé megoldottnak tekinthető kérdés az ős-
magyarság vándorútjának rekonstruálása. Feltételezik, hogy legkorábbi 
szállásuk az Ural hegység és az Ob között, a tajga övezetben volt. Az ugor 
egységet egy ismeretlen külső erő szakította szét. Arról a mintegy másfél 
évezredről, amely az ugorok szétválásának feltételezett ideje (Kr.e. 1000 
körül) óta az első (VI. századba nyúló) írásban feljegyzett emlékezésig el
telt, a nyelvészet és a régészet adhat számot, ha bizonyos lelőhelyeket az 
ősmagyarokkal tud kapcsolatba hozni. Elterjedt az a vélemény, hogy az 
ugoroktól történt elszakadás után az ősmagyarok Magna Hungáriába, a Vol
ga és a Káma folyók vidékére költöztek. A két leggyakrabban emlegetett 
őshaza Levédia és Etelköz. Az utóbbi a Don (Etel) és az Al-Duna közötti 
hatalmas térség neve lehetett. 

A magyarok hosszabb időn át, talán a VII. század óta a kor steppei nagy
hatalma, a Kazár Birodalom fennhatósága alatt éltek, és a IX. században, 
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talán 830 táján váltak függetlenné, amikor biztosan szállásaik voltak az 
Al-Duna mentén, és törzseik már politikai egységet (törzsszövetséget) al
kottak. 

Az Árpád fejedelem által vezetett magyarok és a hozzájuk csatlakozott 
katonai segédnépek 895-900 között foglalták el a Kárpát-medencét. A hon
foglalás első szakaszában a Duna-Garam vonaláig nyomultak, elsősorban 
a sík területeket szállták meg, víz mellé, folyóvölgyekbe, mocsarak által 
védett területekre telepedtek. A Dunántúl birtokbavétele szövetségesük, Ar
nulf császár halála után, 900-ban ment végbe. 

Megyénk területét a feltételezések szerint kezdetben Bogát, majd Bulcsú 
uralja, Fajsz fejedelem a X. század közepén alakíthatta ki egyik központját 
a ma is nevét viselő Somogyfajsz környékén, ahol a fejedelmi udvar és a 
katonai kíséret számára állíthattak elő bucakemencékben vasat az 1988-ban 
megtalált kohótelepen. Ugyancsak a korszak fontos helye lehetett a So-
mogyvámos mellett felfedezett hasonló korú kohótelep is. A megye terüle
tén még több helyen azonosított vasművességgel kapcsolatos lelőhely az itt 
lakóknak a nyugati hadjáratokban, majd az uralkodó hadseregének ellátá
sában betöltött fontos szerepére utalhat. 

A klasszikus honfoglalás kori (a középréteg sírjait rejtő) temetkezések a 
legutóbbi időkben, főleg a Balaton partján, illetve attól nem messze kerültek 
elő (Vörs, Fonyód, Balatonlelle, Balatonszemes). 

Elképzelhető, hogy az augsburgi vereség (Bulcsú harka halála), s talán 
Fajsz ezzel együtt járó bukása (hatalomvesztése) után kerül a Balaton déli 
partján elterülő földek és népek fölötti uralom Koppány családjának a ke
zébe, s ekkor alakítja ki a később megyeközpontként szereplő somogyvári 
erősséget Koppány dux. 

Biztosan használják ebben az időben a vörsi temetőt, amelyik eddig az 
egyetlen olyan teljesen feltárt lelőhely, ahol folyamatos temetkezést figyel
hetünk meg az avar kor utolsó szakaszától egészen az államalapítás idősza
káig. 

Vörstől nyugatra, a Papkert nevű határrészen 1983-94 között folytak ku
tatások a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság támogatásával a Kis-Bala
ton leletmentő program keretében. Itt két, egymástól 800 méterre levő, egy
kor vizenyős területtel elválasztott dombon található az a kora középkori 
település és a kiállításon bemutatott temető, melynek leletanyaga segítséget 
adhat a dunántúli késő avar kori népesség IX-X. századi életének, és a 
honfoglaló magyarsággal való asszimilációjának vizsgálatához. 
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A Papkert В elnevezésű lelőhelyen 7000 m2-nyi területet tártunk fel. Ez 
a kiemelkedés kisebb-nagyobb megszakításokkal a középső rézkor óta la
kott, vagy temetkezési céllal használt hely volt. A kora középkori leletanyag 
szerint a késő avar kor legvégén, a VIII-IX. század fordulóján kezdtek el 
ide temetkezni. Ettől az időtől kezdve két-két és fél évszázadon át folya
matosan temetőnek használhatták a dombhátat. A sírok fölé később - a XII. 
század vége felé - III. Béla királyunk pénzérméivel keltezhető kisebb falu 
települt. 

A régészeti leletanyag alapján három csoport különíthető el: késő avar 
kori, Karoling és magyar honfoglalás kori műveltség emlékei találhatók a 
716 feltárt sír mellékletei között. 

A késő avar kori griffes-indás népesség hagyatéka a temető egész terüle
tén megfigyelhető. A férfiak rangjelző viselete az öntött, vésett-poncolt in
dákkal, pikkelymotívumokkal és egyéb stilizált növény-, illetve állatábrá
zolással díszített veretes öv. A leggazdagabbak hátaslovainak szer-
számzatán aranyozott-ezüstözött kantárrózsák voltak, és sírba kerültek fegy
vereik, a csontos íj, fokos, harci balta is. A női ékszerek szőlőfürtcsüngős 
és ovális karikájú, üveggyöngy csüngős fülbevalók, állatalakos és üvegbe
tétes mellboglárok. A dinnyemag alakú gyöngyök arany- és ezüstfóliás 
többtagú rúdgyöngyökkel együtt alkotják a nyakláncokat. 

A IX. századi, nyugati kereskedelmi kapcsolatokat tükröző ún. Karoling
peremkultúrához tartozó leletanyaggal rendelkező személyek többségét a 
domb nyugati részén temették el. A férfi sírok jellemző leletei ennél a 
csoportnál is elsősorban fegyverek és használati tárgyak: lándzsák, balták, 
borotvák és csiholok. Egy frank sarkantyúpár a korabeli lovas harcmodorra 
utal. A női és kislány sírokban Dalmáciára és a Morva-medencére jellemző 
ékszerek fordulnak elő: színpompás, ún. millefiori- és többtagú rúdgyön-
gyök, öntött csillagcsüngős és huzalból sodrott fülbevalók, poncolt lemez
gyűrűk, üveggombok. Ritka lelet egy szokatlan formájú, valószínűleg övre, 
vagy nyeregre is akasztható, vasabroncsokkal megerősített sajtár. Ugyan
csak e korszakhoz sorolhatók a szűk nyakú palackok. 

A környékre települő magyar honfoglalás kori népesség figyelembe vette 
a korábbi temetkezési rendet. A sírsorok szabadon maradt részeit úgy vették 
használatba, hogy a jelképes lovas - csupán lószerszámokat tartalmazó -
temetkezéseik az avar lovas sírok közvetlen környezetében kerültek elő. 

A harcos férfiak képviselője négy íjász. A csontlemezekkel megerősített 
visszacsapó (reflex) íjak és rombusz alakú vasnyílhegyek mellett különleges 
lelet egy nyíltegezhez tartozó csaton ábrázolt tulipánfejű, sörényes griff. 
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A nyugati fegyverzet és hadviselés térhódításának jele egy kétélű karddal 
felfegyverzett férfi, aki ezen kívül a fegyverövén többféle hagyomány je
gyeit hordozza: a csat honfoglalás kori típus, az öv bújtatóján pedig viking 
ábrázolásokra emlékeztető állatfejeket láthatunk. 

A X. századi közösség rangos asszonyainak viseletére jellemzőek az ön
tött csüngőjű ezüst és bronz fülbevalók, a felsőruházatot és az ingnyakat 
díszítő aranyozott ezüst pitykék és préselt rozetták, ezüst lemezkarperecek, 
sodrott kar- és nyakperecek. Egy kisleány nyakláncába - talán egy itáliai 
hadjárat emlékeként hazahozott - ezüst dénárt, Berengar rex 888-915 közé 
keltezhető, Milánóban vert érméjét fűzték. A honfoglaló magyar köznép 
ékszerei a pödrött végű ezüst hajkarikák, lépcsős fejű poncolt gyűrűk, egy
szerű bronz huzalkarperecek, hordó alakú ezüstfóliás gyöngyök, ezüst- és 
bronzlemezből készült füles gombok és csörgők. Egy másik fiatal lány bi
zánci előképet tükröző, üveg- és féldrágakő-berakásos aranyozott bronz 
gyöngyöt viselt. 

A temető szerkezete azt mutatja, hogy a különböző társadalmi helyzetű 
csoportok sírjai bizonyos mértékben elkülönültek egymástól. A domb nyu
gati részén temették el azokat a bronzveretes öves, illetve a lándzsás, kar
dos, baltás férfiakat, akik számára a túlvilági élethez nem járt lóáldozat. A 
nagyszámú lovas és fegyveres sírból következtetve, a feltehetően határvé
delmi feladatot ellátó faluközösség vezetői aranyozott veretes övvel, s ha
sonlóan díszes kantárzatú lóval, íjjal, nyíllal, harci baltával eltemetett sze
mélyek voltak, akiknek temetkezései a domb keleti felén csoportosultak, 
szinte szabályos sorokat alkotva. Ez, a korabeli társadalom tagoltságára 
utaló jelenség nemcsak a késő avar, hanem a honfoglalás kori temetkezések 
körében is megfigyelhető. 

A magyar királyok pénzeinek és a jellegzetes kora Árpád-kori tárgyaknak 
hiánya a leletek közül azt valószínűsíti, hogy e származására nézve több
gyökerű népesség - valószínűleg az államszervezés kori belháborúk idején, 
és esetleg éppen annak következményeként - legkésőbb a XI. század elején 
felhagyott ezen a helyen a temetkezéssel. 

A vörsi koraközépkori temető pontos belső időrendjének meghatározása 
csupán régészeti módszerekkel igen nehéz. A megszokott stratigráfiai ,(ré-
tegtani) megfigyelések nem vezetnek egyértelmű eredményre, mivel a kü
lönböző régészeti leletekkel rendelkező csoportok esetében ugyanazt a te
rületi-társadalmi elkülönülést figyelhetjük meg, ám egymás fölé rétegződés 
nélkül. A kevés számú, egymást metsző sír inkább a családtagok későbbi 
tudatos utántemetésére utal, mint arra, hogy egy már elfeledett régi helyre 
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temetkeznek újból. Ezért is próbáltuk meg segítségül hívni a termé
szettudományokat, közöttük a történeti antropológiát és a csontkémiai vizs
gálatokat. Ezek eredményeinek bemutatását kíséreljük meg a következők
ben, felhíva a figyelmet arra, hogy a Lengyel Imre professzor által megha
tározott genetikai struktúrák (családmodellek) csupán egy lehetséges, ám 
nagyon valószínű megoldásai a temetőn belüli rokoni kapcsolatok ábrázo
lásának. 

A tárlókban látható arcrekonstrukciók a különböző csoportokat képviselő 
egyének mai ismereteink szerint legvalósághűbbnek vélt arcmásai. 

A kémiai szerológiai meghatározásokon alapuló csoportosítás lényege, 
hogy a vizsgált temetőt sírhalmazokból álló területi egységekre bontják, 
majd az egyes régiókon belül különböző értékekkel rangsorolják a genetikai 
kapcsolatokat kizáró, vagy valószínűsítő egyedi biológiai jellegzetessége
ket. Az adott temető-régión belül a genetikai kapcsolatok szempontjából 
figyelembe veendő sírok közül számítógéppel, különböző valószínűségi 
szinteken lehet „család-struktúrákat" kialakítani. A kialakítható struktúrák 
közül a legnagyobb valószínűségi értékűt fogadják el, mint lehetséges „csa
ládot". 

A vörsi temető után Somogy megye egyéb lelőhelyein előkerült fonto-
sabb honfoglaláskori leletek bemutatására törekedtünk. Itt szemléletesen lát
hatjuk az első tárlóban bemutatott avar és az itt kiállított honfoglalás kori 
öv szerkezete közötti különbséget a helyreállított fonyódi veretes öv példá
ján. 

Honfoglaló eleink szinte azonnal megtelepedésük után megindították 
mintegy hetven éven keresztül folytatott („kalandozások" néven számon 
tartott) hadi vállalkozásaikat a keresztény országok ellen. Eközben eljutot
tak az Atlanti óceánig és a Pireneusokon túlra is behatoltak. A 933-as mer-
se-burgi vereség után fordult figyelmük Bizánc ellen, majd 970 után itteni 
hadjárataikat is beszüntették. A Balaton déli partján elhelyezkedő temetke
zések részben még a „kalandozásokban" résztvevő harcosok nyughelyei 
lehetnek, amit a sírjaikban talált nyugati pénzek (Berengar itáliai király 
majd császár, Lothar és Provencei Hugo ezüst dénárjai) jeleznek. 

A rekonstrukcióban is látható fonyódi övveretek 1988-ban az általános 
iskola épületének bővítésekor kerültek elő. Ekkor bukkantak egy lovas sírra. 
A húsz éves kora körül meghalt férfi lábánál a váz szintjénél magasabban 
temették el az összegöngyölt lóbőrt a benne hagyott koponyával és lábszár
csontokkal. A lóbőrre tették az ezüst lemezcsíkokkal díszített kantárt és 
mellé helyezték a kengyeleket is. Az aranyozott ezüst veretes övön a vere-
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tek közé varrták fel Provencei Hugo (926-945) és IL Lothar (931-950) 
itáliai királyok 931-945 közé keltezhető közös kibocsátású pénzérméit. Az 
övön bizonyára tarsoly is lóghatott, mivel a zárószíjat díszítő kis pajzs alakú 
veretek és a szíj végére erősített kisszíjvég is előkerült. A 20-22 éves férfi 
nyakában egy eredetileg domborított arany lemezből kinyírt, átlyukasztott 
szabálytalan alakú csüngő volt. Az egykori ruha ujját csuklónál és a nadrá
got a bokánál ezüst lemezcsík díszítette, jobb fülében egyszerű ezüst karika 
fülbevalót viselt. 

A balatonszemesi sír szép veretei szintén 1988-ban kerültek a múzeum 
tulajdonába. Az ásatás során egy robosztus alkatú fiatal férfi részleges lovas 
temetkezésének feltárására került sor. A sírban a mellékletek között egy IX. 
századi (Theophilus, II. Mihály és Constantin együttes uralkodása alatt vert) 
bizánci arany solidus negyed része, valamint I. Berengar királyságának 
(888-915), illetve császárságának (915-924) idején kibocsátott (átfúrt, de 
jó megtartású) ezüst érméi kerültek elő. Az övveretek és a tarsoly záró szíj 
szíj végének archaikus stílusa (tarsolylemezes körhöz való tartozása), a Be-
rengar-érmek jó állapota alapján a sírt a X. század első harmadára keltez
hetjük. 

Jelentősebb, de szerényebb leletanyaggal rendelkező honfoglalás kori le
lőhelyek még Öreglak, ahol a Park utcában 10 sírt tártak fel, Somogyaszaló 
13 sírral, Somogyjádon 12 sír került napvilágra, Tengődön 3 lovas sír ma
radványait sikerült megmenteni, Zselickislakon is lovas sír került elő. Fon
tos a somogy faj szi és a Somogy vámos mellett feltárt X. századi vaskohász 
telep. 

A „kalandozások" kudarca után Árpád dédunokája, Géza nagyfejedelem 
(972-997) tette meg az első lépéseket az állam megszervezése felé. Elindí
totta az országban a térítést, megkezdte a központi hatalom kiépítését. Bé
kére törekvő politikáját megerősítették azok a dinasztikus házasságok, me
lyeket gyermekei kötöttek külföldi uralkodóházak tagjaival. A bizánci fe
nyegetés miatt szüksége volt a német birodalom politikai, erkölcsi és eset
leges katonai segítségére, központosító törekvéseit csak erős katonai kísé
retével tudta megvalósítani. Mindemellett igyekezett olyan országot utódjá
ra hagyni, amely független minden külső hatalomtól. 

Művét fia Szent István (997-1038) fejezte be. Legyőzte trónkövetelő ro
konát a somogyi Koppányt, valamint a Marosvárott uralkodó Ajtonyt, meg
hódította a Gyulák erdélyi tartományát. Királlyá koronáztatta magát, s meg
hozta azokat a törvényeket, és intézkedéseket amelyek az állam alapjainak 
lerakását jelentették. Pénzt veretett, okleveleket adott ki. Megalkotta-a vár-
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megyéket, melyeknek eredeti határaira a szintén általa alapított püspöki 
egyházmegyék, főesperességek alapján tudunk következtetni. Sorozatos ka
tonai győzelmei nyomán sikerrel fogta a Kárpát-medencét teljes politikai, 
vallási egységbe. 

Somogyban az Istvánnal szemben pogány ideológiával fellépő, egyébként 
valószínűleg a bizánci keresztségét felvett, Koppány leverését követően az 
Istvánt segítő Rád, Harc, Győr és Tibold nemzetség kapott birtokokat. 

Az államszervezés során Somogyváron egy királyi főispánsági, Segesden 
pedig még egy királynéi központ is kialakult a megye területén. 

DR. KÖLTŐ LÁSZLÓ 
régész 

Ásatási szelvény (Vörs, 1984) 
(Fotó: Költő László) 
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A vörsi lelőhely részlete (Vörs, 1984) 
(Fotó: Költő László) 

Lófejet ábrázoló szíjvég Vörsről 
(378. sír) 

(Fotó: Gőzsy Gáborné) 
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Felszer számozott ló koponyája (Vörs 495. sír) 
(Fotó: Költő László) 



Sárga füles bögre és kiöntőcsöves kancsó avar lovas sírokból 
(Vörs-Papkert В 468. és 314. sír) (Fotó: Gőzsy Gáborné) 

A 307. sz avar lovassír egyik edénye (Vörs) 
(Fotó: Gőzsy Gáborné) 

Fazék a 468. sz. lovas sírból (Vörs) 
(Fotó: Gőzsi Gáborné) 

Vörs, 561. sír. Szíjelosztó 
(Fotó: Gőzsy Gáborné) 
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Lovas sír, a lószerszámon ezüstözött 
bronz kantárrózsával (Vörs, 482. sír) 

(Fotó: Költő László) 

A 482. sír részlete 
(Fotó: Költő László) 

Arcrekonstrukció - IX. század 
(Vörs-Papkert 452. sír) 

(Skultéty Gyula) 

Arcrekonstrukció - X. száz.ad vége 
(V'örs-Papkert 410. sír) 

(Skultéty Gyula) 



Edények a vörsi temetőből: palack a 106., fazék a 164., kis fazék a 742. sírból 
(Fotó: Gőzsy Gáborné) 

Behúzott peremű tál és kis fazék a vörsi 74. sírból (IX. sz.) 
(Fotó: Gőzsy Gábomé) 
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A honfoglalás kor mintakincsét idéző lószerszámveret Vörs 347. sír (késői avar) 
(Fotó: Gőzsy Gáborné) 

Fülbevalópár és nyaklánc 
a vörsi 157. sírból (IX. sz.) 

(Rajz: Nyári Zsolt) 
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Sajtár (Vörs, 140. sír) IX. sz. 
(Rajz: Nyári Zsolt) 



IX. századi gyöngysor és tekercselt 
csüngőjű fülbevalópár (Vörs) 

(Rajz: Nyári Zsolt) 

Pajzsos fejű gyűrű és tekercselt 
csüngőjű fülbevaló Vörsről (IX. sz.) 

(Rajz: Nyári Zsolt) 

IX. századi aranyozott bronz 
fülbevalópár, Vörs 106. sír 

(Rajz: Nyári Zsolt) 

Vörs-Papkert, különböző fegyvertípusok (íjcsontok, nyílhegyek és harci bárd a VII. század 
végéről, lándzsa a IX. századból, honfoglalás kori körte alakú kengyel, X. századi kard) 

(Fotó: Gőzsy Gáborné) 
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Vörs-Papkert В 561. sír leletei 
(Rajz: Ambrus Edit) 



• 

Honfoglalás kori (X. századi) leletek a vörsi temetőből 
(Rajz: Nyári Zsolt) 

Honfoglalás kori (X. századi) leletek a vörsi temetőből 
(Rajz.: Nyári Zsolt) 
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Honfoglalás kori (X. századi) leletek a vörsi temetőből 
(Rajz: Nyári Zsolt) 
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A vörsi 167. sír hátraforduló 
szarvasfejeket ábrázoló övbujtatoja 
(Fotó: Kádas Tibor) 

Üveg berakásos, aranyozott 
bronz gyöngy (VPB, 96. sír) 

(Fotó: Kádas Tibor) 

Kard a vörsi 157. sírból 
(Fotó: Gó'zsy Gáborné) 
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A vörsi 500. sír feltárás közben 
(Fotó: Költő László) 
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Honfoglalás kori gömbös nyakú kengyelpár és csikózabla (vörsi 500. sír) 
(Fotó: Gőzsy Gáborné) 



íjjal, nyillal és lószerszámmal eltemetett honfoglaló harcos sírja (VPB, 500. sír) 
(Rajz: Tálos János) 
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Honfoglalás kori nő sírja (Vön, 690. sír) 
(Fotó: Költő László) 
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A 690. sír részlete 
(Fotó: Költő László) 



Fonyódi honfoglalás kori sír leletei 
(Rajz: Nyári Zsolt) 
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Fonyód, 
honfoglaló lovas nagyszíjvége 

(Fotó: Gőzsy Gáborné) 
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Térkép: Somogy megye Vl-Xl. századi lelőhelyei 
(Rajz: Tálas János) 

A kiállítás a honfoglalás 1100. évfordulója Emlékbizottság és a Fesztivaliroda 
támogatásával készült 

Forgatókönyv: dr. Költő László, dr. Szentpéteri József 
Látványterv: Bánkúti Albin 
Fotók: Gőzsy Gáborné 
Restaurátorok: Vámosi Lajosné, Marton Klára, Horváth Péter, Nagy Ágnes 
Arcrekonstrukciók: dr. Skultéty Gyula, Kustár Ágnes 
Rekonstrukciós rajzok: Nyári Zsolt 
Technikai kivitelezés: László József, Matucza Ferenc 
Rendezte: dr. Költő László 
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Az avar történelem fontosabb eseményei 

562 Avarok az Al-Dunánál bebocsátást kér
nek a Bizánci Birodalomba. 

567 Találkozás a germán népekkel: szövet
ség a pannóniai langobardokkal a ti
szántúli és erdélyi gepidák ellen 

568 Avarok Pannoniában, Baján kagán 
uralkodása (562-601) 

623/624-658/660 Samo frank kereskedő 
szláv állama függetlenedik az avar ha
talom alól az Alpesek vidékén 

631 Bolgár felkelés az Avar Birodalom te
rületén 

634-635 körül Kuvrat bolgár kán több csa
tában megveri az avar kagánt és a pon-
tusi steppén, a Kubán vidékén megala
pítja az onogur-bolgár birodalmat 

670 körül Kuber, Kuvrat negyedik fia népé
nek betelepülése Pannoniába - a grif-
fes-indás kultúra kialakulása 

692 Békekötés a frankokkal, az avar biro
dalom határát az Enns folyó mentén ál
lapítják meg 

791 Nagy Károly frank uralkodó támadása 
az avar birodalom ellen 

795 Avar belháború, a legfőbb méltóságok, 
a kagán és a jugurrus halála. Erik fria-
uli herceg kirabolja az egyik avar ural
kodói központot, bringet 

803 Nagy Károly felállítja a Dunántúlt is 
magába foglaló Oriens tartományt 

567-től A Kazár (nyugati türk) Birodalom 
kialakulása Kelet-Európában 

700-750 között A magyarok nagy része el
hagyja az őshazát, Magna Hungáriát és 
Levédiába költözik. 

820-as évek Kazáriai háborúk - a fellázadt 
kabarok a magyarokhoz menekülnek 

830-as évek A magyarok elszakadása a ka
zároktól 

804 Krum bolgár kán győzelme a Tiszánál 
az avarok fölött 

805 A megkeresztelkedett új avar fejede
lem, Theodor capcan szálláshelyet kér 
Nagy Károlytól a szlávok zaklatásai 
miatt „inter Sabariam et Carnuntum" 
(Szombathely és Petronell között) 

822 Avar követség utolsó említése a frank
furti birodalmi gyűlésen 

838-839 A Mojmir morva fejedelemtől el
űzött nyitrai herceg, Pribina frank bir
tokot kap Mosaburg (Zalavár) környé
kén 

850 Liupram salzburgi érsek templomot 
szentel Mosaburgban Mária tiszteletére 

860 k. Pribina halála 
Német Lajos Regensburgban kelt okle
vele Savaria közelében „Wangariorum 
marcha" nevű határhegyet említ 

861-873 k. Kocel, Pribina fia a zalai frank 
grófság ura 

866 Ciril és Metód Mosaburgba érkezik 
870 A pápa Metódot Sirmium érsekévé ne

vezi ki 
Adófizető avarok említése A bajorok 
és karantánok megtérése с egyházi 
iratban 

895 Magyar honfoglalás a Kárpát-meden
cében 

836-838 A magyarok az Al-Dunánál, a 
Kárpátok előterénél 

860 Konstantin szerzetes magyarokkal ta
lálkozik a Krím félsziget tájékán 

862 A magyarok először jelennek meg a 
Kárpát-medencében Karlmann, Oriens 
prefektusa szövetségeseként 

881 A magyarok és a kabarok Szvatopluk 
morva fejedelem oldalán Bécs mellett 
a frankok ellen harcolnak 

A magyar honfoglalás és államalapítás 
fontosabb eseményei 
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882 Az Orosz Őskrónika Kijev mellett Ma
gyar hegyet említ 

892 A magyarok Arnulf keleti frank király 
szövetségesei, Szvatopluk ellen harcolnak 

894 A magyarok Árpád fia Levente vezeté
sével - Bizánc szövetségeseként - az 
Al-Dunánál legyőzik Simeon bolgár 
cárt, Szvatopluk szövetséget köt a ma
gyarokkal, akik megtámadják a frank 
fennhatóság alatt álló Pannoniát. Szva
topluk halála 

895 tavaszán Árpád fejedelem a magyar fő
sereggel átkel a Vereckei hágón, 
Álmos nagyfejedelem halála Erdélyben 

899-900 Magyar seregek Lombardiában 
harcolnak Berengár itáliai király ellen 

899 Arnulf keleti frank császár halála 
900 A magyarok birtokba veszik Pannóniát 
902 A magyarok hadai megdöntik a Morva 

Fejedelemséget 
904 Kurszán fejedelem halála a bajor-magyar 

határvidéken, Árpád egyeduralkodása 
907 július 4-5. A keleti frank birodalmi se

reg veresége a magyaroktól Pozsony 
mellett. 
Árpád halála 

900-as évek Többnyire sikeres magyar had
járatok Európában, ám két megrendítő 
vereség miatt (933: merseburgi csata 
Szászországban, 955: augsburgi csata 
Bajorországban) megszűnnek a nyugati 
irányú „kalandozások" 

943 után Fájsz nagyfejedelem uralkodása 
948 Bulcsú harka és Tormás herceg megke

resztelkedik a bizánci fővárosban, 
Konstantinápolyban 

955 után Taksony nagyfejedelem uralkodása 
965 Szvjatoszláv orosz fejedelem megdönti 

a Kazár Birodalmat 
970 Az orosz, bolgár, besenyő hadakkal 

szövetkezett magyar seregek veresége 
a bizánci Arkadiopolisnál véget vet a 
„kalandozásoknak" 

970 után Géza nagyfejedelem uralkodása 

972 Magyar követség I. Ottó német-római 
császárnál békekötés és a keresz
ténység felvétele végett, szentgalleni 
Brúnó a magyarok térítő püspöke 

973 húsvétján az I. Ottó által összehívott 
quedlinburgi fejedelmi találkozón ma
gyar főurak vettek részt 

977 Vajk születése, a keresztségben az Ist
ván nevet kapja 

995 Adalbert prágai püspök - római útja 
előtt - Géza esztergomi udvarában idő
zik 

996 A Szent Márton hegyi (Pannonhalma) 
bencés apátság alapítása 
István feleségül veszi Gizella bajor 
hercegnőt 

997 Géza halála után István a magyarok 
nagyfejedelme 
Koppány herceg fellázad Somogyban, 
de a német lovagokkal megerősített Ist
ván legyőzi a veszprémi vár alatt 

1000 dec. 25 vagy 1001. január 1. Istvánt 
királlyá koronázzák, a Magyar Király
ság befogadása Európa keresztény álla
mai közé 

1001 húsvétja II. Szilveszter pápa a raven-
nai zsinaton szentesíti az esztergomi 
érsekség és a magyar püspökségek fel
állítását 

1018 után a Jeruzsálembe vezető zarándok
út megnyitása Pannonián keresztül 

1030 II. Konrád német-római császár siker
telen támadása Nyugat-Magyarorszá
gon 

1031 Imre herceg halála, István király fiú 
utód nélkül maradt 

1032 Vazul herceg sikertelen merénylete a 
király ellen 

1038. augusztus 15. István király meghal, 
örököse unokaöccse, a velencei szár
mazású Orseolo Péter 
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VÁLOGATÁS MAGYARORSZÁG 
HONFOGLALÁS KORI LELETEIBŐL 

A nagyszentmiklósi kincs részlete 

30 

A honfoglalók íjának helyreállítása és működése 
(Cs. Sebestyén Károly nyomán) 



A soltszentimrei honfoglalás kori nyereg 
(rekonstrukció) 

Ezüst tarsolylemez a bezelédi lovas sírból 
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Aranyozott ezüst hajfonat karika Sárospatakról 

Az életfás anarcsi korong 

Az illusztrációkat rajzolta Atndrus Edit 
László Gyula: Árpád népe Bp. Helikon 1988, 

László Gyula: Hunor és Magyar nyomában Bp. Gondolat 1967 
című műveiből. 

Válogatta Forrai Márta 
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A ZAMÁRDI AVAR TEMETŐ LELETEINEK RESTAURÁLÁSI 
EREDMÉNYEI 

Az 1980-tól tartó feltárással mintegy 2300 sír anyaga került a Rippl-Rónai 
Múzeum tulajdonába, leletek tízezrei. 15 év alatt negyedrészüket restaurál
ták. 

1995-ben a Nemzeti Kulturális Alap pályázat által 1 millió Ft-tal támo
gatta a restaurálást a temető kiemelkedő fontosságára és kitűnőségére való 
tekintettel. Igaz, hogy hússzor ennyi pénz kellene a munkálatokra, de nagy 
eredmény, hogy az 5 db összecsukható tábori vasszékből kettőt ismét meg
mentettünk, valamint a II. germán fogazott állatstílusú leletek egy részét 
restaurálni lehet. 

Horváth Péter restaurátor 
(Fotó: Gőzsy Gáborné) 
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Vámosiné V. Ilona restaurátor 
(Fotó: Gőzsy Gáborné) 

A római kori Pannónia temetkezéseiből az 1-4. sz-ból ismerjük ezeknek 
az ülőalkalmatosságoknak az elődeit. (Környe, Kálóz, Nagylók, Zsámbék, 
Érd, Nagytétény, Buda stb.) Nép vándorláskori analógiái a 6-7. sz-i Itália 
területéről ismertek. Magyarországon csak két helyen, Kölked-Feketekapun 
(Kiss Attila ásatása, MNM) és Zamárdiban kerültek elő. (Kölkeden 2 db, 
Zamárdiban 5 db.) A római kori példányok szerkezetileg azonosak, csak 
formailag gazdagabbak, s előfordulnak kétszeresen összecsukható székek is. 

Népvándorlás kori rokonaik egyszerű formájúak, de felületük annál dísze
sebben megmunkált. A zamárdi első restaurált példány (121. sír) ezüst be
rakásos, a második, restaurálás alatt lévő szék (2030. sír) sárgaréz bekala
pált motívumokkal díszített, csaknem a teljes felület. 

Az antik művészet klasszikus díszítőmotívumait láthatjuk viszont e 7. sz. 
eleji itáliai készítményeken. Meanderek, „futó kutyák", hullámvonalak, zeg-
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zug minták, szőlőinda levéllel, s valóságos kutyák motívuma stb. díszítik a 
vasfelületeket. A 2030. sír székén a kereszt is megjelenik (un. „mankós 
kereszt"). A Nemzeti Kulturális Alapnak és Horváth Péter restaurátornak 
köszönhetően ebben az évben a harmadik szék is restaurálásra kerül. 

Vámosiné V. Ilona restaurátor a II. germán fokozatos állatstílusú leletek 
restaurálását végzi. Az állatornamentikával díszített leletek között több be
karcolt feliratot fedezett fel. Kiemelkedő a bekarcolt írásjeleket tartalmazó 
leletek között az 1280. sír aranyozott ezüst nagyszíjvége, melyen több írás
jelsor is található. 

A leletet az ásató dr. Harmattá János professzornak adta át megfejtésre. 
A professzor értelmezésében a felirat türk rovásírás, amelynek a jelentése: 
„Esküt teljesíts, barátot, élelmet, zsákmányt gyarapíts." A második felirat 
szamarkandi szogd írással egy török személynevet tartalmaz, amely az öv 
egyik későbbi tulajdonosának a neve. 

A harmadik felirat szamarkandi ABC-ben kurzív írással bekarcolt szogd 
felirat, másik kéztől származik, s az öv egy még későbbi viselőjének a neve. 

Véleménye szerint a zamárdi szíjvég szogd feliratai helyben készültek, 
az avarok között szogd ötvösök működését bizonyítják (Szogdok: észak-irá
ni nyelvű nép a mai Buhara és Szamarkand vidékén. Jelentős írásbeliségük 
volt, Közép-Ázsia egyik legjelentősebb kereskedőnépe volt. Az I. türk ka-
ganátus idején a türk diplomácia közvetítői is voltak. Szogdia már az óper-
zsa korban ismert volt.) 

Harmattá János tanulmánya „A zamárdi avar nagyszíjvég rovásírásos és 
szogd feliratai" címmel a Somogyi Múzeumok Közleményei 12. kötetében 
olvasható (amely megjelenés alatt áll). 

A leletek restaurálása során feltehetően újabb karcolatok kerülnek elő, 
amelyek nagy segítséget jelentenek - természetesen megfejtve - az avarok 
Kárpát-medencei történetének részletesebb megértéséhez. 

BÁRDOS EDITH 
régész 
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LELETMENTŐ ÁSATÁSOK 
A TERVEZETT M7-ES AUTÓPÁLYA NYOMVONALÁN 

A legnagyobb leletmentő munkánk 1994 őszén és 1995 tavaszán a terve
zett M7-es autópálya nyomvonalán történt. Két nagykiterjedésű lelőhelyen 
folyt nagyobb feltárás. 

Ordacsehi-Majorban Füle Piroska, Honti Szilvia és Bárdos Edith vezeté
sével a nyomvonal által érintett terület teljes feltárását végeztük. A legje
lentősebb leletek itt a késő rézkori telepről kerültek elő, egy olyan időszakot 
képviselnek, melynek emlékeit eddig nem ismertünk megyénkből: a kosto-
láci kultúrát. Fontosak a korai bronzkor végén és a középső bronzkor elején 
földbekerült urnasírok is, ezek hamarosan közlésre kerülnek a Somogyi 
Múzeumok Közleményei legújabb kötetében. Az összesen 400 feltárt telep
gödör közül sok a neolitikumba tartozik, szép leletanyagot tartalmaztak a 
kelta kori gödrök és kenyérsütő kemence és a római kori tapasztott aljú 
építmények is. 

Balatonboglár határában, a Berekre-dűlőben régóta, - de csak felszini 
leletekből és szondázó ásatásból - ismert lelőhelyen folyt a mentés: Honti 
Szilvia, Költő László és Németh Péter Gergely vezetésével. Az autópálya 
nyomvonala a szerencsére csak kisebb részét érinti, de így is többezer m2 

régészeti feltárása vált szükségessé, ennek mintegy 2/3-t végeztük el több, 
mint félezer telepgödör megmentésével. Különösen a terület keleti részén 
sűrűsödtek a régészeti jelenségek, itt a különböző korú telepgödröket egy
másba ásva találtuk meg. 

Legfelül a római kenyérsütő kemence és a nagy, kelta házak voltak. Saj
nos a legjelentősebb kelta lelet, egy igen jó állapotban fennmaradt edény
égető kemence, az ásatás egyik hétvégi szünetében vandál pusztításnak esett 
áldozatul, így - bár magát a kemencét dokumentálni tudtuk - egyben való 
kiemelésére nem kerülhetett sor, pedig ez lehetett volna az ásatás anyagából 
rendezett kiállítás egyik különleges, egyedi darabja. A következő korszakot 
a korai vaskor (Hallstatt kultúra) különlegesen nagyméretű tároló vermei, 
földbeásott műhelyei képviselik. Ezek között 5x5 m-es, négyszögletes, 1-2 
m mély, részben tapasztott aljú építmények is voltak, többen nagyszámú, 
félig kiégett hálónehezéket találtunk, sok edénytöredékkel együtt. Különle
gesen szépek az ebbe a korszakba tartozó faragott vagy áttört csont díszek, 
nyélborítások, veretek. 
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Néhány száz évvel korábban a későbronzkori urnamezős kultúra népe is 
nagy telepet létesített ezen a helyen, ebből a korból méhkasalakú tárológöd
rök kerültek elő, némelyikben összetörve megtaláltuk a gabonatároló hom
bárt is. Ennek a korszaknak a legszebb leletei a bronz tűk, egy bronz bo
rotva, egy poncolt díszü fibula. 

A terület legkorábbi lakói rézkori népek voltak, ezeknek azonban már 
sokszor csak a későbbi megtelepülök által félbevágott földbeásott telepeit 
és a települési hulladékkal betöltődött vermeit, föídkitermelő gödreit tárhat
tuk fel. Szerencsére a lelőhely nyugati, ritkábban lakott, mélyebb részén 
létesítette kisebb urnatemetőjét a már Ordacsehiben megismert kostoláci 
kultúra, így jellegzetes, beszurkált mintával díszített edényei jó állapotban 
kerültek elő. Ezeket a sírokat dr. Bondár Mária dolgozta fel, tanulmánya a 
Somogyi Múzeumok Közleményeinek 11. kötetében jelenik meg. 

Ezen az ásatáson volt először lehetőségünk arra, hogy madártávlatból 
tekintsük meg a feltárt területet: 1994. őszén motoros sárkányrepülővel ké
szítettünk felvételeket az ásatásokról. 1995-ben René Gouguay légi felvé
teleket készített a tervezett autópálya nyomvonal mintegy 30 km-es szaka
szán, ezzel új lelőhelyek azonosítása válik lehetségessé. 

Ordacsehi-Major-i ásatás légifelvétele 
(Fotó: dr. Honti Szilvia) 
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Kelta fibula Balatonboglárról 
(Fotó: Gó'zsy Gáborné) 

A legszebb, legérdekesebb leletekből kamarakiállítást készítettünk a ba-
latonboglári új közösségi házban. Az érdeklődők megtekinthetik az M7-es 
ásatás kapcsán a kelta házakból előkerült ílbulákat, a későbronzkori edé
nyeket és bronz tárgyakat, a korai vaskori díszített csont tárgyakat, a rézkori 
korsót, a neolitikus agyagfedőt és kőből csiszolt kő- és agyaggyöngyöket. 
A kiállítás megrendezésében, valamint az ásatásoknál nagy segítségünkre 
volt Horváth Iván tűzoltóparancsnok, a Balatonbogiári Városvédő Egyesü
let vezetője, akinél télen a kiállítás kulcsát is megtalálhatják a látogatók. 

DR. HONTI SZILVIA 
régész 
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AZ 1996-OS EV LEGFONTOSABB FELADATAI 

Az előzetes költségvetési lehetőségek figyelembe vételével legfőbb célként 
a működőképesség megőrzését tűzzük ki. A szakmai feladatok elfogadható 
szintű megvalósításához a szakreferensek 9,7 millió Ft igényt nyújtottak be. 
Saját forrásból szakmai célú kifizetésekre jó esetben is ennek egy tizedét 
tudjuk fordítani. A szakma tehát ismételten külső forrásból tud csak mű
ködni, fejlődni. 

Feladatainkat abban a reményben terveztük, hogy év közben nem kény
szerülünk létszámcsökkentésre. Az idén is lehetőség lesz részben külső for
rásból, kisegítő szakalkalmazottakat felvenni a régészet és a termé
szettudomány területére. Látogatási apály idején a teremőrök segítségére is 
lehet számítani. 

A megkötött megállapodásoknak megfelelően biztosítjuk a továbbtanulást 
(diplomaszerzést) a doktori fokozatok megszerzését. Nyelvvizsgák meg
szerzését továbbra is támogatjuk. 

Az 1995-ben megkezdett raktártér kialakításokat be kell fejeznünk, azo
kat megfelelő előkészítés után használatba vehetik a régészek. 

Előzetes ígéret alapján folytatjuk a Rippl-Rónai Villa felújítását. A 
főépület rekonstrukciójával összefüggő tervezési feladatok is folytatód
nak a benyújtott címzett támogatás (450 millió Ft) sorsától függően. A 
szennai házak zsuppolása forrás hiánya miatt nem folytatódhat. A vidéki 
állandó kiállításaink felújítását (József Attila, Latinovics Zoltán) pályá
zati pénzből tudjuk csak megvalósítani. Az évek óta megoldatlan gép
történeti gyűjtemény nyitott színének felépítése is várat magára. A pó
tolhatatlan értékű gépek állapota kritikussá vált. Indokoltnak tartjuk a 
számítógép korszerűsítését a művészettörténeti, az újkortörténeti szakág
nál, de saját költségvetésből nem tudjuk megvalósítani. A néprajznál a 
monitor cseréjére kerül sor. Legfontosabb tervek, feladatok az egyes 
muzeológiai szakágak területén: 

Régészet 

A honfoglalás kora Somogyban című kiállítást az 1996. évi Tavaszi Fesz
tivál keretében nyitjuk meg. Külső forrás esetén folytatjuk a zamárdi avar 
temető feltárását. Ugyancsak külső forrásból biztosítandó a kis-balatoni és 
a többi tervezett ásatás, kivéve az újonnan bejelentett leletmentéseket. 
Hangsúlyozzuk, hogy a külső forrás esetén tervezni kell a restaurálás (ese-
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tenként a raktározás) költségeit is. (Vö. 1995. évi 2. sz. ig-i utasítás). A 
várkutatás csökkentett költséggel folytatódhat. 

A raktárrendezés a régészek fontos feladata lesz 1996-ban. 

. Természetttudomány 

A szakágra jellemző muzeológiai munkák folytatódnak. A munkatársak 
részt vállalnak a Duna-Dráva Nemzeti Park kutatási programjában. Segítik 
más múzeumok természettudományi állandó kiállításainak megvalósítását. 
Folytatják doktori felkészülésüket. 

Néprajz 

Folytatódik az Együd-hagyaték hangzóanyagának számítógépes nyilván
tartásba vétele. A néprajzi kamarateremben három időszaki kiállítást tervez
nek. A tudományág kiemelt feladata az országos gyermekjáték-konferencia 
megszervezése Együd Árpád születésének 75. évfordulója alkalmából. 
Szennán a folyamatos karbantartás mellett a nyári hónapokban különféle 
kézműves foglalkozásokat szerveznek. 

Újkortörténet 

A főépületben lévő raktárszobák berendezése, felújítása fontos feladat. 
Elkezdődik a fotónegatívok revíziója, a textilgyűjtemény restaurálása. A 
mozizás 100. évfordulója alkalmából „In memóriám Macskássy Gyula" 
címmel emlékkiállítást rendeznek. 

Művészettörténet 

A szakág 9 időszaki kiállítást rendez. A gyűjteménygyarapítást immár a 
Rippl-Rónai Ödön közalapítvány támogatásával is tervezhetik. Megfelelő 
szakmai garanciákkal elkezdődik a festmények tervszerű restaurálása. A 
tudományos feldolgozás egyéni terv szerint folytatódik. 

Valamennyi szakágnál a középtávú tervek alapján folytatni kell a gyűj
temények revízióját. 

Restaurátor csoport 

A tudományágak vezetőivel folytatott egyeztetések szerint kell a restau
rálást ütemezni. A millecentenáriumi kiállításra szánt tárgyak előkészítése 
a legfontosabb. A csoport munkájának szervezésekor vegye figyelembe az 
1995. évi 2. sz. igazgatói utasítást. A mostoha körülmények miatt behozott 
néprajzi (Lidi néni-féle házból), illetve történeti (Újyárfalva) tárgyak keze
lését különös gonddal végezzék. 
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Technikai csoport 
A kiállítási, rendezvényi terv szerint látja el feladatát. Segíti a fotólabo-

rálást, elvégzi a fénymásolásokat. A fotózást előzetesen egyeztetett ütem
terv figyelembe vételével kell végrehajtani. 

Könyvtár 

Külső forrásból folytatni kell a megkezdett restaurálást. A Gönczi-féle 
fotódokumentum nyilvántartását külön ütemterv szerint szükséges megkez
deni. 500 db dokumentum átleltározását indokoltnak tartjuk. A könyvtár 
gyűjtőkörébe nem tartozó dokumentumokat a szakreferensekkel történt kon
zultáció után értékesíteni kell. 

Kiadványozás 

Kiadványozási munkánk jelentős része külső forrásból valósul meg. Elő
reláthatóan májusig megjelenik a Somogyi Múzeumok Közleményei 11. 
kötete (Szenna országos régészeti konferencia anyaga, szerk.: Költő László 
és Király István); a 12. kötete (szerk.: Király István Szabolcs). 

A Kis-Balaton kötet - „Évezredek üzenete a láp világából" (szerk.: Költő 
László és Vándor László [Zala]). Részben Együd-hagyatékra épülve jelenik 
meg: Gyermekjátékok Somogy megyében (szerk. és írta: Szapu Magda). A 
Múzeumi Tájékoztató (szerk.: Forrai Márta) negyedévenkénti megjelenését 
továbbra is fontosnak tartjuk. Az 1. negyedéves számban A honfoglalás 
kora Somogyban régészeti kiállítás kiállítás-vezetőjének kell megjelenni. A 
2. negyedévi szám a mozitörténeti-gyűjtemény feldolgozását (1. rész) tar
talmazza. 

DR. KIRÁLY ISTVÁN SZABOLCS 
megyei múzeumigazgató 
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HÍREINK 

Dr. Honti Szilvia és Németh Péter Gergely régészek 1995. őszén kéthetes 
tanulmányúton voltak Ausztriában és Németországban. Bécsi és alsó-auszt
riai és müncheni múzeumokban azokat a régészeti leleteket tanul
mányozták, amelyek a Somogy megyében előkerült későbronzkori, vala
mint kelta temetők és korarómai halomsírok anyagával rokon. 

Dr. Honti Szilvia, dr. Költő László, Mógané Aradi Csilla és Németh Péter 
Gergely régészek a Kis-Balaton rekonstrukciós munkálatait megelőző régé
szeti leletmentések során 1995-ben Sávolyon befejezték egy későbronzkori 
halomsír feltárását. Főnyed-Gólyásfa lelőhelyen középkori temetőben és 
telepen folyt leletmentés. Vörs-Battyáni disznólegelőn kerültek elő ebben 
az évben a legjelentősebb leletek a későbronzkori urnamezős kultúra teme
tőjéből, római településből és későavar padmalyos sírokból. 

Dr. Magyar Kálmán a METEA „Egyház és társadalom" című felolvasó
ülésén, amelyet Budapesten rendeztek, előadást tartott „A somogyi egyház-
és államszervezés a 10—11. században". 

Forral Márta a Tudományos Életért Alapítvány anyagi támogatásával a 
„Népi vallásosság a Kárpát-medence népeinél IV" konferencián, Veszp
rémben előadást tartott „A tiszaújfalui zárdatemplom építéstörténet" cím
mel. 
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A Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága 1995. november 27-29-ig 
tudományos ülést rendezett Szegeden, amelyen Vámosi Lajosné restaurátor 
„Spanyolozás" az avar ötvösművészetben" címmel tartott előadást. 

EgyüdÁrpád a jeles folklorista 1996. január 30-án töltötte volna be 75-ik 
évét. Sajnos már tizenkét éve halott. Születésére emlékezve országos kon
ferenciát, kiállítást rendezünk, valamint a gyűjtéseiből összeállított kiad
vány jelenik meg. 

A rendezvénysorozatot a Megyei Múzeum, a Megyei és Városi Önkor
mányzatok (Kaposvár, Siófok, Csurgó, Marcali, Tab), a Csokonai Vitéz 
Mihály Tanítóképző Főiskola és a Magyar Játéktársaság (Budapest) közö
sen szervezik. 

Az országos konferencia 1996. októberében Kaposváron kerül megrende
zésre. „Hagyományos és korszerű gyermekjátékok" címmel. Ehhez kapcso
lódik az „Együd-Gönczi emlék- és gyermekjáték kiállítás", melyet a kapos
vári bemutató után vándoroltatunk Somogy megyében. 

A sorozatot bezárva októberben jelenik meg a „Népi gyermekjátékok So
mogy megyében" című kiadvány, a „Válogatás Együd Árpád néprajzi gyűj
téseiből" sorozat harmadik köteteként, amelynek szerkesztője dr. Szapu 
Magda. 

Berzsenyi Dániel 1740-ben kiadott evangélikus énekeskönyvét restaurálta 
Juhász János az Országos Széchényi Könyvtár Soros Könyvrestaurátor Mű
hely könyv- és papírrestaurátora. A restaurálási költséget az alábbi szemé
lyek támogatásából fedeztük: dr. Kolber István Somogy Megye Közgyűlé
sének elnöke, Szita Károly Kaposvár város polgármestere, Somogy Megye 
Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város Közös Alapja, dr. Gyene-
sei István képviselő, Poldesz Albert Basel, Baseli Magyar Egylet. 
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SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK KIÁLLÍTÁSAI 
ÉS NYITVA TARTÁSA 

SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA — 
RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

7400 Kaposvár, Fő utca 10. Tel: (82) 314-114; 314-011 

Nyitva: 03. 14.-10. 31. 10-16 óráig 
11.01.-03.13. 11-15 óráig 

Zárva: hétfőn 
Volt Vármegyeháza, épült 1828-32 között klasszicista stílusban. 
Műemlék. 

Állandó kiállítások: 

Fejezetek Somogy néprajzából 
Bemutatja a megye századvégi viselettörténetét, pásztorművészetét és 
népi textilgyüjteményét. 
Rendező: Gáli Éva-L. Kapitány Orsolya 

Kaposvár anno... 
A megyeszékhely története az avar kortól az 1940-es évekig. Ré
gészeti, képzőművészeti, iparművészeti és a városi polgárság em
lékeit bemutató kiállítás 
Rendező: Bárdos Edith-Horváth János-Dr. Takács Éva 

Az árnyjátéktól a filmszínházig... 
Mozitörténeti kiállítás 
Rendező: Dr. Takács Éva-Varga Éva 

Válogatás a múzeum képzőművészeti gyűjteményéből 
Zichy Mihály, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Kunffy Lajos, 
Galimberti Sándor, továbbá a XX. század jeles festőinek művei. 
Rendező: Géger Melinda-Horváth János 

Rippl-Rónai Ödön műgyűjtő képeiből 
A gyűjtemény létrehozója Rippl-Rónai József testvéröccse. 
1920-ban gyűjteményét, amely 1355 darabból állt, Somogy 
vármegyének ajándékozta 
Rendező: Horváth János 
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Természeti örökségünk. 
Somogy megye földtörténetét és élővilágát bemutató kiállítás 
Rendező: Ábrahám Levente-Juhász Magdolna-Nagy Lóránt 

-Sipos György-Dr. Szakáll Sándor 

A honfoglalás kora Somogy megyében 
A honfoglalók és elődeik hagyatéka. 
A kiállítás kapcsolódik a Somogyország 1100 éve című 
rendezvénysorozathoz 
Rendező: dr. Költő László 
Megnyitó: 1996. március 14-én 16 órakor 

Időszaki kiállítások: 

TERRA-csoport. Kortárs kerámia 
Rendező: H. Bognár Zsuzsa 1995. 11. 20.-1996. 02 15. 
„In memóriám Macskássy Gyula" 
Rendező: Varga Éva 02. 01.-12. 21. 

Jancsikityné Lieber Erzsébet textilművész kiállítása 
Rendező: Géger Melinda 02. 08.-04. 28. 

Gyémánt László festőművész kiállítása 
Rendező: Géger Melinda 02. 21.-05. 12. 

Bronzkori kincsleletek Lengyeltótiból 
Rendező: dr. Honti Szilvia 03. 12.-08. 11. 

Hímes tojások a Dél-Dunántúlról 
Rendező: L. Kapitány Orsolya-Imrő Judit 03. 20.-04. 07. 

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF EMLÉKMÚZEUM 
7400 Kaposvár, Róma-hegy Telefon: 82/422-144 
Nyitva: 04.01.-10.31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
A művész 1908-ban vásárolta meg a villa épületét a parkosított 
környezettel. A kiállított képek Rippl-Rónai életművértek kereszt
metszetét mutatják be. A berendezési tárgyak eredetiek. 
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KAPOSSZENTJAKABI BENCÉS APÁTSÁG ROMJAI 
7400 Kaposvár, Várdomb 
Nyitva: 9-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
XI. századi kőfaragványok (palmetta díszes oszlopfők és lábaza
tok) védőtető alatt az egykori kerengőn vannak elhelyezve. 

KUNFFY LAJOS EMLÉKMÚZEUM 

8693 Somogytúr, Árpád u. 22. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-12; 14-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-12; 14-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
A műterem 1958 óta Kunffy képtár címen, már a művész életében 
nyilvános volt. Az egykori lakóház XVIII. századi nemesi kúria, 
Kunffy Lajos otthonának eredeti bútoraival s az eredeti állapotnak 
megfelelően. Az életművet számtalan festmény mutatja be. 

ZICHY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM 

8660 Zala, Zichy M. u. 20. Tel: (84) 320-607 
Nyitva: 10-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
Zichy Mihály szülőháza. A kiállított alkotások a művész festésze
tét reprezentálják. Szentpétervári otthonának legszebb bútorai, 
fegyvergyűjteménye, grúz néprajzi gyűjteménye, továbbá a Zichy 
család néhány eredeti bútora és hozzávetőlegesen 3000 darabból 
álló könyvtár, sok korabeli dokumentum látható a tárlaton. 

JÓZSEF ATTILA EMLÉKMÚZEUM 

8624 Balatonszárszó, József A. u. 7. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-14 óráig 
Zárva: hétfőn 
A múzem az egykori Magda panzió épülete, ahol József Attila 
életének utolsó napjait töltötte (1937. 11. 05-12 .03). 
Fotók, kéziratkópiák mutatják be a költő életét és műveit. 
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LATINOVICS ZOLTÁN EMLÉKKIÁLLÍTÁS 
8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-12; 14-18 óráig 

11.01 -03.31. Előzetes bejelentésre 
Zárva: hétfőn 
A színészkirály pályája dokumentumok és fotók tükrében a 
Színháztörténeti Intézet gyűjteményéből. 

ZAMARDI TAJHAZ 
8621 Balatonzamárdi, Fő u. 83. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-12; 14-18 óráig 

11.01 -03.31. Előzetes bejelentésre 
(Fő u. 83.) 

Zárva: hétfőn 
Az 1847-ben épült lakóház Külső-Somogy népi építészetének sza
badkéményes változatát őrzi 

BERZSENYI DANIEL EMLÉKMÚZEUM 
8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 96. 
Nyitva: 04.01.-10.31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
Berzsenyi Dániel egykori lakóháza. Épült 1811-ben, műemlék. 
Parkja védett 

TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY SOMOGYVAR 
8692 Somogyvár, Kupavárhegy 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. zárva 
Zárva: hétfőn 
Szent László által alapított, 1091-ben felszentelt Szent Egyed ben
cés apátság romjai. 

47 



SZABADTÉRI NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY 
7477 Szenna, Rákóczi u. 2. Tel: (82) 317-153 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
A gyűjtemény belső-somogyi és zselici talpas-favázas lakó- és gaz
dasági épületeket mutat be. A berendezési tárgyak, munkaeszkö
zök a hagyományos somogyi paraszti életmódot illusztrálják. 

TABI GALÉRIA 
8660 Tab, Kossuth L. u. 93. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-12; 14-18 óráig 

11. 01.-03. 31. 10-12; 14-18 óráig 
Zárva: hétfőn 
Nagy Ferenc fafaragó művész munkái 

TŰZOLTÓSZERTÁR ÉS KIÁLLÍTÁS 
8711 Vörs, Flórián tér 1. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-12; 14-18 óráig 

11. 01.-03. 31. Előzetes bejelentésre 
(Ady u. 21.) 

Zárva: hétfőn 

KAPOLI MÚZEUM ÉS GALÉRIA 
8638 Balatonlelle, Kossuth u. 35. Tel: (85) 351-556 Ligeti Gábor 
Nyitva: 05.01.-09.30 9-18 óráig 
Zárva: 10. 01.-03. 31. 
id. Kapoli Antal és ifj. Kapoli Antal fafaragásai 
Ligeti Miklós emlékkiállítás 

HORVÁT NEMZETISÉGI TÁJHÁZ 
7918 Lakócsa, Dózsa György u. 54. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
A Dráva mentén élő horvát nemzetiség életmódját mutatja be. 
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NOSZLOPY KÚRIA 
7436 Újvárfalva, Noszlopy u. 7. 
Nyitva: 03. 15.-09. 30. 10-16 óráig 

10. 01.-03. 15. Előzetes bejelentésre 
(Kossuth u. 7.) 

Az épület Noszlopy Gáspár 1849-es dél-dunántúli kormánybiztos 
szülőháza. Műemlék jellegű, mai külsejét a XIX. század első felé
ben nyerte el. 

SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM 
7561 Nagybajom, Fő u. 4. 
Nyitva: kedd-péntek 12-18 óráig 

szombat 10—19 óráig 
Zárva: vasárnap, hétfőn 
Nagybajom nagyközség története, néprajza. 

FEKETE ISTVÁN EMLÉKHÁZ 
7272 Gölle, Árpád u. 1. 
Nyitva: Előzetes bejelentésre. 

Önkormányzati Hivatal Árpád u. 65. 
Tel: (82) 374-040 

Épült 1888-ban, tanítói lakás. A falukép szempontjából jelentős. 
Fekete István emlékkiállítás 
„Minden elmúlik egyszer..." A göllei iskola Rácz Ferenc tanítós
kodása idején. 
Rácz Vali előadóművész pályája. 

KAPOSFÜREDI GALÉRIA 
7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kisközi u. 63. Tel: (82) 315-670 
Nyitva: 14-20 óráig 
Zárva: hétfőn 
K. Várnagy Márta magángalériája 
Kortárs bel- és külföldi képzőművészek, iparművészek, 
fotóművészek kiállításai 
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ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS 
7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 24. Tel.: (82) 320-591 
Nyitva: hétfő-péntek 16-18 óráig 
Zárva szombat, vasárnap 
Dr. Benkő Géza magángyűjteménye. 
Válogatás öt földrész ásványaiból mintegy 3000 darabot 
számláló gyűjtemény legszebb darabjaiból. 

STEINER GYŰJTEMÉNY 
7400 Kaposvár, Gróf Apponyi Albert u. 29. Tel: (82) 311-327 
Nyitva: hétfő-péntek 17-20 óráig 

szombat-vasárnap 10-19 óráig 
Előzetes bejelentés alapján bármikor 
Steiner József magángyűjteménye, öntöttvas tárgyak kiállítása. 

KÁLMÁN IMRE EMLÉKMÚZEUM 
8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5. Tel: (84) 311-287 
Nyitva: 04.01.-10.31. 9-17 óráig 

11.01.-03.31. 9-16 óráig 
Állandó kiállítás: 
Kálmán Imre emlékkiállítás 
Időszaki kiállítás: 
Válogatás Siófok város képzőművészeti gyűjteményéből 

03. 31. 

HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM 
8700 Marcali, Múzeum köz 5. Tel.: (85) 312-247 
Nyitva: 06.01.-08.31 10-18 óráig 

09. 01.-05. 31. 9-17 óráig 
Zárva: hétfőn 
Kiállítások: 
A kender megmunkálása 
Szőlészet, borászat 
Marcali és környéke természeti képei 
Habich József ásvány- és kőzetgyűjteménye 
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