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Abstract. The church can be dated back to the 11–14th

century. This is based on the other archeological finding such
as tombs and other objects discovered around the church.
(Figure 3–5.) The findings in the church and around in
Balatonszabadi-Pusztatorony are one of the most significant
and remarkable findings of Hungarian cultural history of the
14th and 15th century, not only because of the unique pieces
(Figure 6–9.) amongst the findings but in their quantity, too.
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1. Bevezetés

Balatonszabadi községtõl É-ra és a Balatontól 2,4
km-re D-re fekvõ Pusztatoronyi–dûlõ (1–2. ábra, 1.
kép) kiemelkedõ magas dombjáról és a környékérõl
már 1895-ben is különbözõ római és középkori leletek
kerültek a Magyar Nemzeti Múzeum Érem-és
Régiségtárába.1 1965-ben Lovag Zsuzsanna, a Magyar
Nemzeti Múzeum régésze még megfigyelhette a temp-
lom 5,4 méter hosszú és a hozzácsatlakozó 2,3 méte-
res sarokrészének 1,3 méter magas tégla- és kõfal-
maradványát.2 (2. ábra 2. lelõhely, l. kép 1,4.). 1972-
ben a Dunántúli Vízügyi Igazgatóság siófoki építésve-
zetõsége víztározót épített fel közvetlenül a templom
mellé, tõle K-re. A munka során nagytömegû csontvá-
zat találtak és több falat el is bontottak.3 Az ott helyszí-
nelõ régészek már akkor megállapíthatták, hogy ez a
megrongált templom és a temetõ a középkori Szabadi
egyháza volt. Azt is kideríthették, hogy a templomtól
ÉK-felé 500 méterre lévõ középkori falu helyén a No-
vember 7 Mgtsz már az 1960-as években két sóderbá-
nyát is üzemeltetett, (2. ábra 3. lelõhely) s ezekben
rendszeresen találtak a régi településre utaló kerámiá-
kat, fémeket és különbözõ épületek maradványait.4

1982 áprilisában a több éven keresztül folytatott
szõlõültetés közben a Pusztatoronyi–dûlõ területén – a
siófoki November 7 Mgtsz munkásai egy késõ közép-
kori kincsleletre akadtak a templomtól D-re 100–150
méterre.(2. ábra 1. lelõhely)5 Az elõkerült leletet a beje-
lentést követõen – M. Hrotkó Zsuzsannával – a szerzõ
tárta fel.6

Ekkor állapíthattuk meg azt is, hogy az 1800-as
évek végétõl kezdõdõen 1982-ig Balatonszabadi pusz-
tatoronyi részén (1. kép) már három lelõhelyet: a kincs-
lelet (2. ábra 1.), a templom (2. ábra 2.) és a falu (2. áb-
ra 3.) területét és régészeti tárgyait találták meg.

A régészeti anyag alapján is jelentõsnek tartható kö-
zépkori települést a történeti források szerint7 már elég
korán, 1092-ben egy határjárás során említették, mint
Zabady villa-t, azaz Szabadi falut. A falu közelében lé-
tezett egy kikötõ is (versus Zabady, ubi pervenissent
ad portum…). 1299-ben a Szabadiból való Fornas fia
Jakab szõlleje is szerepelt (vinea Jakobi filii Fornas
de Sobody-ként). 1370-bõl van adatunk a nobiles de
Zabady-ra, vagyis az itt lakó szabadi nemesekre. Egy
másik oklevélben a Boldogságos Szûznek szentelt
székesfehérvári egyház Szabadiba való „jobbágyainak”
említése történt.
Az 1982-ben az elpusztult középkori falu helyén

folytatott helyszínelésünk során a középkori település-
re újabb adatokat nyertünk. Megállapítottuk, hogy a
Pusztatoronyi–dûlõ É-i részén 50–100 méterig, míg a
Ny-i oldalán a domb lábáig szórványosan még megta-
lálhatóak a falu nyomai. K-re, így inkább a két domb kö-
zötti völgyben maradtak meg a falu házaira, a lakóterü-
letre utaló nyomok, elsõsorban a kerámiák. A talált kü-
lönbözõ, a hullám- és vonalkázással ellátott perem, ol-
dal, aljtöredékek többnyire Árpád-koriak voltak. A jel-
legzetes 14–15. századi bevagdalással, pecsételéssel
díszített töredékek, valamint a vonalkázott díszû fazék,
bögre oldaltöredékek és ugyancsak nagyobb számban
serleg, pohár aljdarabok is felszínre kerültek. A jelleg-
zetes vasanyag: sarló, kés, lakat, kapa stb. mellett
állatcsontok, paticsmaradványok vesszõfonattal, õrlõ-
kövek, valamint a templomhoz tartozó szenteltvíztartó,
kapu perselykõ és különbözõ vörös márvány töredékek
is felszínre jutottak.8 Tehát a templom közelében, attól
ÉK-re lévõ nagy és gazdagabb település erõsen el-
pusztult maradványait rögzíthettük.
Magára a falu egyházára vonatkozó elsõ adat 1333-

1334-bõl való, amikor Péter nevû papja egy jelentõ-
sebb összeget, 70–70 kisdénárt fizetett pápai tized fe-
jében. (Többet, mint Fok vagy Töreki Szent Péter egy-
háza, mivel az csak 56 kisdénárt adott!)9

1982-ben a templomtól D-re lévõ nemesi udvarház
helyét is azonosíthattuk. Az udvarház padlója alól kor-
sóba rejtve 5038 érem került elõ, fõképpen az 1506-
1591 közötti idõbõl. Egy arany és ezüst ékszereket, dí-
szes pecsét és köves gyûrûket is tartalmazó, I. Mátyás
korától (1458–1490) 1591-ig gyûjtött „kincslelet” volt itt
elrejtve. Ez a leletegyüttes a tizenötéves háború itteni
harcaihoz, illetõleg Fok (Siófok) környékének török
megszállásához kapcsolódik.10

Ez a három pusztatoronyi lelõhelyegyüttes (1–2. áb-
ra) számunkra nagyon fontos. Ezért elõször az 1982 ta-
vaszán elõkerült kincslelet lelõhelyét és a közvetlen
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környékét (2. ábra 1.) régészetileg is megkutattuk. Az
intenzív szõlõtelepítés miatt azonban a nagyon jelentõs
faluhelyen (2. ábra 3.) már csupán helyszínelhettünk.
1983 nyarán azonban a pusztatoronyi romnál és a kö-
zépkori egyház területén és tõle K-re, Ny-ra és D-re (1.
kép) egy leletmentõ ásatást is folytattunk.
Ennek az ásatásnak a legfontosabb sírleleteit (2–5.

kép) közöljük és értékeljük tanulmányunkban.11

2. Pusztatoronyi templom és temetõjének
feltárásáról.

Az Mgtsz és a község segítségével12 1983. május
16. és június 22. között a pusztatoronyi romnál folyta-
tott feltáró munkánk során É–D-i és Ny–K-i irányban
nyitott (1–5.) kutatóárkokkal és a hozzájuk csatlakozó
(I–IV.,IV/1.) szelvényekkel (3–4. ábra) – többek között –
meghatároztuk egy 12–16. századi egyház alaprajzát,
valamint a hozzátartozó temetõ kiterjedését.13 A végvá-
ri harcok idején elpusztult és leégett14 templom még a
napjainkban is fennálló falai mögött – a második világ-
háború során – szovjet katonai figyelõhelyet alakítottak
ki. (Ásatásunk során megtaláltuk a szovjet futóárokban
megmaradt telefonvezeték és a különbözõ lõszerek
maradványait.). Kiderítettük, hogy a domb É-i részén
lévõ Ny–K-i irányú, egyenes romfal, illetõleg a K-i rövid
sarokrész késõbb, a 14–15. században készült kõbõl.
A délen feltárt közel 20 méter hosszú, keskeny, 5–6
méter széles hajóval és kisebb félköríves záródású
szentéllyel rendelkezõ templom, jóval korábbi, román-
kori volt. A téglatemplom déli falánál egy kis téglalap
alakú építmény (torony?) is elõkerült. Az északi falánál,
valamint a Ny-i részen voltak a bejáratok. É-ról közvet-
lenül egy kettõs osztású építmény és a tõle északabb-
ra az említett még ma is fennálló sarokfal (egy torony?)
vastagabb falmaradványa csatlakozott a templomhoz.
(4. ábra) Ehhez a – hagyományos középkori templo-
moknál – bonyolultabb alaprajzú román-és gótikus
templomhoz jelentõs számú, fõképpen gótikus kõfarag-
vány és száznál is több, különbözõ színû (piros, zöld
stb.) vakolattöredék is tartozott.15

A Bevezetés-ben is már jelzett nagyarányú építke-
zések, valamint a második világháború harcai során
bekövetkezett pusztítások révén a jelzett épületbõl csu-
pán az É-i (toronyszerû?) sarokrész, valamint az É-i ré-
szen lévõ bejárat maradványa (a hozzákapcsolódó kõ-
poros, döngölt járószinttel) maradt meg. A templom É-i
és D-i falaiból és a DNy-i végébõl, a szentély DK-i ívé-
bõl, valamint a déli kiugró toronyszerû építmény sarok-
részébõl ugyancsak maradtak fenn még kisebb szaka-
szok.16 (3–4. ábra, 1. kép).
A templomépület különbözõ építményei és a hozzá-

tartozó temetkezések sírjai is javarészt megsemmisül-
tek. Ezt látjuk az 1. számú kutatóárok Ny-i falának
metszetein.(5. ábra) A domb K-i felében a templom
mellett felépített 10–15 méter átmérõjû és 4–5 méter
mély gödörbe ásott víztározó munkálatai a temetõ K-i
részét teljesen elpusztították. Az 1982-ben végzett szõ-
lõtelepítés során viszont további temetõrészek felsõ ré-
tegei semmisültek meg.17 Az 1983-as ásatásunk során

az is kiderült, hogy a különleges alaprajzú kõ-és tégla-
egyház temetõjének legalább 70 sírját a legutóbbi boly-
gatásokkal tették tönkre.18 Ezekbõl több mint húsz a
szõlõültetés földmunkái során semmisült meg. Mi több
mint félszáz (53.) sír csontanyagát tártuk fel. A különbö-
zõ bolygatások miatt megsértett Ny–K-i tájolású, kopor-
sós temetkezések így is nagyon jelentõs mellékleteket
adtak. Ezeket kísérték a nagyszámú, fõként Mária
(1382–1395) és Zsigmond (1427-ig terjedõ) idõszaká-
nak ezüstpénzei.19 A leletek elsõsorban a középkori
magyar templomkörüli temetkezések klasszikus, a
14–15. századi idõszakához tartoznak. (6–9. ábra,
2–5. kép)
A templom Ny-i oldalán sikerült a teljes temetõrész

kiterjedését meghatároznunk. Ez a templom Ny-i falá-
tól 35 méter távolságban egészen a domb lábáig húzó-
dott. Az egészet egy hat méter széles és három méter
mély árok zárta le, amely egy késõbbi, 16. századi erõ-
dítés sáncárka volt.20 (3–4. ábra)

3. A temetõ úgynevezett leletes sírjai.21

1. sír: K–Ny-i tájolású koporsós temetkezés. (A 2.
kutatóárok 2. fixpontjától Ny-ra 1,37–0,32 méter között,
-120 cm-es mélységben meszes törmelékes réteg alat-
ti homokrétegben került elõ.) A csontváz nyújtott hely-
zetû, deréktól lefelé erõsen bolygatott és hiányos, arc-
koponyája törött, karjai a testen keresztben vannak.
A jobb kéz két ujján zöldes elszínezõdés gyûrûre (?)
utal. A koporsó D-i részében 2 db 6,5–7 cm hosszú, la-
posfejû, rozsdás koporsószeg volt.
5. sír: K–Ny-i tájolású, kissé bolygatott és hiányzik a

koponya felsõ része és a bal kar. (5. fixponttól É-ra 0,5-
0,9 méter között -92 cm-es mélységben.) Sírfoltból 2
darab vasszög és mélyebben (-130 cm) koporsó-dísz
(ezüst, 10,5×7,5 cm) került elõ.
6. sír: K–Ny-i tájolású, bolygatatlan sír, csak az arc-

koponyája sérült. Karjai a test mellett kinyújtva. (5. sír-
tól É-ra -120 cm mélyen). Koponyájánál koporsónyom
3 db vasszöggel.
9. sír: K–Ny-i tájolású, nyújtott, férficsontváz. (8. sír-

tól D-re -126 cm-es mélységben.) A bal combcsont
mellett zöldre oxidálódott, 4×5 cm-es fémlemez (övve-
ret?) volt.
11. sír: K–Ny-i tájolású, nyújtott, teljes váz. Jobb kar-

csontjai deréktájon keresztben fekszenek. Kézfejének
csontjai a medencén középen vannak. Bal karja a test
mellett kinyújtva lehetett. (9. sírtól D-re -148 cm-es
mélységben.) Sírfoltjában két koporsószeggel.
14. sír: K–Ny-i tájolású teljes, bolygatott váz. Bal

karcsontja hiányzik. Jobb karja a váz mellett kinyújtva
fekhetett. Koponyája kissé félrebillent, arccal DK-re
néz. (13. sírtól D-re a 6. fixpont közelében, É-ra -112
cm-es mélységben.) Egy pénzérme, egy párizsi kapocs
és apró, meghatározhatatlan vastöredékek kerültek
elõ.
16. sír: K–Ny-i tájolású, nyújtott helyzetû, bolygatat-

lan váz. Koponyája elmozdult, a bal váll fölött van, arc-
cal a föld felé fordulva. (A 15. sírtól É-ra -120 cm-es
mélységben.) A 16. sír É-i szélétõl É-ra 46 cm-re
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-125–154 cm-es mélységben a zöldessárga homok fe-
letti barnás betöltésbõl került elõ egy vésett, liliomos-
életfás díszû pecsétgyûrû.
17. sír: K–Ny-i tájolású, nyújtott helyzetû, bolygatott

váz. Jobb lábcsontja a térdtõl hiányzik. (1. számú kuta-
tóárokban a 3. fixponttól É-ra 1,7–2,0 méter között -135
cm-es mélységben.) A bal combcsontja mellett sötét
csík, koporsónyom van két vasszöggel.
18. sír: K–Ny-i tájolású, nyújtott helyzetû váz. (17.

sírtól É-ra -112 cm-es mélységben.) A váz É-i oldalán 2
vasszög volt.
20. sír: K-Ny-i tájolású, bolygatott csontváz. Bordái

elmozdultak, bal comb- és karcsontja hiányzik. Jobb al-
karja deréktájon keresztben. (2/1. kutatóárokban az 1.
fixponttól Ny-ra 1,2–3,7 méter között -150 cm-es mély-
ségben.) Két koporsószeg volt.
24. sír: K–Ny-i tájolású, bolygatott gyermek csontvá-

za. Medencéje és lábcsontjai hiányzanak. Nem lehet
eldönteni, hogy karcsontjai kinyújtva a test mellett vagy
keresztben feküdtek. (23. sírtól Ny-ra -96 cm-es mély-
ségben.) Nyakcsigolyáinál középtájon -85 cm-es mély-
ségben egy kis, akasztós, kettõs szõlõfürtös vagy leve-
les díszû ruhakapocs került elõ. (2. fixponttól Ny-ra
2,65 méterre.)
27. sír: K–Ny-i tájolás, bolygatott váz. A koponya al-

só állkapcsa maradt meg. Bal lábcsontja és a jobb alsó
lábszára hiányzik. Karcsontjai a csontváz mellett ki-
nyújtva fekszenek. Deréktájon a 26. sír takarta. (26. sír
alatt, a 4. fixponttól K-re 1,9-2,78 méter között -105 cm-
es mélységben.) A jobb kar mellett sötétszínû koporsó-
nyom.
31. sír: K–Ny-i tájolású, nyújtott helyzetû váz. Kopo-

nyája sérült, bár a váz nem bolygatott. Bal karja kö-
nyökben behajlítva fekszik. Kézcsontja mintha a bal
csípõjén nyugodott volna. Medencétõl felfelé, deréktá-
jon a csigolyák alatt is préselt bronz övveretek kerültek
elõ bõrdarabkákkal együtt. 10 darab négyszögletes
alakú rozettás veret, 2 egész és egy törött, minusculas
feliratú, téglalap alakú szíjvég volt. (III. számú szel-
vényben, az árok D-i fala közelében -124 cm-es mély-
ségben a sárga homokban.) A sír rábontásából a kör
alakú, felül átfúrt, díszes alapon majusculas feliratú öv-
csat (3. fixponttól DNy-ra 2 méterre -98 cm-es mélység-
ben.), valamint egy újabb minusculas feliratú hosszú-
kás lemezes övveret került elõ. (1. fixponttól ÉNy-ra
190 cm-re -130 cm-es mélységben.)
33. sír: É–D-i tájolású, hiányos csontváz. Koponyá-

ja, nyaki csigolyái és bal vállcsontjai maradtak meg. (III.
szelvényben a Ny-i faltól K-re 45–65 cm között, a 2. fix-
ponttól D-re 15–35 cm között -132 cm-es mélység-
ben.). A koponyán (a homlokról hátracsúszva?!) párta
volt, alatta a koponyacsonton zöld elszínezõdéssel. A
koponya tetején fémpánt, illetõleg ezüstdrótból készült
pánt fut. Rajta középen és két szélén gyöngyös, ellip-
szis alakú díszek. Két oldalt lecsüngött az ezüst fém-
szálakból készült, csipkeszerû háló.
34. sír: koporsó famaradványa. (1. kutatóárok 8. fix-

pontjától É-ra 1,23 méterre -120 cm-es mélységben.)
38. sír: Ny–K-i tájolású, teljes váz. Állkapocs hiány-

zik. Jó állapotban maradt meg az arckoponya és a felsõ

fogsor. A bal alsókar a medencelapáton és a kereszt-
csonton fekszik. A jobb alsókar a keresztcsont fölött ke-
resztben és mindkét felsõkar a test mellett van. (7. fix-
ponttól D-i irányban 170 cm-re -1m-es mélységben.) A
combcsont felsõ része mellett egy bronz övveret került
elõ. Kibontás során az arckoponya fölött 7 cm-re és -90
cm-es mélységben egy újabb csontváz (38/A) került elõ.
Ez a 38. -tól kissé DNy-ra fekszik. Két combcsont, a ke-
resztcsont, a baloldali medencelapát és néhány csigo-
lyatest és a felsõtest csontjai maradtak meg belõle.
43. sír: Ny–K-i tájolású, bolygatott csontváz. Erõsen

töredékes koponyával. A karok a medencén keresztben
vannak. A bal felsõ karcsont és a baloldali bordacson-
tok hiányoznak. (IV. szelvény ÉNy-i felében -150 cm-es
mélységben.) Az ágyékcsigolyája fölött 5–6 cm-re egy
Mária (1382–1395) dénár került elõ.
47. sír: É–Ny-i fekvésû váz. A jobb karja hiányos.

(Ugyancsak a IV. szelvényben, annak közepén, a 48.
sírral párhuzamosan feküdt -150 cm-es mélységben.)
A jobb medencecsontnál bronzkarika volt -151 cm-es
mélységben.
49. sír: K–Ny-i tájolású, erõsen hiányos. A kar és a

lábszárcsontok maradtak meg. (IV. szelvényben a 47.
sírtól D-re közvetlenül -171 cm-es mélységben.) A jobb
könyök alatt, tõle 5 cm-re ÉK-re -168 cm-es mélység-
ben egy koporsóvas volt.22

4. A síroknál talált leletek.23

A rendkívül erõs bolygatottság miatt érintetlen sír
anyaga szinte alig került elõ. A sírokban a és a közelük-
ben feltárt leletek:

Koporsófa és szeg: 1, 5, 11, 17, 18, 27, 34, 49. sírok.
Koporsódísz (vas és ezüst): 5, 49. sírok.
Övveret: 9, 31. (teljes öv), 38. sírok.. A 31. sír leletei: öv
(6. ábra 9–22, 2. kép 1-2.)
Gyûrû (Vésett, liliomos-életfás díszû pecsétgyûrû): 16.
sír. (8. ábra 4, 4. kép 1, 3.)
Ruhakapcsok (párizsi): 14. sír.(szõlõfürtös) 24. sír. (9.
ábra 9–10, 3. kép 5.)
Párta (teljes): 33. sír.(5. kép 1.)
Bronzkarika: 47. sír. (8. ábra 6.)
Pénz: 14, 42. sírok.(5. kép 2–5.)
Elszínezõdés: 1. sír (gyûrû?)

5. Sírokhoz pontosan nem köthetõ leletek 24

Ásatásunk során az 1, 3, kutatóárokban és a II, III,
IV, IV/1. szelvényben – már többnyire bolygatottan, má-
sod- vagy harmadlagos helyzetben – is találtunk külön-
bözõ sírleleteket.

1. kutatóárok:
1. Préselt, pontdíszes övveret (mellette Mária obulu-
sa) 6. ábra 7–8, 3. kép 6.)

2. Csont övmerevítõ. (6/1. fixponttól D-re 2,6 méterre -
94 cm-en.) 7. ábra 4, 2. kép 6.)
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3. Ötszögletû fejû, vésett, majusculas betûvel monog-
ramos ezüst gyûrû. (5. fixponttól D-re 44 cm-re -94
cm-en.) 8. ábra 5, 4. kép 2, 4.) (Tõle D-re egy törött
késpenge is volt.)

4. Gótikus, áttört, hajlított levéldísz. (6. fixponttól D-re
1,6 méterre -1,5 m-en.) 6. ábra 5.

5. Kettõs párizsi kapocs. (5. fixponttól D-re 1,5 méter-
re -90 cm-en.) 9. ábra 11.

6. Téglalap alakú, erõsen oxidált övveret, alul szegek
nyomaival. (Szentélyen kívüli sír rábontásából -70
cm-en.) 9. ábra 1–2.

7. Préselt, leveles, indás, téglalap alakú övveret.
(Szentélyen belüli sírok lábának a rábontásából a 3.
fixponttól D-re 2,6 méterre -1,1 m-en.) 6. ábra 6, 3.
kép 3.)

8. Préselt, négyzet alakú, virág vagy állatdíszes motí-
vumú övlemez. (Szentélyen belüli sír lábának rá-
bontásából, 3. fixponttól D-re 2,5 méterre -1,2 m-
en.) 6. ábra 3, 3. kép 1.)

9. Bronzrög és megmunkált darab. (Uo. -1,2 m-en.) 8.
ábra 12–13.

10. Üveg (és bronzlemez) (Uo. 2,2 méterre -1,2 m-en.)
8. ábra 14.

11. Pénz (bronzmaradvánnyal) (2/1. fixponttól D-re 2,4-
2,7 méterre -120 cm-en.) 8. ábra 22.

12. Félbetörött, akasztófüllel rendelkezõ bronzlemez.
(6/1. fixponttól D-re 134 cm-re -130 cm-en.)

13. Kisebb-nagyobb méretû bronzgolyók. (2/1. fixpont-
tól D-re 2,2 méterre -115 cm-en.) 8. ábra 15–21.

14. Bronz övlemez. (6/1. fixponttól D-re 176 cm-re -147
cm-en.). 9. ábra 8.
Bronz rozetták. (6/1. fixponttól D-re 194 cm-re -156
cm-en.) 9. ábra 3.
Bronz csat. (6/1. fixponttól D-re 180 cm-re -150 cm-
en.) 8. ábra 7–8.
(Az elõkerült bronz lemezkékkel (9. ábra 5–6.)
együtt egy öv tartozékai lehettek.)

15. Csont szíjvég, esztergályozott, díszített. (5/1. fix-
ponttól D-re 156 cm-re -100 cm-en.) 7. ábra 1, 2.
kép 4.

16. Drótspirálok (párta tartozékok.) (1. kutatóárok D-i
végénél -120 cm-en.) 9. ábra 19–20.

17. Vas övcsat. (2/1. fixponttól D-re 2,2 méterre -120
cm-en.) 8. ábra 9.

3. kutatóárok:
1. Nagyobb, csavart szárú, nyitott S végû hajkarika. (2.
fixponttól D-re 1,5 méterre -50 cm-en.) 8. ábra 1.

5. kutatóárok:
1. Ezüst pártaspirál és kisebb-nagyobb színes üveg-
gyöngyök. (2. fíxponttól ÉK-re 20 cm-re –35 cm-en.)
Pártaspirál 9. ábra 21–22., Üveggyöngyök 9. ábra
15– 18.

II. szelvény:
1. Gótikus, virágmotívumos, bronz övdísz, négyzet ala-
kú, áttört, szélein és középen a felfüggesztés lyuk-
nyomai. (ÉNy-i saroktól D-re 1.2 méterre és K-re 90
cm-re -28 cm-en.) 6. ábra 2.

2. Koporsódísz bronzlemeze. (Uo.)
3. Törött pénzérme. (DNy-i fixponttól 50 cm-re -50 cm-
en.)

III. szelvény:
1. S végû, bordázott, kisebb bronz hajkarika (ÉK-i sa-
roktól 20 méterre -75 cm-es mélységben.) 8. ábra 2.
Bordázott, csiga alakú ezüstgomb (Uo. -35 cm-es
mélységben.) 9. ábra 14.

IV. szelvény:
1. Kör alakú, bronz karika. (É K-i fixponttól 2,3 méterre
-50 cm-en.) 8. ábra 6.

2. Pénzek (3db) (Mária és Zsigmond.) (1. fixponttól D-
re 180 cm-re -160 cm-en és -140 cm-en, valamint az
1/1 fixponttól D-re 165 cm-re -100 cm-es mélység-
ben.) 5. kép 2–5.

3. Áttört díszû, bronz övdísz. (D Ny-i fixponttól É-ra 340
cm-re -50 cm-en.) 6. ábra 4.

4. Pénz. (Zsigmond obulusa.) (2/1. fixponttól DNy-ra
180 cm-re -55 cm-en.)

5. Préselt bronzlemez, ferde, párhuzamos csíkozással.
(2/1 fixponttól É-ra 25 m-re -50 cm-en.) 9. ábra 4.

6. Csontos öv négyzet alakú, sarkain levélszerû dísszel
és a felerõsítésre szolgáló szögekkel ellátott darab-
ja. (ÉK-i fixponttól Ny-ra 2,7 méterre -1,3m-en.) 7.
ábra 3, 2. kép 3.)

7. Csontos öv szíjvége, esztergályozott, karcsú, hason-
ló a kiképzése a bronz szíjvégekhez (2. kép 5, 7. áb-
ra 2. (A négyzet alakú csont övdísszel együtt került
elõ.)

IV/1. szelvény:
1. Mérlegsúly, ép, átfúrt. (ÉNy-i fixponttól 6 méterre K-
re -130 cm-en.) 8. ábra 11. A környékén mégegy
mérlegsúly töredéke is elõkerült.

2. Nagyobb bordázott, bronz karikagyûrû. (ÉNy-i fix-
ponttól 5,5 méterre -95 cm-en.) 8. ábra 3.

6. Leletek rövid értékelése

Az elõkerült leleteknek térképre való rávetítése so-
rán nemcsak a temetõ általános és erõs bolygatottsá-
gát állapíthattuk meg, mert voltak olyan tárgyaink, ame-
lyek alapján több fontos következtetést is levontunk.
A tárgyak típusa és helyzete alapján próbáltuk megha-
tározni a sírokban nyugvók társadalmi helyzetét.
Ugyanakkor az elõkerült leleteknek a megyei és az or-
szágos, illetõleg a nemzetközi párhuzamait is vizsgál-
tuk. Legalkalmasabbak voltak erre a jellemzõbb, vagy
„egyedi” tárgytípusok. Ezekbõl több típus más temetõ-
ben, de általában a Kárpát-medence középkori temp-
lomkörüli temetõinek anyagában megtalálható volt.25

A fentiek alapján a következõ leleteket választottuk
ki közlésre:
A/ Sirokban talált leletek:
Öv veretei (31. sír) 6. ábra 9–22, 2. kép 1–2.
Gyûrû (vésett, liliomos-életfa díszes pecsétgyûrû a 16.
sírból.) 8. ábra 4, 4. kép 1, 3.
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Ruhakapcsok (szõlõfürtös a 24. sírból) 9. ábra 9–10, 3.
kép 5.
Párta (33. sírból.) 5. kép 1.
Bronzkarika (47. sírból) 8. ábra 6.

B/ Sírok közelében talált leletek:

1. kutatóárok:
Préselt, pontdíszes bronz övveretek. (6. ábra 7–8, 3.
kép 6.
Csont övmerevítõ. (7. ábra 4, 2. kép 6.)
Ötszögletû fejû, vésett, majusculas betûvel monogra-
mos pecsétgyûrû, ezüst. (8. ábra 5, 4. kép 2, 4.)
Gótikus, áttört, hajlított bronz levéldísz.(6. ábra 5.)
Kettõs párizsi kapocs., bronz. (9. ábra 11.)
Bronz övveret, szegek nyomaival. (9.ábra 1–2.)
Gótikus, préselt, virág és állatdíszes bronz övlemez.
(6. ábra 3.)
Bronzgolyó.
Üveg (palack nyaka) (8. ábra 14.)
Bronzgolyók. (8. ábra 15–21.)
Bronz övlemez. (9. ábra 8.)
Bronz csatok. (8. ábra 7–8.)
Csont szíjvég, esztergályozott, díszített. (7. ábra 1.)
Ezüst pártaspirálok (9. ábra 19–20.)
Vas övcsat. (8. ábra 9.)

3. kutatóárok:
Nagyobb, spirálos szárú, nyitott S végû hajkarika.
(8. ábra 1.)

5. kutatóárok:
Ezüst pártaspirálok (9. ábra 21–22.) és színes üveg-
gyöngyök. (9. ábra 15–18.)
II. szelvény:
Gótikus, bronz, virágos övdísz.(6. ábra 2.)
III.szelvény:
Kisebb, S végû hajkarika, bronz. (8. ábra 2.)
Ezüst, bordázott gomb. (9. ábra 14.)

IV.szelvény:

Bronz karika. (8. ábra 6.)
Gótikus, áttört, bronz övdísz. (6. ábra 4.)
Csont övdísz, négyzet alakú. (7. ábra 3.)
Csont szíjvég, esztergályozott, díszített (7. ábra 2.)

IV/1. szelvény:
Mérlegsúly. (8. ábra 11.)
Bronz karikagyûrû. (8. ábra 3.)

Az így közölt leletanyagból az S végû hajkarikák (8.
ábra 1–2.), a gyûrûk (8. ábra 3–5.), a bronz karika (8.
ábra 6.), az övcsatok (8. ábra 7–10.), a mérlegsúly (8.
ábra 11.), az bronz -és az üvegtöredék (8. ábra
12–14.), a különbözõ bronzgolyócskák (8. ábra 15–
21.), a párizsi és más ruhakapcsok (9. ábra 9–13.), a
gyöngyök és a pártaspirálok (9. ábra 15–22.),a bordá-
zott bronz és ezüst gombok (9. ábra 14.), az egysze-
rûbb mértani, vonalas és rozettás díszû bronz övvere-

tek (9. ábra 1–8.) a középkori (12–15. századi) temp-
lomkörüli temetõk országosan szinte „mindennapos”-
nak mondható melléklete.26

A pontsoros (6. ábra 7–8. és indadíszes (6. ábra 5–
6.), valamint az ugyancsak gótizáló, mérmûves, áttört,
virágmotívumos, préselt övlemezek már ritkább leletek.
(6. ábra 1–4.) Somogyban a Fonyód-Fácános, a Ka-
posvár menti ásatásból27 ,valamint Bodrog-Alsó-Bûrõl
és Somogyvár–Erdészet kutatásából28 ismertek bizo-
nyos típusaik. Országosan több helyen elõkerültek be-
lõlük az úgynevezett áttört darabok (6. ábra 4.).29

Különösen szép és egyenesen rangos kivitelû a 6. áb-
ra 1–3. rajzán látható három virágmintás darabunk.30

Külön kell foglalkoznunk a Somogyban teljesen
egyedinek számító, a 31. sírban elõkerült öv vereteivel
(6. ábra 9–22, 2. kép 1–2.). Ugyancsak egyedinek szá-
mít az 1. kutatóárokban és a IV. szelvényben talált egy-
egy csontos öv tartozéka.(7. ábra 1–4, 2. kép 3–6.)
A 31. sír négy szalagszerûen meghajlított, minus-

culas feliratú szíjvégein, valamint a megmaradt kilenc31

kisebb, áttört, rozettás díszû övvereten kívül (2. kép 1.)
a sírban találtunk egy kör alakú, hátterében vésett há-
lódíszítéssel kiemelt, gótikus majusculas köriratú
bronzcsatot. (2. kép 2.) Ez – Lõvei Pál szerint32 egy né-
met szövegû, feliratos – övcsat, amely német nyelvte-
rületen készült. A STVNZ AN MIER szöveg – Lõvei ol-
vasata szerint – a Csorbulj ki rajtam! feliratot, vagyis
egy fegyver ellen védõ felszólítást tartalmazza. A III.
szelvényben a 31. sír környékén elõkerült pénzek alap-
ján egy 14. század végérõl és 15. század elején hasz-
nált öv tartozéka lehetett. Ezt a típusunkat elõször idé-
zõ Hatházi Gábor szerint33 „a feliratos kerek csatok
Kárpát-medencei divatja a 14. század középsõ és utol-
só harmadára tehetõ, ami egybeesik a perkátai pél-
dány sírjainak relatív kronológiai helyzetével.” Hatházi
azon megállapítása, hogy ez a leletegyüttes nem a te-
hetõsebb rétegek viseletéhez, „hanem a templom körü-
li temetõk szegényebb köznépéhez” tartozhatott, sze-
rintünk csak részben lehet igaz.34 Szerintünk külön meg
kell vizsgálni még azt is, hogy az eddig feltárt somogyi
templomkörüli temetõk leletanyagában – a nagyobb
számban elõkerült és igazán a szegényebb réteghez
tartozó típustárgyak mellett- miért nem szerepel ez a
lelettípus?
A szomszédos Fejér megyében elõkerült perkátai sír

anyagát, s a velük együtt ott talált kör alakú, feliratos
bronz csatot Hatházi Gábor ugyanis a kunok- jellegze-
tes 14. század közepi és a utolsó harmadából való vi-
seletének tartja.35 A kérdést még érdekesebbé teszik a
Balatonszabadi-Pusztatoronynál elõkerült két csontos-
öv tartozék: a jellegzetes övmerevítõ (7. ábra 4.) és a
környékén talált szíjvég (7. ábra 1.), valamint a másik
sírban talált négyszögletes, átfúrt övdísz és a hozzátar-
tozó- a bronz szíjvégekre (7. ábra 2., 4. kép 5.) emlé-
keztetõ karcsú formájú- szíjvég. Ezeknek a kora is az
elõkerült pénzek alapján 1382–1427 közötti idõszakra
helyezhetõ. Eddig Somogyból csak az általunk közölt
kötcsei36 és K. Németh András tanulmányából37 so-
mogyvári négyzetes csontosöv veret ismert. K. Németh
András szerint38: „ezek ugyanúgy felbukkannak kolos-

173BALATONSZABADI-PUSZTATORONY RÉGÉSZETI KUTATÁSA
KÖZÉPKORI TEMPLOM TEMETÕJÉNEK LELETEI I.



torok, mint falusi és mezõvárosi templomok temetõi-
ben, de a középkori várásatásokon is elõfordulnak…”
Több kutató39 ugyancsak a kunok viseletének tartja el-
sõsorban. K. Németh András40 nem etnikai, hanem in-
kább gazdasági szempontú viseletnek tartja.
Balatonszabadi-Pusztatorony esetében is a feliratos

öv (31. sír) viselõje a templomtól É-ra lévõ helyiségbe,
vagyis az épületen belül temetkezett. A két csontosöv
tulajdonosa közül az egyik (IV. szelvény) magában a
templomban, annak közepén kapott sírhelyet. A másik
csontosöv viselõje (1. kutatóárok) ugyancsak „jó he-
lyen”, a templom mellett, a déli oldalon került elteme-
tésre. Ezeknek a síroknak a tulajdonosai a helyi közös-
ségen belül a megbecsültebb és a gazdagabb egyének
lehetettek. A gótikus, áttört és virágos övlemezek (6.
ábra 1–3.) vagy az ugyancsak díszes övek (6. tábla 4-
8.) viselõi pedig a diadalív körzetében (1. kutatóárok),
többnyire azért kiemelt helyen a templomban temet-
kezhettek. (3–4. ábra 1. kép)
Megállapíthattuk tehát tehát, hogy Szabadi templo-

mában a rangosabb helyeken 14–15. században elte-
metett több megbecsült személy viselte a gótikus, át-
tört, virágos övet. Egy közülük a feliratos övvel és ket-
ten a csontos övvel rendelkeztek. (A pártát viselõ nõk
egyike, a 33. sír tulajdonosa az egyház toronyépülete
mellett, az ÉNy-i sarkánál kívül kapott helyet!). A sírok
helyzetébõl is következik az eltemetett személyek
rangja, amely öltözetük (így az övek!) milyenségét, mi-
nõségét is meghatározhatta. Szabadi nemes szárma-
zású közösségére 1370-ben utalt egy oklevél, amely a
nobiles de Zabady-t is említette. Valószínûleg õk és a
településnek már a korai idõkben nevet adó „szabadok”
leszármazói temetkezhettek ide. A templomon kívül, a
körülötte lévõ 35–40 méteres átmérõjû körben lévõ te-
metõben találtuk meg általában az egyszerûbb, a köz-
nép sírjait. Õk többnyire vas és ritkábban bronz díszek-
kel is ellátott koporsókban temetkeztek.
Tudjuk azt is, hogy a gazdagabbak, így a nemesek

pontosan meghatározták a templomban elfoglalt külön-
bözõ helyeiket. Valter Ilona közlésébõl ismerjük a
felsõdörögdi Szent András templom nemesek által
1347-ben történt „felosztását is.” Ezek szerint a fõoltár-
nál, illetve a Boldogságos Szûz Mária oltárnál a felsõ-
dörögdi, míg a templom D-i szegletébe temetkezõ
alsódörögdi nemesek a Szent Domonkos oltárnál kap-
tak helyet.41 Tehát ilyen alapon képzelhetjük el a közép-
kori templomoknál (közte a szabadi egyháznál is!) a
temetkezési helyek elosztását is.

7. Összefoglalás

1983 késõ tavaszán végeztem a pusztatoronyi dom-
bon meglévõ rom, a középkori egyház és közvetlen
környékének a feltárását. (1. kép) A benne és a körülöt-
te elõkerült sírok (53.), leleteik és a források alapján a

templom már 11–14. században létezhetett. A 14–15.
században közvetlenül a templom mellé É-ra egy, a
téglaépítésû templomtól eltérõ falazású, különálló vas-
kos, 11×8 méter alapterületû torony épült. A templom
Ny-i bejáratától kb. 35 m-re egy 6 m széles, 3 m mély,
V alakú árok bontakozott ki, amely körülvette az emlí-
tett tornyot, a templomot.42 (3–4. ábra)
A nagyfokú bolygatások ellenére a templom többnyi-

re Ny–K-i tájolású, koporsós sírjaiból jelentõs számú le-
letanyag került a felszínre. Ilyen fontos leletek a préselt,
pontsoros (6. ábra 7–8.) és az indadíszes (6. ábra 5–
6.), valamint az ugyancsak gótizáló, mérmûves, áttört,
virágmotívumos, préselt bronz övlemezek. (6. ábra 1–
4.)43 Teljesen egyedinek számítanak Somogyban a 31.
sírban talált öv veretei. (6. ábra 9–22.). A 31. sír négy
szalagszerûen meghajlított, minusculas feliratú szíjvé-
gei, valamint a kilenc kisebb, áttört, rozettás díszû öv-
veretei mellett feltártunk egy kör alakú, a hátterében
vésett hálódísszel kiemelt, gótikus majusculas köriratú
bronzcsatot is. Ez a bronzcsat – Lõvei Pál szerint –44 a
STVNZ AN MIER német szöveggel német nyelvterüle-
ten készült. Az ónémet szöveg a CSORBULJ KI RAJ-
TAM! feliratot, vagyis egy fegyver ellen védõ felszólí-
tást jelenti. Ugyancsak különleges leletünknek számít a
két csontosöv tartozéka. (7. ábra 1–4.) Ezek korát a
pénzleletek alapján ugyancsak a 14. század második
felétõl és a 15. század elsõ feléig terjedõ idõre tehet-
jük.45

Megállapíthattuk azt is, hogy ezeket a darabokat a
megbecsültebb és gazdagabbak egyének viselték.
Szabadi templomába temetkezõ közösségre utalhat

az 1370-bõl való oklevél azon említése, amelyben a
nobiles de Zabady, vagyis a Szabadiból való nemesek
szerepeltek. Valószínûleg õk és a településnek már a
korai idõben a nevét adó „szabadok”, a szabad jogállá-
súak leszármazói temetkezhettek ide.
Számunkra fontos lehet, hogy a pusztatoronyi teme-

tõnkben is megtalálható úgynevezett csontos övek és a
kör alakú, feliratos övcsatos övek viselõit a kun etni-
kumhoz tartozónak is tartják a kutatók. Balatonszabadi
– Pusztatorony 31. sírjában talált kör alakú övcsat
CSORBULJ KI RAJTAM! szövege alapján valóban az
is felmerülhet, hogy viselõje egy, a hadakozásban so-
kat forgolódó személy, egy a 14. század végén vagy
15. század elején élt (talán kun?) harcos is lehetett.
Kiderült tehát az is, hogy az általunk megtalált kö-

zépkori templom körüli sírleletekbõl néhány darab (kör
alakú, német feliratos övcsat, csont szíjvégek stb.) –
Somogy megye hasonló korú eddig feltárt temetõinek
anyagából – még hiányzik.
Végsõ soron megállapíthattuk azt is, hogy Balaton-

szabadi–Pusztatorony templom körüli temetõje – az
egyedi tárgyai és a más lelõhelyekrõl is ismert rango-
sabb leletei miatt – a 14–15. századi magyar mûvelõ-
déstörténet egyik rendkívüli lelõhelye.46
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1 Magyar 1989. 79-80., Semsey Andor három darab 16-17.
századi aranyozott rézboglártût ajándékozott a MNM-nak.
(RRM. Rég. Adattár I/6/5.) Takács Kálmán jegyzõ római
pénzeket küldött. (RRM. Rég. Adattár I/6/4. és I/6/16.).
Egyéb leletekre RRM. Rég Adattára. I/6/8,10-11.

2 MNM.Adattár. XXI. 309/1965. Magyar 1989. 80.
3 RRM. Rég. Adattár I/6/24,165. Magyar 1989.80.

Draveczky Balázs 1972. március 8-án történt helyszínelé-
se után a templom és a temetõ területére-kerítéssel körül-
vett- víztározót építettek. (Draveczky Balázs útijelentése,
RRM. Rég. Adattára I/6/822.)

4 MNM.Adattár. XXI. 309/1965. RRM. Rég. Adattár I/6/17.
A sóderbánya falában két Árpád-kori tûzhely maradványa
is megfigyelhetõ volt. A bányákban középkori cserepek
kerültek elõ.

5 Németh János tanácselnök 1982. április 19-én jelentette,
hogy az Mgtsz három nappal elõtte kincsleletet talált. Ma-
gyar Kálmán és M. Hrotkó Zsuzsanna még aznap helyszí-
nelt és begyûjtötte az elõkerült leleteket. A leletmentõ ása-
tásra május 4-6. között került sor. RRM. Rég. Adattár
I/6/74,165.

6 Magyar 1989. 80.
7 Magyar 1989. 83-84., Magyar-Nováki 2005. 28.
8 Magyar 1989. 83.,112-116.
9 Magyar 1983.23-24.,41-42.,52-53.,58. Magyar 1989. 83.
10 Magyar 1989.80,85,103-106., Magyar-Nováki 2005. 28,

121.
11 Terjedelmi okokból elmaradnak a sírrajzok és az ásatási

fotók közlései.
12 Az Mgtsz ágazatvezetõje, Friedrich György, míg a község

részérõl Németh János tanácselnök voltak a legfontosabb
segítõink.

13 A domb legnagyobb kiterjedésû K-i területén a DRV víztá-
rozójával, a többi oldalon a szõlõtelepítéssel a sírok zömét
megbolygatták, tönkretették.

14 Részben közölve Magyar-Nováki 2005. 28. Ennek a kér-
désnek a részletesebb tárgyalását egy másik, a kincslelet
teljes anyagának közlésével foglalkozó tanulmányunkban
tervezzük.

15 Guzsik Tamás egyetemi docens (BME Építészettörténeti
és Elméleti Intézet) helyszínelései során-fõképpen az elõ-
került jelentõsebb faragott kõemlékek alapján- a pálosok
gótikus mûhelyének építési hatását is felfedezni vélte. Ld.
Magyar 1989. 83-84,124.

16 Különösen nagy pusztítást végzett az 1944-45-ben a rom-
falak mögé (I. szelvény) magát futóárkokkal beásó szovjet
egység. A templomtól É-ra lévõ épületeink falainak javaré-
sze ekkor semmisült meg. (Ld. Ásatási Napló, RRM. Rég.
Adattár 1983.)

17 A víztározó okozta pusztítás mértékére Ld. Dr.Nagykáldi
Attila gyógyszerész, egyetemi tanársegéd (Bp. IX. Hõgyes
E. u. 7.) az 1972. július 22-én Rippl-Rónai Múzeum akko-
ri igazgatójának címzett két oldalas levelét a fénykép-
mellékletekkel. (Az intézkedés feltüntetése nélkül, de hi-
vatalosan iktatott (Ig. 638/1972. levél elõbb az Irattárba,
majd onnan az I/6/23. számon a Rég. Adattárba került).

18 A Dunántúli Vízügyi Vállalat (DRV elõdje) siófoki építésve-
zetõsége többízben végzett bejelentésnélküli földmunká-
kat. Ennek során 1973. november 29-én kelt jelentésünk
szerint (Magyar Kálmán, RRM. Rég.Adattár I/6/24. Ltsz.
826.) 81 cm-es mélységben nagymennyiségû csontvázat
és kb. 15 darab koponyát találtak és hordtak el.

19 Magyar 1989. 117. 17. ábra 3-6.kép.

20 A 16-17. századi erõdítés sáncárkán belül megtaláltuk a
korábbi temetõárkot is. Ezek periodizációját az egyház
építéstörténetérõl készülõ tanulmányunkban kívánjuk kö-
zölni.

21 Egy-egy illegálisan végzett földmunka során egy-egy te-
metõrésznyi sír és leletanyag pusztult el. Például az 1983.
április 19-i kincsbejelentést követõ helyszínelésünk során
megállapíthattuk, „hogy a domb környékén (K-en, D-en és
Ny-on) mindenütt elszórtan kerámia, fém, tégla, kõ és
embercsontmaradványok kerültek elõ, amelyet a szõlõül-
tetést megelözõ földmunkák során erõsen megsértettek. A
romoktól D-re több nagyobb gödröt is ástak a közelmúlt-
ban, s a bennük talált 20-30 csontváznyi anyagot össze-
törve, több kupacban felhalmozva tárolták…” (Magyar
Kálmán és M. Hrotkó Zsuzsanna utijelentése, 1982. május
14. RRM. Rég. Adattár I/6/165.)

22 A helyi vezetõk a június végéig történõ ásatásokra adtak
csak lehetõséget.

23 Ezek a sírok kibontása, illetõleg a csontvázakra való „rá-
bontások” során kerültek elõ.

24 A kutatóárkok és a szelvények meghatározott, mérhetõ
helyein, de pontosan nem a sírokhoz köthetõen kerültek
elõ.

25 Bárdos 1978. 187-234., Magyar 1981. 43-81., Magyar
1983. 112-114., Magyar 1985. 70,84. 33. ábra, Bárdos
1987. 5-81., Magyar 1990. 105-108, 150-159., Hatházi
2004. 77-154.

26 Magyar 1981.70-76., Bárdos 1978. 207-222., Bárdos
1987. 48-62., Magyar 1990. 150-159., Hatházi 2005.103-
108.

27 Magyar 1985. 84. 34. ábra, Bárdos 1978. 206.4-11., 25-
28.,

28 Magyar 1981. 70.IV.t.2-6,9-10, 37-38. V. t.15., Magyar
1990. 155.11.t.3-18.

29 Kálmáncsáról helyszínelésbõl (Magyar 1990. 15.t.5.), va-
lamint Felsõzsolca-Nagyszilváson (Simonyi 2005. 6. kép
1.) és másutt is. Ez utóbbi késõi (15-16. századi) tipus
analóg rozettás darabjai kerültek elõ Somogysámson-
Marótpuszta temetõjében. (Költõ-Dobó 2004. 254-255.
13-14. kép, Költõ 2005. 295. 4. tábla 2.)

30 Elsõsorban a meghatározott terjedelem nem teszi lehetõ-
vé az analógiák közléseit.

31 A 10. erõsen oxidált rozettás töredék a restaurálás elõtt
megsemmisült.

32 A 2005. június 2-án a Rippl-Rónai Múzeumban tartott Ré-
gészeti és Mûvészettörténeti Vándorgyûlés elõadásainak
szünetében írta le ezt a meghatározást. Köszönet jár ezért
neki.

33 Hatházi 2004. 96. 575.jegyz.
34 Hatházi 2004. 82.
35 90.,116-117. Különösen a kun viseletre jellemzõnek tartja

a préselt ruhagombokat ( Uo. 90-91.)
36 Magyar 1981. 73. 7. t. 4., valamint Magyar 1990. 151. 7. t.

4. Ez alapján közölte K. Németh 2005. 285.26.
37 K. Németh 2005. 286. 35. szerint a somogyvári leletet az

ásatója, Bakay Kornél könyvfedéldíszként közölte. A 7.
ábra 2. csontszíjvégünk közeli analógiája Zbehy/Üzbég
temetõjének 35. sírjából ismert. (Ruttkay 2005.2. tábla 2.)

38 K. Németh 2005. 279.
39 G. Sándor 1959. 116. Kralovánszky Alán a késõavar szíj-

végekkel is rokon eredetûnek tartja (Kralovánszky 1955.
197-198.). Keleti eredetet Horváth Ferenc is fenntartja
(Horváth 1978.115.)

Jegyzetek



MAGYAR KÁLMÁN176

BÁRDOS 1978. Bárdos Edith: Középkori templom és temetõ
Kaposvár határában. (Elõzetes jelentés a leletmentõ
ásatásról.) Somogyi Múzeumok Közleményei 3. Ka-
posvár.

BÁRDOS 1987. Bárdos Edith: Középkori templom és temetõ
Kaposvár határában II. Somogyi Múzeumok Közlemé-
nyei 8. Kaposvár.

G. SÁNDOR 1959. G. Sándor Mária: Középkori csontosövek a
Magyar Nemzeti Múzeumban. Folia Archeologica 11.
Budapest.115-123.

HATHÁZI 2004. Hatházi Gábor: A kunok régészeti emlékei a Ke-
let-Dunántúlon. Opuscula Hungarica V. (Szerk.:
Simonyi Erika) Budapest.

HATHÁZI 2005. Hatházi Gábor: A kun szállástemetõk kutatásá-
nak néhány tanulsága. In: „…a halál árnyékának völ-
gyében járok”. A középkori temetõk kutatása. Opuscu-
la Hungarica VI. (Szerk.: Ritoók Ágnes és Simonyi Eri-
ka) Budapest.

HORVÁTH 1978. Horváth Ferenc: Csengele középkori templo-
ma. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1976-1977/1.
Szeged. 91-126.

K. NÉMETH 2005. K. Németh András: Csontosövek a középko-
ri Magyarországon. In: A középkori temetõk kutatása.
Opuscula Hungarica 6. (Szerk.: Ritoók Ágnes és
Simonyi Erika) Budapest.

KÖLTÕ-DOBÓ B. 2004. Költõ László-Dobó Bernadett: Egy 15-
16. századi veretes öv restaurálása és rekonstrukció-
ja Somogyi Múzeumok Közleményei 16. Kaposvár.

KÖLTÕ 2005. Költõ László: 16. századi templom körüli temetõ
feltárása Somogysámsonban. In: „…A középkori te-
metõk kutatása. Opuscula Hungarica VI. (Szerk.:
Ritoók Ágnes és Simonyi Erika) Budapest.

KRALOVÁNSZKY 1955. Kralovánszky Alán: A kerepesi késõkö-
zépkori ezüstkincs. Arch. Ért. 82. Budapest. 190-201.

MAGYAR 1981. Magyar Kálmán: Ispánsági és nemzetségi köz-
pontok kutatása Somogyban I. Somogyi Múzeumok
Közleményei 4. Kaposvár.

MAGYAR 1983. Magyar Kálmán: Szántódpuszta és környéke a
középkorban. Szántódi Füzetek V. (Szerk.: Kanyar Jó-
zsef) Kaposvár.

MAGYAR 1985. Magyar Kálmán: Fonyód az õskortól a középko-
rig. In: Fonyód története. (Szerk.: Kanyar József) Ka-
posvár.

MAGYAR 1989. Magyar Kálmán: Siófok története a honfoglalás-
tól a mohácsi vészig. In: Siófok. Várostörténeti tanul-
mányok (Szerk.: Kanyar József).Kaposvár.

MAGYAR 1990. Magyar Kálmán: Babócsa története a honfogla-
lástól a mohácsi vészig. In: Babócsa története. Tanul-
mányok a község régmúltjából 1040-1990. (Szerk.:
Magyar Kálmán) Kaposvár.

MAGYAR-NOVÁKI 2005. Magyar Kálmán-Nováki Gyula: Somogy
megye várai a középkortól a kuruc korig (Szerk.: Ma-
gyar Kálmán). Kaposvár.

RUTTKAY 2005. Alexander T. Ruttkay: A szlovákiai templom kö-
rüli temetõk régészeti kutatásáról. In: A középkori te-
metõk kutatása Opuscula Hungarica VI. (Szerk.:
Ritoók Ágnes és Simonyi Erika) Budapest.

SIMONYI 2005. Simonyi Erika: Középkori és kora újkori temetõ
Felsõzsolca-Nagyszilváson. In: A középkori temetõk
kutatása. Opuscula Hungarica VI. (Szerk.: Ritoók Ág-
nes és Simonyi Erika) Budapest.

VALTER 2004. Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-
Dunántúlon. Budapest.

40 K. Németh 2005. 279-281.
41 Összességében a koporsós, több esetben díszes kopor-

sóládás temetkezés itt a jellemzõbb. Erre utalnak még a-
koporsó díszeken túl-sok helyen (1,5,11,17,18,27,34 szá-
mú síroknál) elõkerült szegek is. Valter 2004. 98-99.

42 Magyar-Nováki 2005. 28.
43 Hatházi Gábor szerint IV. (Luxemburg) Károly (1346-78)

garas-változatainak látszik megfelelni Bodrog-Bû l. sírjá-
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1. ábra. A szövegben szereplõ somogyi lelõhelyek
(M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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2. ábra. Balatonszabadi-Pusztatorony 1-3. számú lelõhelyei.
(M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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3. ábra. Balatonszabadi-Pusztatorony 2. számú lelõhelyén végzett 1983-as ásatás helyszínrajza.
(M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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4. ábra. A feltárt temlom rekonstrukciós rajza
(M. Hrotkó Zsuzsanna)



181BALATONSZABADI-PUSZTATORONY RÉGÉSZETI KUTATÁSA
KÖZÉPKORI TEMPLOM TEMETÕJÉNEK LELETEI I.

5.ábra. Az 1. számú kutatóárok Ny-i metszetfala.(M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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6.ábra. Balatonszabadi-Pusztatorony templom körüli temetõjének sírmellékletei:
különbözõ mintájú, bronz övdíszek. (B. Sótonyi Mária rajza)
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7.ábra. Balatonszabadi-Pusztatorony, temetõ sírmellékletei:csontosövek szíjvégei,
verete és övmerevítõ (1-4.),késnyél (5.), díszes bronz (6.).

(B. Sótonyi Mária rajza)

1. 2.

3.

4.

5. 6.
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8.ábra. Balatonszabadi-Pusztatorony, temetõ sírjainak leletei: S végû hajkarikák(1-2.), gyûrûk(3-5.),
bronzkarika (6.), csatok (7-10.), mérlegsúly (11.), bronz-és üvegtöredék( 12-14.), bronzgolyók (14-21.).

(M. Hrotkó Zsuzsanna rajza)
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9.ábra. Balatonszabadi-Pusztatorony,sírleletek: övlemezek (1-8.), díszes ruha és párizsi kapcsok (9-13.),
bordázott gomb (14.), gyöngyök (15-18.), pártaspirálok (19-22.).

(M. Hrotkó Zsuzsanna rajza).
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1.kép 1. Balatonszabadi-pusztatoronyi rom déli irányból az 1. számú kutatóárokkal;
2. A 2. számú Ny-K-i irányú kutatóárok; 3. A 2. számú kutatóárok Ny-i irányból; 4. A toronyrom a szelvények

feltárásakor (Fotó: M. Hrotkó Zsuzsanna)
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2. kép
1. A 31. sír övveretei; 2. Gótikus majusculas feliratú övcsat; 3-6. Csontos öv tartozékai

(Fotó:Gõzsy Gáborné)
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3. kép
1-4,6. Préselt bronz övdíszek; 5. Szõlõdíszes bronz ruhakapocs

(Fotó:Gõzsy Gáborné)
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4. kép
1-4. Liliomos-életfás és majusculas feliratû bronz pecsétgyûrûk; 5-8, 10. Bronz övdíszek és gomb (9.)

(Fotó: Gõzsy Gáborné)
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5. kép
1. A 33. sír koponyáján elõkerült pártadísz(Rekonstrukció:Marton Klára); 2-5. A sírokban és a környékükön

elõkerült Mária királynõ és Zsigmond király pénzek (Fotó: Gõzsy Gáborné)



191

In 1982 I discovered, by accident, an archeological treasure
namely (Figure 2. 1.) the church on the top of the hill, (Figure
2. 2.) and the old village Szabadi which lay in a northeasterly
direction from the hill. This was during the local inspection of
the remarkable treasure of 5038 pieces of coins and
jeweleries from the Middle Ages, that had been found on the
field in Balaton-szabadi-Pusztatorony.
We started the excavation of the area of the Middle Age ruins
in Pusztatorony in late spring of 1983. For one and half
months we continued the excavation in 5 exploration-
trenches. In the I–IV segment (IV/2) we were able to bring the
church to light. The church was made of stone and brick and
had a small tower attached to it, with two other rooms (which
might have been the sacristy) on the northern side of the
building.
The church can be dated back to the 11–14th century. This is
based on the other acheological findings such as tombs and
other objects discovered around the church. In 1333 – 1334
the church already played a significant role in the area. Around
this time a massive tower stood nearby covering an area of 11
by 8 meters. A cemetery was found 35 meters from the
western portal of the church. It was encircled by a ditch with a
width of 6 meters, and a depth of 3 meters.
In addition to the general findings, in the cemetery of the
Middle Age church from 12–15th century, we found bronze
belt-plates, pressed and decorated with dots or indas and with
patterns of Gothic flowers on them. Some of these
characteristic were already known from the excavations in
Kaposvár, Somogy Province, and from the cemetery of the
clan-centre in Bodrog-Alsó-Bû. The so-called filigrained pieces
have already been published in many parts of the country.
(Figure 6.4.) The three pressed bronze pieces with the flower
pattern that we found (Figure 6. 1–3) are remarkable and were
made with highly valued skills. The belt-plates we found in
grave number 31 can be considered a unique finding in the
province of Somogy. (Figure 6. 9–22) The same goes for the
belt with ornaments made of bones that we found in the
exploration trench nr.1, segment nr. IV. (Figure 7. 1–4).
In grave number 31 we found a bent belt-end with the text
minusculas plus a further 9 belt-plates that were smaller,
filigrained and rosetted, and a circle-shaped bronze clip with
an engraved net-ornament and the Gothic text „majusculas”.

According to Dr. Pál Lõvei, another bronze clip found with the
text of „STVNZ AN MIER” might have been made in the
Germanic areas. Dr. Lõvei reads this old-German text as
„CHIP ON ME”, which is a call for protection against attack.
The coins discovered may have been from the late 14th
century or the early 15th century.
The elements of the the bone-belt such as the belt-stiffener
(Figure 7. 4.) and the belt-end (Figure 7. 1.), the square-
shaped pierced bone-belt ornament (Figure 7. 3.) and the
related bone-end, that imitate a bronze one (Figure 7. 2.) are
very special. Their age is defined by the dates of the coins
found together with them, namely the late 14th century and the
early 15th century. We know only the square pieces of belt-
ornaments from Kötcse and Somogyvár in the province of
Somogy.
We can state that these belts with the Gothic pressed flower-
pattern (Figure 6. 1-3.) and other ornaments might have been
worn only by the most honourable and wealthist persons. Only
they were allowed to be buried near to the arch or in other
places within a church. The person wearing the belt with the
German text inscribed on it was buried also in the church-
area. A diploma dating from 1370 does refer to the community
that buried their dead in the church of Szabadi, namely the
nobiles de Zabady i.e. the noblemen from Szabadi. Probably
they and the early settlers, the„szabadok” (editor: „szabad” in
Hungarian means „free”), the people with the legal status of
freedom, and their descendants were buried here, as well.
Archeologists have found persons wearing the so-called
bone-belts and the round-shaped belt-clips with text on it (see
Perkáta-belt) in the cemeteries in Pusztatorony. Scientists
identified them as Cuman. We have reason to believe that the
person who wore the round-shaped belt-clip with the text of
„STVNZ AN MIER” i.e „chip on me” found in the grave nr. 31
in Pusztatorony, Balatonszabadi, was a warrior, and one who
had been in many fights in the late 14th and / or the early 15th
century. Based on our current findings, we cannot confirm
though, that the person was a Cuman.
Finally, we conclude that the findings in the church and around
in Balatonszabadi-Pusztatorony are one of the most
significant and remarkable findings of Hungarian cultural
history of the 14th and 15th century, not only because of the
unique pieces amongst the findings but in their quantity, too.

The excavation of the area of the Middle Age in Balatonszabadi-Pusztatorony
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