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Katalógus 

A katalógus felépítése 

A katalógusba foglalt vasszerszámok mindegyike egyedi megjelöléssel rendelkezik, 

amely az adott tárgytípusra jellemző betűkódból és a hozzá kapcsolódó sorszámból áll. A 

szerszámok a katalóguson belül a kódnak megfelelő ABC sorrenden kapnak helyet. Az egyes 

típusokhoz tartozó táblákon történő megjelölés ugyanezzel a kóddal történik. Maguk a táblák 

nem a katalógus végén találhatóak, hanem közvetlenül az adott szerszámtípus példányait 

követve helyezkednek el. 

Minden egyes katalógus tétel esetében állandó sorrendben és tagolással – az egyes 

elemek ismételt megnevezése nélkül – felsorolva szerepelnek a legfontosabb adatok. Az alábbi 

mintának megfelelően: 

 

Kód: OL 11 

Lelőhely: Keszthely, Fenékpuszta 

Leltári szám: 55.21.32 (őrzési hely rövidítése: pl. BM) 

Méretek: H: 23 cm stb. 

Leírás: (xxxx) 

Előkerülés körülményei: A belső erőd feltárása során került elő. 

Irodalom: KUZSINSZKY 1920 

 

A katalógus terjedelmének csökkentése érdekében az előkerülés körülményei nem 

minden esetben szerepelnek. Az ismeretlen lelőhelyről származó tételek esetében például 

elmarad, hiszen értelemszerűen minden ilyen szerszám szórványleletnek tekinthető. 

Amennyiben egymást követően ugyanolyan lelőhelyről és kontextusból származó szerszámok 

sorakoznak, az előkerülés körülményei csak az első tételnél kerülnek megadásra. 
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A katalógusban használt rövidítések 

Méretek: 

D:  átmérő 

H:  hosszúság 

kf.  köpűfal 

M:  magasság 

nyf.  nyélfal 

nyk.  nyélkarika 

nyly.  nyéllyuk 

SZ:   szélesség 

V:  vastagság 

 

Múzeumok: 

AMZ  Arheološki muzej u Zagrebu, Zágráb 

BAM  Balassa Bálint Múzeum, Esztergom 

BM  Balatoni Múzeum, Keszthely 

BTM  Budapesti Történeti Múzeum, Budapest 

FM  Ferenczy Múzeum, Szentendre 

GM  Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg 

IM  Intercisa Múzeum, Dunaújváros 

IS  Iseum Savariense, Szombathely 

JPM  Janus Pannonius Múzeum, Pécs 

LDM  Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 

LMB  Burgerländisches Landesmuseum, Eisenstadt 

KDM  Kuny Domonkos Múzeum, Tata 

KGYM Klapka György Múzeum, Komárom 

NHM  Naturhistorisches Museum, Bécs 

NMSL  Narodni Muzej Slovenije, Ljubljana 

NMSR  Narodni Muzej Srbije, Belgrád 

MC  Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg 

MGB  Muzej Grada, Belgrád 

MKM  Mátyás Király Múzeum, Visegrád 

MM  Mezőgazdasági Múzeum, Budapest 
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MNM  Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 

MNM NÖK Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Budapest 

RRM  Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 

SAM  Savaria Múzeum, Szombathely 

SCM  Scarbantia Múzeum, Sopron 

SZIKM Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 

TGYM  Thúry György Múzeum, Nagykanizsa 

TVM  Tatabányai Városi Múzeum, Tatabánya 

TZM  Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, Budapest (Tűzoltó Múzeum) 

XJM  Xantus János Múzeum, Győr 

VRM  Vajdasági Régészeti Múzeum, Újvidék 

WMM  Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd 
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AB 1-37: Ácsbárdok, szekercék (1-3. tábla) 

AB 1 

Budapest 

56.201.64 (BTM) 

H: 16,9 cm; SZ: penge 10,35 cm, fok 3,2 cm; V: fok 1 cm, kf. 0,45 cm; M: fok 3,85 cm; nyly.: 2,5×3,75 

cm; tömeg: 585 g 

Foka négyszögletes, nyéllyuka D-alakú. Pengéje kissé deformált, eredetileg talán aszimmetrikus állású 

lehetett. Felül egyenes, lefelé derékszögben szakállasodik, alsó része hiányzik. Éle egyenes. 

A polgárváros területén, a Symphoros Mithraeumtól nyugatra, római út melletti épületből került elő. 

AB 2 
Csabrendek 

58.525.1 (BM) 

H: 17,5 cm; SZ: penge 9,4 cm, nyél 3,7 cm, fok 3,7 cm; V: fok 2,95 cm, kf. 0,7-0,75 cm; M: fok 3,6 cm; 

nyly.: 2,35×3,8 cm; tömeg: 683 g 

Foka vastag, négyszögletes munkafelületben végződik, amelynek pereme kitüremkedett. Nyéllyuka 

ovális, a test körülötte kissé kiszélesedik. Pengéje aszimmetrikus állású, felül enyhén emelkedik, alul 

szakállas kialakítású, törött. Éle sérült, ívelt. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

AB 3 
Rábapordány 

2005.2.17 (XJM) 

H: 16,4 cm; SZ: penge 11,6 cm, fok 3,5 cm; V: fok 1,05 cm, kf. 0,6-0,7 cm; M: fok 5,5 cm; nyly.: 

3,3×3,8 cm; tömeg: 1446 g 

Foka téglalap alakú, vastag, nyéllyuka tojásdad, test körülötte enyhén, ívesen kiszélesedik. Pengéje felül 

erősen emelkedik, alul a szakáll törött, felületén nádolás nyomai látszanak. Éle egyenes lehetett. 

Beszolgáltatás útján a múzeumba birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 5. tábla 4. 

AB 4 
Budapest, Szél utca 23. 

30266 (BTM) 

H: 17 cm; SZ: penge 16,9 cm, nyél 4,4 cm, fok 4,7 cm; V: fok 1,8 cm, kf. 0,6-0,8 cm; M: nyél 6,2 cm; 

nyly.: 3,2×4,4 cm; tömeg: 1310 g 

Foka vastag, négyszögletes munkafelületben végződik. Nyéllyuka ovális, a penge felé félköríves 

kiugrással, falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül alig emelkedik, alul erősen ívelt, 

szakállas, elkeskenyedő. Éle sérült, egyenes lehetett. 

A katonaváros egyik épületében talált ácseszközlelet részeként került elő. 

NAGY 1937, 160, 2. kép 7. 

AB 5 
Budapest 

leltári szám nélküli (TZM)1 

méretek nélkül 

Foka vastag, négyzetes. Nyéllyuka ovális, falát erősen kopott, eredetileg valószínűleg téglalap alakú 

nyúlványokkal látták el. Pengéje felül kiemelkedő, alul erősen ívelt, szakállas, egyenesen levágott. Éle 

sérült, enyhén íves. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

AB 6 

                                                           
1 A múzeum állandó kiállításában volt elhelyezve, vitrinje nem volt kibontható, ezért csak korlátozottan tudtam 
dokumentálni. A leltári szám nem jól olvasható, kérdéses. Biztos, hogy BTM anyagából származik. Feltehetőleg 
az 53567 vagy 53569 valamelyike lehet. 
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Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.39 (BM) 

H: 17,2 cm; SZ: penge 16,7 cm, fok 4 cm; V: fok 2,7 cm, kf. 0,6-0,7 cm; M: fok 3,8 cm; nyly.: 2,9×2,9 

cm 

Foka vastag, enyhén kiszélesedik, lapos, négyzetes munkafelületben végződik. Nyéllyuka kerek, falát 

íves nyúlványokkal látták el. Pengéje felül kiemelkedő, lefelé ívelt, szakállal, egyenes záródással, a nyél 

felüli oldalán rövid nyúlvánnyal. Éle enyhén ívelt. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép alul középen a baloldai; MÜLLER 1982, 107, Kat. 375; RUPNIK 2014, 199, 

Ktnr. 18, Taf. 3, 2. 

AB 7 
Keszthely, Fenékpuszta 

86.100.1 (BM) 

H: 12,6 cm; SZ: penge 8,1 cm, fok 2,9 cm; V: fok 1,2 cm, kf. 0,3 cm; M: nyél 4 cm; nyly.: 2,4×2,4 cm; 

tömeg: 331 g 

Foka vastag,enyhén sorjás négyzetes munkafelületben végződik. Nyéllyuka kerek, íves nyúlványokkal 

látták el. Pengéje kissé aszimmetrikus állású, felül enyhén kiemelkedő, alul megtört, szakállas 

kialakítású, nádolt. Éle sérült, enyhén íves lehetett. 

A belső erőd feltárása során, egy omladékrétegből került elő (J/1983/034). 

RUPNIK 2014, 199, Ktnr. 19, Taf. 3, 3. 

AB 8 
Hrtkovci, Gomolava 

124 (VRM) 

H: 15,7 cm; SZ: fok 3 cm 

Foka vastag, négyszögletes, nyéllyuka ovális, falát alul íves nyúlványokkal látták el. Pengéje felül 

kiemelkedik, alul erősen ívelt, a nyél felé visszahajló, szakállas, lekerekített; aszimmetrikus állású. Éle 

sérült, ívelt. 

A Kr. u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 272, T. 29/156. 

AB 9 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 17 cm; SZ: penge 18 cm 

Foka négyzetes, lekerekített, csekély fokszárnyakkal; a nyél felé egyenletesen ívelt átmenettel. 

Nyéllyuka ovális, a test körülötte enyhén kiszélesedik. Pengéje felül emelkedik, alul erősen ívelt, 

szakállas, lekerekített. Éle sérült, enyhén ívelt. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. Egy elszántott depólelet része lehetett. 

LANG et al. 2010, 56, Taf. 1, Abb. 1. 

AB 10 
Budapest, Szél utca 23. 

53563 (BTM) 

H: 14,5 cm; SZ: penge 17,5 cm, nyél 4,1 cm, fok 3,4 cm; V: fok 1 cm, kf. 0,4-0,7 cm; M: fok 14,4 cm; 

nyly.: 3×4,2 cm; tömeg: 1341 g 

Foka viszonylag vastag, hosszú fokszárnyakkal, felülete enyhén domború. Nyéllyuka ovális, fala 

egyenletesen ívelten megy át a penge felé. Pengéje felül erősen emelkedik, lefelé ívelt, aszimmetrikus 

állású. Éle sérült, enyhén íves lehetett. 

A katonaváros egyik épületében talált ácseszközlelet részeként került elő. 

NAGY 1937, 160, 2. kép 8. 

AB 11 
ismeretlen lelőhely 

62.28.10 (MNM) 
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H: 9,1 cm; SZ: penge 11 cm; V: fok 2,2 cm, kf. 0,4 cm; M: fok 7,5 cm, nyél 3 cm; nyly.: 1,7×2,4 cm; 

tömeg: 287 g 

Foka keskeny, hosszú, fokszárnyas forma, a penge felé egyenletesen ívelten megy át. Nyéllyuka ovális, 

nyaka rövid. Pengéje enyhén emelkedik, alul szakállas, hosszú, egyenletesen keskenyedik. Éle sérült, 

egyenes lehetett. 

AB 12 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 12 cm; SZ: penge 14 cm; tömeg: 1030 g 

Foka vastag, hosszú fokszárnyakkal; nyéllyuka ovális, fala egyenletesen ívelten megy át a pengébe. 

Pengéje fölül emelkedik, sarka lekerekített; alul erősen ívelt, szakálla kihegyesedő. Éle ívelt. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 33/92, Abb 26. 

AB 13 
Nagyberki, Szalacska 

5.1941.1 (MNM) 

H: 14,1 cm, él 17,7 cm; M: fok 13 cm 

Foka vastag, hosszú foszárnyakkal. Nyéllyuka ovális (?), fala a foktól a penge felé egyenletesen ívelt. 

Pengéje felül kissé emelkedik, alul erősen ívelt, a szakáll egyenesen levágott, a nyél felé kissé 

kihegyesedő. Éle egyenes. 

A szőlőhegyen végzett földmunkák során talált depólelettel együtt került a múzeumba. 

JÁRDÁNYI-PAULOVICS 1953, XXX. tábla, A/1; MÜLLER 1982, 148, Kat. 615. 

AB 14 
Bad Deutsch-Altenburg 

18163 (MC) 

H: 13 cm; SZ: penge 16 cm, fok 2,7 cm 

Foka vastag, hosszú fokszárnyakkal, sarkai a nyél felé kihegyesednek. Nyéllyuka ovális, fala a penge 

felé egyenletesen ívelten megy át. Pengéje felül kiemelkedő, alul erősen ívelt, szakállas, egyenesen 

levágott; aszimmetrikus állású. Éle íves. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 380, Nr. 218, Taf. 48; KAT. CARNUNTUM 1992, 227, Nr. 10; HUMER 2009, 101, Kat. 

275.2 

AB 15 
Bad Deutsch-Altenburg 

18164 (MC) 

H: 11,2 cm; SZ: penge 11,4 cm, fok 4,5 cm; M: fok 11,8 cm 

Foka vastag, hosszú fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, fala a penge felé sarkosan, majd egyenesen megy 

át. Pengéje felül kiemelkedő, alul erősen ívelt, szakállas, egyenesen levágott. Éle ívelt. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 380, Nr. 219, Taf. 48; KAT. CARNUNTUM 1992, 227, Nr. 11.3 

AB 16 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 10,1 cm; SZ: penge 9,4 cm; tömeg: 199 g 

Foka vastag, keskeny, hosszú fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, nyaka vékony, fala a penge felé 

egyenletesen ívelten megy át. Pengéje felül enyhén emelkedő, alul erősen ívelt, szakállas, nyél felé eső 

sarka kihegyesedik. Éle ívelt. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

                                                           
2 Az 1992-ben megjelent katalógus tévesen, addig közöletlen példányként írja le. 
3 Utóbbi publikációban feltehetőleg tévesen szerepel közöletlenként, ugyanis a leltári szám és a méretek 
egyezése alapján ez a példány azonos a R. Pohanka által bemutatottal. 
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POLLAK 2006, 26, Taf. 54/26. 

AB 17 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

65.74.14 (BM) 

H: 8,6 cm; SZ: penge 10,5 cm 

Egészen kisméretű példány. Foka lekerekített, hosszú fokszárnyas kialakítású, a fok a test felé ívesen 

megy át. Pengéje felül kiemelkedik, szakállas, alul a nyél felé kihegyesedik. Éle enyhén ívelt. 

A késő római temető egyik téglasírjából, egy gyermek csontváz (84. sír) jobb karja mellől került elő. 

SÁGI 1981, 51, Abb. 33, 9. 

AB 18 
Keszthely, Fenékpuszta 

79.286.2 (BM) 

H: 12,8 cm; SZ: penge 16,6 cm, fok 3,5 cm; V: fok 1,3 cm, kf. 0,5 cm; M: fok 5,4 cm; nyly.: 2,4×2,8 

cm; tömeg: 537 g 

Foka viszonylag vékony, a nyél felé behajló rövid fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, lekerekített 

nyúlványokkal látták el. Pengéje rövid, felül erősen kiemelkedő, alul hosszú szakállba megy át. Éle 

enyhén ívelt, sérült. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

RUPNIK 2014, 200, Ktnr. 21, Taf. 3, 5. 

AB 19 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.38 (BM) 

H: 15 cm; SZ: penge 14,2 cm 

Foka vastag, rövid fokszárnyakkal ellátott. Nyéllyuka kerek, alacsony, falát íves nyélnyúlványokkal 

látták el, sérült. Pengéje felül enyhén emelkedik, alul erősen kiszélesedik, egyenesen levágott, a nyél 

felé eső sarka kihegyesedik. Éle ívelt, sérült. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 65, 82. ábra középen alul; MÜLLER 1982, 107, Kat. 376; RUPNIK 2014, 199, Ktnr. 

17, Abb 5b. 

AB 20 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.722.3 (BM) 

H: 16,8 cm; SZ: penge 13,1 cm 

Foka vastag, rövid fokszárnyakkal ellátott. Nyéllyuka kerek (?), alacsony, falát íves nyélnyúlványokkal 

látták el. Pengéje felül enyhén emelkedik, alul szögletesen kiszélesedik, szakállas, egyenesen levágott. 

Éle ívelt, sérült. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép középtájon alul; MÜLLER 1982, 107, Kat. 378. 

AB 21 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.57.35 (BM) 

H: 16,6 cm; SZ: penge 12 cm, fok 3,9 cm; V: fok 1,1 cm, kf. 0,6-0,7 cm; M: fok 7,45 cm; nyly.: 2,5×3,5 

cm; tömeg: 965 g 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal; nyéllyuka enyhén ovális, háromszög alakú nyúlványokkal látták 

el. Pengéje felül kiemelkedő, alul erősen ívelt, szakállas, széles, részben javított, nádolt és törött. Éle 

sérült, enyhén íves lehetett. 

A belső erőd feltárása során, 18. épületen belül, égett, törmelékes rétegből került elő (G/1973/011). 

RUPNIK 2014, 199, Ktnr. 20, Taf. 3, 4. 



11 
 

AB 22 
Bárdudvarnok4 

79.154.1 (BM) 

H: 15,7 cm; SZ: penge 17,2 cm, fok 2,7 cm; V: fok 0,9 cm, kf. 0,5 cm; M: fok 5,1 cm; nyly.: 2,15×2,65 

cm; tömeg: 730 g 

Foka viszonylag vékony, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, alul háromszög alakú, felül íves 

nyúlványokkal látták el. Pengéje rövid, felül erősen kiemelkedő, alul hosszú szakállba megy át, 

aszimmetrikus állású. Éle íves, sérült. 

A múzeum régi gyűjteményéből származik. A ma Somogy megyéhez tartozó Dada területén, ismeretlen 

kontextusból került elő. 

AB 23 
Visegrád, Gizellamajor 

2004.28.6 (MKM) 

H: 14,3 cm; SZ: penge 17,1 cm, fok 3,55 cm; V: fok 1,05 cm, kf. 0,55 cm; M: fok 6,2 cm; nyly.: 2,65×3,6 

cm; tömeg: 706 g 

Foka vastag, négyzetes, alacsony fokszárnyakkal, amelynek sarkai a nyél felé kissé kihegyesednek. 

Nyéllyuka tojásdad, falát háromszög alakú, kopott nyúlványokkal látták el. Pengéje aszimmetrikus 

állású, felül ívesen emelkedik, alul sarkos. Éle sérült, ívelt. 

A késő római erőd feltárása során került elő. 

AB 24 
Budapest 

50110 (BTM) 

H: 13 cm; SZ: penge 13,5 cm, nyél 3,5 cm, fok 3,7 cm; V: fok 1,1-1,2 cm, kf. 0,5-0,6 cm; M: fok 6,7 

cm; nyly.: 2,6×3,5 cm; tömeg: 831 g 

Foka alacsony fokszárnyakkal, végein kopott, talán levágott. Nyéllyuka ovális, a penge felé enyhe 

kiugrással, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje aszimmetrikus állású, felül enyhén 

emelkedik, lefelé erősen ívelt, elkeskenyedő. Éle íves. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

AB 25 
Komárom, Szőny 

62.16.1 (MNM) 

H: 15,3 cm; SZ: penge 11,4 cm; V: kf. 0,4-0,5 cm; M: fok 3,9 cm; nyly.: 3×3,8 cm; tömeg: 379 g 

Foka lapos téglalap alakú, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka lekerekített négyszög alakú, falát 

háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül erősen emelkedik, hosszú szakállas forma, éle 

ívelt, sérült. 

Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet a lelőhelyről. 

 

AB 26 
Vinkovci 

2019 (AMZ) 

H: 13,3 cm, él 14,2 cm 

Foka vaskos, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális (?), falát háromszög alakú nyúlványokkal 

látták el. Pengéje felül kiemelkedő, alul erősen ívelt, szakállas; alja egyenesen levágott. Éle sérült, ívelt 

lehetett. 

A római város területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 382, Kat. 1685. 

AB 27 
Bad Deutsch-Altenburg 

1530 (Johanneum, Graz) 

H: 16,6 cm; SZ: penge 15,9 cm, fok 3,7 cm 

                                                           
4 A múzeum leltárkönyvében Dada lelőhellyel szerepel, ami feltehetőleg Bárdudvarnokkal azonosítható. 
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Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el; körülötte a 

test ívesen, enyhén kiszélesedik. Pengéje felül enyhén emelkedik, alul erősen ívelt, szakállas, egyenesen 

levágott. Éle íves, sérült. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 379, Nr. 214, Taf. 47. 

AB 28 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20962 (MC) 

H: 14,5 cm; SZ: penge 16,8 cm 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, benne famaradványokkal; falát alacsony, íves 

nyúlványokkal látták el. Pengéje felül enyhén emelkedik, alul erősen ívelt, egyenesen levágott, szakállas 

forma. Éle sérült, enyhén ívelt. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 215, Nr. 14; HUMER 2009, 101, Kat. 274. 

AB 29 (ábra nélkül) 

Paks, Gyapa 

30727.324.022 (MNM NÖK) 

H: 12,5 cm; SZ: penge 10,4 cm, fok 2,9 cm; V: kf. 0,45 cm; M: fok 5,45 cm; nyly.: 2,15×3,15 cm; 

tömeg: 334 g 

Foka enyhén nyújtott, fokszárnyas kialakítású, sarkai a nyél irányában befelé kihegyesednek. Nyéllyuka 

ovális, háromszög alakú nyúlványokkal. Pengéje aszimmetrikus állású, felül emelkedő, alul lekerekített. 

Éle íves. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

AB 30 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 13,1 cm; SZ: penge 16,4 cm 

Nyélcsöves példány. Köpűje kerek, aránylag hosszú. Pengéje felül egyenes, alul ívesen kiszélesedik, 

egyenesen levágott. Kérdéses darab. 

A legiótábor feltárása során került elő. Elveszett, csak az eredeti publikáció alapján meghatározható. 

GROLLER 1905, 101, Abb. 57/2; POHANKA 1986, 380, Nr. 220. 

AB 31 
Keszthely, Fenékpuszta 

79.276.1 (BM) 

H: 11,6 cm; SZ: penge 13,6 cm; V: 0,5-0,7 cm; tömeg: 546 g 

Nagyméretű, korrodált bárd pengéjnek töredéke. Nyakánál törött, a nyéllyuk és a fok hiányzik. Pengéje 

felül emelkedő, lefelé sarkosan megtört, szakállas, viszonylag széles. Éle enyhén ívelt, sérült. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

RUPNIK 2014, 200, Ktnr. 22, Taf. 3, 6. 

AB 32 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.8 (TVM) 

H: 11,6 cm; SZ: penge 15,8 cm, nyél 1,675 cm; tömeg: 324 g 

Korrodált felületű példány töredéke. A nyéllyuk és a fok hiányzik. Pengéje felül emelkedő, sarkos, alul 

szakállas, enyhén szintén sarkos, sérült. Éle íves lehetett. 

Római kőépületek közelében talált depólelet része lehetett, amelyek beszolgáltatás útján jutottak a 

múzeum bírtokába. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 4. tábla 1. 

AB 33 
Bad Deutsch-Altenburg 
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20975 (MC) 

H: 11,9 cm; SZ: penge 17,8 cm 

Foka és nyéllyuka hiányzik. Pengéje felül kiemelkedő, alul erősen ívelt, szakállas, egyenesen levágott. 

Éle szintén ívelt. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 382, Nr. 229, Taf. 49; HUMER 2009, 101, Kat. 273.5 

AB 34 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 8,1 cm; SZ: penge 16,4 cm; tömeg: 690 g 

Foka és a nyéllyuk jelentős része hiányzik. Pengéje fölül emelkedik, sarka kihegyesedő; alul erősen 

ívelt, szakálla lekerekített. Éle ívelt. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. Egy 1×0,75 méteres gödörbe 

elhelyezett kocsialkatrészek és szerszámok. A gödör egy kultúrrétegbe lett beleásva. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 32/93. 

AB 35 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

58.641.1 (BM) 

H: 11,4 cm; SZ: penge 10,7 cm; V: kf. 0,7-1 cm; nyly.: 2,4×3 cm 

Foka lekerekített, a nyélfallal azonos vastagságú. Nyéllyuka kerek, lekerekített négyszög átmetszetű 

nyakkal csatlakozik a pengéhez. Pengéje felül enyhén emelkedő, alul szakállas, lekerekített. Éle íves, 

sérült. Kérdéses példány. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

RUPNIK 2014, 200, Ktnr. 23, Taf. 3, 7. 

AB 36 
Budapest 

30185 (BTM) 

H: 12 cm; SZ: penge 17,2 cm, fok 2,1 cm; V: fok 2,2 cm, kf. 0,4 cm; M: nyél 2,5 cm; nyly.: 1,9×2,5 cm; 

tömeg: 222 g 

Foka rövid, nyolcszög átmetszetű, kiszélesedő kalapácsban végződik. Nyéllyuka ovális, penge felé 

félköríves kitüremkedéssel, talán íves nyúlványokkal látták el. Pengéje alul felül erősen ívelten 

szélesedik ki. Éle sérült, íves lehetett. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

AB 37 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 17 cm; SZ: penge 31 cm 

Nyéllyuka lekerekített négyszögletes, lefelé enyhén megnyújtott, a felületén íves bevágás figyelhető 

meg. Pengéje aszimmetrikus állású, alul és felül egyaránt hosszan megnyújtott, felül sérült. Viszonylag 

keskeny, éle sérült, enyhén íves. Kérdéses példány. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. Egy elszántott depólelet része lehetett. 

LANG et al. 2010, 56, Taf. 2, Abb. 3. 

  

                                                           
5 Utóbbi publikációban feltehetőleg tévesen szerepel közöletlenként, ugyanis a leltári szám és a méretek 
hasonlósága alapján ez a példány azonos a R. Pohanka által bemutatottal. 
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AC 1-28: Asciae (4-6. tábla) 

AC 1 

Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 23,2 cm; SZ: penge 4,7 és 6 cm; tömeg: 629 g 

Nyéllyuka ovális, falát kopott, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán egyenletesen 

lefelé ívelt, kiszélesedő, egyenes élű pengével, másikon színtén lefelé ívelt és kiszélesedő, de félcső 

átmetszetű pengével rendelkezik. A nyéllel kb. 58°, illetve 52°-os szöget zárnak be. 

A település határában talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 56/34. 

AC 2 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 27 cm; SZ: penge 4,3 és 4,55 cm, nyél 3,25 cm; V: kf. 0,5-0,6 cm; M: nyél 3,9 cm; nyly.: 2,1×2,5 

cm; tömeg: 652 g 

Nyéllyuka ovális, falát feltehetőleg háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Mindkét penge erősen 

lefelé ívelt, az egyik sérült, talán enyhén íves élű lehetett; a másik szélesebb, szintén sérült, domború 

profilú. Erősen korrodált, restaurálatlan. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

AC 3 
Budapest, Szél utca 23. 

41568 (BTM) 

H: 18 cm; SZ: penge 5,5 cm, nyél 3,1 cm; V: kf. 0,55 cm; M: 8,6 cm, nyél 3,1 cm; nyly.: 2,3×2,5 cm; 

tömeg: 249 g 

Nyéllyuka kerek, lefelé négyzetesen megnyújtott. A nyéllyuk mindkét oldalán, a nyéllel 45°-os szöget 

bezáró, kiszélesedő penge található. Az egyik pengének csak a csonkja maradt meg, a másik hiányos. 

Éle egyenes lehetett. 

A katonaváros egyik épületében talált ácseszközlelet részeként került elő. 

NAGY 1937, 159sk, 2. kép 6. 

AC 4 
Budapest, Szél utca 23. 

30265 (BTM) 

H: 19,8 cm; SZ: penge 6,8 cm, nyél 2,9 cm, fok 2,75 cm; V: fok 2,5 cm, kf. 0,45 cm; M: 11,4 cm; nyly.: 

2,4×2,6 cm; tömeg: 427 g 

Kerek nyélcsöves példány, fala sérült, hiányos. Foka kiszélesedő, kerek (?) átmetszetű kalapács fejben 

végződik. Pengéje egyenletesen szélesedik ki, a nyéllel kb. 45°-os szöget zár be. Éle sérült, egyenes 

lehetett. 

NAGY 1937, 159sk, 2. kép 5. 

AC 5 
Budapest, Szél utca 23. 

50114 (BTM) 

H: 21,5 cm; SZ: penge 7,2 cm, nyél 3,4 cm, fok 3,6 cm; V: fok 3,45 cm, kf. 0,3-0,6 cm; M: nyél 11,9 

cm; nyly.: 2,3×2,7 cm; tömeg: 845 g 

Kerek nyélcsöves példány, falát felül téglalap alakú nyúlványokkal látták el, az egyik hiányzik. Foka 

kiszélesedő, kerek átmetszetű kalapács fejben végződik. Pengéje egyenletesen szélesedik ki, a nyéllel 

kb. 45°-os szöget zár be. Éle egyenes. 

NAGY 1937, 159sk, 2. kép 3. 

AC 6 
Budapest, Szél utca 23. 

53544 (BTM) 
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H: 20,4 cm; SZ: penge 5,3 cm, nyél 3,3 cm, fok 3,35 cm; V: fok 3,3 cm, kf. 0,3-0,5 cm; M: nyél 10,2 

cm; nyly.: 2,45×3 cm; tömeg: 583 g 

Kerek nyélcsöves példány, falát felül csekély, íves nyúlványokkal látták el. Foka kiszélesedő, nyolcszög 

átmetszetű kalapács fejben végződik. Pengéje egyenletesen szélesedik ki, a nyéllel kb. 45°-os szöget zár 

be. Éle hiányos, eredetileg egyenes lehetett. 

NAGY 1937, 159sk, 2. kép 4. 

AC 7 
Szombathely, Kőszegi utca 36-40 

R2003.1.8 (SAM) 

H: 18,4 cm; SZ: penge 5,85 cm, nyél 3,65 cm, fok 2,7 cm; V: fok 5 cm, kf. 0,6 cm; M: nyél 8,5 cm; 

nyly.: 2,1×2,5 cm; tömeg: 607 g 

Foka rövid, négyzetes átmetszetű, kissé sérült munkafelületben végződik. Kerek, aránylag hosszú 

nyélcsőves köpűvel. Pengéje erősen sérült, egyhén megtörve kiszélesedik; a nyéllel kb. 55°-os szöget 

zár be. Éle egyenes, erősen hiányos, restaurált. 

A római város feltárása során került elő. 

AC 8 
Komárom, Szőny 

K 562 (KDM) 

H: 17 cm; SZ: penge 4,35 cm, nyél 3,1 cm, fok 1,4 cm; V: fok 5,3 cm, kf. 0,15-0,28 cm; M: nyél 4,3 

cm; nyly.: 2,3×2,95 cm; tömeg: 245 g 

Foka négyszögletes, négyszögletes munkafelületben végződik, rajta kovácsolás nyommal. Nyéllyuka 

ovális, a fok felé enyhe kitüremkedés figyelhető meg, felül íves nyúlványokkal látták el. Pengéje lefelé 

megtört, enyhén kiszélesedik, a nyéllel kb. 58°-os szöget zár be. Éle sérült, egyenes lehetett. 

A Kállay-gyűjtemény részeként jutott a múzeum birtokába. Feltehetőleg a polgárvárosi II. temető egyik 

hamvasztásos sírjából került elő. 

LÁSZLÓ 2011b, 138, 2. kép 1. 

AC 9 
Komárom, Szőny 

K 585 (KDM) 

H: 25,1 cm; SZ: penge 4,6 cm, nyél 3 cm, fok 2,7 cm; V: fok 7,9 cm, kf. 0,35 cm; M: nyél 3,05 cm; 

nyly.: 2,3×2,7 cm; tömeg: 484 g 

Foka kiszélesedő, nyolcszög átmetszetű. Nyéllyuka ovális, mindkét irányban enyhe kitüremkedéssel. 

Falát íves nyúlványokkal láthatták el, de ez a rész kiegészített, bizonytalan. Pengéje lefelé megtört, 

kiszélesedő; a nyéllel kb. 59°-os szöget zár be. Éle ívesre kiegészített. 

A Kállay-gyűjtemény részeként jutott a múzeum birtokába. Feltehetőleg a polgárvárosi II. temető egyik 

hamvasztásos sírjából került elő. 

LÁSZLÓ 2011b, 138, 2. kép 2. 

AC 10 
Dunaújváros 

79.34.7 (IM) 

H: 19,8 cm; SZ: penge 5,4 cm, nyél 3 cm, fok 2,6 cm; V: fok 2,1-2,7 cm, kf. 0,25-0,3 cm; M: nyél 3,2 

cm; nyly.: 2,5×3,45 cm; tömeg: 476 g 

Foka viszonylag hosszú, nyolcszög átmetszetű, kissé kiszélesedve, hasonló alakú, enyhén sorjás peremű 

munkafelületben végződik. Nyéllyuka ovális, fala sérült, íves nyúlványokkal látták el. Pengéje 

kiszélesedő, deformált, éle sérült, hiányos; a nyéllel kb. 40°-os szöget zár be. 

A katonai vicus feltárása során került elő (66/1, 1, 3. akna). 

AC 11 
Dunaszekcső 

83.2.4 (MNM) 

H: 20 cm; SZ: penge 5,95 cm, nyél 3,9 cm, fok 2,9 cm; V: fok 2,1 cm, kf. 1,15 cm; M: nyél 3,5 cm; 

nyly.: 2×2,9 cm; tömeg: 527 g 
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Foka négyzetes, hosszú, a munkafelület pereme kitüremkedett. Nyéllyuka ovális, falát íves 

nyúlvánokkal látták el; belsejében egy lemez maradványával. Pengéje egyenletesen ívelt, kiszélesedő, 

a nyéllel kb. 52°-os szöget zár be. Éle sérült, egyenes lehetett. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott példány. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

AC 12 
Bajót, Péliföldszentkereszt 

95.272.97 (BAM) 

H: 21,9 cm; SZ: penge 4,65 cm, nyél 3,4 cm, fok 2,8 cm; V: fok 7,2 cm, kf. 0,6-0,7 cm; M: nyél 4,4 cm; 

nyly.: 2,15×3,25 cm; tömeg: 617 g 

Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el; a nyéllyuk körül a test kissé 

kiszélesedik. Pengéje lefelé egyenletesen ívelt, enyhén kiszélesedő. Foka viszonylag hosszú, szintén 

kiszélesedik, nyolcszög átmetszetű; pereme enyhén gallérosodott. 

Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Pontos előkerülési körülményei bizonytalanok. 

AC 13 
Szákszend, Villák 

2008.1.3 (TVM) 

H: 22,5 cm; SZ: penge 4,5 cm, fok 3,3 cm; nyly.: 2,3×3,3 cm 

Foka hosszú, nyakánál nyolcszög átmetszetű, kerek felületű, sorjás peremű. Nyéllyuka ovális, falát 

enyhén sérült, eredetileg háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje erősen lefelé ívelt, 

kiszélesedő, sérült; a nyéllel kb. 57°-os szöget zár be. Éle íves lehetett, alulról élezett. 

Az ún. „Villák” lelőhelyről beszolgáltatás útján a múzeumba került leletek közzé tartozik. 

LÁSZLÓ 2009, 7, 1. tábla 2. 

AC 14 
Tatabánya, 24. lh. 

2003.3.1 (TVM) 

H: 21 cm; SZ: penge 4,5 cm, nyél 3,5 cm, fok 2,8 cm; V: fok 6,4 cm, kf. 0,4-0,5 cm; M: nyél 4,7 cm; 

nyly.: 2,5×2,9 cm 

Foka nyújtott, enyhén kiszélesedő, kerek munkafelületben végződik. Nyéllyuka ovális, falát íves 

nyúlványokkal látták el. Pengéje lefelé megtört, enyhén kiszélesedik; a nyéllel kb. 57°-os szöget zár be. 

Éle egyenes, sarkain lekerekített. 

Beszolgáltatatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2003, 166, 2. kép 1. 

AC 15 
Nemesvámos, Baláca 

2000.83.2 (LDM) 

H: 19,8 cm; SZ: penge 4,9 cm, nyél 3,2 cm, fok 2,8 cm; V: fok 4,4 cm, kf. 0,45 cm; M: nyél 4,75 cm; 

nyly.: 2,1×3 cm; tömeg: 568 g 

Foka sokszög átmetszetű, sorjás peremű, négyszögletes munkafelületben végződik. Nyéllyuka ovális, 

falát háromszög alakú, sérült nyúlványokkal látták el. Pengéje lefelé egyenletesen ívelt és kiszélesedő, 

metszete sokszögűre csapott; a nyéllel kb. 43°-os szöget zár be. Éle egyenes. 

A római villagazdaság feltárása során, egy depólelet részeként került elő (154/c szelvény, DK-i sarok, 

kő és téglaomladék alatt, -56 cm). 

PALÁGYI 2000, 23, 12. ábra 2, 14.ábra 12. 

AC 16 
Visegrád, Gizellamajor 

2004.28.7 (MKM) 

H: 19,9 cm; SZ: penge 4,5 cm, nyél 3,1 cm, fok 3,1 cm; V: fok 4,5 cm, kf. 0,45-0,5 cm; M: nyél 4,5 cm; 

nyly.: 2,3×2,5 cm; tömeg: 533 g 

Foka nyolcszög átmetszetű, pereme a használattól kitüremkedett. Nyéllyuka kerek, keresztben enyhén 

lapított, a kalapács felé kisebb kiugrással, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje ívelt, 

deformált, domború profilú; a nyéllel kb. 53°-os szöget zár be. 

A késő római erőd feltárása során került elő. 
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AC 17 
Tokorcs, Nagysimonyi határ 

92.2.7 (SAM) 

H: 24,8 cm; SZ: penge 5,35 cm, nyél 4,2 cm, fok 2,5 cm; V: fok 2,5 cm, kf. 1-1,15 cm; M: nyél 4,55 

cm; nyly.: 2×2,8 cm; tömeg: 628 g 

Foka nyolcszög átmetszetű enyhén lefelé ívelt és kiszélesedő. Nyéllyuka ovális, háromszög alakú 

nyúlványokkal látták el, fala ormó szerűen kiemelkedő, a pengén is látható gerinccel erősített. Pengéje 

szintén lefelé ívelt, kiszélesedő, éle félköríves; a nyéllel kb. 47°-os szöget zár be. 

Diófás telepítése során talált depólelet részeként került elő. 

BÍRÓ-SEY/MEDGYES/TORBÁGYI 1998, 7, Abb. 7. 

AC 18 
Epöl 

97.2.16 (BAM) 

H: 10,5 cm; SZ: penge 2,1 cm, nyél 2,8 cm, fok 1,8 cm; V: fok 1,65 cm, kf. 0,5 cm; M: nyél 2,9 cm; 

nyly.: 1,95×1,95 cm; tömeg: 133 g 

A nyéllyukat teljesen kitölti a fa nyél maradványa, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el, 

sérültek. Hengeres, viszonylag vastag foka kerek munkafelületben végződik. Pengéje rövid egyenes 

szakasz után lefelé ívelt, hiányos; a nyéllel kb. 60°-os szöget zár be. Éle sérült. 

Egy római kori falusias település helyén talált depólelet részeként került elő. 

SZABÓ 2004, 73, III. tábla 16, V. tábla 5. 

AC 19 
Kővágószőlős, Kiskút 

83.228.1 (JPM) 

H: 16,5 cm; SZ: penge 4,5 cm, fok 3,4 cm; M: 2,9 cm; nyly.: 2,5×3,8 cm 

Foka hosszú, enyhén kiszélesedve, a használattól sorjás peremű munkafelületben végződik. Nyéllyuka 

ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Pengéje lefelé alig ívelt, enyhén kiszélesedő; a nyéllel kb. 67°-

os szöget zár be. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (Y/4 helyiség, 40-60 cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 157, Fig. 152, Cat. VI, Nr. 363. 

AC 20 
Tarjánpuszta, Málnás 

78.3.9 (XJM) 

H: 16,3 cm; SZ: 6,05 cm, fok 2,3 cm; V: nyf. 0,45-0,5 cm; M: 4,35 cm, fok 2,1 cm; nyéllyuk: 1,95×4,15 

cm; tömeg: 488 g 

Fokánál rövid nyolcszög átmetszetű kalapácstaggal. Nyéllyuka hosszúkás, falát íves nyúlványokkal 

látták el. Pengéje egyenletesen kiszélesedő, lefelé megtört. Éle enyhén ívelt, csorbult. A pengét láthatóan 

több rétegből kovácsolták össze. 

Egy római villagazdaság területéről, szórványként került elő. 

AC 21 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.12 (WMM) 

H: 21,1 (23,7); SZ: 6,5 cm, fok 3,3 cm; V: fok 3,65 cm, nyf. 0,4-0,6 cm; M: fok 3,3 cm, köpű 4,3-4,8 

cm; nyéllyuk: 2,4×2,9 cm; tömeg: 738 g 

Foka sokszög átmetszetű, vaskos munkafelületben végződik; a köpű felé kisebb peremmel tagolt. 

Nyéllyuka enyhén ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Pengéje egyenletesen lefelé ívelt, 

kiszélesedő. Éle egyenes, kissé sérült. 

A Duna medrének kotrása során talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1996, 193, VII. tábla 2, XVI. tábla 13. 

AC 22 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.13 (WMM) 
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H: 17,8 (20,4) cm; SZ: 5,45 cm, fok 2,9 cm; V: fok 2,3 cm, nyf. 0,15-0,3 cm; M: fok 3 cm, köpű 3,8 

cm; nyéllyuk: 2,3×3,2 cm; tömeg: 570 g 

Foka négyszög átmetszetű, vaskos munkafelületben végződik. Nyéllyuka enyhén ovális falát íves 

nyúlványokkal látták el. Pengéje egyenletesen lefelé ívelt, kiszélesedő. Éle ívelt. 

A Duna medrének kotrása során talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1996, 193, VII. tábla 3, XVI. tábla 12. 

AC 23 
Sárisáp 

70.685.1 (BAM) 

H: 14,5 cm; SZ: penge 5,6 cm, nyél 3,15 cm, fok 2,5 cm; V: fok 2,5 cm, kf. 0,6 cm; M: nyél 3,2 cm; 

nyly.: 2×3,1 cm; tömeg: 375 g 

Foka igen vastag, négyszögletes munkafelületben végződik. Nyéllyuka lekerekített sarkú téglalap alakú, 

a fokkal azonos szélességű. Pengéje vastag, lefelé egyenletesen ívelt, és kiszélesedő, a nyéllel 45°-os 

szöget zár be. Éle sérült, nem azonosítható. 

Az ókeresztény kápolnától K-re került elő, beszolgáltatás útján jutott a múzeumba. 

MÜLLER 1982, 299, Kat. 1315; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 15, Nr. 76. 

AC 24 
Budapest, Újvilág kapu 

51.19.66 (BTM) 

H: 15,2 cm; SZ: 9,2 cm; nyéllyuk: 3,3×3,4 cm 

Nyéllyuka kerek, fala lefelé kissé nyújtott, foka vaskos, négyzetes. Pengéje, lefelé megtört, egyenletesen 

kiszélesedő, trapéz alakú, éle egyenes. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 47, Kat. 80. 

AC 25 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 9,5 cm; SZ: penge 2,4 cm, nyél 1,5 cm, fok 1,9 cm; V: fok 1,9 cm, kf. 0,2 cm; M: nyél 0,9-1 cm; 

nyly.: 1,15×1,15 cm; tömeg: 77 g 

Kisméretű példány. Foka vastag, négyszögletes, sorjás peremű munkafelületben végződik. Nyéllyuka 

kerek, nyúlványok nélküli. Pengéje egyenletesen lefelé ívelt, kiszélesedik, a nyéllel kb. 58°-os szöget 

zár be. Éle egyenesre restaurált. 

Római kori falusias telep feltárása során, felszíni szórványleleteként került elő (3. felület). 

AC 26 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.1 (BM)6 

H: 19,8 cm; SZ: penge 9,1 cm, nyél 3,5 cm, fok 2,1 cm; V: fok 1,7 cm, kf. 0,35-0,5 cm; M: nyél 5,3 cm; 

nyly.: 3,3×4,8 cm 

Foka rövid, téglalap alakú, sérült, pereme kitöremkedett. Nyéllyuka ovális, falát téglalap alakú 

nyúlványokkal látták el. Pengéje egyenletesen szélesedik az éle felé; a nyéllel kb. 25°-os szöget zár be. 

Éle hosszú enyhén ívelt, aszimmetrikus élezésű. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

MÜLLER 1982, 107, Kat. 369. 

AC 27 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20975 (MC)7 

                                                           
6 Müller R. egy fejszét közölt ezen a leltári számon, ennek feltehetőleg utólagos keveredés vagy elírás lehet az 

oka. 
7 Kérdéses a leltári szám. R. Pohanka ugyanezen a számon egy ácsbárdot mutatott be. A megadott méretek 
alapján a két tárgy feltehetőleg nem azonos. 
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H: 22 cm; SZ: penge 5,4 cm 

A publikáció leírása alapján határozható meg. Nyéllyuka lekerekített négyszögletes, körülötte a test 

ívesen kiszélesedik. A nyéllyuk egyik oldalán kerek munkafelületben végződő kalapácstag, a másikon 

lefele ívelt, enyhén kiszélesedő penge található. 

A római település területéről, de bizonytalan kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 226, Nr. 7; HUMER 2009, 104, Kat. 297. 

AC 28 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22695 (MC) 

H: 13,2 cm 

Nyéllyuka lekerekített négyszögletes. A nyéllyuk egyik oldalán négyszögletes munkafelületben 

végződő kalapácstag, a másikon lefele ívelt, kettéágazó, szöghúzó alakú penge található. 

A római település területéről, de bizonytalan kontextusból került elő. 

HUMER 2009, 104, Kat. 298. 
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AR 1-77: Árak (7-9. tábla) 

AR 1 

Budapest 

41530 (BTM) 

H: 9,35 cm; V: 1,5-1,6 cm; tömeg: 56 g 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

AR 2 
Kesztölc, Tatárszállás 

79.16.115 (BAM) 

H: 9 cm; V: 1,65 cm; tömeg: 51 g 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

Római kori villagazdaság feltárása során került elő (VII. szelvény, "G" gödör betöltése 60-125 cm). 

AR 3 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 7,2 cm; V: 0,2-1,1 cm; tömeg: 18 g 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Felül erősen 

lekerekített. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

AR 4 
Somogyszil 

68.52.7 (RRM) 

H: 7,65 (10) cm; V: 1,2 (1,3) cm; tömeg: 33 g 

Erősen korrodált példány. Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: női sír (129. sír), a két lábszár között. 

SZ. BURGER 1979, 55, Taf. 22, 5. 

AR 5 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3023 (SCM) 

H: 10,1 cm; V: 1,4 cm; tömeg: 57 g 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (10. épület, 1.árok É-i fele, vörösre égett rétegből). 

AR 6 
Nemesvámos, Baláca 

82.1.1900 (LDM) 

H: 9,4 cm; V: 0,7-1,15 cm; tömeg: 28 g 

Jó megtartású példány. Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, kerek átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik, törött. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület körül a szántásból, szórvány). 

AR 7 
Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

H: 9,6 (10,7) cm; V: 1 cm; tömeg: 20 g 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye sérült, 

ívesen visszahajlik. 

A késő római tábor feltárása során, az udvar két habarcsszintje közül került elő. 

AR 8 
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Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

H: 9,7 cm; V: 1,2-1,3 cm; tömeg: 33 g 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye sérült. 

AR 9 
Balatonhídvég 

58.738.610 (BM) 

H: 8,9 cm; V: 1,1 cm 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

AR 10 
ismeretlen lelőhely 

55.1.27 (MNM) 

H: 10,7 cm; V: 0,2-0,8 cm; tömeg: 27 g 

Jó állapotú példány. Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. 

AR 11 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

81.15.13 (TGYM) 

H: 7,6 cm; V: 1-1,15 cm; tömeg: 19 g 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (62. objektum). 

AR 12 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.91.65 (TGYM) 

H: 6,8 cm; V: 0,85 cm; tömeg: 13 g 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye kissé 

oldalra hajlik. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (36. objektum). 

AR 13 
Mencshely, Berki kút 

1955.210.17 (LDM) 

H: 8,1 cm; V: 0,75-0,85 cm; tömeg: 19 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye előtt csorbult, 

másik végén kopott. 

Ajándékozás útján került a múzeumba, szintén az itt található római villagazdasághoz tartozhatott. 

AR 14 
Nemesvámos, Baláca 

55.250.316 (LDM)8 

H: 11,2 cm; V: 0,2-0,6 cm; tömeg: 15 g 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Kissé 

deformált. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

AR 15 
Nemesvámos, Baláca 

81.6.172 (LDM) 

H: 9,3 cm; V: 0,65 cm; tömeg: 10 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

                                                           
8 A leltári szám kérdéses, a tárgyon nem volt biztosan azonosítható, viszont a leltárkönyv adatai erre utalnak. 
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A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 3as árok, 12. helyiség). 

AR 16 
Nemesvámos, Baláca 

84.10.23 (LDM) 

H: 10,75 cm; V: 0,5 cm; tömeg: 9 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Kissé korrodált, 

sérült. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 9/b szelvény, -71 cm). 

AR 17 
Nemesvámos, Baláca 

2001.3.461 (LDM) 

H: 10,5 cm; V: 0,6-0,7 cm; tömeg: 14 g 

Erősen korrodált példány. Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (37/r szelvény, köves omladék). 

AR 18 
Nemesvámos, Baláca 

2009.1.726 (LDM) 

H: 10,1 cm; V: 0,55-0,65 cm; tömeg: 11 g 

Nyéltüskés, vastag, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye sérült. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (1/d sz. tisztításból). 

AR 19 
ismeretlen lelőhely 

55.275.34 (LDM) 

H: 7,3 cm; V: 0,6 cm; tömeg: 7 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik, törött. 

AR 20 
ismeretlen lelőhely 

55.275.62 (LDM) 

H: 12,3 cm; V: 0,7 cm; tömeg: 16 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

AR 21 
Tokod, Erzsébetakna 

64.6.13 (BAM) 

H: 9,7 cm; V: 0,65 cm; tömeg: 6 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. Freskóval díszített kőépület mellett. 

AR 22 
Eszteregnye, Ojtó-dűlő 

0710.70.63 (GM) 

H: 11,2 cm; V: 0,7-0,8 cm; tömeg: 14 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegyénél sérült, itt 

talán kerek átmetszetű lehetett. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

BASTICZ 2008, 178, 4. kép 11. 

AR 23 
Dunaújváros 

81.46.109 (IM) 

H: 7,6 cm; V: 0,25-0,6 cm; tömeg: 7 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Kissé deformált. 
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A katonai vicus feltárása során került elő (72/1, S-réteg alatt). 

AR 24 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

82.18.4 (TGYM) 

H: 11,3 cm; V: 0,85 cm; tömeg: 13 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Felülete nincs 

megtiszítva. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (93. objektum). 

AR 25 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.26.7 (TGYM) 

H: 3,8 (3,9) cm; V: 0,45 cm; tömeg: 2 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye enyhén 

oldalra hajlik. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (27. objektum). 

AR 26 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.32.18 (TGYM) 

H: 8,3 cm; V: 0,8 cm; tömeg: 7 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik, törött. Közepén 

enyhe vállal tagolt. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (33. objektum). 

AR 27 
Keszthely, Dobogó 

55.30.9 (BM) 

H: 10 cm; V: 0,8 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi téglasír (3. sír), pontos helyzete bizonytalan. 

SÁGI 1981, 11, Abb. 3, 6. 

AR 28 
Keszthely, Dobogó 

62.35.1 (BM) 

H: 10,3 cm; V: 0,2-0,9 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: 47-48. sír kettős gyermektemetkezés, jobb bokánál. 

SÁGI 1981, 23, Abb. 7, 4. 

AR 29 
Keszthely, Dobogó 

62.38.3 (BM) 

H: 13 cm; V: 0,2-0,8 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye sérült, nyele 

kissé aszimmetrikus. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi aknasír (51. sír), jobb lábszár mellett. 

SÁGI 1981, 24f, Abb. 10, 3. 

AR 30 
Keszthely, Dobogó 

65.70.4 (BM) 

H: 10,1 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 22 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, felül négyszögletes, hegye felé kerek átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. Hegye sérült. 



30 
 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi (79-80. sír), láb mellett. 

SÁGI 1981, 46, Abb. 31, 10. 

AR 31 
Keszthely, Dobogó 

65.79.3 (BM) 

H: 9,1 cm; V: 0,7 cm; tömeg: 10 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: fülkés férfi sír (90. sír), jobb boka mellett. 

SÁGI 1981, 54, Abb. 37, 3. 

AR 32 
Keszthely, Dobogó 

65.80.2 (BM) 

H: 9,8 cm; V: 0,8 cm; tömeg: 15 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi földsír (92. sír), jobb boka mellett. 

SÁGI 1981, 57, Abb. 38, 1. 

AR 33 
Keszthely, Dobogó 

65.84.3 (BM) 

H: 7 cm; V: 0,2-1,4 cm; tömeg: 9 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Nyelén kerek 

átmetszetű, fényesre kopott felületű csont borítás maradt meg. 

A késő római temető feltárása során került elő: gyermek téglasír (96. sír), érmék és edény mellett. 

SÁGI 1981, 58, Abb. 40, 4. 

AR 34 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

65.92.3 (BM) 

H: 7,2 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: fülkés gyermek sír (103. sír), jobb alkaron. 

SÁGI 1981, 66, Abb. 51, 2. (azonosítás kérdéses) 

AR 35 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

62.39.9 (BM) 

H: 7,2 cm; V: 0,6-0,7 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi aknasír (52. sír), bőrzacskóban a jobb bokánál. 

SÁGI 1981, 25sk, Abb. 11, 5d. 

AR 36 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

62.27.3 (BM) 

H: 8,4 cm; V: 0,8-0,9 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi aknasír (38. sír), jobb kéz közelében. 

SÁGI 1981, 19, Abb. 6, 9. 

AR 37 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.10 (BM) 

H: 12,2 cm; V: 0,8 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 
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Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

AR 38 
Keszthely, Fenékpuszta 

60.3.41 (BM) 

H: 9,5 cm; V: 0,8 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, felül négyszögletes, majd hegyénél kerek átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

AR 39 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.49.3 (BM) 

H: 8,6 cm; V: 0,8-0,9 cm, tömeg: 16 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

AR 40 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.82.5 (BM) 

H: 19,8 cm; SZ: 0,7 cm; V: 0,6 cm; tömeg: 22 g 

Hosszú nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

AR 41 
Keszthely, Fenékpuszta 

2001.2.7 (BM) 

H: 15,9 cm; tömeg: 28 g 

Jó megtartású példány. Hosszú nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. Nyelén kikérődző hosszúcsontjából készült borítással. 

AR 42 
Keszthely, Fenékpuszta (?) 

79.196.1 (BM) 

H: 9,7 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 16 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, felül négyszögletes, majd hegyénél kerek átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. 

Egy késő római temetőrészlet feltárása során került elő (1. sír). 

AR 43 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 11 cm; V: 0,65 cm; tömeg: 13 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye sérült. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (B-1316. objektum). 

AR 44 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 9,65 cm; V: 0,5-0,7 cm; tömeg: 9 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, felül négyszögletes, majd hegyénél kerek átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. Hegye deformált; nyele sérült. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (R-399. objektum). 

AR 45 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 7,1 cm; V: 0,6 cm; tömeg: 6 g 
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Nyéltüskés, kettős kónikus, felül négyszögletes, majd hegyénél kerek átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (478. objektum). 

AR 46 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 10,4 (11,6) cm; V: 0,55 cm; tömeg: 12 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye sérült. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (Szórvány a bódé környékéről). 

AR 47 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 9,1 cm; V: 0,5 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Erősen deformált, 

hegye sérült. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (B-1299. objektum). 

AR 48 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 8,3 cm; V: 0,7 cm; tömeg: 12 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye sérült. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (224. objektum). 

AR 49 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 8,2 cm; V: 0,6 cm; tömeg: 9 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Hegye sérült. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (46/L. objektum). 

AR 50 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 10,5 cm; V: 0,6-0,7 cm; tömeg: 10 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, felül négyszögletes, majd hegyénél kerek átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. Hegye sérült. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (51/L. objektum). 

AR 51 
Győr, Kálvária u. 6 

56.177.50 (XJM) 

H: 9,7 cm; V: 1,7 cm; tömeg: 15 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Szára törött. Rajta a 

csont nyél maradványaival. 

A római temető feltárása során került elő: férfi sír, jobb boka mellett (8. sír). 

SZŐNYI 1979, 14, II. tábla 8/7a. 

AR 52 
Győr, Kálvária u. 6 

56.177.51 (XJM) 

H: 8,35 cm; V: 0,8 cm; tömeg: 17 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Szára törött. Rajta a 

fa nyél lenyomata és hozzákorrodált textil maradványok figyelhetőek meg. 

A római temető feltárása során került elő: férfi sír, jobb boka mellett (8. sír). 
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SZŐNYI 1979, 14, II. tábla 8/7b. 

AR 53 
Mórichida, Kisárpás 

58.1.61 (XJM) 

H: 9,3 cm; V: 1 cm; tömeg: 20 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A római temető feltárása során került elő (20. sír). 

AR 54 
Szomor, Somodorpuszta 

2/1906.41 (MNM) 

H: 8,3 (8,8) cm; V: 0,7-0,8 cm; tömeg: 9 g 

Jó állapotú példány. Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

Szára felé egyenletes átmenettel tagolt, enyhén aszimmetrikus állású. 

A késő római temető feltárása során került elő: csontvázas sír (23. sír). 

SZ. SZ. BURGER 1974, 86, 4. kép 23/41, 19. kép 6. 

AR 55 
Somogyszil 

68.26.1 (RRM) 

H: 7,6 cm; V: 0,9 cm, tömeg: 12 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Nyele kissé oldalra 

hajlik, hegye sérült. 

A késő római temető feltárása során került elő: a sírleírás hiányzik (98. sír). 

SZ. BURGER 1979, 48, Taf. 18, 1. 

AR 56 
Nagyberki, Szalacska 

74.219.53 (RRM) 

H: 7,6 cm; V: 0,2-0,7 cm; tömeg: 10 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Nyele inkább kerek, 

vagy erősen lekerekített négyszög átmetszetű. 

Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet a lelőhelyről. 

AR 57 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.194 (XJM) 

H: 7,1 cm; V: 0,55-0,65 cm; tömeg: 3 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (19. felület, 306. objektum). 

AR 58 
Komárom, Szőny 

K 1850 (KDM) 

H: 14,8 cm; V: 0,1-0,6 cm; tömeg: 14 g 

Jó megtartású, kissé hiányos példány. Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, 

egyenletesen kihegyesedik. Hegyénél sérült, lapított, pengeszerű lehetett. 

A Kállay-gyűjtemény részeként jutott a múzeum birtokába. 

LÁSZLÓ 2011b, 137, 1. kép 2.9 

AR 59 
Vértesszőlős, 092/2 

leltári szám nélküli (TVM) 

H: 14 (14,3) cm; V: 0,35-0,9 cm; tömeg: 29 g 

                                                           
9 Az eredeti publikációban orsópálcaként szerepel. 
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Enyhén korrodált, restaurálatlan példány. Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű, kiugró vállal 

tagolt. Szára előbb négyszögletes, majd kerek átmetszetű. Hegye oldalra hajlik, törött. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (XIII. szelvény). 

AR 60 
Budaörs, Lagermax 

2004.2.204.4 (FM) 

H: 9,35 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 15 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: 41-50 év körüli férfi, földsírja (204. sír), bal lábnál. 

AR 61 
Szőlősgyörök, Béke Tsz homokbánya 

90.7.20 (RRM) 

H: 11,3 cm; V: 0,2-0,7 cm; tömeg: 10 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Kissé deformált. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (IV. szelvény 2. objektum rábontása). 

AR 62 
Hrtkovci, Gomolava 

3889 (Gomolavai Múzeum) 

H: 9 cm; V: 1 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A Kr.u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 289, T. 31/162. 

AR 63 
Hrtkovci, Gomolava 

3595 (Gomolavai Múzeum) 

H: 9 cm; V: 0,5 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, előbb négyszögletes, majd a hegyénél kerek átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 109, Nr. 309, T. 33/173. 

AR 64 
Dunaújváros 

81.46.18 (IM) 

H: 10,1 cm; SZ: 1,4 cm; V: 1 cm; tömeg: 28 g 

Nyéltüskés, kettős kónikus, előbb négyszögletes, majd a hegyénél kerek átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. Feje deformált, eredeti formája bizonytalan. 

A katonai vicus feltárása során került elő (72/1, 1-2 között). 

AR 65 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

91.88.1 (WMM) 

H: 10,3 cm; V: 0,7 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: földsír, a láfej alatt (142. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 75, XIX. tábla 142/1. 

AR 66 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 12,6 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: csontvázas, gyermek sír (1971/21. sír), a jobb térdnél. 

MÜLLER 2010, 67, Taf. 45,3. 
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AR 67 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.143.18 (JPM) 

H: 7,4 cm; V: 0,2-0,9 cm 

Négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (S helyiség Ny-i része, XVI. blokk, falon kívül, 0-50 

cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 110, Cat. VI, Nr. 339. 

AR 68 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.147.5 (JPM) 

H: 11 cm; V: 0,2-1,3 cm 

Négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (R helyiség, W25-ös fal, Td3-nál). 

SZ. BURGER 1985-86, 113, Cat. VI, Nr. 340. 

AR 69 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.152.3 (JPM) 

H: 7,6 cm; V: 0,3-0,6 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (XI-XII blokk, 10. helyiség, É-i fele, -30 cm, a Td3 

réteg K-i fele). 

SZ. BURGER 1985-86, 117, Cat. VI, Nr. 341. 

AR 70 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.121.10 (JPM) 

H: 9,4 cm; V: 0,3-0,9 cm 

Négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (M/2 rész, V blokk, W20-W6 falak között, Fp4 fölött). 

SZ. BURGER 1985-86, 126, Cat. VI, Nr. 337. 

AR 71 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.138.12 (JPM) 

H: 6,7 cm; V: 0,5-0,7 cm 

Négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik törött. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (O/3 rész, XII blokk, 0-50 cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 130, Cat. VI, Nr. 338. 

AR 72 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.225.8 (JPM) 

H: 8 cm; V: 0,3-0,8 cm 

Négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (Y/2 helyiség, XXIII blokk, középen, 0-40 cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 156, Cat. VI, Nr. 343. 

AR 73 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

84.11.11 (JPM) 

H: 9 cm; V: 0,4-1,6 cm 

Négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. Kisebb fejben végződik. 

A római villagazdaság feltárása során, gépi földmunka közben került elő. 

SZ. BURGER 1985-86, 161, Cat. VI, Nr. 344. 
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AR 74 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.217.11 (JPM) 

H: 11,2 cm; V: 0,2-0,8 cm 

Nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (Y helyiség, XXII blokk, 0-50 cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 153, Cat. VI, Nr. 342. 

AR 75 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.225.10 (JPM) 

H: 3,7-5,4 cm 

Vasárak töredékei, 3 darab. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (Y/2 helyiség, XXIII blokk). 

SZ. BURGER 1985-86, 205, Cat. VI, Nr. 345-347. 

AR 76 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.225.25 (JPM) 

H: 13 cm 

A római villagazdaság feltárása során került elő (Y/2 helyiség, XXIII blokk). 

SZ. BURGER 1985-86, 205, Cat. VI, Nr. 348. 

AR 77 (ábra nélkül) 

Drnovo 

605 

H: 17 cm 

Jó megtartású példány. Hosszú nyéltüskés, kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. Nyelén csontból készült borítással. 

A római város feltárása során került elő. 

PETRU/PETRU 1978, 67, Nr. 605, Taf. XXII, 6. 
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AS 1-23: Ásók, ásólapátok, ásóvasalások (10-12. tábla) 

AS 1 

Esztergom, Bánom 

95.100.2 (BAM) 

H: 19,9 cm; SZ: 24,1 cm, vájat 1,5 cm; V: penge 0,5 cm; tömeg: 234 g 

Jó állapotú ásóvasalás. Pengéje ép, egyenletesen ívelt, tetején V-profilú mélyedéssel. Minkét végéhez 

kiszélesedő, eredetileg szegecselt fejben végződő, négyszögletes átmetszetű nyúlvány csatlakozik. 

A római kori temető 110. sírjának feltárása során, a sír betöltéséből került elő. 

H. KELEMEN 2008, 33, 25. tábla 110/2. 

AS 2 
Bad Deutsch-Altenburg 

18669 (MC) 

H: 14,6 (14,3) cm; SZ: 14,5 cm 

Fa ásó pengéjének vasalása. Pengéje félköríves, U-alakú, felül lekerekített. Belső oldalán V-profilú 

mélyedéssel látták el. 

A legiotábor feltárása során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

POHANKA 1986, 354, Nr. 95, Taf. 23; KAT. CARNUNTUM 1992, 228, Nr. 21. 

AS 3 
Bajna, Proletárok 

85.51.6 (BAM) 

H: 23 cm; SZ: 11,8 cm 

Erősen korrodált, sérült ásóvasalás töredéke. Éle félköríves, erősen töredékes, belső oldalán a V-profilú 

lemélyedés csekély nyomai láthatóak. Kérdéses darab. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

AS 4 
Budapest, Keled utca 

2012.7.2 (BTM) 

H: 41,6 cm, köpű 14,8 cm; SZ: váll 20,8 cm, köpű 6,4 cm; V: penge 1,1-1,8 cm, kf. 0,65 cm; tömeg: 

2767 g 

Köpüje nyitott, kerek átmetszetű, a penge felé tölcséresen szűkűl, fala vastag. Válla csapott, sarkain 

lekerekített, a penge alul egyenesen levágott, trapéz alakú. Metszete enyhén domború, középen 

megvastagodó. 

Aquincum polgárvárosától nyugatra fekvő épületben elrejtett depólelet részeként került elő. 

RUPNIK 2013c, 33sk, 2. kép 1. 

AS 5 
Budapest 

51436 (BTM) 

H: 39 cm; SZ: váll 17 cm, köpű 5,5 cm 

Köpűje nyitot, széles, a penge felé enyhén keskenyedik; rajta kerek szöglyukkal. Válla csapott, pengéje 

hegyesedő, eredetileg trapéz alakú lehetett, de ívesre kopott. Enyhén hiányos. 

Elveszett, csak a publikációk alapján ismert. A római település területéről, de pontosan nem azonosítható 

kontextusból származik. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 4. kép a, 13. kép, Adattár 43; MÜLLER 1982, 44, Kat. 70. 

AS 6 
Szólád, Sportpálya 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 34 cm, köpű 13,1 cm; SZ: váll 22,7 cm, köpű 5,7 cm; V: penge 1,4 cm, kf. 0,35-0,95 cm; tömeg: 

1919 g 

Köpűje kerek, részlegesen nyitott, felső részén a vaskos fal összeér. Válla enyhén csapott, vastag. 

Pengéje trapéz alakú, alul egyenes, sarkain lekerekített, háta enyhén ívelt. 
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Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg egy több darabból álló depólelet részeként került elő. 

AS 7 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.59 (LDM) 

H: 28 (27,3) cm, köpű 10,9 (10,7) cm; SZ: váll 18,8 (16,8) cm, köpű 4,4-3,7 cm; V: penge 1,1 cm, kf. 

0,3 cm; tömeg: 673 g 

Köpűje nyitott, fala sérült, kissé lekerekített négyzetes átmetszetű, a rögzítő szöglyuknál törött. Válla 

erősen csapott, pengéje sérült,; közepén enyhe ormószerű megvastagodás figyelhető meg; eredeti 

formája bizonytalan. 

MRT 2, 18. tábla 11; KECSKÉS/PETŐ 1974, 156, 4. kép c, Adattár: 45; MÜLLER 1982, 33, Kat. 24; 

HENNING 1987, 115, Kat. 20, Taf. 34/11 és 14; MÜLLER 1994, 180, Kat. 2, 2. ábra 2, 4. ábra 2.10 

AS 8 
Budapest, Gázgyár 

32475 (BTM)11 

H: 34,5 cm, köpű 15,2 cm; SZ: váll 21 cm, köpű 6 cm 

Köpűje nyitott, falán szöglyukkal. Válla csapott; pengéje hiányos, eredeti formája bizonytalan, talán 

trapéz alakú lehetett. 

A Gázgyár területén került elő, pontos kontextusa nem meghatározható. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 4. kép b, Adattár: 42; MÜLLER 1982, 43, Kat. 63. 

AS 9 
Nagyvenyim, Baromfitelep 

leltári szám nélkül (IM) 

H: 23 cm, köpű 9,2 cm; SZ: váll 18 cm, köpű 4 cm; V: penge 0,3-0,4 cm, kf. 0,25 cm; tömeg: 628 g 

Köpűje nyitott, kerek átmetszetű, fala sérült. Válla enyhén csapott; pengéje trapéz alakú, lefelé 

keskenyedik, sarkai lekerekítettek, háta enyhén domború. 

A TSZ területén végzett földmunkák során talált depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 1979, 246, Fig. 2, 1; MÜLLER 1982, 281, Kat. 1243. 

AS 10 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.14 (BM) 

H: 24,2 cm, köpű 9,9 cm; SZ: váll 17,1 cm, köpű 4,5 cm; V: penge 0,2-0,8 cm, kf. 0,25-0,4 cm; tömeg: 

537 g 

Köpűje nyitott, tölcséres szűkül a penge felé, fala vastag, rajta kerek szöglyukkal. Válla enyhén csapott; 

pengéje trapéz alakú, alig láthatóan kiemelkedő ormóval. Éle sérült, hiányos. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép fent, középtől jobbra; MÜLLER 1982, 114, Kat. 413. 

AS 11 
Keszthely, Fenékpuszta 

59.8.1 (BM) 

H: 30,1 cm, köpű 10,8 cm; SZ: váll 19,1 cm, köpű 4 cm; V: penge 0,25-1,1 cm, kf. 0,3 cm; tömeg: 1004 

g 

Köpűje nyitott, tölcséres szűkül a penge felé, fala vastag, rajta kerek szöglyukkal. Válla enyhén csapott; 

pengéje trapéz alakú, alig láthatóan kiemelkedő ormóval. Éle sérült, hiányos. 

A belső erőd feltárása során került elő (A/1974/002). 

SÁGI 1961, 445, V. tábla 4; MÜLLER 1982, 114, Kat. 414; SÁGI 1989, 273; RUPNIK 2013, 444, 2040/1, 

Taf. 2, 2. 

AS 12 

                                                           
10 A balatonaligai leletek szakirodalomban tapasztalt viszontagságaival Müller Róbert részletesen foglalkozott 
ehelyütt erre nem térek ki: MÜLLER 1994. 
11 A leltárkönyv szerint kölcsönzés révén a Mezőgazdasági Múzeumba került, de ott napjainkban ennek semmi 
nyoma sincs. A tárgy elveszhetett, ezért csak a publikációk alapján határozható meg. 
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Batina (Kiskőszeg) 

77.101.1 (BM) 

H: 37,6 cm, köpű 15,1 cm; SZ: váll 23,1 cm, köpű 6 cm; V: penge 0,2-1,6 cm, kf. 0,6-0,7 cm; tömeg: 

1909 g 

Köpűje nyitott, tölcséres szűkül a penge felé, fala vastag, rajta kerek szöglyukkal. Válla enyhén csapott, 

a penge trapéz alakú, közepén enyhén kiemelkedő ormóval, enyhén sérült. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. Vásárlás révén került a múzeumba, 

a cohors II Asturum et Gallaecorum tábora állt itt. 

MÜLLER 1982, 318, Kat. 1389. 

AS 13 
ismeretlen lelőhely 

55.1.35. (MNM) 

H: 29 cm; SZ: 14,4 cm, köpű 4 cm; V: kf. 0,2 cm; tömeg: 468 g 

Köpűje nyitott, fala viszonylag vékony, sérült. Válla enyhén csapott; pengéje lapos, hiányos. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 4. kép d, Adattár 44; MÜLLER 1982, 396, Kat. 1803. 

AS 14 
Bad Deutsch-Altenburg 

18170 (MC) 

H: 37,3 cm; SZ: 13,5 cm; V: penge 0,4-1,5 cm 

Köpűje nyitott, fala sérült, hiányos, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla enyhén csapott; pengéje 

szintén erősen hiányos, hosszúkás, lekerekített végű forma lehetett. 

A legiotábor feltárása során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

GROLLER 1909, 52, Abb. 13/1; POHANKA 1986, 354, Nr. 93, Taf. 23. 

AS 15 

Dunaújváros 

77.198.4 (IM) 

H: 19,2 cm; SZ: penge 10,1 cm, köpű 3,7 cm; V: penge 1,3 cm, kf. 0,2 cm 

Köpű nyitott, fala erősen sérült, kerek átmetszetű. Válla csapott, vastag; pengéje erősen hiányos, formája 

bizonytalan. 

A katonai tábor feltárása során került elő (7/4. szelvény, 9. ány. -202 cm). 

AS 16 
Sremska Mitrovica (Sirmium) 

leltári szám nélkül 

H: 41,8 cm, köpű 15,9 cm; SZ: váll 15,7 cm, köpű 4,8 cm; V: penge 0,2-0,4 cm 

Köpűje nyitott, a penge felé enyhén keskenyedik, fala vastag. A penge sérült, hiányos, válla egyenes, 

eredetileg enyhén trapéz alakú lehetett; közepén erős ormó fut végig. 

A római város feltárása során, a hippodrom területéről került elő (JB/40 25-7-59). 

EADIE 1971, 70, Pl. II/15, 16; HENNING 1987, 147, Nr. 495. 

AS 17 
Tác, Fövenypuszta 

81.72.9 (SZIKM) 

H: 28 cm; SZ: penge 13,5 cm 

Köpűje kerek, viszonylag hosszú, fala sérült; a penge felé egyenletesen keskenyedik, majd a pengén 

ormóként folytatódik. Pengéje csapott vállú, négyszögletes, sarkai lekerekítettek. Kérdéses példány. 

A római település feltárása során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

BÁNKI ET AL. 1985, 129, Taf. XIII, 175. 

AS 18 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 11 cm; SZ: 5 cm 
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Köpűje széles, nyitott, a penge felé egyenletesen keskenyedik. Pengéje teljesen hiányzik. Mérete alapján 

feltehetőleg ásóhoz tartozhatott. 

A római település feltárása során került elő (235/805. ány.). 

MÜLLER 1982, 197, Kat. 847. 

AS 19 (ábra nélkül) 

Rakovac (Dumbovo/Dombó) 

leltári szám nélküli 

méret nélkül 

Nagyméretű, nyitott köpűs példány. 

Egy Kr. u. 4. századi római villagazdaságból került elő. 

BRUKNER 1976, 20ff, 24/Abb. 6, Taf. XVI, 17; HENNING 1987, 123, Kat. 146. 

AS 20 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.1353.1 (BM) 

H: 24,5 (22,5) cm; SZ: váll 14,5 (16,2) cm; tömeg: 807 g 

Süllyesztett köpűs példány. A nyél rögzítésére a pengéből kinyúló elkeskenyedő, lekerekített lemezek 

szolgáltak, rajtuk egy-egy szemközti négyszögletes szöglyukkal. Válla enyhén csapott, pengéje 

lekerekített, éle kissé töredezett. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép fent középtől balra; MÜLLER 1982, 113f, Kat. 412. 

AS 21 
ismeretlen lelőhely 

1387 (RRM) 

H: 23,8 cm 

Süllyesztett köpűs példány. A nyél rögzítésére a pengéből kinyúló elkeskenyedő, lekerekített lemezek 

szolgáltak, rajtuk egy-egy szemközti négyszögletes szöglyukkal. Válla egyenes, pengéje lekerekített. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 396, Kat. 1804. 

AS 22 
Ptuj (Poetovio) 

7559 (Joanneum, Graz) 

H: 40,3 cm, köpű 17 cm; SZ: váll 27,2 cm 

Süllyesztett köpűs, nagyméretű példány. A nyél rögzítésére a pengéből kinyúló elkeskenyedő, 

lekerekített lemezek szolgáltak, rajtuk egy-egy szemközti négyszögletes szöglyukkal. Válla egyenes, 

enyhén sérült; pengéje trapéz alakú. 

A római colonia területén végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa nem azonosítható. 

MÜLLER 1982, 168, Kat. 725. 

AS 23 
Ács, Vaspuszta 

leltári szám nélkül 

H: 18,5 (19) cm; SZ: köpű 4 cm 

Erősen korrodált példány. Köpűje zárt, kissé lapított, a pengével tompaszöget tár be. Válla erősen 

csapott; pengéje erősen sérült, hiányos, eredetileg félköríves lehetett. 

A római tábor feltárása során került elő (40. árok, a humusz alatt, 50-60 cm). 

GABLER 1989, 202, Fig. 86, 78. 
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BF 1-147: Balták és fejszék (13-21. tábla) 

BF 1 

Páty, Malom-dűlő 

85.17.38 (FM) 

H: 8,3 cm; SZ: penge 3,8 cm, köpű 3,1 cm; M: köpű 2,65 cm; tömeg: 80 g 

Erősen korrodált tokos balta töredéke. Köpűje kerek, nyitott; pengéje hiányos, erősen sérült, enyhén 

kiszélesedő, szimmetrikus állású lehetett. 

Római kori falusias település feltárása során, a 10. szelvényből, egy épület belsejéből, a paticsos szintről 

került elő. 

BF 2 
Budaörs, Lagermax 

2003.15.15 (FM) 

H: 12 cm; SZ: penge 8,5 cm, köpű 4 cm 

Erősen korrodált felületű, kisméretű; nyitott köpűs példány. Köpűje rövid, fala vastag, egy szakaszon 

sérült. Pengéje vastag, enyhén kiszélesedik; éle félköríves, egyik sarka törött. Felületén jól látszik a 

nádolás nyoma. 

Római kori falusias település feltárása során, egy gödör betöltéséből, késő vaskori kerámiával együtt 

került elő. 

RUPNIK 2012, 557, 4. kép 9, 3. kép bal felül. 

BF 3 
Szombathely 

60.47.34 (SM) 

H: 17,1 cm; SZ: penge 5,7 cm, köpű 4 cm; V: kf. 0,4 cm; M: köpű 3,2 cm; tömeg: 357 g 

Korrodált tokos balta. Köpűje ovális, zárt, fala vastag, de helyenként erősen korrodált, hiányos. Pengéje 

kissé aszimmetrikus, csak enyhén szélesedik ki. Éle sérült, íves lehetett. 

A római város területéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

BF 4 
Hrtkovci, Gomolava 

3701 (GM) 

H: 10,2 cm; SZ: penge 8,2 cm 

Köpűje kerek, nyitott, fala sérült. Pengéje szimmetrikus állású, enyhén kiszélesedő; éle sérült, íves 

lehetett. 

A Kr. u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 109, Nr. 303, T. 29/155. 

BF 5 (ábra nélkül) 

Hrtkovci, Gomolava 

3617 (GM) 

H: 10 cm; SZ: penge 5 cm (?) 

Kép hiányában nehezen meghatározható. De a T. 29/155 leírása alapján, azzal azonos, nyitott köpűs, 

rövid kiszélesedő pengéjű, szimmetrikus, íves élű balta, vagy annak töredéke lehet. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 109, Nr. 301. 

BF 6 (ábra nélkül) 

Hrtkovci, Gomolava 

3620 (GM) 

H: 16 cm; SZ: penge 7,2 cm 

Köpűje aránylag hosszú, nyitott. Pengéje rövid, szimmetrikus állású, enyhén kiszélesedik; éle ívelt. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 109, Nr. 302, T. XI/4. 

BF 7 
Dunaújváros 
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77.198.1 (IM) 

H: 6,2 cm; SZ: penge 1,35 cm, nyél 1,15 cm; V: fok 0,9 cm, kf. 0,15 cm; nyly.: 0,85×0,95 cm; tömeg: 

15 g 

Egészen kisméretű, sérült példány. Foka viszonylag vastag, nyéllyuka ovális, nyúlványok nélküli fala 

sérült. Pengéje felül egyenes, alul enyhén lefelé ívelt. Éle a töredezettség miatt bizonytalan. 

A római tábor feltárása során került elő (7/4. szelvény, 7. ásónyom). 

BF 8 
Győr, Vagongyár 

leltári szám nélküli (XJM) 

H: 11,15 cm; SZ: penge 5 cm, fok 3,8 cm; V: kf. 0,8 cm; M: fok 2,9 cm; nyly.: 2,1×3,2 cm; tömeg: 207 

g 

Erősen korrodált, lemezesen széteső, kisméretű példány. Foka vastag, négyzetes, nyéllyuka ovális, 

belsejében a nyél fa anyagának lenyomata. Pengéje rövid felül enyhén emelkedik, alul lefelé ívelten 

szélesedik ki. Éle egyenes. 

Római temető feltárása során, egy koporsós gyermeksír mellékleteként került elő (356. obj.). 

BF 9 
Kővágószőlős, Kiskút 

83.185.2 (JPM) 

H: 16,5 cm; SZ: penge 7,1 cm, fok 3,9 cm; V: kf. 0,5 cm; M: fok 3,5 cm; nyly.: 2,8×2,8 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka nagyjából kerek. Pengéje felül egyenes, alul ívelten kiszélesedik. 

Éle kopott, sérült, enyhén ívelt. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (P/3b helyiség, VII blokk, DK-i sarok, -20 cm a W16-os 

fal alatt). 

SZ. BURGER 1985-86, 139, Fig. 136, Cat. VI, Nr. 364. 

BF 10 
Tác, Fövenypuszta 

72.46.1 (SZIKM) 

H: 15 cm; SZ: penge 5,2 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális. Pengéje felül enyhén emelkedő, alul ívelten, enyhén 

szélesedik ki. Éle töredezett, sarkai kopottak, íves lehetett. 

A római település feltárása során került elő (150/780, 2. ásónyom 293-262). 

FITZ/BÁNKI 1974, 209, 20. kép 3; MÜLLER 1982, 194, Kat. 833. 

BF 11 
Rábapordány 

2005.2.16 (XJM) 

H: 12,1 cm; SZ: penge 6,3 cm, fok 2,35 cm; V: fok 1 cm, kf. 0,35-0,45 cm; M: fok 2,5 cm; nyly.: 

2,25×2,7 cm; tömeg: 323 g 

Foka vastag, négyzetes, felülete az ütésektől sérült. Nyéllyuka kerekded, körülötte a test ívesen, enyhén 

kiszélesedik. Pengéje felül enyhén, alul erősebben ívelten szélesedik. Éle sérült, sarka ívesre kopott. 

Beszolgáltatás útján a múzeumba birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 5. tábla 3. 

BF 12 
Dunaújváros, Nagytemető 

67.2.372.4 (IM) 

H: 11,4 cm; SZ: penge 5,9 cm; V: fok 4,5 cm; tömeg: 279 g 

Foka vastag, nagyméretű munkafelületben végződik. Nyéllyuka bizonytalan, de fala hiányos. Pengéje 

erősen aszimmetrikus. Lemezesen korrodált. Felül egyenes, alul lefelé megtört. Éle egyenes, sérült. 

A temető feltárása során a 861. számú sírból került elő. 

BF 13 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 
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H: 14 cm; SZ: penge 8,2 cm, fok 2,8 cm; V: fok 1,35 cm, kf. 0,35 cm; M: fok 2,8 cm; tömeg: 203 g 

Erősen korrodált, restaurálatlan példány. Foka négyzetes, gyenge, a nyélfal szétvált, teljesen deformált. 

Nyéllyuka talán ovális lehetett. Pengéje rövid, alul-felül egyformán kiszélesedő. A deformáció miatt jól 

látszik, hogy több rétegből kovácsolták. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. Pontos lelő körüményei 

bizonytalanok. 

BF 14 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli 

H: 13,5 cm; SZ: penge 10 cm 

Erősen korrodált példány. Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális. Pengéje rövid, felül és alul 

egyaránt ívelten, erősen kiszélesedik. Éle félköríves. 

A római tábor feltárása során került elő. 

SZABÓ 2010, 40, Kat. 16. 

BF 15 
Tokod, Várberek 

74.39.14 (BAM) 

H: 3,8 cm; SZ: fok 3,75 cm; V: fok 0,9 cm, kf. 0,4-0,45 cm 

Csak a foka és a nyéllyuk töredéke maradt meg. Foka vastag, négyszögletes ütőfelülettel rendelkezik, 

amelynek pereme kissé gallérosodott. Nyéllyuk ovális lehetett, fala viszonylag vékony, törött. 

A késő római castrum feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 207, Kat. 928. 

BF 16 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.166.115 (BM) 

H: 3,95 cm; SZ: fok 3,35 cm; V: fok 1,3 cm, kf. 0,4 cm 

Balta vastag, négyzetes fokának és a nyéllyuk egy részének töredéke. 

A belső erőd feltárása során, egy sütőkemence fölötti feltöltési rétegből került elő (E/1970/140). 

RUPNIK 2014, 197, Ktnr. 4, Taf. 1, 4. 

BF 17 
Gy.firátót, Pogánytelek 

55.241.12 (LDM) 

H: 14,2 cm; SZ: penge 5,85 cm, fok 3,2 cm; V: fok 1,55 cm, kf. 0,35-0,4 cm; nyly.: 2,15×3,5 cm; tömeg: 

664 g 

Foka vastag, egyik sarkán a használattól sérült, nyéllyuka ovális. Pengéje fölül csaknem egyenes, 

szimmetrikus kialakítású, alul kissé ívelten szélesedik ki. Éle szintén ívelt, ép. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

THOMAS 1964, XIV. tábla; MÜLLER 1982, 86, Kat. 261. 

BF 18 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.4 (BM) 

H: 15,1 cm; SZ: penge 5,7 cm 

Foka négyzetes, fala középen törött, szétnyílt. Pengéje felül enyhén, alul jobban ívelten, szélesedik ki; 

éle sérült, félköríves, sarkain lekerekített. Nyéllyuka kerek, falát alul lekerekített nyúlványokkal látták 

el. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

RUPNIK 2014, 197, Ktnr. 3, Taf. 1,3 . 

BF 19 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.30 (BM) 
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H: 18,9 cm; SZ: penge 5,8 cm, fok 4,5 cm; V: fok 1,9 cm, kf. 0,9-1 cm; nyly.: 2,5×3,5 cm; tömeg: 948 

g 

Foka vastag, négyzetes, pereme enyhén kitüremkedett. Nyéllyuka ovális. Pengéje felül egyenes, végén 

kissé lefelé ívelt, alul enyhén ívelt. Éle egyenes, sérült, fölső sarka erősen kopott. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép alul középen; MÜLLER 1982, 107, Kat. 367; RUPNIK 2014, 197, Ktnr. 1, 

Taf. 1, 1. 

BF 20 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.9 (TVM) 

H: 12,85 cm; SZ: penge 6,1 cm, fok 3,85 cm; V: fok 0,9 cm, kf. 0,8-0,9 cm; M: fok 3 cm; nyly.: 2,5×3,7 

cm; tömeg: 501 g 

Foka négyzetes, vastag. Nyéllyuka ovális. Pengéje felül kissé emelkedik, alul enyhén ívelt, viszonylag 

rövid. Talán enyhén aszimmetrikusan állású. Éle sérült, hiányos, eredetileg egyenes lehetett. 

Római kőépületek közelében talált depólelet része lehetett, amelyek beszolgáltatás útján jutottak a 

múzeum bírtokába. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 3. tábla 1. 

BF 21 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.10 (TVM) 

H: 17,2 cm; SZ: penge 5,65 cm, fok 4,05 cm; V: fok 1,35 cm, kf. 0,8 cm; M: fok 4,75 cm; nyly.: 2,9×3,5 

cm; tömeg: 714 g 

Foka négyzetes, vastag. Nyéllyuka tojásdad, fala sérült, alsó pereménél ívesen megy át a pengébe. 

Pengéje felül csaknem egyenes, alul enyhén ívelten szélesedik ki. Aszimmetrikus állású. Éle sérült, 

eredetileg egyenes vagy enyhén ívelt lehetett. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 3. tábla 2. 

BF 22 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.11 (TVM) 

H: 18,9 cm; SZ: penge 5,2 cm; V: fok 1,95 cm, kf. 1,2-1,3 cm; M: fok 4,9 cm; nyly.: 2,7×3 cm; tömeg: 

1307 g 

Foka négyzete, vastag, enyhén lefelé csapott. Nyéllyuka ovális, lekerekített négyzetes. Pengéje felül 

csaknem egyenes, alul enyhén ívelten szélesedik ki. Éle sérült, egyenes lehetett. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 3. tábla 3. 

BF 23 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 21,1 cm, él 9,4 cm; tömeg: 1740 g 

Foka vastag, négyzetes, fala sérült; nyéllyuka ovális, fala sérült. Pengéje felül csaknem egyenes, alul 

enyhén ívelten szélesedik ki. Éle sérült, enyhén ívelt lehetett. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 30/87. 

BF 24 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 17,6 cm; SZ: penge 5,2 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka nem meghatározható. Pengéje erősen hiányos, felül egyenes, alul 

enyhén kiszélesedő lehetett. 

A római település feltárása során, az ún. I. villa körzetéből, pontosan nem azonosítható kontextusból 

került elő. 
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B. THOMAS 1955, 131, XXXIV. tábla 5; MÜLLER 1982, 194, Kat. 829.12 

BF 25 
Eszteregnye, Ojtó-dűlő 

0710.47.12 (GM) 

H: 20,4 cm; SZ: penge 6,35 cm, fok 5,45 cm, nyél 5,35 cm; V: fok 1,9-2,65 cm, kf. 1,4-1,5 cm; M: fok 

4,8 cm; nyly.: 2,75×3,75 cm; tömeg: 1724 g 

Foka vastag, négyzetes, pereme a használattól sérült. Nyéllyuka kissé szabálytalan, tojásdad, fala vastag; 

a test körülötte ívesen kiszélesedik. Felül egyenes, alul alig ívelt. Közepénél nádolás, illetve javítás 

nyomai figyelhetőek meg. Éle enyhén ívelt. 

Római falusias település feltárása során, az egyik késő római gödör betöltéséből került elő. 

BASTICZ 2008, 178, Kat. 1.10, 3. kép 1. 

BF 26 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 21,5 cm; SZ: penge 6,7 cm, fok 4,8 cm; V: fok 3,7 cm, kf. 1 cm; M: fok 3,5 cm; nyly.: 2,8×4,6 cm; 

tömeg: 1320 g 

Foka viszonylag hosszan hátranyúló, domború, négyszögletes munkafelületben végződik, a nyéllyuk 

felé eső rész és a nyak élei levágottak. Nyéllyuka ovális, a test körülötte ívesen kiszélesedik. Pengéje 

felül egyenes, alul ívelt; éle sérült, enyhén íves. 

A település határában, egy Kr. u. 4. századi telep helyén elrejtett depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 2012, 168, 2. kép 2. 

BF 27 
Tác, Fövenypuszta 

90.65.2 (SZIKM) 

H: 17 cm; SZ: penge 5,5 cm 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, körülötte a test enyhén, ívesen kiszélesedik. Pengéje felül 

egyenes, alul ívelten kiszélesedik. Éle egyenes lehetett. 

A római település feltárása során került elő (255/745, 3. réteg, terrazzo padló fölött). 

BÁNKI/LÁNYI/FEDÁK 1998, 265, Abb. 14, 73. 

BF 28 
Tác, Fövenypuszta 

90.65.2 (SZIKM) 

H: 23 cm; SZ: penge 4,8 cm 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, körülötte a test enyhén, ívesen kiszélesedik. Pengéje felül és 

alul egyaránt ívelt, enyhén kiszélesedik. Éle enyhén íves lehetett. 

A római település feltárása során került elő (255/745, 3. réteg, terrazzo padló fölött). 

BÁNKI/LÁNYI/FEDÁK 1998, 265, Abb. 15, 74. 

BF 29 
Győr, Frigyes-laktanya 

2010.151.2 (XJM) 

H: 20,2 cm; SZ: penge 7,25 cm, fok 3,7 cm, nyél 3,8 cm; V: fok 4,7 cm, kf. 0,5-0,6 cm; nyly.: 2,4×3,6 

cm; tömeg: 577 g 

Foka hosszú, kifelé szélesedik, négyszögletes munkafelületben végződik. Nyéllyuka ovális, körülötte a 

test ívesen kiszélesdik. Nyaka beugró, pengéje felül egyenes, alul ívelten, erősen kiszélesedik, 

aszimmetrikus állású. Éle sérült, enyhén íves lehetett. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

BF 30 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

10346 (SZIKM) 

                                                           
12 B. Thomas E. és Müller R. eltérő méreteket ad meg. Bizonytalan, melyik a helyes. 
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H: 10,5 cm; SZ: penge 5 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális lehetett. Pengéje hiányzik, formája bizonytalan. 

A római település feltárása során, az ún. I. villa körzetéből, pontosan nem azonosítható kontextusból 

került elő. 

B. THOMAS 1955, 131, XXXIV. tábla 2; MÜLLER 1982, 194, Kat. 831. 

BF 31 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 12 cm; SZ: penge 5,2 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális lehetett, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Pengéje felül 

ívelten emelkedik, alul lefelé egyformán ívelt, kiszélesedő. Éle íves. 

A római település feltárása során, az ún. I. villa körzetéből, pontosan nem azonosítható kontextusból 

került elő. 

B. THOMAS 1955, XXXIV. tábla 4; MÜLLER 1982, 194, Kat. 830. 

BF 32 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.37 (BM) 

H: 15,8 cm; SZ: penge 5,6 cm, fok 3,8 cm; M: fok 3,9 cm 

Vaskos, négyzetes fokkal ellátott, jellegzetes római példány. Egyenletesen keskenyedik az enyhén lefelé 

nyújtott élig. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép alul középen; MÜLLER 1982, 107, Kat. 368. 

BF 33 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 20 cm 

Vaskos, négyzetes fokkal ellátott, jellegzetes római példány. 

GROLLER 1906, Abb. 34/5; POHANKA 1986, 375, Nr. 192. 

BF 34 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

21127 (MC) 

H: 17 cm; SZ: penge 5,7 cm 

Csak a publikáció leírásából ismerem. Ez alapján nyéllyuka ovális, körülötte a test kihasasodik. Foka 

viszonylag hosszú, négyzetes. Pengéje enyhén, alul ívelten szélesedik ki. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 226, Nr. 8. 

BF 35 (ábra nélkül) 

Őcsény, Soványtelek 

94.33.3 (WMM) 

H: 3,9 cm; SZ: fok 3,9 cm; V: fok 1,65 cm 

Valószínűleg balta fokának négyszögletes, viszonylag vastag töredéke. 

Egy későrómai őrtorony feltárása során került elő (II. árok közepe). 

V. PÉTERFI 1999, 174, X. tábla 5. 

BF 36 
Keszthely, Fenékpuszta 

86.81.93 (BM) 

H: 16 cm; SZ: penge 5,6 cm, fok 3,4 cm, nyél 3,3 cm; V: fok 2,65 cm, kf. 0,4-0,5 cm; M: 3,4 cm; nyly.: 

2,5×3,25 cm; tömeg: 518 g 
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Foka vastag, négyzetes munkafelülettel, amelynek pereme sorjásodott. Nyéllyuka tojásdad, falát 

téglalap alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül egyenes, alul enyhén ívelten szélesedik ki, enyhén 

aszimmetrikus. Éle restaurált, eredetileg is íves lehetett. 

A belső erőd feltársa során, egy középkori kerámiát is tartalmazó gödör betöltéséből került elő 

(J/1983/011). 

RUPNIK 2014, 197, Ktnr. 2, Taf. 1, 2. 

BF 37 
Budapest, Gázgyár 

32479 (BTM) 

H: 16,1 cm; SZ: penge 7 cm, fok 3 cm, nyél 3,4 cm; V: fok 2,6 cm, kf. 0,4-0,5 cm; M: fok 2,3 cm, nyél 

3,4 cm; nyly.: 2,5×2,8 cm; tömeg: 448 g 

Foka vastag, négyzetes, nyéllyuka csaknem kerek, téglalap alakú nyúlványokkal látták el, amelyek 

kopottak, hiányosak. Pengéje szimmetrikus, felül egyenes, alul ívesen kiszélesedik, hiányos. 

A polgárvárostól keletre végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

BF 38 
Budapest 

leltári szám nélküli (TZM)13 

méretek nélkül 

Nyéllyuka ovális, falát erősen kopott, eredetileg téglalap alakú nyúlvánnyokkal látták el. Foka vastag, 

négyzetes. Pengéje erősen korrodált, hiányos, aránylag rövid, felül egyenes, alul erősebben ívelt; éle 

sérült, csaknem egyenes. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

BF 39 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.14 (WMM) 

H: 23,9 (23,8) cm; SZ: penge 6,45 cm, fok 4,7 cm, nyél 4,5 cm; V: fok 3,2 cm, kf. 0,6-0,65 cm; M: nyél 

5,6 cm; nyly.: 3,3×4 cm; tömeg: 1444 g 

Foka vastag, négyszögletes. Nyéllyuka ovális, falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el, amelyek 

részben sérültek. Benne oxidált famaradványokkal. Pengéje felül egyenes, kissé lefelé megtört, alul 

enyhén ívelt, szimmetrikus. Éle töredezett, enyhén ívelt. 

A Duna medrének kotrása során került elő, vásárlás útján került a múzeum gyűjteményébe.14 

GAÁL 1996, 192, II. tábla 1, XV. tábla 4. 

BF 40 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.16 (WMM) 

H: 20,8 (23,5) cm; SZ: penge 5,65 cm, fok 4,8 cm; V: fok 2,7 cm, kf. 0,65 cm; M: nyél 4,9 cm; nyly.: 

3×3,8 cm; tömeg: 1248 g 

Foka vastag, négyszögletes. Nyéllyuka ovális, falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el, amelyek 

részben sérültek. Pengéje felül egyenes, alul enyhén ívelt, szimmetrikus állású. Éle töredezett, eredetileg 

enyhén ívelt lehetett. 

GAÁL 1996, 192, II. tábla 2, XV. tábla 5. 

BF 41 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.19 (WMM) 

H: 18,2 (18) cm; SZ: penge 5,8 cm, fok 3,2 cm; V: fok 1,6 cm, kf. 0,6 cm; M: nyél 4,1 cm; nyly.: 2,2×3,4 

cm; tömeg: 517 g 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális, fala sérült, eredetileg téglalap alakú nyúlványokkal látták 

el. Pengéje felül egyenes, aljul ívelten kiszélesedik, szimmetrikus állású. Éle egyenes, sarkai kissé 

lekerekítettek. 

                                                           
13 Feltehetőleg: 32432 vagy az 53541 leltári számú, eredetileg a BTM-ben őrzött szerszámok valamelyike lehet. 
14 Az előkerülés körülményei a lelőhely további példányainál ugyanezek. 
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GAÁL 1996, 192, I. tábla 3, XV. tábla 3. 

BF 42 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.20 (WMM) 

H: 16,1 (16) cm; SZ: penge 5,4 cm, fok 3,1 cm; V: fok 1,5 cm, kf. 0,6 cm; M: nyél 3,4 cm; nyly.: 2,2×2,9 

cm; tömeg: 405 g 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális, fala sérült, eredetileg téglalap alakú nyúlványokkal látták 

el, amelyek részben töredékesek. Benne oxidált famaradványokkal. Pengéje felül egyenes, alul ívelten 

kiszélesedik, nádolt. Éle hiányos, ívelt lehetett. 

GAÁL 1996, 192, I. tábla 1, XV. tábla 1. 

BF 43 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.21 (WMM) 

H: 17,3 (17,4) cm; SZ: penge 4,8 cm, fok 3,1 cm; V: fok 1,8 cm, kf. 0,55-0,65 cm; M: nyél 4,3 cm; 

nyly.: 2,55×2,9 cm; tömeg: 553 g 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális, fala sérült, eredetileg téglalap alakú nyúlványokkal látták 

el, amelyek közül egy hiányzik. Pengéje felül egyenes, kissé lefelé megtört, alul ívelten kiszélesedik, 

aszimmetrikus állású. Éle egyenes, hiányos. 

GAÁL 1996, 192, I. tábla 2, XV. tábla 2. 

BF 44 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.26 (WMM) 

H: 19,6 (20) cm; SZ: penge 6,6 cm, fok 4,2 cm, nyél 4 cm; V: fok 2,3 cm, kf. 0,4-0,65 cm; M: nyél 4,6 

cm; nyly.: 3,1×3,9 cm; tömeg: 1017 g 

Foka vastag, négyszögletes, a munkafelület pereme kissé deformált. Nyéllyuka ovális, falát téglalap 

alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül egyenes, alul enyhén ívelt, felületük kissé domború, 

szimmetrikus állású. Éle töredezett, ívelt lehetett. Kovácsolás nyomai láthatóak rajta. 

GAÁL 1996, 192, II. tábla 3, XV. tábla 6. 

BF 45 
Petronell 

2172 (MC) 

H: 16,2 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális, eredetileg talán téglalap alakú nyúlványokkal látták el, de 

ezek jórészt sérültek. Pengéje felül egyenes, alul ívelten kiszélesedik; éle sérült, eredetileg enyhén íves 

lehetett. 

A segédcsapat tábor feltárása során került elő. 

STIGLITZ 1987, 210, Taf. 10, 7. 

BF 46 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.60.2 (TGYM) 

H: 16,1 cm; SZ: penge 5 cm, fok 2,05 cm, nyél 2,35 cm; V: fok 3,05 cm, kf. ? cm; M: fok 1,95 cm; 

nyly.: 1,6×1,95 cm; tömeg: 217 g 

Foka vastag, rövid, négyszögletes kalapácsban végződik; a munkafelület pereme a használat miatt 

kitüremkedett. Nyéllyuka ovális, fala sérült, téglalap alakú nyúlványai lehettek; benne csekély 

famaradványokkal. Pengéje aszimmetrikus, felül egyenes, alul enyhén ívelt. Éle csaknem egyenes. 

Késő római temető feltárása során, a 7. sír, a koporsó mellől, a padkáról került elő. 

EKE/HORVÁTH 2010, 158, 4. kép 13. 

BF 47 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 18,4 cm; SZ: penge 6,8 cm; tömeg: 760 g 
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Foka hosszú, végén oldalra, téglalap alakban kiszélesedik, felülete ütések miatt sérült. Nyéllyuka ovális, 

falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül egyenes, alul ívelten kiszélesedik; éle szintén 

íves, sérült. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 33/91, Abb 25/rechts. 

BF 48 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 19,9 cm 

Foka vastag, négyszögletes. Nyéllyuka ovális, benne a fa nyél és a belevert vasék maradványaival; falát 

téglalap alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje enyhén kiszélesedő. 

GROLLER 1909, 52, Abb. 13/3; MÜLLER 1982, 164, Kat. 697; POHANKA 1986, 375, Nr. 194. 

BF 49 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

12973 (MC) 

H: 12 cm; SZ: penge 6,8 cm 

Foka vastag, négyszögletes, enyhén kiszélesedő; pereme a használat során kitüremkedett. Nyéllyuka 

kerek, falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül egyenes, alul ívelten kiszélesedik; éle 

sérült, csaknam egyenes. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 215, Nr. 13; HUMER 2009, 100, Kat. 271. 

BF 50 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22493 (MC) 

H: 20 cm; SZ: penge 12,8 cm; D: nyly. 3,7 cm 

Foka vastag, négyszögletes, enyhén kiszélesedő; pereme a használat során kitüremkedett. Nyéllyuka 

kerek, falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül egyenes, alul ívelten kiszélesedik; éle 

sérült, ívelt. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 215, Nr. 12; HUMER 2009, 99sk, Kat. 268. 

BF 51 
Visegrád, Gizellamajor 

2004.28.1 (MKM) 

H: 19,5 cm; SZ: penge 5,8 cm, fok 3,55 cm, nyél 3,95 cm; V: fok 1,45 cm, kf. 0,65-0,7 cm; M: fok 5,35 

cm; nyly.: 2,65×4 cm; tömeg: 820 g 

Foka vastag, négyzetes, alacsony fokszárnyakkal, amelynek végeit utóleg lerövidítették. Nyéllyuka 

ovális, fala a foktól a penge felé egyenletesen ívelt. Pengéje felül és alul egyaránt lefelé ívelt, deformált, 

aszimmetrikus állású. Éle egyenes, enyhén sérült. 

A késő római tábor feltárása során került elő.15 

BF 52 
Visegrád, Gizellamajor 

2004.28.2 (MKM) 

H: 18,8 cm; SZ: penge 5,25 cm, fok 3,9 cm, nyél 4,3 cm; V: fok 1,5 cm, kf. 0,6-0,75 cm; M: fok 4 cm; 

nyly.: 3×4,15 cm; tömeg: 876 g 

Foka vastag, négyzetes, pereme a használattól kitüremkedett. Nyéllyuka hosszúkás, tojásdad, körülötte 

kiszélesedő, alacsony, íves nyúlványokkal látták el. Pengéje felül domború, alul ívelt, éle egyenes, 

aszimmetrikus állású. Nádolt, javított. 

BF 53 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.15 (WMM) 

                                                           
15 Az előkerülés körülményei a lelőhely további példányainál ugyanezek. 
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H: 23,5 cm; SZ: penge 6,5 cm, fok 4,8 cm, nyél 4,8 cm; V: fok 2,4 cm, kf. 0,6-0,7 cm; M: nyél 5,1 cm; 

nyly.: 3×3,8 cm; tömeg: 1353 g 

Foka vastag, négyszögletes, munkafelülete kissé domború. Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal 

látták el. Pengéje felül egyenes, alul enyhén ívelt; szimmetrikus, rajta javítás nyomaival. Éle enyhén 

ívelt. 

A Duna medrének kotrása során talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1996, 192, III. tábla 1, XV. tábla 7. 

BF 54 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.17 (WMM) 

H: 24,3 (24,2) cm; SZ: penge 7 cm, fok 5 cm; V: fok 2,8 cm, kf. 0,6-0,65 cm; M: nyél 5,4 cm; nyly.: 

3,1×3,4 cm; tömeg: 1458 g 

Foka vastag, négyszögletes. Nyéllyuka csaknem kerek, falát íves nyélnúlványokkal látták el, amelyek 

részben sérültek. Pengéje felül egyenes, alul enyhén ívelt, szimmetrikus állású. Éle töredezett, eredetileg 

enyhén ívelt. 

GAÁL 1996, 192, III. tábla 2, XV. tábla 8. 

BF 55 
Tokod, Várberek 

70.570.147 (BAM) 

H: 15,6 cm; SZ: penge 4,5 cm, fok 3,2 cm, nyél 3,15 cm; V: fok 1,2 cm, kf. 0,35-0,5 cm; nyly.: 2,5×3,2 

cm; tömeg: 453 g 

Foka vastag, négyszögletes ütőfelülettel rendelkezik. Nyéllyuka ovális, íves nyúlványokkal látták el. 

Pengéje vastag, felfelé és lefelé egyaránt szélesedik, aszimmetrikus állású. Éle sérült, eredetileg egyenes 

lehetett. 

A késő római castrum feltárása során került elő (DK-i torony; terrazzo padló felett). 

MÜLLER 1982, 207, Kat. 926.16 

BF 56 
ismeretlen lelőhely 

88.36.1 (RRM) 

H: 18,2 cm; SZ: penge 4,1 cm, fok 3,4 cm, nyél 4,1 cm; V: fok 1,6 cm, kf. 0,3 cm; M: fok 2,85 cm, nyél 

4,8-5,25 cm; nyly.: 3,55×3,7 cm; tömeg: 584 g 

Foka vastag, tömör négyzetes. Nyéllyuka csaknem kerek, falát magas, íves nyúlványokkal látták el. 

Pengéje keskeny, felül csaknem egyenes, alul kissé lefelé ívelt. Éle sérült, talán enyhén ívelt lehetett, 

aszimmetrikus állású. 

A Fekete-gyűjteményből beszolgáltatás útján került a múzeumba. Pontos lelő körüményei 

bizonytalanok. 

BF 57 
Dunaújváros, Pozsgay-szőlője 

97.1909.242 (MNM) 

H: 16,1 cm; SZ: penge 6 cm; V: kf. 0,4 cm; M: nyél 4,65 cm; tömeg: 567 g 

Foka hiányzik. Nyéllyuka sérült, eredetileg ovális lehetett, falát talán íves nyúlványokkal látták el. 

Pengéje enyhén kiszélesedik, kis mértékben lefelé ívelt; a nyélhez vastag, négyszögletes átmetszetű 

taggal kapcsolódik. Éle sérült. 

Pontos lelő körüményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

BF 58 
Szombathely 

60.47.31 (SM) 

H: 14,1 cm; SZ: penge 4,2 cm, fok 2,6 cm; V: fok 0,8 cm, kf. 0,35 cm; M: fok 2,65 cm, nyél 3,75 cm; 

nyly.: 2,3×2,8 cm; tömeg: 242 g 

                                                           
16 Müller Róbert hibásan, 70.570.47-es leltári számmal közli, ami minden bizonnyal nyomdai elírás lehet. 
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Foka vastag, alig meglévő szárnyakkal, felülete kissé domború. Nyéllyuka ovális, falát háromszög 

alakú, sérült nyúlványokkal látták el. Pengéje aszimmetrikus állású, felül enyhén kiemelkedő, alul kissé 

ívelt, keskeny. Éle sérült, enyhén íves. 

A római város területéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

BF 59 
Hrtkovci, Gomolava 

leltári szám nélküli (VRM) 

H: 13,5 cm; SZ: penge 6 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. A penge felül egyenes, 

alul ívelten kiszélesedik, aszimmetrikus állású; éle sérült, íves. 

A Kr. u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 273, T. 30/157. 

BF 60 
Nagyberki, Szalacska 

5.1941.2 (MNM) 

H: 24,3 cm; SZ: penge 6,3 cm, fok 2,7 cm; V: kf. 0,8 cm; M: fok 4,1 cm, köpű 5,8 cm; nyly.: 2,9×4 cm; 

tömeg: 1233 g 

Foka vastag, enyhén kiszélesedve, négyszögletes munkafelületben végződik, acélozott lehetett. 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Pengéje aszimmetrikus állású, felül egyenes, alul 

enyhén ívelten szélesedik ki. Éle kissé kopott, szintén egyenes. 

A szőlőhegyen végzett földmunkák során talált depólelettel együtt került a múzeumba. 

JÁRDÁNYI/PAULOVICS 1953, XXX. tábla, A/5; MÜLLER 1982, 148, Kat. 617. 

BF 61 
Visegrád, Gizellamajor 

2004.28.5 (MKM) 

H: 21,2 cm; SZ: penge 5,2 cm, fok 1,55 cm, nyél 4 cm; V: fok 2,4 cm, kf. 0,4 cm; M: fok 2,55 cm; nyly.: 

3,4×3,5 cm; tömeg: 752 g 

Foka vastag, keskeny, négyzetes, a nyélfal végeinek elkalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, 

falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül enyhén, alul erősebben lefelé ívelt, kissé 

deformált. Éle enyhén íves. 

BF 62 
Szombathely 

60.47.33 (SM) 

H: 16,2 cm; SZ: penge 3,4 cm, fok 1,15 cm, nyél 2,25 cm; V: kf. 0,25 cm; M: fok 3,15 cm; nyly.: 1,8×1,9 

cm; tömeg: 186 g 

Foka keskeny, hosszan hátranyúló, sérült. Nyéllyuka lekerekített négyszögletes, fala erősen sérült, 

kopott, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje aszimmetrikus, felül egyenes, alul egyhén 

ívelt; sarkai kopottak. Éle egyenes lehetett. 

A római város területéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

BF 63 
ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (SCM)17 

H: 15 cm; SZ: penge 6,6 cm; V: fok 1,25 cm, kf. 0,4 cm; nyly.: 2,3×2,6 cm 

Foka vastag, négyzetes, nyéllyuka ovális, fala csak az egyik oldalon maradt meg, amelynél íves 

nyúlvány figyelhető meg. Pengéje felül egyenes, alul erősebben lefelé ívelt, éle sérült félköríves. 

BF 64 
Ptuj, Breg 

leltári szám nélküli 

                                                           
17 A múzeum állandó kiállításában van elhelyezve, ahonnan nem lehetett kibontani. Emiatt a rá vonatkozó 
dokumentáció hiányos. 
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H: 10,5 cm; SZ: penge 4 cm 

Foka vastag, négyszögletes, nyéllyuka az ábrán nem látható, falát alacsony, íves nyúlványokkal látták 

el. Pengéje felül egyenes, alul enyhén ívesen kiszélesedik. Éle íves lehetett. 

A római település területéről került elő. 

MIKL-CURK 1976, 41, Nr. 2980, Taf. XXXII, 13. 

BF 65 
ismeretlen lelőhely 

55.275.415 (LDM) 

H: 11,5 cm; SZ: penge 4,25 cm, fok 2,45 cm, nyél 2,8 cm; V: fok 1,2 cm, kf. 0,35 cm; nyly.: 2,3×2,75 

cm; tömeg: 147 g 

Foka vastag, négyszögletes, sérült munkafelülettel. Nyéllyuka ovális, fala sérült, eredetileg talán 

háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje aszimmetrikus, felfelé enyhén, lefelé erősebben 

ívelten kiszélesedik. Éle enyhén íves lehetett. 

BF 66 
Budapest, Keled utca 

2012.7.5 (BTM) 

H: 17 cm; SZ: penge 5,1 cm, nyél 3,1 cm; V: fok 1,5 cm, kf. 0,6-0,7 cm; nyly.: 1,6×2,5 cm; tömeg: 353 

g 

Foka vastag, sérült berepedezett. Nyéllyuka szabálytalanul lekerekített téglalap alakú, falát háromszög 

alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje enyhén aszimmetrikus, felül csaknem egyenes, alul ívelten 

szélesedik ki. Éle egyenes, ép. 

A polgárvárostól nyugatra, egy épületen belül elrejtett depólelet részeként került elő. 

RUPNIK 2013c, 36, 2. kép 4. 

BF 67 
Sopron, Deák tér 

60.44.3 (SCM) 

H: 10,3 cm; SZ: penge 5,4 cm, fok 2,4 cm; V: fok 1,3 cm; M: fok 1,55 cm, nyél 2,95 cm; nyly.: 1,75×2,5 

cm; tömeg: 193 g 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül 

enyhén emelkedik, alul erősebben ívelt, aszimmetrikus. Éle egyenes, sérült. 

Római kori temető, feldúlt, hamvasztásos sírjának mellékleteként, volutás mécsessel és szürke bögrével 

együtt került elő (66. sír). 

BF 68 
ismeretlen lelőhely 

55.1.38/3 (MNM) 

H: 17,9 cm; SZ: penge 5,1 cm, fok 3,65 cm; V: fok 3,2 cm, kf. 0,75 cm; M: fok 4,2-4,6 cm; nyly.: 

2,7×3,2 cm; tömeg: 878 g 

Foka vastag, erősen nyújtott, enyhén kiszélesedik, sérült munkafelületben végződik. Nyéllyuka ovális, 

falát alul háromszög alakú, felül íves nyúlványokkal látták el. Pengéje fölül egyenes, alul enyhén ívelt 

szélesedik ki; éle egyenes, sarkain kopott. 

BF 69 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (magángyűjtemény) 

H: 24 cm; SZ: penge 4,85 cm 

Foka vastag, négyszögletes, enyhén kiszélesedő; pereme a használat során kitüremkedett. Nyéllyuka 

ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Pengéje felül és alul egyaránt lefelé ívelt, csak kis mértékben 

szélesedik ki; éle ívelt. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

HUMER 2009, 99sk, Kat. 269. 

BF 70 (ábra nélkül) 

Vinkovci 
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1997 (AMZ) 

H: 21,5 cm; SZ: penge 9,5 cm 

Nyéllyuka ovális (?) fala nyújtott, pengéje alul ívelt. 

A római város területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 382, Kat. 1684. 

BF 71 
Budapest, Szél utca 23. 

leltári szám nélküli (TZM)18 

H: 38,5 cm 

Nyéllyuka csaknem kerek, falát íves nyúlványokkal látták el, mindkét oldalán fejsze pengével. Az egyik 

felül enyhén csapott, alul erősen kiszélesedő, egyenes élű, inkább balta szerű, a másik keskenyebb, felül 

szintén csapott; éle kopott, egyenes lehetett. 

A katonaváros egyik épületében talált ácseszközlelet részeként került elő. 

NAGY 1937, 159, 2. kép 1. 

BF 72 
Mórichida, Kisárpás 

17.1902.38 (MNM) 

H: 29,8 cm, él 5,5 és 9,9 cm 

Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Az egyik penge keskenyebb, 

vaskosabb, míg a másik szélesebb kialakítású. Mindkettő a szerszám tengelyében helyezkedik el. 

A Miháldy-gyűjteményből került a múzeum tárgyai közzé. 

MÜLLER 1982, 354, Kat. 1563. 

BF 73 
Keszthely, Dobogó 

65.74.7 (BM) 

H: 8,5 cm; SZ: penge 3 cm, nyél 1,9 cm; V: kf. 0,4 cm; M: fok 3,3 cm; nyly.: 0,95×1,4 cm; tömeg: 62 

g 

Foka viszonylag vastag, fokszárnyakkal, amelyek egyenletes ívben mennek át a test felé. Pengéje 

szimmetrikus, felül egyenes, alul egyenletesen ívelten szélesedik. Éle sérült, egyenes lehetett. 

Késő római temető feltárása során került elő. Egy téglasírban eltemetett gyermek jobb könyökénél. A 

sírban 313-321 között vert érmek voltak. 

SÁGI 1981, 49, Abb. 33, 5. 

BF 74 
Majs, Merse-dűlő 

66.11.4 (JPM) 

H: 15 cm; SZ: penge 6 cm; D: nyly. 2,4 cm 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, benne a nyél maradványaival; fala a penge felé 

egyenletesen ívelt. Pengéje szimmetrikus állású, felül emelkedik, alul ívelten, enyhén szélesedik ki. Éle 

egyenes. 

A római temető feltárása során került elő: csontvázas, férfi földsír (37. sír), a bal lábszáron került elő. 

SZ. BURGER 1972, 73, 31. kép 37/8. 

BF 75 
Rábapordány 

2005.2.15 (XJM) 

H: 8,5 cm; SZ: penge 6,7 cm, fok 1,9 cm; V: fok 0,45 cm, kf. 0,3-0,4 cm; M: fok 6,1 cm; nyly.: 1,8×2,2 

cm; tömeg: 202 g 

                                                           
18 Az alábbi példány a múzeum állandó kiállításában volt elhelyezve, vitrinje nem volt kibontható, ezért csak 
korlátozottan tudtam dokumentálni. A leltári szám rosszul olvasható, de a publikációban közölt fotó alapján ez a 
példány is az aquincumi ácseszköz-lelethez tartozott. 
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Foka aránylag vastag, magas fokszárnyakkal, a penge felé egyenletesen ívelt. Nyéllyuka ovális, a penge 

felé kisebb kiugrással. Pengéje felül enyhén emelkedő, alul erősen ívelt, kihegyesedő szakállban 

végződik. Éle íves. 

Beszolgáltatás útján a múzeumba birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 5. tábla 2. 

BF 76 
Budapest, Albertfalva 

60.27.58 (BTM) 

H: 12,6 cm; SZ: penge 7,7 cm, nyél 2,95 cm; V: fok 0,8 cm, kf. 0,35 cm; nyly.: 2,4×3,5 cm; tömeg: 333 

g 

Foka keskeny, hosszú fokszárnyakkal. Nyéllyuk ovális, fala erősen hiányos; a falon korrodáltan a fa 

nyél maradványaival. Pengéje rövid, felül enyhén emelkedik, alul erősen ívelten szélesedik ki. Éle sérült 

törött, íves lehetett. 

A tábor és a vicus feltárása során került elő (V/3 árok nyugati vége). 

BF 77 
Dunaújváros 

81.28.1 (IM) 

H: 10,3 cm; SZ: fok 2,4 cm; V: fok 0,5 cm, kf. 0,3-0,5 cm; M: fok 9,2 cm; nyly.: 2×3 cm; tömeg: 254 g 

Korrodált balta töredéke. Foka hosszú szárnyakkal rendelkezik, viszonylag keskeny és vékony. 

Nyéllyuka ovális, fala vékony, a foktól a penge felé egyenletesen ívelt. Pengéje rövid szakasz után törött. 

Felső oldala eredetileg egyenes lehetett. 

A római tábor feltárása során került elő (II, 71/38). 

BF 78 
Kőszeg 

64.759.1 (BM) 

H: 12,6 cm; SZ: penge 6,1 cm, fok 2 cm, nyél 2,9 cm; V: fok 0,75 cm, kf. 0,6-0,65 cm; M: fok 6,4 cm; 

tömeg: 259 g 

Korrodált, viszonylag kicsi balta. Foka viszonylag vékony, lekerekített, hosszú fokszárnyakkal, 

amelynek sarkai a nyél felé kihegyesednek. Nyéllyuka kicsi, ovális. Pengéje felfelé kiemelkedő, lefelé 

enyhén ívelt; éle csaknem egyenes. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

BF 79 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22666/8 (MC) 

H: 13 cm; SZ: penge 6,8 cm 

Foka vaskos, alacsony fokszárnyakkal; nyéllyuka ovális, a penge felé enyhén ívelt átmenettel. Pengéje 

felül enyhén emelkedő, alul ívelten kiszélesedő. Éle sérült, ívelt. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

HUMER 2009, 100, Kat. 270. 

BF 80 
Tác, Fövenypuszta 

77.15.1 (SZIKM) 

H: 12,3 cm; SZ: 6 cm 

Foka vastag, fokszárnyakkal. Nyéllyuka talán ovális lehetett, fala sérült, íves nyúlványokkal láthatták 

el. Pengéje hiányos, felül egyenes,alul ívesen kiszélesedik. 

A római település feltárása során került elő (135/815, 5. réteg, 245-218). 

FITZ/BÁNKI 1980, 179, Abb. 12, 166. 

BF 81 
Őcsény, Soványtelek 

94.33.8 (WMM) 

H: 14 cm; SZ: penge 4 cm; nyly.: 2,3×2,5 cm 
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Foka négyzetes, alacsony, hiányos fokszárnyakkal. Nyéllyuka közel kerek, fala erősen hiányos, 

nyúlványok egyértelműen nem azonosíthatóak. Pengéje aszimmetrikus, alul és felül egyformán 

kiszélesedő. Éle enyhén ívelt. 

Egy későrómai őrtorony feltárása során került elő (II. árok, 2. szemétgödör felett). 

V. PÉTERFI 1999, 174, X. tábla 3. 

BF 82 
Tokod, Várberek 

74.39.27 (BAM) 

H: 20,4 cm; SZ: penge 7,25 cm, fok 3,5 cm, nyél 4,4 cm; V: fok 0,9 cm, kf. 0,8 cm; M: fok 8,2 cm; 

nyly.: 2,9×3,4 cm; tömeg: 1210 g 

Foka vastag, nyújtott fokszárnyakkal; sarkai a nyél felé húzott kis tüskében végződnek. Pengéje felé 

egyenletes ívelt. Nyéllyuka ovális, fala vastag. Pengéje felfelé enyhén, lefelé erősebben ívelten 

szélesedik. Éle kissé ívelt, nádolt lehetett. 

A késő római castrum feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 207, Kat. 927. 

BF 83 
ismeretlen lelőhely 

88.35.1 (RRM) 

H: 15,3 cm; SZ: penge 4,9 cm, fok 3,55 cm, nyél 4 cm; V: fok 0,7 cm, kf. 0,6-0,7 cm; M: fok 7,4 cm, 

nyél 2,8 cm; nyly.: 2,7×3,7 cm; tömeg: 598 g 

Foka viszonylag vékony, hosszú fokszárnyakkal ellátott, téglalap alakú, kissé sérült munkafelülettel. 

Nyéllyuka ovális. Pengéje keskeny, felül csaknem egyenes, alul kissé lefelé ívelt, aszimmetrikus. Éle 

sérült, talán enyhén ívelt lehetett. Rajta kovácsolás nyomok figyelhetőek meg. 

A Fekete-gyűjteményből beszolgáltatás útján került a múzeumba. Pontos lelő körüményei 

bizonytalanok. 

BF 84 
Leányfalu 

53.1.220 (FM) 

H: 18,5 cm; SZ: penge 6,4 cm, fok 3,25 cm, nyél 3,75 cm; V: fok 1 cm, kf. 0,4-0,6 cm; M: fok 6,5 cm; 

nyly.: 2,75×3,4 cm; tömeg: 640 g 

Foka vastag, négyzetes, erős fokszárnyakkal. Nyéllyuka csaknem kerek, fala a foktól a penge felé ívelt. 

Pengéje felül enyhén emelkedik, alul íveltebb, felületén nádolás/javítás nyomai figyelhetőek meg, 

aszimmetrikus állású. Éle sérült, íves lehetett. 

A késő római őrtorony feltárása során került elő. 

BF 85 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: min 15 cm; SZ: penge 5,7 cm, fok 2,75 cm, nyél 3,6 cm; V: kf. 0,5 cm; M: fok 5,4 cm; tömeg: 643 g 

Feltehetőleg ugyanazon szerszám fokának és pengéjének töredéke. Fokszárnyas, de az egyik szárgy 

hiányzik, nyéllyuka ovális lehetett, de törött. Pengéje enyhén lefelé ívelt lehetett, éle egyenes. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. Pontos lelő körüményei 

bizonytalanok. 

BF 86 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 21,4 cm; SZ: penge 6,2 cm, fok 5,05 cm, nyél 4,8 cm; V: fok 0,9 cm, kf. 0,8-1 cm; M: fok 8,2 cm; 

nyly.: 3×3,7 cm; tömeg: 1176 g 

Foka viszonylag vékony, közepes fokszárnyakkal, amelyek részben sérültek. Nyéllyuka ovális, kissé 

szabálytalan, fala a foktól a penge felé egyenletesen ívelt. Pengéje keskeny, felül csaknem egyenes, alul 

enyhén ívelt. Éle sérült, kissé íves lehetett. 

Az 1984-ben talált depólelet részeként került elő. 
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BF 87 
Bad Deutsch-Altenburg 

18167 (MC) 

H: 18,3 cm; SZ: fok 3,9 cm; M: fok 7 cm 

Foka vaskos, közepes fokszárnyakkal; nyéllyuka ovális, a penge felé sarkos, egyenes átmenettel. 

Pengéje felül enyhén emelkedő, alul ívelten kiszélesedő. Éle sérült, ívelt. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 376, Nr. 195, Taf. 44. 

BF 88 
Donnerskirchen 

4847 (LMB) 

H: 19 cm; SZ: fok 4,2 cm; M: fok 8 cm 

Foka vaskos, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, fala a penge felé egyenletesen ívelten megy 

át. Pengéje felül enyhén emelkedő, alul ívelten kiszélesedő. Éle sérült, kissé ívelt lehetett. 

Pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 373, Nr. 181, Taf. 43. 

BF 89 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 3,7 cm; M: fok 10,8 cm; tömeg: 368 g 

Fejsze, hosszú fokszárnyakkal ellátott fokának és a nyélfal csonkjainak töredéke. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 31/90. 

BF 90 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 11,6 cm 

Fejsze, hosszú fokszárnyakkal ellátott fokának és a nyélfal csonkjainak töredéke. 

A legiotábor feltárása során került elő. 

GROLLER 1905, 101, Abb. 57/4; POHANKA 1986, 373, Nr. 182. 

BF 91 
Keszthely, Fenékpuszta 

60.3.44 (BM) 

H: 15,2 cm; SZ: penge 8,2 cm, fok 3,2 cm; M: fok 5,5 cm; nyly.: 2,8×3,9 cm 

Foka vaskos, négyszögletes, alacsony szárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. 

Pengéje felé szabálytalan hatszög átmetszetű nyak található. Pengéje egyenletesen, szimmetrikusan 

szélesedik ki; éle sérült. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép, középen jobbra; MÜLLER 1982, 107, Kat. 374; RUPNIK 2014, 197sk, Ktnr. 

7, Taf. 1, 7. 

BF 92 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.57.28 (BM) 

H: 11,7 cm; SZ: penge 5,7 cm, fok 2,2 cm, nyél 2,6 cm; V: fok 0,6 cm, kf. 0,35-0,4 cm; M: fok 3,6 cm; 

nyly.: 1,9×1,6 cm; tömeg: 181 g 

Foka viszonylag vékony, lekerekített, fokszárnyakkal. Nyéllyuka kicsi, ovális, háromszög alakú 

nyélnyúlványokkal látták el, amelyek részben sérültek. Pengéje felfelé kiemelkedő, lefelé enyhén ívelt; 

éle egyenes. 

A belső erőd feltársa során, a 18. épület pusztulási rétegéből került elő (G/1973/011). 

RUPNIK 2014, 197, Ktnr. 6, Taf. 1, 6. 

BF 93 
Keszthely, Fenékpuszta 
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71.170.51 (BM) 

H: 11,7 cm; SZ: penge 4,65 cm, fok 2,3 cm, nyél 2,4 cm; V: fok 0,6 cm, kf. 0,45-0,5 cm; M: fok 3,5 cm; 

nyly.: 1,45×2 cm; tömeg: 148 g 

Foka vastag, rövid fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, a nyélfalat háromszög alakú nyúlványokkal látták 

el, részben letörtek, hiányosak. Pengéje szimmetrikus, felül egyenes, alul erősen lefelé ívelten szélesedik 

ki. Éle félköríves, sérült. 

A belső erőd feltárása során, egy sütőkemence fölötti feltöltési rétegből került elő (E/1970/140). 

RUPNIK 2014, 197sk, Ktnr. 5, Taf. 1, 5. 

BF 94 
Balatonlelle, Rádpuszta 

13.10/515.1.4 (RRM) 

H: 10,9 cm; SZ: penge 8,8 cm, fok 2,45 cm, nyél 2,8 cm; V: fok 0,8 cm, kf. 0,5 cm; M: fok 5,45 cm, 

nyél 3,45 cm; nyly.: 1,7×2,4 cm; tömeg: 234 g 

Foka viszonylag vékony, töredékes, rövid szárnyakkal. Nyéllyuka lekerekített négyzet alakú, fala sérült, 

íves, alacsony nyúlványai lehettek. Pengéje felfelé és lefelé egyformán megtörve szélesedik ki, 

aszimmetrikus. Éle sérült, eredetileg íves lehetett. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (515. objektum). 

BF 95 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

06.2.28.03 (TGYM) 

H: 12,5 cm; SZ: penge 5,6 cm, fok 2,2 cm, nyél 2,6 cm; V: fok 1 cm, kf. 0,5-0,6 cm; M: fok 5,15 cm, 

köpű 3,5 cm; nyly.: 1,65×3,6 cm; tömeg: 266 g 

Erősen korrodált, kisméretű balta. Foka négyzetes közepes fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, 

háromszög alakú nyélnyúlványokkal látták el. Pengéje jobbra aszimmetrikus állású, felül enyhén 

emelkedik, alul ívelt. Éle sérült, félköríves lehetett. 

Késő római temető feltárása során, a 61a sír, 3. mellékleteként került elő: gyermekek kettős temetkezése, 

a fő sírban a fej mellett. 

EKE/HORVÁTH 2010, 174, 18. kép 3. 

BF 96 
Szombathely 

60.47.32 (SM) 

H: 13 cm; SZ: penge 3,7 cm, fok 2,85 cm; V: fok 1,4 cm, kf. 0,3 cm; nyly.: 2,5×3,1 cm; tömeg: 206 g 

Foka vastag, alacsony szárnyakkal, felülete domború. Nyéllyuka lekerekített négyszögletes, fala erősen 

sérült, hiányos, feltehetőleg voltak nyúlványai. Pengéje aszimmetrikus, felül enyhén emelkedő, alul 

kissé ívelt, keskeny. Éle sérült, egyenes lehetett. 

A római város területéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

BF 97 
Dunaújváros 

leltári szám nélküli (IM) 

H: 15,7 cm; SZ: penge 4,15 cm, fok 3,4 cm; V: fok 1 cm, kf. 0,3-0,4 cm; M: fok 4,1 cm; nyly.: 2,6×3,65 

cm; tömeg: 361 g 

Foka vastag, rövid fokszárnyakkal, amelyek közül a felső deformált, hiányos, a nyél felé behajlott. 

Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül egyenes, alul ívelt, 

enyhén szélesedik ki. Éle íves lehetett. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

BF 98 
Ságvár 

leltári szám nélküli (MNM)19 

H: 16,8 cm; SZ: penge 4,7 cm, fok 4 cm; V: fok 0,9 cm, kf. 0,35 cm; M: fok 2,4 cm, nyél 3,3 cm; nyly.: 

2,2×2,7 cm; tömeg: 330 g 

                                                           
19 Restaurálásról visszakerült leletek között volt, a leltári szám nem azonosítható. 
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Foka aránylag gyenge, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. 

Pengéje felül csaknem egyenes, alul egyenletesen ívelten szélesedik ki. Éle sérült, egyenes lehetett. 

A belső erőd feltárása során került elő. Pontos kontextusa bizonytalan. 

BF 99 
Sopron, Deák tér 

60.64.9 (SCM) 

H: 14,3 cm; SZ: penge 5,6 cm, fok 3,2 cm, nyél 2,5 cm; V: fok 1,2 cm; M: fok 4,15 cm; tömeg: 322 g 

Foka négyzetes, rövid fokszárnyakkal. Nyéllyuka be van szakadva, egyik oldalon fala hiányzik és a fok 

is oldalra hajlott. Pengéje felül enyhén kiemelkedő, alul jobban ívelt. Éle félköríves, erősen kopott. 

A római város területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. Szórványlelet. 

BF 100 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18168 (MC) 

H: 11,1 cm; SZ: penge 3,31 cm 

Foka vaskos, alacsony fokszárnyakkal; nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. 

Pengéje felül enyhén emelkedő, alul ívelten kiszélesedő. Éle sérült, ívelt. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

Humer 2009, 101, Kat. 272. 

BF 101 
Visegrád, Gizellamajor 

2004.28.3 (MKM) 

H: 20,1 cm; SZ: penge 4,1 cm, fok 3,5 cm, nyél 3,95 cm; V: fok 0,9 cm, kf. 0,45-0,55 cm; M: fok 5,6 

cm; nyly.: 3,2×4,1 cm; tömeg: 821 g 

Foka vastag, négyzetes, alacsony fokszárnyakkal ellátott. Nyéllyuka tojásdad, falát eredetileg íves 

nyúlványokkal látták el, ezek részben sérültek. Pengéje keskeny, felül csaknem egyenes, alul enyhén 

ívelt. Éle sérült, egyenes lehetett. 

BF 102 
Visegrád, Gizellamajor 

2004.28.4 (MKM) 

H: 20,1 cm; SZ: penge 6,25 cm, fok 4,3 cm, nyél 4,15 cm; V: fok 2 cm, kf. 0,5-0,55 cm; M: fok 4,9 cm; 

nyly.: 3×4 cm; tömeg: 916 g 

Foka vastag, négyzetes, rövid fokszárnyakkal ellátott. Nyéllyuka tojásdad, falát háromszög alakú 

nyúlványokkal látták el, amelyek ívesre koptak. Pengéje felül enyhén emelkedő, alul lefelé ívelt, vsz 

nádolták; aszimmetrikus állású. Éle enyhén ívelt, sérült. 

BF 103 
Csapiújlak 

70.81.1 (BM) 

H: 15,7 cm; SZ: penge 4,95 cm, fok 2,8 cm, nyél 3 cm; V: fok 1,1 cm, kf. 0,35 cm; M: fok 6,05 cm; 

nyly.: 2,3×2,9 cm; tömeg: 484 g 

Foka vastag, viszonylag rövid fokszárnyakkal, felülete kissé domború. Talán kalapácsként is használták. 

Nyéllyuka ovális, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje fölül egyenes, alul ívelten 

szélesedik ki. Éle sérült, enyhén ívelt. 

Darnay K. gyűjteményéből került a múzeumba, a település területén került elő, de pontos kontextusa 

bizonytalan. 

BF 104 
Balaton 

64.74.1 (RRM) 

H: 22,3 cm; SZ: penge 4,5 cm, fok 3,5 cm, nyél 4 cm; V: fok 1,55 cm, kf. 0,3-0,4 cm; M: fok 4,95 cm, 

nyél 5,6 cm; nyly.: 3,25×3,55 cm; tömeg: 884 g 
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Foka vastag, rövid de erőteljes szárnyakkal; nyéllyuka tojásdad, falát háromszög alakú nyúlványokkal 

látták el. Pengéje vaskos, felül és alul kis mértékben, egyenletesen lefelé ívelt, de alig szélesedik ki. Éle 

íves, enyhén sérült. 

A Balaton kotrása során került elő. Beszolgáltatás révén került a múzeumba. 

BF 105 
Keszthely, Fenékpuszta 

64.954.5 (BM) 

H: 23,7 cm; SZ: penge 4,25 cm, fok 3,8 cm, nyél 4,2 cm; V: fok 1,25 cm, kf. 0,4-0,5 cm; M: fok 5,3 cm; 

nyly.: 3,1×3,9 cm; tömeg: 1082 g 

Foka vastag, egyhén domború, fokszárnyakkal, amelyket talán tudatosan rövidítettek le. Nyéllyuka 

tojásdad alakú, íves nyúlványokkal látták el. Pengéje enyhén lefelé ívelt, javított, nádolt, aminek 

kiemelkedő nyomai jól láthatóak. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

RUPNIK 2014, 198, Ktnr. 11, Taf. 2, 4. 

BF 106 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.3 (BM) 

H: 11,8 cm; SZ: fok 3,8 cm; M: fok 6,8 cm, köpű 4,7 cm; nyly.: 3×3,7 cm 

Erősen hiányos pengéjű fejsze. Foka közvetlen a nyéllyuk mellett van, nagyméretű, négyszögletes, 

felületén ütések nyomaival. Nyéllyuka ovális, falát lekerekített nyúlvánnyokkal látták el. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

RUPNIK 2014, 199, Ktnr. 15, Taf. 2, 8. 

BF 107 
Keszthely, Fenékpuszta 

64.954.4 (BM) 

H: 22,9 cm; SZ: penge 6,45 cm, fok 4,1 cm; V: fok 1,5 cm, kf. 0,7-0,8 cm; M: fok 7,3 cm; nyly.: 3,1×4 

cm; tömeg: 1258 g 

Foka vastag, rövid, kissé deformált szárnyakkal. Nyéllyuka ovális, kopott, eredetileg háromszög alakú 

nyúlványokkal. Pengéje hosszú, felül ívelten kissé kiemelkedő, alul lefelé ívelt; éle egyenes, felső sarka 

hiányzik. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

RUPNIK 2014, 198, Ktnr. 10, Taf. 2, 3, Abb. 5a. 

BF 108 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.172.1 (BM) 

H: 21,6 cm; SZ: penge 5,7 cm, fok 3,95 cm, nyél 4,2 cm; V: fok 1,3 cm, kf. 0,7-0,9 cm; M: fok 7,9 cm, 

nyél 5,3 cm; nyly.: 2,65×3,3 cm; tömeg: 1227 g 

Foka vastag, alacsony fokszárnnyakkal, nagyméretű, téglalap alakú munkafelülettel. Nyéllyuka ovális, 

háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül csaknem egyenes, alul erősebben ívelt. Élénél 

részben törött. A penge felső felületén az összekovácsolás nyoma jól látható. 

A belső erőd feltársa során, az egyik kemence munkagödrének betöltéséből került elő (E/1970/163). 

RUPNIK 2013, 443, 2241/1, Taf. 6, 1; RUPNIK 2014, 198, Ktnr. 18, Taf. 2, 1. 

BF 109 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.57.34 (BM) 

H: 20 cm; SZ: penge 5 cm, fok 4,4 cm, nyél 4 cm; V: fok 1,2 cm, kf. 0,8-0,85 cm; M: fok 8,3 cm, nyél 

5 cm; nyly.: 3×3,2 cm; tömeg: 1073 g 

Foka vastag, széles, közepes fokszárnyakkal. Nyéllyuka kerek, íves nyúlványokkal látták el. Pengéje 

hosszú, nyakánál hatszög átmetszetű, felül egyenes, alul enyhén ívelt, kissé aszimmetrikus állású. Éle 

kissé ívelt, sérült. 

A belső erőd feltársa során, a 18. épület pusztulási rétegéből került elő (G/1973/011). 

RUPNIK 2014, 198, Ktnr. 12, Taf. 2, 5. 
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BF 110 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.2 (BM) 

H: 20 cm; SZ: penge 6,2 cm, fok 4,4 cm, nyél 4,3 cm; V: fok 1 cm, kf. 0,6-0,8 cm; M: fok 7,8 cm; nyly.: 

3,1×3,6 cm; tömeg: 1136 g 

Foka vastag, négyszögletes, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka kissé ovális, falát felül íves, alul 

háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje felül enyhén, alul erősebben lefelé ívelt. Éle kissé 

sérült, enyhén ívelt. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

MÜLLER 1982, 107, Kat. 373; RUPNIK 2014, 198, Ktnr. 9, Taf. 2, 2. 

BF 111 
Keszthely, Fenékpuszta 

78.178.1 (BM) 

H: 21,5 cm; SZ: penge 6,1 cm, fok 3,55 cm, nyél 3,6 cm; V: fok 1,6 cm, kf. 0,6-0,7 cm; M: fok 7,8 cm, 

nyél 5,7 cm; nyly.: 2,3×3,1 cm; tömeg: 1304 g 

Foka vastag, hosszú fokszárnyakkal, nagyméretű téglalap alakú munkafelülettel. Nyéllyuka ovális, fala 

vastag, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje hosszú, felül kissé domború, alul erősebben 

ívelt. Éle enyhén ívelt. 

A belső erőd feltársa során, az 5. számú, földbe mélyített épület betöltéséből került elő (B/1977/003). 

RUPNIK 2013, 458, 2491/1, Taf. 14,13; RUPNIK 2014, 198f, Ktnr. 13, Taf. 2, 6. 

BF 112 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.2 (BM) 

H: 21,5 cm; SZ: penge 5,4 cm 

Erősen sérült nyéllyukú fejsze. Pengéje hosszú, enyhén ívelt, egyenletesen szélesedik az él felé; éle 

finoman íves, sarkain lekerekített. Köpüjét és fokát nem lehet teljesen meghatározni, de a nyéllyuk falát 

biztosan erősítették nyúlványok. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

Müller 1982, 107, Kat. 370. 

BF 113 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.45 (BM) 

H: 18,2-21,9 cm; SZ: penge 5,3-6,5 cm, fok 3,2-5,4 cm; M: fok 4,2.-8,1 cm 

Nehéz nagyméretű példány. Müller Róbert leírása alapján íves, vagy háromszög alakú nyélnyúlvánnyal 

láthatták el. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920; MÜLLER 1982, 107, Kat. 371. 

BF 114 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.1 (BM) 

H: 18,2-21,9 cm; SZ: penge 5,3-6,5 cm, fok 3,2-4,2 cm; M: fok 5,4-8,1 cm 

Elveszett. A leírás alapján fokszárnyas, íves vagy háromszög alakú nyélnyúlvánnyal ellátott vaskos 

példány lehetett, ívelt keskeny pengével. 

Müller 1982, 107, Kat. 372. 

BF 115 
Hegymagas 

58.517.1 (BM) 

H: 20,7 cm; SZ: penge 5,8 cm, fok 4 cm; M: fok 9 cm, nyél 6 cm; nyly.: 3,1×3,5 cm 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal; nyéllyuka ovális, háromszög alakú nyúlványokkal látták el, fala 

repedt. Pengéje felül enyhén, alul erősebben lefelé ívelt, éle egyenes,kissé sérült. 
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Darnay K. gyűjteményéből került a múzeumba, az ókori Savaria területéről származik, de pontos 

kontextusa bizonytalan. 

BF 116 
Igal, Kerületi-dűlő 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 19,6 cm; SZ: penge 5,95 cm, fok 4,2 cm, nyél 4,3 cm; V: fok 1,2 cm, kf. 0,7-0,8 cm; M: fok 7,2 cm, 

nyél 5,35 cm; nyly.: 3,1-3,7 cm; tömeg: 1237 g 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka enyhén ovális, íves nyúlványokkal látták el, vastag 

fallal készült. Pengéje aszimmetrikus állású, felül ás alul egyaránt lefelé ívelt, jól látható nádolással. Éle 

csaknem egyenes. 

Beszolgáltatás útján került a múzeumba. A területen főként középkori, de igen közel római kori falusias 

telepre utaló felszíni leletek ismertek. 

BF 117 
Szombathely 

58.516.1 (BM) 

H: 21,9 cm; SZ: penge 5,9 cm, fok 4 cm; M: fok 7,2 cm; nyly.: 2,9×3,8 cm 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal; nyéllyuka ovális, háromszög alakú nyúlványokkal látták el, fala 

repedt. Pengéje felül enyhén, alul erősebben lefelé ívelt, éle egyenes,kissé sérült. 

Darnay K. gyűjteményéből került a múzeumba, az ókori Savaria területéről származik, de pontos 

kontextusa bizonytalan. 

BF 118 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 22 cm; SZ: penge 6,5 cm 

Foka vastag, négyzetes, közepes, kopott fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú 

nyúlványokkal látták el, amelyek erősen kopottak. Pengéje felül egyenes, alul enyhén ívelt. Éle sérült, 

egyenes lehetett. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 56, Taf. 1, Abb. 2. 

BF 119 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 23,6 cm; SZ: penge 7,4 cm 

Foka vastag, négyzetes, közepes fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú 

nyúlványokkal látták el. A nyak élei csapottak, emiatt nyolcszög átmetszetű. Pengéje felül egyenes, alul 

ívelten szélesedik ki, éle enyhén ívelt. 

Egy 8×20 méteres területen szétszóródott tárgyak között került elő. Feltehetőleg egy szétszántott depó 

része lehetett. 

LANG et al. 2010, 87, Taf. 25, Abb. 114. 

BF 120 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 18,9 cm, él 9,4 cm; tömeg: 1358 g 

Foka vastag, rövid fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát alacsony, íves nyúlványokkal látták el. 

Pengéje felül kissé emelkedik, alul enyhén ívelten szélesedik ki. Éle sérült, enyhén ívelt lehetett. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 31/88, Abb. 25/links. 

BF 121 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 22,9 cm, él 11 cm; tömeg: 2009 g 
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Foka vaskos, alacsony fokszárnyakkal; nyéllyuka ovális, falát alacsony, háromszög alakú 

nyúlványokkal látták el. Pengéje felül csaknem egyenes, alul ívelten kiszélesedő, aszimmetrikus állású; 

éle szintén ívelt. Egyik oldalán kovács mesterjegyre emlékeztető bemélyedés látható. 

Pollak 2006, 20, Taf. 32/89. 

BF 122 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 18,9 cm; SZ: penge 6 cm; tömeg: 1129 g 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal, enyhén sérült. Nyéllyuka ovális, falát enyhén kiemelkedő, íves 

nyúlványokkal látták el. Pengéje felül egyenes, alul ívelten kiszélesedik, nyaka hatszög átmetszetű. Éle 

ép, enyhén íves. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 53/24. 

BF 123 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 18,5 cm; SZ: penge 5,5 cm; tömeg: 1258 g 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal, enyhén sérült. Nyéllyuka ovális, falát enyhén kiemelkedő, íves 

nyúlványokkal látták el. Pengéje felül egyenes, alul ívelten kiszélesedik, nyaka hatszög átmetszetű. Éle 

ép, egyenes. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 54/25. 

BF 124 
Bad Deutsch-Altenburg 

18166 (MC) 

H: 24,1 cm; SZ: fok 4,9 cm; M: fok 9,6 cm 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták 

el. A nyakrész hatszög átmetszetű. Pengéje felül csaknem egyenes, alul ívelten kiszélesedő. Éle 

félköríves. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 377, Nr. 204, Taf. 46; KAT. CARNUNTUM 1992, 226, Nr. 9. 

BF 125 
Bruckneudorf 

leltári szám nélküli (LMB) 

H: 20,4 cm; SZ: fok 3,9 cm; M: fok 6,6 cm 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal; nyéllyuka ovális, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. A 

nyakrész hatszög átmetszetű. A penge felül egyenes, alul ívelten kiszélesedik, sarkai kopottak. Éle ívelt. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

KATALOG PETRONELL 1973, Kat. 798; POHANKA 1986, 381, Nr. 221, Taf. 48. 

BF 126 
Bad Deutsch-Altenburg 

21062 (MC) 

H: 7,2 cm; SZ: fok 3,8 cm; M: fok 8 cm 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal; nyéllyuka ovális, fala sérült, eredetileg talán háromszög alakú 

nyúlványokkal látták el. Pengéje törött, hiányzik. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 381, Nr. 223, Taf. 49. 

BF 127 
Fehérvárcsurgó, Pörösök-földje 

62.55.5 (SZIKM) 

H: 22,1 cm; SZ: penge 6,4 cm, fok 4,5 cm; M: fok 8,2 cm; nyly.: 3,2×3,6 cm 
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Foka vastag, négyzetes, nyújtott fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú 

nyúlványokkal látták el. Nyaka hatszög átmetszetű, egyenletesen vékonyodik. Pengéje felül domború, 

alul enyhén ívelten kiszélesedik. Éle íves. 

MÜLLER 1982, 74, Kat. 214. 

BF 128 
Tatabánya, 24. lh. 

2003.3.2 (TVM) 

H: 23 cm; SZ: penge 6 cm, fok 4,8 cm; M: fok 8 cm 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal, téglalap alakú munkafelülettel. Nyéllyuka ovális, háromszög 

alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje aszimmetrikus állású, felül enyhén, alul jobban, lefelé ívelten 

szélesedik ki. 

Sándor Lajos fémkeresős szólgáltatta be a római kori település helyén talált kisebb depóleletet, 

amelynek ez a példány is része lehetett. 

LÁSZLÓ 2003, 166, 2. kép 4. 

BF 129 
Szákszend, Villák 

2008.1.2 (TVM) 

H: 18 cm; SZ: penge 6,1 cm, fok 3,7 cm; V: fok 2,45 cm, kf. 0,6-0,7 cm; M: fok 9,2 cm; nyly.: 2,8×3,4 

cm 

Foka vastag, négyszögletes, hosszú fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú 

nyúlványokkal látták el. Pengéje felül enyhén, alul erősebben ívelt, szimmetrikus állású. Éle sérült, 

kopott, eredetileg talán enyhén ívelt lehetett. 

Az ún. „Villák” lelőhelyről beszolgáltatás útján a múzeumba került leletek közzé tartozik. 

LÁSZLÓ 2009, 7, 1. tábla 1.20 

BF 130 
Nagyberki, Szalacska 

8842 (RRM) 

H: 23,3 cm; SZ: penge 7,4 cm, fok 4,3 cm, nyél 4,65 cm; V: fok 1,3 cm, kf. 0,5-0,6 cm; M: fok 5,8 cm; 

nyly.: 3,6×3,7 cm; tömeg: 1323 g 

Foka vastag, rövid de erőteljes szárnyakkal; nyéllyuka kerek, falát háromszög alakú nyúlványokkal 

látták el. Pengéje vaskos, felül egyenesen enyhén emelkedő, alul kis mértékben, egyenletesen lefelé 

ívelt. Éle egyenes, enyhén sérült. 

Pontos lelő körüményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

BF 131 
Majs, Merse-dűlő 

65.17.1 (JPM) 

H: 19,4 cm; SZ: penge 6,5 cm 

Foka vastag, alacsony fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, benne a nyél maradványaival; falát háromszög 

alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje szimmetrikus állású, felül és alul egyaránt ívelten, enyhén 

szélesedik ki, kissé púpos kialakítású. Éle sérült, egyenes lehetett. 

A római temető feltárása során került elő: emberi csontok nélküli földsír (26. sír), egy részleges juh 

csontváz feküdt rajta. 

SZ. BURGER 1972, 71, 28. kép 26/1, 42. kép 6. 

BF 132 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

9366 (SZIKM) 

H: 18,3 cm; SZ: penge 5,2 cm 

A köpű fala mindkét irányban nyújtott, fokszárnyas változat. 

Az ún. I. villa területén került elő. 

                                                           
20 Az eredeti publikációban baltaként szerepel, de jellemzői alapján itt a fejsze megjelölés közelebb áll a 
valósághoz. 
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B. THOMAS 1955, XXXIV. tábla 3; MÜLLER 1982, 194, Kat. 832. 

BF 133 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.187.1 (JPM) 

H: 22 cm; SZ: penge 6 cm, fok 4,2 cm 

Csak a publikációból ismerem, a leírásból nem sok derül ki. Talán ovális nyéllyukkal, és fokszárnyakkal 

rendelkező példányról lehet szó. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (P/3b helyiség, VII blokk, a ledölt kőtömb mellett, 30-40 

cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 140, Cat. VI, Nr. 358. 

BF 134 
Nagyberki, Szalacska 

74.219.49 (RRM) 

H: 8,5 cm; SZ: penge 4,4 cm, fok 1 cm, nyél 3,3 cm; V: fok 0,9 cm, kf. 0,25-0,35 cm; nyly.: 2,75×3,8 

cm; tömeg: 92 g 

Foka négyzetes, viszonylag vastag, keskeny; nyéllyuka kerek, nagyméretű, a test körülötte ívesen 

kiszélesedik. Pengéje rövid, felül egyenes, alul enyhén lefelé megtört, rajta a kovácsolás nyomai 

láthatóak. Éle félköríves. 

Pontos lelő körüményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

BF 135 
ismeretlen lelőhely 

55.1.38 (MNM) 

H: 15,1 cm; SZ: penge 5,7 cm, fok 3,35 cm; V: fok 0,7-0,8 cm, kf. 0,6-0,7 cm; nyly.: 4,3×4,6 cm; tömeg: 

339 g 

Foka viszonylag vékony, lapított. Nyéllyuka kerek, nagyméretű, oldalra ívesen kitüremkedik. Pengéje 

felül enyhén emelkedik, alul ívelten szélesedik ki, aszimmetrikus állású; felületén kovácsolás nyoma 

látható. Éle sérült, íves lehetett. 

BF 136 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

62.28.9 (MNM) 

H: 12,6 cm; SZ: penge 3,2 cm; V: kf. 0,4 cm; M: nyél 3 cm; nyly.: 2,3×2,6 cm; tömeg: 175 g 

Nyéllyuka kerek, egyszerű. A penge egyenletesen lefelé ívelt, enyhén szélesedik ki, nádolt; éle sérült. 

A fokot a penge megnyújtásával és összekovácsolásával alakították ki. 

BF 137 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.49 (BM) 

H: 19,9 cm; SZ: penge 6,3 cm 

Egyszerű, sinvasból hajlított fejsze, külön kialakított fok nélkül. Pengéje lefelé enyhén nyújtott, éle ívelt. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép, alul bal szélen; MÜLLER 1982, 107, Kat. 379. 

BF 138 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.57.36 (BM) 

H: 11,9 cm; SZ: penge 5,8 cm 

Korrodált fejsze enyhén kiszélesedő pengéjének töredéke. Éle sérült, enyhén ívelt. 

A belső erőd feltársa során, a 18. épület pusztulási rétegéből került elő (G/1973/011). 

RUPNIK 2014, 199, Ktnr. 16, Taf. 3, 1. 

BF 139 
Tokod, Várberek 
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70.606.10 (BAM) 

H: 13 cm; SZ: penge 6,1 cm, fok 2,5 cm; tömeg: 386 g 

Korrodált, sérült balta. Csak a penge maradt meg, a nyéllyuk kezdeténél törött. Pengéje kissé 

aszimmetrikus, lefelé szélesedik, igen vastag. Éle sérült, hiányos; félköríves lehetett. 

A késő római castrum feltárása során került elő (ÉNy-i 2. torony; felső omladékból). 

BF 140 (ábra nélkül) 

Paks, Gyapa 

30727.000.002 (MNM NÖK) 

H: 11,2 cm; SZ: penge 7,85 cm; V: fok 1,25 cm; tömeg: 347 g 

Nagyméretű fejsze, mindkét irányban egyenletesen kiszélesedű pengéjének töredéke. Köpűje teljesen 

hiányzik. A törésfelületnél jól látható, hogy két rétegből kovácsolták. 

Római kori falusias telepőlés feltárása során, a nyesésből került elő. 

BF 141 
Budapest, Nagytétény 

57.25.7 (MNM) 

H: 9,4 cm; SZ: penge 5,7 cm; V: nyak 2,1 cm; tömeg: 292 g 

Foka és a nyéllyuk hiányzik, erősen korrodált. Pengéje alul és felül egyformán szélesedik ki; éle sérült, 

lekerekített. 

A római tábor és vicus feltárása során került elő (24. árok K-i része, 0-110 cm). 

BF 142 
Győrszentiván, Söprös-hegy 

83.6.2 (XJM) 

H: 10,6 cm; SZ: penge 5,7 cm, nyél 2,2 cm; V: kf. 0,25 cm; tömeg: 103 g 

Kisméretű, korrodált balta töredéke. Foka és a köpű jelentős része hiányzik. Pengéje felül erősen 

emelkedik, alul szintén ívelt. Hiányos, éle bizonytalan. 

Római kori temető feltárása során került elő. 

BF 143(ábra nélkül) 

Eisenstadt, Gölbesacker 

4178 (LMB) 

H: 15,1 cm; SZ: penge 6,5 cm, fok 3 cm 

Foka és nyéllyuka teljesen hiányzik. A penge felül egyenes, alul ívelten kiszélesedik. Éle sérült, ívelt. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

KUBITSCHEK 1926, 118; POHANKA 1986, 381, Nr. 225, Taf. 49. 

BF 144 (ábra nélkül) 

Wöllersdorf 

117 (SMWN) 

H: 15,8 cm; SZ: penge 8,3 cm, fok 3,6 cm 

Foka és nyéllyuka teljesen hiányzik. Pengéje felül egyenes, alul ívelten kiszélesedik. Éle sérült, ívelt. 

A település közelében talált depólelet részeként került elő. 

RLÖ XIX, 1949, 182; POHANKA 1986, 382, Nr. 226, Taf. 49. 

BF 145 
Környe, Kecskédi-dűlő 

2008.1.4 (TVM) 

H: 15,3 cm; SZ: penge 6 cm, nyak 3,2 cm 

Foka és a nyéllyuk jelentős része hiányzik. Pengéje szimmetrikus, felül enyhén, alul erősebben ívelt. 

Éle szintén íves. 

Egy római kori ház, feltehetőleg földbe mélyített épület helyéről került elő. Beszolgáltatás révén került 

a múzeumba. 

LÁSZLÓ 2009, 9, 3. tábla 1. 

BF 146 
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Komló, Mecsekjánosi 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 21,3 cm; SZ: penge 7,6 cm 

Foka és a nyéllyuk jelentős része hiányzik. Talán íves nyélnyúlványai lehettek. Pengéje felül enyhén 

emelkedik, alul ívelt, kiszélesedő. Éle szintén íves. 

Római villagazdaság feltárása során került elő. 

SZ. BURGER 1968, 65, VII. tábla 3. 

BF 147 (ábra nélkül) 

Ács, Vaspuszta 

leltári szám nélküli 

H: 12,2 cm; V: 2,9 cm 

A nyéllyuk és a nyélfal csekély töredéke maradt meg, formájuk bizonytalan. Pengéje felül és alul 

egyaránt lefelé ívelt, éle egyenes, feltehetőleg aszimmetrikus állású lehetett. 

A római tábor feltárása során került elő (5c árok déli rész, 110 cm). 

GABLER 1989, 203, Fig. 87, 84. 
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BI 1-8: Billogok (22. tábla) 

BI 1 

Dunaújváros 

79.8.21 (IM) 

H: 12,5 cm; SZ: 5,7 cm; M: 4 cm; tömeg: 52 g 

Három, négyszögletes átmetszetű tagból álló, egyik végén hegyesre összekalapált nyéltüskében végződő 

példány. Felirata bizonytalan, esetleg (?) V C. 

A katonai vicus feltárása során került elő (70/2 "B"). 

BI 2 
Dunaújváros 

79.47.12 (IM) 

H: 12,9 cm, nyél 8,3 cm; SZ: 5,5 cm; M: 2-2,8 cm 

Erősen korrodált, nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, szabálytalanul három ágra 

bomlik, amelyek számokban végződnek: V I I. 

A katonai vicus feltárása során került elő (2/13-17, 4. szelvény, 6. ásónyom). 

MÜLLER 1982, 64, Kat. 174. 

BI 3 
Komárom/Szőny, Bélapuszta 

K 208 (KDM) 

H: 21,6 cm, nyél 9,2 cm; SZ: 15,3 cm; M: 4,6 cm; tömeg: 120 g 

Korrodált, sérült, nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, szabálytalanul három részre 

bomlik. Mindháromn ág töredékes, a szélsők egyenesek, míg a középső enyhén íves. 

A Kállay-gyűjteményből került a múzeumba; I. tábla, római alapfalak bolygatása során került elő. 

BI 4 
Petronell 

20865 

SZ: 19,8 cm; M: 5,3-6,3 cm 

Hosszabb, négyszögletes átmeszetű nyéltüskével ellátott példány, amelyhez 4 betű csatlakozik: 

CO(hors) I A(lpinorum). 

Carnuntum polgárvárosának feltárása során, a 6. házból került elő. 

SWOBODA-MILENOVIC 1958, 52, Taf. XVI, 18; SWOBODA 1964, 104, XXVI. tábla 1; MÜLLER 1982, 

167, Kat. 719; KAT. CARNUNTUM 1992, 350, Nr. 58; HUMER 2006, 166, Nr. 554, Abb. 234. 

BI 5 
Petronell 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 20 cm 

Négyszögletes átmetszetű, rövid nyéltüske, amely két szabálytalan, íves ágra bomlik, melyek végéről a 

betűk hiányoznak. 

Carnuntum polgárvárosának feltárása során került elő. 

SWOBODA-MILENOVIC 1958, 52, Taf. XVI, 18a. 

BI 6 
Ptuj 

7563 (Joanneum, Graz) 

H: 30,1 cm; M: 4,8 cm 

Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, nem ágazik szét, hanem külön fej csatlakozik hozzá. Feje 

sérült, kéttagú lehetett; az egyik „V” betű kivehető, a másik bizonytalan. 

A római település területén végzett feltárás során került elő. 

MÜLLER 1982, 168, Kat. 728. 

BI 7 (ábra nélkül) 
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Sisak 

2577 (AMZ) 

H: 25,6 cm; M: 3 cm 

Köpűs nyelű példány, kettéágazó feje „B C” betűkben végződik. 

A Kulpa medrének kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, 372, Kat. 1645. 

BI 8 
Kővágószőlős, Kiskút 

83.150.10 (JPM) 

H: 27 cm; SZ: 0,3-1,5 cm; M: 2,5 cm 

Hosszú, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő nyéltüskéje villa alakban kettéágazik, 

amelynek végein „P” és „Q” betűk találhatóak. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (XVIII blokk, R helyiség, fekete égett foltból). 

SZ. BURGER 1985-86, 116, Fig. 102, Cat. VI, Nr. 366. 
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CC 1-163: Cecék (23-28. tábla) 

CC 1 

Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.20 (BM) 

H: 24,5 cm; V: 0,9-1 cm; tömeg: 66 g 

Jó megtartású, kerek átmetszetű, deformált példány. Fejénél párhuzamos rovátkákkal és tobozmintával 

díszített, csak nyomokban látható. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

CC 2 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.19 (BM) 

H: 30,3 cm; V: 0,9-1 cm; tömeg: 69 g 

Jó megtartású, enyhén korrodált, kerek átmetszetű. Fejénél nyomokban párhuzamos rovátkákkal és 

tobozmintával díszített. 

CC 3 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.23 (BM) 

H: 28,3 cm; V: 0,9-1 cm; tömeg: 78 g 

Jó megtartású, szép felületű, kerek átmetszetű, deformált. Fejénél párhuzamos rovátkákkal és 

tobozmintával díszített. 

CC 4 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.27 (BM) 

H: 25,4 cm; V: 0,7 cm; tömeg: 39 g 

Jó megtartású, lekerekített négyzetes átmetszetű, deformált. Fejénél párhuzamos rovátkákkal és 

tobozmintával (?) díszített, csak nyomokban látható. 

CC 5 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.46.5 (BM) 

H: 22 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 68 g 

Enyhén sérült, kerek átmetszetű. Fejénél két párhuzamos vésett vonalpár között tobozminta figyelhető 

meg. 

A belső erőd feltárása során, a 18. épületen belüli égett, törmelékes rétegből került elő (G/1973/011). 

RUPNIK 2013, 469, 3171/3, Taf. 23, 3. 

CC 6 
ismeretlen lelőhely 

55.275.48 (LDM) 

H: 21 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 80 g 

Erősen korrodált, kerek átmetszetű. Hegye hiányzik. Fején bevésett, toboz mintájú díszítés nyomai 

figyelhetőek meg. 

CC 7 
Nemesvámos, Baláca 

84.8.3 (LDM) 

H: 23,3 (25,3) cm; V: 1 cm; tömeg: 68 g 

Enyhén korrodált, kerek átmetszetű. Hegye oldalra hajlik, fején nyomokban toboz mintájú díszítés 

figyelhető meg. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 1/c szelvény). 

CC 8 
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Keszthely, Fenékpuszta 

75.68.4 (BM) 

H: 25,2 cm; V: 1 cm; tömeg: 54 g 

Korrodált felületű, egyenes, kerek átmetszetű, felső végén vésett vonalpár között tobozmintával 

díszített. 

A belső erőd feltárása során, a 4. épületen belüli hulladék gödör betöltéséből került elő (B/1969/003). 

RUPNIK 2013, 461, 2527/1, Taf. 17, 1. 

CC 9 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

62.7.1 (BM) 

H: 23,7 cm 

Jó állapotú, kihegyesedő, kerek átmetszetű. Fejénél két párhuzamos vonallal díszített. 

A késő római temető, csontvázas, női sírjában (15. sír), a kéz mellett került elő. 

SÁGI 1981, 13sk, Abb. 3, 30. 

CC 10 
Budapest, Szél utca 

54.4.322 (BTM) 

H: 14,9 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 62 g 

Korrodált, kerek átmetszetű, törött példány. Felső része hiányzik. 

A canabae területén végzett feltárás során került elő. 

CC 11 
Dunaújváros 

84.9.1 (IM) 

H: 23,2 cm; V: 0,3-0,9 cm; tömeg: 66 g 

Jó megtartású, kerek átmetszetű; szára enyhén görbült. 

A katonai vicus feltárása során került elő (73/22). 

CC 12 
Dunaújváros 

84.16.15 (IM) 

H: 19,4 cm; V: 0,3-0,8 cm; tömeg: 40 g 

Jó megtartású, kerek átmetszetű; szára enyhén görbült. 

A katonai vicus feltárása során került elő (73/34). 

CC 13 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.21 (BM) 

H: 21,3 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 49 g 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, hegyénél sérült, törött. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

CC 14 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.22 (BM) 

H: 20,2 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 69 g 

Korrodált, kerek átmetszetű, kissé deformált és hegyénél sérült. 

CC 15 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.24 (BM) 

H: 21,7 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 60 g 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, hegyénél sérült. 

CC 16 
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Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.25 (BM) 

H: 25,3 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 66 g 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes. 

CC 17 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.26 (BM) 

H: 28 cm; V: 0,8-0,9 cm; tömeg: 53 g 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, hegyénél sérült. 

CC 18 
Keszthely, Fenékpuszta 

67.8.48 (BM) 

H: 17,8 cm; V: 1 cm; tömeg: 65 g 

Jó megtartású, erős, egyenes, kerek átmetszetű. 

A belső erőd feltárása során, a 15. épület, égett feltöltési rétegéből került elő (E/1959/20). 

RUPNIK 2013, 453, 2276/47, Taf. 10, 4. 

CC 19 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.49.8 (BM) 

H: 22,6 cm; V: 1 cm; tömeg: 65 g 

Jó megtartású, deformált, kerek átmetszetű, hegye sérült. 

A belső erőd feltárása során került elő. Pontos kontextusa bizonytalan. 

CC 20 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.55.3 (BM) 

H: 21,3 cm; V: 1,3 cm; tömeg: 64 g 

Korrodált, deformált, kerek átmetszetű, hegye sérült. 

A belső erőd feltárása során került elő. Pontos kontextusa bizonytalan. 

CC 21 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.57.31 (BM) 

H: 27,4 cm; V: 1,4 cm; tömeg: 90 g 

Nagyméretű, erősen korrodált, egyenes, hiányos, kerek átmetszetű. 

A belső erőd feltárása során, 18. épületen belül, égett, törmelékes rétegből került elő (G/1973/011). 

CC 22 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.74.20 (BM) 

H: 25,6 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 89 g 

Jó megtartású, kerek átmetszetű, hegyénél törött. 

A belső erőd feltárása során került elő. Pontos kontextusa bizonytalan. 

CC 23 
Keszthely, Fenékpuszta 

86.114.69 (BM) 

H: 18,1 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 36 g 

Korrodált, kerek átmetszetű, enyhén oldalra hajló, törött. 

A belső erőd feltárása során került elő. Pontos kontextusa bizonytalan. 

CC 24 
Leányfalu 

53.1.199 (FM) 

H: 29,3 cm; V: 1 cm; tömeg: 85 g 
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Hosszú, enyhén korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegyénél kissé oldalra hajlik, díszítetlen. 

A késő római őrtorony feltárása során került elő. 

CC 25 
Leányfalu 

53.1.203 (FM) 

H: 26,3 cm; V: 1 cm; tömeg: 79 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Díszítetlen. 

CC 26 
Vértesszőlős, 092/2 

leltári szám nélküli (TVM) 

H: 25,8 cm; V: 1,1-1,2 cm; tömeg: 110 g 

Korrodált, restaurálatlan példány. Hosszú egyenes, kerek átmetszetű, díszítést nem lehet meghatározni. 

Római villagazdaság feltáráskor, a humuszolás során került elő. 

CC 27 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3012 (SCM) 

H: 20,7 (20,9) cm; V: 1,1-1,3 cm; tömeg: 60 g 

Korrodált, kerek átmetszetű, díszítetlen példány. Szára sérült, oldalra hajlik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (II. szelvény 1-2. ásónyom). 

CC 28 
Pomáz, Lugi-dűlő 

77.82.50 (FM) 

H: 20,9 cm; V: 1,1-1,2 cm; tömeg: 71 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye sérült. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (XXI. blokk). 

CC 29 
Hajmáskér, Seghegy 

55.227.34 (LDM) 

H: 21,4 (24) cm; V: 0,6 cm 

Erősen deformált, többszörösen hajlott, kerek átmetszetű, törött. 

A római villagazdaság feltárása során, szórványként került elő 

CC 30 
Nemesvámos, Baláca 

84.10.40 (LDM) 

H: 29 cm; V: 1 cm; tömeg: 113 g 

Enyhén korrodált, kerek átmetszetű. Hegye oldalra hajlik, díszítésnek nincs nyoma. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 11/a-b-11-12/a-b-12 szelvény). 

CC 31 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 28,6 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 65 g 

Jó megtartású, kerek átmetszetű, enyhén deformált szárú, viszonylag hosszú példány. 

Római kori falusias telep feltárása során került elő. 

CC 32 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 20,7 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 66 g 

Viszonylag jó megtartású, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye sérült, egy része hiányzik. Díszítésnek 

nincs nyoma. 

Római kori falusias telep feltárása során, felszíni szórványleleteként került elő (4. felület). 
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CC 33 
Balatonlelle, Rádpuszta-Romtemplom mellett 

13.9/50.10 (RRM) 

H: 24,9 cm; V: 1,1-1,3 cm; tömeg: 120 g 

Korrodált, kerek átmetszetű, kissé görbült szárú példány. Sérült felületű, a fejen nincs nyoma 

díszítésnek. 

Római kori falusias telep feltárása során került elő. 

CC 34 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.20.268 (MNM NÖK) 

H: 17 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 41 g 

Négyzetes, de sarkain lekerekített átmetszetű, enyhén hajlított. Díszítés nincs. 

Római kori falusias telep feltárása során került elő. 

CC 35 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.159.111 (MNM NÖK) 

H: 16,5 cm; V: 1 cm; tömeg: 42 g 

Erősen korrodált, talán kerek átmetszetű, kissé deformált, törött. 

CC 36 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.421.14 (MNM NÖK) 

H: 15,4 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 55 g 

Korrodált, deformált, kerek átmetszetű. Hegye sérült, díszítésnek nincs nyoma. 

CC 37 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.429.19 (MNM NÖK) 

H: 24,9 cm; V: 1,1-1,2 cm; tömeg: 90 g 

Korrodált felületű, kerek átmetszetű, enyhén oldalra hajlik. Díszítés nyoma nem látható rajta. 

CC 38 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.483.47 (MNM NÖK) 

H: 18,6 cm; V: 1,2 cm; tömeg: 70 g 

Korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye sérült. 

CC 39 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.17 (RRM) 

H: 23,2 cm; V: 1 cm; tömeg: 59 g 

Jó megtartású, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye enyhén csorbult, a fejen nincs nyoma díszítésnek, 

viszonylag vékony. 

A Fekete-gyűjteményből beszolgáltatás útján került a múzeumba. Pontos lelő körüményei 

bizonytalanok. 

CC 40 
Zamárdi 

74.273.3 (RRM) 

H: 29,8 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 87 g 

Erősen korrodált, restaurálatlan, kerek átmetszetű. Felülete sérült, fejénél nincs nyoma díszítésnek. 

Beszolgáltatás útján került a múzeumba. Pontos lelő körüményei bizonytalanok. 

CC 41 
Öskü, Bánat-puszta 

2009.8.20 (LDM) 
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H: 13,7 cm; V: 1,2 cm 

Erősen korrodált, deformált, kerek átmetszetű szárú. Szára oldalra hajlik, törött. 

Római kőépület, talán villagazdaság feltárása során került elő (C árok, 1/a szelvény). 

CC 42 
Nak 

66.70.61 (WMM) 

H: 27,5 (9,4) cm; V: 1,1-1,2 cm; tömeg: 108 g 

Erősen korrodált felületű, két darabra törött. Kerek, vagy lekerekített négyszög átmetszetű. 

Pontos kontextusa bizonytalan. Szórványlelet. 

CC 43 
Szombathely, Iseum 

leltári szám nélkül (IS) 

H: 24,9 cm; V: 0,9-1,25 cm; tömeg: 98 g 

Erősen korrodált, lekerekített négyszögletes átmetszetű, egyik vége felé hegyesedő, törött, hiányos. 

Az Iseum egyik kútjának feltárása során került elő. 

CC 44 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 23,2 cm; tömeg: 92 g 

Egyenletesen kihegyesedő, egyenes, kerek átmetszetű. Fején nem látható díszítés. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 27, Taf. 58/48. 

CC 45 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 23,9 cm 

Egyenes, egyenletesen kihegyesedő, kerek átmetszetű, feje díszítetlen. 

Felszíni leletgyűjtés során, nagyobb területen elszórtan számos egyéb vastárggyal együtt került elő. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 9, Abb. 27.21 

CC 46 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 25,6 cm 

Egyenes, egyenletesen kihegyesedő, kerek átmetszetű, feje díszítetlen. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 9, Abb. 28. 

CC 47 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 23,5 cm 

Egyenes, végénél oldalra hajló; egyenletesen kihegyesedő, kerek átmetszetű, feje díszítetlen. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 9, Abb. 29. 

CC 48 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 23,3 cm 

Egyenes, egyenletesen kihegyesedő, kerek átmetszetű, feje díszítetlen. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 9, Abb. 30. 

CC 49 

                                                           
21 A szerző eredetileg lyukasztóként közölte az itt bemutatott példányokat. 
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Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 26,8 cm 

Egyenes, egyenletesen kihegyesedő, kerek átmetszetű, feje díszítetlen. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 9, Abb. 31. 

CC 50 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 21,6 cm 

Egyenes, egyenletesen kihegyesedő, kerek átmetszetű, feje díszítetlen. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 9, Abb. 32. 

CC 51 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 22,8 cm 

Egyenes, egyenletesen kihegyesedő, kerek átmetszetű, feje négy párhuzamos bevésett vonallal díszített. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 9, Abb. 33. 

CC 52 
ismeretlen lelőhely 

55.275.49 (LDM) 

H: 22,6 cm; V: 1 cm; tömeg: 49 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Feje sérült, díszítésnek nincs nyoma. 

CC 53 
ismeretlen lelőhely 

55.275.50 (LDM) 

H: 23,2 cm; V: 0,9-1 cm; tömeg: 66 g 

Korrodált, díszítetlen, egyenes, kerek átmetszetű. 

CC 54 
Keszthely, Dobogó 

65.61.13 (BM) 

H: 22,8 cm; V: 1 cm; tömeg: 62 g 

Korrodált, kerek átmetszetű szárú, egyenletesen kihegyesedő, díszítetlen. Hegye enyhén oldalra hajlik. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (69. sír). 

SÁGI 1981, 38, Abb. 21, 10. 

CC 55 
Keszthely, Dobogó 

65.90.3 (BM) 

H: 19,5 cm; V: 1 cm; tömeg: 41 g 

Korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. Hegye törött. 

Késő római temető feltárása során került elő: fülkés női sír, jobb lábszáron, hegyével a kar felé. 

SÁGI 1981, 65, Abb. 48, 5. 

CC 56 
Keszthely, Dobogó 

65.91.5 (BM) 

H: 23,3 cm; V: 1-1,25 cm; tömeg: 61 g 

Korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. Hegye törött. 

Késő római temető feltárása során került elő:  női aknasír, jobb kézben, hegyével a térd felé. 

SÁGI 1981, 65, Abb. 49, 7. 

CC 57 
Keszthely, Dobogó 



92 
 

65.101.17 (BM) 

H: 22,8 cm; V: 0,8-0,9 cm; tömeg: 47 g 

Korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen példány. Hegye ép. 

Késő római temető feltárása során került elő: felnőtt nő, fülkesír (111. sír), rajz alapján vsz. a bal láb 

mellett. 

SÁGI 1981, 75, Abb. 57, 20. 

CC 58 
Keszthely, Dobogó 

65.101.23 (BM) 

H: 23,3 cm; V: 1,5 cm 

Kerek, hosszú, lemezből hajlított példány. Az összeillesztés vonala jól látható rajta, egyenletesen 

kihegyesedik. Hegye sérült, törött. Használattól sérült, felső része oldalra hajlik. 

Késő római temető feltárása során került elő: felnőtt nő, fülkesír (111. sír), rajz alapján vsz. a bal láb 

mellett. 

SÁGI 1981, 75, Abb. 57, 16. 

CC 59 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

65.98.4 (BM)22 

H: 14,8 (25) cm 

Erősen korrodált, elpusztult darab. Mindkét vége törött, a sírban mérhető hossza 25 cm volt. 

Késő római temető feltárása során került elő: női aknasír, bal alkar mellett, hegyével lefelé. 

SÁGI 1981, 71, Abb. 54, 12. 

CC 60 
Keszthely, Dobogó 

65.105.10 (BM) 

H: 16,5 cm; V: 0,8-0,9 cm 

Erősen korrodált, kisméretű példány. Rövid négyszögletes átmetszetű, mind a hegye, mind a feje sérült. 

Késő római temető feltárása során került elő: női fülkés sír, bal lábszáron, hegyével a térd felé. 

SÁGI 1981, 81, Abb. 61, 7. 

CC 61 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

65.58.3 (BM) 

H: 24,4 cm; V: 0,8-0,9 cm 

Jó állapotú, egyenletesen kihegyesedő, egyenes, kerek átmetszetű. Feje díszítetlen. 

Késő római temető feltárása során került elő: női fülkés sír, jobb felkarnál. 

SÁGI 1981, 35, Abb. 20, 3. 

CC 62 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

62.45.16 (BM) 

H: 21,9 cm; V: 1-1,1 cm 

Jó állapotú, egyenletesen kihegyesedő, egyenes, kerek átmetszetű. Feje díszítetlen. 

Késő római temető feltárása során került elő: női fülkés sír, két lábszár között. 

SÁGI 1981, 32, Abb. 17, 8. 

CC 63 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

62.37.4 (BM) 

H: 27,3 cm; V: 1 cm 

Jó állapotú, egyenletesen kihegyesedő, egyenes, kerek átmetszetű. Feje díszítetlen. 

Késő római temető feltárása során került elő: női aknasír, a két térd között, hegyével a medence felé. 

                                                           
22 A leltári szám és a publikációban hivatkozott hely azonosítása kérdéses. 
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SÁGI 1981, 24, Abb. 8, 4. 

CC 64 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

62.12.2 (BM) 

H: 23,3 cm 

Jó állapotú, egyenletesen kihegyesedő, egyenes, kerek átmetszetű. Feje díszítetlen. 

Késő római temető feltárása során került elő: női aknasír, bal bokánál hegyével felfelé. 

SÁGI 1981, 14, Abb. 4, 9. 

CC 65 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 30 cm 

Korrodált, üregesre hajlított, kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő. 

Késő római temető feltárása során került elő: női aknasír, jobb lábszár mellett hegyével a térd felé. 

SÁGI 1981, 11, Abb. 2, 23. 

CC 66 
Keszthely, Úsztató 

70.243.9 (BM) 

H: 20,5 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 45 g 

Korrodált felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. Hegye törött. 

Késő római temető feltárása során került elő: 5. sír. 

CC 67 
Keszthely, Úsztató 

70.243.10 (BM) 

H: 24,8 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 52 g 

Korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. 

Késő római temető feltárása során került elő: 5. sír. 

CC 68 (ábra nélkül) 

Keszthely, Úsztató 

70.251.2 (BM) 

méret nélkül 

Elveszett, csak a leltárkönyvből tudunk a létezéséről. Feltehetőleg megsemmisült. 

Késő római temető feltárása során került elő: 

CC 69 
Keszthely, Úsztató 

70.255.13 (BM) 

H: 18,1 (26,4) cm; V: 1 cm 

Erősen korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. 

részben megsemmisült, eredeti hossz 26,4 cm 

Késő római temető feltárása során került elő: 17. sír. 

CC 70 
Keszthely, Úsztató 

70.260.10 (BM) 

H: 24,8 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 59 g 

Korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. 

Késő római temető feltárása során került elő: 22. sír. 

CC 71 
Keszthely, Úsztató 

70.262.5 (BM) 

H: min 20 cm; V: 1 cm 
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Korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. Két össze nem illő töredék. 

Késő római temető feltárása során került elő: 24. sír. 

CC 72 
Keszthely, Úsztató 

70.264.25 (BM) 

H: 18,9 cm; V: 0,85 cm 

Korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. Hegye előtt törött. 

Késő római temető feltárása során került elő: 26. sír. 

CC 73 
Keszthely, Úsztató 

70.265.11 (BM) 

H: 23,5 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 67 g 

Korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. 

Késő római temető feltárása során került elő: 27. sír. 

CC 74 
Keszthely, Úsztató 

70.266.3 (BM) 

H: min 21 cm; V: 0,85 cm 

Korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. Két össze nem illő töredék. 

Késő római temető feltárása során került elő: 28. sír. 

CC 75 
Keszthely, Úsztató 

70.270.12 (BM) 

H: min 24,9 cm; V: 1 cm 

Korrodált, sérült felületű, egyenes, kerek átmetszetű, díszítetlen. Két össze nem illő töredék. 

Késő római temető feltárása során került elő: 32. sír. 

CC 76 
Keszthely 

79.197.2 (BM) 

H: 22,9 cm; V: 0,7-0,8 cm; tömeg: 33 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye sérült. 

Késő római temető feltárása során került elő: 3. sír. 

CC 77 
Keszthely 

79.198.10 (BM) 

H: 23,7 cm; V: 0,95 cm; tömeg: 57 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye sérült. 

Késő római temető feltárása során került elő: 4. sír. 

CC 78 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

66.58.5 (RRM) 

H: 17 cm; V: 1,6 cm 

Kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő, felső részén nem volt díszítés. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sírból kidobott tárgyak közzé tartozik. 

SZ. BURGER 1979, 20, Taf. 1, 5. 

CC 79 
Somogyszil 

66.64.5 (RRM) 

H: 21,4 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 60 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye enyhén csorbult, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 
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Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Sen.), két lábszár között (8. sír). 

SZ. BURGER 1979, 22, Taf. 2, 5. 

CC 80 
Somogyszil 

66.76.14 (RRM) 

H: 26,2 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 74 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye enyhén csorbult, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Inf. II), bal lábszáron keresztben (25. sír). 

SZ. BURGER 1979, 26, Taf. 4, 7, Taf. 40, 1. 

CC 81 
Somogyszil 

66.77.1 (RRM) 

H: 24,8 cm; V: 0,95-1,05 cm; tömeg: 70 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye enyhén csorbult, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Iuv.), jobb lábszáron keresztben (26. sír). 

SZ. BURGER 1979, 26, Taf. 5, 1, Taf. 40, 3. 

CC 82 
Somogyszil 

66.82.6 (RRM) 

H: 21,7 cm; V: 1 cm; tömeg: 59 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye kissé oldalra hajlik, sérült, a fejen nincs nyoma 

díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Ad.), jobb lábszáron keresztben; éremmel (31. sír). 

SZ. BURGER 1979, 28, Taf. 5, 5, Taf. 40, 5. 

CC 83 
Somogyszil 

66.85.21 (RRM) 

H: 20,1 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 53 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Törött, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: gyermek (Inf. II), a két lábszáron keresztbe fektetve (34. 

sír). 

SZ. BURGER 1979, 29, Taf. 6, 12. 

CC 84 
Somogyszil 

66.86.1 (RRM) 

H: 25,9 cm; V: 0,9-1 cm; tömeg: 62 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye enyhén csorbult, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Sen.), két lábszáron keresztben (35. sír). 

SZ. BURGER 1979, 29, Taf. 7, 1, Taf. 40, 7. 

CC 85 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

66.87.2 (RRM) 

méret nélkül 

Erősen korrodált, egyenes, kerek, de négyzetesbe hajló átmetszetű. Hegyénél törött, sérült, a fejen nincs 

nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Ad.), két lábszáron keresztben (37. sír). 

SZ. BURGER 1979, 29, Taf. 7, 2. 

CC 86 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

66.88.19 (RRM) 



96 
 

méret nélkül 

Enyhén korrodált, kerek átmetszetű, egyenes példány. Hegye ép, felülete néholsérült, a fejen nincs 

nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír, két lábfejen keresztben (38. sír). 

SZ. BURGER 1979, 31, Taf. 8, 6. 

CC 87 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

66.93.3 (RRM) 

H: 29 cm; V: 1 cm 

Enyhén korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye ép, felülete néhol sérült, a fejen nincs nyoma 

díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Mat.), két combcsonton keresztben (43. sír). 

SZ. BURGER 1979, 32, Taf. 10, 3. 

CC 88 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

66.95.3 (RRM) 

H: 25 cm; V: 0,9 cm 

Kerek, átmetszetű, korrodált és több darabra törött példány. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír, jobb lábszár mellett, a külső oldalán (46. sír). 

SZ. BURGER 1979, 33, Taf. 10, 3. 

CC 89 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

66.98.23 (RRM) 

H: 11,5 (17) cm; V: 0,6-0,7 cm 

Talán erősen korrodált példány szárának töredékei. Metszete bizonytalan. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Mat.), a két lábszáron keresztben (52. sír). 

SZ. BURGER 1979, 34, Taf. 11, 8. 

CC 90 
Somogyszil 

66.105.4 (RRM) 

H: 21,6 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 62 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Törött, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Ad.), bal lábszáron keresztben (61. sír). 

SZ. BURGER 1979, 36, Taf. 12, 4. 

CC 91 
Somogyszil 

68.1.9 (RRM) 

H: 23 cm; V: 1,3 cm; tömeg: 84 g 

Erősen korrodált, kerek átmetszetű példány töredékei. 

Késő római temető feltárása során került elő: gyermek (Inf. II), jobb lábszáron keresztben (69. sír). 

SZ. BURGER 1979, 39, Taf. 13, 15. 

CC 92 
Somogyszil 

68.3.5 (RRM) 

H: 19,6 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 61 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Törött, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Sen.), bal lábszáron keresztben (71. sír). 

SZ. BURGER 1979, 40, Taf. 14, 9. 

CC 93 (ábra nélkül) 

Somogyszil 
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68.9.4 (RRM) 

H: 16 cm; V: 1,1-1,4 cm 

Erősen töredékes példány (már az előkerüléskor is). Kerek átmetszetű, egyenletesen hegysedik ki. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Ad.), jobb lábszáron keresztben (80. sír). 

SZ. BURGER 1979, 42, Taf. 15, 2. 

CC 94 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

68.22.6 (RRM) 

H: 19,5 cm; V: 0,8 cm 

Erősen sérült, korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Ad.), jobb lábszár mellett (94. sír). 

SZ. BURGER 1979, 47, Taf. 18, 1. 

CC 95 
Somogyszil 

68.30.4 (RRM) 

H: 26 cm; V: 1,1-1,2 cm; tömeg: 92 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegyénél törött, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: gyermek (Inf. II), a bal lábfej előtt (102. sír). 

SZ. BURGER 1979, 50, Taf. 19, 8. 

CC 96 
Somogyszil 

68.53.10 (RRM) 

H: 27,8 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 77 g 

Erősen korrodált, kerek (?) átmetszetű, egyenes. Hegyénél törött, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi sír (Mat.), a jobb lábszár mellett, a külső oldalon (130. 

sír) 

SZ. BURGER 1979, 55sk, Taf. 22, 5. 

CC 97 
Somogyszil 

72.8.12 (RRM) 

H: 26 cm; V: 1,2 cm; tömeg: 60 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Hegyénél törött, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Ad.), a két lábszáron keresztben (141. sír). 

SZ. BURGER 1979, 58, Taf. 24, 1. 

CC 98 
Somogyszil 

72.10.5 (RRM) 

H: 30,9 cm; V: 1-1,2 cm; tömeg: 109 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek (?) átmetszetű. Hegyénél törött, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Ad.), a jobb lábszáron keresztben (143. sír). 

SZ. BURGER 1979, 59, Taf. 24, 6. 

CC 99 
Somogyszil 

72.14.4 (RRM) 

H: 24,4 cm; V: 0,9-1 cm; tömeg: 61 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű. Törött, sérült felületű, a fejen nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Ad.), a két lábszáron keresztben (148. sír). 

SZ. BURGER 1979, 61, Taf. 25, 8, Taf. 40, 9. 

CC 100 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 
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91.2.3 (WMM) 

H: 24,5 cm; V: 0,7-0,9 cm 

Négyszögletes átmetszetű, kihegyesedő példány. Kérdéses. 

Késő római temető feltárása során került elő: női földsír (1. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 48, I. tábla 1/1 

CC 101 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

91.8.6 (WMM) 

H: 14,1 cm; V: 0,2-0,7 cm 

Rövid, kerek átmetszetű töredék. Kérdéses. 

Késő római temető feltárása során került elő: fiatal lány földsírja, a két lábszár között volt (13. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 50, II. tábla 13/4. 

CC 102 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

91.14.3 (WMM) 

H: 25 cm; V: 1,4 cm 

Kerek átmetszetű, erősen korrodált, hosszú, egyenletesen kihegyesedő. Hegye törött. 

Késő római temető feltárása során került elő: női földsír (22. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 51, III. tábla 22/3. 

CC 103 
Bátaszék, Kövesd 

91.36.1 (WMM) 

H: 23,8 cm; V: 0,3-1 cm; tömeg: 71 g 

Jó állapotú, egyenes, kerek átmetszetű. Hegye kissé deformált, díszítés nincs rajta. 

Késő római temető feltárása során került elő: bolygatott női földsír (56. sír) 

V. PÉTERFI 1993, 57, V. tábla 56/1. 

CC 104 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

91.51.8 (WMM) 

H: 22 cm; V: 0,6 cm 

Erősen korrodált, négyszögletes átmetszetű, kihegyesedő példány. Kérdéses. 

Késő római temető feltárása során került elő: koporsós, bolygatott női sír, a két lábszáron keresztben 

(76. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 62, X. tábla 76/1. 

CC 105 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

91.53.4 (WMM) 

H: 20 cm; V: 0,6-0,8 cm 

Erősen korrodált, négyszögletes átmetszetű, kihegyesedő példány. Hegye törött. Kérdéses. 

Késő római temető feltárása során került elő: bolygatott női földsír, boka tájon (82. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 63, XI. tábla 82/1. 

CC 106 
Bátaszék, Kövesd 

91.65.13 (WMM)23 

H: 22,4 cm; V: 0,3-1 cm; tömeg: 55 g 

Erősen korrodált felületű, egyenes, kerek átmetszetű. 

Késő római temető feltárása során került elő: gyermek földsír, jobb bokánál keresztben (101. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 67, XIV. tábla 101/11. 

                                                           
23 V. Péterfi Zs. négyszögletes átmetszetűnek írja le és pontatlan leltári számmal közölte ezt a példányt. 
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CC 107 
Bátaszék, Kövesd 

91.66.8 (WMM) 

H: 23,9 cm; V: 0,5-1,1 cm; tömeg: 41 g 

Erősen korrodált, emiatt jórészt elvékonyodott, eredetileg vsz. kerek átmetszetű. 

Késő római temető feltárása során került elő: bolygatott női földsír, jobb lábszár külső oldalán rajta a 

szálleverőn (102. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 68, XIV. tábla 102/1. 

CC 108 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

leltári szám nélküli (WMM) 

méret nélkül 

Elveszett, nincs leírás. 

Késő római temető feltárása során került elő: bolygatott női földsír, bal bokán (109. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 69. 

CC 109 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

leltári szám nélküli (WMM) 

méret nélkül 

Elveszett, nincs leírás. 

Késő római temető feltárása során került elő: női földsír, a jobb lábszár külső oldalán 

V. PÉTERFI 1993, 52. 

CC 110 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

91.69.3 (WMM) 

H: 10,1 cm; V: 0,9-1,2 cm 

Erősen korrodált, négyszögletes átmetszetű töredék. Kérdéses. 

Késő római temető feltárása során került elő: női földsír, jobb bokán (111. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 69, XV. tábla 111/2. 

CC 111 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

leltári szám nélküli (WMM) 

méret nélkül 

Elveszett, nincs leírás. 

Késő római temető feltárása során került elő: bolygatott női földsír, jobb lábszár alatt (125. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 72. 

CC 112 
Bátaszék, Kövesd 

91.94.9 (WMM) 

H: 24,1 cm; V: 0,5-1,2 cm; tömeg: 76 g 

Erősen korrodált felületű, egyenes, kerek átmetszetű. 

Késő római temető feltárása során került elő: koporsós női sír, a bal lábszáron keresztben (149. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 77, XXI. tábla 149/1. 

CC 113 
Bátaszék, Kövesd 

92.2.5 (WMM) 

H: 21,9 cm; V: 0,6-1 cm; tömeg: 66 g 

Erősen korrodált felületű, egyenes kerek átmetszetű. Hegye törött. 

Késő római temető feltárása során került elő: női földsír, bal combcsont külső oldalán (153. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 78, XXII. tábla 153/1. 
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CC 114 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

91.45.8 (WMM) 

H: 19,4 cm; V: 0,7-1,2 cm 

Négyszögletes átmetszetű, hegyesedő, erősen korrodált tárgy. Hegye törött. Kérdéses. 

Késő római temető feltárása során került elő: női földsír, a jobb térd belső oldala mellett (69. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 60, IX. tábla 69/9. 

CC 115 
Zengővárkony, II. temető 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 30 cm 

Kerek átmetszetű, két darabra törött, hajlított szárú, erősen korrodált példány. 

Késő római temető feltárása során került elő: maturus nő, fej felett (5. sír). 

DOMBAY 1957, 200, IX. tábla 21. 

CC 116 
Zengővárkony, II. temető 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 24 cm 

Kerek átmetszetű, egyenes, egyenletesen kihegyesedik, díszítetlen. 

Késő római temető feltárása során került elő:fiatal nő, bal lábszár külső oldalán (8. sír). 

DOMBAY 1957, 203, XII. tábla 21. 

CC 117 
Zengővárkony, II. temető 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 25 cm; V: 1,1 cm 

Egyedi kialakítású. Kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő, felső részén egy szakaszon üreges 

kialakítású, lemezből hajlított, és felül lezárt példány. Fala sérült, hiányos. 

Késő római temető feltárása során került elő: kettős sír, nő és egy 1-2 éves gyermek egymással 

szembefordított csontváza, a nő két lábszára között (12. sír). 

DOMBAY 1957, 209sk, XVIII. tábla 12. 

CC 118 
Zengővárkony, II. temető 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 21,5 cm 

Kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő, felső részén lemezből hajlított, és felül lezárt lehetett. 

Felső részén körbefutó vájattal díszített. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír, a jobb jábfej mellett a külső oldalon (14. sír). 

DOMBAY 1957, 211sk, XVIII. tábla 1, XXVII. tábla 1. 

CC 119 
Fazekasboda, 80. házszám (Iskolakert mellett) 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 25,5 cm 

Kerek átmetszetű, enyhén oldalra hajlított, egyenletesen kihegyesedő példány. 

Késő római temető feltárása során került elő: bolygatott kettős sír, 1-1,5 éves gyermek és nő, utóbbi bal 

lábszára mellett (3. sír). 

DOMBAY 1957, 218, XXII. tábla 7. 

CC 120 
Szentlászló, Szentegyed-puszta 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 25,2 cm 

Erősen korrodált, kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő példány. 
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Késő római temető feltárása során került elő: a bal alsó lábszár mellett, neme bizonytalan, a csontok 

elkallódtak (4. sír). 

DOMBAY 1957, 230, XXIX. tábla 14. 

CC 121 (ábra nélkül) 

Szentlászló, Szentegyed-puszta 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 25,5 cm 

Erősen korrodált, kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő példány. 

Késő római temető feltárása során került elő: jobb lábszáron keresztben fektetve, hegyével a koponya 

felé, csontok rossz állapotban, kérdéses nemű (5. sír). 

DOMBAY 1957, 232, XXX. tábla 9. 

CC 122 
Balatonfüred, Laki-dűlő 

63.360.10 (LDM) 

H: 28,5 cm; V: 1 cm; tömeg: 91 g 

Korrodált, kerek átmetszetű. Szára kissé oldalra hajlik, fején nincs nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő. 

CC 123 
Tihany, Sajkod 

81.19.8 (LDM) 

H: 22,2 cm; V: 0,8-0,9 cm; tömeg: 51 g 

Erősen korrodált, egyenes, kerek átmetszetű példány. Szára deformált, hegye sérült, a fejen nincs nyoma 

díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: Szegély u. falazott sírok (2. sír). 

CC 124 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

06.2.26.25 (TGYM) 

H: 25,4 cm; V: 1,25-1,3 cm; tömeg: 80 g 

Enyhén korrodált, kerek átmetszetű. Fején nem maradt nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: padkás sír, leány gyermek, a jobb lábszár mellett (59. sír/ 

13. melléklet). 

EKE/HORVÁTH 2010, 173, 17. kép 13. 

CC 125 
Adorjánháza, Ady Endre utca 22 

73.3.6 (LDM) 

H: 21,3 cm; V: 0,9-1 cm; tömeg: 50 g 

Erősen korrodált felületű, egyenes, kerek átmetszetű. Díszítetlen. 

Földmunkák során bolygatott, késő római sírból került elő. 

CC 126 
Nemesvámos, Baláca 

2004.1.580 (LDM) 

H: 22,3 (23,6) cm; V: 1,2 cm; tömeg: 90 g 

Enyhén korrodált, kerek átmetszetű, egyenes. Hegye sérült, a fején nincs nyoma díszítésnek. 

Csontvázas, női földsírból, a bal lábfejnél elhelyezett tálka alól került elő (XVII. Épület 49/M, 2. sír). 

CSIRKE 2004, 238, 8/1, 9/1 ábra. 

CC 127 (ábra nélkül) 

Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

06.2.25.10 (TGYM) 

H: 18, 4 és 2,6 cm; V: 0,7-1,1 cm 
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Enyhén korrodált, lekerekített négyszög, majd kerek átmetszetű. Három darabra törött. Fején nem 

maradt nyoma díszítésnek. 

Késő római temető feltárása során került elő: rönk-koporsós temetkezés, lábfejek végénél, tál alatt (58. 

sír/ 10. melléklet). 

EKE/HORVÁTH 2010, 171, 15. kép 16. 

CC 128 (ábra nélkül) 

Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

06.2.15.06 (TGYM) 

H: 23,4 cm; V: 0,6-1,3 cm 

Enyhén korrodált, kerek átmetszetű; szára enyhén oldalra hajlik. 

Késő római temető feltárása során került elő: koporsós, női temetkezés, a bal lábfejen (41. sír/ 7. 

melléklet). 

EKE/HORVÁTH 2010, 166, 11. kép 7. 

CC 129 (ábra nélkül) 

Balatonberény, Béke utca 21. 

leltári szám nélküli 

H: 28,8 cm; V: 1,9 cm 

Erősen töredéke, mindkét vége felé hegyesedő, kerek átmetszetű. 

Csontvázas, falazott téglasír mellékleteként, a jobb lábszár külső oldalán került elő. Az éremmellékletek 

316-320 közzé keltezik a temetkezést. 

SÁGI 1973, 290, LXIX. tábla 9. 

CC 130 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 28,3 (32) cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen. 

Az erőd déli fele előtt feltárt temető, csontvázas, női sírjából (2000/112. sír); a jobblábszár külső oldalán 

került elő. Az éremmellékletek 341-346 közöttiek. 

MÜLLER 2009, 43, 1. kép 112; MÜLLER 2010, 140sk, Taf. 94, 9. 

CC 131 (ábra nélkül) 

Bogád, Kossuth Lajos u. 69. 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 28,2 cm; V: 1,1 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen. 

Csontvázas földsír (11. sír), a bal lábszár külső oldalán került elő. 

SZ. BURGER 1963, 117sk, 24. kép 11/5, X. tábla 13. 

CC 132 (ábra nélkül) 

Bogád, Kossuth Lajos u. 69. 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 22,2 cm; V: 1,1 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, alsó harmadában oldalra görbült, díszítetlen. 

Csontvázas földsír (13. sír), a bal lábszár külső oldalán került elő. 

SZ. BURGER 1963, 118sk, 25. kép 8, X. tábla 8. 

CC 133 (ábra nélkül) 

Bogád, Kossuth Lajos u. 69. 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 14 cm; V: 1,1 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, törött, díszítetlen. 

Csontvázas férfi, földsír (20. sír), a bal lábszár külső oldalán, hegyével felfelé került elő. 

SZ. BURGER 1963, 122, 27. kép 20/5, XI. tábla 6. 
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CC 134 (ábra nélkül) 

Halimba 

leltári szám nélküli 

H: 25,5 cm; V: 1,3 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen. Hegye hiányzik. 

Csontvázas női, földsír (15. sír), a két lábfejen keresztbe fektetve került elő. 

SZ. BURGER 1968, 90, 46. ábra 15/5, 49. ábra 2. 

CC 135 (ábra nélkül) 

Tolna, Mözs-Kakasdomb 

77.88.6.1 (WMM) 

H: 11,5 és 2,8 (19-20) cm; V: 1,2 cm 

Korrodált, két darabra törött, négyszögletes átmetszetű példány. 

Csontvázas, női földsír (9. sír), a gödör keleti sarkában lévő beásási foltból, ládikamaradványok közül 

került elő. 

GAÁL 1979, 34, 7. kép 3, 18. kép 1. 

CC 136 (ábra nélkül) 

Majs, Merse-dűlő 

66.16.5 (JPM) 

H: 21,4 cm; V: 1,1 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen. 

Csontvázas, női földsír (45. sír), a jobb lábfejen került elő. 

SZ. BURGER 1972, 75, 33. kép 45/7, 45. kép 10. 

CC 137 (ábra nélkül) 

Szomor, Somodorpuszta 

1906.2.61 (MNM) 

H: 14 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen töredék. Elveszett. 

Csontvázas sír (26. sír). 

SZ. BURGER 1974, 87, 5. kép 26/61. 

CC 138 (ábra nélkül) 

Szomor, Somodorpuszta 

1906.2.68 (MNM) 

H: 29 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen. Elveszett. 

Csontvázas sír (31. sír). 

SZ. BURGER 1974, 88, 6. kép 31/68. 

CC 139 (ábra nélkül) 

Szomor, Somodorpuszta 

1906.2.83 (MNM) 

H: 23,5 cm; V: 0,8 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen, töredék. Elveszett. 

Csontvázas sír (34. sír). 

SZ. BURGER 1974, 88, 6. kép 34/83, 18. kép 3. 

CC 140 (ábra nélkül) 

Szomor, Somodorpuszta 

1906.2.109 A (MNM) 

H: 22 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen, töredék. Elveszett. 

Csontvázas sír (46. sír). 

SZ. BURGER 1974, 89, 8. kép 46/109 A. 
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CC 141 (ábra nélkül) 

Szomor, Somodorpuszta 

1906.2.120 (MNM) 

H: 27,5 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen, töredék. Elveszett. 

Csontvázas sír (51. sír). 

SZ. BURGER 1974, 90, 9. kép 51/120. 

CC 142 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 18,5 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen, törött. 

Csontvázas, férfi sírjából (1980/12/9 sír). 

MÜLLER 2010, 102sk, Taf. 76,2. 

CC 143 (ábra nélkül) 

Esztergom, Bánom 

95.47.6 (BAM) 

H: 18,5 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen, törött. 

A késő római temető feltárása során került elő: csontvázas női sír (40. sír), a bal lábfej közelében. 

H. KELEMEN 2008, 21, 9. tábla 41/5. 

CC 144 (ábra nélkül) 

Esztergom, Bánom 

95.191.3 (BAM) 

H: 16,5 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen, törött. 

A késő római temető feltárása során került elő: kőkamra, csontvázas gyermek sír (242. sír), a bal sípcsont 

közelében. 

H. KELEMEN 2008, 56, 56. tábla 242/2. 

CC 145 (ábra nélkül) 

Esztergom, Bánom 

95.191.5 (BAM) 

H: 16 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű, egyenes, díszítetlen, törött. 

A késő római temető feltárása során került elő: kőkamra, csontvázas gyermek sír (242. sír), a bal sípcsont 

közelében. 

H. KELEMEN 2008, 56, 56. tábla 242/3. 

CC 146 (ábra nélkül) 

Tác, Margittelep 

leltári szám nélküli 

méret nélkül 

Csak a publikáció említése alapján ismert, pontos adatai bizonytalanok. 

A késő római temető feltárása során került elő: női sír, láb közeléből, egy szálleverővel együtt. 

PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 18. 

CC 147 (ábra nélkül) 

Bölcske 

leltári szám nélküli 

méret nélkül 

Csak a publikáció említése alapján ismert, pontos adatai bizonytalanok. 

A késő római temető feltárása során került elő. 

B. VÁGÓ/BÓNA 1976, 182, 7. jegyzet. 
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CC 148 (ábra nélkül) 

Fadd 

leltári szám nélküli 

méret nélkül 

Csak a publikáció említése alapján ismert, pontos adatai bizonytalanok. 

A késő római temető feltárása során került elő. 

B. VÁGÓ/BÓNA 1976, 182, 7. jegyzet 

CC 149 (ábra nélkül) 

Feked 

leltári szám nélküli 

méret nélkül 

Csak a publikáció említése alapján ismert, pontos adatai bizonytalanok. 

A késő római temető feltárása során került elő. 

SZ. BURGER 1968, 94. 

CC 150 (ábra nélkül) 

Gödrekeresztúr 

leltári szám nélküli 

méret nélkül 

Csak a publikáció említése alapján ismert, pontos adatai bizonytalanok. 

A késő római temető feltárása során került elő. 

SZ. BURGER 1968, 94. 

CC 151-152 (ábra nélkül) 

Tótvázsony 

leltári szám nélküli 

H: 29 cm, 19,9 cm 

Mindkettő kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő. 

A késő római temetőrészlet feltárása során, női sír mellékleteként kerültek elő. 

KUZSINSZKY 1920, 162; SÁGI 1960, 204, Abb. 18, 6-7. 

CC 153 (ábra nélkül) 

Gerényes 

leltári szám nélküli 

méret nélkül 

Csak a publikáció említése alapján ismert, pontos adatai bizonytalanok. 

A késő római sírból került elő (?). 

WOSINSKY 1896 

CC 154 (ábra nélkül) 

Lengyel 

leltári szám nélküli 

H: 26 cm 

Kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő példány. 

A késő római sírból került elő (?). 

WOSINSKY 1896, 783, CLXXXIII. tábla. 

CC 155(ábra nélkül) 

Karmacs 

leltári szám nélküli 

H: 12,2 cm 

Erősen korrodált, kerek átmetszetű, törött példány. 

A késő római temető feltárása során került elő (1. sír). 

SÁGI 1960, 218sk, Taf. XCIII, 1. 

CC 156 (ábra nélkül) 
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Keszthely, Halászrét (BM) 

leltári szám nélküli 

H: 25,6 cm 

Erősen korrodált példány. Felső része üreges kialakítású, kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő. 

A késő római temető feltárása során, női sír mellékleteként került elő (1. sír). 

SÁGI 1960, 190, Abb. 3, 9. 

CC 157-162 (ábra nélkül) 

Keszthely, Vásártér 

58.10.113-118 (BM) 

H: 26 cm, 25,5 cm, 25,5 cm, 25,2 cm, 25,2 cm, 19 cm 

Erősen korrodált példányok. Kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedőek. Az egyik felső részén 

bordákkal és párhuzamos hullámvonallal díszített. 

A késő római temető feltárása során, női sír mellékleteként kerültek elő (16. sír). 

SÁGI 1960, 201, Abb. 15, 5-10. 

CC 163 (ábra nélkül) 

Keszthely, Halászrét (BM) 

leltári szám nélküli 

H: 23,2 cm 

Enyhén korrodált, kerek átmetszetű. Hegye oldalra hajlik, fején nyomokban toboz mintájú díszítés 

figyelhető meg. 

A késő római temetkezés feltárása során került elő. 

SÁGI 1960, 194, Abb. 3, 16. 
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CS 1-38: Csoroszlyák (29-33. tábla) 

CS 1 

Rábapordány 

2005.2.1 (XJM) 

H: 66 cm, él 18,1 cm; SZ: penge 5,2 cm, nyél 2,9 cm; V: penge 2,5 cm, nyél 7,5 cm; tömeg: 4351 g 

Nyele igen rövid, lapított, trapéz alakban kiszélesedik, egyenletesen megy át a pengébe. Pengéje hosszú, 

szimmetrikus átmetszetű; foka íves; éle sérült, kopott, közel egyenes, a nyéllel tompaszöget zár be. A 

penge oldalán a kovácsolás nyoma látható. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 51, 1. tábla 5. 

CS 2 
Rábapordány 

2005.2.2 (XJM) 

H: 64,5 cm, él 16,4 cm; SZ: penge 6,05 cm, nyél 2,6 cm; V: penge 2,8 cm, nyél 7,05 cm; tömeg: 3922 

g 

Nyele igen rövid, lapított, trapéz alakban kiszélesedik, egyenletesen megy át a pengébe. Pengéje hosszú, 

szimmetrikus átmetszetű; foka íves; éle sérült, kopott, közel egyenes, a nyéllel tompaszöget zár be. A 

penge oldalán a kovácsolás nyoma látható. 

LÁSZLÓ 2007, 51, 1. tábla 4. 

CS 3 
Rábapordány 

2005.2.3 (XJM) 

H: 59,5 cm, él 15,5 cm; SZ: penge 6 cm, nyél 2,8 cm; V: penge 2,1 cm, nyél 7,5 cm; tömeg: 3522 g 

Nyele igen rövid, lapított, trapéz alakban kiszélesedik, egyenletesen megy át a pengébe. Pengéje hosszú, 

szimmetrikus átmetszetű; foka íves; éle sérült, csak rövid szakaszon élezett, kopott, közel egyenes, a 

nyéllel tompaszöget zár be. A penge oldalán a kovácsolás nyoma látható. 

LÁSZLÓ 2007, 51, 1. tábla 1. 

CS 4 
Rábapordány 

2005.2.4 (XJM) 

H: 60,2 cm, él 14,8 cm; SZ: penge 5,8 cm, nyél 3 cm; V: penge 2,4 cm, nyél 6,55 cm; tömeg: 3408 g 

Nyele igen rövid, lapított, trapéz alakban kiszélesedik, egyenletesen megy át a pengébe. Pengéje hosszú, 

szimmetrikus átmetszetű; foka íves; éle sérült, csak rövid szakaszon élezett, közel egyenes, a nyéllel 

tompaszöget zár be. A penge felső részén a kovácsolás nyoma látható. 

LÁSZLÓ 2007, 51, 1. tábla 2. 

CS 5 
Rábapordány 

2005.2.5 (XJM) 

H: 60,4 cm, él 19,5 cm; SZ: penge 5,9 cm, nyél 2,9 cm; V: penge 2,6 cm, nyél 6,45 cm; tömeg: 3975 g 

Nyele igen rövid, lapított, trapéz alakban kiszélesedik, egyenletesen megy át a pengébe. Pengéje hosszú, 

szimmetrikus átmetszetű; foka íves; éle sérült, csak rövid szakaszon élezett, közel egyenes, a nyéllel 

tompaszöget zár be. A penge felső részén és a nyélen kovácsolás nyoma látható. 

LÁSZLÓ 2007, 51, 1. tábla 3. 

CS 6 
ismeretlen lelőhely 

61.107.C (MNM)24 

H: 56 cm, él 21,9 cm; SZ: penge 6,7 cm, nyél 5,4-1 cm; V: penge 2,05 cm, nyél 5,6 cm 

                                                           
24 Az MNM középkori gyűjteményébe sorolták be, de egyértelműen római kori csoroszlyáról van szó. 
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Nyele a teljes hossz fele, trapéz alakban kiszélesedik, keresztben lapított. Pengéje hosszú, szimmetrikus 

átmetszetű; foka íves; éle sérült, közel egyenes, a nyéllel enyhe tompaszöget zár be. 

MÜLLER 1982, 394, Kat. 1772. 

CS 7 
Szentgyörgyhegy 

leltári szám nélküli (BM)25 

H: 37 cm; az MRT alapján: H: 30,6 cm, él 16,2 cm; SZ: nyél 1,3 cm; V: nyél 5,4 cm 

Nyele keresztben lapított, trapéz alakban kiszélesedik, egyenletesen megy át a pengébe. Pengéje 

szimmetrikus átmetszetű; foka íves, éle közel egyenes, a nyéllel tompaszöget zár be. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

DARNAY 1904, 196, 1. kép; MRT 3, 202, 60. kép 5-6; BALASSA 1972, 34. kép a; BALASSA 1973, 136, 

46. kép a; MÜLLER 1982, 373, Kat. 1648 és 1668; HENNING 1987, 149, Kat. 510, Taf. 33/3. 

CS 8 (ábra nélkül) 

Unec pri Rakek 

2642 (NMSL) 

H: 53 cm, él 31 cm; SZ: nyél 1,2 cm; V: nyél 6,5 cm 

Nyele lapított, trapéz alakban kiszélesedik, egyenletesen megy át a pengébe, keresztben lapított. Pengéje 

hosszú, szimmetrikus átmetszetű; foka íves, éle közel egyenes, a nyéllel tompaszöget zár be. 

Egy kisebb depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 1982, 307, Kat. 1346. 

CS 9 
Tatabánya, 24. lelőhely 

2003.3.4 (TVM) 

H: 71,5 cm, él 20 cm; SZ: penge 7 cm, nyél 4,2-3,4 cm 

Nyele négyszögletes átmetszetű, hosszú. Pengéje kissé sérült, szimmetrikus átmetszetű; foka a hegyénél 

ívelt, éle erősen kopott, eredetileg a nyéllel hegyesszöget zárt be. 

Római lelőhelyen fémkeresős kutatás során talált, majd beszolgáltatott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2003, 166, 2. kép 2.26 

CS 10 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 65 cm, él 19 cm; SZ: penge 5,6 cm, nyél 3,8 cm; V: nyél 3 cm; tömeg: 4340 g 

Nyele négyszög átmetszetű, változó méretű, elől lekerekített. A penge tompa, foka egyenetlen, éle 

kopottabb, lekerekített, a nyéllel hegyesszöget zár be. A szár végén kalapácsnyomok, az oldalán és a 

penge fok felöli részén kovácsolás nyomok figyelhetőek meg. 

A település határában, egy Kr. u. 4. századi telep helyén elrejtett depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 2012, 168, 3. kép 1. 

CS 11 
Vonyarcvashegy, Mandulás utca 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 66,3 cm, él 10 cm; SZ: penge 5,1 cm, nyél 3,2 cm; V: nyél 3 cm 

Nyele csaknem négyzet átmetszetű, erősen kopott. Pengéje rövid, háromszögletes kialakítású; foka 

lefelé enyhén ívelt, éle egyenes, a nyéllel hegyesszöget zár be. 

                                                           
25 A tárgy elveszett, így csak a publikációk jelentenek kiindulási alapot, ám ezek alapján egy elég zavaros helyzet 
bontakozik ki, amelyet már Müller R. igyekezett helyretenni. Darnay K. közölte a Szentgyörgyhegy tövében talált 
darabot 37 cm-es hosszúsággal. Az MRT szintén bemutat egy teljesen azonos típusú és arányú ekevasat, de a 
szövegben nem emlékezik meg róla. Balassa I. a lelőhelyet helyesen adja meg műveiben, de 1972-es ábráján egy 
badacsonyi példánnyal felcserélve teszi közzé. Mivel a tárgy(ak) nincsenek meg, feltehetőleg az MRT adata hibás 
és csak egyetlen csoroszlyáról van szó. 
26 Az általam végzett kutatáskor a múzeum költöztetése miatt nem volt elérhető, ezért adatait László J. 
publikációja alapján közlöm. 
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Modern vízvezeték árkának ásásakor, római kőépület környékéről került elő. 

BALASSA 1973, 130, 172 jegyzet; MÜLLER 1982, 220sk, Kat. 988; HENNING 1987, 152, Kat. 568. 

 

CS 12 
Bad Deutsch-Altenburg 

18158 (MC)27 

H: 66,5 cm; SZ: penge 5,9 cm; V: nyél 3 cm 

Nyele hosszú, csaknem négyzet átmetszetű. Pengéje szimmetrikus átmetszetű; foka egyenletesen lefelé 

ívelt, éle kopott, szintén íves, a nyéllel hegyesszöget zár be. 

A legiotábor retenturájának XIV. épületéből került elő. 

GROLLER 1902, 106, Taf. IX, 9; POHANKA 1986, 342, Taf. 8, Nr. 27; KAT. CARNUNTUM 1992, 222, Nr. 

50. 

CS 13 
Schandorf 

223 (LMB) 

H: 64 cm, él 19 cm; SZ: penge 6,4 cm, nyél 3,5 cm; V: nyél 3 cm 

Nyele négyszögletes átmetszetű, a végéhez közel 1,2 cm átmérőjű, kerek lyuk található. Pengéje 

háromszögletű, viszonylag hosszú; foka a vége előtt lefelé ívelt, éle egyenes, a nyéllel hegyesszöget zár 

be. 

Egy 2. század elejéig fennálló bennszülött telep helyén szántás közben talált depólelet részeként került 

elő. 

BARB 1937, 74-76, 1. kép; SCHMIDT 1956, 228; BALASSA 1971, 425, 54. j.; BALASSA 1973, 39. kép b; 

MÜLLER 1982, 299f, Kat. 1317; POHANKA 1986, 39, Taf. 8, Nr. 25; HENNING 1987, 145, Kat. 462, Taf. 

32/9. 

CS 14 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 57,3 cm, él 16,3 cm; SZ: penge 5,6 cm, nyél 3,2 cm; V: penge 1,8 cm, nyél 2,15 cm; tömeg: 2343 g 

Erősen korrodált példány. Nyele négyszögletes, enyhén álló téglalap átmetszetű. Pengéje 

háromszögletes; foka lefelé ívelt, éle egyenes, a nyéllel hegyesszöget zár be, deformált. Hegye sérült. 

Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg egyben kiásott depólelet része lehetett. Kontextusa 

bizonytalan. 

CS 15 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 60,6 cm, él 16,4 cm; SZ: penge 5,9 cm, nyél 3,5 cm; V: penge 1,95 cm, nyél 2,2 cm; tömeg: 2733 g 

Erősen korrodált példány. Nyele négyszögletes, enyhén álló téglalap átmetszetű. Pengéje 

háromszögletes; foka lefelé ívelt, éle egyenes, a nyéllel hegyesszöget zár be, deformált. 

Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg egyben kiásott depólelet része lehetett. Kontextusa 

bizonytalan. 

CS 16 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.12 (BM) 

H: 57,8 cm, él 15,6 cm; SZ: penge 4,8 cm, nyél 2,9 cm; V: penge 1,8 cm, nyél 2,2 cm; tömeg: 1996 g 

Nyele négyszögletes átmetszetű, vége kissé deformált. Pengéje sérült, viszonylag rövid, szimmetrikus 

átmetszetű; foka a végén enyhén ívelt, éle kopott, a nyéllel hegyesszöget zár be. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép bal szélső; MÜLLER 1982, 111, Kat. 402. 

                                                           
27 A leltári szám elírva, a helyes szám vsz. 18185. 



116 
 

CS 17 
Keszthely, Fenékpuszta 

64.949.20 (BM) 

H: 59,8 cm, él 17,7 cm; SZ: penge 6,1 cm, nyél 3,3 cm; V: nyél 3 cm; tömeg: 3344 g 

Nyele négyszögletes átmetszetű, oldalai kopottak. A penge viszonylag rövid, szimmetrikus átmetszetű. 

Foka egyenletesen ívelt, éle egyenes, sérült; a nyéllel hegyesszöget zár be. Hegye kopott. 

A belső erőd területén 1959-ben végzett feltárás során, az egyik gabonás verem betöltéséből került elő. 

MÜLLER 1982, 112, Kat. 405. 

CS 18 
Gy.firátót, Pogánytelek 

2000.82.2 (LDM) 

H: 66,6 cm, él 19,5 cm; SZ: penge 7,1 cm, nyél 3,9 (4,5) cm; V: nyél 2,9 cm; tömeg: 4039 g 

Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű. Pengéje szimmetrikus átmetszetű, háromszögletes; foka lefelé 

enyhén ívelt, éle sérült, egyenes, a nyéllel hegyesszöget zár be. Hegye kopott. 

A római villagazdaság területén talált depólelet részeként került elő. 

PALÁGYI 2000, 22, 6. ábra, 7. ábra 5. 

CS 19 
Keszthely, Fenékpuszta 

84.17.1 (BM) 

H: 73,4 cm, él 23,5 cm; SZ: penge 5,7 cm, nyél 3,1 cm; V: nyél 2,2 cm; tömeg: 2799 g 

Nyele négyszögletes átmetszetű, kopott. Pengéje sérült, szimmetrikus átmetszetű; foka lefelé 

egyenletesen ívelt, éle erősen kopott, eredetileg a nyéllel hegyesszöget zárhatott be. Hegye hiányzik. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. A Festetics-család gyűjteményéből került át. 

CS 20 
ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 65,9 cm, él 26,2 cm; SZ: penge 7,1 cm, nyél 3,6 cm; V: nyél 2,7 cm 

Vaskos, két darabból kovácsolt példány. Nyelének keresztmetszete jellegzetesen római. A hosszúság 

harmadát teszi ki a háromszög alakú penge. Foka enyhén lefelé ívelt 

BALASSA 1972, 373, 33. kép c; MÜLLER 1982, 112, Kat. 406.28 

CS 21 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.11 (BM) 

H: 73,2 cm, él 26,8 cm; SZ: penge 6,6 cm, nyél 3,5 cm; V: nyél 2,5 cm; tömeg: 3510 g 

Nyele négyszögletes átmetszetű, enyhén kopott. Pengéje aránylag keskeny, szimmetrikus; foka ívelt, éle 

egyenes, csaknem párhuzamos a nyéllel. Hegye kopott. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép balról a második; MÜLLER 1982, 111, Kat. 401. 

CS 22 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.10 (BM) 

H: 67 cm, él 24,1 cm; SZ: penge 7,3 cm, nyél 3,7 cm; V: nyél 2,3 cm; tömeg: 3159 g 

Nyele négyszögletes átmetszetű, végén törött, élei kopottak. A penge szimmetrikus, háromszög alakú. 

Foka enyhén lefelé ívelt, éle egyenes; a nyéllel hegyesszöget zár be. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

                                                           
28 Bizonytalan eredetű eszköz, Balassa I. Fenékpusztáról származóként közli, de ennek egyéb helyen nincs nyoma. 
Müller R. bemutatta a leltári szám nélküli csoroszlyát, de jelen kutatáskor már nem sikerült azonosítani a múzeum 
gyűjteményében. 
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KUZSINSZKY 1920, 83. kép jobb szélső; MÜLLER 1982, 111, Kat. 403. 

CS 23 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.105 (BM) 

H: 68,5 cm, él 16,4 cm; SZ: penge 6,3 cm, nyél 3,2 cm; V: nyél 2,4 cm 

Nyele négyszögletes átmetszetű, kissé egyenetlen oldalú. Pengéje viszonylag rövid, foka a hegy előtt 

ívelt, éle egyenes, a nyéllel hegyesszöget zár be. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép jobbról a második; BALASSA 1971, 6. kép b; BALASSA 1972, 373, 33. kép 

a; MÜLLER 1982, 111, Kat. 400.29 

CS 24 
Eisenstadt, Gölbesäcker 

SW 4687 (LMB) 

H: 66,7 (51) cm, él 23,4 cm; SZ: penge 6 cm, nyél 4,2 cm; V: nyél 3 cm30 

Nyele hosszú, csaknem négyzet átmetszetű. Pengéje szimmetrikus átmetszetű; foka egyenletesen lefelé 

ívelt, éle kopott, egyenes, a nyéllel hegyesszöget zár be. Hegye deformált, oldalra hajlik. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Feltehetőleg a római villagazdaság kutatása során került elő. 

KUBITSCHEK 1926, 117, 4. tábla, 4. kép 687; THOMAS 1964, CIV. tábla 7; MÜLLER 1982, 69, Kat. 196; 

POHANKA 1986, 40, Taf. 8, Nr. 26. 

CS 25 
Fonyód 

21/1897.10 (MNM) 

H: 62 cm, él 22 cm; SZ: penge 6,4 cm, nyél 3,7 cm; V: nyél 3,1 cm 

Nyele csaknem négyzet átmetszetű. Pengéje enyhén szögletes kialakítású; foka a hegy előtt lefelé 

csapott, éle egyenes, a nyéllel csaknem párhuzamos. 

Feltehetőleg egy római villagazdaság bolygatása során került elő. 

MÜLLER 1982, 76, Kat. 222; HENNING 1987, 124, Kat. 163. 

CS 26 
ismeretlen lelőhely 

6252 (LMB) 

H: 65,8 cm, él 23,9 cm; SZ: penge 6,25 cm, nyél 4,2 cm; V: nyél 3,4 cm 

Nyele csaknem négyzet átmetszetű. Pengéje enyhén szögletes kialakítású; foka a hegy előtt lefelé 

csapott, éle egyenes, a nyéllel csaknem párhuzamos. 

MÜLLER 1982, 394, Kat. 1773. 

CS 27 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 58,4 cm, él 19,5 cm; SZ: penge 4,3 cm, nyél 2,5 cm; V: nyél 1,5 cm; tömeg: 1312 g 

Nyele négyszögletes átmetszetű, hosszú. Pengéje sérült, szimmetrikus átmetszetű, a fokkal együtt 

enyhén lefelé ívelt. Éle töredezett, a nyéllel enyhe tompaszöget zár be. 

Az 1984-ben talált depólelet részeként került elő. 

CS 28 
ismeretlen lelőhely 

58.241.C (MNM) 

H: 34,7 cm, él 11,5 cm; SZ: penge 4 cm, nyél 2,7 cm; V: nyél 1,7 cm 

Nyele hosszú, csaknem négyzet átmetszetű. Pengéje szimmetrikus átmetszetű; foka egyenletesen lefelé 

ívelt, éle kopott, egyenes, a nyéllel közel párhuzamos. Hegye deformált, oldalra hajlik. 

                                                           
29 A Müller R. által bemutatott tárgy kutatásomkor már nem volt meg a múzeum gyűjteményében. 
30 Müller R. és R. Pohanka jelentősen eltérő hosszúságot adnak meg. Feltehetőleg elírásról lehet szó. 
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Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 394, Kat. 1776. 

CS 29 
ismeretlen lelőhely 

G 846 (SAM) 

H: 50,5 cm 

Nyele négyszögletes átmetszetű. Pengéje erősen lefelé hajlik; foka egyenletesen ívelt, éle sérült, kopott, 

eredetileg csaknem párhuzamos lehetett a nyéllel. 

Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

Szórványlelet Vas megye területéről. 

BALASSA 1973, 137, 47. kép 4; MÜLLER 1982, 394, Kat. 1774. 

CS 30 
Keszthely, Fenékpuszta 

69.106.1 (BM) 

H: 41,2 cm, él 14,2 cm; SZ: penge 5 cm, nyél 3,3 cm; V: penge 1,8 cm, nyél 2,3 cm; tömeg: 1596 g 

Nyele rövid, négyszögletes átmetszetű, feltehetőleg törött. A penge foka lefelé ívelt, szimmetrikus 

átmetszetű. Éle egyenes, sérült, a nyéllel tompaszöget zár be. Két darabból készülhetett, vagy javították, 

amelynek nyomai jól láthatóak. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

BALASSA 1971, 7. kép a; BALASSA 1972, 373, 35. kép b; BALASSA 1973, 136, 47.kép 1; MÜLLER 1982, 

111sk, Kat. 404.31 

CS 31 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.34 (WMM) 

H: 44,4 cm, él 24,6 cm; SZ: penge 7 cm, nyél 4 cm; V: penge 2,75 cm, nyél 2,5 cm; tömeg: 2441 g 

Nyele igen rövid, négyszögletes átmetszetű, végén törött. Pengéje széles, szimmetrikus átmetszetű; foka 

egyenletesen lefelé ívelt, éle egyenes, sérült; a nyéllel tompaszöget zár be. Éle kopott. 

A Duna medrének kotrása során talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1996, 194, XI. tábla 1. 

CS 32 
ismeretlen lelőhely 

55.275.450 (LDM) 

H 52,7 cm, él 35,9 cm; SZ: penge 11,4 cm, nyél 5,25 cm; V: nyél 2,55 cm; tömeg: 4237 g 

Nyele igen rövid, négyszögletes átmetszetű, végén a pereme erősen kitüremkedett. Pengéje széles, 

szimmetrikus átmetszetű; foka egyenletesen lefelé ívelt, éle egyenes, majd a végénél szintén ívelt; a 

nyéllel csaknem párhuzamos. Éle kopott. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet Veszprém megye területéről. 

BALASSA 1972, 33. kép d, 36. kép b; BALASSA 1973, 137, 47. kép 3; MÜLLER 1982, 394, Kat. 1771. 

CS 33 (ábra nélkül) 

Vinkovci 

2026 (AMZ) 

H: 50,5 cm, él 12 cm; SZ: nyél 2,3 cm; V: nyél 1,4 cm 

A penge közelében a nyél hátsó részén kampó helyezkedik el. Foka előre alig ívelt, az él visszatört. 

Nyele négyzethez közel álló téglalap átmetszetű. 

A római városból, vagy annak környékéről került elő. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

Szórványlelet. 

BRATANIĆ 1954, 279sk, 11. kép a; MÜLLER 1982, 383, Kat. 1690. 

CS 34 (ábra nélkül) 

                                                           
31 A Balassa Iván más tárgyalt közölt ezen a leltári számon. A keveredéshez lásd: MÜLLER 1982, 623, 380. jegyzet. 
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Vinkovci 

leltári szám nélküli (AMZ) 

H: 48,5 cm, él 16,9 cm; SZ: nyél 2,6 cm; V: nyél 1,8 cm 

A penge közelében a nyél hátsó részén kampó helyezkedik el. Foka előre alig ívelt, az él visszatört. 

Nyele négyzethez közel álló téglalap átmetszetű. 

A római városból, vagy annak környékéről került elő. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

Szórványlelet. 

BRATANIĆ 1954, 279sk, 11. kép b; MÜLLER 1982, 383, Kat. 1691. 

CS 35 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

1648 (RRM) 

H: 56,7 cm 

Nyele hosszú, csaknem négyzet átmetszetű. Pengéje háromszögletes kialakítású; foka lefelé enyhén 

ívelt, éle enyhén íves, a nyéllel hegyesszöget zár be. 

BALASSA 1973, 347, 110. kép e; MÜLLER 1982, 394, Kat. 1775.32 

CS 36 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli 

H: 73,5 cm, él 23,4 cm; SZ: penge 5,7 cm, nyél 2,7 cm; V: 2,2 cm 

Nagyméretű, hegyénél törött példány. Pengéjének éle jobban ívelődik, mint a foka. Nyele négyszöghöz 

közeli téglalap átmetszetű. 

MÜLLER 1982, 125, Kat. 472. 

CS 37 (ábra nélkül) 

Káptalanfa 

leltári szám nélküli 

A tárgy elveszett, méretei leírása nem áll rendelkezésre. Darnay K. említése alapján ismerjük. 

DARNAY 1904, 197; MÜLLER 1982, 346, Kat. 1519. 

CS 38 (ábra nélkül) 

Sisak 

leltári szám nélküli (AMZ) 

H: min. 69 cm 

Nyele keskeny, alsó harmadának hátán egy kampó található. 

Az antik Siscia közelében, a Kulpa medrének kotrása során került elő. 

BRATANIĆ 1954, 279sk, 11. kép e; MÜLLER 1982, 369, Kat. 1632. 

  

                                                           
32 A tárgy elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. Balassa Iván néprajzi darabnak tartotta, de 
minden bizonnyal római kori csoroszlyáról van szó. 
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CSK 1-4: Csákányok (34. tábla) 

CSK 1 

ismeretlen lelőhely 

10.1951.27 (MNM) 

H: 30,3 cm; SZ: penge 3,9-7,3 cm, nyél 6,1 cm; V: 1,7-2,3 cm; M: 4,6 cm; nyly. 3,75×4 cm; tömeg: 

1879 g 

Nyéllyuka kerek, vastag fala lefelé enyhén nyújtott. Egyik oldalán széles, lekerekített sarkú, vastag 

penge található, másikon nyolcszög átmetszetű, élein csapott enyhén lefelé ívelt hegy. 

CSK 2 

Visegrád, Kőbánya 

61.2.20.7 (MKM) 

H: 49,2 cm; SZ: penge 7,3 cm, nyél 5,6 cm; V: kf. 0,5-0,6 cm; M: 4,9 cm; nyly. 4,5×4,9 cm; tömeg: 

1243 g 

Nyéllyuka kerek, fala felül enyhén, alul erősebben, ívelten megnyújtott. Pengéje egyenletesen lefelé 

ívelt, kiszélesedő. Éle sérült, egyenes lehetett. Foka négyszögletes átmetszetű, lefelé ívelt, kihegyesedő. 

A nyélfal alsó részén két oldalt egy-egy szöglyuk található. 

A római őrtorony feltárása során került elő. 

CSK 3 

Budaörs, Lagermax 

2003.15.10 (FM) 

H: 24,8 cm; SZ: penge 8,2 cm, nyél 2 cm; M: 4 cm 

Nyéllyuka enyhén ovális, fala sérült, de mindkét oldalán enyhén nyújtott. Pengéje lefelé ívelt, erősen 

kiszélesedő; éle sérült, ívelt lehetett. Foka szintén lefelé hajlított, négyszögletes átmetszetű, 

kihegyesedő. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 553, 2. kép 6, 3. kép. 

CSK 4 

Ptuj 

leltári szám nélkül 

H: 23 cm 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Pengéje kiszélesedő; éle sérült, ívelt. Foka 

négyszögletes átmetszetű, kihegyesedő. 

A római város feltárása során került elő. 

MIKL-CURK 1976, 37, Nr. 2429, Taf. XXXII, 11. 
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D 1-51: Dolabrae (35-38. tábla) 

D 1 

Ciganlija 

389 (MGB) 

H: 47 cm; SZ: balta 12 cm, csákány 1,8 cm 

Nyéllyuka ovális, falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge rövidebb, felül egyenes, 

alul erősen kiszélesedő, éle enyhén ívelt. A csákány penge hosszú, alig szélesedik ki, lefelé enyhén 

megtört; éle egyenes.  

Beszolgáltatás útján került a múzeumba, előkerülésének körülményei bizonytalanok. 

MÜLLER 1982, 29, Kat. 14. 

D 2 
Sisak 

2590 (AMZ) 

H: 40 cm; SZ: balta 10,5 cm, csákány 2,2 cm 

Nyéllyuka ovális, falát kopott, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge felül egyenes, 

alul megtört, pengéje viszonylag széles; éle egyenes, kopott. A csákány penge alig szélesedik ki, enyhén 

lefelé ívelt. 

A Kulpa medrének kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, 370sk, Kat. 1638; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 12, Nr. 51. 

D 3 
Sisak 

3018 (AMZ) 

H: 39,8 cm; SZ: balta 10,2 cm, csákány 1,8 cm 

Nyéllyuka ovális, falát kopott, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge felül egyenes, 

alul megtört, pengéje viszonylag széles; éle egyenes, hiányos. A csákány penge alig szélesedik ki, lefelé 

megtört. 

MÜLLER 1982, 370sk, Kat. 1639; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 12, Nr. 51. 

D 4 
Bad Deutsch-Altenburg 

18161 (MC) 

H: 37,9 (36,5) cm; SZ: balta 18,5 cm, csákány 5,6 cm 

Nyéllyuka ovális, falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge felül emelkedik, alul erősen 

ívelten, jelentősen kiszélesedik; éle egyenes. A csákány penge rövid, enyhén szélesedik ki, lefelé 

megtört, éle egyenes. 

A legiotábor feltárása során került elő. 

POHANKA 1986, 352, Nr. 81, Taf. 22; KAT. CARNUNTUM 1992, 227, Nr. 13, 224. jobb oldali kép; 

HUMER 2009, 99, Kat. 265.33 

D 5 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (magángyűjtemény) 

H: 34,7 cm; SZ: balta 11,2 cm 

Nyéllyuka ovális, falát kopott, eredetileg téglalap alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge felül és 

alul egyaránt ívelten szélesedik ki, sarkain kopott, éle szintén enyhén íves. A csákány penge aránylag 

rövid, enyhén lefelé megtört. 

Carnuntum területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

                                                           
33 A leltári szám kérdéses, R. Pohanka 18161-es számon közölte, legalább egy másik dolabrával együtt. Ezzel 
szemben a két újabb publikációban már 18162 alatt szerepel ugyanez a példány. Az irodalmi adatok alapján nem 
dönthető el, hogy melyik változat a helyes, és az sem zárható ki, hogy ugyanazon a leltári számon több hasonló 
szerszámot is rögzítettek. 
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HUMER 2009, 99, Kat. 266. 

D 6 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18161 (MC)34 

H: 60,5 cm; SZ: balta 17,1 cm 

Nyéllyuka ovális, falát alacsony, téglalap alakú nyúlványokkal látták el. A baltatag felül egyenes, alul 

ívelten, erősen kiszélesedő, enyhén íves élű. A csákány penge vastag, egyenletesen ívelt, alig 

kiszélesedő. 

Carnuntum területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 227, Nr. 12, 224. bal oldali kép. 

D 7 
Komárom, Szőny 

K 878/a (KDM) 

H: 32,4 (33,7) cm; SZ: balta 19,6 cm, csákány 7,2 cm, nyél 4,2 cm; V: kf. 0,72 cm; M: nyél 4,2 cm; 

nyly.: 2,75×3,48 cm; tömeg: 1294 g 

Nyéllyuka enyhén ovális, falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge felül csaknem 

egyenes, alul erősen kiszélesedő, szimmetrikus állású; éle egyenes. A csákány penge aránylag rövid, 

enyhén szélesedik ki; éle sérült, egyenes lehetett. 

A Kállay-gyűjtemény részeként jutott a múzeum gyűjteményébe. Az úgynevezett „Remiz” helyén, 

feltehetőleg egy hamvasztásos sírból került elő. 

LÁSZLÓ 2011b, 138, 3. kép 1. 

D 8 
Budapest, Szél utca 23. 

30276 (BTM) 

H: 32,6 cm; SZ: balta 12,6 cm, csákány 7,6 cm, nyél 3,8 cm; V: kf. 0,3-0,45 cm; M: nyél 3,1 cm; nyly.: 

3×3,9 cm; tömeg: 655 g 

Nyéllyuka ovális, a balta felé félköríves kitüremkedéssel. Falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el, 

de ezek egy kivétellel teljesen lekoptak. A balta penge felül egyenes, alul erősen ívelt. A csákány penge 

egyenletesen kiszélesedő, enyhén lefelé ívelt. 

A katonaváros egyik épületében talált ácseszközlelet részeként került elő. 

NAGY 1937, 159, 2. kép 2. 

D 9 
ismeretlen lelőhely 

2409 (NMSR) 

H: 39 cm 

Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge aránylag rövid, 

szimmetrikus, felül egyenes, alul ívelt. A csákány penge egyenletesen, alig szélesedik ki, erősen lefelé 

megtört, éle egyenes. 

MÜLLER 1982, 399, Kat. 1837. 

D 10 
Komárom, Szőny 

60.5.1 (MNM) 

H: 52,6 cm; SZ: balta 13,55 cm, csákány 3,4 cm, nyél 4,55 cm; V: kf. 0,8 cm; M: nyél 4,7 cm; nyly.: 

3,2×3,5 cm; tömeg: 1953 g 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. A balta penge erősen kiszélesedik, enyhén lefelé 

ívelt; éle hiányos, enyhén ívelt. A csákány penge keskeny, lapos vége lekerekített. A nyéllyukban a fa 

nyél csekély maradványaival. 

A Petrovics-gyűjteményből beszolgáltatás útján jutott a múzeumba. Pontos előkerülési körülményei 

bizonytalanok. 

                                                           
34 A leltári számmal kapcsolatos ellentmondásokhoz lásd az előző lábjegyzetet. 
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D 11 
Bad Deutsch-Altenburg 

18152 (MC) 

H: 74,4 cm; SZ: balta 18,9 cm, csákány 4,9 cm 

Nyéllyuka ovális, falát felül, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge felül egyenes, alul 

erősen ívelten szélesedik ki; éle enyhén ívelt. A csákány penge nem szélesedik ki jobban, egyenletesen 

lefelé ívelt, éle egyenes. 

A legiotábor feltárása során került elő. 

POHANKA 1986, 352, Nr. 82, Taf. 20. 

D 12 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20951 (MC) 

H: 47 cm; SZ: penge 13,4 cm 

Nyéllyuka ovális, falát alig kiemelkedő, íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül enyhén 

emelkedik, alul ívelten, erősen kiszélesedik, hiányos; éle íves lehetett. A csákánytag enyhén lefelé ívelt, 

csak kis mértékben szélesedik ki. 

Carnuntum területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

HUMER 2009, 99, Kat. 264. 

D 13 
Ivánc 

9.1931.5 (MNM) 

H: 39,3 cm; SZ: balta 6,2 cm, csákány 6,8 cm, nyél 4,6 cm; V: kf.: 0,9-1 cm; M: nyél 4,6 cm; nyly.: 

2,8×4 cm 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test enyhén, csúcsosan kiszélesedik. A balta penge felül egyenes, lefelé 

alig ívelt; éle egyenes. A csákány penge lefelé ívelt, egyenletesen kiszélesedő; éle íves. 

A múzeum állandó kiállításába volt beépítve, emiatt a dokumentáció hiányos. Pontos előkerülési 

körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 344, Kat. 1507; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 12, Nr. 49. 

D 14 
Vinkovci 

2008 (AMZ) 

H: 24,7 cm; SZ: balta 6,3 cm, csákány 3 cm 

Nyéllyuka ovális. A balta penge felül egyenes, alul ívelt; éle szintén enyhén ívelt. A csákány penge 

enyhén lefelé ívelt, a nyéllel azonos szélességű; éle egyenes. 

A római város területéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 383, Kat. 1695; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 12, Nr. 52. 

D 15 
Nagybodolya 

40949 (NHM) 

H: 16,3 cm; SZ: balta 3,5 cm, csákány 2,6 cm 

Nyéllyuka ovális, fala az egyik oldalon szétnyílt. A balta penge keskeny, felül egyenes, alul kissé ívelt; 

éle szintén enyhén ívelt. A csákány penge egyenletesen kiszélesedő, kopott, hiányos. 

Pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 355, Kat. 1568; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 12, Nr. 50. 

D 16 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.7 (TVM) 

H: 27,1 cm; SZ: balta 4,95 cm, csákány 6,375 cm, nyél 3,9 cm; V: kf. 0,7 cm; M: nyél 2,65 cm; nyly.: 

2,8×3,6 cm; tömeg: 805 g 

Nyéllyuka ovális, falai vastagok. A balta penge felül egyenes, alul enyhén ívelt kiszélesedik; éle sérült, 

egyenes. A csákány penge lefelé ívelt, egyenletesen kiszélesedik; éle sérült kissé íves lehetett. 
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Római kőépületek közelében fémkeresővel talált, feltehetőleg szétszántott depólelet részeként került 

elő. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 2. tábla 5. 

D 17 
Őcsény, Soványtelek 

94.33.1 (WMM) 

H: 20,5 cm; SZ: balta 2,4 cm, csákány 4,7 cm; V: 1,7-2 cm 

Erősen korrodált, a nyéllyuknál két darabra törött. Nyéllyuka ovális lehetett, talán íves nyúlványokkal 

látták el. A balta penge keskeny, éle egyenes, szimmetrikus állású. A csákány penge enyhén lefelé ívelt, 

kiszélesedő; éle sérült, ívelt lehetett.  

Késő római őrtorony feltárása során került elő (3. szemétgödör) 

V. PÉTERFI 1999, 173, X. tábla 2. 

D 18 
Őcsény, Soványtelek 

94.33.2 (WMM) 

H: 9,1 cm; SZ: csákány 5 cm; V: 0,65-2,2 cm 

Erősen korrodált, kiszélesedő pengetöredék, amely vagy dolabra csákánytagjához, vagy kapához 

tartozhatott. Éle sérült, ívelt. 

Késő római őrtorony feltárása során került elő (II. árok, szemétgödörnél) 

V. PÉTERFI 1999, 174, X. tábla 4. 

D 19 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 34,6 cm; SZ: balta 4,2 cm, csákány 5,2 cm; tömeg: 1200 g 

Nyéllyuka ovális, fala viszonylag vékony, alig kiemelkedő, íves nyúlványokkal látták el. A balta penge 

felül egyenes, alig szélesedik ki. A csákány penge lefelé megtört, enyhén kiszélesedő; éle egyenes. 

Egy 8×20 méteres területen szétszóródott tárgyak között került elő. Feltehetőleg egy szétszántott depó 

része lehetett. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 22, Abb. 100. 

D 20 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 40,5 cm; SZ: balta 5 cm, csákány 5 cm; tömeg: 2050 g 

Nyéllyuka ovális, falát alig kiemelkedő, íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül egyenes, alig 

alul ívelten, enyhén szélesedik ki. A csákány penge kissé lefelé ívelt, enyhén kiszélesedő; éle sérült, 

egyenes lehetett. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 22, Abb. 101. 

D 21 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 38,5 cm; SZ: balta 4,7 cm, csákány 4,5 cm; tömeg: 1950 g 

Nyéllyuka ovális, falát alig kiemelkedő, íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül és alul egyaránt 

ívelten, enyhén szélesedik ki. A csákány penge kissé lefelé ívelt, enyhén kiszélesedő; éle sérült, íves 

lehetett. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 22, Abb. 102. 

D 22 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 38,4 cm; SZ: balta 4,6 cm, csákány 4,8 cm; tömeg: 1350 g 
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Nyéllyuka ovális, falát alig kiemelkedő, íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül egyenes, alig 

alul ívelten, enyhén szélesedik ki. A csákány penge kissé lefelé ívelt, enyhén kiszélesedő; éle sérült, íves 

lehetett. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 22, Abb. 103. 

D 23 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 32,5 cm; SZ: balta 4,7 cm, csákány 4,8 cm 

Nyéllyuka lekerekített téglalap alakú, falát ívesen kiemelkedő nyúlványokkal látták el. A balta penge 

alul felül egyaránt lefelé ívelt, a penge alig szélesedik ki, aszimmetrikus; éle enyhén ívelt. A csákány 

penge szintén lefelé ívelt, végén enyhén kiszélesedik, éle ívelt. 

Felszíni leletgyűjtés során, nagyobb területen elszórtan számos egyéb vastárggyal együtt került elő. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 10, Abb. 34. 

D 24 
Rábapordány 

2005.2.11 (XJM) 

H: 42,7 cm; SZ: balta 6,65 cm, csákány 5,2 cm, nyél 4,6 cm; V: kf. 0,8 cm; M: nyél 4,8 cm; nyly.: 

2,8×4,6 cm; tömeg: 1931 g 

Nyéllyuka ovális, a balta felé kiugrással, falát alacsony íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül 

és alul enyhén lefelé ívelt; éle sérült, ívelt. A csákány penge enyhén lefelé ívelt, egyenletesen szélesedik 

ki, éle, ívelt. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 1. tábla 9. 

D 25 
Rábapordány 

2005.2.12 (XJM) 

H: 36,6 cm; SZ: balta 5 cm, csákány 5,05 cm, nyél 4 cm; V: kf. 0,4-0,6 cm; M: nyél 3,8 cm; nyly.: 

2,8×3,9 cm; tömeg: 1125 g 

Nyéllyuka ovális, falát alacsony íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül és alul enyhén lefelé 

ívelt; éle sérült, ívelt. A csákány penge enyhén lefelé ívelt, egyenletesen szélesedik ki, éle, ívelt. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 1. tábla 8. 

D 26 
Rábapordány 

2005.2.13 (XJM) 

H: 32,2 cm; SZ: balta 5,5 cm, csákány 4,35 cm, nyél 4,1 cm; V: kf. 0,5-0,6 cm; M: nyél 4,4 cm; nyly.: 

2,95×4,2 cm; tömeg: 1236 g 

Nyéllyuka ovális, falát alacsony íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül egyenes, alul enyhén 

ívelt; éle sérült, egyenes lehetett. A csákány penge enyhén lefelé ívelt, egyenletesen szélesedik ki, éle 

félkörívesre kopott. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 1. tábla 7. 

D 27 
Rábapordány 

2005.2.14 (XJM) 

H: 28,3 cm; SZ: balta 5,5 cm, csákány 5,35 cm, nyél 4 cm; V: kf. 0,5-0,55 cm; M: nyél 4,5 cm; nyly.: 

2,9×4,3 cm; tömeg: 1189 g 

Nyéllyuka ovális, falát alacsony íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül egyenes, alul enyhén 

ívelt; éle sérült, egyenes lehetett. A csákány penge enyhén lefelé ívelt, egyenletesen szélesedik ki, éle 

egyenes. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 1. tábla 6. 

D 28 
Budapest, Aquincum 
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41533 (TZM)35 

méretek nélkül 

Nyéllyuka ovális, fala sérült, kopott; eredetileg téglalap alakú nyúlványokkal láthatták el. A balta penge 

felül egyhén, alul erősebben ívelten szélesedik ki; éle sérült, enyhén íves. A csákány penge kissé lefelé 

csapott, alig szélesedik ki; éle egyenes. 

D 29 
Budapest, Aquincum 

53570 (TZM) 

méretek nélkül 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el, sérült. A balta penge felül csaknem egyenes, alul 

enyhén ívelten szélesedik ki; éle sérült, enyhén ívelt. A csákány penge egyenletesen lefelé ívelt, 

kiszélesedő; éle töredezett. 

D 30 
Budapest, Aquincum 

leltári szám nélküli (TZM)36 

méretek nélkül 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el, sérült. A balta penge felül csaknem egyenes, alul 

enyhén ívelten szélesedik ki; éle sérült, enyhén ívelt. A csákány penge egyenletesen lefelé ívelt, 

kiszélesedő; éle töredezett. 

D 31 
Budapest, Aquincum 

53557 (TZM) 

méretek nélkül 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül enyhén domború, alul kissé 

ívelt; éle hiányos, bizonytalan. A csákány penge lefelé ívelt, enyhén kiszélesedő; éle íves. 

D 32 
Budapest, Aquincum 

leltári szám nélküli (TZM) 

méretek nélkül 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. A balta penge aránylag rövid, felül egyenes, alul 

erősebben ívelten szélesedik ki, éle íves. A csákány penge enyhén lefelé ívelt, alig szélesedik ki; éle 

sérült, egyenes lehetett. 

D 33 
Keszthely, Fenékpuszta 

64.953.2 (BM) 

H: 27,7 cm; SZ: balta 4,9 cm, csákány 8,2 cm; V: kf. 0,4-0,6 cm; M: nyél 4,5 cm; nyly.: 2,8×4,1 cm 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül egyenes, alul egyhén ívelten 

szélesedik ki; éle egyenes. A csákány penge egyenletesen kiszélesedő, lefelé hajlik, amelynek éle sérült, 

eredetileg nádolt lehetett. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

RUPNIK 2014, 201, Ktnr. 33, Taf. 5, 3. 

D 34 
Keszthely, Fenékpuszta 

                                                           
35 A Tűzoltó Múzeum állandó kiállításában elhelyezett és alább bemutatott tárgyak közös jellemzője, hogy a 
vitrinből nem voltak kibonthatóak, emiatt dokumentációjuk hiányos. Néhány esetben a leltári szám azonosítható 
volt, és ezek arról árulkodtak, hogy a tárgyak a BTM-ből származnak. Feltehetőleg mindegyik Aquincum 
területéről került elő, de pontos kontextusuk nem azonosítható. 
36 A leltári szám nem azonosítható, de a többi alapján ez is a BTM-ből származhat. Lehetséges számok: 32480, 
33683, 32436. 
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75.57.6 (BM) 

H: 19 cm; SZ: balta 2,85 cm, csákány 4,4 cm, nyél 2,9 cm; V: kf. 0,4 cm; M: nyél 2 cm; nyly.: 1,9×2,7 

cm; tömeg: 220 g 

Nyéllyuka ovális, alacsony, íves nyélnyúlványokkal látták el. A balta penge felül kiemelkedő, alul 

enyhén lefelé ívelten kiszélesedő; éle sérült, egyenes lehetett. A csákány penge egyenletesen 

kiszélesedő, lefelé enyhén ívelt; éle félköríves. 

A belső erőd feltárása során, 18. épületen belül, égett, törmelékes rétegből került elő (G/1973/011). 

RUPNIK 2014, 201, Ktnr. 34, Taf. 5, 4. 

D 35 
Keszthely, Fenékpuszta 

56.60.18 (BM) 

H: 18,8 cm; SZ: balta 3,7 cm, csákány 2,6 cm; V: kf. 0,5 cm; M: nyél 3,3 cm; nyly.: 1,7×2,9 cm 

Nyéllyuka ovális, egyik végén szögletes kiugrással; falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. A 

balta penge felül és alul egyaránt ívelt,enyhén szélesedik ki, éle félköríves. A csákány penge laposabb, 

szélesebb, éle egyenes. 

A belső erőd feltárása során, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

RUPNIK 2014, 201, Ktnr. 31, Taf. 5, 1. 

D 36 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.26 (BM) 

H: 16,6 cm; SZ: balta 4 cm, csákány 2,8 cm, nyél 2,5 cm; V: kf. 0,3-0,4 cm; M: nyél 3 cm; nyly.: 1,8×2,5 

cm 

Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el, amelyek sérültek. A balta penge felül 

egyenes, alul enyhén ívelten szélesedik ki; éle sérült, bizonytalan. A csákány penge laposabb, jobban 

kiszélesedik, éle sérült, egyenes lehetett. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

RUPNIK 2014, 201, Ktnr. 32, Taf. 5, 2. 

D 37 
Komárom, Szőny 

60.5.3 (MNM) 

H: 25 cm; SZ: balta 4,3 cm, csákány 4,3 cm, nyél 3,6 cm; V: kf. 0,4-0,5 cm; M: nyél 4,1 cm; nyly.: 

2,65×3,8 cm; tömeg: 1055 g 

Nyéllyuka ovális, fala itt enyhén, ívesen kiszélesedik, íves nyúlványokkal látták el. A balta penge alig 

szélesedik ki, felül egyenes, alul enyhén ívelt, éle sérült. A csákány penge rövid enyhén kiszélesedő, 

lefelé alig ívelt. 

A Petrovics-gyűjteményből beszolgáltatás útján jutott a múzeumba. Pontos előkerülési körülményei 

bizonytalanok. 

D 38 
Vértesszőlős, 092/2 lelőhely 

leltári szám nélküli (TVM) 

H: 20,3 cm; SZ: balta 3,65 cm, csákány 4,25 cm, nyél 2,8 cm; V: kf. 0,4-0,65 cm; M: nyél 3 cm; nyly.: 

1,85×2,7 cm; tömeg: 406 g 

Nyéllyuk ovális, a baltatag felé enyhe kitüremkedéssel, falát alacsony, íves nyúlványokkal látták el. A 

balta penge felül egyenes, lefelé ívelten kiszélesedik, aszimmetrikus; éle ívelt. A csákány penge lefelé 

ívelt, egyenletesen kiszélesedő, éle enyhén íves. 

Római villagazdaság feltáráskor, a humuszolás során került elő. 

D 39 
Balatonlelle, Rádpuszta-Romtemplom mellett 

13.9/50.29 (RRM) 

H: 16,1 cm; SZ: balta 2,55 cm, csákány 3,65 cm, nyél 2,4 cm; V: kf. 0,3 cm; M: nyél 2,2 cm; nyly.: 

1,7×2,6 cm; tömeg: 146 g 
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Nyéllyuka ovális, fala vékony, sérült, az egyetlen ép darab alapján háromszög alakú nyúlványokkal 

látták el. A balta penge felül enyhén kiemelkedő, alul íves, viszonylag keskeny, sérült, éle bizonytalan; 

a csákány penge egyenletesen lefelé ívelt, kiszélesedő. 

Az M7-es megelőző feltárása során szórványként, egy római falusias település közeléből került elő. 

D 40 
Budapest, Nagytétény 

54.48.65 (MNM) 

H: 12,15 cm; SZ: balta 2,3 cm, csákány 2,8 cm; V: kf. 0,65 cm; M: nyél 2,7 cm; nyly.: 1,7×2,65 cm; 

tömeg: 182 g 

Nyéllyuka ovális, fala vastag, alacsony, íves nyúlványokkal látták el. A balta penge sérült, felül és alul 

egyaránt enyhén ívelten szélesedik ki. A csákány penge felül megtört, lefelé alig ívelt, jelentősen nem 

szélesedik ki; éle sérült, egyenes. 

A római tábor és vicus feltárása során került elő (III. blokk -80 cm). 

D 41 
ismeretlen lelőhely 

2684 (JPM) 

H: 23,6 cm 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el, amelyek jórészt sérültek. A balta penge 

szimmetrikus, teljesen lefelé ívelt. A csákány penge egyenletesen szélesedik ki, erősen lefelé ívelt, éle 

sérült, egyenes lehetett. 

MÜLLER 1982, 399, Kat. 1835. 

D 42 (ábra nélkül) 

Königshof, Ödekloster 

leltári szám nélküli 

H: 27,5 cm; SZ: csákány 4 cm 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül és alul egyaránt lefelé ívelt, kis 

mértékben szélesedik ki, hiányos. A csákány penge enyhén szélesedik ki, sérült; éle egyenes lehetett. 

A római villagazdaság feltárása során került elő, de pontos kontextusa nem azonosítható. 

B. THOMAS 1964, 96. kép; MÜLLER 1982, 131, Kat. 499. 

D 43 
Tokorcs, Nagysimonyi határ 

92.2.5 (SAM) 

H: 33,3 cm; SZ: balta 5,3 cm, csákány 5,9 cm, nyél 4,2 cm; V: kf. 0,7 cm; M: nyél 5,5 cm; nyly.: 2,9×3,8 

cm; tömeg: 1575 g 

Nyéllyuka ovális, íves nyúlványokkal látták el. A balta penge felül egyenes, alul enyhén ívelten 

kiszélesedik; éle sérült, íves lehetett, aszimmetrikus állású. A csákány penge erősebben kiszélesedik, 

enyhén lefelé ívelt, éle sérült, félköríves. 

Diófás telepítése során talált depólelet részeként került elő. 

BÍRÓ-SEY/MEDGYES/TORBÁGYI 1998, 7, Abb. 5. 

D 44 
Tokorcs, Nagysimonyi határ 

92.2.6 (SAM) 

H: 33,6 cm; SZ: balta 5,35 cm, csákány 6,7 cm, nyél 4,2 cm; V: kf. 0,7 cm; M: nyél 5,5 cm; nyly.: 

2,8×3,9 cm; tömeg: 1585 g 

Nyéllyuka ovális, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge felül egyens, alul enyhén 

kiszélesedik, éle sérült, íves lehetett, aszimmetrikus állású. A csákány penge erősebben kiszélesedik, 

enyhén lefelé ívelt, éle szintén kissé sérült, félköríves. 

Diófás telepítése során talált depólelet részeként került elő. 

BÍRÓ-SEY/MEDGYES/TORBÁGYI 1998, 7, Abb. 6. 

D 45 
Zsigmondháza 
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58.530.1 (BM) 

H: 30,8 cm; SZ: balta 7 cm, csákány 6,3 cm, nyél 4,5 cm; V: kf. 0,75-0,9 cm; M: nyél 4,8 cm; nyly.: 

2,8×4 cm; tömeg: 1371 g 

Nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge felül enyhén emelkedik 

lefelé ívesen szélesedik ki. Éle íves, nádolt lehetett. A csákány penge egyenletesen szélesedik ki, lefelé 

ívelt; éle sérült, félköríves. 

A Darnay-gyűjtemény részeként került a múzeumba, pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

MÜLLER 1982, 389sk, Kat. 1719; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 13, Nr. 53. 

D 46 
Ságvár 

73.1.29 (MNM) 

H: 38 cm; SZ: balta 5,3 cm, csákány 6,3 cm, nyél 4 cm; V: kf. 0,65 cm; M: nyél 4,5 cm; nyly.: 3×4 cm; 

tömeg: 1557 g 

Nyéllyuka ovális, a baltatag felé kissé kiöblösödik, falát erősen kiemelkedő, íves nyúlványokkal látták 

el. A balta penge felül egyenes, kissé lefelé csapott, alul enyhén kiszélesedik, éle félköríves. A csákány 

penge enyhén, egyenletesen kiszélesedik; éle szintén félköríves. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

D 47 
Alsóhetény 

62.276.1 (RRM) 

H: 31,3 cm; SZ: balta 6,3 cm, csákány 6,75 cm, nyél 4,25 cm; V: kf. 0,45-0,7 cm; M: nyél 4,9 cm; nyly.: 

3,1×4,1 cm; tömeg: 1502 g 

Nyéllyuka kissé szabálytalan, ovális, falát erős, íves nyúlványokkal látták el. A balta penge javított, 

nádolt, emiatt kissé furcsán, megtörve lefelé ívelt, éle egyenes. A csákány penge egyenletesen szélesedik 

ki, szintén javítás nyomaival, éle enyhén ívelt. 

A belső erőd területén végzett feltárás során került elő. 

MÜLLER 1982, 97, Kat. 317. 

D 48 
Budapest, Harsánylejtő 

2008.4.45 (BTM) 

H: 21,5 cm; SZ: balta 4,25 cm, csákány 4,95 cm, nyél 2,8 cm; V: kf. 0,5-0,6 cm; M: nyél 4,45 cm; nyly.: 

1,8×2,5 cm; tömeg: 373 g 

Nyéllyuka ovális, falát erősen kiemelkedő, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. A balta penge felül 

csaknem egyenes, alul enyhén ívelt, enyhén szélesedik ki, éle íves. A csákány penge lefelé alig ívelt, 

egyenletesen szélesedik ki, éle ívelt, sarkai kopottak. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

D 49 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

2761 (MGB) 

H: 29,8 cm 

Leírás és ábra sem áll rendelkezésre róla. Csak annyi derül ki erről a tárgyról, hogy ebbe a tárgytípusba 

tartozik. 

MÜLLER 1982, 399, Kat. 1836. 

D 50 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélkül (MC) 

méretek nélkül 

A legiotábor feltárása során, az ÉK-i táborsarok előtti árok betöltéséből került elő. 

GROLLER 1905, 56, Fig. 30/3; POHANKA 1986, 352, Nr. 83. 

D 51 (ábra nélkül) 

Rakovac (Dumbovo/Dombó) 
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leltári szám nélkül  

J. Henning említi, de ábrát és adatokat nem közölt. A típusbeosztása alapján ellentett élű csákány lehet. 

Egy Kr. u. 4. századi római villagazdaságból került elő. 

BRUKNER 1976, 20skk, 24/Abb. 6, Taf. XVI, 21; HENNING 1987, 123, Kat. 146. 
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E1-7: Ékek (39. tábla) 

E 1 

Komárom/Szőny 

72.22.8 (KDM)37 

H: 26,2 cm; SZ: penge 6,65 cm; V: 5,4 cm; tömeg: 4045 g 

Nagyméretű vasék. Felül élei csapottak, emiatt nyolcszög átmetszetű, felső pereme az ütések miatt 

kitüremkedett, alul szimmetrikus állású, enyhén kiszélesedő, egyenes élű pengében végződik. A penge 

láthatóan nádolt. 

A canabae területén került elő, de pontos lelő körülményei nem ismertek. 

E 2 
Visegrád, Gizellamajor 

2004.28.8 (MKM) 

H: 19,1 cm; SZ: 4,6 cm; V: 3,4 cm; tömeg: 1503 g 

Nagyméretű, aszimmetrikusan kihegyesedő példány. Négyzetes felső részének pereme, erősen 

kitüremkedik. Teste négyszögletes átmetszetű, élei csapottak. Hegye az egyik sarok felé eltólva 

helyezkedik el. 

A késő római tábor feltárása során került elő. 

E 3 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 12,5 cm; tömeg: 460 g 

Négyszögletes átmetszetű teste szimmetrikus, enyhén kiszélesedő pengében végződik. Éle egyenes, 

enyhén sérült. Felső része az ütésektől kitüremkedett. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő.38 

POLLAK 2006, 26, Taf. 56/37. 

E 4 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 9,1 cm; tömeg: 226 g 

Négyszögletes átmetszetű teste szimmetrikus pengében végződik. Éle egyenes, tompa. Felső része az 

ütésektől kitüremkedett. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 57/38. 

E 5 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 7,3 cm; tömeg: 95 g 

Négyszögletes átmetszetű teste szimmetrikus pengében végződik. Éle egyenes. Felső része az ütésektől 

kitüremkedett. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 57/39. 

E 6 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18165 (MC) 

H: 17,5 cm; SZ: penge 5,9 cm 

Pengéje lapos, tompa élű; egyik oldalán „F S” betűk kerültek beütésre. Fején famaradványok 

figyelhetőek meg. 

A legiotábor területéről került elő, de pontos kontextusa nem meghatározható. 

                                                           
37 A leltári szám bizonytalan, nehezen azonosítható. 
38 Az azonos lelőhelyről származó további sarlók esetében az előkerülés körülményei megegyeznek. 
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GROLLER 1903, 107, Fig. 49, 6; KAT. CARNUNTUM 1992, 219, Nr. 38; HUMER 2009, 109, Kat. 332. 

E 7 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.100.1 (JPM) 

H: 12,5 cm; SZ: 1,1-0,3 cm; V: 1-0,3 cm 

Négyszögletes átmetszetű, egyik végén lapított, elvékonyodó példány. Csak a publikáció leírása alapján 

határozható meg. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (II/a árok, Ny-i oldala, hypocaustum oszlopai közül, 0-

70 cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 91. 
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EK 1-146: Ekevasak (40-53. tábla) 

EK 1 

Budapest 

53779 (BTM) 

H: 67,1 cm, penge 20,2 cm; SZ: penge 9,8 cm, nyél 1,4-3,5 cm; V: nyél 1,85-2,3 cm; tömeg: 2063 g 

Hosszú, egyenes, négyszögletes átmetszetű szára enyhén szélesedik a penge felé. Pengéje 

háromszögletű, kissé kopott, hiányos, domború átmetszetű. Feltehetőleg külön darabból kovácsolták a 

nyélhez. 

Aquincum polgárvárosának területéről került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

SCHAUSCHEK 1949, 60; SZILÁGYI 1956, 52; PETŐ 1975, 94, 2. kép; BALASSA 1973, 75; MÜLLER 1982, 

44, Kat. 67. 

EK 2 

ismeretlen lelőhely 

55.1.35 (MNM) 

H: 28 cm, nyél 12 cm; SZ: váll 11,8 cm, nyél 1,1 cm; tömeg: 263 g 

Nyele tömör, négyszögletes átmetszetű, törött; felületén rézsútos bevágásokkal. Válla csapott, sarkain 

lekerekített; pengéje rövid, háromszög alakú, íves oldalú. Közepén kiemelkedő ormó figyelhető meg. 

MÜLLER 1982, 392, Kat. 1758. 

EK 3 

Tác, Fövenypuszta 

11420 (SZIKM) 

H: 35 cm, penge 15 cm; SZ: váll 10,5 cm 

Nyele hosszú, egyenes, négyszögletes átmetszetű. Válla csapott; pengéje deltoid alakú, kihegyesedő, a 

bal oldalán kopottabb. 

A római település feltárása során, az ún. I. villa körzetéből, pontosan nem azonosítható kontextusból 

került elő. 

B. THOMAS 1955, XXXV. tábla 6; B. THOMAS 1964, CCXIV. tábla; BALASSA 1973, 74, 19. kép f; 

MÜLLER 1982, 195, Kat. 840.39 

EK 4 

Rábapordány 

2005.2.43 (LDM) 

H: 26,9 cm, köpű 8,8 cm; SZ: váll 11,9 cm, köpű 3,2 cm; V: kf. 0,25-0,3 cm; tömeg: 411 g 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala erősen hiányos. Válla lekerekített; pengéje levél alakú, 

közepén domborúan kiemelkedik, hiányos, korrodált. A köpűt talán külön kovácsolták a pengéhez. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 4. tábla 2. 

EK 5 

Keszthely, Fenékpuszta 

64.919.1 (BM) 

H: 27,8 cm, köpű 11,3 cm; SZ: penge 10,7 cm, köpű 4,75 cm; V: kf. 0,5-0,7 cm; tömeg: 1356 g 

Köpűje keskeny, nyitott, négyszögletes átmetszetű, lefelé enyhén keskenyedik. Pengéje levél alakú, 

kihegyesedő, alsó oldala ormószerűen kidomborodik. Éle sérült, kissé hiányos. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

BALASSA 1972, 361, 7. kép; BALASSA 1973, 99, 32. kép; MÜLLER 1982, 111, Kat. 399. 

EK 6 

Müllendorf 

11593 (LMB) 

                                                           
39 B. Thomas E. közölte ugyan, de a tárgy eredeti funkcióját nem ismerte fel. 
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H: 21,4 cm, köpű 9,4 cm; SZ: váll 6,9 cm, köpű 4 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, a teljes hosszúság felét teszi ki. Pengéje ívelt oldalú, 

lekerekített, erősen kopott; rajta ormószerű kiemelkedés látható. 

A modern településhez tartozó római lelőhelyről kerülhetett elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

MÜLLER 1982, 355, Kat. 1566; POHANKA 1986, 32sk, Nr. 21, Taf. 6; HENNING 1987, 136, Kat. 334. 

EK 7 

ismeretlen lelőhely 

57.176.C (MNM) 

H: 24,7 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű. Válla lekerekített; pengéje levél alakú, rövid, lekerekített; 

rajta enyhén kiemelkedő ormó figyelhető meg. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1754. 

EK 8 

Raiding 

leltári szám nélküli (LMB) 

H: 33 cm; SZ: váll 13,1 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala sérült, hiányos. Pengéje íves oldalú, erősen hiányos, 

lekerekített, levél alakú lehetett. 

Régészeti feltárás során került elő, de a lelőhely publikálatlan. 

POHANKA 1986, 32, Nr. 20, Taf. 6; HENNING 1987, 143, Kat. 430. 

EK 9 

ismeretlen lelőhely 

55.1.33/2 (MNM) 

H: 26 cm; SZ: penge 11 cm, köpű 3 cm; V: kf. 0,4 cm; tömeg: 680 g 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala erősen hiányos. Válla lekerekített; pengéje levél alakú, 

kihegyesedő; rajta enyhén kiemelkedő ormó és nádolás nyomai figyelhetőek meg. Hegyénél a penge 

megvastagodik. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1750. 

EK 10 

ismeretlen lelőhely 

57.175.C (MNM)40 

H: 29,5 (29,8) cm, köpű 10,3 cm; SZ: váll 11,3 cm, köpű 3,25 cm; V: kf. 0,35 cm; tömeg: 497 g 

Jó megtartású, köpűs nyelű példány. Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, felső részén kissé sérült. 

Válla lekerekített, pengéje levél alakú, kihegyesedő, viszonylag erős gerinccel a közepén. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1753. 

EK 11 

ismeretlen lelőhely 

59.475.1 (WMM) 

H: 31,1 cm, köpű 11,4 cm; SZ: penge 9,8 cm, köpű 3,3-3,2 cm; V: kf. 0,1-0,3 cm; tömeg: 704 g 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú, fala sérült. Válla lekerekített, hiányos. 

Pengéje levél alakú, sérült, egyik oldala szinte lapos, másik domború, enyhén kiemelkedő ormóval. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik Tolna megye területéről. Szórványlelet.41 

BALASSA 1973, 97, 32. kép b; MÜLLER 1982, 391, Kat. 1748. 

EK 12 

ismeretlen lelőhely 

57.177.C (MNM) 

H: 28,1 cm 

                                                           
40 A Müller R. által bemutatott tárgy jelenleg a Mezőgazdasági Múzeum állandó kiállítását gazdagítja. Ott nincs 
tényleges nyoma, hogy a tárgy az MNM gyűjteményéből került kölcsönadásra. 
41 Balassa I. őcsény-sziget-pusztai darabként közli, de a leltárkönyv szerint ismeretlen lelőhelyről származik. 
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Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala sérült, hiányos. Válla lekerekített; pengéje levél alakú, 

kihegyesedő, bal oldala hiányos. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1755. 

EK 13 

Budapest, Majláth utca 16 

52.2.273 (BTM)42 

H: 22,3 cm 

Köpűs nyelű példány. Köpűje erősen hiányos, nyitott, négyszögletes átmetszetű lehetett. Válla 

lekerekített. Pengéje aránylag hosszú, keskeny, levél alakú; enyhén sérült, hiányos. 

Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. A legiotábor területéről került elő. A leltári szám 

inkább 55.22.72 lehet, a publikációban elírás történhetett.  

PETŐ 1975, 97, 3. kép; MÜLLER 1982, 42, Kat. 59. 

EK 14 

Budapest 

50122 (BTM)43 

H: 28,3 cm, köpű 10,9 cm; SZ: váll 9,1 cm, köpű 4,4 cm; V: kf. 0,3-0,6 cm; tömeg: 664 g 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala sérült, hiányos. Válla csapott; pengéje hiányos, levél 

alakú, kihegyesedő. 

EK 15 

Budapest, Növény u. 2. 

79.6.33 (BTM)44 

H: 25,8 cm, köpű 11,6 cm; SZ: váll 8,7 cm, köpű 4,1 cm; V: kf. 0,4 cm; tömeg: 655 g 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala sérült, hiányos. Válla lekerekített; pengéje hiányos, levél 

alakú, kihegyesedő. 

Római kori falusias telep feltárása során, az egyik gödör betöltéséből (15. számú) került elő. 

EK 16 

Rábapordány 

2005.2.44 (XJM) 

H: 24,8 cm, köpű 8,6 cm; SZ: penge 11,25 cm, köpű 3,2 cm; V: kf. 0,25-0,5 cm; tömeg: 670 g 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala erősen hiányos. Válla lekerekített; pengéje levél alakú, 

közepén domborúan kiemelkedik, sérült. A köpűt talán külön kovácsolták a pengéhez. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 4. tábla 3. 

EK 17 

Lovčić 

leltári szám nélküli 

H: 23,2 cm, köpű 9,8 cm; SZ: váll 8 cm, köpű 3,7 cm45 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, a penge felé enyhén keskenyedik, fala hiányos. Válla 

lekerekített; pengéje nyújtott, kihegyesedő. 

NIEDERLE 1953, 334; HENNING 1987, 133, Kat. 290, Taf. 27/10. 

EK 18 

Vinkovci 

2027 (AMZ) 

                                                           
42 Mindkét publikációban ez a leltári szám szerepel, de a leltárkönyv alapján feltehetőleg az 55.22.72-es 
darabról van szó. Valószínűleg a tárgyra felkerült szám volt pontatlan. 
43 A leltári szám bizonytalan, ezen a számon egy gereblye is szerepel. Lehetséges, hogy egy elveszettként 
nyilvántartott ekevassal azonos. 
44 További két másik ekevassal együtt került elő (Ltsz. 77.6.32 és 34), de azok elvesztek. Feltehetőleg hasonló 

típust képviseltek. 
45 A méreteket J. Henning rajzáról vettem át, ezért kisebb pontatlanság előfordulhat. 
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H: 35,6 cm, köpű 15 cm; SZ: váll 10,2 cm, köpű 4-2,9 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, hosszú. Válla lekerekített, pengéje levél alakú, keskeny, 

erősen kihegyesedő forma, rajta határozottan kiemelkedő ormó látható. 

Feltehetőleg a római városból vagy környékéről került elő. Pontosan nem azonosítható kontextusból 

származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 382, Kat. 1687. 

EK 19 

ismeretlen lelőhely 

77.109.1 (BM) 

H: 30,7 cm, köpű 13,3 cm; SZ: penge 11 cm, köpű 3,3 cm; V: kf. 0,35-0,5 cm; tömeg: 1001 g 

Köpűje hosszú, nyitott, négyzetes átmetszetű. Válla enyhén csapott, pengéje széles, párhuzamos oldalú, 

végén lekerekített, közepén ormóval, pereme több helyen sérült, nádolt. 

BALASSA 1972, 361, 8. kép; MÜLLER 1982, 391, Kat. 1744. 

EK 20 

Patacs, Szőlőhely 

583.3 (JPM) 

H: 29,1 cm, köpű 10,2 cm; SZ: váll 16 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla enyhén csapott, 

pengéje hosszúkás, lekerekített, közepén erős ormó fut végig. Éle sérült. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

BALASSA 1973, 97, 29. jegyzet; MÜLLER 1982, 360, Kat. 1590; FÜLEP 1984, 211, Pl. VI, 10. 

EK 21 

ismeretlen lelőhely 

55.323.81 (LDM) 

H: 25,1 cm, köpű 10 cm; SZ: váll 12,2 cm, köpű 3,6 cm; V: kf. 0,3-0,5 cm; tömeg: 791 g 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala sérült. Válla hiányos, enyhén csapott lehetett; pengéje 

sérült, levél alakú, erősen korrodált, közepén enyhén kiemelkedő ormóval. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1749. 

EK 22 
Novi Banovci 

leltári szám nélküli 

H: 20 cm, köpű 8,6 cm; SZ: váll 8,6 cm, köpű 3,7 cm46 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, a penge felé enyhén keskenyedik, fala hiányos. Válla erősen 

csapott; pengéje hosszúkás, kihegyesedő. Éle erősen sérült. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

NIEDERLE 1953, 334; HENNING 1987, 137sk, Kat. 354, Taf. 27/12. 

EK 23 

Rábapordány 

2005.2.42 (XJM) 

H: 17 cm, köpű 10,1 cm; SZ: váll 9 cm, köpű 3,6 cm; V: kf. 0,2-0,35 cm; tömeg: 259 g 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala sérült. Válla csapott; pengéje erősen kopott, levél alakú 

lehetett, lekerekített, alsó oldalán nádolás nyomai láthatóak rajta. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 4. tábla 1. 

EK 24 

ismeretlen lelőhely 

55.1.33/1 (MNM) 

H: 19,6 cm; SZ: váll 9,5 cm, köpű 3,9 cm; V: kf. 0,5-0,7 cm; tömeg: 592 g 

                                                           
46 A méreteket J. Henning rajzáról vettem át, ezért kisebb pontatlanság előfordulhat. 
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Köpűje aránylag hosszú, nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala vastag. Válla csapott, pengéje erősen 

kopott, rövid, lekerekített. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1751. 

EK 25 

Patacs, Szőlőhegy 

583.4 (JPM) 

H: 21,6 cm, köpű 10,2 (10,5) cm; SZ: váll 13 (13,8) cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla enyhén csapott, 

pengéje rövid, lekerekített, enyhén kihegyesedő; közepén erős ormó fut végig. Éle sérült. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

BALASSA 1973, 97, 29. jegyzet, 100, 33. kép a; MÜLLER 1982, 360, Kat. 1591; FÜLEP 1984, 211, Pl. 

VI, 11; HENNING 1987, 140, Kat. 385, Taf. 27/16. 

EK 26 

ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (BAM) 

H: 29 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű. Válla erősen csapott; pengéje egyenletesen keskenyedő, 

lekerekített. 

Elveszett, csak a publikáció alapján határozható meg. Pontosan nem azonosítható kontextusból 

származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1746. 

EK 27 

Szob 

53.194.1 (BAM) 

H: 26,8 cm, köpű 12,7 cm; SZ: váll 11,5 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű. Válla csapott, a penge íves oldalú, viszonylag rövid, 

kihegyesedő forma. Éle enyhén sérült. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

HUNYADY 1944, LIII. tábla 20; SZABÓ 1971, 7. kép 2; BALASSA 1973, 97, 29. jegyzet; MÜLLER 1982, 

379, Kat. 1674.47 

EK 28 

ismeretlen lelőhely 

Ö 1438 (BAM) 

H: 21,3 cm, köpű 9,5 cm; SZ: váll 9,5 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, felső részén szabálytalan szöglyukkal. Válla erősen csapott; 

pengéje sérült, hiányos; lekerekített. 

Elveszett, csak a publikáció alapján határozható meg. Pontosan nem azonosítható kontextusból 

származik. Szórványlelet. 

BALASSA 1973, 100, 33. ábra b; MÜLLER 1982, 391, Kat. 1747; HENNING 1987, 123sk, Kat. 154, Taf. 

27/17.48 

EK 29 

Batina (Kiskőszeg) 

40048 (NM) 

H: 27,9 cm, köpű 16,8 cm; SZ: váll 13 cm, köpű 4,8 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú. Válla csapott; pengéje rövid, lekerekített. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. Vásárlás révén került Bécsbe, a 

cohors II Asturum et Gallaecorum tábora állt itt. 

                                                           
47 Eredetileg kelta ásóként került közlésre, de itt minden bizonnyal egy római kori ekevasról van szó, amely a 
provincia területéről került a Barbaricumba. 
48 Müller R. leltári szám nélkül mutatja be, és nem hivatkozik Balassa Iván közlésére, de az ábrák és a méretek 
alapján ugyanarról a példányról van szó. 



148 
 

SCHMIDT 1956, 229; BALASSA 1973, 75, 22. jegyzet; MÜLLER 1982, 319, Kat. 1391; HENNING 1987, 

115, Nr. 28. 

EK 30 

ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (XJM) 

H: 36,1 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű. Válla erősen csapott; pengéje egyenletesen keskenyedő, 

lekerekített; külön darabból készült. 

Elveszett, csak a publikáció alapján határozható meg. Pontosan nem azonosítható kontextusból 

származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1745. 

EK 31 

ismeretlen lelőhely 

57.174.C (MNM) 

H: 36,6 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, viszonylag rövid. Válla csapott; pengéje sérült, egyenletesen 

keskenyedő, lekerekített. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1752. 

EK 32 

ismeretlen lelőhely 

77.110.1 (BM) 

H: 34,7 cm, köpű 15,1 cm; SZ: váll 18,4 cm, köpű 4,7-4,1 cm; V: kf. 0,4-0,8 cm; tömeg: 1874 g 

Köpűje hosszú, nyitott, négyzetes átmetszetű; a penge felé enyhén szűkül. Válla erősen csapott; pengéje 

lekerekített, lapátszerű, enyhe ormóval. Éle sérült. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1743. 

EK 33 

Tác, Fövenypuszta 

72.33.3 (SZIKM) 

H: 35,3 cm; SZ: 16,7 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala kissé sérült. Válla csapott, lekerekített; pengéje 

egyenletesen keskenyedik, félköríves. Éle töredezett. 

A római település feltárása során került elő (150/760. 2. ásónyom, 227-248). 

FITZ/BÁNKI 1974, 209, 20. kép 2; MÜLLER 1982, 195sk, Kat. 841. 

EK 34 
Lovászpatona 

70.6.1 (PHGY) 

H: 32 cm, köpű 13,5 cm; SZ: váll 18 cm 

Köpűs nyelű példány. Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű. Válla csapott, egyik oldalán sérült, 

pengéje lekerekített. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MRT 4, 145, 26. tábla 4; MÜLLER 1982, 351, Kat. 1547; HENNING 1987, 133, Kat. 288, Taf. 27/15. 

EK 35 
Szákszend, Szend 

2008.1.5 (TVM) 

H: 22,5 cm, penge 12,3 cm; SZ: penge 12,5 cm, köpű 4,1 cm 

Köpűje kerek, zárt, viszonylag hosszú; hátsó oldalán V-alakban záródik. Válla erősen csapott; pengéje 

sérült, félköríves, kopott.49 

                                                           
49 Feltételesen sorolhatjuk ebbe a tárgycsoportba. Nem tudtam a tárgyat személyesen megvizsgálni, emiatt 
elsősorban a publikációra kell hagyatkoznom. Ebben már László J. rámutatott a tárggyal kapcsolatos 
bizonytalanságokra. 
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A modern település területéről került elő, beszolgáltatás útján jutott a múzeumba. Szórványlelet. 

LÁSZLÓ 2009, 8, 2. tábla 2. 

EK 36 

Zimony 

2416 (NMSR) 

H: 33,3 cm, köpű 11 cm; SZ: váll 11 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla csapott; pengéje 

egyenletesen keskenyedő, kihegyesedő forma; közepén ormószerű kiemelkedés található. 

A Duna meder kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, 338, Kat. 1482. 

EK 37 

Zimony 

2418 (NMSR) 

H: 34,5 cm, köpű 9,7 cm; SZ: váll 14,3 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, fala sérült. Válla csapott; pengéje íves oldalú, egyenletesen 

keskenyedő, kihegyesedő forma; közepén ormószerű kiemelkedés található. 

MÜLLER 1982, 338, Kat. 1483. 

EK 38 

Ušdje50 

1852 (MGB) 

H: 37,5 cm, köpű 12,6 cm; SZ: váll 16,1 cm, köpű 5-4,4 cm 

Köpűje nyitott, viszonylag hosszú, átmetszete U-alakú; felső részén lekerekített négyszögletes 

szöglyukkal. Válla enyhén csapott; pengéje íves oldalú, egyenletesen kihegyesedő. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 380, Kat. 1679. 

EK 39 (ábra nélkül) 

Ušdje 

1853 (MGB) 

H: 37,5 cm, köpű 12,7 cm; SZ: váll 15,7 cm, köpű 4,9-4,5 cm 

Köpűje nyitott, viszonylag hosszú, átmetszete U-alakú; felső részén lekerekített négyszögletes 

szöglyukkal. Válla enyhén csapott; pengéje íves oldalú, egyenletesen kihegyesedő. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 380, Kat. 1680. 

EK 40 

Železnik 

5130 (NMSR) 

H: 36,5 cm, köpű 11 cm; SZ: váll 12 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú. Válla csapott; pengéjének oldala íves, 

egyenletesen kihegyesedik. Éle sérült. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 389, Kat. 1717. 

EK 41 (ábra nélkül) 

Vinkovci 

2029 (NMC) 

H: 32,1 cm; SZ: váll 14,9 cm 

Köpűs nyelű példány. Nyele 1/3-a a teljes hosszúságnak. Válla csapott, pengéje lekerekített. 

Feltehetőleg a római városból vagy környékéről került elő. Pontosan nem azonosítható kontextusból 

származik. Szórványlelet. 

                                                           
50 Ez a településnév Müller R. publikációjából származik, pontosan azonban nem tudtam azonosítani. Annyi derült 
ki, hogy a Száva völgyében található. 
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BRATANIĆ 1954, 11. kép c; MÜLLER 1982, 382, Kat. 1688. 

EK 42 (ábra nélkül) 

Vinkovci 

8323 (NMC) 

H: 19,1 cm; SZ: váll 9 cm 

Köpűs nyelű példány. Nyele 2/3-a a teljes hosszúságnak. Válla csapott, pengéje lekerekített. 

Feltehetőleg a római városból vagy környékéről került elő. Pontosan nem azonosítható kontextusból 

származik. Szórványlelet. 

BRATANIĆ 1954, 11. kép d; MÜLLER 1982, 382, Kat. 1689. 

EK 43 (ábra nélkül) 

Vukovár 

leltári szám nélküli (NMC) 

H: 33,7 cm, köpű 10,5 cm; SZ: váll 18,6 cm, köpű 5,2 cm 

Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú. Válla csapott; pengéje lekerekített, külön 

darabból készült, rajta erős borda látható. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 384, Kat. 1699. 

EK 44 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli 

H: 36 cm, köpű 13,2 cm; SZ: váll 17 cm, köpű 4,7 cm 

Köpűs nyelű példány. Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű; válla csapott. 

A legiotáborból, a valetudinarium területéről került elő. 

GROLLER 1906, 75sk, 35. kép 3; MÜLLER 1982, 165, Kat. 699; POHANKA 1986, 33, Nr. 23. 

EK 45 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli 

H: 41,6 cm, köpű 17,2 cm; SZ: váll 17,3 cm, köpű 4,6 cm 

Köpűs nyelű példány. Köpűje nyitott, négyszögletes átmetszetű; válla lekerekített, pengéje levél alakú. 

A legiotábor feltárása során került elő. 

GROLLER 1909, 52, 12. kép 1; MÜLLER 1982, 165, Kat. 700. 

EK 46 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli 

Köpűs nyelű ekevas. Sem a méret, sem a pontos leírás nem áll rendelkezésre. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

A legiotábor feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 165, Kat. 701. 

EK 47 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli 

Köpűs nyelű ekevas. Sem a méret, sem a pontos leírás nem áll rendelkezésre. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

A legiotábor feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 165, Kat. 702. 

EK 48 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

H: 16,5 cm; SZ: 7,5 cm 

Köpűs nyelű példány töredéke. 

GROLLER 1904, 78, Abb. 34/3; POHANKA 1986, 340, Kat. 22. 
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EK 49 (ábra nélkül) 

Suhopolje 

leltári szám nélküli 

lépték nélkül 

Kérdéses darab. J. Henning köpűs nyelű példányként hivatkozik rá, de a Niederle által közölt ábra 

alapján inkább nyeles ekevasnak tűnik. Válla csaknem egyenes, pengéje nyújtott, lekerekített. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

NIEDERLE 1953, 336, Abb. 66; HENNING 1987, 149, Kat. 511. 

EK 50 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 19,4 cm; SZ: váll 13,6 cm, köpű 14,5 cm; V: kf. 0,8-1,3 cm; tömeg: 1660 g 

Köpűje egyenletes szélességű, a jobb köpűszárny kopottabb; belső oldalán, hosszanti irányú nyom utal 

arra, hogy két darabból készülhetett. Válla nincsen; pengéje rövid, lekerekített, jobb oldalán 

aszimmetrikusra kopott; nádolt. 

A település határában, egy Kr. u. 4. századi telep helyén elrejtett depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 2012, 167sk, 2. kép 1. 

EK 51 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.102 (BM) 

H: 20,5 cm, köpű 8,6 cm; SZ: váll 14,9 cm, köpű 14,9-14,8 cm 

Köpűje lefelé alig keskenyedik, erősen kopott. Válla lekopott, pengéje alig szélesebb a köpűnél; bal 

oldala kissé aszimmetrikus; a köpű síkjához képest enyhén balra dől. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

BALASSA 1972, 364sk, 18. kép; BALASSA 1973, 109, 37. kép b; MÜLLER 1982, 110, Kat. 393. 

EK 52 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.8 (BM) 

H: 20 cm, köpű 10,2 cm; SZ: váll 12,2 cm, köpű 13,2-11,8 cm; V: 0,6-1,1 cm; tömeg: 1537 g 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, aránylag hosszú, szárnyai sérültek, a jobb oldali erősebben 

kopott. Válla teljesen elkopott. Pengéje rövid, nádolt, félkörívesre kopott, éle sérült. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép, bal alsó sarok; MÜLLER 1982, 109; Kat. 389. 

EK 53 
Sopron 

53.566.2 (SCM) 

H: 21 cm, köpű 8 cm; SZ: váll 14,5 cm, köpű 15,6-14,7 cm; V: kf. 0,8 cm; tömeg: 1744 g 

Köpűje széles, a penge felé alig keskenyedik, a bal szárnya erősen kopott. Válla teljesen hiányzik; 

pengéje kihegyesedő, sérült, bal oldala aszimmetrikusra kopott. 

Szórványlelet a római város területéről. 

BALASSA 1973, 108; MÜLLER 1982, 373, Kat. 1650; HENNING 1987, 147, Kat. 491. 

EK 54 
Rábapordány 

2005.2.9 (XJM) 

H: 19,3 cm, köpű 8,1 cm; SZ: váll 12,5 cm, köpű 13,2-12,5 cm; V: kf. 0,75-1,1 cm; tömeg: 1204 g 

Köpűje a penge felé alig keskenyedik, fala vékony, a jobb oldali lapát erősen kopott. Válla teljesen 

elkopott; pengéje szintén kopott, lekerekített, rajta nádolás nyoma látható. Éle sérült. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 3. tábla 1. 
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EK 55 
Fonyód 

21/1897.8 (MNM) 

H: 14,5 cm; SZ: 12,5 cm 

Köpűje sérült, hiányos, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla teljesen hiányzik; pengéje nagyobb részt 

hiányzik, a meglévő rövid szakasz félkörívesre kopott. 

Feltehetőleg egy római villagazdaság bolygatása során került elő.51 

MÜLLER 1982, 76, Kat. 220; HENNING 1987, 124, Kat. 163. 

EK 56 
Bad Deutsch-Altenburg 

18157 (MC) 

H: 22,2 cm, köpű 8,8 cm; SZ: váll 15,4 cm, köpű 16 cm 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, a jobb szárnya kopottabb. Válla alig nyúlik ki; pengéje kopott, 

félköríves. Éle sérült. 

A legiotábor környékéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

GROLLER 1909, 13. kép 2; SCHMIDT 1956, 228; MÜLLER 1982, 165, Kat. 698; POHANKA 1986, 21, Nr. 

6, Taf. 2; KAT. CARNUNTUM 1992, 222, Nr. 48. 

EK 57 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 26,6 cm; SZ: váll 17,7 cm; tömeg: 3648 g 

Köpűje vaskos, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla alig nyúlik ki. Pengéje hosszúkás, enyhén 

keskenyedő, lekerekített, kopott, többszörösen nádolt. 

A település határában talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 27sk, Taf. 63/65, Abb. 37. 

EK 58 
Fehérvárcsurgó, Pörösök-földje 

62.67.3 (SZIKM) 

H: 15,8 cm, köpű 6,9-7,1 cm; SZ: penge 10,6 cm, köpű 11,5-10 cm 

Köpűje a penge felé keskenyedik, jobb szárnya kopottabb. Válla csökevényes; pengéje rövid, 

egyenletesen keskenyedő, lekerekített. 

Kralovánszky A. leletmentése során egy késő római villagazdaság egyik kemencéjéből került elő. 

BALASSA 1973, 106, 36. kép b; MÜLLER 1982, 73, Kat. 212; HENNING 1987, 124, Kat. 158.52 

EK 59 
Nemesvámos, Baláca 

63.124.2 (LDM) 

H: 25 cm, köpű 10 cm; SZ: váll 15,1 cm, köpű 14,8-13,2 cm; V: kf. 1-1,35 cm; tömeg: 2680 g 

Köpűje széles a penge irányában alig keskenyedik, szárnyai kopottak. Válla alig nyúlik ki, pengéje, 

erősen keskenyedő, lekerekített; kétszer nádolt, a köpű alsó síkja elé kihajlik. 

A római villagazdaság feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

BALASSA 1972, 11. kép; BALASSA 1973, 105, 35. kép b; MÜLLER 1982, 157, Kat. 659. 

EK 60 
Keszthely, Fenékpuszta (?)53 

77.112.1 (BM) 

                                                           
51 A fonyódi hegy északi oldalán építkezés közben római épület maradványok között került elő. Kuzsinszky Bálint 
bemutatta a lelőhelyet, de a szerszámokról nem tett említést: KUZSINSZKY 1920, 28. 
52 A felsorolt publikációkban eltérő leltári számon közlik. Balassa Iván nyomán J. Henning a 62.107.5-ös számot 
használja, míg Müller R. 62.67.3-at. A méretek alapján ugyanarról az ekevasról lehet szó. 
53 Bizonytalan eredetű tárgy, Balassa I. tévesen közli. Müller R. két ekevasnál is említi ezt a számot, de már ő is 
utal a bizonytalanságra. Az általam megtalált tárgy a Kat. 1725-össel lehet azonos. Csak feltételesen sorolható a 
fenékpusztai leletek közzé. 



153 
 

H: 16,7 cm, köpű 7,8 cm; SZ: váll 12,1 cm, köpű 11,7-10,6 cm; V: kf. 0,7-0,9 cm; tömeg: 1029 g 

Köpűje a penge felé keskenyedik, sérült. Válla alig érzékelhető, enyhén csapott lehetett. A penge erősen 

kopott, félköríves, kissé aszimmetrikus, vsz. nádolt lehetett. 

BALASSA 1972, 375, 41. kép; MÜLLER 1982, 390, Kat. 1725 (111, Kat. 398.). 

EK 61 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 21,6 cm, köpű 9 cm; SZ: váll 9 cm, köpű 8,5-8,3 cm 

Köpűje aránylag hosszú, erősen behajló szárnyakkal. Válla alig nyúlik ki, pengéje nyújtott, lekerekített. 

A római település feltárása során, az ún. I. villa körzetéből került elő. 

THOMAS 1955, XXXIV. tábla 6; THOMAS 1964, CCXIII. tábla; MÜLLER 1982, 195, Kat. 837. 

EK 62 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.35 (WMM) 

H: 20 cm, köpű 13 cm; SZ: váll 10,8 cm, köpű 11,2 cm; V: 0,6-0,8 cm; tömeg: 745 g 

Köpűje félköríves, sérült, hiányos, már a kovácsoláskor megrepedhetett. Válla csökevényes, csapott; 

pengéje szintén hiányos, rajta nádolás nyomai láthatóak. Kihegyesedő, de eredeti formája kérdéses. 

A Duna medrének kotrása során talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1996, 194, XI. tábla 3. 

EK 63 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.36 (WMM) 

H: 21,6 cm, köpű 13,6 cm; SZ: váll 10 cm, köpű 10,8-8,7 cm; V: kf. 0,6-0,8 cm; tömeg: 1122 g 

Köpűje félköríves, enyhén sérült; viszonylag hosszú, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla teljesen 

elkopott; pengéje erősen kopott, félköríves; egyértelműen nádolták, javították. Éle sérült. 

A Duna medrének kotrása során talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1996, 194, XI. tábla 2; XV. tábla 10. 

EK 64 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

63.961.20 (MNM) 

H: 21,3 cm 

Elveszett, csak a publikációból ismert. Lapát alakú ekevas. Köpűje szélesebb, mint a váll. 

MÜLLER 1982, 390, Kat. 1731. 

EK 65 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.37 (WMM) 

H: 28 cm, köpű 10 cm; SZ: váll 14,6 cm, köpű 11,1-9,5 cm; V: kf. 1-1,1 cm; tömeg: 2313 g 

Köpűje hosszú, a penge felé enyhén keskenyedik, szárnyai vastagok. Vállai eltérő mértékben csapottak; 

pengéje domború, helyenként sérült, kihegyesedő, talán aszimmetrikusra kopott. Felületén a 

kovácsszerszám nyomai figyelhetőek meg. 

A Duna medrének kotrása során talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1996, 194, X. tábla 2. 

EK 66 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.38 (WMM) 

H: 27,8 cm, köpű 13 cm; SZ: váll 15,3 cm, köpű 11-10 cm; tömeg: 1880 g 

Köpűje íves, enyhén keskenyedik a penge felé, jobb szárnya erősen behajlik. Felső felületén kerek lyuk 

található. Válla csapott, a penge kihegyesedő, többszörösen nádolt, javított. Az eredeti penge szinte 

teljesen elkopott. 

A Duna medrének kotrása során talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1996, 194, X. tábla 1; XV. tábla 9.  
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EK 67 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 22,7 cm, köpű 11,5 cm; SZ: váll 11,4 cm, köpű 9,8-8,7 cm 

Lapát alakú példány. Köpűje hosszú, szárnyai párhuzamosak, erősen behajolnak. Vállai erősen, ívesre 

kopottak. Pengéje egyenletesen keskenyedő, lekerekített. 

A római település feltárása során, az ún. I. villa körzetéből került elő. 

THOMAS 1955, XXXIII. tábla 3; THOMAS 1964, CCXIII. tábla; MÜLLER 1982, 195, Kat. 836. 

EK 68 
Keszthely, Fenékpuszta 

84.17.2 (BM) 

H: 24,1 (24,4) cm, köpű 8,1 cm; SZ: váll 16,8 (17) cm, köpű 12,3-10,3 cm; V: kf. 1-1,1 cm; tömeg: 1694 

g 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, fala felül töredezett. Válla erősen csapott, enyhén kopott; 

pengéje keskenyedő, félköríves, rajta nádolás nyomai figyelhetőek meg. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 124sk, Kat. 471.54 

EK 69 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM)55 

H: 27 cm, köpű 10,3 cm; SZ: váll 14,3 cm, köpű 12,9-10,3 cm 

Köpűje a penge felé keskenyedik. Válla erősen csapott; pengéje szimmetrikus, egyenletesen 

keskenyedik, lekerekített. Felső harmadán és a köpűn erős borda fut végig. 

MÜLLER 1982, 124sk, Kat. 470. 

EK 70 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.104 (BM) 

H: 31,1 cm, köpű 8,7 cm; SZ: váll 20 cm, köpű 15,6-13,1 cm; V: kf. 1,5-1,85 cm, penge 2,4 cm; tömeg: 

5195 g 

Köpűje viszonylag rövid, a penge felé egyenletesen keskenyedik. Válla enyhén, a bal oldalán erősebben 

csapott. Pengéje hosszúkás, félköríves, szimmetrikus, feltehetőleg nádolt lehetett. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép, alul középen; BALASSA 1972, 364, 16. kép; MÜLLER 1982, 110, Kat. 394 

(inkább 392).56 

EK 71 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 21,7 cm, SZ: köpű 10,9-9,8 cm, váll 13,7 cm 

A tárgy elveszett, csak a publikációkból ismert. Köpűje rövid, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla 

csapott; pengéje keskenyedő, félköríves, szimmetrikus. 

                                                           
54 Müller R. még leltári szám nélkül közli, mint a Helikon Könyvtár gyűjteményébe tartozó példányt. Később 
azonban átkerült a Balatoni Múzeumba és ekkor kapta ezt a leltári számot. A képek és a felvett méretek minimális 
eltérése alapján egyértelműen azonosítható volt. 
55 Feltehetőleg a fenti példánnyal együtt ez is átkerült, de a múzeum gyűjteményében nem volt azonosítható. 
56 A publikációkban szereplő példányoknál megadott méretek jelentősen eltérnek az általam, ezen a leltári 
számon megtalált ekevas adataitól. Müller R. nem közölt róla képet, de Balassa I. felvétele alapján mégis 
ugyanarról a tárgyról van szó. Kérdéses a méretek eltérése, amelyet biztosan nem a tárgy állapotának romlása 
okozott. A Müller R. által 392. számon, a II. világháború alatt elveszettként bemutatott példány viszont mind a 
Kuzsinszky B. által közölt kép, mind a becsült méretek alapján megfelel ennek a darabnak. Az eltérés talán a leltári 
szám hibás átírásából, vagy abból adódhat, hogy az elveszettnek hitt tárgy később előkerült. 
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Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

BALASSA 1972, 364, 16. kép; MÜLLER 1982, 110, Kat. 394.57 

EK 72 
Kaposújlak 

64.957.1 (BM) 

H: 27 cm, köpű 8,4 cm; SZ: váll 16,9 cm, köpű 13,2-11,1 cm; V: kf. 0,9-1,1 cm 

Köpűje lefelé keskenyedik; fala erős, vastag, a bal szárnya kopottabb. Válla csapott; pengéje 

szimmetrikus, enyhén hegyesedő; éle lekerekített. Pengéje erősen, szinte ormószerűen kidomborodik. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

BALASSA 1972, 366, 22. kép; MÜLLER 1982, 344, Kat. 1511. 

EK 73 
Mencshely, Berkikút 

70.25.1 (LDM) 

H: 31,7 cm, köpű 10,1 cm; SZ: váll 21,9 cm, köpű 16,3-13,8 cm; V: kf. 1-1,5 cm; tömeg: 4268 g 

Köpűje vastag, a penge felé keskenyedik. Válla széles, csapott; pengéje elkeskenyedő, szimmetrikus, 

lekerekített, öblös, felületén kovácsszerszám nyomaival. Éle sérült. 

Ajándékozás útján került a múzeumba, szintén az itt található római villagazdasághoz tartozhatott. 

BALASSA 1972, 363, 13-14. kép; MÜLLER 1982, 272, Kat. 1219; HENNING 1987, 135, Kat. 317, Taf. 

14/9. 

EK 74 
Nemesvámos, Baláca 

55.275.521 (LDM) 

H: 21,5 cm, köpű 7,3 cm; SZ: váll 14,9 cm, köpű 12,9-11,6 cm; V: kf. 0,8-0,9 cm; tömeg: 1467 g 

Köpűje rövid, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla rövid, csapott; pengéje szimmetrikus, sérült, 

kihegyesedő, lekerekített. Láthatóan javították, illetve nádolták. Éle sérült. 

A római villagazdaság 31. számú épületének fűtőcsatornájában elrejtett depó részeként került elő. 

RHÉ 1912, 12. kép; THOMAS 1964, LXXXV tábla felső sor közepe; BALASSA 1972, 359; BALASSA 

1973, 35. kép c; MÜLLER 1982, 156, Kat. 654. 

EK 75 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

55.211.(5)8 (LDM)58 

H: 20,5 cm, köpű 6,6 cm; SZ: váll 15,1 cm, köpű 12,4-9,6 cm; V: kf. 0,7-1,2 cm; tömeg: 1260 g 

Köpűje rövid, a penge felé erősen keskenyedik. Válla csapott; pengéje ép, félköríves; rajta a nádolt 

lemez szélesen megfigyelhető. Feltehetőleg több réteget is rákovácsoltak. 

Római falusias telep bolygatása során került elő. 

BALASSA 1972, 362, 9. kép; BALASSA 1973, 105, 35. kép a; MÜLLER 1982, 33, Kat. 23; HENNING 1987, 

115, Nr. 20, Taf. 14, 18; MÜLLER 1994, 180, 2. ábra 1, 4. ábra 1. 

EK 76 
Nagyberki, Szalacska 

64.930.1 (BM) 

H: 25,2 cm, köpű 6,1 cm; SZ: váll 18 cm, köpű 10,9-10,4 cm; V: kf. 0,9-1 cm; tömeg: 1632 g 

Köpűje viszonylag rövid, enyhén keskenyedik a penge felé, bal szárnya kopottabb. Válla erősen csapott, 

szimmetrikus, a penge félköríves, vsz. nádolt, erre utal a felső oldalon látható bemélyedés is, néhol 

sérült. 

Darnay K. gyűjtése a lelőhely területéről, vagy annak környékéről. Szórványlelet. 

                                                           
57 Lásd az előző lábjegyzetben. 
58 Müller Róbert 55.211.58-asként közli, de jelenleg 55.211.8-as leltári szám olvasható rajta. Feltehetőleg elírás 
vagy a restaurálás utáni hibás címkézés lehet az oka. A lelőhelyen talált tárgyak a megtalálás óta tartó 
„kálváriájához” képest ez elhanyagolható probléma. Ehhez lásd: MÜLLER 1994, 177-180. 
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MÜLLER 1975, 236. BALASSA 1972, 359, 4. kép; BALASSA 1973, 85, 24. kép a; MÜLLER 1982, 148, 

Kat. 619.59 

EK 77 
ismeretlen lelőhely 

1918 (RRM)60 

H: 20 cm 

Lapát alakú példány. Köpűje kis mértékben keskenyedik a penge felé. Válla csapott, aránylag rövid. 

Pengéje rövid, lekerekített, szimmetrikus. 

BALASSA 1972, 366, 25. kép; MÜLLER 1982, 390, Kat. 1727. 

EK 78 
Sopron, Neuberger téglavető 

55.136.1 (SCM) 

H: 26,5 cm, köpű 10,5 cm; SZ: váll 19,7 cm, köpű 18-16,5 cm 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik. Válla rövid, csapott; pengéje szimmetrikus, kihegyesedő, 

lekerekített. 

Elveszett, csak a publikáció alapján ismert. Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 375, Kat. 1657. 

EK 79 
Tokorcs, Nagysimonyi határ 

92.1.3 (SAM) 

H: 28,6 cm, köpű 9,8 cm; SZ: váll 19,7 cm, köpű 15,9-14,7 cm; V: kf. 1,2-1,45 cm; tömeg: 4725 g 

Köpűje enyhén keskenyedik, felületén a külső és belső oldalon egyaránt a megmunkálás, illetve 

szerszám nyoma látható. Válla enyhén csapott, pengéje íves, lekerekített, szimmetrikus forma. Éle 

sérült. 

A késő római depólelet részeként került elő. 

BÍRÓ-SEY/MEDGYES/TORBÁGYI 1998, 6, Abb. 3. 

EK 80 
Nemesvámos, Baláca 

55.250.319 (LDM)61 

H: 23,5 cm, köpű 10,8 cm; SZ: váll 15,5 cm, köpű 13,8-12,2 cm; V: kf. 1-1,15 cm; tömeg: 2106 g 

Köpűje viszonylag hosszú, a penge felé keskenyedik. Válla egyenes, enyhén ugrik csak ki. Pengéje íves, 

rajta a nádolás, illetve javítás nyomai figyelhetőek meg. Hátsó oldalán kovácsolás nyomai láthatóak. 

A római villagazdaság 31. számú épületének fűtőcsatornájában elrejtett depó részeként került elő. 

RHÉ 1912, 12. kép; THOMAS 1964, LXXXV. tábla a jobb felső sarokban; BALASSA 1972, 10. kép; 

MÜLLER 1982, 155, Kat. 652. 

EK 81 
Mencshely, Berkikút 

67.79.1 (LDM) 

H: 19,1 cm, köpű 7,7 cm; SZ: váll 15,8 cm, köpű 12,5-11,5 cm; V: kf. 0,7-1,05 cm; tömeg: 1813 g 

Köpűje rövid, a penge felé keskenyedik. Válla csapott, pengéje, viszonylag rövid, félköríves, többször 

nádolt, javított. A köpűszárnyak nem kopottak, tehát nem vízszintesen szántottak vele. 

Ajándékozás útján került a múzeumba, szintén az itt található római villagazdasághoz tartozhatott. 

BALASSA 1972, 363, 13-14. kép; MÜLLER 1982, 272, Kat. 1218; HENNING 1987, 135, Kat. 317, Taf. 

14/9. 

EK 82 

                                                           
59 Balassa Iván keltának határozta meg, ezt a véleményt már Müller Róbert megalapozottan cáfolta. 
60 Balassa Iván tévesen 4918-as leltári számmal közölte. 
61 Müller Róbert 63.124.2-es leltári számon több ekevasat is bemutatott a lelőhelyről. Ez a leltári szám szintén 
helyes, mert a tárgyak újraleltározták. 
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ismeretlen lelőhely 

1461 (RRM) 

H: 16,7 cm 

Köpűje alig keskenyedik a penge felé, a bal köpűszárny kopottabb. Vállai eltérő mértékben csapottak; 

pengéje erősen kopott, félköríves, rajta nádolás nyoma látható. 

BALASSA 1972, 366, 24. kép; MÜLLER 1982, 390, Kat. 1728. 

EK 83 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.722.2 (BM) 

H: 19,9 cm, köpű 5,5 cm; SZ: váll 11,3 cm, köpű 8,9-7,6 cm 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, a bal köpűszárny sérült. Válla csapott; pengéje hosszúkás, 

lekerekített, bal oldalán sérült, felső oldalán kiemelkedő gerinc figyelhető meg. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

BALASSA 1972, 365, 17. kép; MÜLLER 1982, 110, Kat. 396. 

EK 84 
Tác, Fövenypuszta 

10348 (SZIKM) 

H: 22,7 cm, köpű 6,1 cm; SZ: váll 14,8 cm, köpű 12,3-11 cm 

Erősen sérült példány. Köpűje viszonylag rövid, a penge felé enyhén keskenyedik. Vállai félkörívesre 

koptak, eredetileg talán csapottak lehettek. Pengéje kihegyesedő, hiányos, feltehetőleg nádolt volt. 

Az úgynevezett I. villa körzetéből, pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

THOMAS 1955, XXXIII. tábla 4; MÜLLER 1982, 195, Kat. 838. 

EK 85 
Balatonalmádi, Bauxitkutató 

65.41.19 (LDM) 

H: 29,9 cm, köpű 7,7 cm; SZ: váll 16,6 cm, köpű 10,9-10,1 cm; V: kf. 0,65-0,75 cm; tömeg: 1609 g 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, szárnyai kopottak. Válla széles, csapott; pengéje hosszú, 

erősen kihegyesedő, lekerekített, szimmetrikus. 

Kora császárkori falusias település területén elrejtett depólelet részeként került elő. 

NÉMETH 1968, 254; BALASSA 1972, 379; BALASSA 1973, 306skk; MÜLLER 1976, 272skk, 5. kép 1, 7. 

kép 6; MÜLLER 1982, 232, Kat. 1034; HENNING 1987, 115, Nr. 21. 

EK 86 
Rezi 

64.920.1 (BM) 

H: 24,3, köpű 4,2 cm; SZ: 14,3 cm, köpű 9,9-9 cm; V: kf. 0,9 cm 

Köpűje egészen rövid, lefelé alig keskenyedik. Válla csapott, aránylag széles; pengéje hosszú, 

egyenletesen keskenyedő, lekerekített forma. Éle sérült. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

BALASSA 1972, 366, 21. kép; BALASSA 1973, 107, 36. kép, a; MÜLLER 1976, 5. kép 2; MÜLLER 1982, 

366, Kat. 1617. 

EK 87 
Keszthely, Fenékpuszta 

69.119.1 (BM) 

H: 24,9 cm, köpű 5,8 cm; SZ: váll 13,5 cm, köpű 9,8-8,6 cm; V: kf. 1-1,1 cm; tömeg: 1244 g 

Köpűje viszonylag rövid, a penge felé enyhén keskenyedik, a jobb oldali szárny kopottabb. Válla 

csapott; pengéje hosszú, kihegyesedő, lekerekített. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 
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KUZSINSZKY 1920, 84. kép, jobb oldali ekevas; BALASSA 1972, 365, 19. kép; MÜLLER 1976, 5. kép 2; 

MÜLLER 1982, 109, Kat. 390; HENNING 1987, 114, Nr. 15, Taf. 14, 4.62 

EK 88 
Drnovo 

2646 (NMSL) 

H: 31,5 cm, köpű 10 cm; SZ: váll 25 cm, köpű 16,2-15,2 cm; V: kf. 2,5 cm; tömeg: 8550 g 

Köpűje aránylag hosszú, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla erősen csapott, széles; pengéje 

szimmetrikus, kihegyesedő, többszörösen nádolt. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

GABROVEC 1955, 10sk, I. tábla 7; MÜLLER 1982, 331, Kat. 1440; HENNING 1987, 123, Kat. 144, Taf. 

13/5. 

EK 89 
Drnovo 

2500 (NMSL) 

H: 33 cm, köpű 11,5 cm; SZ: váll 26 cm, köpű 17,8-17,1 cm; tömeg: 7000 g 

Köpűje aránylag hosszú, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla erősen csapott, széles; pengéje 

szimmetrikus, kihegyesedő, többszörösen nádolt. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

GABROVEC 1955, 10sk, II. tábla 1; MÜLLER 1982, 331, Kat. 1441; HENNING 1987, 123, Kat. 144, Taf. 

13/6. 

EK 90 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 25,3 cm, köpű 8 cm; SZ: váll 17 cm, köpű 12-11,6 cm; V: kf. 0,8 cm; tömeg: 1578 g 

Köpűje rövid, a penge felé enyhén keskenyedik, fala vékony. Válla bizonytalan, csapott lehetett; pengéje 

sérült, lemezesen széthullik, eredeti formája pontosan nem meghatározható; lekerekített lehetett. 

Az 1984-ben talált depólelet részeként került elő. 

EK 91 
Tatabánya, 24. lelőhely 

2003.3.3 (TVM) 

H: 26,3 cm, köpű 6,5 cm; SZ: váll 22 cm, köpű 17,5 cm 

Köpűje rövid, széles, a penge felé keskenyedik. Válla egyenes, kopott; pengéje félköríves, sérült, rajta 

nádolás nyomaival. Hátoldalán oromszerűen kiemelkedik. 

Római lelőhelyen fémkeresős kutatás során talált, majd beszolgáltatott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2003, 167, 2. kép 3. 

EK 92 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

64.17.5 (SCM) 

H: 24,6 cm 

Lapát alakú ekevas. 

Elveszett, csak a publikáció alapján ismert. Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 390, Kat. 1724. 

 

EK 93 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

10.933.12 (WMM) 

H: 24 cm; SZ: váll 16 cm 

                                                           
62 Kezdetben tévesen Balatonrendes-ábrahámhegyi darabként azonosították (MRT 1 42, 8/1), J. Henning is még 
a téves lelőhely azonosítást vette át. Müller R. 1982-es munkájában már fenékpusztai leletként azonosította. 
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Köpűje a penge felé alig keskenyedik. A bal válla egyenes, a jobb oldali csapott; pengéje egyenletesen 

keskenyedő, lekerekített. Éle sérült. 

BALASSA 1973, 290, 73. kép c; MÜLLER 1982, 390, Kat. 1729.63 

EK 94 
Szentgyörgyvár 

64.928.1 (BM) 

H: 24,1 cm, köpű 10,4 cm; SZ: váll 18,2 cm, köpű 15,2-14,3 cm; V: kf. 0,5-1,2 cm; tömeg: 2183 g 

Köpűje lefelé keskenyedik, bal oldali szárnya kopottabb. Válla a baloldalon rövid, csapott, a jobbon 

lekerekített. Pengéje aszimmetrikus, rövid, kihegyesedő forma; bal oldala vastagabb anyagból készült. 

Feltehetőleg nádolt. 

Szórványlelet a település környékéről. 

BALASSA 1971, 429, 9. kép; BALASSA 1972, 374, 38. kép; BALASSA 1973, 144, 50. kép b; MÜLLER 

1982, 378, Kat. 1669; HENNING 1987, 150, Kat. 527, Taf. 13/14. 

EK 95 
Velem, Szent Vid 

leltári szám nélküli 

H: 20 cm; SZ: 10 cm 

Köpűje hosszú, a penge felé enyhén keskenyedik, a jobb szárny lényegesen nagyobb. Válla csapott, 

pengéje lekerekített, eredetileg is aszimmetrikus lehetett; rajta a nádolás nyomai jól láthatóak. 

Elveszett, csak fényképről, illetve a publikációk alapján határozható meg. A méret pontosan nem adható 

meg. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

HUNYADY 1944, LIV. tábla 23; BALASSA 1973, 85, 69. jegyzet; MÜLLER 1982, 213sk, Kat. 959.64 

EK 96 
Nemesvámos, Baláca 

55.250.320 (LDM)65 

H: 19,8 cm, köpű 8,7 cm; SZ: váll 14,1 cm, köpű 11,7-9,5 cm; V: kf. 1-1,2 cm; tömeg: 1501 g 

Köpűje viszonylag hosszú, a penge felé keskenyedik. Válla egyenes, enyhén ugrik csak ki. Pengéje 

kihegyesedő, lekerekített, rajta a nádolás, illetve javítás nyomai figyelhetőek meg. 

A római villagazdaság 31. számú épületének fűtőcsatornájában elrejtett depó részeként került elő. 

RHÉ 1912, 12. kép; THOMAS 1964, LXXXV. tábla a bal felső sarokban; BALASSA 1972, 12. kép; 

MÜLLER 1982, 155, Kat. 653. 

EK 97 
Wöllersdorf 

122 

H: 29,5 cm; SZ: váll 22,3 cm 

Köpűje egyenletes szélességű, erősen kopott, egyenetlen falvastagságú. Válla egyenes, aszimmetrikus; 

pengéje félköríves, sérült, felületén az eke benyomódása jól megfigyelhető. Felső oldalán egy 

megvastagodó kiugró rész található. 

A település határában, egy kisebb depólelet részeként került elő. 

SCHMIDT 1956, 228; POHANKA 1986, 21, Nr. 7, Taf. 3. 

EK 98 
ismeretlen lelőhely 

53.237.276 (XJM) 

                                                           
63 Balassa Iván 14-15. századiként határozta meg, míg Müller Róbert a római korra keltezte. Az előkerülés 
körülményei nem nyújtanak támpontot, így a formai jegyek alapján inkább Müller Róbert véleményével értek 
egyet. 
64 Hunyady I. közli a fényképét, de az általa megadott mérték pontatlan. Vaskoriként határozta meg, és Balassa I. 
is ezt vette át. Római kori eredetére Müller R. hívta fel a figyelmet. 
65 Müller R. 63.124.2-es leltári számon több ekevasat is bemutatott a lelőhelyről. Ez a leltári szám szintén helyes, 
mert a tárgyak újraleltározták. 
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H: 26,8 cm, köpű 13,7 cm; SZ: váll 19,4 cm, köpű 16,6-15,7 cm; V: kf. 0,5-1 cm; tömeg: 1857 g 

Legalább négy különböző darabból áll. A köpű egyik oldala külön darabból készült, a penge felé enyhén 

keskenyedik. Bal szárnya duplázott, válla ezen az oldalon lekopott, a másikon csapott, emiatt 

aszimmetrikus. Pengéje félköríves, éle vastag.  

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1741. 

EK 99 (ábra nélkül) 

Tolna, Mözs – Kakasdomb 

leltári szám nélküli (WMM) 

H: 24,3 cm, köpű 9,3 cm; SZ: váll 17,3 cm, köpű 13,8-11,8 cm 

A bal köpűszárny rövidebb, jobban behajlították és jobban kopott a másiknál. A penge bal fele így 

hosszabb, a köpű alsó síkjához képest a penge balra dől, eredetileg is aszimmetrikus. Az ekét balra 

döntötték, bal felé végzett barázdaszántásra utal. Alsó részén a kopást pótolták, a baloldal jobban kopott 

itt kétszeresen, míg a jobbon csak egyszeresen nádolt. 

Római kori lelőhelyen végzett terepbejárás során került elő. 

MÜLLER 1982, 277, Kat. 1233. 

EK 100 (ábra nélkül) 

Unec pri Rakek 

2641 (NMSL) 

H: 30,5 cm, köpű 9,5 cm; SZ: váll 19,7 cm, köpű 12,7 cm 

Köpűje alig keskenyedik a penge felé, a bal köpűszárny kopottabb. Válla csapott; pengéje a tőnél 

megvastagszik, egyenletesen keskenyedik, lekerekített; aszimmetrikusra kopott. 

Egy kisebb depólelet részeként került elő. 

GABROVEC 1955, 10, 14sk és I. tábla 1-5; BALASSA 1973, 39. kép b; MÜLLER 1982, 307, Kat. 1345. 

EK 101 (ábra nélkül) 

Paks, Gyapa 

30727.000.171 (MNM NÖK) 

H: 38,6 cm, köpű 10,6 cm; SZ: váll 17,5 cm, köpű 14,55-12,6 cm; V: kf. 1-1,2 cm; tömeg: 3887 g 

Köpűje rövid, a penge felé enyhén keskenyedik, fala vastag, a bal szárnya kopottabb. Válla csapott, 

kopott; pengéje lekerekített, felső oldalán enyhén kiemelkedő ormó fut végig. 

Római kori telep helyén végzett megelőző feltárásakor, a nyesés során került elő. 

EK 102 
Csabrendek 

64.958.1 (BM) 

H: 17,5 cm, köpű 9,3 cm; SZ: váll 12,1 cm, köpű 10,1-9,1 cm; V: kf. 0,8 cm 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, a bal szárnya sérült. Válla baloldalon egyenes, a jobbon 

csapott. Pengéje a keresztmetszetben is jól láthatóan, aszimmetrikusra kopott; a bal oldala erősebb. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

BALASSA 1972, 360, 6. kép; MÜLLER 1982, 325, Kat. 1417; HENNING 1987, 120, Kat. 110. 

EK 103 
Keszthely, Fenékpuszta (?) 

58.722.2 (BM)66 

H: 19,9 cm, köpű 9,3 cm; SZ: váll 11,7cm, köpű 12-10,1 cm 

Köpűje hosszú, lefelé enyhén keskenyedő. Válla csapott, a bal oldali csaknem teljesen elkopott. Pengéje 

rövid, kihegyesedő, aszimmetrikusra kopott. Éle kissé hiányos. 

BALASSA 1971, 433 (ltsz nélküli darabként írja le); BALASSA 1972, 375, 40. kép (de kommentár a 42. 

képnél van); BALASSA 1973, 147, 52 kép a; MÜLLER 1982, 110, Kat. 397. 

EK 104 
Keszthely, Fenékpuszta 

                                                           
66 Ugyanezen a leltári számon egy másik ekevas is megtalálható. Balassa I. sem következetesen közli. 
Kérdéses, hogy a fenékpusztai leletek közzé tartozik. 
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58.722.1 (BM) 

H: 20,7 cm, köpű 6,5 cm; SZ: váll 12,6 cm, köpű 10,3-9,5 cm 

Köpűje viszonylag rövid, lefelé alig keskenyedik, a bal oldali köpűszárny erősen kopott. Válla az egyik 

oldalon csapott, bal oldalán egyenes, ez az oldal szintén kopott. Pengéje aszimmetrikusra kopott, 

hosszúkás, lekerekített, hiányos. 

Az erőd területéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

BALASSA 1971, 427, 8. kép; BALASSA 1972, 374, 37. kép; BALASSA 1973, 144, 50. kép a; MÜLLER 

1982, 110, Kat. 395. 

EK 105 
Nagyberki, Szalacska 

64.929.1/2 (BM) 

H: 17,1 cm, köpű 6,5 cm; SZ: váll 14,4 cm, köpű 11,3-10,8 cm 

Köpűje lefelé alig keskenyedik, bal szárnya hosszabb, jobban kihajlik. Vállai enyhén csapottak, pengéje 

aszimmetrikusra kopott, rövid kihegyesedő, többszörösen nádolt, javított. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

BALASSA 1971, 11. kép; BALASSA 1972, 375; BALASSA 1973, 148, 51. kép a; MÜLLER 1982, 149, Kat. 

621.67 

EK 106 
Fonyód 

21/1897.257 (MNM)68 

H: 18,5 cm; SZ: váll 16 cm, köpű 14,5-10,9 cm 

Köpűje a penge irányában enyhén keskenyedik; a bal köpűszárny rövidebb és nagyobb szöget zár be a 

penge középvonalával. Vállai eltérő mértékben kopottak; pengéje rövid, aszimmetrikus, lekerekített, 

nádolt. 

Feltehetőleg egy római villagazdaság bolygatása során került elő. 

MÜLLER 1982, 76, Kat. 221; HENNING 1987, 124, Kat. 163. 

EK 107 
Csesznek 

61.11.1 (MNM) 

H: 22,2 cm, köpű 6,5 cm; SZ: váll 18,3 cm, köpű 13,8 cm; V: kf. 0,8 cm; tömeg: 2163 g 

Köpőjének bal oldali lemeze jobban befelé hajlik, egyenletesen széles. Válla egyenes; pengéje 

viszonylag rövid, lekerekített, szimmetrikus. Rajta nádolás nyomai figyelhetőek meg. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet a település környékéről. 

HAMPEL 1902, 436sk, 1. kép; BALASSA 1972, 363sk; BALASSA 1973, 153, 54. kép; MÜLLER 1982, 329, 

Kat. 1433; HENNING 1987, 121, Kat. 111, Taf. 15/3. 

EK 108 
Bajót, Péliföldszentkereszt 

95.272.96 (BAM) 

H: 27,7 cm; SZ: váll 12,6 cm, köpű 10,1-8,7 cm; V: kf. 0,8-0,9 cm, penge 0,9 cm; tömeg: 816 g 

Köpűje viszonylag rövid, lefelé enyhén keskenyedik. Válla csapott, rövid. Pengéje erősen öblös, 

keskeny és hosszúkás, enyhén aszimmetrikusra kopott. Hátán ormószerűen kidomborodik. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet a település környékéről. 

EK 109 
Csabrendek 

64.959.1 (BM) 

H: 26 cm, köpű 8,2 cm; SZ: 13,7 cm, köpű 12,5-11,8 cm; V: kf. 1,5 cm 

Köpűje aránylag hosszú, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla szinte teljesen lekopott, eredetileg 

csapott lehetett. Pengéje enyhén aszimmetrikusra kopott, hosszúkás, lekerekített. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

                                                           
67 Balassa I. ugyan feltételesen Fenékpusztáról előkerült darabként említi, de eredete bizonytalan. 
68 57.257.c számon tévesen, ismeretlen lelőhelyűként leltározták újra. 
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BALASSA 1971, 431, 10. kép; BALASSA 1972, 375, 39. kép; BALASSA 1973, 146, 51. kép b; MÜLLER 

1982, 326; Kat. 1418; HENNING 1987, 120, Kat. 110, Taf. 14/3. 

EK 110 
ismeretlen lelőhely 

59.473.1 (WMM) 

H: 24,5 cm, köpű 7,9 cm; SZ: váll 10,1 cm, köpű 9,8-8,1 cm; V: kf. 0,4-1 cm; tömeg: 718 g 

Köpűje rövid, vastag falú, a penge felé enyhén keskenyedik. Pengéje keskeny, hosszúkás, 

aszimmetrikusra, eredetileg egyenes vállú lehetett. A kopott oldalán feltehetőleg nádolták vagy utólag 

javították. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik Tolna megye területéről. Szórványlelet. 

BALASSA 1973, 296, 77. kép a; MÜLLER 1982, 391, Kat. 1737. 

EK 111 
ismeretlen lelőhely 

51.10.25 (MNM) 

H: 26,6 cm, köpű 8,5 cm; SZ: váll 14,4 cm, köpű 14,5-11,7 cm; V: kf. 0,9-1 cm; tömeg: 1857 g 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, a jobb oldali szárny erősen befelé hajlik. Válla csapott, 

aszimmetrikusra. Pengéje hosszúkás, keskenyedő, lekerekített; hátoldalán láthatóan nádolt, a kovácsolás 

nyomai láthatóak a felületén. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1738. 

EK 112 
Rábapordány 

2005.2.6 (XJM) 

H: 31,2 cm, köpű 10 cm; SZ: váll 18,5 cm, köpű 15,8-15,3 cm; V: kf. 0,9-1,3 cm; tömeg: 5438 g 

Köpűje enyhén keskenyedik a penge felé, fala vastag. Válla csapott. A penge hátoldalán erős ormó fut 

a köpűtől lefelé, amely a másik oldalon bemélyedésként jelentkezik. A jobb oldalon vastagabb, 

hosszúkás, lekerekített. Éle sérült. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 51, 2. tábla 1. 

EK 113 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.8 (WMM) 

H: 17,8 cm; SZ: váll 10,7 cm, köpű 7,8-7,2 cm; V: kf. 0,4-0,6 cm; tömeg: 537 g 

Köpűje viszonylag rövid, a penge felé keskenyedik. Válla csapott; pengéje erősen domború, 

kihegyesedő, enyhén aszimmetrikusra kopott. A köpű előtti részén erős bemélyedés található. Éle sérült. 

Felszíni lelet egy LT D végi, kora császárkori telep közeléből. 

GAÁL 1982, 78, 4. kép 1; HENNING 1987, 122, Kat. 135, Taf. 16/9. 

EK 114 
Rotenturm an der Pinka 

1883 (LMB) 

H: 27,3 cm, köpű 13,8 cm; SZ: váll 17,4 cm; köpű 12 cm 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, a bal szárnya erősen kopott. A bal válla egyenes, kopott, a 

jobb erősen csapott; pengéje enyhén keskenyedő, lekerekített, felső részét nádolták. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

BARB 1937, 76; SCHMIDT 1956, 228, 1. kép; BALASSA 1973, 103; MÜLLER 1982, 367, Kat. 1620; 

POHANKA 1986, 18, Nr. 2, Taf. 1; HENNING 1987, 145, Kat. 448. 

EK 115 
Bajna, Paperdő 

82.14.1 (BAM) 

H: 28,5 cm; SZ: váll 20 cm, köpű 15,2-14,7 cm; V: kf. 1,85 cm tömeg: 4975 g 

Köpűje viszonylag hosszú, felfelé kiszélesedik. Válla csapott mindkét oldalon rövid. Pengéje vastag, 

nehéz, a hegyénél lekerekített, enyhén aszimmetrikusra kopott, a nádolás jól látható a felületén. 
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Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

HENNING 1987, 115, Nr. 19. 

EK 116 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 25,1 cm, köpű 10,4 cm; SZ: váll 17,7 cm, köpű 17,3-15,3 cm; V: kf. 1-1,3 cm; tömeg: 2974 g 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, fala vastag, a bal köpűszárny kopottabb. Válla csapott; 

pengéje viszonylag rövid, kihegyesedő, lekerekített, aszimmetrikus. Erősen korrodált, restaurálatlan. 

Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg egyben kiásott depólelet része lehetett. Bizonytalan 

eredetű. 

EK 117 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.9 (BM) 

H: 24,9 cm, köpű 8,2 cm; SZ: váll 15,7 cm, köpű 11,5-10,2; V: kf. 1,1-1,2 cm; tömeg: 2184 g 

Köpűje lefelé keskenyedik; fala erős, vastag, a bal szárnya kopottabb. Válla csapott; pengéje enyhén 

aszimmetrikus, enyhén hegyesedő; éle lekerekített. Pengéje erősen, szinte ormószerűen kidomborodik. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép, alul jobbról a harmadik; MÜLLER 1982, 109; Kat. 387. 

EK 118 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.17 (BM) 

H: 25,8 cm, köpű 8,1 cm; SZ: 15,5 cm, köpű 14,2-13,7 cm 

Aszimmetrikusra kopott, lapát alakú ekevas. Köpűje enyhén keskenyedik a penge felé. A vállak alig 

maradtak meg, az alsó fele nádolt. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 84. kép, a bal oldali; MÜLLER 1982, 109; Kat. 388. 

EK 119 
Szakály, Réti-földek 

83.2.11 (WMM) 

H: 24,6 cm, köpű 9,8 cm; SZ: váll 15 cm, köpű 13,1-11 cm; V: 0,8-1,1 cm; tömeg: 1606 g 

Köpűje hosszú, a penge felé enyhén keskenyedik, a szárnyak alig kopottak. Vállai eltérő mértékben 

csapottak; pengéje rövid, enyhén hegyesedő, lekerekített, enyhén aszimmetrikusra kopott, mindkét 

peremét nádolták. Éle enyhén sérült. 

Késő vaskori, kora császárkori falusias telep feltárása során került elő. 

EK 120 
Csabrendek 

77.104.1 (BM)69 

H: 25 cm, köpű 8 cm; SZ: váll 20,1 cm, köpű 13,5-11 cm; V: kf. 1,1-1,35 cm; tömeg: 2405 g 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, fala vastag, felső részén enyhén kihajlik. Válla csapott, széles; 

pengéje félköríves, bal oldala kissé aszimmetrikusra kopott. Éle sérült. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 326; Kat. 1419. 

EK 121 
Nemesvámos, Baláca 

2000.83.1 (LDM) 

H: 24,4 cm, köpű 7,1 cm; SZ: váll 15,2 cm, köpű 10,9-10,1 cm; V: kf. 0,7-0,85 cm; tömeg: 1568 g 

                                                           
69 Müller Róbert leltári szám nélküliként közli, de a leltárkönyv adatai és a méretek alapján azonosítható. 
Feltehetőleg az általa végzett kutatás időpontjában még nem szerepelt a tárgyon ez a szám. 
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Köpűje vaskos, a penge felé keskenyedik. Válla alig csapott; pengéje karcsú, erősen kihegyesedő, 

enyhén aszimmetrikusra kopott; felső oldalán erősen, ormószerűen domború, hegye hiányos. 

A villagazdaságban talált depólelet részeként került elő. 154/c szelvény, DK-i sarkában, kő és 

téglaomladék alatt, -56 cm. 

PALÁGYI 2000, 23, 12. ábra 1, 14. ábra 1. 

EK 122 
Budapest 

50117 (BTM) 

H: 22,4 cm, köpű 8,4 cm; SZ: váll 13,5 cm, köpű 7,8-7,2 cm; V: kf. 0,5-0,6 cm; tömeg: 964 g 

Köpűje egyenletes szélességű, viszonylag keskeny. Válla csapott, sérült; pengéje egyenletesen 

kihegyesedő, lekerekített; láthatóan több rétegből kovácsolták egybe, enyhén aszimmetrikus kialakítású. 

Éle erősen sérült. 

Aquincum területéről, de pontosabban nem meghatározható kontextusból került elő. 

PETŐ 1975, 93, 1. kép a-b; MÜLLER 1982, 44, Kat. 68. 

EK 123 (ábra nélkül) 

Nemesvámos, Baláca 

2000.84.1 (LDM) 

H: 19,4 cm, köpű 6,5 cm; SZ: váll 17,1 cm; V: kf. 0,8-1,1 cm; tömeg: 1457 g 

Köpűjének bal oldala a penge egy részével együtt hiányzik. Láthatóan kiszakadt a másodlagosan nádolt, 

javított részből. A másik szárny vaskos, alig kopott, aszimmetrikus lehetett. Válla rövid, erősen csapott, 

a penge félköríves, rajta nádolás nyoma látható. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (149/c szelvény, K-i fele, 2 és 3 szelvényfal között, 

téglás és köves omladék között és alatt, -58 cm). 

PALÁGYI 2000, 24, 13. ábra 12, 14. ábra 2. 

EK 124 
Hany 

64.960.1 (BM) 

H: 21,5 cm, köpű 8 cm; SZ: váll 16,3 cm, köpű 14,1-12,8 cm; V: kf. 1,3-1,4 cm 

Köpűjének jobb szárnya sérült, kopott; a penge felé enyhén keskenyedik. Válla csapott, a jobb oldala 

kopottabb; pengéje enyhén aszimmetrikus, keskenyedő, lekerekített. Jobb oldalát jól láthatóan nádolták. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

BALASSA 1972, 360, 5. kép; MÜLLER 1982, 343, Kat. 1505. 

EK 125 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.103 (BM) 

H: 20,2 cm; SZ: váll 15,8 cm, köpű 13,3-11,4 cm 

Köpűje viszonylag rövid, lefelé enyhén keskenyedik. Válla csapott, a jobb oldala aszimmetrikusan 

kopott; pengéje viszonylag rövid, lekerekített. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Az utolsó publikáció óta elveszett. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép alul jobbról a második; BALASSA 1972, 364, 15. kép; MÜLLER 1982, 109, 

Kat. 385. 

EK 126 
ismeretlen lelőhely 

77.111.1 (BM) 

H: 20 cm, köpű 8,1 cm; SZ: váll 13,1 cm, köpű 10,7-8,8 cm; V: kf. 0,8-1 cm; tömeg: 1293 g 

Köpűje a penge felé keskenyedik, fala vastag. Válla enyhén csapott, a penge félköríves, jobb oldalán 

kissé aszimmetrikusra kopott, felületén nádolás erőteljes nyomai figyelhetőek meg. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. A kiállítási installációt nem lehetett 

róla eltávolítani. 

MÜLLER 1982, 391, Kat. 1736. 
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EK 127 
Rábapordány 

2005.2.8 (XJM) 

H: 20,5 cm, köpű 6,9 cm; SZ: váll 17,5 cm, köpű 12,9-13,7 cm; V: kf. 0,85-1,4 cm; tömeg: 2829 g 

Köpűje a penge felé kissé szélesedik, fala vastag, bal szárnya befelé hajlik. Vállai eltérő mértékben 

csapottak. A penge hátoldalán erős ormó fut a köpűtől lefelé, amely a másik oldalon bemélyedésként 

jelentkezik. A jobb oldalon vastagabb, aszimmetrikusra kopott, lekerekített. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 51, 2. tábla 3. 

EK 128 
Rábapordány 

2005.2.7 (XJM) 

H: 27 cm, köpű 9,2 cm; SZ: váll 17,9 cm, köpű 15,1-14,7 cm; V: kf. 0,85-1,6 cm; tömeg: 4721 g 

Köpűje enyhén keskenyedik a penge felé, fala vastag. Válla rövid, egyenes. A penge hátoldalán erős 

ormó fut a köpűtől lefelé, amely a másik oldalon bemélyedésként jelentkezik. A baloldalon vastagabb, 

lekerekített. Éle sérült. 

LÁSZLÓ 2007, 51, 2. tábla 2. 

EK 129 
ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 25,5 cm 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, fala vastag. Válla csapott; pengéje félköríves, jobb oldalán 

kissé aszimmetrikusra kopott; rajta nádolás nyomai láthatóak. 

MÜLLER 1982, 390, Kat. 1726. 

EK 130 
Schandorf 

223 (LMB) 

H: 25,9 cm, köpű 8,5 cm; SZ: váll 17,5 cm, köpű 14,8-13,6 cm 

Köpűje vaskos, a penge felé enyhén keskenyedik, a jobb szárny kopottabb, kevésbé hajlik befelé. Válla 

egyenes; pengéje lekerekített, a jobb oldalon aszimmetrikusra kopott, belső oldalán jól láthatóan nádolt. 

Egy Kr. u. 2. század elejéig fennálló bennszülött telep helyén szántás közben talált depólelet részeként 

került elő. 

BARB 1937, 74skk, 1. kép; SCHMIDT 1956, 228; BALASSA 1973, 39. kép a; MÜLLER 1982, 299, Kat. 

1316; POHANKA 1986, 16, Taf.1, Nr. 1; HENNING 1987, 145, Kat. 462, Taf. 13/4. 

EK 131 
Tác, Fövenypuszta 

75.35.2 (SZIKM) 

H: 26,5 cm; SZ: váll 15,5 cm 

Köpűje nyitott, fala vaskos, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla csapott, a penge enyhén 

kihegyesedő, lekerekített; a használat során jobb oldala aszimmetrikusra kopott. 

A római település feltárása során került elő (135/805, 3. ásónyom, 291-253). 

FITZ/LÁNYI/BÁNKI 1978, 194, 2. ábra 340. 

EK 132 
Gy.firátót, Pogánytelek 

2000.82.1 (LDM) 

H: 28,8 cm, köpű 10,1 cm; SZ: váll 16,9 cm, köpű 15,6-13,3 cm; V: kf. 1-1,1 cm; tömeg: 2849 g 

Köpűje vaskos, a penge felé keskenyedik, szárnyai kopottak. Válla erősen csapott vagy kopott, részben 

törött is. Pengéje kihegyesedő, enyhén aszimmetrikus, feltehetőleg nádolt volt. 

A római villagazdaság területén talált depólelet részeként került elő. 

PALÁGYI 2000, 22, 6. ábra, 7. ábra 2. 

EK 133 
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Nagyvenyim, Baromfitelep 

leltári szám nélküli (IM) 

H: 24,6 cm, köpű 8,5 cm; SZ: 15,5 cm, köpű 12,9-11,1 cm; V: kf. 1 cm, penge 0,9 cm; tömeg: 1552 g 

Köpűje nyitott, viszonylag vastag falú, magas (5,1 cm), a penge felé keskenyedik. Válla csapott, kopott, 

pengéje kissé aszimmetrikus, éle hiányos. Belső oldalán nádolás nyoma látszik. 

A TSZ területén végzett földmunkák során talált depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 1979, 245, Fig. 1, 1; MÜLLER 1982, 280sk, Kat. 1241. 

EK 134 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 34,5 cm, köpű 11,5 cm; SZ: váll 19,5 cm 

Köpűje kopott, a penge felé enyhén keskenyedik. Válla sérült, csapott lehetett, az egyik oldalán ívesre 

kopott; pengéje sérült, egyenletesen kihegyesedő, lekerekített. 

A római település feltárása során, az ún. I. villa körzetéből, pontosan nem azonosítható kontextusból 

származik. 

BALASSA 1973, 108, 37. kép a; MÜLLER 1982, 195, Kat. 839. 

EK 135 
ismeretlen lelőhely 

60.4.1.C (MM)70 

H: 30,8 cm, köpű 9,7 cm; SZ: váll 17,5 cm, köpű 14,1-12,5 cm; V: kf. 0,8-1,2 cm; tömeg: 2323 g 

Köpűje viszonylag rövid, a penge felé enyhén keskenyedik, a jobb köpűszárny kopottabb. Válla csapott, 

pengéje hosszúkás, egyenletesen keskenyedő, lekerekített, jobb oldalán aszimmetrikusra kopott. 

Feltehetőleg nádolták. 

EK 136 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.7 (BM) 

H: 23,8 cm, köpű 9,2 cm; SZ: váll 13,8 cm, köpű 12-11,1 cm 

Köpűje aránylag hosszú, lefele enyhén keskenyedik, jobb oldala erősen kopott. Vállai csapottak, 

aszimmetrikusan, erősen kopottak. Pengéje hosszúkás, lekerekített, enyhén sérült. Pengéje felső oldalán 

széles nádolás nyoma látható. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép alul balról a második; MÜLLER 1982, 109, Kat. 386. 

EK 137 
Rábapordány 

2005.2.10 (XJL) 

H: 17,3 cm, köpű 5,1 cm; SZ: váll 10,3 cm, köpű 8,25-7,5 cm; V: kf. 0,5-0,75 cm; tömeg: 720 g 

Köpűje a penge felé enyhén keskenyedik, fala vékony. Válla rövid, csapott. Pengéje jobb oldalon erősen, 

aszimmetrikusra kopott, hegye lekerekített. Rajta nádolás nyoma látható. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 3. tábla 2. 

EK 138 
Lackendorf 

leltári szám nélküli (LMB) 

H: 17,8 cm; SZ: váll 12,7 cm 

Köpűje viszonylag hosszú, a penge felé enyhén keskenyedik, falán kerek szöglyuk figyelhető meg. Válla 

rövid, enyhén csapott; pengéje félköríves, jobb oldala kopottabb; jól láthatóan nádolt. 

Csatornaépítés során került elő. Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

                                                           
70 A tárgy jelenleg a Mezőgazdasági Múzeum állandó kiállítását gazdagítja. A leltári szám alapján feltehetőleg az 
MNM gyűjteményéből került kölcsönadásra. 
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POHANKA 1986, 19sk, Nr. 3, Taf. 2. 

EK 139 
Nagyberki, Szalacska 

64.929.1/1 (BM) 

H: 18 cm; SZ: váll 17 cm, köpű 11,8-10,5 cm 

Köpűje egyenletes szélességű. Válla egyenes, a jobb oldalon kopottabb; pengéje félköríves, enyhén 

aszimmetrikus. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

BALASSA 1972, 366, 23. kép; BALASSA 1973, 85, 24. kép b; MÜLLER 1982, 149, Kat. 620.71 

EK 140 (ábra nélkül) 

Lackendorf 

leltári szám nélküli (LMB) 

H: 3,4 cm; SZ: 7,4 cm 

Lapát alakú ekevas pengéjének töredéke. 

Csatornaépítés során került elő. Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 20, Nr. 4, Taf. 2. 

EK 141 
Lackendorf 

leltári szám nélküli (LMB) 

H: 7,2 cm; SZ: 12,8 cm 

Lapát alakú ekevas pengéjének töredéke. 

Csatornaépítés során került elő. Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 20, Nr. 5, Taf. 2. 

EK 142 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

60.600.6 (SZIKM) 

H: 19,1 cm; SZ: 15,5 cm 

Vaskos lemez erősen korrodált töredéke. Egyik végén lekerekített, másik vége felé megvastagodó. 

Egyik oldalán sík, másikon bordaszerű kiemelkedéssel. 

A római település feltárása során, az ún. I. villa körzetéből, pontosan nem azonosítható kontextusból 

származik. 

MÜLLER 1982, 196, Kat. 842. 

EK 143 (ábra nélkül) 

Mencshely, Berkikút 

55.210.18 (LDM) 

H: 9,8 cm; SZ: 3,4 cm; V: 1,1 cm 

Egyik fele ép. Ívelten kihegyesedik. A hegye, különösen alsó fele kopásnyomokat mutat, hiányos. Talán 

egy, hosszú, szárnyas köpűs ekevas pengéjének a vége. 

Római villagazdaság területéről került elő. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 271sk, Kat. 1217. 

EK 144 (ábra nélkül) 

Staroj Gori 

leltári szám nélküli 

Lapát alakú példány. 

LJUBIC 1880, Taf. 36, 329; HENNING 1987, 148, Abb. 20, 202. 

EK 145 (ábra nélkül) 

Káptalanfa 

leltári szám nélküli 

                                                           
71 Elveszett, illetve kutatásom időpontjában nem volt azonosítható a múzeum gyűjteményében. 
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A tárgy elveszett, méretei leírása nem áll rendelkezésre. Darnay K. leírásából annyi derül ki, hogy lapát 

alakú példány lehetett. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

DARNAY 1904, 197; MÜLLER 1982, 345, Kat. 1518. 

EK 146 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 18,3 cm; SZ: 10,6 cm 

Viszonylag kisméretű ekevas. Köpűje nyitott, pengéje alul lekerekített, szimmetrikus. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 222, Nr. 49. 

  



169 
 

  



170 
 

  



171 
 

  



172 
 

  



173 
 

  



174 
 

  



175 
 

  



176 
 

  



177 
 

  



178 
 

  



179 
 

  



180 
 

  



181 
 

  



182 
 

  



183 
 

EKH 1-52: Ekehúzó láncok (54-57. tábla) 

EKH 1 
ismeretlen lelőhely 

55.1.3 (MNM)72 

H: 43,7 cm 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas 

alakú tag, és egy kiszélesedő, kampós tag kapcsolódik. A használat miatt erősen kopott. 

BALASSA 1973, 128. táblázat; MÜLLER 1982, 395, Kat. 1782. 

EKH 2 
ismeretlen lelőhely 

55.1.3 (MNM) 

H: 54 cm 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas 

alakú tag, és egy kiszélesedő, kampós tag kapcsolódik. 

BALASSA 1973, 128. táblázat; MÜLLER 1982, 395, Kat. 1784. 

EKH 3 
ismeretlen lelőhely 

55.1.3 (MM)73 

H: 45,6 (52,6) cm, főtag 24,3 cm; SZ: főtag 16 cm, rögzítő 3,05 cm; V: 1,5-1,7 cm; tömeg: 1369 g 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű, kopott; hozzá egy 

nyolcas alakú tag, és egy kiszélesedő, kampós tag kapcsolódik. 

BALASSA 1973, 128. táblázat; MÜLLER 1982, 395, Kat. 1783. 

EKH 4 

ismeretlen lelőhely 

55.1.3 (MNM) 

H: 36 cm 

Kéttagú példány. A nagyméretű, tojásdad karikához itt közvetlenül kapcsolódik a kampós tag, amelyen 

a kovácsolás nyomai jól láthatóak. A használat miatt erősen kopott. 

BALASSA 1973, 128. táblázat; MÜLLER 1982, 395, Kat. 1785. 

EKH 5 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3040 (SCM) 

H: 10,3 cm; SZ: 6,4 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 96 g 

Talán ekehúzó lánchoz tartozó, annak rögzítésre szolgáló, kampós kialakítású lánctag. Négyszögletes 

átmetszetű. 

Római villagazdaság feltárása során, a fürdő középső területéről, falak tisztításakor került elő. 

EKH 6 (ábra nélkül) 

Eisenstadt, Gölbesäcker 

688 (LMB) 

méret nélkül 

                                                           
72 Az 55.1.3 és 4 leltári számokon összesen hat darab ekehúzó lánc szerepel, amelyek több különböző típust 
képviselnek. Ezek hozzávetőleg azonosíthatóak voltak a Müller R. által közöltekkel. Némelyik esetben a tárgyon 
szereplő leltári szám sem volt pontos. Balassa I. két példányt mutatott be ezek közül (BALASSA 1971, 4. kép a-b) 
feltételezve, hogy Fenékpusztáról származnak, de erre nincs semmilyen bizonyíték. Az egyes ekehúzó láncok 
megfeleltetésének végeredményben nincs nagy jelentősége, hiszen egyik előkerülési körülményeiről sem áll 
rendelkezésünkre adat. 
73 Jelenleg a Mezőgazdasági Múzeum állandó kiállításában található, de a leltári szám alapján az MNM 
gyűjteményéből került át. A Müller R. által bemutatott példányokkal kérdésesen azonosítható. Az ábra alapján 
az 1783-nak felelhet meg, de a megadott méretekben jelentős eltérés tapasztalható. 



184 
 

Nyolcas alakú láncszemhez egy kampós tag kapcsolódik. Valószínűleg ekehúzó lánc része lehetett. 

A római kora villagazdaság kutatása során, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KUBITSCHEK 1926, 117, 4. tábla 4, 688; B. THOMAS 1964, 148, CIV. tábla 2; MÜLLER 1982, 69, Kat. 

197. 

EKH 7 
ismeretlen lelőhely 

55.1.4 (MNM)74 

H: 58,2 cm 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két piskóta 

alakú tag kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított, 

enyhén deformált. 

BALASSA 1973, 128. táblázat; MÜLLER 1982, 394, Kat. 1781. 

EKH 8 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.13 (BM) 

H: 56,4 cm, főtag 34,5 cm; SZ: főtag 18,4 cm, rögzítő 4,3 cm; tömeg: 1570 g 

Háromtagú példány. A főtag hosszú, tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két piskóta 

alakú tag kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép, jobb szélen; MÜLLER 1982, 112, Kat. 408. 

EKH 9 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.1355.1 (BM) 

H: 61,7 cm, főtag 30,3 cm; SZ: főtag 17,2 cm, rögzítő 3,8 cm; tömeg: 1514 g 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két piskóta alakú tag 

kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. A 

középső tag rövidebb az átlagosnál. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép, bal szélen; BALASSA 1972, 29. kép 372; BALASSA 1973, 40. kép c, 128. 

táblázat; MÜLLER 1982, 113, Kat. 409.75 

EKH 10 
Keszthely, Fenékpuszta 

84.17.3 (BM) 

H: 51,6 cm, főtag 22,2 cm; SZ: főtag 15 cm, rögzítő 4,6 cm; tömeg: 1355 g 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két piskóta alakú tag 

kacsolódik, a használat miatt kissé kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. A Festetics-család gyűjteményéből került át a múzeumba. 

MÜLLER 1982, 125, Kat. 473.76 

EKH 11 
Keszthely, Fenékpuszta 

84.17.5 (BM) 

H: 56,3 cm, főtag 28,5 cm; SZ: főtag 16,5 cm, rögzítő 3,15 cm; tömeg: 1276 g 

                                                           
74 Müller R. 55.1.3 számon közli, de az általa is megadott méretek és ábra alapján azonosítható a tárgy, amelyen 
most az 55.1.4-es leltári szám szerepel. 
75 Balassa I. Keszthely környéki darabként közli, Müller R. leltári szám nélküliként, de az adatok és az általa 
hivatkozott művek ábrái alapján biztosan azonosítható a tárgy, amely kutatásomkor már ezen a számon 
szerepelt. A méretek kismértékben eltérnek, ami más esetben is tapasztalható volt. Egy hasonlóan nagyméretű, 
ráadásul flexibilis tárgy esetében ez nem is meglepő. 
76 Müller R. az alábbi három példányt még leltári szám nélkül mutatta be, aminek az lehet az oka, hogy a Festetics-
gyűjteményből átkerült tárgyakat csak munkájának elkészülte után leltározták be. 



185 
 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas és 

egy piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége 

keresztben lapított. 

MÜLLER 1982, 125, Kat. 474. 

EKH 12 
Keszthely, Fenékpuszta 

84.17.4 (BM) 

H: 58,3 cm, főtag 26,5 cm; SZ: főtag 20,4 cm, rögzítő 2,9 cm; tömeg: 2374 g 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas és 

egy piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége enyhén 

keresztben lapított. 

MÜLLER 1982, 125, Kat. 475. 

EKH 13 
Gy.firátót, Pogánytelek 

2000.82.3 (LDM) 

H: 58,4 cm, főtag 25,6 cm; SZ: főtag 16,1 cm, rögzítő 4,1 cm; V: 1,6 cm; tömeg: 2102 g 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas és 

egy piskóta alakú tag kacsolódik. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

A római villagazdaság területén talált depólelet részeként került elő. 

PALÁGYI 2000, 22, 6. ábra, 7. ábra 5. 

EKH 14 
Gy.firátót, Pogánytelek 

2000.82.4 (LDM) 

H: 46,3 cm, főtag 22,8 cm; SZ: főtag 17,1 cm, rögzítő 3,9 cm; V: 1,8 cm; tömeg: 1142 g 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas és 

egy piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége 

keresztben lapított. 

A római villagazdaság területén talált depólelet részeként került elő. 

PALÁGYI 2000, 22, 6. ábra, 7. ábra 4. 

EKH 15 
Padrag, Bányaművek 

55.267.2 (LDM) 

H: 55,6 cm, főtag 29,8 cm; SZ: főtag 17,9 cm, rögzítő 3,35 cm; V: 1,2 cm; tömeg: 1465 g 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas és 

egy piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége 

keresztben lapított, enyhén deformált. 

A keleti pillér alapozásánál 2 m mélyen került elő egy depólelet részeként. A depólelet biztosan 

tartalmazott egy ekevasat is, de az elkallódott a megtalálást követően. 

B. THOMAS 1964, LXXXVI. tábla; MÜLLER 1982, 292, Kat. 1279. 

 

EKH 16 
Nemesvámos, Baláca 

63.124.4 (LDM) 

H: 59,3 cm, főtag 24,8 cm; SZ: főtag 16,5 cm, rögzítő 3,6 cm; V: 1,5 cm; tömeg: 1952 g 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas és 

egy piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége 

keresztben lapított. 

A római villagazdaság területén végzett ásatások során került elő. 

BALASSA 1971, 2. kép; BALASSA 1972, 32. kép; BALASSA 1973, 41 kép a, 128. táblázat; MÜLLER 1982, 

157, Kat. 660. 

EKH 17 
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Alsóhetény 

62.273.1 (RRM)77 

H: 52,1 cm, főtag 26,3 cm; SZ: főtag 18 cm, rögzítő 2,8 cm; V: 1,2 cm; tömeg: 1527 g 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas és 

egy piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége 

keresztben lapított. 

A belső erőd területén végzett feltáráson került elő. Pontos kontextusa nem ismert. 

BALASSA 1971, 27. kép; BALASSA 1973, 40. kép a, 128. táblázat; MÜLLER 1982, 97, Kat. 316; HENNING 

1987, 129, Kat. 229 és 147, Kat. 490. 

EKH 18 
Tokorcs, Nagysimonyi határ 

92.1.4 (SAM) 

H: 49,5 cm, főtag 24 cm; SZ: főtag 16,8 cm, rögzítő 4,05 cm; V: 1,4 cm; tömeg: 1520 g 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas és 

egy piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben 

lapított. 

A késő római depólelet részeként került elő. 

BÍRÓ-SEY/MEDGYES/TORBÁGYI 1998, 6, Abb. 4. 

EKH 19 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 51,7 cm, főtag 24,6 cm; SZ: főtag 16,8 cm, rögzítő 4,9 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 1346 g 

Háromtagú, erősen korrodált példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; 

hozzá két piskóta alakú tag kacsolódik. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg egy több darabból álló depólelet részeként került elő. 

EKH 20 
Komló, Mecsekjánosi 

60.117.6 (JPM) 

H: 48 cm, főtag 21 cm; SZ: főtag 15,6 cm 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két piskóta alakú tag 

kacsolódik. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

Római kori villagazdaság feltárása során került elő. 

BURGER 1968, 65, VIII. tábla 1; MÜLLER 1982, 130, Kat. 497; HENNING 1987, 130, Kat. 254, Taf. 

55/11. 

EKH 21 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 43,7 cm, főtag 22,4 cm; SZ: főtag 16,9 cm, rögzítő 4,4 cm; V: 1,6-2,05 cm; tömeg: 1280 g 

Háromtagú, viszonylag rövid példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; 

hozzá két piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt enyhén kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége 

keresztben lapított. 

Egy 4. századi telep területén talált depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 2012, 168, 4. kép 1. 

EKH 22 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 57,5 cm, főtag 27,5 cm; SZ: főtag 16,1 cm, rögzítő 4,3-6,5 cm 

                                                           
77 Müller R. 62.274.1-es számon közli, feltehetőleg egyszerű elírásról lehet szó. J. Henning ugyanezen a leltári 

számon, Somogyhetény lelőhellyel mutatja be. Ugyanakkor Kapuspula címszó alatt szintén említ egy ekehúzó 
láncot. Szinte biztos, hogy ugyanazt a tárgyat, illetve lelőhelyet „duplázza” meg. 
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Háromtagú, sérült, hiányos példány. A főtag tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy 

piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt enyhén kopott. A rögzítésre szolgáló tag, letörve, külön 

darabként maradt meg, vége keresztben lapított. 

A római település feltárása során került elő. A központi szentélytől keletre (235/805. szelvény 3. 

ásónyom). 

MÜLLER 1982, 196, Kat. 843. 

EKH 23 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 54,5 cm, főtag 33,5 cm; SZ: főtag 18,4 cm 

Háromtagú, sérült, hiányos példány. A főtag tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy 

piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt enyhén kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége hiányzik. 

MÜLLER 1982, 196, Kat. 844. 

EKH 24 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 47,7 cm, főtag 20,1 cm; SZ: főtag 13,1 cm 

Háromtagú, sérült, kisméretű példány. A főtag tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két, 

külön megmaradt, piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt enyhén kopott. A rögzítésre szolgáló 

tag vége keresztben lapított. 

MÜLLER 1982, 196sk, Kat. 845. 

EKH 25 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 45 cm, főtag 20,5 cm; SZ: főtag 15 cm 

Háromtagú, sérült, hiányos példány. A tojás alakú tag részlete, egy piskóta alakú tag és egy másik, hozzá 

kapcsolódó tag töredéke maradt meg. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

MÜLLER 1982, 197, Kat. 846. 

EKH 26 
Schandorf 

224 (LMB) 

H: 63,4 cm, főtag 26 cm; SZ: főtag 17,8 cm, rögzítő 4 cm 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két piskóta 

alakú tag kacsolódik. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

Egy Kr. u. 2. századig fennálló bennszülött telep helyén szántás közben talált depólelet részeként került 

elő. 

MÜLLER 1982, 300, Kat. 1318; POHANKA 1986, 46, Taf. 9, Nr. 34; HENNING 1987, 145, Kat. 462, Taf. 

56/6. 

EKH 27 
ismeretlen lelőhely 

77.65.1 (WMM) 

H: 66,3 cm, főtag: 16,7 cm; SZ: főtag 12,5 cm, rögzítő: 3,1 cm; tömeg: 1513 g 

Öttagú példány. A főtag tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá három nyolcas és egy 

piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben 

lapított. 

MÜLLER 1982, 395, Kat. 1787. 

EKH 28 
Mannersdorf 

leltári szám nélküli 

H: 77,3 cm; SZ: főtag 9,8 cm 
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Öttagú példány, amely több darabra esett szét. A főtag tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; 

hozzá négy piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt erősen kopott. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 47sk, Taf. 9, Nr. 36. 

EKH 29 (ábra nélkül) 

Unec pri Rakek 

2644 (NMSL) 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, hozzá egy piskóta alakú, végül egy ovális láncszem 

kapcsolódik. Vége nem lapított, talán ez egy korai példány, ezért nincs keresztben lapítva.78 

Egy kisebb depólelet részeként került elő. 

GABROVEC 1955, 10, 14sk és I. tábla 1-5; MÜLLER 1982, 308, Kat. 1347. 

EKH 30 (ábra nélkül) 

Berak 

leltári szám nélküli (NMC) 

H: 48,6 cm, főtag 27 cm; SZ: főtag 17,4 cm; V: 2,4 cm79 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két nyolcas 

alakú tag kacsolódik, a használat miatt enyhén kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

BRATANIĆ 1954, Abb. 12a; HENNING 1987, 116, Kat. 33, Taf. 56/8. 

EKH 31 (ábra nélkül) 

Káptalanfa 

leltári szám nélküli 

H: 65 cm, főtag 28 cm 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, hozzá két piskóta alakú kapcsolódik. 

A tárgy elveszett, emiatt csak korlátozottan meghatározható. 

DARNAY 1904, 197; MÜLLER 1982, 346, Kat. 1520. 

EKH 32 (ábra nélkül) 

Vinkovci 

2079 (NMC) 

H: 49,1 cm, főtag 22,5 cm; SZ: főtag 15,6 cm 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két piskóta 

alakú tag kacsolódik. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

Feltehetőleg a római városból vagy környékéről került elő. Pontosan nem azonosítható kontextusból 

származik. Szórványlelet. 

BRATANIĆ 1954, 12. kép b; BALASSA 1973, 127. térkép; MÜLLER 1982, 383, Kat. 1692. 

EKH 33 (ábra nélkül) 

Patacs, Szőlőhegy 

7647 (JPM) 

H: 58 cm, főtag 28 cm; SZ: főtag 15,8 cm 

Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két piskóta alakú tag 

kacsolódik. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. A használat miatt erősen kopott. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

BALASSA 1971, 417, 3. kép b; BALASSA 1973, 126, 41. kép b; MÜLLER 1982, 360, Kat. 1592. 

EKH 34 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

64.927.1 (BM) 

H: 59,2 cm, főtag 27,5 cm; SZ: főtag 20,3 cm 

                                                           
78 A publikációban nincsenek méretek megadva. 
79 A méretek J. Henning által közölt ábra alapján, feltehetőleg kisebb-nagyobb pontatlanságokkal kerültek 
feltüntetésre. 
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Háromtagú példány. A főtag tojás alakú, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két piskóta alakú tag 

kacsolódik, a használat miatt kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. Elveszett, 

csak a publikáció alapján határozható meg. 

BALASSA 1971, 3. kép a; BALASSA 1972, 372, 27. kép; BALASSA 1973, 40. kép b; BALASSA 1976, 6. 

kép; MÜLLER 1982, 112, Kat. 407; HENNING 1987, 150, Kat. 527, Taf. 55/6.80 

EKH 35 
Keszthely Fenékpuszta 

67.8.47 (BM) 

H: 21,9 cm; SZ: 13,7 cm; V: 1,5 cm; tömeg: 475 g 

Ekehúzó lánchoz tartozó, nagyméretű, tojás alakú láncszem. Négyszögletes átmetszetű, a forgó résznél 

kopott. 

A belső erőd feltárása során, a horreum második padlójának alapozásából került elő (E/1959/020). 

RUPNIK 2013, 453, 2276/46, Taf. 10, 3. 

EKH 36 
Keszthely, Fenékpuszta 

60.3.45 (BM) 

H: 23,7 cm; SZ: 13,5 cm; V: 1,5 cm 

Ekehúzó lánchoz tartozó, nagyméretű, tojás alakú láncszem. Négyszögletes átmetszetű, a forgó résznél 

erősen kopott. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

BALASSA 1972, 30. kép; BALASSA 1973, 128, táblázat; MÜLLER 1982, 113, Kat. 410. 

EKH 37 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.76 (BM) 

H: 14,6 cm 

Ekehúzó lánchoz tartozó piskóta alakú láncszem. Teste erősen csavart, négyszögletes átmetszetű. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

MÜLLER 1982, 11381 

EKH 38 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.77 (BM) 

H: 12,3 cm 

Ekehúzó lánchoz tartozó piskóta alakú láncszem. Teste kopott, négyszögletes átmetszetű. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

MÜLLER 1982, 113. 

EKH 39 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.12 (BM) 

H: 16,1 cm 

Ekehúzó lánchoz tartozó piskóta alakú láncszem. Teste kopott, deformált, négyszögletes átmetszetű. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

MÜLLER 1982, 113. 

EKH 40 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.38.40 (BM) 

H: 12,4 cm; SZ: 4,8-5,1 cm; V: 1-1,3 cm; tömeg: 205 g 

                                                           
80 Balassa I. és az ő nyomán J. Henning Szentgyörgyvár lelőhellyel közli, de valójában Fenékpusztáról került elő. 
81 Müller R. három piskóta alakú láncszemet említ, amelyeknek nem adja meg a leltári számát. A méretek kisebb 
eltéréseket mutatnak, de feltehetőleg a három itt bemutatott lánctag azonos ezekkel. 
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Nagyméretű, nyolcas alakú, négyszögletes átmetszetű lánctag. (ekehúzó lánc része?) 

Az erőd feltárása során egy gabonás verem betöltéséből került elő (E/1959/029). 

RUPNIK 2013, 457, 2470/27, Taf. 14, 3. 

EKH 41 
Szólád, Sportpálya 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 19,2 cm; SZ: 3,6-5,2 cm, rögzítő: 4,95 cm; V: 0,35-1,1 cm; tömeg: 484 g 

Ekehúzó lánchoz tartozó, piskóta alakú rögzítő tag. Négyszögletes átmetszetű, enyhén kopott, vége 

keresztben lapított. 

Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg egy több darabból álló depólelet részeként került elő. 

EKH 42 
Tokod, Várberek 

70.570.46 (BAM) 

H: 14,3 cm; SZ: 4,5 cm, rögzítő 3,7 cm 

Egyik végén sérült, piskóta alakú láncszem, másik végén keresztben lapított. A többi ekehúzó lánc végső 

tagjához képest rövidebb. 

Elveszett, csak a publikáció alapján határozható meg. A castrum területén végzett feltárás során került 

elő. 

MÜLLER 1982, 207, Kat. 929. 

EKH 43 
Nagyvenyim, Baromfitelep 

leltári szám nélküli (IM) 

H: 15 cm; SZ: rögzítő 4,2 cm; V: 0,8 cm 

Piskóta alakú láncszem, közepe igen vékony, egyik végén keresztben lapított, másik végén a következő 

szem csonkja maradt meg. 

Elveszett, csak a publikáció alapján határozható meg. A TSZ meszesgödrének ásásakor került elő egy 

8-9. századi sír közelében, a vele előkerült leletek alapján keltezhető a római korra. 

MÜLLER 1979, 245, Fig. 1, 3; MÜLLER 1982, 281, Kat. 1242. 

EKH 44 
ismeretlen lelőhely 

55.1.3 (MNM)82 

H: 44,9 cm; D: főtag 13,5 cm 

Háromtagú példány. A főtag kerek, négyszögletes átmetszetű, hozzá két piskóta alakú láncszem 

kapcsolódik. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. A használat miatt enyhén kopott. 

BALASSA 1973, 128. táblázat; MÜLLER 1982, 395, Kat. 1786. 

EKH 45 
Komló, Mecsekjánosi 

60.124.1 (JPM) 

H: 43 cm, főtag 18,2 cm; SZ: főtag 17 cm 

Háromtagú példány. A főtag kerek, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két piskóta alakú tag 

kacsolódik. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

Római kori villagazdaság feltárása során került elő. 

SZ. BURGER 1968, 65, VIII. tábla 2; BALASSA 1971, 421, 5. kép; BALASSA 1973, 128, 41. kép d; 

MÜLLER 1982, 130sk, Kat. 498; HENNING 1987, 130, Kat. 254, Taf. 55/11. 

EKH 46 
Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 49,8 cm; D: főtag 12 cm 

                                                           
82 Erre a példányra jelenleg az 55.1.6-os szám van írva, feltehetőleg tévesen. 



191 
 

Négytagú példány. A főtag viszonylag kicsi, kerek, lekerekített négyszög átmetszetű, hozzá három, 

piskóta alakú tag kapcsolódik. 

A II. világháború alatt elkallódott, csak a Kuzsinszky B. által is közölt kép alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép, középen fent; BRATANIĆ 1954, 44/a jegyzet; BALASSA 1971, 422; BALASSA 

1973, 125skk; MÜLLER 1982, 113, Kat. 411. 

EKH 47 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

92.1.2 (SCM) 

H: 31,3 cm; D: főtag 11,3 cm; V: 1,2-1,3 cm; tömeg: 612 g 

Háromtagú példány. A főtag kerek, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá két ovális tag kapcsolódik, 

a használat miatt kopott. 

A római villagazdaság feltárása során, a kovácsműhelynél került elő. 

EKH 48 
Gy.firátót, Pogánytelek 

2000.82.5 (LDM) 

H: 36,3 cm; D: főtag 12,3 cm; SZ: rögzítő 1,9 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 623 g 

Háromtagú példány. A főtag kerek, lekerekített négyszög átmetszetű; hozzá egy nyolcas és egy piskóta 

alakú tag kapcsolódik, a használat miatt kopott. A rögzítésre szolgáló tag vége keresztben lapított. 

A római villagazdaság területén talált depólelet részeként került elő. 

PALÁGYI 2000, 22, 6. ábra, 7. ábra 3. 

EKH 49 
Nemesvámos, Baláca 

2000.85.1 (LDM) 

H: 36,1 cm, főtag 15,2 cm; SZ: főtag 12,7 cm, rögzítő 4,05 cm; V: 1,7 cm, tömeg: 1157 g 

Háromtagú, viszonylag rövid példány. A főtag tojás alakú, vastag, lekerekített négyszög átmetszetű; 

hozzá egy nyolcas és egy piskóta alakú tag kacsolódik, a használat miatt enyhén kopott. A rögzítésre 

szolgáló tag vége keresztben lapított. 

A római villagazdaság feltárása során, 148/a-d szelvények Ny-i tanúfalának elbontásából került elő. 

PALÁGYI 2000, 25, 14. ábra 3. 

EKH 50 (ábra nélkül) 

Königsdorf 

leltári szám nélküli 

Csak Balassa I. publikációjából ismert, de sem leírást, sem ábrát nem közöl róla. 

BALASSA 1976, Abb. 6; POHANKA 1986, 343, Nr. 35. 

EKH 51 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20053 (MC) 

H: 29,6 cm; SZ: 1,7 cm 

Csak a publikáció alapján ismerem, ábra nincs róla. Nyolctagú példány. Hét, nyolcas alakú taghoz egy 

záró tag kapcsolódik. A szerző ekehúzó láncként határozta meg, de ez a leírás alapján kérdéses. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 222, Nr. 51. 

EKH 52 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20060 (MC) 

H: 17,9 cm; SZ: 3,1 cm 

Csak a publikáció alapján ismerem, ábra nincs róla. Háromtagú példány. Két, nyolcas alakú taghoz egy 

záró tag kapcsolódik. A szerző ekehúzó láncként határozta meg, de ez a leírás alapján kérdéses. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 223, Nr. 52. 
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FF 1-105: Fúrók (58-64. tábla) 

FF 1 

Nagyberki, Szalacska 

50.14.2 (RRM) 

H: 37,2 cm, kanál 14,8 cm; SZ: kanál 4,95 cm, nyél 3,05 cm; V: nyél 0,25-1 cm, szár 1,7 cm; M: kanál 

1,95 cm; tömeg: 573 g 

Kanala aránylag nagy széles, öblös, kihegyesedő forma, sérült. Szára egyenes, nyolcszög átmetszetű, 

viszonylag rövid. Nyéllapja vékony, kihegyesedő háromszög alakú. 

A Sági K. által az 1931-ben talált kincslelet közelében végzett kutatása során került elő. 

FF 2 
Külsővat 

70.19.2 (LDM) 

H: 36,9 cm, kanál 11,5 cm; SZ: kanál 4,55 cm, nyél 2,4 cm; V: nyél 0,8 cm, szár 1,5-1,6 cm; M: kanál 

1,7 cm; tömeg: 460 g 

Jó megtartású, nagyméretű példány. Kanala széles, öblös, oldalai párhuzamosak, kihegyesedő. Szára 

rövid, kopott, szögletes átmetszetű lehetett. Nyéllapja háromszög alakú, egyhén kiszélesedő lekerekített. 

Beszolgáltatás útján került a múzeum birtokába. Előkerülésének pontos körülményei bizonytalanok. 

FF 3 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 34,6 cm; SZ: kanál 3,2 cm, nyél 2,3 cm; V: nyél 0,9 cm, szár 1,4-1,5 cm; M: kanál 1,5 cm 

Kanala öblös, viszonylag hosszú, kihegyesedő, a szárhoz képest kissé csavart. Szára lekerekített 

négyszögletes átmetszetű, a nyél felé enyhén kiszélesedik. Nyéllapja háromszög alakú, lekerekített. 

4. századi falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 2012, 169, 4. kép 3. 

FF 4 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 29,3 cm; SZ: kanál 2,9 cm, nyél 1,7 cm; V: nyél 0,8 cm, szár 1,2-1,3 cm; M: kanál 1,4 cm 

Kanala öblös, viszonylag hosszú, kihegyesedő. Szára lekerekített négyszögletes átmetszetű, a nyél felé 

enyhén kiszélesedik. Nyéllapja háromszög alakú, lekerekített. 

MÜLLER 2012, 169, 4. kép 4. 

FF 5 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.38.2 (BM) 

H: 34,8 cm, kanál 10,7 cm; SZ: kanál 2,8 cm, nyél 2,35 cm; V: nyél 0,8 cm, szár 1,2-1,5 cm; M: kanál 

1,3 cm; tömeg: 320 g 

Enyhén korrodált, nagyméretű példány. Kanala hosszú, széles és öblös, erősen kihegyesedő. Szára 

viszonylag rövid, sérült, nyolcszög átmetszetű. Nyéllapja viszonylag hosszú, háromszög alakú. 

A belső erőd feltárása során, az egyik gabonás verem betöltéséből került elő (E/1959/029). 

RUPNIK 2013, 455, 2470/2, Taf. 12, 7. 

FF 6 
ismeretlen lelőhely 

55.275.527 (LDM) 

H: 39,1 cm, kanál 10,2 cm; SZ: kanál 3 cm, nyél 2,15 cm; V: nyél 0,5-0,6 cm, szár 1,4 cm; M: kanál 

1,35 cm; tömeg: 366 g 

Nagyméretű, jó állapotú példány. Kanala nyújtott, kihegyesedő, viszonylag sekély, szára nyolcszög 

átmetszetű. Nyéllapja levél alakú, csak enyhén szélesedik ki. 

FF 7 
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Petőháza, Lésalja-dűlő 

92.1.4 (SCM) 

H: 34,8 cm, kanál 8,4 cm; SZ: kanál 2,91 cm, nyél 2,1 cm; V: nyél 0,8 cm, szár 1,5-1,6 cm; M: kanál 

1,35 cm; tömeg: 327 g 

Kanala széles, hosszú, oldalai párhuzamosak, kihegyesedő forma. Szára vastag, sokszög átmetszetű. 

Nyéllapja alig szélesedik ki, íves oldalú, hegyénél tompa, lekerekített. 

A római villagazdaság feltárása során, a kovácsműhelynél került elő. 

GÖMÖRI 2000, 132sk, 85. kép 7. 

FF 8 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.6 (RMM) 

H: 30,8 cm, kanál 7,6 cm; SZ: kanál 2,72 cm, nyél 2,2 cm; V: nyél 0,65 cm, szár 1,2-1,3 cm; M: kanál 

1,4 cm; tömeg: 227 g 

Kanala széles, öblös, kihegyesedő forma, sérült. Szára egyenes, nyolcszög átmetszetű, viszonylag rövid. 

Nyéllapja vékony, kihegyesedő, nyújtott levél alakú. 

A Sági K. által az 1931-ben talált kincslelet helyén végzett kutatása során került elő. 

FF 9 
Nagyberki, Szalacska 

79.120.8 (BM) 

H: 31,8 cm, kanál 8,9 cm; SZ: kanál 2,9 cm, nyél 2,2 cm; V: nyél 0,6 cm, szár 1,4 cm; M: kanál 1,35 

cm; tömeg: 304 g 

Nagyméretű, kissé deformált példány. Kanala nyújtott, oldalai párhuzamosak, kihegyesedő, öblös, 

széles; szára nyolcszög átmetszetű, aránylag rövid, deformált. Nyéllapja vastag, levél alakú. 

Darnay K. gyűjteményéből került a múzeumba, a település területén került elő, de pontos kontextusa 

bizonytalan. 

FF 10 
Százhalombatta 

77.23.2 (MNM) 

H: 33,5 cm; SZ: kanál 3,8 cm, nyél 2,5 cm; V: nyél 0,45 cm, szár 0,85-1,2 cm; tömeg: 205 g 

Kanala viszonylag sekély, sérült, párhuzamos oldalú, kihegyesedő lehetett. Szára viszonylag rövid, 

lekerekített négyszög átmetszetű. Nyéllapja nagyobb, lekerekített sarkú háromszög alakú. 

Beszolgáltatás útján került a múzeum birtokába. Előkerülésének pontos körülményei bizonytalanok. 

FF 11 
Nemesvámos, Baláca 

2002.117.48 (LDM) 

H: 33 cm, kanál 8,1 cm; SZ: kanál 2,4 cm, nyél 2 cm; V: nyél 0,75 cm, szár 1,4 cm; M: kanál 1,8 cm; 

tömeg: 314 g 

Kanala erősen kihegyesedő, karcsú, oldalai párhuzamosak, kissé jobbra csavarodott. Szára négyszög 

átmetszetű. Nyéllapja elvékonyodó, trapéz alakú, viszonylag hosszú. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (II. épület, 45.sz., az apszis K-i oldala és a fal között, a 

felső omladékból). 

FF 12 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 35,8 cm; SZ: kanál 3,3 cm, nyél 2,2 cm; V: nyél 0,55 cm, szár 1,3 cm; M: kanál 0,8 cm; tömeg: 316 

g83 

Kanala sekély, kihegyesedő, enyhén ívelt. Szára nyolcszög átmetszetű, a nyél felé enyhén vékonyodik. 

Nyéllapja enyhén kiszélesedik, háromszög alakú, lekerekített. 

                                                           
83 A lelőhely fúrói esetében méretek egy része nem szerepel az eredeti publikációban, hanem a rajzról került 
felvételre. Ennek megfelelően kisebb pontatlanságok előfordulhatnak. 
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Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. Egy 1×0,75 méteres gödörbe 

elhelyezett kocsialkatrészek és szerszámok. A gödör egy kultúrrétegbe lett beleásva. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 34/94. 

FF 13 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 35,8 cm; SZ: kanál 2,5 cm, nyél 2,3 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,3-1,4 cm; M: kanál 0,6 cm; tömeg: 

282 g 

Kanala sérült, nyújtott, sekély, kihegyesedő, enyhén ívelt. Szára nyolcszög átmetszetű, egyenes. 

Nyéllapja aránylag rövid, háromszög alakú, lekerekített. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 34/95, Abb. 27. 

FF 14 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 32,6 cm; SZ: kanál 2,5 cm, nyél 1,8 cm; V: nyél 0,6 cm, szár 1,1-1,3 cm; M: kanál 0,7 cm; tömeg: 

237 g 

Kanala sérült, nyújtott, sekély, kihegyesedő, enyhén ívelt. Szára nyolcszög átmetszetű, egyenes. 

Nyéllapja keskeny, nyújtott, levél alakú. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 34/96, Abb. 27. 

FF 15 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 31,9 cm; SZ: kanál 3,1 cm, nyél 2,4 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,25 cm; M: kanál 1 cm; tömeg: 331 g 

Kanala aránylag széles, öblös, egyenletesen kihegyesedő, hegye hiányzik. Szára nyolcszög átmetszetű, 

egyenes. Nyéllapja háromszög alakú, sérült. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 35/97. 

FF 16 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 31,8 cm; SZ: kanál 2,5 cm, nyél 2 cm; V: nyél 0,6 cm, szár 1,3 cm; M: kanál 1 cm; tömeg: 284 g 

Kanala sérült, nyújtott, öblös, kihegyesedő. Szára nyolcszög átmetszetű, egyenes. Nyéllapja keskeny, 

nyújtott, háromszög alakú, lekerekített. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 35/98, Abb. 27. 

FF 17 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 31,2 cm; SZ: kanál 1,6 cm, nyél 2 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,1 cm; M: kanál 0,9 cm; tömeg: 210 g 

Kanala keskeny, nyújtott, aránylag öblös, oldalai enyhén íveltek, hegye kopott. Szára lekerekített 

négyszög átmetszetű, egyenes. Nyéllapja háromszög alakú, szintén lekerekített, sérült. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 35/99. 

FF 18 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 29 cm; SZ: kanál 2,05 cm, nyél 2 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,1-1,3 cm; M: kanál 0,6 cm; tömeg: 183 

g 

Kanala keskeny, sekély, oldalai párhuzamosak, kihegyesedő, enyhén ívelt. Szára nyolcszög átmetszetű, 

egyenes. Nyéllapja háromszög alakú, lekerekített, sérült. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 36/100. 

FF 19 
Mannersdorf, Depot I 



199 
 

leltári szám nélküli 

H: 27,1 cm; SZ: kanál 1,95 cm, nyél 1,5 cm; V: nyél 0,4 cm, szár 1,1 cm; M: kanál 0,55 cm; tömeg: 155 

g 

Kanala keskeny, sekély, oldalai párhuzamosak, kihegyesedő, enyhén ívelt. Szára nyolcszög átmetszetű, 

egyenes. Nyéllapja nyújtott, levél alakú, lekerekített. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 36/101. 

FF 20 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 21,6 cm; SZ: kanál 1,9 cm, nyél 1,9 cm; V: nyél 0,25 cm, szár 0,9 cm; M: kanál 0,5 cm; tömeg: 82 g 

Kanala keskeny, sekély, kihegyesedő, sérült. Szára lekerekített négyszög átmetszetű, egyenes. Nyéllapja 

vékony, nyújtott, levél alakú, lekerekített, sérült. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 36/103. 

FF 21 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 39,5 cm; SZ: kanál 2,9 cm, nyél 2,2 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,4 cm; M: kanál 1,4 cm; tömeg: 343 g 

Kanala hosszúkás, párhuzamos oldalú, öblös, kihegyesedő. Szára nyolcszög átmetszetű, egyenes. 

Nyéllapja enyhén kiszélesedő, háromszög alakú, hegye hiányzik. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 54/27. 

FF 22 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 33,9 cm; SZ: kanál 2,3 cm, nyél 2,2 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,25 cm; M: kanál 0,8 cm; tömeg: 272 

g 

Kanala hosszúkás, párhuzamos oldalú, öblös, kihegyesedő. Szára nyolcszög átmetszetű, egyenes. 

Nyéllapja enyhén kiszélesedő, háromszög alakú, lekerekített. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 55/28. 

FF 23 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 34,4 cm; SZ: kanál 2,75 cm, nyél 1,8 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,35 cm; M: kanál 1,4 cm; tömeg: 331 

g 

Kanala hosszúkás, párhuzamos oldalú, öblös, kihegyesedő. Szára nyolcszög átmetszetű, egyenes. 

Nyéllapja rövid, enyhén kiszélesedő, levél alakú, hegye hiányzik. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 55/31. 

FF 24 
Bad Deutsch-Altenburg 

21132 (MC) 

H: 36 (35,8) cm; SZ: kanál 2 (2,3) cm, nyél 1,3-1,9 cm; V: nyél 0,65 cm, szár 1,1 cm; M: kanál 1 cm 

Kanala enyhén öblös, ovális, kihegyesedő, kissé sérült. Szára kerek átmetszetű, egyenes. Nyéllapja igen 

vékony, kopás vagy egyéb ok miatt tagolt, eredetileg háromszög alakú lehetett. 

A római település területéről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

NUTZ/MELZER 1987, 279, Abb. 36; KAT. CARNUNTUM 1992, 214, Nr. 2; HUMER 2009, 101, Kat. 278. 

FF 25 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22070 (MC) 

H: 32,5 cm; SZ: kanál 3 cm 

Kanala viszonylag széles, hosszú, oldalai párhuzamosak, kihegyesedő. Szára nyolcszögletes átmetszetű. 

Nyéllapja háromszög alakú. 
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A római település területéről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 213, Nr. 1; HUMER 2009, 101, Kat. 277. 

FF 26 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18191 (MC) 

H: 34,8 cm; SZ: kanál 2,6 cm 

Kanala viszonylag széles, ovális; szára négyszögletes átmetszetű. Nyéllapja háromszög alakú. 

A római település területéről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 214, Nr. 3. 

FF 27 
Drnovo 

579 

H: 34 cm; SZ: kanál 2,5 cm, nyél 2,25 cm; V: nyél 0,7 cm, szár 1,4 cm; M: kanál 1,2 cm 

Kanala öblös, oldalai párhuzamosak, hegye kopott, lekerekített, viszonylag rövid. Szára egyenes, 

nyolcszög átmetszetű, a nyél felé enyhén kiszélesedik. Nyéllapja keskeny, háromszög alakú. 

A római település területéről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

PETRU/PETRU 1978, 66, Nr. 579, Taf. XXI, 1. 

FF 28 
Drnovo 

580 

H: 26 cm; SZ: kanál 2,35 cm, nyél 2,1 cm; V: nyél 0,35 cm, szár 1,5 cm; M: kanál 1,1 cm 

Erősen korrodált példány. Kanala aránylag hosszú, öblös, oldalai párhuzamosak, hegye kopott, 

lekerekített. Szára egyenes, kerek átmetszetű. Nyéllapja alig kiszélesedő, levél alakú, sérült. 

A római település területéről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

PETRU/PETRU 1978, 66, Nr. 580, Taf. XXI, 14. 

FF 29 
Keszthely, Fenékpuszta 

79.1.23 (BM) 

H: 28,1 cm, kanál 5,5 cm; SZ: kanál 2,3 cm, nyél 1,9 cm; V: nyél 0,7 cm, szár 1,3 cm; M: kanál 1,1 cm; 

tömeg: 222 g 

Jó állapotú kanálfúró. Kanala oldalai párhuzamosak, kihegyesedő, viszonylag széles, pereme sérült. 

Szára nyolcszög átmetszetű, kissé görbült. Nyéllapja keskeny, hosszúkás háromszög alakú. 

A belső erőd feltárása során, egy földbe mélyített házon belüli gödör betöltéséből került elő 

(E/1959/030). 

SÁGI 1989, 281; RUPNIK 2013, 444, 2001/10, Taf. 1, 9. 

FF 30 
Dunaújváros 

79.57.1 (IM) 

H: 27,1 cm, kanál 6,1 cm; SZ: kanál 2,35 cm, nyél 1,7 cm; V: nyél 0,3-0,85 cm, szár 1,2 cm; M: kanál: 

1,25 cm; tömeg: 185 g 

Kanála széles, viszonylag öblös, nyújtott, oldalai párhuzamosak, hiányos, sérült. Szára rövid, 

négyszögletes átmetszetű. Nyéllapja alig szélesedik ki, hosszúkás, levél alakú. 

A katonai vicus feltárása során került elő (2/13-17, XVI. szelvény, 3. ásónyom). 

FF 31 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.349 (XJM) 

H: 28 cm, kanál 6,7 cm; SZ: kanál 2,5 cm, nyél 2,2 cm; V: nyél 0,9 cm, szár 1,1 cm; M: kanál 1,05 cm; 

tömeg: 186 g 

Erősen korrodált, nagyméretű kanálfúró. Kanala sérült ovális, kihegyesedő lehetett, szára négyszögletes 

átmetszetű. Nyéllapja enyhén kiszélesedő, levél alakú. 

Római falusias település feltárása során került elő (41. felület, 590. obj.). 
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FF 32 
ismeretlen lelőhely 

55.275.72 (LDM) 

H: 29,5 cm, kanál 4,8 cm; SZ: kanál 2 cm, nyél 1,6 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,1 cm; M: kanál 1 cm; 

tömeg: 170 g 

Kanala ovális, kihegyesedő, viszonylag öblös, sérült. Szára nyolcszög átmetszetű, a nyél előtt kissé 

kiszélesedik. Nyéllapja vékony, nyújtott, levél alakú, alig szélesedik ki. 

FF 33 
Nagyberki, Szalacska 

79.120.8/3 (BM) 

H: 25,4 cm, kanál 5,5 cm; SZ: kanál 2,4 cm, nyél 2 cm; V: nyél 0,6 cm, szár 1,2 cm; M: kanál 1,3 cm; 

tömeg: 199 g 

Jó megtartású kanálfúró. Kanala ovális, viszonylag hosszú és széles, kihegyesedő. Szára egyenes, 

nyolcszög átmetszetű. Nyéllapja erősen lapított, törött. 

Darnay K. gyűjteményéből került a múzeumba, de pontos kontextusa bizonytalan. 

FF 34 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.3 (RRM) 

H: 35,2 cm, kanál 5,75 cm; SZ: kanál 2,02 cm, nyél 2,05 cm; V: nyél 0,2-0,7 cm, szár 1,2 cm; M: kanál 

1 cm; tömeg: 227 g 

Kanala széles, öblös, kihegyesedő forma, sérült. Szára egyenes, nyolcszög átmetszetű, viszonylag rövid. 

Nyéllapja kihegyesedő, háromszög alakú. 

A Sági K. által az 1931-ben talált kincslelet helyén végzett kutatása során került elő. 

FF 35 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.4 (RRM) 

H: 33,9 cm, kanál 4,7 cm; SZ: kanál 1,87 cm, nyél 1,95 cm; V: nyél 0,25-0,7 cm, szár 1,1-1,2 cm; M: 

kanál 0,95 cm; tömeg: 200 g 

Kanala széles, öblös, kihegyesedő forma, sérült. Szára egyenes, nyolcszög átmetszetű, viszonylag rövid. 

Nyéllapja vékony, kihegyesedő háromszög alakú. 

FF 36 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.5 (RRM) 

H: 35,2 cm, kanál 5,1 cm; SZ: kanál 1,85 cm, nyél 1,9 cm; V: nyél 0,25-0,9 cm, szár 1,1-1,2 cm; M: 

kanál 0,9 cm; tömeg: 234 g 

Kanala széles, öblös, kihegyesedő forma, sérült. Szára egyenes, nyolcszög átmetszetű, viszonylag rövid. 

Nyéllapja vékony, kihegyesedő háromszög alakú. 

FF 37 
Visegrád, Gizellamajor 

2004.28.10 (MKM) 

H: 29,7 cm, kanál 3,2 cm; SZ: kanál 1,75 cm, nyél 1,9 cm; V: nyél 0,65 cm, szár 0,8-1,2 cm; M: kanál 

0,75 cm; tömeg: 173 g. A karika: D: 4,25 cm, SZ: 1,8 cm, 0,4-0,5 cm; tömeg: 39 g 

Kanala rövid, kihegyesedő, sekély. Szára a négyszögletes átmetszetű, a kanál felé elkeskenyendik. 

Nyéllapja háromszög alakú, sérült. Vele együtt, illetve rátéve egy vastag pántból hajlított kerek vasalás 

is volt, kétséges, hogy hozzátartozik-e. 

A késő római erőd feltárása során került elő 

FF 38 
Százhalombatta 

77.23.1 (MNM) 

H: 33,9 cm; SZ: kanál 1,9 cm, nyél 1,8 cm; V: nyél 0,45 cm, szár 1,1 cm; M: kanál 1,2 cm; tömeg: 227 

g 
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Kanala ovális, kihegyesedő, öblös, enyhén kiszélesedik, sérült. Szára hosszú, lekerekített négyszög 

átmetszetű. Nyéllapja az átlagosnál vékonyabb, enyhén kiszélesedő háromszög alakú. 

Beszolgáltatás útján került a múzeum birtokába. Előkerülésének pontos körülményei bizonytalanok. 

FF 39 
Százhalombatta 

77.23.3 (MNM) 

H: 31,6 cm; SZ: kanál 1,9 cm, nyél 1,95 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,25 cm; M: kanál 1,1 cm; tömeg: 207 

g 

Kanala kihegyesedő, viszonylag sekély, enyhén kiszélesedik, sérült. Szára hosszú, lekerekített négyszög 

átmetszetű. Nyéllapja enyhén kiszélesedő, háromszög alakú, sérült. 

Beszolgáltatás útján került a múzeum birtokába. Előkerülésének pontos körülményei bizonytalanok. 

FF 40 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 32,5 cm; SZ: kanál 1,85 cm, nyél 2 cm; V: nyél 0,75 cm, szár 1 cm; M: kanál 1 cm 

Kanala öblös, viszonylag rövid, oldalai párhuzamosak, kihegyesedő. Szára lekerekített négyszögletes 

átmetszetű, a nyél felé enyhén kiszélesedik. Nyéllapja háromszög alakú, lekerekített. 

MÜLLER 2012, 169, 7. kép 4. 

FF 41 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.80.11 (BM) 

H: 31,4 cm, kanál 4,7 cm; SZ: kanál 1,85 cm, nyél 1,65 cm; V: nyél 0,6 cm, szár 1,2 cm; M: kanál 1 cm; 

tömeg: 194 g 

Erősen korrodált példány. Kanala rövid, oldalai párhuzamosak, öblös, enyhén sérült; szára nyolcszög 

átmetszetű. Nyéllapja keskeny, háromszög alakú, vége lekerekített. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

FF 42 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.8 (BM) 

H: 28,4 cm, kanál 4,2 cm; SZ: kanál 1,5 cm, nyél 1,9 cm; V: szár 1 cm 

Kanala sérült, nyújtott, ovális, kihegyesedő. Szára sérült, szabálytalan szögletes (hatszöghöz közeli) 

átmetszetű. Nyéllapja háromszög alakú, lekerekített. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

FF 43 
ismeretlen lelőhely 

62.28.8 (MNM) 

H: 26,1 cm; SZ: kanál 1,6 cm, nyél 1,7 cm; V: nyél 0,3 cm, szár 1,3 cm; tömeg: 114 g 

Enyhén korrodált példány. Kanala viszonylag öblös, félköríves átmetszetű, oldalai párhuzamosak, 

kihegyesedő. Szára négyszögletes átmetszetű, feje és a kanál előtt is enyhén elvékonyodik. Nyéllapja 

háromszög alakú, lekerekített. A szár aljánál enyhén oldalra csavarodik. 

FF 44 
Tác, Fövenypuszta 

77.16.1 (SZIKM) 

H: 34 cm 

Kanala, hosszúkás, öblös, oldalai párhuzamosak, sérült. Szára vaskos, nyégyszögletes átmetszetű. Nyele 

sérült, bizonytalan; talán háromszög alakú, lapított lehetett. 

A római település feltárása során került elő (130/810, 4. réteg). 
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FITZ/BÁNKI 1980, 179, Abb. 12, 165.84 

FF 45 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 33 cm 

Erősen korrodált példány. Kanala hosszú, párhuzamos oldalú, kihegyesedő lehetett, hegye hiányzik. 

Szára egyenes, négyszögletes átmetszetű (?). Nyele keskeny, lekerekített, levél alakú. 

A római település feltárása során került elő. 

B. THOMAS 1955, 130, Taf. XXXII, 7. 

FF 46 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 26 cm 

Erősen korrodált példány. Kanala hosszú, párhuzamos oldalú, kihegyesedő lehetett, hegye hiányzik. 

Szára egyenes, négyszögletes átmetszetű (?). Nyele keskeny, lekerekített, levél alakú. 

A római település feltárása során került elő. 

B. THOMAS 1955, 130, Taf. XXXII, 8. 

FF 47 
Leányfalu, Őrtorony 

53.1.196 (FM) 

H: 15,6 cm, kanál 3,3 cm; SZ: kanál 1,1 cm, nyél 1,65 cm; V: nyél 0,25 cm, szár 0,8 cm; M: kanál 0,5 

cm; tömeg: 27 g 

Kisméretű, sérült példány. Kanala hiányos, párhuzamos oldalai lehettek, sekélynek tűnik. Szára rövid, 

négyszögletes átmetszetű. Nyéllapja levél alakú, viszonylag széles, felső vége hiányzik. 

A késő római őrtorony feltárása során került elő. 

FF 48 
Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

H: 12 cm, kanál 3,2 cm; SZ: kanál 1,02 cm, nyél 1,1 cm; V: nyél 0,2-0,4 cm, szár 0,6-0,7 cm; M: kanál 

0,48 cm; tömeg: 23 g 

Kanala viszonylag hosszú, oldalai párhuzamosak, alig szélesedik ki; szára négyszögletes átmetszetű. 

Nyéllapja viszonylag széles, trapéz alakú. 

A késő római erőd feltárása során került elő (É/I helyiségtől D-re, paticsos omladékból). 

FF 49 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.6 (BM) 

H: 18,1 cm, kanál 3 cm; SZ: kanál 1,3 cm, nyél 1,45 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 0,8 cm; M: kanál 0,9 cm 

Kanala sérült, lapos és ovális. Szára sérült, szabálytalan szögletes (hatszöghöz közeli) átmetszetű. 

Nyéllapja háromszög alakú, lapított, amelynek hegye sérült. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

FF 50 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.20.27 (BM) 

H: 17,2 cm, kanál 4,8 cm; SZ: kanál 1,4 cm, nyél 1,4 cm; V: nyél 0,35-0,45 cm, szár 0,8 cm; M: kanál 

0,7 cm; tömeg: 46 g 

Kisméretű, erősen korrodált felületű, sérült példány. Kanala ovális, pereme erősen sérült, viszonylag 

sekély. Szára egyenes, négyszögletes átmetszetű. Nyéllapja lapos, levél alakú, hegye sérült. 

A belső erőd feltárása során, az egyik gabonás verem betöltéséből került elő (A/1974/028). 

                                                           
84 Az eredeti publikációban vésőként került meghatározásra, de a közölt ábra alapján inkább fúróként 
azonosítható. 
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SÁGI 1989, 271; RUPNIK 2013, 465, 2892/7, Taf. 19, 11. 

FF 51 
Somogyszob, Kácsmóna 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 20,5 cm, kanál 3,5 cm; SZ: kanál 1,9 cm, nyél 1,95 cm; V: nyél 0,8 cm, szár 1,25 cm; M: kanál 1,25 

cm; tömeg: 126 g 

Erősen korrodált példány. Kanala sérült, viszonylag sekély, ovális. Szára rövid, egyenes négyszögletes 

átmetszetű. Nyéllapja alig szélesedik ki, levél alakú. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

FF 52 
Somogyszil 

68.13.14 (RRM) 

H: 17,1 (21) cm; SZ: kanál 0,95 cm, nyél 1,4 cm; V: nyél 0,55 cm, szár 0,8 cm; M: kanál 0,55 cm; 

tömeg: 39 g 

Kisméretű, két darabra törött példány. Kanala igen keskeny, ovális forma, viszonylag sekély; szára 

négyszög átmetszetű. Nyéllapja háromszög alakú. 

Késő római temető 84. sírjából került jelő, a felnőtt férfi csontváz jobb lábszárán volt keresztben 

fektetve. 

SZ. BURGER 1979, 45, Taf. 16, 11. 

FF 53 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 21,3 cm; SZ: kanál 1,15 cm, nyél 1,5 cm; V: nyél 0,35 cm, szár 0,9 cm; M: kanál 0,35 cm 

Kanala erősen sérült, lapos és viszonylag keskeny, oldalai eredetileg párhuzamosak lehettek. Szára 

egyenes, kerek átmetszetű, a nyél felé enyhén kiszélesedik. Nyéllapja lekerekített, vékony, levél alakú. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 56, Taf. 3, Abb. 6. 

FF 54 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18197 (MC) 

H: 14,3 cm; SZ: kanál 1,2 cm 

Kanala viszonylag hosszú, oldalai párhuzamosak, lekerekített. Szára nyolcszögletes átmetszetű. 

Nyéllapja alig szélesedik ki, lekerekített, levél alakú. 

A római település területéről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

HUMER 2009, 103, Kat. 280. 

FF 55 
Nagyberki, Szalacska 

79.120.8/2 (BM) 

H: 26,7 cm, kanál 4 cm; SZ: kanál 1,6 cm, nyél 1,45 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,1 cm; M: kanál 0,85 cm; 

tömeg: 133 g 

Enyhén deformált, jó megtartású példány. Kanala rövid, ovális; szára egyenes, nyolcszög átmetszetű. 

Nyéllapja háromszög alakú, lapított, keskeny, vége deformált. 

Darnay K. gyűjteményéből került a múzeumba, de pontos kontextusa bizonytalan. 

FF 56 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.12 (TVM) 

H: 27,4 cm; SZ: kanál 1,4 cm, nyél 1,7 cm; V: nyél 0,45 cm, szár 1,05 cm; M: kanál 0,6 cm; tömeg: 120 

g 

Erősen korrodált, sérült példány. Kanala sérült, hiányos, enyhén öblös, keskeny. Szára sérült, 

négyszögletes átmetszetű. Nyéllapja karcsú hosszúkás, alig szélesedik ki. 
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Római kőépületek közelében talált depólelet része lehetett, amelyek beszolgáltatás útján jutottak a 

múzeum bírtokába. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 4. tábla 2. 

FF 57 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.13 (TVM) 

H: 26,5 cm; SZ: kanál 1,3 cm, nyél 1,5 cm; V: nyél 0,4 cm, szár 0,9 cm; M: kanál 0,375 cm; tömeg: 128 

g 

Erősen korrodált, sérült kanálfúró. Kanala sérült, kisméretű, keskeny. Szára sérült, négyszögletes 

átmetszetű. Nyéllapja vékony, hosszúkás, alig szélesedik ki. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 4. tábla 3. 

FF 58 
Rábapordány 

2005.2.39 (XJM) 

H: 26,1 (27,8) cm, kanál 4,5 cm; SZ: kanál 1,7 cm, nyél 1,95 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1 cm; M: kanál 

0,7 cm; tömeg: 149 g 

Deformált példány. Kanala sérült, ovális, viszonylag öblös. Szára lekerekített négy, talán hatszög 

átmetszetű, tompaszögben hajlított. Nyéllapja háromszög alakú, kihegyesedő. 

Beszolgáltatás útján a múzeumba birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 6. tábla 2. 

FF 59 
Nemesvámos, Baláca 

63.121.2.1 (LDM) 

H: 23,8 cm, kanál 5,6 cm; SZ: kanál 1,68 cm; V: szár 1,1-1,2 cm; M: kanál 0,6 cm 

Korrodált sérült példány töredéke. Kanala ovális, sekély, pereme sérült. Szára négyszögletes átmetszetű, 

törött; a nyéllap hiányzik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

FF 60 
Nagyvázsony, Zsófia puszta 

55.223.1 (LDM) 

H: 23,1 cm, kanál 2,9 cm; SZ: kanál 1,15 cm, nyél 1,2 cm; V: nyél 0,2-0,8 cm, szár 0,8 cm; M: kanál 

0,55 cm; tömeg: 65 g 

Enyhén korrodált, közepes méretű példány. Kanala rövid, sekély, ovális, pereme több helyen törött. 

Szára eredetileg nyolcszög átmetszetű lehetett. Nyéllapja vastag, alig szélesedik ki, lapított, hegy felé 

elvékonyodik. 

Beszolgáltatás útján került a múzeum birtokába. Előkerülésének pontos körülményei bizonytalanok. 

FF 61 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 31,1 cm; SZ: kanál 1,75 cm, nyél 1,6 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1 cm; M: kanál 0,75 cm; tömeg: 196 

g 

Kanala rövid, ovális, öblös. Szára nyolcszög átmetszetű, egyenes. Nyéllapja enyhén kiszélesedő, levél 

alakú, lekerekített. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 55/29. 

FF 62 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 27,8 cm; SZ: kanál 1,25 cm, nyél 1,4 cm; V: nyél 0,35 cm, szár 0,85 cm; M: kanál 0,45 cm; tömeg: 

124 g 

Kanala rövid, ovális, enyhén öblös. Szára nyolcszög átmetszetű, egyenes. Nyéllapja enyhén kiszélesedő, 

levél alakú, lekerekített, hegye hiányzik. 
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POLLAK 2006, 26, Taf. 55/30. 

FF 63 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 20,5 cm; SZ: kanál 1,1 cm, nyél 1,3 cm; V: nyél 0,4 cm, szár 0,85 cm; M: kanál 0,45 cm; tömeg: 63 

g 

Kanala rövid, ovális, viszonylag sekély, kissé sérült. Szára nyolcszög átmetszetű, egyenes. Nyéllapja 

enyhén kiszélesedő, háromszög alakú, lekerekített. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 56/32. 

FF 64 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.154.7 (BM) 

H: 26,4 cm, kanál 5 cm; SZ: kanál 1,75 cm, nyél 1,4 cm; V: nyél 0,3-0,6 cm, szár 0,9-1,1 cm; M: kanál 

1 cm; tömeg: 132 g 

Kanala ovális, erősen öblös, enyhén kihegyesedik. Szára négyszögletes átmetszetű. Nyéllapja levél 

alakú, lapított, alig szélesedik ki. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

FF 65 
ismeretlen lelőhely 

55.1.13 (MNM) 

H: 25,2 cm; SZ: kanál 1,5 cm, nyél 1,2 cm; V: nyél 0,6 cm, szár 1,1 cm; M: kanál 0,7 cm; tömeg: 111 g 

Kanala hosszúkás, ovális, viszonylag sekély, kissé oldalra csavart. Szára négyszögletes átmetszetű, 

fokozatosan vastagodik, és hatszögletű átmetszetűbe megy át, majd a nyél előtt ismét vékonyodik. 

Nyéllapja lekerekített, enyhén deformált. 

FF 66 
ismeretlen lelőhely 

55.1.18 (MNM) 

H: 24,5 cm; SZ: kanál 1,6 cm, nyél 1,45 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 1,3 cm; M: kanál 1,05 cm; tömeg: 131 

g 

Kanala hosszúkás, ovális, viszonylag sekély, kissé oldalra csavart, sérült. Szára négyszögletes 

átmetszetű, fokozatosan vastagodik, és hatszögletű átmetszetűbe megy át, majd a nyél előtt ismét 

vékonyodik. Nyéllapja lekerekített, enyhén deformált. 

FF 67 
Budapest 

53540 (BTM) 

H: 22,9 cm, kanál 4,5 cm; SZ: kanál 2,15 cm, nyél 1,95 cm; V: nyél 0,2-0,5 cm, szár 1-1,1 cm; M: kanál 

0,75 cm; tömeg: 124 g 

Közepes méretű, sérült példány. Kanala sérült, viszonylag széles, eredetileg ovális lehetett. Szára 

négyszögletes átmetszetű; hozzá kiszélesedő, háromszög alakú nyéllap csatlakozik. 

A római lelőhely területén végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

FF 68 
Budapest, Szél utca 23. 

41572 (BTM) 

H: 26,7 (27) cm; SZ: kanál 1,65 cm, nyél 1,9 cm; V: nyél 0,85 cm, szár 1,2-1,3 cm; M: kanál 0,75 cm; 

tömeg: 225 g 

Sérült, deformált példány. Kanala törött, keskeny, sekély, ovális forma. Szára nyolcszög átmetszetű, 

oldalra hajlik. Nyéllapja alig szélesedik ki, háromszög alakú, vége hiányzik. 

A katonaváros egyik épületében talált ácseszközlelet részeként került elő. 

NAGY 1937, 163sk, 4. kép 35. 

FF 69 
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Budaörs, Lagermax 

2003.15.14.1 (FM) 

H: 24,2 cm; SZ: kanál 1,6 cm, nyél 1,3 cm; V: nyél 0,8 cm, szár 1,1 cm 

Kanala sérült, ovális, sekély. Szára hosszú, négyszögletes átmetszetű, egyenes. Nyéllapja alig 

kiszélesedő, háromszög alakú. 

A római vicus feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 557, 4. kép 1. 

FF 70 
Budapest, Majláth utca 16. 

55.22.73 (BTM)85 

H: 23,4 cm; SZ: kanál 1,7 cm, nyél 2 cm; V: nyél 0,4 cm, szár 1 cm; M: kanál 0,7 cm; tömeg: 75 g 

Kanala hiányos, ovális, viszonylag széles lehetett. Szára négyszögletes átmetszetű, kissé deformált. 

Nyéllapja ívesen, enyhén szélesedik ki, majd hegyben végződik. 

Csatornaépítés során került elő, pontos kontextusa bizonytalan. 

FF 71 
Dunaújváros 

80.35.4 (IM) 

H: 20,2 cm, kanál 3 cm; SZ: kanál 1,4 cm, nyél 1,15 cm; V: nyél 0,2 cm, szár 0,25-0,75 cm; M: kanál 

0,6 cm; tömeg: 51 g 

Kanala ovális, töredékes, sekély. Szára négyszögletes átmetszetű, a fej előtt erősen elkeskenyedik. 

Nyéllapja alig szélesebb a szárnál, lapított, kihegyesedő. 

A katonai vicus feltárása során került elő (III/8. szelvény, 4. ásónyom). 

FF 72 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.68 (BM) 

H: 27,8 cm; SZ: kanál 2,2 cm, nyél 1,5 cm; V: szár 0,9-1 cm 

Kanala hiányos, de eredetileg lapos és ovális lehetett. Talán félkész állapotú. Szára sérült, egyenes, 

nyolcszögletes átmetszetű. Nyéllapja háromszög alakú, keskeny, nyújtott. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

FF 73 
Ságvár 

78.4.7 (MNM) 

H: 31,6 cm; SZ: kanál 1,9 cm, nyél 2,1 cm; V: nyél 0,4-0,65 cm, szár 1 cm; tömeg: 150 g 

Kanala sérült, keskeny, de viszonylag hosszú lehetett, illetve kevésbé öblös. Szára talán négyszögletes 

átmetszetű volt. Nyéllapja sérült, nyújtott, háromszög alakú. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

FF 74 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 24,8 cm; SZ: nyél 2,1 cm; V: nyél 0,7 cm, szár 1,3 cm; tömeg: 202 g 

Kanala hiányzik. Szára négyszögletes átmetszetű, egyenes. Nyéllapja nyújtott, levél alakú, lekerekített, 

sérült. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 36/102, Abb. 27. 

FF 75 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.18 (TVM) 

H: 24 cm; SZ: kanál 1,1 cm; V: szár 0,7-1 cm; tömeg: 58 g 

                                                           
85 Az ezen a leltári számon nem található fúró, viszont az 55.22.74-en igen. Feltehetőleg a leltári szám elírása 
állhat a háttérben. 
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Korrodált, kérdéses, talán félkész példány. Szára négyszögletes átmetszetű, végén kanálszerű 

kezdeményben, a másikon kihegyesedve végződik. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 4. tábla 3. 

FF 76 
Alsóhetény 

82.2.193 (MNM) 

H: 24,5 cm; SZ: nyél 1,8 cm; V: nyél 0,65 cm, szár 1 cm 

Kanálfúró szárának és nyéllapjának töredéke. Szára nyolcszög átmetszetű, de a kopás miatt lekerekített. 

Nyéllapja viszonylag vastag és keskeny, hosszúkás, hegyénél derékszögben oldalra hajlított. 

A belső erőd feltárása során került elő (V/2. árok, 1. számú gödör betöltéséből). 

FF 77 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.7 (RMM) 

H: 21,3 cm; SZ: nyél 1,3 cm; V: nyél 0,3 cm, szár 0,9-1 cm; tömeg: 85 g 

Kanala csaknem teljesen hiányzik. Szára egyenes a csapott élek miatt, nyolcszög átmetszetű. Nyéllapja 

alig szélesedik ki, háromszög alakú, kihegyesedő. 

FF 78 
Szob, Hidegrét 

95.9.13 (MNM) 

H: 17,1 cm; SZ: nyél 1,3 cm; V: nyél 0,45 cm, szár 0,75 cm 

Viszonylag kisméretű, példány töredéke. Kanala szinte teljesen hiányzik. Szára viszonylag rövid, 

keskeny, négyszögletes átmetszetű, enyhén kiszélesedő. Nyéllapja elnyújtott, háromszög alakú, sérült. 

A római kikötőerőd feltárása során került elő (J/II. szelvény, 0-40 cm között; bolygatott felszíni réteg). 

FF 79 
Ságvár 

81.8.463 (MNM) 

H: 21,7 cm; SZ: nyél 1,5 cm; V: nyél 0,55 cm, szár 1,2 cm 

Kanálfúró szárának és nyéllapjának töredéke. Szára talán nyolcszög átmetszetű, de a kopás miatt 

kereknek, illetve lekerekítettnek tűnik. Nyéllapja viszonylag vastag és keskeny, karcsú hosszúkás. 

A belső erőd feltárása során került elő (CXLIV/1.számú árok, D-i vége, felszíni kevert rétegből). 

FF 80 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.80.10 (BM) 

H: 25,2 cm; SZ: nyél 1,6 cm; V: nyél 0,5 cm, szár 0,8 cm; tömeg: 98 g 

Erősen korrodált példány. Kanala erősen hiányos, kisméretű, ovális lehetett. Szára négyszögletes 

átmetszetű, lapított, háromszög alakú nyéllapban végződik. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

FF 81 
Budaörs, Lagermax 

2003.15.14.2 (FM) 

H: 23,7 cm; SZ: nyél 2,3 cm; V: nyél 0,8 cm, szár 0,8-1 cm 

Erősen korrodált példány töredéke. Kanala hiányzik. Szára hosszú, négyszögletes átmetszetű. Nyéllapja 

kiszélesedő, háromszög alakú, lekerekített. 

A római vicus feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 557, 4. kép 2. 

FF 82 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.71 (BM) 

H: 6,9 cm; SZ: kanál 1,8 cm 
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Kanálfúró fejének töredéke. Kanala nyújtott, ovális, viszonylag öblös, amelyhez a lapos, négyszögletes 

átmetszetű szár rövid szakasza kapcsolódik. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

FF 83 
Keszthely, Fenékpuszta 

72.24.201 (BM) 

H: 5,9 cm, kanál 3,8 cm; SZ: kanál 1,7 cm 

Korrodált, restaurálatlan kanálfúró töredéke. Kanala ovális, kihegyesedő, aránylag sekély, hozzá a 

négyszögletes átmetszetű szár rövid csonkja csatlakozik. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

FF 84 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.57.18 (BM) 

H: 7,2 cm; SZ: kanál 1,8 cm; M: kanál 0,8 cm 

Korrodált kanálfúró töredéke. Kanala ovális, aránylag sekély, sérült, hozzá négyszögletes átmetszetű 

szár rövid csonkja csatlakozik. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

FF 85 
Nemesvámos, Baláca 

55.250.309 (LDM) 

H: 5,5 cm; SZ: kanál 1,7 cm; M: kanál 1,25 cm 

Kanálfúró tojásdad alakú, vaskos kanalának a töredéke. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

FF 86 
Nagyberki, Szalacska 

79.120.5 (BM) 

H: 14,2 cm; SZ: kanál 0,95 cm, nyél 1 cm; V: szár 0,7 cm; M: kanál 0,55 cm; tömeg: 35 g 

Jó megtartású, kisméretű példány. Kanala keskeny, erősen elnyújtott, hozzá négyszögletes átmetszetű, 

rövid szár kapcsolódik. Kiszélesedő, gúla alakú nyéltüskében végződik. 

Darnay K. gyűjteményéből került a múzeumba, de pontos kontextusa bizonytalan. 

FF 87 
Keszthely, Fenékpuszta 

56.66.403 (BM) 

H: 10,6 cm; SZ: kanál 0,7 cm; V: nyél 0,8 cm 

Kisméretű példány. Kanala hosszúkás, alig szélesedik ki, illetve öblösödik, hegye hiányzik. Szára rövid, 

négyszögletes átmetszetű; gúla alakú nyéltüskében végződik. 

A belső erőd feltárása során került elő (70 E/3). 

FF 88 
Hrtkovci, Gomolava 

leltári szám nélküli 

H: 13,2 cm; SZ: kanál 1 cm; V: nyél 0,7 cm, szár 0,6 cm; M: kanál 0,55 cm 

Jó megtartású, kisméretű példány. Kanala keskeny, erősen elnyújtott, hozzá négyszögletes átmetszetű, 

rövid szár kapcsolódik. Kiszélesedő, gúla alakú nyéltüskében végződik. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 110, Nr. 354, T. 39/201. 

FF 89 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20044 (MC) 

H: 17,7 cm; SZ: kanál 1,1 cm 

Jó megtartású, kisméretű példány. Kanala keskeny, erősen elnyújtott, hozzá négyszögletes átmetszetű, 

rövid szár kapcsolódik. Kiszélesedő, gúla alakú nyéltüskében végződik. 
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A római település területéről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

HUMER 2009, 101skk, Kat. 279. 

FF 90 
Budapest, Szél utca 23. 

41569 (BTM) 

H: 41,5 cm, kanál 25 cm; SZ: kanál 1,975 cm, nyél 2,15 cm; V: nyél 2 cm, szár 1,2-1,3 cm; M: kanál 

0,45-0,9 cm; tömeg: 262 g 

Nagyméretű, egyedi kialakítású példány. Kanala egészen hosszú, enyhén kiszélesedő, töredezett. Szára 

négyszögletes átmetszetű, aránylag rövid. Nyele gúla alakú tüskében végződik. 

A katonaváros egyik épületében talált ácseszközlelet részeként került elő. 

NAGY 1937, 163sk, 4. kép 31. 

FF 91 
Budapest, Szél utca 23. 

41560 (BTM) 

H: 21,2 cm; SZ: nyél 2,05 cm; V: nyél 1,1 cm; tömeg: 210 g 

Nagyméretű példány töredéke. Kanala hiányzik; szára négyszögletes átmetszetű, egy szakasza hiányzik. 

Nyele gúla alakú tüskében végződik. 

NAGY 1937, 163sk, 4. kép 33. 

FF 92 
Budapest, Szél utca 23. 

53558 (BTM) 

H: 20 cm; SZ: nyél 1,8 cm; V: szár 1,2 cm; tömeg: 166 g 

Nagyméretű kanálfúró töredéke. Kanala hiányzik; szára négyszögletes átmetszetű, egy szakasza 

hiányzik. Nyele gúla alakú tüskében végződik. 

NAGY 1937, 163sk, 4. kép 34. 

FF 93 
Budapest 

41529 (BTM) 

H: 14,1 cm; SZ: nyél 1,5-1,6 cm; V: szár 1,2 cm; tömeg: 111 g 

Töredékes példány. Kanala hiányzik; szára négyszögletes átmetszetű, egy szakasza hiányzik. Nyele gúla 

alakú tüskében végződik. 

A római lelőhely területén végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

FF 94 
ismeretlen lelőhely 

55.275.52 (LDM) 

H: 15 cm; SZ: nyél 1,05 cm; V: szár 0,5-0,6 cm; tömeg: 30 g 

Korrodált, kisméretű példány töredéke. Nyele négyszögletes átmetszetű, gúla alakú, amelyhez 

elkeskenyedő szár kapcsolódik. Kanala hiányzik. 

FF 95 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.70 (BM) 

H: 14,4 cm; SZ: kanál 2,1 cm, szár 0,5 cm; V: szár 1 cm 

Kanala erősen öblös, sérült, ovális lehetett. Szára négyszögletes átmetszetű, lapos; feje hiányzik. A kanál 

és a szár egyetlen lemezből lett kialakítva. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

FF 96 
Nagyberki, Szalacska 

79.120.9 (BM) 

H: 26,1 cm, hegy 2,9 cm; SZ: hegy 1,15 cm; V: nyél 0,9-1 cm, szár 0,8-0,9 cm; tömeg: 100 g 



211 
 

Jó megtartású spirálfúró. Feje rövid, jobbra 90 fokkal csavart; szára nyolcszög átmetszetű. Vastag, gúla 

alakú, kissé deformált nyéltüskében végződik. 

Darnay K. gyűjteményéből került a múzeumba, de pontos kontextusa bizonytalan. 

FF 97 
Halimba 

63.30.1 (MNM) 

H: 35,7 cm; SZ: kanál 2,5 cm, nyél 1,4-2 cm; V: nyél 0,6-1,1 cm, szár 1,6 cm; tömeg: 430 g 

Nagyméretű, enyhén sérült spirálfúró. Feje széles, erős, 45°-ig csavart. Szára hosszú, vastag, 

négyszögletes átmetszetű, lapított nyéllapban végződik, amelynek vége derékszögben meg van hajlítva, 

feltehetőleg a fanyélre kalapálták rá eredetileg. 

FF 98 
Budapest, Fő utca 

45/1913.54 (MNM) 

H: 10,6 cm; SZ: hegy 1,65 cm, nyél 1 cm; V: szár 1 cm, kanál 0,5 cm; tömeg: 52 g 

Jó állapotú spirálfúró. Négyszögletes átmetszetű szára törött. Feje levél alakban kiszélesedik 90-180° 

között csavart; mindkét peremén kiemelkedő él fut végig. 

A lelőhelyen végzett feltárás során került elő, de pontos kontextusa ismeretlen. 

FF 99 
Ptuj 

leltári szám nélküli 

H: 11,6 cm; SZ: kanál 0,6 cm, nyél 3,5 cm 

Kérdéses példány. Szára négyszögletes átmetszetű, felső részén szabálytalan V alakban kettéágazó 

fogóban végződik. Feje öblös, enyhén csavart forma. 

A római település területéről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

MIKL-CURK 1976, 38, Nr. 2567, Taf. XXXII, 10. 

FF 100 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 11,6 cm; SZ: kanál 0,6 cm 

Kerek átmetszetű szára felül trapéz alakú nyélben végződik. Pengéje az élezés alapján jobbra csavart. 

A római település területéről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 215, Nr. 11; HUMER 2009, 103, Kat. 281. 

FF 101 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 18,2 cm; SZ: hegy 0,85 cm, szár 0,75-0,95; V: szár 0,3-0,4 cm; a kivágás 1,9×0,3 cm 

Erősen sérült, kérdéses példány. Szára lapított, négyszögletes átmetszetű, rajta téglalap alakú kivágás 

figyelhető meg. Hegye hosszabb szakaszon csavart, élei, kialakítása a korrózió miatt bizonytalanok. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 56, Taf. 3, Abb. 7. 

FF 102 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 17,8 cm; SZ: hegy 0,6 cm, szár 0,9-1,25 cm; V: szár 0,5 cm 

Erősen sérült, kérdéses példány. Szára lapított, négyszögletes átmetszetű, amelyen gombszerű tagolás 

figyelhető meg. Hegye hosszabb szakaszon csavart, nehezen meghatározható. 

LANG et al. 2010, 56, Taf. 3, Abb. 8. 

FF 103 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.13 (BM) 
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H: 7,8 cm; V: szár 0,7 cm 

Kisméretű, sérült spirálfúró. Feje csavart; lapos, hozzá vékony nyakkal nyitott köpüs nyél csatlakozik. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

FF 104 
Nemesvámos, Baláca 

2004.1.2848 (LDM) 

H: 11,7 cm, hegy 2,2 cm; SZ: hegy 0,7 cm; V: szár 0,6-0,7 cm; tömeg: 20 g 

Erősen korrodált spirálfúró. Hegye többszörösen csavart, szára négyszögletes átmetszetű, deformált. 

Kissé lapított, kiszélesedő nyéllapban végződik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (XVII. épület 25/n K-i tanúfal bontása, szürke kevert 

rétegből). 

FF 105 (ábra nélkül) 

Tokod, Erzsébetakna 

73.5.34 (BAM) 

H: 9,9 cm; SZ: 0,45 cm; V: szár 0,35 cm; tömeg: 4 g 

Korrodált, sérült spirálfúró. Szára sérült, négyszögletes átmetszetű, enyén meg van hajolva. Feje előtt 

kerek átmetszetűvé válik. A fej jobbra tekert, hegye hiányzik. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. (VI. B blokk "H" helyiség). 
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FG 1-28: Fogók (65-67. tábla) 

FG 1 

Hajmáskér, Seghegy 

55.227.14 (LDM) 

H: 23 cm; SZ: 4,6 cm, pofa 1,5 cm; V: 0,3-0,6 cm; tömeg: 98 g 

Korrodált hangvilla alakú példány. Ágai sérültek, keskenyek, pántszerűek, összetartanak, az egyiket egy 

rászegecselt/kalapált szakasszal javították. Felül S-alakban hajlítva találkoznak. 

Római villagazdaság kutatása során került elő. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

FG 2 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.26 (TVM) 

H: 17,5 cm; SZ: fej 5,95 cm; V: nyél 0,8-0,9 cm; tömeg: 60 g 

Kisméretű példány töredéke. Feje aránylag széles, erősen hiányos, eredeti formája bizonytalan. Egyik 

szára maradt meg, amely négyszögletes átmetszetű, S-alakban ívelt; a rögzítő szegecs csekély nyomával.  

Római kőépületek közelében talált depólelet része lehetett, amelyek beszolgáltatás útján jutottak a 

múzeum birtokába. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 5. tábla 4. 

FG 3 
ismeretlen lelőhely 

10/1951.197 (MNM) 

H: 20,6 cm; SZ: penge 0,75 cm, fej 3,4 cm, nyél 4 cm; V: nyél 0,3-0,7 cm; tömeg: 70 g 

Jó állapotú példány. Feje oválisan kiszélesedik, vastag; négyszögletes, viszonylag hosszú, lapított, sérült 

pofában végződik. Egyik szára maradt meg, amely négyszögletes átmetszetű, végén félkör alakban 

visszahajlított. 

FG 4 
Bad Deutsch-Altenburg 

18204 (MC) 

H: 14,2 cm; SZ: 5,6 cm 

Kisméretű példány. Feje rövid, ovális, egyszerű lapos végződésű. Szárai négyszögletes átmetszetűek, 

előbb kissé össze, majd a vége felé szét tartanak. Egyik szárának vége ívesen visszahajlított, amelyhez 

egy négy foggal ellátott, rögzítő lemez kapcsolódik. 

A római lelőhely feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 218, Nr. 28; HUMER 2009, 107, Kat. 313. 

FG 5 
Bad Deutsch-Altenburg 

18203 (MC) 

H: 25 cm; SZ: 7,7 cm 

Feje rövid, ovális, egyszerű lapos végződésű. Szárai négyszögletes átmetszetűek, előbb kissé össze, 

majd a vége felé szét tartanak. Egyik szárának vége ívesen visszahajlított, amelyhez egy három ép, és 

talán két sérült foggal ellátott, rögzítő lemez kapcsolódik. 

A Carnuntum-Scarbantia út ásatása során került elő. 

GROLLER 1900, 64, Taf. 7, 16; KAT. CARNUNTUM 1992, 218, Nr. 29; HUMER 2009, 107, Kat. 314. 

FG 6 
Bad Deutsch-Altenburg 

20290 (MC) 

H: 26 cm 

Sérült példány. Feje ovális, nyújtott, ívelt végződéssel, egyik oldala hiányzik, a másik lapos pofában 

végződik. Szárai négyszögletes átmetszetűek, az egyik törött, a másik deformált, vége erősen kifelé 

megtört. 

A római lelőhely feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 
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KAT. CARNUNTUM 1992, 217, Nr. 26; HUMER 2009, 107, Kat. 315. 

FG 7 
Bad Deutsch-Altenburg 

20291 (MC) 

H: 17,4 cm; SZ: 3,4 cm 

Kisméretű példány. Feje oválisan kiszélesedik, vastag; négyszögletes, viszonylag hosszú, lapított, sérült 

pofában végződik. Szárai négyszögletes átmetszetűek, az egyik törött, hiányos. 

A római lelőhely feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

HUMER 2009, 107, Kat. 316. 

FG 8 
Igal 

10/1951.198 (MNM) 

H: 17,7 cm; SZ: fej 1,8 cm, nyél 2,3 cm; V: nyél 0,45-0,6 cm; tömeg: 71 g 

Jó állapotú, kisméretű példány. Feje lekerekített négyszögletes forma, négyszögletes, pontszerű pofával. 

Nyelének két szára négyszögletes átmetszetű, hegyesszöget zárnak be egymással; az egyik kicsit 

rövidebb. 

FG 9 
Bad Deutsch-Altenburg 

20292 (MC) 

H: 12,8 cm 

Kisméretű példány. Feje kerek, négyszögletes, egymással szembeforduló, pontszerű pofával. Nyelének 

két szára négyszögletes átmetszetű, az egyik sérült, a másik szöghúzóban végződik. 

A római lelőhely feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 217, Nr. 27; HUMER 2009, 107, Kat. 317. 

FG 10 
ismeretlen lelőhely 

68.1907.31 (MNM) 

H: 24,2 cm; SZ: fej 2,55 cm, nyél 5,5 cm; V: nyél 0,8-1,2 cm; tömeg: 241 g 

Jó állapotú, közepes méretű példány. Feje egészen keskeny, vaskos, lapos, hosszúkás pofával. Nyelének 

mindkét szára négyszögletes átmetszetű, az egyik hiányos, átfedik egymást. 

FG 11 
Budapest, Nagytétény 

57.13.27 (MNM) 

H: 4 cm; SZ: fej 1,7 cm, nyél 3,3 cm; V: 0,6-1,2 cm 

Erősen korrodált felületű, kisméretű példány töredéke. Feje viszonylag széles, lapos, téglalap alakú 

pofával. Nyelének szárai teljesen hiányoznak, talán párhuzamosak lehettek, a rögzítésük szolgáló 

szegecs korrodált. 

A római tábor, illetve vicus feltárása során került elő (27.árok D-i vége 90-130 cm). 

FG 12 
Hrtkovci, Gomolava 

502 (Gomolavai Múzeum) 

H: 21,7 cm 

Feje egyszerű, keskeny, lapos, téglalap alakú pofával. Nyelének két szára négyszögletes átmetszetű, 

egyenes, erősen korrodáltak. 

A Kr. u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 282, T. XI/3 (?)86. 

FG 13 

                                                           
86 A szövegben nem hivatkoztak erre az ábrára, de a kalapácsok esetében is hasonló a helyzet. Feltehetőleg tehát 

a képen is szereplő fogóról van szó. 
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Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 34,5 cm; tömeg: 344 g 

Feje ovális, kissé szabálytalan; pofája lapos felületű. Nyelének két szára kerek átmetszetű, az egyik 

törött, míg a másik deformált, vége derékszögben kifejé hajlított. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 25, Taf. 53/22, Abb. 33. 

FG 14 
Örvényes, Hosszúrétek 

59.7.1 (LDM) 

H: 49,6 cm; SZ: fej 5,6 cm, nyél 7,6 cm; V: nyél 0,6-1,1 cm; tömeg: 782 g 

Korrodált, hosszú nyelű példány. Feje viszonylag keskeny, ovális; lapos, téglalap alakú pofával. 

Nyelének két szára négyszögletes átmetszetű, az egyik rövidebb. Kerek szegecs fogja össze, kopott, 

mára laza. 

A római villagazdaság feltárása során, a 2. sz. helyiség terrazzo padlójáról került elő. 

FG 15 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

67.170.1 (WMM) 

H: 37,1 cm; SZ: fej 5 (8,8) cm; V: nyél 0,7-0,8 cm; tömeg: 340 g 

Jó megtartású példány. Feje viszonylag keskeny, ovális; lapos, téglalap alakú pofával. Nyelének két 

szára négyszögletes átmetszetű, egyik rövidebb. Kerek szegecs fogja össze, kopott, mára laza. 

A dűlőben talált depólelet közelében, fémkeresős kutatás során került elő. 

GAÁL 1982, 76, 2. kép 1. 

FG 16 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

92.1.1 (SCM) 

H: 62,7 cm; SZ: 3,4 cm, nyél 1,9 cm, pofa 2,3 cm; V: nyél 1,4 cm; tömeg: 852 g 

Nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Feje viszonylag keskeny és hosszú; lapos, téglalap alakú 

pofával. Nyele előbb négyszögletes, majd sokszög átmetszetű, kiszélesedő, kúpos gombban végződik. 

A rögzítő szegecs kerek lyuka körül ívesen kiszélesedik.  

A római villagazdasághoz tartozó kovácsműhelyből került elő. 

GÖMÖRI 2000, 132sk, 85. kép 1. 

FG 17 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.37 (TVM) 

H: 64 cm; SZ: 8,5 cm 

Feje kissé szabálytalan, enyhén íves, nyújtott; lapos, téglalap alakú pofával. Nyelének két szára hosszú, 

párhuzamos, négyszögletes átmetszetű. 

Római kőépületek közelében talált depólelet része lehetett, amelyek beszolgáltatás útján jutottak a 

múzeum birtokába. 

LÁSZLÓ 2011, 154, 8. tábla 1. 

FG 18 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 57,5 cm; SZ: nyél 6,2 cm; tömeg: 1204 g 

Nagyméretű példány. Feje viszonylag keskeny, íves, pofája lapos felületű. Nyelének két szára egyenes, 

párhuzamos; előbb kerek, majd a fej előtt négyszögletes átmetszetű. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. Egy 1×0,75 méteres gödörbe 

elhelyezett kocsialkatrészek és szerszámok. A gödör egy kultúrrétegbe lett beleásva. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 21/68. 

FG 19 
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Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 57,3 cm; SZ: 5 cm; tömeg: 1107 g 

Nagyméretű példány. Feje viszonylag keskeny, vastag, félköríves, pofája lapos felületű. Nyelének két 

szára egyenes, párhuzamos; előbb kerek, majd a fej előtt négyszögletes átmetszetű. Szegecs hiányzik, 

két darabra esett, körülötte ívesen kiszélesdik. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 22/69. 

FG 20 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 59,5 cm; SZ: 8,9 cm; tömeg: 1253 g 

Nagyméretű példány. Feje széles, íves, nyújtott, pofája lapos felületű. Nyelének két ága egyenes, 

aszimmetrikus állású, előbb kerek, majd a fej előtt négyszögletes átmetszetű. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 22/70. 

FG 21 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 77,5 cm; tömeg: 2018 g 

Nagyméretű példány. Feje félköríves, nyújtott, pofája lapos felületű. Nyelének két ága egyenes, íveltek, 

keresztezik egymást; előbb kerek, majd a fej előtt négyszögletes átmetszetűek. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 24/75. 

FG 22 
Külsővat 

70.19.1 (LDM) 

H: 60,2 cm; SZ: pofa 5,1 cm, fej 8,3 cm, nyél 8,1 cm; V: nyél 1,1-1,4 cm; tömeg: 1360 g 

Feje ovális; az egyik pofa lapát alakú, peremes; míg a másik szöghúzóhoz hasonlóan két ágra bomlik. 

Nyelének két szára előbb négyszögletes, majd kerek átmetszetű; átfedik egymást. 

Beszolgáltatás útján került a múzeum birtokába. Előkerülésének pontos körülményei bizonytalanok. 

FG 23 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 55,2 cm; SZ: 8,4 cm; tömeg: 2098 g 

Nagyméretű példány. Feje vastag, íves, nyújtott, az egyik pofa széles, peremes, kanál alakú; a másik 

lapos végződésű. Nyelének két szára egyenes, előbb kerek, majd a fej előtt négyszögletes átmetszetű. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 22/71. 

FG 24 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 49 cm; SZ: 5,6 cm; tömeg: 1068 g 

Nagyméretű példány. Feje vastag, íves, nyújtott, az egyik pofa széles, peremes, kanál alakú; a másik 

lapos végződésű. Nyelének két szára egyenes, előbb kerek, majd a fej előtt négyszögletes átmetszetű. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 23/72, Abb. 22/links. 

FG 25 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 54 cm; SZ: 7,6 cm; tömeg: 2200 g 

Nagyméretű példány. Feje vastag, íves, nyújtott, az egyik pofa széles, peremes, kanál alakú; a másik 

lapos végződésű. Nyelének két szára egyenes, előbb kerek, majd a fej előtt négyszögletes átmetszetű. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 23/73. 

FG 26 



224 
 

Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.38 (TVM) 

H: 56 cm; SZ: fej 7,5 cm, pofa 6 cm 

Feje vastag, íves, nyújtott, az egyik pofa széles, peremes, kanál alakú; a másik lapos végződésű. 

Nyelének két szára hosszú, végük átfedik egymást, négyszögletes átmetszetű.  

LÁSZLÓ 2011, 154, 8. tábla 2. 

FG 27 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 55,6 cm; tömeg: 1297 g 

Nagyméretű példány. Feje keskeny, rövid, csaknem derékszögben oldalra hajlított pofákkal. Nyelének 

két szára egyenes, előbb kerek, majd a fej előtt négyszögletes átmetszetű. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 23/74, Abb. 22/rechts. 

FG 28 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 48,7 cm 

Feje keskeny, rövid, csaknem derékszögben oldalra hajlított pofákkal. Nyelének két szára egyenes, 

összetart, négyszögletes átmetszetű. 

Egy 8×20 méteres területen szétszóródva került elő. Feltehetőleg egy szétszántott depó része lehetett. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 21, Abb. 98. (A táblán a szöveggel ellentétben Abb. 99 jelöléssel szerepel) 
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FJ 1-4: Fújtatók (68. tábla) 

FJ 1 

Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 60,5 cm; SZ: 3,9-7,2 cm; V: 0,5 cm; tömeg: 817 g 

Egyetlen lemezből hajlított, hosszú, kónikus vascső, amely részben nyitott, hiányos. Közepénél 

szorítópánt van rajta. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 21/67, Abb. 42. 

FJ 2 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 79,5 cm; SZ: 5,4-10,4 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 3515 g 

Egyetlen lemezből hajlított, hosszú, kónikus vascső, amely a teljes hosszúság 3/4-ed részében nyitott. 

Két helyen szorítópánt van rajta, hegyénél a hőhatás nyomai figyelhetőek meg. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 21/66, Abb. 42. 

FJ 3 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 40,8 cm; SZ: 3,1-5,7 cm; V: 0,4 cm; tömeg: 1363 g 

Lemezből hajlított, kónikus, kissé szabálytalan cső, amelynek keskenyebbik végénél palást/kúp alakú, 

szintén lemezből hajlított rátét található. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 25, Taf. 52/20, Abb. 43. 

FJ 4 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 42,2 cm; SZ: 3,5-6,1 cm; V: 0,4 cm; tömeg: 1207 g 

Lemezből hajlított, kónikus, kissé szabálytalan cső; a lemez szélei átfedik egymást. 

POLLAK 2006, 25, Taf. 52/21, Abb. 43. 
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FR 1-11: Fűrészek (69. tábla) 

FR 1 

Budapest 

53573 (BTM) 

H: 30,4 cm; SZ: nyél 3,3 cm, penge 4,8 cm; V: nyél 0,4 cm, penge 0,8 cm; tömeg: 309 g 

Egykezes fűrész, korrodált, sérült töredéke. Pengéje vastag, elkeskenyedő hegye hiányzik. A fogak csak 

sejthetőek. A nyéllap egy rövid szakasza maradt meg, a rögzítésre szolgáló egyik kerek lyukkal. 

A római település területén végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

FR 2 
Budapest, Albertfalva 

54.4.151 (BTM) 

H: min. 66,1 cm; SZ: 5 cm; V: 0,4 cm; tömeg: 393 g 

Nagyméretű, korrodált fűrészlap töredékei (11 db). A fogak nem szimmetrikusak, illetve felváltva egyik 

és másik irányban eltoltak a szerszám tengelyéhez képest. A fa keret rögzítését nem lehet azonosítani, 

de a méretek alapján keretes fűrészhez tartozhatott. 

A katonai vicus feltárása során, az úgynevezett Hilarus műhelyből került elő. 

FR 3 
Dunaújváros, Öreghegy 

55.25.7.7 (IM) 

H: 12,7 cm; SZ: 2,4-2,5 cm; V: 0,4 cm; tömeg: 25 g 

Erősen korrodált, sérült, fűrészlap töredéke. Az egyik vége, feltehetőleg a nyél felé elkeskenyedik, 

törött. Fogai aránylag kisméretűek, ritkák, csak részben maradtak meg. 

A temető 17. sírjának feltárása során, a sírgödör D-i falához közel került elő. 

FR 4 
Dunaújváros, Nagytemető 

66.1.28.2 (IM) 

H: 2,75 cm; SZ: 2,4 cm; V: 0,2 cm 

Kisméretű fűrészlap csekély töredéke. Fogai sérültek, háromszög alakúak lehettek. 

A temető feldúlt 159. sírjának feltárása során került elő. 

FR 5 
Dunaújváros, Nagytemető 

66.1.112.1 (IM) 

H: 21,2 cm; SZ: 2,2-2,7 cm; V: 0,3 cm; tömeg: 28 g 

Nagyobb fűrészlap töredéke. Fogai viszonylag kicsik és sűrűn helyezkednek el, a tengelyhez képest 

felváltva, jobbra és balra eltolva. A befogatásra szolgáló szegecs nyomai és a fa nyél lenyomata látható 

rajta. 

A temető 277. sírjának feltárása során került elő. 

FR 6 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.22.10 (BM) 

H: 6,2 cm; SZ: 3,5 cm; V: 0,3-0,4 cm 

Kisméretű fűrészlap csekély töredéke. Fogai sérültek, háromszög alakúak lehettek. 

A belső erőd feltárása során, az egyik gabonás verem betöltéséből került elő (A/1974/028). 

RUPNIK 2013, 466, 2892/16, Taf. 20, 8. 

FR 7 
Ptuj 

leltári szám nélküli 

H: 10,5 cm; SZ: 3 cm 
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Erősen korrodált, keskeny fűrészlap rövid szakaszának töredéke. Fogai aszimmetrikus háromszög 

alakúak. 

A római település feltárása során kerültek elő. 

MIKL-CURK 1976, 37, Nr. 2445, Taf. XXXI, 24. 

FR 8 
Drnovo 

8444 

H: 9 cm 

Keskeny, korrodált, egyenes fűrészlap csekély töredéke. Fogai kisméretűek, háromszög alakúak. A 

penge egyik végén, a foknál talán a nyél rögzítésére szolgáló nyúlvány található. 

A római település feltárása során kerültek elő. 

PETRU/PETRU 1978, 85, Nr. 8444, Taf. LXII, 22. 

FR 9 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20752 (MC) 

H: 25,5 cm; SZ: penge 3,7 cm 

Pengéje középen a legszélesebb, szélei felé keskenyedik, itt a rögzítésre szolgáló lyukakkal. Finom 

fogazással van ellátva, amelyek felváltva, jobbra és balra, a szerszám tengelyéhez képest eltólva 

helyezkednek el. 

A római település feltárása során kerültek elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 214, Nr. 4. 

FR 10 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18187 (MC) 

H: 29,7 cm; SZ: penge 7,2 cm 

Pengéje erősen korrodált, töredékes; egyik végén lekerekített, ezen a végén középen, talán a rögzítésre 

szolgáló kerek lyukkal. Háromszög alakú fogakkal. 

A római település feltárása során került elő. 

HUMER 2009, 101, Kat. 276. 

FR 11 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli 

H: 10,5 cm; SZ: penge 2,5 cm 

Erősen korrodált töredék. Pengéje egyenletes szélességű, mindkét vége hiányzik; fogai szinte teljesen 

hiányoznak. 

A római tábor feltárása során került elő. 

SZABÓ 2010, 40, Kat. 19. 
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FV 1-121: Vésők (70-79. tábla) 

FV 1 

Budapest, Szél utca 23. 

41521 (BTM) 

H: 24,5 cm; SZ: penge 1,85 cm, köpű 2,6 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 1,25 cm, penge 0,7 cm; tömeg: 157 g 

Korrodált, hiányos példány. Köpűje kerek, zárt; szára egyenes, négyszögletes átmetszetű. Pengéje sérült, 

keresztben lapított, az él előtt enyhén kiszélesedik. Éle sérült, egyenes lehetett. 

A katonaváros egyik épületében talált ácseszközlelet részeként került elő. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 11. 

FV 2 
Budapest, Szél utca 23. 

41525 (BTM) 

H: 18,8 cm; SZ: penge 0,6 cm, szár 0,6 cm, köpű 1,65 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 1,2 cm; tömeg: 64 g 

Korrodált, sérült köpűs példány. Köpűje kerek, fala sérült, zárt lehetett; rövid nyak után szára keresztben 

lapított, négyszögletes átmetszetű. Pengéje aszimmetrikus állású, keskeny, sérült. Éle egyenes lehetett. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 15. 

FV 3 
Budapest, Szél utca 23. 

53571/1 (BTM)87 

H: 24,2 cm; SZ: penge 0,4 cm, köpű 2,8 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 1,5 cm; tömeg: 206 g 

Korrodált, sérült, köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, falának szélei láthatóan átfedik egymást. A 

köpűhöz rövid nyak, majd keresztben lapított, aszimmetrikus kialakítású penge csatlakozik. Pengéje 

egészen keskeny. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 13. 

FV 4 
Budapest, Szél utca 23. 

53572/1 (BTM) 

H: 21,5 cm; SZ: penge 0,62 cm, köpű 2,65 cm; V: kf. 0,25 cm, szár 2,1 cm; tömeg: 128 g 

Korrodált, sérült, köpűs példány. Köpjeű kerek, zárt, sérült, falának illesztése jól látható. A köpűhöz 

rövid nyak, majd keresztben lapított, aszimmetrikus állású, keskeny penge csatlakozik. Éle sérült, 

egyenes lehetett. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 9. 

FV 5 
Budapest, Szél utca 23. 

53572/2 (BTM) 

H: 23,6 cm; SZ: penge 0,7 cm, köpű 2,25 cm; V: kf. 0,2-0,3 cm, szár 2,3 cm; tömeg: 132 g 

Korrodált, sérült, köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, sérült. A köpűhöz rövid nyak, majd keresztben 

lapított, aszimmetrikus állású, keskeny penge csatlakozik. Éle előtt kissé kiszélesedik, sarkai ívesre 

koptak, éle egyenes. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 10. 

FV 6 
Budapest, Szél utca 23. 

53554/2 (BTM)88 

H: 22,8 cm; SZ: penge 1,45 cm, köpű 2,2 cm; V: kf. 0,25 cm, szár 1-1,3 cm; tömeg: 151 g 

                                                           
87 Az 53571-es és 53572-es számon egyaránt két-két tárgy is szerepel, erre semmilyen utalás sincs a 
leltárkönyvben. Feltehetőleg hibásan átírt számok lehetnek, és a duplumként szereplő vésők megfelelnek az 
elveszettként nyilvántartott példányok valamelyikének. 
88 Az 53554-es számon két tárgy is szerepel, erre semmilyen utalás sincs a leltárkönyvben. Feltehetőleg hibásan 
átírt szám lehet és a vésők egyike megfelel az elveszettként nyilvántartott példányok valamelyikének. 
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Erősen sérült, hiányos, köpűs példány. Köpűje csaknem teljesen hiányzik, eredetileg kerek és zárt 

lehetett. Szára egyenes, négyszögletes átmetszetű. Pengéje aszimmetrikus állású, enyhén kiszélesedő. 

Éle hiányos, egyenes lehetett. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 14. 

FV 7 
Budapest, Szél utca 23. 

53568 (BTM) 

H: 20,3 cm; SZ: penge 1,15 cm, köpű 2,8 cm; V: kf. 0,2-0,3 cm, szár 0,7-1 cm; tömeg: 90 g 

Erősen korrodált, sérült, köpűs példány. Köpűje kerek, zárt lehetett, csak a csonkja maradt meg. Szára 

kissé lapított, négyszögletes átmetszetű. Pengéje egyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású, sérült. Éle 

bizonytalan. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 21. 

FV 8 (ábra nélkül) 

Budapest, Szél utca 23. 

nem azonosítható (BTM) 

H: 30,2 cm 

Korrodált, sérült, köpűs lyukvéső. Köpűje kerek, zárt, sérült. Szára négyszögletes átmetszetű, keresztben 

lapított pengében végződik. Éle keskeny, egyenes lehetett. 

Elveszett, csak a publikáció alapján meghatározható példány. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 12. 

FV 9 
Dunaújváros 

84.26.9 (IM) 

H: 17,5 cm; SZ: penge 1,5 cm, köpű 2,7 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 1-1,1 cm; tömeg: 118 g 

Korrodált, sérült, köpűs példány. Köpűje kerek, fala az ütésektől deformált törött. Szára négyszögletes 

átmetszetű, vastag. Pengéje rövid, enyhén kiszélesedik aszimmetrikus állású. Éle egyenes, kissé 

csorbult. 

A katonai vicus feltárása során került elő (73/2, 2003. sírtól D-re). 

FV 10 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.210.3 (MNM NÖK) 

H: 18,2 cm; SZ: penge 1,12 cm, szár 0,8 cm, köpű 1,8 cm; V: kf. 0,2 cm, szár 1,9 cm; tömeg: 148 g 

Köpűje csak töredékesen maradt meg, benne a nyél famaradványának nyomaival. Szára vastag, 

négyszögletes átmetszetű; pengéje keresztben lapított, aszimmetrikusan állású, enyhén kiszélesedik. Éle 

kopott, egyenes. 

Római kori falusias település egyik gödrének betöltéséből került elő. 

FV 11 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 27,9 cm; SZ: penge 0,6 cm, köpű 3,3 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 1,4 cm; tömeg: 212 g 

Köpűje kerek, fala erősen sérült; hozzá hosszabb, lapított négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. 

Pengéje keresztben lapított, enyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású. Éle trapéz alakú. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 38/111. 

FV 12 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 17,2 cm; SZ: penge 0,5 cm, köpű 1,4 cm; V: kf. 0,1-0,2 cm, szár 1,3 cm; tömeg: 103 g 

Köpűje kerek, fala erősen sérült; hozzá hosszabb, lapított négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. 

Pengéje keresztben lapított, enyhén kiszélesedik, lapos, aszimmetrikus állású. Éle sérült, egyenes 

lehetett. 

POLLAK 2006, 21, Taf. 39/112. 
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FV 13 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.16 (RRM) 

H: 18,3 cm, nyél 7,5 cm; SZ: penge 0,8 cm, szár 3,25 cm; V: szár 0,6-0,7 cm; tömeg: 95 g 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, egyenes vállal megy át a keresztben lapított, 

háromszögletű szárba, amelyen mindkét oldalon kissé kiemelkedő borda figyelhető meg. Pengéje 

aszimmetrikus, enyhén kiszélesedik, éle egyenes. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott lelet részeként került elő. 

FV 14 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 16,2 cm; SZ: penge 0,9 cm, váll 2,5 cm; V: nyél 0,35 cm, szár 0,8 cm; tömeg: 55 g 

Sérült, nyéltüskés példány. Nyele rövid, négyszögletes átmetszetű, kiszélesedő csapott vállal megy át a 

szintén négyszögletes átmetszetű szárba. Pengéje aszimmetrikus állású, enyhén kiszélesedő. Éle 

egyenes. 

POLLAK 2006, 21, Taf. 39/116. 

FV 15 
Ptuj 

leltári szám nélküli 

H: 20,7 cm; SZ: penge 1,5 cm, váll 3,7 cm; V: 1,4 cm 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű, a lapított szárhoz csapott vállal csatlakozik. Szára a penge 

felé egyenletesen keskenyedik. Pengéje a végénél enyhén szélesedik, sarkai kopottak. Éle enyhén ívelt. 

A római település feltárása során került elő. 

MIKL-CURK 1976, 37, Nr. 2430, Taf. XXXII, 32. 

FV 16 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3127 (SCM) 

H: 18,8 cm; SZ: penge 0,9 cm; V: szár 1-1,1 cm; tömeg: 66 g 

Erősen korrodált példány. Nyele teljesen hiányzik. Hosszú négyszögletes átmetszetű szárához 

csatlakozik a keresztben lapított, aszimmetrikus állású penge. Enyhén kiszélesedik. Éle sérült. 

Római villagazdaság régészeti kutatása során szórványként került elő. 

FV 17 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18178 (MC) 

H: 19,2 cm; SZ: penge 2,2 cm 

Nyéltüskéje négyszögletes átmetszetű, hozzá egyenes, enyhén lapított szár kapcsolódik. Pengéje 

keskeny, aszimmetrikus állású, enyhén kiszélesedő. 

A tábor területén végzett feltárások során került elő. 

GROLLER 1903, 107, Fig. 49, 3; KAT. CARNUNTUM 1992, 215, Nr. 8; HUMER 2009, 103, Kat. 285. 

FV 18 
Budapest, Szél utca 23. 

41523 (BTM) 

H: 21,3 cm; SZ: penge 1,75 cm, szár 1,6 cm, köpű 2,1 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 1,2-1,3 cm; tömeg: 186 g 

Korrodált, sérült köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, fala hiányos. Szára vaskos, lapított, négyszögletes 

átmetszetű. Pengéje hosszú, aszimmetrikus állású, homorú átmetszetű, hiányos. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 20. 

FV 19 
Budapest, Szél utca 23. 

41528 (BTM)89 

                                                           
89 A 41525-ös számon van elcsomagolva, de ez feltehetőleg téves, azon a számon egy másik véső található. 
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H: 16 cm; SZ: penge 1,45 cm, köpű 1,5 cm; V: kf. 0,2 cm, szár 1,2-1,3 cm; tömeg: 72 g 

Korrodált, sérült köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, fala hiányos. Szára rövid, négyszögletes átmetszetű. 

Pengéje hosszú, aszimmetrikus állású, homorú átmetszetű, hiányos. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 18. 

FV 20 
Budapest, Szél utca 23. 

53554 (BTM) 

H: 21,4 cm; SZ: penge 1,6 cm, köpű 2,2 cm; V: kf. 0,25 cm, szár 1-1,2 cm; tömeg: 98 g 

Erősen sérült, hiányos, köpűs példány. Köpűje csaknem teljesen hiányzik, eredetileg kerek és zárt 

lehetett. Szára egyenes, négyszögletes átmetszetű. Pengéje sérült, homorú átmetszetű, enyhén 

kiszélesedő. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 19. 

FV 21 
Nagyberki, Szalacska 

79.120.4 (BM) 

H: 14,9 cm; SZ: penge 1 cm, szár 1 cm, köpű 2,3 cm; V: kf. 0,2 cm, szár 0,9 cm; tömeg: 72 g 

Kisméretű, enyhén nyitott köpűs példány. Köpűje rövid, deformált; szára négyszögletes átmetszetű. 

Pengéje aszimmetrikus állású, homorú átmetszetű, törött. 

Darnay K. gyűjteményéből került a múzeumba, a település területén került elő, de pontos kontextusa 

bizonytalan. 

FV 22 
Nagyberki, Szalacska 

65.570.1 (RRM) 

H: 20,6 (21,2) cm; SZ: penge 1,8 cm, köpű 3,25 cm; V: kf. 0,3-0,5 cm, szár 1,1 cm; tömeg: 205 g 

Köpűje zárt, kerek, az illesztés vékony vonala látszik a felületén. Szára négyszögletes átmetszetű, 

lekerekített élekkel, hegyénél élesen levágott élekbe megy át. Pengéje enyhén előre ívelt, homorú 

átmetszetű, sérült, éle nem meghatározható. 

A település területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

FV 23 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 30,1 (31,6) cm; SZ: penge 3,3 cm, szár 1,65 cm, köpű 2,9 cm; V: kf. 0,3-0,4 cm, szár 1,7 cm; tömeg: 

452 g 

Köpűje kerek, zárt, benne jelentős famaradványokkal. Szára vaskos, négyszögletes átmetszetű. Pengéje 

kiszélesedő, homorú átmetszetű, enyhén előre ívelt. Éle sérült, egyenes. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

FV 24 
Dunaújváros 

68.129.5 (IM) 

H: 32,7 cm; SZ: penge 2,4 cm, szár 1,65 cm, köpű 3,5 cm; V: kf. 0,2-0,25 cm, szár 1,7 cm; tömeg: 383 

g 

Köpű ovális, fala viszonylag vékony, nyitott, erősen hiányos. Szára vastag, aránylag hosszú, 

négyszögletes átmetszetű. Pengéje enyhén kiszélesedik, homorú átmetszetű; éle sérült, egyenes lehetett. 

A római tábor feltárása során került elő. 

FV 25 
Nemesvámos, Baláca 

63.121.2.2 (LDM) 

H: 12,9 cm; SZ: penge 1,4 cm, köpű 1,6 cm; V: kf. 0,3 cm; tömeg: 51 g 

Erősen korrodált, sérült, kisméretű köpűs példány. Köpűje kerek, fala sérült, hiányos, rajta, szabálytalan 

szöglyukkal. Pengéje kissé deformált, enyhén ívelt, homorú átmetszetű. Éle sérült, egyenes lehetett. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 
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FV 26 
ismeretlen lelőhely 

55.275.? (LDM)90 

H: 27,5 cm; SZ: penge 2,55 cm, köpű 3,3 cm; V: kf. 0,3-0,4 cm, szár 1,35-1,55 cm; tömeg: 414 g 

Nagyméretű, jó megtartású, köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, fala vastag, belül szenült 

famaradványokkal. Szára vastag, egyenes, nyolcszög átmetszetű. Pengéje enyhén kiszélesedik, homorú 

átmetszetű; éle sérült, egyenes lehetett. 

FV 27 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 25,4 cm; SZ: penge 2,45 cm, köpű 3,2 cm; V: kf. 0,1-0,2 cm, szár 1,4 cm 

Köpűje kerek, zárt, fala sérült. Szára kerek, majd a penge előtt lapított, négyszögletes átmetszetű. 

Pengéje egyenletesen kiszélesedik, homorú átmetszetű. Éle sérült. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 56, Taf. 4, Abb. 9. 

FV 28 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 19,8 cm; SZ: penge 1,2 cm, köpű 2,1 cm; V: kf. 0,1-0,15 cm, szár 1,2 cm 

Köpűje kerek, zárt, fala sérült. Szára kerek, majd a penge előtt lapított, négyszögletes átmetszetű. 

Pengéje egyenletesen kiszélesedik, homorú átmetszetű. Éle sérült. 

LANG et al. 2010, 56, Taf. 4, Abb. 10. 

FV 29 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 31,9 cm; SZ: penge 1,3 cm, köpű 2,2 cm; V: kf. 0,15-0,2 cm, szár 1,3 cm; tömeg: 224 g 

Köpűje kerek, fala erősen sérült; hozzá hosszabb, lekerekített négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. 

Pengéje enyhén kiszélesedik, homorú, átmetszetű. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. Egy 1×0,75 méteres gödörbe 

elhelyezett kocsialkatrészek és szerszámok. A gödör egy kultúrrétegbe lett beleásva. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 37/104. 

FV 30 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 23 cm; SZ: penge 2,3 cm, köpű 3,6 cm; V: kf. 0,3-0,4 cm, szár 1,1-1,5 cm; tömeg: 268 g 

Köpűje kerek, fala erősen sérült; hozzá hosszabb, lekerekített négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. 

Pengéje enyhén kiszélesedik, enyhén homorú profilú, aszimmetrikus állású. Éle sérült. A köpűben 

famaradványokkal. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 37/105. 

FV 31 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 22,2 cm; SZ: penge 2,15 cm, köpű 3,6 cm; V: kf. 0,2-0,3 cm, szár 1,5-1,8 cm; tömeg: 329 g 

Köpűje kerek, fala erősen sérült; hozzá hosszabb, lekerekített négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. 

Pengéje enyhén kiszélesedik, homorú átmetszetű, aszimmetrikus állású. Éle sérült. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 38/106. 

FV 32 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

                                                           
90 Pontos leltári száma bizonytalan, mert a cérnával rögzített táblácska a tárolás során leesett róla. 
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H: 21,5 cm; SZ: penge 1,2 cm, köpű 1,9 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 1,1-1,4 cm; tömeg: 134 g 

Köpűje kerek, fala erősen sérült; hozzá hosszabb, lekerekített négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. 

Pengéje enyhén kiszélesedik, hosszan homorú átmetszetű, aszimmetrikus állású. Éle sérült. A köpűben 

famaradványokkal. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 38/107. 

FV 33 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 20,3 cm; SZ: penge 0,9 cm, köpű 2,4 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 1,2 cm; tömeg: 169 g 

Köpűje kerek, fala erősen sérült; hozzá hosszabb, lekerekített négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. 

Pengéje enyhén kiszélesedik, enyhén homorú profilú, aszimmetrikus állású. Éle sérült, egyenes lehetett. 

A köpűben famaradványokkal. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 38/108. 

FV 34 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 17,3 cm; SZ: penge 1 cm, köpű 1,7 cm; V: kf. 0,2 cm, szár 1,1 cm; tömeg: 80 g 

Köpűje kerek, fala erősen sérült; hozzá hosszabb, lekerekített négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. 

Pengéje enyhén kiszélesedik, homorú átmetszetű, aszimmetrikus állású. Éle hiányos. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 37/109. 

FV 35 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 13,3 cm; SZ: penge 1,25 cm, köpű 1,5 cm; V: kf. 0,1-0,2 cm, szár 1-1,2 cm; tömeg: 28 g 

Köpűje kerek, fala erősen sérült; hozzá hosszabb, lekerekített négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. 

Pengéje enyhén kiszélesedik, homorú átmetszetű, aszimmetrikus állású. Éle hiányos. 

POLLAK 2006, 20, Taf. 37/110. 

FV 36 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 16,4 cm; SZ: penge 0,95 cm, köpű 2,7 cm; V: kf. 0,25-0,3 cm, szár 0,9-1 cm; tömeg: 113 g 

Köpűje kerek, enyhén sérült, falán kerek szöglyuk (?) figyelhető meg. Szára négyszögletes átmetszetű, 

egyenletesen keskenyedik. Pengéje enyhén kiszélesedő, homorú átmetszetű, aszimmetrikus állású, 

enyhén sérült. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő.91 

POLLAK 2006, 26, Taf. 56/35. 

FV 37 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.184.3 (MNM NÖK) 

H: 10,9 cm; SZ: penge 0,9 cm, szár 0,65 cm; V: szár 0,7 cm; tömeg: 20 g 

Enyhén korrodált, jó állapotú példány. Szára négyszög átmetszetű, törött. Pengéje homorú átmetszetű, 

csepp alakban kiszélesedik. Éle sérült, félköríves lehetett. 

Római kori falusias település egyik gödrének betöltéséből került elő. 

FV 38 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 17,4 cm; SZ: penge 3,6 cm, szár 3,1 cm, köpű 3,3 cm; V: kf. 0,3-0,9 cm, szár 1 cm 

Köpűje kerek, nyitott, falának vastagsága változó. Szára lapított, négyszögletes átmetszetű. Pengéje 

kissé kiszélesedő, lapított, homorú átmetszetű. Az egész szerszám enyhén ívelt. 

                                                           
91 Az előkerülés körülményei a „Depot II” további példányai esetében ugyanezek. 
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Egy 8×20 méteres területen szétszóródva került elő. Feltehetőleg egy szétszántott depó része lehetett. 

LANG et al. 2010, 87, Taf. 25, Abb. 116. 

FV 39 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20045 (MC) 

H: 17,6 cm; SZ: penge 1,4 cm 

Fogója tömör, szögletes, fejben végződik. Pengéje homorú átmetszetű, kívülről élezett. 

A római település feltárása során került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 214, Nr. 5; HUMER 2009, 103, Kat. 282. 

FV 40 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20003 (MC) 

H: 19,4 cm; SZ: penge 0,4 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű. Pengéje igen keskeny, enyhén kiszélesedik, homorú átmetszetű. 

A római település feltárása során került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 214, Nr. 6; HUMER 2009, 103, Kat. 283. 

FV 41 
Budapest, Szél utca 23. (?) 

41531 (BTM) 

H: 18,7 cm; SZ: penge 2,45 cm, váll 3,3 cm, köpű 1,7 cm; V: kf. 0,2 cm, szár 1,12 cm; tömeg: 106 g 

Korrodált, sérült köpűs példány. Köpűje kerek, fala erősen sérült, zárt lehetett. Rövid nyak után 

kiszélesedő vállal. Szára lapos, kissé keskenyedik, majd a penge enyhén újra kiszélesedik. 

Aszimmetrikus állású, sérült; éle egyenes lehetett. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 22 (?).92 

FV 42 
Budapest, Szél utca 23. 

53571/2 (BTM) 

H: 20 cm; SZ: penge 3,2 cm, váll 2,75 cm, köpű 1,5 cm; V: kf. 0,2-0,3 cm, szár 1,25 cm; tömeg: 131 g 

Erősen korrodált, köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, csak a csonkja maradt meg. A szár felé enyhén 

kiszélesedő vállal tagolt. Pengéje aszimmetrikus állású, erősen kiszélesedő, sérült. Éle talán egyenes 

lehetett. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 27. 

FV 43 
Budapest, Szél utca 23. 

41565 (BTM) 

H: 17,9 cm; SZ: penge 1,9 cm, köpű 2,65 cm; V: kf. 0,3-0,4 cm, penge 0,4-0,6 cm; tömeg: 110 g 

Erősen korrodált, sérült, köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, fala sérült; a lapos, aszimmetrikus állású 

penge közvetlenül a köpűhöz kapcsolódik. Enyhén szélesedik, törött. Éle nem meghatározható. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 24. 

FV 44 
Budapest, Szél utca 23. 

41575 (BTM) 

H: 15,7 cm; SZ: penge 1-1,55 cm, köpű 1,8 cm; V: kf. 0,2 cm, penge 0,3 cm; tömeg: 69 g 

Kisméretű, sérült köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, fala sérült, az illesztés nyoma jól látható. A köpű 

rögtön a lapos, keskenyedő, aszimmetrikus állású pengében folytatódik. Hegye hiányos, éle bizonytalan. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 25. 

                                                           
92 Sajnos a leltárkönyv nem rögzíti, hogy az ácseszköz lelet része lenne. A Nagy L. által közre adott kép alapján 
csak bizonytalanul azonosítható ez a példány. A közeli leltári számú vésők mind a lelethez tartoztak, ezért 
feltételesen ezt is ide soroltam. 
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FV 45 
Budapest, Szél utca 23. 

41559 (BTM) 

H: 20,1 cm; SZ: penge 2,8 cm, szár 1,85 cm, köpű 2 cm; V: kf. 0,4 cm, szár 1,6 cm; tömeg: 299 g 

Nehéz, sérült, köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, fala hiányos, az illesztés jól látható. Szára vaskos, 

négyszögletes átmetszetű; pengéje enyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású. Éle enyhén sérült, 

egyenes lehetett. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 17. 

FV 46 
Budapest, Szél utca 23. 

41549 (BTM) 

H: 18,2 cm; SZ: penge 1,65 cm, szár 1,35 cm, köpű 1,4 cm; V: kf. 0,25 cm, szár 1,15 cm; tömeg: 122 g 

Erősen korrodált, sérült köpűs példány. Köpűje kerek, fala hiányos, eredetileg zárt lehetett. Szára 

vaskos, négyszögletes átmetszetű; pengéje enyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású, sérült. Éle 

egyenes lehetett. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 26. 

FV 47 (ábra nélkül) 

Budapest, Szél utca 23. 

nem azonosítható (BTM) 

H: 26,5 cm 

Nehéz, sérült, köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, fala hiányos. Szára vaskos, négyszögletes átmetszetű; 

pengéje enyhén kiszélesedik. Éle enyhén sérült, egyenes, sarkai lekerekítettek. 

Elveszett, csak a publikáció alapján meghatározható példány. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 16. 

FV 48 (ábra nélkül) 

Budapest, Szél utca 23. 

nem azonosítható (BTM) 

H: kb. 17 cm 

Korrodált, sérült köpűs példány. Köpűje kerek, fala erősen sérült, zárt lehetett. Rövid nyak után 

kiszélesedő, lekerekített vállal. Szára lapos, kissé keskenyedik, majd a penge enyhén újra kiszélesedik, 

törött. 

Elveszett, csak a publikáció alapján meghatározható példány. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 23. 

FV 49 (ábra nélkül) 

Budapest, Szél utca 23. 

nem azonosítható (BTM) 

H: 15,8 cm 

Nyele tömör, spkszög átmetszetű, felül egyenesen levágott. Pengéje lapos, erősen sérült, aszimmetrikus 

állású lehetett. Éle sérült, pontosan nem azonosítható. 

Elveszett, csak a publikáció alapján meghatározható példány. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 30. 

FV 50 
Tokod, Várberek 

70.625.7 (BAM) 

H: 12,7 cm; SZ: penge 2,7 cm, szár 2,1 cm, köpű 3 cm; V: kf. 0,4-0,5 cm, szár 1,15 cm; tömeg: 178 g 

Köpűje kerek, fala vastag, részlegesen nyitott, felületén a varrat és a penge felé eső lyuk jól látható. 

Szára rövid, lapított négyszögletes átmetszetű. Pengéje aszimmetrikus állású, enyhén kiszélesedik. Éle 

sérült, eredetileg egyenes lehetett. 

A késő római erőd feltárása során került elő („O” árok). 

FV 51 
Epöl 



241 
 

97.2.12 (BAM) 

H: 14,6 (15,6) cm; SZ: penge 1 cm, szár 1,35 cm, köpű 2,7 cm; V: kf. 0,2-0,35 cm, szár 1,2 cm; tömeg: 

119 g 

Köpűje kerek, zárt, fala vastag; szára négyszögletes átmetszetű, a penge felé egyenletesen keskenyedik. 

Pengéje lapos, erősen sérült; eredetileg talán egyenes éle lehetett. A köpűben a fa nyél maraványa is 

megfigyelhető. 

Egy római telep helyéről beszolgáltatott depólelet részeként került elő. 

SZABÓ 2004, 73, III. tábla 12, V: tábla 2. 

FV 52 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.23 (BM) 

H: 29,8 cm; SZ: penge 1,1 cm, köpű 3,5 cm; V: kf. 0,2-0,3 cm, szár 1,4 cm 

Nagyméretű, vaskos, köpüs példány. Köpüje kerek, zárt, fala vastag, erősen hiányos. Szára 

négyszögletes átmetszetű. Pengéje keskeny, szimmetrikus állású, az él előtt enyhén kiszélesedik. Éle 

erősen sérült, egyenes lehetett. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

FV 53 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.50 (BM) 

H: 23,6 cm; SZ: penge 1,9 cm, köpű 3,5 cm; V: kf. 0,3-0,6 cm, szár 1,5 cm 

Nagyméretű, vaskos, köpüs példány. Köpüje kerek, zárt, fala aránylag vastag. Szára hatszög átmetszetű. 

Pengéje keskeny, szimmetrikus állású, az él előtt enyhén kiszélesedik. Éle sérült, egyenes. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

FV 54 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.97.2 (BM) 

H: 26,1 cm; SZ: penge 2 cm, szár 1,6 cm, köpű 3,5 cm; V: kf. 0,3-0,4 cm, szár 1,3-1,8 cm; tömeg: 380 

g 

Köpűje kerek, fala a lemezillesztés vonala mentén sérült, hiányos. Szára vastag, az élek enyhe levágása 

miatt nyolcszög átmetszetű. Pengéje az él felé enyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású. Éle sérült, 

egyenes lehetett. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

FV 55 
Ságvár 

leltári szám nélküli (MNM) 

H: 17,5 cm; SZ: penge 0,85 cm, köpű 2,2 cm; V: kf. 0,25 cm, szár 0,6-0,7 cm; tömeg: 40 g 

Köpű kerek, fala vékony, több helyen sérült, hiányos. Szára négyszögletes átmetszetű. Pengéje lapos, 

keskeny, az éle előtt enyhén kiszélesedik, ívelt. Éle sérült, talán egyenes lehetett. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

FV 56 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.15 (RRM) 

H: 15,7 cm; SZ: penge 1,2 cm, köpű 1,55 cm; V: kf. 0,15 cm, szár 0,8-0,9 cm; tömeg: 50 g 

Enyhén korrodált, kisméretű, sérült köpűs példány. Köpű kerek, viszonylag hosszú, fala hiányos, 

vékony. Szára vastag, négyszög átmetszetű; pengéje rövid, enyhén kiszélesedő, aszimmetrikus állású. 

Éle sérült, egyenes lehetett. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott lelet részeként került elő. 

FV 57 
Nagyberki, Szalacska 

79.120.7 (BM) 

H: 18,8 cm; SZ: penge 1,2 cm, szár 1,3 cm, köpű 3 cm; V: kf. 0,4-0,5 cm, szár 1,25 cm; tömeg: 239 g 
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Jó megtartású, erős, köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, fala vastag; szára négyszögletes átmetszetű. 

Pengéje szimmetrikus állású, aránylag rövid, lapos. Éle sérült, egyenes. 

Darnay K. gyűjteményéből került a múzeumba, a település területén került elő, de pontos kontextusa 

bizonytalan. 

FV 58 
Somogyszob, Kácsmóna 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 25,8 cm; SZ: penge 1,4 cm, szár 1,2 cm, köpű 2,25 cm; V: kf. 0,2 cm, szár 1,1 cm; tömeg: 161 g 

Jó állapotú példány. Köpűje kerek, zárt, falán az illesztés varrata jól láthatú. Szára hat -vagy nyolcszög 

átmetszetű, egyenes. Pengéje aszimmetrikus állású, enyhén kiszélesedő, sérült, hiányos. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

FV 59 
Somogyszob, Jancsidombtól 500 méterre 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 26,1 cm; SZ: penge 1,4 cm, köpű 2,35 cm; V: kf. 0,3-0,4 cm, szár 1,3 cm; tömeg: 195 g 

Erősen korrodált, restaurálatlan köpűs példány. Köpűje kerek, fala erős; szára hosszú, egyenes, 

négyszögletes átmetszetű. Pengéje lapos, enyhén kiszélesedő, aszimmetrikus állású. Erősen töredékes, 

éle bizonytalan. 

Egy római lelőhely területén végzett felszíni leletgyűjtés során került elő. 

FV 60 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 25,1 cm; SZ: penge 2,275 cm, szár 1,5 cm, köpű 2,55 cm; V: kf. 0,4 cm, szár 1,4 cm; tömeg: 252 g 

Köpűje kerek, fala sérült, eredetileg talán zárt volt, benne famaradványokkal. Szára négyszögletes 

átmetszetű, egyenes. Pengéje aszimmetrikus állású, lapos. Éle sérült, egyenes lehetett. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

FV 61 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 17,7 cm; SZ: penge 2,2 cm, szár 1,5 cm; V: szár 1,4 cm; tömeg: 147 g 

Köpűje teljesen hiányzik. Szára négyszögletes átmetszetű, egyenes. Pengéje aszimmetrikus állású, 

lapos. Éle sérült, talán íves lehetett. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

FV 62 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3024 (SCM) 

H: 12,2 cm; SZ: penge 0,82 cm, köpű 1,25 cm; V: kf. 0,25 cm, szár 0,7-0,8 cm; tömeg: 39 g 

Erősen korrodált, kisméretű köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, hozzá négyszögletes átmetszetű, kissé 

lapított szár kapcsolódik. Pengéje rövid, enyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású, éle egyenes. 

Római villagazdaság régészeti kutatása során került elő (10. épület, 1. árok É-i fele, vörösre égett 

rétegből). 

FV 63 
Nemesvámos, Baláca 

81.65.5 (LDM) 

H: 16,6 cm; SZ: penge 1,1 cm, köpű 1,7 cm; V: kf. 0,075-1 cm, szár 0,4 cm; tömeg: 38 g 

Jó megtartású, kisméretű, köpűs példány. Köpűje részben nyitott, kerek, fala sérült. Hosszú lapított, 

négyszögletes átmetszetű pengében folytatódik, amely sérült, egyenes élű lehetett. 

A római villagazdaság közelében, szórványként került elő (I. épület és az országút közötti szántásból). 

FV 64 
Ménfőcsanak, Szeles 
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2007.238.304 (XJM) 

H: 15,4 cm; SZ: penge 1,15 cm, szár 1,3 cm, köpű 2-2,8 cm; V: kf. 0,1-0,3 cm, szár 0,5 cm; tömeg: 79 

g 

Erősen korrodált, sérült, köpűs példány. Köpűje zárt, kerek, sérült, kalapálástól részben kifele hajlott. 

Szára lapított négyszögletes átmetszetű, pengéje enyhén kiszélesedik, sérült. Éle sérült, bizonytalan. 

Római falusias település feltárása során került elő (47. felület, 505. objektum É-i fele). 

FV 65 
Komárom, Szőny 

60.5.4 (MNM) 

H: 17,7 cm; SZ: penge 1,2 cm, köpű 2 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 0,4-1,2 cm; tömeg: 120 g 

Köpője kerek, fala viszonylag vastag, hiányos. Szára négyszögletes átmetszetű. Pengéje lapos, enyhén 

kiszélesedő, aszimmetrikus állású, kissé hajlított. Éle hiányos, talán trapéz alakú lehetett. 

A Petrovics-gyűjtemény részeként jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet. 

FV 66 
ismeretlen lelőhely 

55.1.19./1 (MNM) 

H: 24,9 cm; SZ: penge 2,3 cm, köpű 2,9 cm; V: kf. 0,3-0,5 cm, szár 1,6 cm; tömeg: 366 g 

Köpűje kerek, zárt, fala vastag. Szára négyszögletes átmetszetű, aránylag hosszú, erős. Pengéje enyhén 

kiszélesedik, aszimmetrikus állású; éle enyhén sérült, eredetileg egyenes lehetett. 

FV 67 
ismeretlen lelőhely 

55.1.19./2 (MNM) 

H: 14,25 cm; SZ: penge 1,1-1,2 cm, köpű 2,2 cm; V: kf. 0,2-0,3 cm, szár 1,2 cm; tömeg: 101 g 

Köpűje, kerek, részben nyitott, fala aránylag vastag. Szára rövid, négyszögletes átmetszetű. Pengéje alig 

szélesedik ki, aszimmetrikus állású; éle egyenes. 

FV 68 
Külsővat 

70.19.3 (LDM) 

H: 27,6 cm; SZ: penge 1,95 cm, köpű 3,15 cm; V: kf. 0,3-0,35 cm, szár 1,4-1,6 cm; tömeg: 361 g 

Köpű kerek, zárt, jól eldolgozott. Szára hosszú, lekerekített szögletes átmetszetű. Pengéje lapos, 

aszimmetrikus állású, az él előtt enyhén kiszélesedik. Éle sérült, bizonytalan. 

Beszolgáltatás útján került a múzeum birtokába. Előkerülésének pontos körülményei bizonytalanok. 

FV 69 
Külsővat 

70.19.6 (LDM) 

H: 27,6 cm; SZ: penge 2,45 cm, köpű 2,875 cm; V: kf. 0,2-0,4 cm, szár 1,5-1,55 cm; tömeg: 356 g 

Köpűje kerek, zárt, jól eldolgozott. Szára hosszú, lekerekített szögletes átmetszetű. Pengéje lapos, 

aszimmetrikus állású, az él előtt enyhén kiszélesedik. Éle sérült, egyenes lehetett. 

FV 70 
ismeretlen lelőhely 

55.275.380 (LDM) 

H: 20,5 cm; SZ: penge 1,5 cm, köpű 2,65 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 1-1,1 cm; tömeg: 168 g 

Jó megtartású köpűs példány. Köpűje kerek, nyitott; szára erős, négyszögletes átmetszetű. Pengéje 

enyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású; éle sérült, talán egyenes lehetett. 

FV 71 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.3 (WMM) 

H: 20,5 cm; SZ: penge 2,9 cm, szár 1,35 cm, köpű 2 cm; V: kf. 0,1-0,3 cm, szár 1 cm; tömeg: 161 g 
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Köpűje belül kerek, kívűl a szárhoz hasonlóan enyhén nyolcszög átmetszetű, falán az összeillesztésre 

utalú varrat figyelhető meg. Pengéje lapos, enyhén kiszélesedő, szimmetrikus állású. Éle sérült, egyenes 

lehetett. 

Római falusias település közelében talált depólelethez kapcsolódó felszíni gyűjtés során került elő. 

GAÁL 1982, 76, 2. kép 4. 

FV 72 
Rábapordány 

2005.2.26 (XJM) 

H: 26,4 cm; SZ: penge 2 cm, szár 1,8 cm, köpű 3,1 cm; V: kf. 0,25-0,3 cm, szár 1,5 cm; tömeg: 409 g 

Jó megtartású köpűs példány. Köpűje kerek, hátsó részén a fal összekovácsolásának nyomaival. Szára 

lekerekített négyszög/hatszög átmetszetű. Pengéje enyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású. Éle sérült, 

egyenes lehetett. 

Beszolgáltatás útján a múzeumba birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 6. tábla 3. 

FV 73 
Rábapordány 

2005.2.27 (XJM) 

H: 20,6 cm; SZ: penge 1,925 cm, szár 1,4 cm, köpű 3,5 cm; V: kf. 0,25- 0,3 cm, szár 1,25 cm; tömeg: 

227 g 

Köpű kerek, rajta az összekovácsolás nyomával, felső pereme az ütések hatására kitüremkedett, sérült. 

Szára lekerekített négyszög/hatszög átmetszetű. Pengéje enyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású. Éle 

sérült, talán félköríves lehetett. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 6. tábla 4. 

FV 74 
Rábapordány 

2005.2.28 (XJM) 

H: 24,9 cm; SZ: penge 2,175 cm, szár 1,45 cm, köpű 2,65 cm; V: kf. 0,2-0,3 cm, szár 1,3 cm; tömeg: 

230 g 

Köpűje kerek, fala sérült, hiányos. Szára lekerekített négyszög/hatszög átmetszetű. Pengéje enyhén 

kiszélesedik, aszimmetrikus állású, homorú átmetszetű. Éle sérült, egyenes lehetett. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 6. tábla 5. 

FV 75 
Szákszend, Villák 

2008.1.1 (TVM) 

H: 21,6 cm; SZ: penge 2,2 cm, köpű 3,2 cm; V: kf. 0,6 cm 

Köpűje kerek, zárt; belseje is erősen korrodált. Szára a köpű felől előbb kerek, majd ovális, a penge előtt 

négyszögletes átmetszetű. Pengéje enyhén kiszélesedik, lapított; éle kopott, lekerekített. 

Beszolgáltatás útján a múzeum gyűjteményébe került szórványlelet. 

LÁSZLÓ 2009, 7, 2. tábla 1. 

FV 76 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 24 cm; SZ: penge 2,7 cm, köpű 3,5 cm; V: kf. 0,2 cm, szár 1,7 cm; tömeg: 359 g 

Köpűje kerek, fala sérült, benne a nyél famaradványaival; hozzá lekerekített négyszög átmetszetű szár 

kapcsolódik. Pengéje lapított, enyhén kiszélesedő, aszimmetrikus állású. Éle hiányos, eredetileg egyenes 

lehetett. 

POLLAK 2006, 21, Taf. 39/114. 

FV 77 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 14,9 cm; SZ: penge 1,5 cm, köpű 1,2 cm; V: kf. 0,3 cm, szár 0,5-1,1 cm; tömeg: 62 g 
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Köpűje kerek, amelynek csak a csonkja maradt meg; hozzá négyszög átmetszetű szár kapcsolódik. 

Pengéje lapított, enyhén kiszélesedő, aszimmetrikus állású. Éle hiányos, eredetileg egyenes lehetett. 

POLLAK 2006, 21, Taf. 39/115. 

FV 78 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 27,2 cm; SZ: penge 2,55 cm, köpű 3 cm; V: kf. cm, szár 1,75 cm; fa nyél töredéke: 4,8×2,7 cm 

Köpűje hatszögletű, zárt. Szára hatszög átmetszetű, egyenes. Pengéje az élnél kiszélesedik, lapos. Éle 

egyenes, sarkai kopottak. A fa nyél egy darabja is megmaradt. 

LANG et al. 2010, 60, Taf. 4, Abb. 11-12. 

FV 79 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 21,8 cm; SZ: penge 1,65 cm, köpű 3 cm; V: kf. 0,1-0,2 cm, penge 0,35 cm 

Köpűje kerek, nyitott, fala sérült. Szára rövid, négyszögletes átmetszetű, lapított. Pengéje jórészt 

hiányzik, nem meghatározható. 

LANG et al. 2010, 60, Taf. 4, Abb. 13. 

FV 80 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 13,3 cm; SZ: penge 1,55 cm, köpű 1,9 cm; V: kf. 0,15-0,2 cm, penge 0,35 cm 

Köpűje kerek, zárt lehetett, fala sérült. Szára rövid, lekerekített négyszögletes átmetszetű, lapított. 

Pengéje jórészt hiányzik, nem meghatározható. 

LANG et al. 2010, 60, Taf. 4, Abb. 14. 

FV 81 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 21,8 cm; SZ: penge 1,35 cm, köpű 3,3 cm; V: kf. 0,25 cm, penge 0,4 cm 

Köpűje kerek, nyitott, fala sérült. Szára rövid, négyszögletes átmetszetű, lapított. Pengéje alig szélesedik 

ki, sérült. Éle sérült, eredetileg egyenes vagy trapéz alakú lehetett. 

LANG et al. 2010, 60, Taf. 4, Abb. 15. 

FV 82 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

21054 (MC) 

H: 22,8 cm; SZ: penge 2,3 cm, köpű 2 cm 

Köpűje kerek, benne a nyél famaradványaival. Szára négyszögletes átmetszetű, enyhén kiszélesedő, 

egyenes élű, aszimmetrikus állású pengében végződik. 

A római település feltárása során került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 214sk, Nr. 7; HUMER 2009, 103, Kat. 284. 

FV 83 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22668/53 (MC) 

H: 13,5 cm; SZ: penge 2 cm 

Köpűje kerek, zárt lehet; hozzá viszonylag vastag, négyszögletes átmetszetű, rövid szár kapcsolódik. 

Pengéje lapos, alig szélesedik ki; éle egyenes. 

HUMER 2009, 103, Kat. 287. 

FV 84 
Komárom, Szőny 

K 1854 (KDM) 

H: 17,1 cm, nyél 3,5 cm; SZ: penge 1,29 cm, szár 1,9 cm; V: szár 0,7-0,8 cm; tömeg: 45 g 
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Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű, sérült; kerek résszel tagolt. Szára négyszögletes 

átmetszetű, fokozatosan laposodik. Pengéje enyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású, ívelt. Éle sérült, 

egyenes lehetett. 

A Kállay-gyűjtemény részeként jutott a múzeum birtokába. Feltehetőleg a polgárvárosi II. temető egyik 

hamvasztásos sírjából került elő. 

László 2011b, 137, 1. kép 3. 

FV 85 
Vértesszőlős, 092/2 

leltári szám nélküli (TVM) 

H: 16,5 cm, nyél 4 cm; SZ: penge 2,2-2,5 cm; V: szár 0,9 cm; tömeg: 138 g 

Erősen korrodált, nyéltüskés laposvéső. Nyele rövid, négyszögletes átmetszetű, kissé aszimmetrikusan 

kapcsolódik a pengéhez. Pengéje fokozatosan vékonyodik, alsó része törött, éle nem meghatározható. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (V. szelvény). 

FV 86 
Ságvár 

81.8.477 (MNM) 

H: 14,3 cm, nyél 5,1 cm; SZ: penge 1,9 cm, nyél 0,55 cm; V: penge 0,3-0,7 cm; tömeg: 51 g 

Nyéltüskés példány. Nyele kissé aszimmetrikusan, egyenletesen ívelt átmenettel közvetlenül a pengéhez 

kapcsolódik. Éle sérült pontosan nem meghatározható. 

A belső erőd feltárása során került elő (CLII. számú árok). 

FV 87 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.14 (RRM) 

H: 27,9 cm, nyél 7,9 cm; SZ: penge 1,95 cm, szár 1,35-2,45 cm; V: szár 1,3 cm; tömeg: 264 g 

Nagyméretű, nyéltüskés példány. Nyele lapított, négyszögletes átmetszetű, egyenes vállal megy át a 

szárba. Szára négyszögletes - egy szakaszon nyolcszög - átmetszetű. Pengéje szimmetrikus, vastag és 

rövid, enyhén kiszélesedik. Éle egyenes, kissé sérült. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott lelet részeként került elő. 

FV 88 
Tokod, Erzsébetakna 

64.6.9 (BAM) 

H: 24,8 cm; SZ: penge 0,7 cm; V: szár 1 cm; tömeg: 65 g 

Hosszú, nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, hozzá alig kiszélesedő, lekerekített 

négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. Pengéje alig szélesedik ki; aszimmetrikus állású, éle enyhén 

íves. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. Freskóval díszített kőépület mellett. 

FV 89 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

10129 

H: 17,5 cm; SZ: penge 1,5 cm 

Nyéltüskéje négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú, egyenletesen kihegyesedő. A nyéltüske 

csapott vállal megy át a pengébe, amely előbb keskenyedik, majd enyhén kiszélesedik. Éle sérült, 

eredetileg egyenes lehetett. 

A római település feltárása során került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 215, Nr. 9; HUMER 2006, 225, Nr. 786, Abb. 307. 

FV 90 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg, Burgfeld 

20131 (MC) 

H: 16 cm; SZ: penge 1,7 cm 

Nyéltüskéje négyszögletes átmetszetű, a szár felé kiszélesedő, csapott vállal tagolt, keskeny, egyenes 

pengében végződik. 
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KAT. CARNUNTUM 1992, 215, Nr. 10; HUMER 2009, 103, Kat. 286. 

FV 91 
ismeretlen lelőhely 

55.275.395 (LDM) 

H: 11,7 cm; SZ: penge 0,85 cm; V: szár 0,75 cm; tömeg: 23 g 

Erősen korrodált nyéltüskés példány. Nyele törött, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen megy át a 

szárba. Pengéje lapos, élénél sérült. 

FV 92 
ismeretlen lelőhely 

55.275.405 (LDM) 

H: 11,9 cm; SZ: penge 1 cm; V: szár 0,7 cm; tömeg: 25 g 

Erősen korrodált nyéltüskés példány. Nyele törött, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen megy át a 

szárba. Pengéje lapos, aszimmetrikus állású, élénél sérült. 

FV 93 
Keszthely, Fenékpuszta 

86.86.13 (BM) 

H: 9,25 cm; SZ: penge 0,55 cm; tömeg: 8 g 

Korrodált, nyéltüskés véső. A tüske törött, a négyszögletes átmetszetű szárnál kiszélesedik, trapéz alakú, 

egyenes élű pengében végződik. 

A belső erőd feltárása során került elő (6. mh. XVIII/XXIII tanufal, 50-80 cm). 

FV 94 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3014 (SCM) 

H: 10,5 cm; SZ: penge 2,6 cm, nyél 0,6-1,3 cm; V: 0,4 cm; tömeg: 42 g 

Korrodált, nyéltüskés véső töredéke. (?) Nyele négyszögletes átmetszetű, rövid, törött, a penge 

közepéhez csatlakozik. Pengéje viszonylag vastag, törött. Bizonytalan darab. 

Római villagazdaság régészeti kutatása során, az egyik gödör betöltéséből került elő. 

FV 95 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 10,8 cm; SZ: penge 2,9 cm, nyél 0,8 cm; V: 0,75-0,8 cm; tömeg: 105 g 

Kisméretű, nyéltüskés példány. Nyele rövid, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kiszélesedve megy 

át a pengébe, amely lapos, viszonylag vastag. Éle egyenes. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 56/36. 

FV 96 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.429.21 (MNM NÖK) 

H: 7,9 cm; SZ: penge 1,65 cm; V: 0,75 cm; tömeg: 41 g 

Korrodált, sérült nyéltüskés példány(?) töredéke. Nyele rövid négyszögletes átmetszetű, enyhe vállal 

csatlakozik a pengéhez. Pengéje vastag, kissé hajlított, törött. Éle bizonytalan. 

Római kori falusias település egyik gödrének betöltéséből került elő. 

FV 97 
Budapest, Szél utca 23. 

50126 (BTM) 

H: 16 cm; SZ: penge 2,65 cm, nyél 1,75 cm; V: penge 0,2 cm, nyél 1,575 cm; tömeg: 127 g 

Nyele tömör, nyolcszög átmetszetű, felül egyenesen levágott, pereme alig sérült. Pengéje lapos, erősen 

kiszélesedő, aszimmetrikus állású. Éle sérült, talán enyhén ívelt lehetett. 
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Nagy 1937, 162, 3. kép 29.93 

FV 98 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.10 (BM) 

H: 13,9 cm; SZ: penge 5,8 cm, nyél 2,2 cm; V: nyél 1,6 cm 

Éle félköríves, erősen korrodált. Pengéje legyező alakban kiszélesedik, nyakánál lépcsővel tagolt, ahol 

az egyik oldalán, keskeny sávban fenyőág minta figyelhető meg. Szára négyszögletes átmetszetű, felül 

pereme enyhén kitüremkedett. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. 

FV 99 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.87.5 (BM) 

H: 14,7 cm; SZ: penge 7,75 cm; V: szár 1,6 cm; tömeg: 142 g 

Korrodált, sérült példány. Felül törött, négyszögletes átmetszetű szárához lapos, erősen kiszélesedő, 

íves, sérült élű penge csatlakozik. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

FV 100 
Balatonlelle, Rádpuszta-Romtemplom mellett 

13.9/50.22 (RRM) 

H: 13,05 cm; SZ: penge 3,8 cm; V: szár 0,6-1,55 cm; tömeg: 94 g 

Enyhén korrodált példány. Szára tömör, csapott élei miatt nyolcszög átmetszetű, a penge felé enyhén 

keskenyedik. Pengéje lapos, erősen kiszélesedő, aszimmetrikus elrendezésű. Éle sérült, félköríves. 

FV 101 
Hegykő, Téglástó 

74.13.1 (SCM) 

H: 16,8 cm; SZ: penge 3,8 cm, nyél 1,55 cm; V: nyél 1,15 cm; tömeg: 144 g 

Fogója tömör, négyszögletes átmetszetű, felül a használat során enyhén gallérosodott. Élei enyhén 

csapottak. Pengéje trapéz alakban, egyenletesen ívelten szélesedik ki, aszimmetrikus állású. Éle 

egyenes, kissé sérült. 

Egy római telep területén végzett felszíni leletgyűjtés során került elő. 

FV 102 
Nemesvámos, Baláca 

84.10.28 (LDM) 

H: 23,4 cm; SZ: köpű 1,8 cm; V: kf. 0,18 cm, szár 0,7-0,8 cm; tömeg: 62 g 

Hosszú, karcsú, korrodált köpűs példány. Köpű részben nyitott, kerek. Négyszögletes átmetszetű, 

hosszú szára kerek átmetszetű, pontszerű hegyben végződik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 10/a szelvény K-i felének középvonalában, a 

K-i tanufalnál, téglatörmelékes rétegből, -65 cm). 

FV 103 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.141 (XJM) 

H: 20,5 cm; SZ: köpű 1,2 cm; V: kf. 0,125 cm, szár 0,7 cm; tömeg: 37 g 

Vékony, igen hosszú, köpűs példány. Köpűje kerek, zárt, aránylag rövid, rajta szegecslyuk figyelhető 

meg. Szára vékony, hosszú, lekerekített, négyszögletes átmetszetű. Pontszerű hegyeben végződik, 

sérült. 

Római falusias település feltárása során került elő (11-12/199. obj., DNy-i rész). 

                                                           
93 A leltárkönyvi adatok alapján ez a példány az ácseszköz lelet része volt, ugyanakkor Nagy L. publikációjának az 
ábrája alapján csak bizonytalanul azonosítható az egyik vésővel. 
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FV 104 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.38 (BM) 

H: 17,4 cm; SZ: köpű 1,5 cm, szár 0,3 cm; V: kf. 0,2 cm, szár 0,7 cm 

Hiányos, köpűs példány. Köpűje kerek, részlegesen nyitott. Szára hosszú, négyszögletes átmetszetű, a 

penge előtt törött. Bizonytalan forma. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

FV 105 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.144.70 (BM) 

H: 13,9 cm; SZ: köpű 1,6 cm; V: kf. 0,25 cm, szár 0,3-0,7 cm; tömeg: 27 g 

Korrodált és sérült, nyitott köpűs példány. Szára négyszögletes átmetszetű, kissé görbült, valószínűleg 

pontszerű hegyben végződött, de a korrózió miatt nehezen meghatározható. 

A belső erőd feltárása során, szabadon álló kemencék munkagödrébe kotort emberi maradványok közül 

került elő (E/1970/166). 

RUPNIK 2013, 448, 2144/1, Taf. 6, 2. 

FV 106 
Budapest 

41537 (BTM) 

H: 10,7 (11,6) cm; SZ: köpű 2,1 cm; V: kf. 0,2 cm, szár 0,55-0,7 cm; tömeg: 23 g 

Korrodált, sérült, kisméretű köpűs példány. Köpűje kerek, fala sérült, zárt lehetett. Szára keskeny, 

négyszögletes átmetszetű, oldalra hajlik, törött. Pengéje hiányzik. 

A római lelőhely területén végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

FV 107 
Dunaújváros 

77.198.2 (IM) 

H: 6,6 cm; SZ: penge 0,7 cm, nyél 1,3 cm; tömeg: 14 g 

Kisméretű, köpűs példány töredéke. Köpűje deformált, hiányos. Szára négyszögletes átmetszetű. 

Pengéje törött, deformált, lapos egyenes élű lehetett. Kérdéses. 

A római tábor feltárása során került elő (7/4. szelvény, 7. ásónyom). 

FV 108 
Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.621 (FM) 

H: 8,6 cm; SZ: penge 1,6 cm, köpű 2 cm; V: szár 1-1,6 cm 

Köpűje ovális, nyitott; szára négyszögletes átmetszetű, lapos, a penge felé egyenletesen vékonyodik. 

Pengéje lapos, kissé deformált, éle előtt törött. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 558, 4. kép 4. 

FV 109 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 18,1 cm; tömeg: 124 g 

Köpűje lekerekített négyszög átmetszetű, fala erősen hiányos; amely négyszögletes átmetszetű rövid 

szárban és lapos, hiányos pengében folytatódik. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 44/137. 

FV 110 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 14,2 cm; SZ: penge 2,1 cm; V: szár 1-1,2 cm; tömeg: 62 g 

Kerek átmetszetű szára törött, felső része hiányzik. Pengéje lapított, enyhén kiszélesedő, aszimmetrikus 

állású, hiányos. Éle eredetileg egyenes lehetett. 
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POLLAK 2006, 21, Taf. 39/113. 

FV 111 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 11 cm; SZ: penge 4,5 (5,5) cm; V: 0,4-1,2 cm; tömeg: 207 g 

Lapos, az él felé egyenletesen szélesedő, enyhén aszimmetrikus pengetöredék. Éle sérült, egyenes 

lehetett. 

POLLAK 2006, 21, Taf. 40/118. 

FV 112 
Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.338 (FM) 

H: 14 cm; SZ: penge 3,6 cm, szár 3 cm; V: 0,3 cm 

Szára lapos, vastag, négyszögletes átmetszetű; felső részén törött, nyele hiányzik. Éle felé enyhén 

kiszélesedik; éle egyenes, sérült. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 558, 4. kép 5. 

FV 113 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22666/7 (MC) 

H: 11 cm; SZ: penge 2 cm 

Nyele hiányzik, csak a vaskos, négyszögletes átmet etű szár maradt meg. Pengéje lapos, enyhén 

kiszélesedik; éle egyenes. 

HUMER 2009, 103, Kat. 288. 

FV 114 
Hrtkovci, Gomolava 

4066 

H: 7,3 cm; SZ: szár 1,7 cm; V: 0,4 cm 

Nyéltüskéje rövid, oldalra hajlik, négyszögletes átmetszetű, hozzá lapos, csapott vállal kapcsolódik a 

szár, amely rövid szakasz után törött. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 109, Nr. 299, T. 32/167. 

FV 115 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 20,5 cm; SZ: penge 3,6 cm, nyél 4,9 cm; V: penge 0,8 cm; tömeg: 570 g 

Nyéllapos példány. Nyelét vaskos, négyzetes abroncs szorította össze, amelynek maradványi jól 

láthatóak. Pengéje lapos, enyhén ívelt és kiszélesedő; éle egyenes. 

POLLAK 2006, 21, Taf. 40/117. 

FV 116 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

76.38.20 (TGYM) 

H: 11,6 cm; SZ: penge 1,4 cm; V: 0,75-1,8 cm; M: 10,9 cm; tömeg: 61 g 

Jó megtartású, S-alakú, nyéltüskés szerszám. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget 

zár be. Pengéje sérült hiányos, pereme felfelé ívelt, kanál formájú. 

Római falusias település feltárása során került elő (74. objektum). 

FV 117 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.57.8 (BM) 

H: 14 cm; SZ: penge 2,5 cm; V: szár 0,9-1 cm; M: 10,6 cm; tömeg: 67 g 

Jó megtartású, S-alakú, nyéltüskés szerszám. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget 

zár be. Pengéje sérült hiányos, pereme felfelé ívelt, kanál formájú. 
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A belső erőd feltárása során került elő. 

FV 118 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.59.18 (BM) 

H: 26,6 cm; SZ: penge 3,35 cm, szár 1,3 cm, köpű 2,95 cm; V: kf. 0,25 cm, szár 1,1-1,3 cm; tömeg: 269 

g 

Nagyméretű, köpűs példány. Köpűje kerek, sérült, kissé nyitott; szára hosszú, négyszögletes, néhol 

nyolcszög átmetszetű, vastag. Pengéje lapos, hegyes, kiszélesedő, U-alakban visszahajlított, deformált. 

A belső erőd feltárása során, egy tárológödör betöltéséből került elő (D/1973/007). 

RUPNIK 2013, 472, 3278/16, Taf. 25, 7. 

FV 119 
Dunaújváros, Paksi-szőlője 

97.1909.176/2 (MNM) 

H: 13,4 cm; SZ: penge 5,1 cm, köpű 2,6 cm; V: kf. 0,25-0,3 cm, szár 1,3 cm; tömeg: 118 g 

Köpűje négyszögletes, zárt, fala sérült. Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen szélesedve és 

vékonyodva megy át a pengébe. Pengéje enyhén ívelt, kiszélesedő; éle töredezett. 

A település területén került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

FV 120 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.91.43 (TGYM) 

H: 11,1 cm; SZ: penge 1,45 cm, szár 0,85 cm; V: 0,55-1,5 cm; tömeg: 40 g 

Kisméretű vasszerszám. Egyik oldalán négyszögletes átmetszetű nyéltüskében, másikon kiszélesedő, 

aszimmetrikus pengében végződik. Középső részének egyik oldala lapos, másik ívesen kiemelkedik. 

Római falusias település feltárása során került elő (36. objektum). 

FV 121 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.197.24 (JPM) 

H: 21 cm 

A leírás alapján bizonytalan példány. Kerek átmetszetű nyéltüskéje és öblös, kanál szerű pengéje lehet. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (VIII blokk, keleti rész, 0-50 cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 150, Cat. VI, Nr. 336. 
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GE 1-7: Ágaskapák és gereblyék (80. tábla) 

GE 1 

Budapest 

50122 (BTM) 

H: 20,8 cm; M: 15,2 cm; nyly.: 3,3×3,4 cm; tömeg: 553 g 

Hatágú, jó állapotú példány. Nyéllyuka kerek, a keresztvasba van süllyesztve, falát íves nyúlványokkal 

látták el. Szárai négyszögletes átmetszetűek, az egyik hiányzik. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KUZSINSZKY 1889, 156; MÜLLER 1982, 45, Kat. 72; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 8, Nr. 34. 

GE 2 
Kővágószőlős, Kiskút 

83.135.1 (JPM) 

SZ: 27 cm; V: 0,5-1,8 cm; M: 17-20 cm; nyly.: 3×3,9 cm 

Nehéz, négyágú példány. Nyéllyuka ovális, a keresztvasba süllyesztve helyezkedik el. Szárai 

négyszögletes átmetszetűek, a két szélső erősebben, a középsők enyhén íveltek. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (O/1 rész, XIII blokk, a W4 fal északi része, a járószint 

alatt). 

SZ. BURGER 1985-86, 128, Fig. 116, Cat. VI, Nr. 365. 

GE 3 
Ptuj 

leltári szám nélküli 

SZ: 23-18 cm 

Nehéz, négyágú példány. Nyéllyuka ovális, a keresztvasba süllyesztve helyezkedik el. Szárai 

négyszögletes átmetszetűek, az egyik szélső teljesen, a mellette lévő részben hiányzik. Az ép külső ága 

enyhén befelé ívelt. 

A római város feltárása során került elő. 

MIKL-CURK 1976, 41, Nr. 2957, Taf. XXXII, 4. 

GE 4 (ábra nélkül) 

Unec pri Rakek 

2643 (NMSL) 

H: 22,2-22,8 cm; SZ: 28,6 cm 

Nehéz, négyágú példány. Nyéllyuka ovális, a keresztvasba süllyesztve helyezkedik el. Szárai 

négyszögletes átmetszetűek. 

Egy kisebb depólelet részeként került elő. 

GABROVEC 1955, 10, 14sk és I. tábla 1-5; MÜLLER 1982, 308, Kat. 1348; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 9, 

Nr. 35. 

GE 5 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 15,8 cm; M: 14,8 cm; tömeg: 1332 g 

Háromágú gereblye, az egyik szélső fog hiányzik. Nyele és a szélső foga négyszögletes átmetszetű; míg 

a középső kerek. A nyél előre enyhén megnyújtott, lapított. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 63/66. 

GE 6 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 16,1 cm; tömeg: 229 g 

Négyszögletes átmetszetű, L-alakban hajlított, végén kihegyesedő töredék. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 64/67. 
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GE 7 (ábra nélkül) 

Komárom/Szőny, Vásártér 

2000.-D18.025.94 (KGYM) 

H: 10,2 cm; SZ: 1,1-2 cm; V: 0,4-1,2 cm 

Erősen korrodált és sérült. Szára kerek átmetszetű; egyik végén fülszerűen kiszélesedik, lapított. 

A polgárváros feltárása során, egy paticsos, hamus, laza rétegből került elő. 
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GR 1-9: Gerebenek (81. tábla) 

GR 1 

Keszthely, Fenékpuszta 

64.949.21 (BM) 

H: 30,1 cm; SZ: 9,95 cm; V: 0,3-0,6 cm; tömeg: 335 g 

Lapos, vastag középső részhez mindkét oldalon lapszerű, rugalmas lemezek csatlakoznak, többségük 

törött, vagy hiányzik. A lemezeket mindkét oldalon, egy erősebb, négyszög átmetszetű szár zárja, 

amelyek közül csak két deformált darab maradt meg. 

A késő római erőd feltárása során került elő. 

GR 2 
Keszthely, Fenékpuszta 

72.24.511 (BM) 

H: 36,3 cm; SZ: 10,4 cm; V: 0,5-0,7 cm; tömeg: 441 g 

Kéttagú, erősen sérült példány. Lapos, vastag középső részhez mindkét oldalon lapszerű, rugalmas 

lemezek csatlakoznak, többségük törött. A lemezeket mindkét oldalon, egy erősebb, négyszög 

átmetszetű szár zárja, amelyek egyike törött deformált. 

A késő római erőd feltárása során került elő. 

GR 3 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.23 (TVM) 

H: 19,4 cm; SZ: 10,6 cm; V: 0,75 cm; tömeg: 379 g 

Erősen korrodált, hiányos példány. A középső rész négyszögletes , viszonylag vastag. Az oldalsó szárak 

jórészt hiányoznak és a lemezek is csak az egyik oldalon összerozsdásodva maradtak meg. 

Római kőépületek közelében talált depólelet része lehetett, amelyek beszolgáltatás útján jutottak a 

múzeum bírtokába. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 9. tábla 4. 

GR 4 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.24 (TVM) 

H: 18,9 cm; SZ: 10,4 cm; V: 0,6-0,75 cm; tömeg: 234 g 

Erősen korrodált, hiányos példány. A középső rész négyszögletes , viszonylag vastag. Az oldalsó szárak 

jórészt hiányoznak és a lemezeknek is csak az indítása figyelhető meg. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 9. tábla 5. 

GR 5 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.25 (TVM) 

H: 15,5 cm; SZ: 9,65 cm; V: 0,6 cm; tömeg: 154 g 

Erősen korrodált és töredékes példány. A középső téglalap alakú rész ép, vastag.Az oldalsó szárak közül 

csak két, azonos oldali maradt meg. A lemezeknek csak az indítása figyelhető meg, teljesen hiányoznak. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 9. tábla 6. 

GR 6 
Nemesvámos, Baláca 

82.1.536 (LDM) 

H: 6,8 cm; SZ: 0,4 cm 

Erősen korrodált példány lemezeinek töredékei. 

Római villagazdaság feltárása során, a 30-31. szelvény tanúfalából került elő. 

GR 7 
Nemesvámos, Baláca 

82.1.536 (LDM) 
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H: 30,8 cm; SZ: 9,45 cm; V: 0,6 cm; tömeg: 313 g 

Középső négyzetes részéhez csatlakoznak mindkét oldalon a lemezek, amelyeket oldalt, négyszögletes 

átmetszetű szárak fognak közre. A lemezkék jórészt összekorrodáltak, de egyben megmaradtak. 

GR 8 
Komló, Mecsekjánosi 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 23,2 cm; SZ: 10 cm 

Erősen töredékes, korrodált példány. Középső, négyzetes részhez a széleken egy-egy, négyszögletes 

átmetszetű tag kapcsolódott, ezek az egyik oldalon, a közöttük lévő lemezek pedig mindkét oldalon 

szinte teljesen hiányoznak. 

Római villagazdaság feltárása során került elő. 

SZ. BURGER 1968, 65, IX. tábla 1. 

GR 9 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

84.9.9 (JPM) 

H: 9,5 cm; SZ: 2,4 cm 

Három épségben maradt lemez töredéke. 

Római villagazdaság feltárása során, a villa közelében végzett gépi földmunka során került elő. 

SZ. BURGER 1985-86, 161, Cat. VI, Nr. 362. 
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GY 1-15: Gyaluk (82-83. tábla) 

GY 1 

Budapest, Szél utca 23. 

52382 (BTM)94 

H: 39,9 cm; SZ: 4,2-4,4 cm; V: 0,8-0,9 cm; kivágat 0,55×2,9 cm; tömeg: 982 g 

Jó állapotú példány. Vastag pántból, két végén felfelé derékszögben hajlított, a fa nyél rögzítésére 

szolgáló négy szegecs lyukainak korrodált nyoma halványan kivehető. Közepén V alakban mélyülő, 

kereszt irányú kivágattal a kés számára. 

A katonaváros egyik épületében talált ácseszközlelet részeként került elő. 

NAGY 1937, 164, 4. kép 41. 

GY 2 
Budapest, Szél utca 23. 

52383 (BTM)95 

H: 37,9 cm; SZ: 4,5-4,7 cm; V: 0,5-0,6 cm; kivágat 1,1×3,1 cm; tömeg: 441 g 

Sérült, korrodált példány. Vastag pántból, két végén felfelé derékszögben hajlított, a fa nyél rögzítésére 

szolgáló négy szegecs lyukainak korrodált nyoma halványan kivehető. Közepén V alakban mélyülő, 

kereszt irányú, sérült kivágattal a kés számára. 

NAGY 1937, 164, 4. kép 40. 

GY 3 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.27 (WMM) 

H: 34,2 cm; SZ: 4,2 cm; V: 0,4 cm; M: 3,5 cm 

Hosszú, vaskos pánt, amelynek mindkét vége, egyhén felfelé hajlított, rajta egyenlő eloszlásban négy 

darab deformált szög maradt meg. Száruk négyszög átmetszetű. Közepén keresztben, hosszúkás, 

lekerekített kivágás található a penge számára. 

Római falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1982, 81, 7. kép 1.96 

GY 4 
Alsóhetény 

87.3.178 (MNM) 

H: 10,3 cm; SZ: penge 1,3 cm, nyél 1,05 cm; V: 0,25-0,55 cm; tömeg: 21 g 

Jó állapotú, kisméretű példány. Keskeny, egyenes, lapos szárához, lépcsősen kiszélesedve és 

megvastagodva kapcsolódik a penge. Éle egyenes. 

A belső erőd feltárása során került elő (XLV. árok, felszíni kevert réteg). 

GY 5 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.15 (LDM) 

H: 17,3 cm; SZ: penge 3,8 cm, nyél 2,4 cm; V: nyél 0,85 cm, penge 0,2 cm; tömeg: 206 g 

Jó megtartású, helyenként sérült példány. Szára vastag, felül félköríves részbe megy át, törött. Pengéje 

enyhén kiszélesedik, éle töredezett. A szárhoz egyik oldalon lekerekített, kiugró bütyök kapcsolódik. 

Római falusias település helyén végzett földmunkák során került elő. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 41, 2. ábra 26, 7. ábra 3. 

GY 6 
ismeretlen lelőhely 

55.275.38 (LDM) 

H: 9,8 cm; SZ: penge 2,35 cm; V: 0,5-0,55 cm; tömeg: 61 g 

                                                           
94 A zacskóján 52362-es leltári szám szerepel, de feltehetőleg azonos ezzel és csak a szám került elírásra. 
95 A zacskóján 52363-as leltári szám szerepel, de feltehetőleg azonos ezzel és csak a szám került elírásra. 
96 Az eredeti publikációban tévesen, kocsi alkatrészként meghatározva szerepel. 
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Jó megtartású, egyszerű, a penge felé enyhén szélesedő, lapos gyalukés. Pengéje deformált, enyhén ívelt 

átmetszetű. 

GY 7 
Nemesvámos, Baláca 

2002.161.5 (LDM) 

H: 20,1 cm; SZ: penge 2-1,7 cm, nyél 1,6 cm; V: 0,6-0,7 cm; tömeg: 107 g 

Erősen korrodált, restaurálatlan, kérdéses példány. Pengéje viszonylag vastag és keskeny. Mindkét vége 

pengeszerű, enyhén kiszélesedik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (II.épület, 145/a sz. falomladék szintjéről). 

GY 8 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 14 cm; SZ: penge 3 cm 

Nyele vastag, felül sérült, pengéje egyenletesen kiszélesedik, sarkai lekerekítettek. Éle sérült, eredetileg 

egyenes lehetett. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 56, Taf. 2, Abb. 5. 

GY 9 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 18,4 cm; SZ: penge 2,6 cm 

Nyele enyhén megvastagodó, elkeskenyedő gombban végződik. Pengéje egyenletes szélességű, enyhén 

sérült. Éle aszimmetrikus élezésű (?); sérült, eredetileg egyenes lehetett. 

Egy 8×20 méteres területen szétszóródva került elő. Feltehetőleg egy szétszántott depó része lehetett. 

LANG et al. 2010, 87, Taf. 25, Abb. 115. 

GY 10 
Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 21,5 cm; SZ: penge 4 cm 

Nyele felül elkeskenyedő, lekerekített, rajta szabálytalan lyuk található. Pengéje viszonylag széles, kissé 

ívelt, egyenes élű. 

A római település területéről, de ismeretlen kontextusból került elő. 

SWOBODA-MILENOVIC 1958, 46, Abb. 1, 3. 

GY 11 
Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.125 (FM) 

H: 11,5 cm; SZ: penge 1,8 cm; V: penge 0,3 cm 

Korrodált, sérült példány. Pengéje vastag felső része felé enyhén keskenyedik, törött. Éle egyenes, kissé 

sérült. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 557, 4. kép 3. 

GY 12 

Nemesvámos, Baláca 

2002.3.46 (LDM) 

H: 14,2 cm; SZ: penge 5,7 cm; V: penge 1,4 cm; tömeg: 467 g 

Jó megtartású, vaskos enyhén ívelt pengetöredék, amey enyhén kiszélesedik, éle szintén íves, sérült. 

Felső részén pereme sorjásodott. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (II. épület, 3. sz. falomladéktól D-re -60 cmig). 

GY 13 

Budapest, Szél utca 23. 
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41573 (BTM) 

H: 18,7 cm; SZ: penge 1,85 cm, szár 1,2-1,7 cm; V: szár 0,7-0,9 cm; tömeg: 105 g 

Korrodált, közepes méretű példány. Szára lapított, négyszögletes átmetszetű, felül sérült. A penge előtt 

beszűkül. Pengéje aszimmetrikus állású, kiszélesedő. Éle sérült, eredetileg egyenes lehetett. 

NAGY 1937, 162, 3. kép 28. (?)97 

GY 14 

Budapest 

41561 (BTM) 

H: 16 cm; SZ: penge 1,15 cm; V: szár 1,35 cm; tömeg: 163 g 

Felül egyenesen levágott, hosszú, négyszögletes átmetszetű szárú. Pengéje kissé összeszűkűl, 

aszimmetrikus állású, sérült. Éle egyenes lehetett. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

GY 15 

Keszthely, Fenékpuszta 

71.80.65 (BM) 

H: 15,6 cm; SZ: penge 1 cm, nyél 1,8 cm; V: nyél 0,7 cm, szár 0,95 cm; tömeg: 73 g 

Nyele vastag, lapos, munkafelülete az ütésektől gallérosodott. Nyele négyszögletes átmetszetű, keskeny 

szárban folytatódik. Pengéje aszimmetrikus, enyhén kiszélesedik, de így is keskenyebb a szár 

vastagságánál. Éle sérült, egyenes lehetett. 

  

                                                           
97 A leltárkönyvi adatok alapján ez a példány bizonytalan eredetű, ugyanakkor Nagy L. publikációjának leírása és 
ábrája alapján bizonytalanul azonosítható az egyik vésővel. Feltételesen a lelethez sorolható. 
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HV 1-13: Vésők, hidegvágók (84. tábla) 

HV 1 

Budapest, Albertfalva 

55.15.256 (BTM) 

H: 8,85 cm; SZ: penge 1,2 cm, szár 1,7 cm; V: 1,3 cm; tömeg: 75 g 

Jó megtartású példány. Feje a használattól kitüremkedett. Szára vastag, nyolcszög átmetszetű, enyhén 

kiszélesedő, szimmetrikus pengében végződik. Éle egyenes, sérült. 

A tábor és a vicus feltárása során került elő (III/10, -40 cm). 

HV 2 

Balatonlelle, Rádpuszta-Romtemplom mellett 

13.9/50.11 (RRM) 

H: 10,7 cm; SZ: penge 1,75 cm, szár 2,1 cm; V: 0,95 cm; tömeg: 86 g 

Erősen korrodált példány. Szára négyszögletes átmetszetű, feje a használattól kitüremkedett. Pengéje 

rövid sérült, enyhén kiszélesedik, szimmetrikus állású. Éle sérült, talán egyenes lehetett. 

Római falusias település feltárása során, szórványként került elő. 

HV 3 

Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 8,25 cm; SZ: penge 1,1 cm, szár 1,5 cm; V: 0,85 cm; tömeg: 41 g 

Jó megtartású példány. Feje négyzetes, a használattól kitüremkedett; szára vastag, négyszögletes 

átmetszetű, egyenes élű, rövid pengében végződik. 

Római falusias település feltárása során került elő (B-275 objektum). 

HV 4 

Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 8,75 cm; SZ: penge 1,55 cm, szár 1,5 cm; V: 0,85 cm; tömeg: 44 g 

Jó megtartású példány. Feje négyzetes, a használattól kitüremkedett; szára vastag, négyszögletes 

átmetszetű, egyenes élű, rövid pengében végződik. A szár egyik oldalán bemélyedés és talán javítás 

nyomai jelentkeznek. 

Római falusias település feltárása során került elő (3. felület, 11-L objektum). 

HV 5 

Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3124 (SCM) 

H: 9,9 cm; SZ: penge 1,825 cm, szár 1,9 cm; V: 1,6 cm; tömeg: 110 g 

Korrodált, vaskos példány. Szára lapított, négyszögletes átmetszetű; feje a használattól kitüremkedett. 

Pengéje enyhén szélesedik, aszimmetrikus elrendezésű. Éle egyenes. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. szelvény a kovácsműhely mellett 1-2 ásónyom). 

GÖMÖRI 2000, 132sk, 85. kép 2. 

HV 6 

Nemesvámos, Baláca 

55.250.310 (LDM) 

H: 7 cm; SZ: penge 1,15 cm, szár 0,95 cm; V: 0,85 cm; tömeg: 33 g 

Jó megtartású, kisméretű példány. Feje a használattól kitüremkedett; szára nyolcszög átmetszetű. Rövid, 

enyhén kiszélesedő, szimmetrikus állású pengében végződik. Éle egyenes. 

A római villagazdaság, Rhé Gy. által végzett feltárása során került elő. 

HV 7 

Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.577 (FM) 

H: 8,8 cm; SZ: penge 1,8 cm; V: 0,5 cm 
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Szára törött, feje hiányzik; négyszögletes átmetszetű, egyenletesen vékonyodik a penge felé. Pengéje 

egészen rövid, lapos, az éle előtt enyhén kiszélesedik, trapéz alakú. Éle rövid, egyenes. 

Római faluias település feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 559, 4. kép 11. 

HV 8 
Dömös, Kövespatak 

75.1.4 (MNM) 

H: 10,7 cm; SZ: penge 1,1 cm, szár 0,85 cm; V: 0,7 cm; tömeg: 34 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, viszonylag vastag; feje a használattól kitüremkedett. Pengéje enyhén 

kiszélesedik, szimmetrikus állású; éle egyenes. 

Római kori őrtorony feltárása során került elő. 

HV 9 

Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.98 (BM) 

H: 17 cm; SZ: penge 0,8-1,1 cm, nyél 1,9-2 cm; V: 1-1,2 cm 

Szára nyolcszög átmetszetű; feje sérült, pereme enyhén kitüremkedett. Nyakánál kettős kúp alakú 

tagolással, amely alatt két vályat, fölötte kiemelkedő borda látható. Pengéje keskeny, vékony, enyhén 

szélesedik, az él előtt törött. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

HV 10 

ismeretlen lelőhely 

55.275.45 (LDM) 

H: 15,8 cm; SZ: penge 1,05 cm, szár 1,08 cm; V: 0,18-0,5 cm; tömeg: 67 g 

Szára nyolcszög átmetszetű; feje sérült, pereme enyhén kitüremkedett. Nyakánál kettős kúp alakú 

tagolással. Pengéje lapos, enyhén kiszélesedő, aszimmetrikus állású, sérült, deformált. Éle egyenes 

lehetett. 

HV 11 

Budaörs, Lagermax 

2004.2.279.5 (FM) 

H: 13 cm; SZ: penge 1,3 cm, szár 1,15-1,2 cm; V: penge 0,4 cm; tömeg: 59 g 

Jó állapotú példány. Szára nyolcszög átmetszetű, pengéje lapos, enyhén kiszélesedik, élénél sérült, 

eredetileg egyenes lehetett, enyhén aszimmetrikus állású. 

Római temető feltárása során került elő: 23-40 év közötti nő és férfi kőpakolásos, részlegesen tégla sírja 

(279. sír), a férfi bal lábánál, a korsó alatt. 

HV 12 

Szentkirályszabadja, Romkút 

55.275.45 (LDM) 

H: 11,15 cm; SZ: penge 0,95 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 56 g 

Erősen korrodált példány. Szára kerek átmetszetű, feje felül az ütésektől sérült. Pengéje szimmetrikus 

állású, enyhén kiszélesedik, törött. Éle egyenes. 

A római villagazdaság feltárása során, a II. épületből került elő. 

HV 13 

Budapest 

54660 (BTM) 

H: 9,05 cm; SZ: penge 1,55 cm; V: 1,1-1,7 cm; tömeg: 64 g 

Feje sérült, egyenesen levágott lehetett. Szára kerek átmetszetű, egyenletesen keskenyedik, rajta három, 

bronz vagy réz abroncs található; a legalsó negyedik hiányzik. Rövid, szimmetrikus állású, enyhén 

kiszélesedő penge csatlakozik hozzá. 

A római település kutatása során, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 
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K 1-54: Kalapácsok (85-90. tábla) 

K 1 

Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.578 (FM) 

H: 9,5 cm; SZ: penge 1,7 cm, nyél 3 cm; V: kf. 0,9-1 cm; M: 1,5 cm; nyly.: kb. 1,2×1,4 cm 

Nyéllyuka a korrozió miatt alig látható, eredetileg kerek lehetett; körülötte ívesen kiszélesedik. Foka 

négyszögletes átmetszetű, lapos. Pengéje enyhén csapott, egyenletes szélességű, hiányos. 

A római falusias település feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 559, 4. kép 10. 

K 2 
Ptuj, Petoviona 

2443 

H: fej 5,5 cm, nyél 8,5 cm; SZ: 0,9 cm 

Kisméretű példány. Kerek átmetszetű nyele szintén vasból készült, vége felé enyhén kiszélesedik, három 

bordával tagolt. Foka négyszögletes munkafelületben végződik, pengéje enyhén csapott. 

A római város feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

MIKL-CURK 1976, 37, Nr. 2443, Taf. XXXII, 16; GOJKOVIČ/ŽIŽEK 2008, 99, Nr. 57. 

K 3 
Epöl 

97.2.19 (BAM) 

H: 11 cm; SZ: penge 1,5 cm, nyél 2,2 cm; V: kf. 0,4-0,6 cm; nyly.: 1,2×1,2 cm; tömeg: 58 g 

Nyéllyuka kicsi kerek, a test a nyéllyuk körül ívesen kiszélesedik, benne famaradványokkal. Egyik 

oldala szinte teljesen hiányzik. A másik enyhén kiszélesedik és egyenletesen elvékonyodva pengében 

végződik. Éle sérült, bizonytalan. 

Egy római kori falusias település helyén talált depólelet részeként került elő. 

SZABÓ 2004, 64, III. tábla, V. tábla 6. 

K 4 
Szob, Hidegrét 

95.29.1 (MNM) 

H: 12 cm; SZ: nyél 2,45 cm, fok 0,85 cm; V: kf. 0,5-0,6 cm; M: 1,45 cm; nyly.: 1,1×2,6 cm; tömeg: 138 

g 

Nyéllyuka lekerekített téglalap alakú, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Mindkét oldalán 

négyszögletes átmetszetű, enyhén lefelé ívelt fokkal, amelyek négyzetes, a használat miatt 

kitüremkedett peremű munkafelületben végződnek. 

A római kiserőd feltárása során került elő (V. árok közepe, 0-50 cm bolygatott felszíni réteg). 

K 5 
ismeretlen lelőhely 

51/1895/59 (MNM) 

H: 12,1 cm; SZ: penge 2,3 cm, nyél 3,8 cm; V: kf. 1 cm; M: 1,8 cm; nyly.: 1,2×1,5 cm; tömeg: 309 g 

Kisméretű példány. Nyéllyuka lekerekített téglalap alakú, körülötte a test ívesen, enyhén kiszélesedik. 

Mindkét oldalán négyszögletes átmetszetű fokkal, amelyek eltérő méretű, fekvő téglalap alakú 

munkafelületben végződnek. 

K 6 
Dunaújváros, Paksi-szőlője 

97.1909.176/1 (MNM) 

H: 11,4 cm; SZ: penge 1,4 cm, nyél 2,8 cm, fok 1,8 cm; M: fok 1,5 cm; tömeg: 111 g 

Nyéllyuka korrodált, kerek lehetett, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Foka négyszögletes átmetszetű, 

felülete a használattól erősen kitüremkedett. Pengéje enyhén csapott és kiszélesedő, lekerekített, sérült. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 
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K 7 
Dunaújváros 

77.192.1 (IM) 

H: 8,35 cm; SZ: penge 0,6 cm, nyél 0,8 cm; V: kf. 0,2 cm; M: 0,6 cm; nyly.: 0,3× 0,7 cm; tömeg: 18 g 

Kisméretű példány. Nyéllyuka lekerekített téglalap alakú, körülötte a test enyhén kiszélesedik. Foka 

viszonylag hosszú, négyszögletes munkafelületben végződik. Pengéje kissé kiszélesedő, lefelé csapott. 

A római tábor feltárása során került elő (5/7. szelvény, 16). 

K 8 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 11,7 cm; SZ: penge 2,7 cm, nyél 2,9 cm; V: kf. 0,3-0,4 cm; M: 2,7 cm; nyly.: 2×3,1 cm 

Kisméretű példány. Nyéllyuka lekerekített téglalap alakú, fala felfelé ívesen megnyújtott. Pengéje lefelé 

csapott, elvékonyodó, tompa, lekerekített. Foka lekerekített élű, négyszögletes átmetszetű, 

munkafelületben végződik. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 70, Taf. 12, Abb. 42. 

K 9 
Ságvár 

81.8.467 (MNM) 

H: 11 cm; SZ: penge 3,5 cm, nyél 2,8 cm; M: 3,05 cm; tömeg: 325 g 

Kisebb vaskos példány töredéke. Nyéllyuka korrodált, nem meghatározható; falát talán íves 

nyúlványokkal látták el. Foka teljesen hiányzik. Pengéje lefelé csapott, enyhén kiszélesedik, lekerekített. 

A belső erőd feltárása során került elő (CXLIV/1.számú árok, D-i vége, felszíni kevert réteg. 

Fogadóterem korai gödör betöltéséből). 

K 10 
Budapest 

54454 (BTM) 

H: 6,1 cm; SZ: penge 3,8 cm, fok 3,2 cm; V: kf. 0,9 cm; M: 3,1 cm; nyly.: 1,1×1,6 cm; tömeg: 280 g 

Nyéllyuka enyhén ovális, fölfelé szűkülő. Rövid, vaskos, enyhén kiszélesedő pengéje erősen lekopott 

a használattól. Fokánál négyzetes munkafelülettel, amelynek pereme enyhén kitüremkedett. 

A római lelőhely területén végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

K 11 
Budapest, Római fürdő 

64.7.7 (BTM) 

H: 8,6 cm; SZ: 4,5-4,75 cm; V: kf. 1,1-1,4 cm; M: 4,4 cm; tömeg: 841 g 

Korrodált, restaurálatlan, vaskos példány töredéke. Nyéllyuka ovális lehetett, de a penge és a nyéllyuk 

fele teljesen hiányzik. Foka vaskos, viszonylag rövid, négyszögletes átmetszetű; pereme a használat 

miatt kitüremkedett. 

A forráscsoport feltárása során, az attól Ny-ra eső épületből került elő. 

K 12 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli 

H: 12 cm; SZ: 3,3 cm 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test enyhén kiszélesedik. Foka aránylag hosszú, négyszögletes 

munkafelületben végződik. Pengéje vaskos, inkább kihegyesedik, mint pengében végződik. 

A római tábor feltárása során került elő. 

SZABÓ 2010, 40, Kat. 18. 

K 13 
Dunaújváros 

81.12.10 (IM) 

H: 8,7 cm; SZ: nyél 3 cm; V: kf. 0,3 cm, fok 1,85 cm; M: fok 1,7 cm 
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Kisméretű példány, deformált töredéke. Nyéllyuka eredetileg kerek lehetett, nagyméretű, körülötte a 

test erősen kiszélesedik; fala törött, hiányos. Foka rövid, sokszögletű, enyhén kiszélesedik, domború 

munkafelületben végződik. Pengéje szintén törött sérült, eredeti formája bizonytalan. 

A katonai vicus feltárása során került elő (1971/7, 2-3 méter). 

K 14 (ábra nélkül) 

Pécs, Geisler-Székesfehérvári utca sarok 

795.9 (JPM) 

H: 7,2 cm; SZ: 1,7 cm 

Elveszett, alig tudni róla valamit. Kisméretű ötvös szerszám lehetett. A nyéllyukban famaradványokkal. 

Római kori temetkezés mellékleteként került elő (168. sír). 

FÜLEP 1977, 31; FÜLEP 1984, 213. 

K 15 (ábra nélkül) 

Hrtkovci, Gomolava 

953/77 

H: 5 cm; SZ: 3,9 cm 

A nyéllyuk és a kalapács két oldalának csekély töredéke. Csak a publikáció alapján határozható meg. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 279. 

K 16 (ábra nélkül) 

Ptuj, Petoviona 

2425 

H: 12,7 cm; SZ: 2,4 cm; M: 2,4 cm 

Nyéllyuka viszonylag, nagy, ovális, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Egyik oldalán vaskos, élein 

csapott, négyszögletes átmetszetű, ép munkafelületben, másikon lefelé csapott, enyhén kiszélesedő, 

tompa pengében végződik. 

A római város feltárása során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

GOJKOVIČ/ŽIŽEK 2008, 98, Nr. 56c. 

K 17 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3078 (SCM) 

H: 14,4 cm; SZ: penge 0,7 cm, nyél 2 cm, fok 1,15 cm; V: kf. 0,4 cm, fok 1,3 cm; M: 0,75 cm; nyly.: 

1,1×1,1 cm; tömeg: 106 g 

Nyéllyuka kerek, a test körülötte ívesen kiszélesedik. Foka négyszögletes, alig szélesedik ki, kissé lefelé 

megtört. Pengéje enyhén lefelé ívelt, keskenyedik; tompa, négyzetes felületben végződik, de 

feltehetőleg az eredeti hegy letörött. 

A római villagazdasághoz tartozó kovácsműhelyből, az I. hamusgödör betöltéséből került elő. 

GÖMÖRI 2000, 132sk, 85. kép 3. 

K 18 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 12 cm; SZ: penge 1,2 cm, nyél 2,1 cm, fok 1,3 cm; V: kf. 0,5-0,6 cm; M: 1,3 cm; nyly.: 1,2×1,3 cm; 

tömeg: 108 g 

Nyéllyuka kerek, a test körülötte ívesen kiszélesedik. Foka lekerekített, négyszögletes, kissé sérült 

munkafelületben végződik. Pengéje enyhén lefelé hajló, viszonylag vastag, tompa, lekerekített. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 25, Taf. 53/23. 

K 19 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 18,4 cm; SZ: penge 1,4 cm, nyél 2,3 cm, fok 1,8 cm; V: kf. 0,4-0,5 cm; M: 2,3 cm; nyly.: 1,4×1,5 

cm; tömeg: 225 g 



278 
 

Kisméretű példány. Nyéllyuka kerek, körülötte a test enyhén, ívesen kiszélesedik. Foka lekerekített 

átmetszetű, enyhén domború, kiszélesedő munkafelületben végződik. Pengéje enyhén lefelé hajló, 

egyenletes szélességű, lekerekített; egyenes élű. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 28/84. 

K 20 (ábra nélkül) 

Komárom, Szőny 

62.36.235 (MNM) 

H: 10,8 cm; SZ: penge 1,2 és 1,6 cm, nyél 3,2 cm; V: kf. 1-1,1 cm; M: 1,3 cm; nyly.: 1,2×1,6 cm; tömeg: 

105 g 

Kisméretű, enyhén korrodált példány. Nyéllyuka kerek, enyhén ovális; a test körülötte ívesen 

kiszélesedik. Foka rövid, négyszögletes átmetszetű, a munkafelület pereme enyhén sérült. Pengéje 

törött, bizonytalan. 

A római lelőhely területéről, pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

K 21 
Somogyszob, Kácsmóna 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 18,2 cm; SZ: penge 3,1 cm, nyél 3,8 cm, fok 3,1 cm; M: 6,6 cm; tömeg: 607 g 

Korrodált, restaurálatlan példány. Nyéllyuk nem meghatározható, belőle nagyobb famaradvány lóg ki. 

Foka négyszögletes átmetszetű, fekvő téglalap alakú munka felületben végződik. Pengéje lefelé csapott, 

tompa, lekerekített. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

K 22 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 22,3 cm; SZ: penge 4 cm, nyél 4,4 cm; V: kf. 0,8-1,1 cm; M: 2,95 cm; nyly.: 2,1×2,1 cm 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Fokának élei csapottak, nyolcszög átmetszetű, 

munkafelületének pereme enyhén kitüremkedett. Pengéje enyhén lefelé csapott, kiszélesedő, tompa, 

lekerekített; éle egyenes. 

Egy 8×20 méteres területen, további példányokkal együtt, szétszóródva került elő. Feltehetőleg egy 

szétszántott depó része lehetett. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 21, Abb. 96. 

K 23 
Budapest, Gázgyár 

32442 (BTM) 

H: 19,2 cm; SZ: penge 3,6 cm, nyél 4,1 cm, fok 3,4 cm; V: kf. 0,9-1,2 cm; M: nyél 3,5 cm; nyly.: 2,1×2,4 

cm; tömeg: 841 g 

Nyéllyuka kisméretű, ovális, enyhén a fok felé eltolva van elhelyezve; körülötte a test ívesen 

kiszélesedik. Foka négyszögletes átmetszetű, élei enyhén csapottak, enyhén kiszélesedik, hiányos. 

Pengéje kiszélesedik, sérült, éle egyenes lehetett. 

A Gázgyár területén végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

K 24 
Budapest 

54458 (BTM) 

H: 27,6 cm; SZ: penge 4,25 cm, nyél 5,05 cm, fok 3,55 cm; V: kf. 1,2-1,5 cm; M: 3,75 cm; nyly.: 2,6×3,1 

cm; tömeg: 1833 g 

Nyéllyuka ovális, kissé szabálytalanul elhelyezett; körülötte ívesen kiszélesedik. Pengéje lefelé csapott, 

enyhén kiszélesedő, éle egyenes. Foka vaskos, négyzetes, a munkafelület, a nyélre merőlegesen, 

homorúan ívelt. 

A római lelőhely területén végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

K 25 
Tác, Fövenypuszta 
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81.86.8 (SZIKM) 

H: 6 cm; SZ: penge 0,7 cm, nyél 2,4 cm; V: kf. 0,5-0,6 cm; M: 1,45 cm; nyly.: 1×1,1 cm 

Kisméretű, korrodált, sérült példány. Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka 

négyszögletes átmetszetű, elkeskenyedő. Pengéje enyhén lefelé csapott, egyenletes szélességű; éle 

egyenes lehetett. 

A római település feltárása során került elő (260/810. 6. réteg, 255-90). 

BÁNKI ET AL. 1985, 131, Abb. 27, 186. 

K 26 
Tác, Fövenypuszta 

79.165.1 (SZIKM) 

H: 9,5 cm; SZ: penge 0,8 cm, nyél 2,5 cm, fok 1,95 cm; V: kf. 0,6-0,8 cm; M: 1,85 cm; nyly.: 1×1,1 cm 

Kisméretű, korrodált, sérült példány. Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka 

négyszögletes átmetszetű, enyhén kiszélesedik. Pengéje enyhén lefelé csapott, egyenletes szélességű; 

éle egyenes lehetett. 

A római település feltárása során került elő (135/835. 9. réteg). 

BÁNKI/LÁNYI/FITZ 1981, 217, Abb. 23, 92. 

K 27 
ismeretlen lelőhely 

57.120.11 C 1/2 (IM) 

H: 9,1 cm; SZ: penge 2,1 cm, nyél 3,1 cm, fok 1,5 cm; V: kf. 0,75 cm; M: fok 1,7 cm; tömeg: 165 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. A négyszöglete munkafelület egyik sarka 

törött, hiányos. Pengéje rövid, vaskos, enyhén kiszélesedik, éle enyhén csorbult. A nyéllyukban a vasból 

készült nyél beletört maradványai figyelhetőek meg. 

K 28 
Budapest 

32474 (BTM) 

H: 10,1 cm; SZ: penge 1,65 cm, nyél 3 cm, fok 1,6 cm; M: fok 1,8 cm; nyly.: 1,3×1,5 cm; tömeg: 105 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka nyolcszög átmetszetű, enyhén 

kiszélesedik, pereme a használattól gallérosodott. Pengéje enyhén szélesedik, kissé lefelé csapott, 

jelenleg tompa. 

A római lelőhely területén végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

K 29 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22695 (MC) 

H: 11,3 cm; SZ: 2,3 cm 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka nyolcszög átmetszetű, enyhén 

kiszélesedik. Pengéje egyenletes szélességű, az él előtti részen, tagoltan szélesedik ki, kissé lefelé 

csapott. 

A római lelőhely feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

HUMER 2009, 108, Kat. 320. 

K 30 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.34 (TVM) 

H: 13,8 cm; SZ: penge 0,65 cm, nyél 2,7 cm, fok 0,83 cm; V: kf. 0,7-0,8 cm; M: 1,1 cm; nyly.: 1,23×1,43 

cm; tömeg: 76 g 

Kisméretű példány. Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka négyszögletes 

átmetszetű, álló négyszögletes munkafelületben végződik, sérült. Pengéje lefelé csapott, enyhén 

kiszélesedő; sérült, hiányos. 

Római kőépületek közelében talált depólelet része lehetett, amelyek beszolgáltatás útján jutottak a 

múzeum birtokába. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 7. tábla 3. 
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K 31 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.35 (TVM) 

H: 11,5 cm; SZ: penge 1 cm, nyél 3,1 cm; V: kf. 0,7-0,8 cm; M: 1,28 cm; nyly.: 1,65× cm; tömeg: 88 g 

Kisméretű példány. Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka négyszögletes 

átmetszetű, álló négyszögletes munkafelületben végződik, sérült. Pengéje lefelé csapott, enyhén 

kiszélesedő; sérült, hiányos. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 7. tábla 4. 

K 32 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.33 (TVM) 

H: 16,5 cm; SZ: penge 1,7 cm, nyél 4,2 cm, fok 1,25 cm; V: kf. 1,3-1,4 cm; M: 1,75 cm; nyly.: 1,5×1,75 

cm; tömeg: 303 g 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka négyszögletes átmetszetű, álló téglalap 

alakú munkafelületben végződik. Pengéje lefelé csapott, enyhén kiszélesedő; tompa, lekerekített. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 7. tábla 2. 

K 33 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.31 (TVM) 

H: 23,8 cm; SZ: penge 3 cm, nyél 4,9 cm, fok 2,15 cm; V: kf. 1,45-1,6 cm; M: 2,5-3,2 cm; nyly.: 

1,95×2,4 cm; tömeg: 989 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka négyszögletes átmetszetű, álló téglalap 

alakú munkafelületben végződik, ennek pereme a használattól enyhén kitüremkedett. Pengéje lefelé 

csapott, kiszélesedő; tompa, lekerekített. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 6. tábla 3. 

K 34 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.32 (TVM) 

H: 22,8 cm; SZ: penge 3,875 cm, nyél 6,25 cm, fok 2,3 cm; V: kf. 1,75-2,25 cm; M: 2,55-3,05 cm; nyly.: 

2,35×2,5 cm; tömeg: 1142 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka négyszögletes átmetszetű, álló téglalap 

alakú munkafelületben végződik, ennek pereme a használattól enyhén kitüremkedett. Pengéje lefelé 

csapott, kiszélesedő; tompa, lekerekített. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 7. tábla 1. 

K 35 
Örvényes, Hosszúrétek 

59.7.3 (LDM) 

H: 17,3 cm; SZ: penge 1,1 cm, nyél 3,35 cm; V: kf. 0,9-1 cm; M: 1,6-2 cm; nyly.: 1,1×1,7 cm; tömeg: 

187 g 

Kisméretű, jó állapotú, enyhén ívelt példány. Nyéllyuka ovális, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. 

Foka vékony, téglalap átmetszetű, munkafelülete enyhén kitüremkedett. Pengéje lefelé csapott, keskeny, 

a végénél kiszélesedik, éle sérült. 

A római villagazdaság feltárása során, a 2. sz. helyiség terrazzo padlójáról került elő. 

K 36 
Örvényes, Hosszúrétek 

59.7.4 (LDM) 

H: 25,6 cm; SZ: penge 2,7 cm, nyél 5,5 cm; V: kf. 1,6-2 cm; M: 2,6-3,1 cm; nyly.: 2×2,3 cm; tömeg: 

1072 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik, nem pont a szerszám hossztengelyébe esik. 

Foka vékony, téglalap átmetszetű, munkafelülete enyhén kitüremkedett. Pengéje lefelé csapott, keskeny, 

a végénél kiszélesedik, az él előtt törött. 
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K 37 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

67.169.1 (WMM) 

H: 29,1 cm; SZ: penge 4,2 cm, nyél 6,5 cm, fok 3,1 cm; M: 3,95 cm; nyly.: 2,1×2,3 cm; tömeg: 2167 g 

Nyéllyuka kicsi, kerek; körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka hosszú, nyolcszög átmetszetű, kissé 

lefelé ívelt munkafelülettel. Pengéje igen vastag, szintén nyolcszögletűre csapott, tompa, törött, esetleg 

nádolt lehetett. 

A dűlőben talált depólelettől távolabb, kb. 100 méterre, fémkeresős kutatás során került elő. 

GAÁL 1982, 76, 3. kép 3. 

K 38 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 31,6 cm; SZ: penge 4,1 cm, nyél 6,6 cm; V: kf. 1,9-2,1 cm; M: nyél 3,35 cm; nyly.: 2,4×2,4 cm; 

tömeg: 1942 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka a csapott oldalak miatt hatszög 

átmetszetű, a munkafelület pereme enyhén sérült. Pengéje előbb enyhén keskenyedik, majd 

kiszélesedik, tompa, egyenes élű. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 24/76. 

K 39 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 30,4 cm; SZ: penge 4 cm, nyél 5,8 cm, fok 3,15 cm; V: kf. 1,4-1,5 cm; M: 3,3 cm; nyly.: 2,4×2,4 cm; 

tömeg: 1740 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka a csapott oldalak miatt nyolcszög 

átmetszetű, a munkafelület pereme a használattól sérült, kitüremkedett. Pengéje előbb enyhén 

keskenyedik, majd kiszélesedik, topma, lekerekített; egyenes élű. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 25/78, Abb. 23/rechts. 

K 40 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 22,3 cm; SZ: penge 3 cm, nyél 5,2 cm, fok 2,4 cm; V: kf. 1,4-1,5 cm; M: 3,3 cm; nyly.: 2×2,2 cm; 

tömeg: 942 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka a csapott oldalak miatt nyolcszög, illetve 

négyszög átmetszetű, a munkafelület pereme enyhén sérült. Pengéje egyenletes szélességű, topma, 

lekerekített; egyenes élű. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 29/81. 

K 41 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 19,6 cm; SZ: penge 2,4 cm, nyél 4,2 cmV: kf. 1,2 cm; M: 2,1 cm; nyly.: 1,7×1,7 cm; tömeg: 526 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka a csapott oldalak miatt nyolcszög, illetve 

négyszög átmetszetű, a munkafelület pereme enyhén sérült. Pengéje egyenletes szélességű, topma, 

lekerekített; egyenes élű. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 29/83. 

K 42 
Keszthely, Fenékpuszta 

64.954.2 (BM) 

H: 16,2 cm; SZ: nyél 6,9 cm, fok 3,6 és 4,2 cm; V: kf. 1,7-1,8 cm; M: 6,3 cm; nyly.: 2,5×2,9 cm 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test ívesen kiszélesedik. A nyél mindkét oldalán négyszögletes átmetszetű 

fokka. Mindkettő viszonylag rövid; de az egyik szélesebb és vastagabb; a munkafelületek pereme az 

erős használattól kitüremkedett. 
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A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

K 43 
Keszthely, Fenékpuszta 

64.954.3 (BM) 

H: 22,6 cm; SZ: nyél 7,8 cm, fok 4,7 és 7,1 cm; V: kf. 2,5 cm; M: 4,6 cm; nyly.: 2,7×3,5 cm 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. A nyél mindkét oldalán négyszögletes 

átmetszetű fokkal, amelyek eltérő mértékben kiszélesednek; a munkafelületek pereme az erős 

használattól kitüremkedett. 

K 44 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.29 (TVM) 

H: 18 cm; SZ: fok 3,85 és 5,45 cm, nyél 7,8; V: kf. 2,4-2,45 cm; M: 4,9-5,65 cm; nyly.: 3×3,45 cm; 

tömeg: 2787 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Mindkét oldalán négyszögletes átmetszetű fokkal, 

amelyek téglalap alakú munkafelületben végződnek. Peremük a használattól erősen kitüremkedett. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 6. tábla 1. 

K 45 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.30 (TVM) 

H: 21,5 cm; SZ: fok 6,6 és 4,6 cm, nyél 8,05 cm; V: kf. 2,6-2,7 cm; M: 3,6-5,05 cm; nyly.: 2,7×2,9 cm; 

tömeg: 2938 g 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Mindkét oldalán négyszögletes átmetszetű fokkal, 

amelyek egy álló és egy fekvő téglalap alakú munkafelületben végződnek. Peremük a használattól kissé 

kitüremkedett. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 6. tábla 2. 

K 46 
Cserdi, Horgas-dűlő 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 28,5 cm; SZ: nyél 13,2 cm, fok 10,9-11,8 cm; V: kf. 4,6-5,4 cm; M: 8,2 cm; nyly.: 3×4,2 cm; tömeg: 

5396 g 

Nyéllyuka lekerekített téglalap alakú, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Mindkét oldalán vaskos, 

négyszögletes átmetszetű taggal, amelyek a haszálat miatt kitüremkedett peremű munkafelületben 

végződnek. 

A római villagazdaság közelében, fémkeresős kutatás során került elő. 

K 47 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 19,8 cm; SZ: nyél 8,6 cm, fok 5,4-5,5 cm; V: kf. 3,3-3,8 cm; M: 4,6 cm; nyly.: 2,1×3 cm; tömeg: 

3361 g 

Nyéllyuka lekerekített téglalap alakú, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Mindkét oldalán fekvő 

téglalap átmetszetű taggal, amelyek a használat miatt erősen kitüremkedett peremű munkafelületben 

végződnek. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 28/82, Abb. 23/links. 

K 48 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 16,5 cm; SZ: nyél 8,6 cm, fok 7,6-8,6 cm; V: kf. 2-2,4 cm; M: 7,5 cm; nyly.: 3,5×4,5 cm 

Nagyméretű, nehéz példány. Nyéllyuka ovális, mindkét oldalán négyzetes átmetszetű, lekerekített élű 

taggal, amyelyek munkafelülete a használat miatt erősen kitüremkedett. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 70, Taf. 12, Abb. 40. 
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K 49 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 9,6 cm; SZ: nyél 6,1 cm, fok 6-6,2 cm; V: kf. 2-2,1 cm; M: 5,8 cm; nyly.: 1,4×3,4 cm 

Kisméretű példány. Nyéllyuka hosszúkás, lekerekített, mindkét oldalán rövid, lekerekített élű, 

négyszögletes átmetszetű taggal, amelyek a használat miatt erősen kitüremkedett peremű 

munkafelületben végződnek. 

LANG et al. 2010, 70, Taf. 12, Abb. 41. 

K 50 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 21 cm; SZ: nyél 5,8 cm, fok 3,9-4; V: kf. 1,6-1,8 cm; M: 3,55 cm; nyly.: 2,3×3,5 cm 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Egyik oldalán négyszögletes, másikon csapott élű, 

nyolcszög átmetszetű taggal; amelyek pereme a használattól enyhén kitüremkedett. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 21, Abb. 97. 

K 51 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 30,6 cm; SZ: nyél 7,2 cm, fok 2,9 és 3,7 cm; V: kf. 2 cm; M: 5,35 cm; nyly.: 2,85×3,25 cm; tömeg: 

3972 g 

Nyéllyuka enyhén ovális, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Mindkét oldalán állított téglalap 

átmetszetű taggal, amelyek a használat miatt kitüremkedett peremű munkafelületben végződnek. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 25/77. 

K 52 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 29,5 cm; SZ: penge 6,7 cm, nyél 9 cm, fok 5,1 cm; V: kf. 2,9-3,3 cm; M: 4,4 cm; nyly.: 3×3,6 cm; 

tömeg: 4646 g 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik. Foka a csapott oldalak miatt nyolcszög 

átmetszetű, a munkafelület pereme a használattól kitüremkedett. Pengéje egyenletes szélességű, csak 

enyhén csapott, topma, inkább négyszögletes felületű. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 26/79. 

K 53 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 27,1 cm; SZ: nyél 7,3 cm, fok 4,4 és 5,3 cm; V: kf. 1,6-2 cm; M: 5,3 cm; nyly.: 2,4×5 cm; tömeg: 

3937 g 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Mindkét oldalán állított téglalap átmetszetű 

taggal, amelyek a használat miatt erősen kitüremkedett peremű munkafelületben végződnek. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 27/80. 

K 54 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18184 (MC) 

H: 21 cm; SZ: 4,5 cm 

Feltehetőleg egy egyszerű, a nyéllyuk egyik oldalán négyzetes fokban és munkafelületben, másikon 

csapott, enyhén tompa élben végződő példány. 

A római tábor feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 226, Nr. 6. 
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KF 1-4: Fúrók (91. tábla) 

KF 1 

Nemesvámos, Baláca 

84.1.3126 (LDM) 

H: 10,1 cm; SZ: penge 1,7 cm, szár 1,05 cm; V: 0,45-0,75 cm; tömeg: 42 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, felül törött; hozzá levél alakú, egyik oldalán lapos, másikon domború 

penge csatlakozik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, szórvány). 

KF 2 

Tác, Fövenypuszta 

72.79.4 (SZIKM) 

H: 17 cm 

Szára lapított, négyszögletes átmetszetű, egyik végén egyenesen levágott, vagy törött, levél alakú 

pengében végződik. 

A római település feltárása során került elő (180/865, 2+ ány. 436-392). 

FITZ/BÁNKI 1974, 209, 20. ábra 8. 

KF 3 

Keszthely, Fenékpuszta 

75.46.6 (BM) 

H: 17,6 cm; SZ: penge 2,8 cm, szár 0,7 cm; V: 0,3-0,55 cm; tömeg: 33 g 

Erősen korrodált, sérült példány. Enyhén lapított, négyszögletes átmetszetű szárához egyenletes 

átmenettel levél alakú penge kapcsolódik. A szára felül törött, rajta hosszúkás kivágat található. Pengéje 

sérült. 

A belső erőd feltársa során, a 18. épület pusztulási rétegéből került elő (G/1973/011). 

RUPNIK 2013, 469, 3171/4, Taf. 23,4. 

KF 4 

Budapest 

50111 (BTM) 

H: 15,6 cm; SZ: penge 3,4 cm; V: 0,75-0,8 cm; tömeg: 44 g 

Négyszögletes átmetszetű szárának felső vége oldalra kalapált. Alul aszimmetrikus állású, levél alakú 

penge csatlakozik hozzá. Pereme sérült, hegye hiányzik. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 
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KK 1-26: Kőfaragó csákányok (92-93. tábla) 

KK 1 

Budapest 

30274 (BTM) 

H: 27,9 cm; SZ: 6,45 cm; M: 5,8 cm; nyly. 2,2×2,55 cm; tömeg: 2922 g 

Nagyméretű, korrodált, hiányos példány. Nyéllyuka kerek, kissé szabálytalanul helyezkedik el. Mindkét 

oldalán vaskos gúla alakú fejben végződik, az egyik oldalon jelentős része hiányzik. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KK 2 
Esztergom, Bánom 

95.246.1 (BAM) 

H: 24,5 cm; SZ: penge 2,5-3,8 cm, nyél 5,05 cm; V: kf. 1,4-1,5 cm; nyly. 2,2×3,45 cm; tömeg: 1688 g 

Nehéz, ellentett élű példány. Nyéllyuka ovális, a test körülötte csúcsosan kiszélesedik, benne 

famaradványokkal. Mindkét tag vaskos, négyszög átmetszetű, eltérő szélességű, egyenes élben 

végződik. 

A késő római temető feltárása során, a 311. sír oldalsó kövei alól került elő. 

H. KELEMEN 2008, 70, 75. tábla 1. 

KK 3 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.444.28 (MNM NÖK) 

H: 22,9 cm; SZ: penge 1,95-3,7 cm, nyél 5 cm; V: kf. 1,3-1,4 cm; M: 3,05 cm; nyly. 2,3×2,8 cm; tömeg: 

1176 g 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Mindkét pengéje merőleges a nyélre, amelyek 

szélessége eltérő. Mindkettő éle eredetileg egyenes lehetett, a használattól deformált, sérült. 

Római kori falusias telep feltárása során, az egyik földbe mélyített épület (380. obj.) betöltéséből került 

elő. 

KK 4 
Nemesvámos, Baláca 

55.275.530 (LDM) 

H: 25,9 cm; SZ: penge 4,55 cm; V: kf. 1,3-1,6 cm; M: 3,6 cm; nyly. 2,75×3,3 cm; tömeg: 1478 g 

Jó megtartású példány. Kissé ovális nyéllyuka körül ívesen, egyenetlenül kiszélesedik. Egyik oldalán 

gúla alakó hegyben, másikon egyenes élű, enyhén kiszélesedő, vastag pengében végződik. 

A római villagazdaság feltárása során talált egyik depólelet részeként került elő. 

RHÉ 1912, 12. kép 16; B. THOMAS 1964, LXXXV.tábla; MÜLLER 1982, 156, Kat. 656.98 

KK 5 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélkül (MC) 

H: 32 cm; nyly. 4,3×4,3 cm 

Nyéllyuka enyhén ovális, falát kicsi, téglalap (?) alakú nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán vízszintes, 

felülről élezett penge, másikon gúla alakú, kihegyesedő tag található. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 219, Nr. 36; HUMER 2009, 109, Kat. 330. 

KK 6 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18183 (MC) 

H: 24,3 cm; nyly. 2,9×2,9 cm; 

Nyéllyuka ovális, mindkét oldalán gúla alakú, kihegyesedő tag található. 

                                                           
98 A leltárkönyv szerint ismeretlen lelőhelyről származik, de Müller R. a Rhé Gy. által talált depólelet csákányával 
azonosította. A funkciót szintén helyesen határozta meg. 
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A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 219, Nr. 37; HUMER 2009, 109, Kat. 331. 

KK 7 
Budapest 

leltári szám nélküli (TM)99 

méretek nélkül 

Nyéllyuka csaknem kerek, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Foka rövid, vastag, négyzetes, 

kitüremkedett peremű, téglalap alakú munkafelületben végződik. Másik oldalán enyhén lefelé ívelt, 

négyszögletes átmetszetű, kihegyesedő tagban végződik. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KK 8 
Keszthely Fenékpuszta 

75.46.12 (BM) 

H: 16,7 cm; SZ: 5,3 cm, köpű 4,4 cm, fok 2,2 cm; V: nyf. 1,4 cm, fok 1,7 cm; M: 2,25 cm; D: nyéllyuk 

1,65-1,8 cm; tömeg: 333 g 

Pengéje téglalap alakú, sérült, éle egyenes lehetett, felül egyenletesen ívelten, négyszögletes átmetszetű 

nyakba megy át. Nyéllyuka lekerekített sarkú négyszög, körülötte a test kiszélesedik. Másik oldalán 

hosszabb fok, vagy kihegyesedő tag töredéke található. 

A belső erőd feltárása során, 18. épületen belül, égett, törmelékes rétegből került elő (G/1973/011). 

SÁGI 1989, 288; RUPNIK 2013, 470, 3171/10, Taf. 23,10. 

KK 9 
Nagyberki, Szalacska 

65.569.1 (RRM) 

H: 27,4 cm; SZ: penge 4,9-5,4 cm, nyél 4,3 cm; V: kf. 0,5 cm; M: 3,6 cm; nyly. 3,4×3,7 cm; tömeg: 653 

g 

Nehéz, ellentett élű példány. Nyéllyuka ovális, mindkét végén enyhén kitüremkedik, a köpű lefelé 

nyújtott. A balta penge felül enyhén kiemelkedik, alul egyenletesen lefelé ívelt; éle enyhén íves; a 

csákány penge, lefelé alig ívelt, enyhén szélesedik ki, éle íves, csorbult. 

A lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KK 10 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.13 (RRM) 

H: 28,6 cm; SZ: penge 3,1 cm, nyél 3,65 cm; V: kf. 0,8 cm; M: 2,5 cm; nyly.: 2,1×2,3 cm; tömeg: 859 

g 

Nyéllyuka ovális, fala aránylag vékony; körülötte a test enyhén, ívesen kiszélesedik. Mindkét oldalán 

enyhén kiszélesedő, kissé lefelé ívelt, egyenes élű pengében végződik. Élei sérültek. 

Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

KK 11 
Nagyberki, Szalacska 

51.6.4 (RRM) 

H: 23,5 cm; SZ: penge 2-2,25 cm, nyél 3,9 cm; V: kf. 0,9-1 cm; M: 2,75 cm; nyly.: 2,1×2,45 cm; tömeg: 

394 g 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test csúcsosan kiszélesedik; falát íves nyúlványokkal látták el. Mindkét 

oldalán enyhén kiszélesedő, kissé lefelé ívelt, egyenes élű pengében végződik. Élei sérültek. 

A Sági K. által az 1931-ben talált kincslelet közelében végzett kutatása során került elő. 

KK 12 
Ács, Bumbum-kút 

                                                           
99 A múzeum állandó kiállításában helyezték el, emiatt csak korlátozottan volt dokumentálható. A leltári szám 
nem azonosítható, de a Tűzoltó Múzeumban elhelyezett többi szerszámhoz hasonlóan minden bizonnyal ez is a 
BTM római anyagából származik. 
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leltári szám nélküli (KDM) 

H: 23,6 cm; SZ: pengék 2,7 és 2,9 cm, nyél 5,55 cm; V: kf. 1,65-1,8 cm; M: 2,3-2,5 cm; nyly.: 2,3×2,8 

cm; tömeg: 761 g 

Korrodált, restaurálatlan, nagyméretű példány. Nyéllyuka ovális, körülötte a test ívesen kiszélesedik. 

Mindkét oldalon enyhén lefelé hajló, pengében végződik, amelyek eltérő széleségűek. Élei egyenesek, 

kissé kopottak. 

A katonai vicus területén végzett kutatás során került elő. 

KK 13 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 24,6 cm; SZ: penge 2-2,1 cm, nyél 4,2 cm; V: kf. 1-1,1 cm; M: 1,9 cm; nyly.: 1,4×2,8 cm 

Nyéllyuka lekerekített téglalap alakú, a test körülötte csúcsosan kiszélesedik. Mindkét oldalán 

négyszögletes átmetszetű, felül csapott, alul egyenes penge található. Élük sérült, az egyik oldalon 

biztosan egyenes. 

LANG et al. 2010, 87, Taf. 26, Abb. 118. 

KK 14 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.29 (BM) 

H: 23,3 cm; SZ: penge 1,8-2,2 cm, nyél 2,6 cm; M: 2 cm; nyly. 1,5×2,1 cm 

Nyéllyuka ovális, falát enyhén kiemelkedő, íves nyúlványokkal látták el. Mindkét oldalán négyszögletes 

átmetszetű, felül csapott, enyhén lefelé ívelt penge található. Élük sérült, egyenes, alig szélesednek ki. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KK 15 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.57.27 (BM) 

H: 17,8 cm; SZ: penge 2 cm, nyél 2,2 cm; V: kf. 0,1-0,2 cm; M: nyél 1,8 cm; nyly.: 1,85×2,3 cm; tömeg: 

162 g 

Nyéllyuka lekerekített sarkú, négyzetes, fala vékony, sérült, íves nyúlványokkal látták el. Mindkét 

oldalán enyhén kiszélesedő, kissé lefelé ívelt, egyenes élű pengében végződik. 

A belső erőd feltárása során, a 18. épület égett, pusztulási rétegéből került elő (G/1973/011). 

KK 16 
Bajna, Héregi út mellett 

82.13.2 (BAM) 

H: 17,6 cm; SZ: penge 1,9 cm, nyél 2,9 cm; V: kf. 0,7-0,8 cm; M: 1,7 cm; nyly.: 1,45×2,2 cm; tömeg: 

291 g 

Nyéllyuka ovális, hosszúkás, a test körülötte enyhén, ívesen kiszélesedik. Mindkét oldalán vaskos, 

csapott penge található, amelyek egyike rövidebb (talán jobban kopott), míg a másik lefelé íveltebb. 

Beszolgáltatás útján, egy több periódusú lelőhelyről került a múzeum birtokába. Szórványlelet. 

KK 17 
Dunaújváros 

leltári szám nélküli (IM) 

H: 19 cm; SZ: penge 1 és1,9 cm, nyél 2,4 cm; V: kf. 0,3-0,4 cm; M: nyél 2,55 cm; nyly.: 1,75×2,35 cm; 

tömeg: 120 g 

Nyéllyuka lekerekített sarkú, négyzetes, falát íves nyúlványokkal látták el. Mindkét oldalán keskeny, 

pengeszerű tagban végződik. Az egyik tag vastag, enyhén kiszélesedő; a másik elkeskenyedő, 

elvékonyodó, mindkettő sérült, törött. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

KK 18 
Komárom, Szőny 

K 1855 (KDM) 

H: 13 cm; SZ: nyél 2,2 cm; V: kf. 0,3 cm; M: 1,1 cm; nyly.: 1,55×1,7 cm; tömeg: 62 g 
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Kisméretű példány. Nyéllyuka kerek, fala vékony. A nyél egyik oldalán négyzetes átmetszetű, 

kihegyesedő tag; másikon lapos, elején enyhén keskenyedő, törött penge található. 

A Kállay-gyűjtemény részeként jutott a múzeum birtokába. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

LÁSZLÓ 2011b, 138, 3. kép 3. 

KK 19 
Komárom, Szőny 

63.28.3 (MNM) 

H: 12,3 cm; SZ: 1,4-2,5 cm; V: kf. 0,3 cm; M: 2,1 cm; nyly.: 1,9×2,5 cm; tömeg: 78 g 

Nyéllyuka lekerekített négyszög alakú; falát íves nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán vékony, enyhén 

kiszélesedő pengével; másik oldalán törött, talán gúla alakú, kihegyesedő lehetett. 

A Petrovics-gyűjteményből beszolgáltatás útján jutott a múzeumba. Pontos előkerülési körülményei 

bizonytalanok. 

KK 20 
Szentendre, Castrum 

2007.23.60 (FM) 

H: 15,7 cm; SZ: penge 1,9 cm, nyél 2,85 cm; V: kf. 0,4 cm; M: 2,25 cm; nyly.: 1,9×2,3 cm 

Nyéllyuka ovális, fala felfelé kissé nyújtott. Mindkét oldalán csapott, egyenletes szélességű, egyenes 

élű, kopott és sérült penge található. 

A római tábor feltárása során került elő. 

KK 21 
Komló, Mecsekfalui út 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 19,5 cm; SZ: 1,4 cm; M: 1,7 cm 

Keskeny, a nyéllyuk mindkét oldalán kihegyesedő fejben végződő példány. Bizonytalan, csak a 

publikáció alapján határozható meg. 

A római villagazdaság feltárása során, az épületen kívüli omladékból került elő. 

KATONA GYŐR 1994, 75, Kat. 29, VII. tábla 3. 

KK 22 
Hrtkovci, Gomolava 

3618 (Gomolavai Múzeum) 

H: 24,2 cm; SZ: penge 4,1-4,2 cm, nyél 3,6 cm; V: kf. 1,1-1,25 cm; M: 3 cm; nyly.: 1,2×1,7 cm 

Nyéllyuka ovális, sérült, egyenletes szélességű. Mindkét oldalán lefelé csapott, egyenletesen vékonyodó 

penge található. Élei kopottak, enyhén lekerekítettek. 

A Kr. u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 277, T. 30/159, T. XI/1. 

KK 23 
Hrtkovci, Gomolava 

3619 (Gomolavai Múzeum) 

H: 21 cm; SZ: nyél 6 cm, fok 3,8-4 cm; V: kf. 1,8-2,1 cm; nyly.: 1,9×2,1 cm 

Nyéllyuka kerek, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Mindkét oldalán lefelé csapott, egyenletesen 

vékonyodó penge található. Élei kopottak, enyhén lekerekítettek. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 278, T. 30/158, T. XI/2. 

KK 24 
Visegrád, Várkert 

65.51.38 (MKM) 

H: 14,5 cm; SZ: penge 2,7 cm, nyél 2,4 cm; V: kf. 0,3 cm; M: 2,15 cm; nyly. 2×2 cm; tömeg: 96 g 

Nyéllyuka kerek, falát alacsony, íves nyúlványokkal látták el. Pengéje egyenletesen lefelé ívelt és 

kiszélesedő. Éle sérült, egyenes lehetett. Másik oldalán szintén lefelé ívelt, négyszögletes átmetszetű, 

kihegyesedő tag található, törött. 

A római őrtorony melletti földbe mélyített épület betöltéséből került elő. 
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KK 25 
ismeretlen lelőhely 

58.8.1 (MNM) 

H: 20,5 cm; SZ: penge 2,25 cm, nyél 3,3 cm; M: 1 cm; tömeg: 211 g 

Nyéllyuka ovális, körülötte a test ívesen kiszélesedik. Egyik oldalán a nyéllel párhuzamos, enyhén 

kiszélesedő, lefelé ívelt, kopott pengével. Másik oldalán négyszögletes átmetszetű, szintén lefelé ívelt, 

hosszabb kalapácstaggal. 

KK 26 (ábra nélkül) 

Ptuj, Petoviona 

2424 

H: 9,5 cm; SZ: 2 cm 

Kérdéses példány. Kerek kisméretű nyéllyuka nem a szerszám súlypontjában helyezkedik el. Egyik 

oldalán rövid, gúla alakban kihegyesedő, másikon kiszélesedő, négyszögletes átmetszetű fej található. 

A római város feltárása során került elő. 

GOJKOVIČ/ŽIŽEK 2008, 98, Nr. 56d. 
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KN 1-21: Kanalak (94-95. tábla) 

KN 1 

Budapest 

41555 (BTM) 

H: 15,8 cm; SZ: 4,4 cm; V: nyél 0,5 cm; M: kanál 2,15 cm; tömeg: 32 g 

Erősen korrodált, kisméretű példány töredéke. Szára sérült, talán négyszögletes átmetszetű lehetett, 

kiszélesedő, lapos taggal kapcsolódik a fejhez. Feje kerek, öblös lehetett, nagyrésze hiányzik. 

A római lelőhely területén végzett feltárások során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

KN 2 
Budapest 

48184 (BTM) 

H: 11,8 cm; SZ: 7,2 cm, nyél 1,3-1,5 cm; V: kanál 0,3 cm, nyél 0,6 cm; D: kanál 8,2 cm; tömeg: 62 g 

Korrodált, kisméretű példány. Nyele lapított, négyszögletes átmetszetű, külön darabból készülhetett. 

Feje kerek, sekély, részben hiányos. 

KN 3 
Budaörs, Lagermax 

2003.15.42 (FM) 

H: 16 cm; SZ: 14 cm, nyél 1,4 cm 

Nyele törött, lapos, enyhén kiszélesedve kapcsolódik a kanál pereméhez; eredetileg külön készült és 

illesztették a fejhez. Feje kerek, aránylag öblös; felülete néhol lyukas, anyaga a pereménél kissé 

megvastagodik. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 555, 4. kép 13, 7. kép. 

KN 4 
Dunaújváros 

81.30.9 (IM) 

SZ: 3,05 cm; V: 0,2-0,25 cm; tömeg: 5 g 

Egészen kicsiny példány töredéke. Kerek, viszonylag öblös, a nyél rövid kezdeményével. Kérdéses 

darab. 

A római tábor feltárása során került elő (II/3-4, 65/A, 0-250 cm beomlás). 

KN 5 
Dunaújváros 

134.1910.49 (MNM) 

H: 11,4 cm; SZ: 11,2 cm, nyél 2 cm; V: 0,4-0,5 cm 

Korrodált, töredékes példány. Feje kerek, hiányos, viszonylag öblös. Nyele lapított, vékony, 

négyszögletes átmetszetű, a kanál pereméhez csatlakozik, törött. 

Mahler E. feltárása során került elő. Pontos kontextusa bizonytalan. 

KN 6 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli 

H: 9,6 cm; SZ: 7 cm 

Kisméretű példány. Feje ép, kerek, kiöntőcsőr nincs rajta, viszonylag öblös. Nyele lapított, 

négyszögletes átmetszetű, a kanál pereméhez csatlakozik; tagolt lehetett, de a folytatás csak rövid 

csonkban maradt meg.100 

A római tábor feltárása során került elő. 

SZABÓ 2010, 40, Kat. 21. 

                                                           
100 Az eredeti publikáció nyéltüskés példányként írja le. Ez feltehetőleg téves, hiszen egyetlen nyéltüskés kanalat 
sem ismerünk. Inkább arról lehet szó, hogy a nyél rövid tagolása és csonkja tűnt nyéltüskének. 
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KN 7 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.59.24 (BM) 

H: 19,1 cm, nyél 10,1 cm; SZ: 9-9,1 cm, nyél 1-2,1 cm; V: nyél 0,4-1,1 cm; tömeg: 124 g 

Korrodált felületű, sérült példány. Nyele lapos, vastag nyakkal kapcsolódik a fej pereméhez, majd 

négyszögletes átmetszetű, csavart, végén törött. Feje kerek, helyenként sérült, kiöntőcsőre feltehetőleg 

nem volt. 

A belső erőd feltárása során, egy késő római gödör betöltéséből került elő (D/1973/007). 

RUPNIK 2013, 472, 3278/22, Taf. 26,2. 

KN 8 
Keszthely, Fenékpuszta 

59.8.6 (BM) 

H: 41,5 cm; SZ: 13,8 cm, nyél 1,8-2,2 cm; V: 0,3-0,5 cm, nyél 0,3-0,65 cm; tömeg: 254 g 

Nagyméretű, korrodált, sérült példány. Nyele hosszú, lapított, négyszögletes átmetszetű, a kanál 

pereméhez kapcsolódik; végén lefelé hajló végződés kezdeményével. Feje sekély, igen hiányos, 

kiöntőcsőr nincs rajta. 

A belső erőd feltárása során, a 14. épület fűtőcsatronájából került elő (A/1974/002). 

SÁGI 1989, 273, Abb. 6; RUPNIK 2013, 445, 2040/14, Taf. 3,3. 

KN 9 
Keszthely, Fenékpuszta 

60.3.31 (BM) 

H: 27,4 cm, nyél 15,9 cm; SZ: 14,9 cm, nyél 2,6 cm; V: 0,3-0,4 cm 

Korrodált, nagyméretű, példány töredéke. Nyele viszonylag rövid, lapos; pántszerű. Feje erősen sérült, 

öblös, gömbszelet alakú lehetett; a nyélhez enyhén ívelt átmebettel kapcsolódik. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

KN 10 
Keszthely, Fenékpuszta 

72.185.2 (BM) 

H: 26,8 cm, nyél 13,4 cm; SZ: 14,9 cm, nyél 3,2 cm 

Nagyméretű, erősen korrodált, sérült példány töredéke. Nyele lapos, törött, a kanál pereméhez 

kapcsolódik. Feje kerek, sérült, viszonylag sekély. 

A belső erőd feltárása során, az északi kapu nyugati tornyában lévő gödör betöltéséből került elő 

(B/1971/033). 

MÜLLER 1978, 26, Abb. 13, 1a-b; RUPNIK 2013, 448, 2074/49. 

KN 11 
Ságvár 

78.4.4 (MNM) 

H: 19,4 cm; SZ: 10,1-10,3 cm, nyél 1,5 cm; V: nyél 0,4 cm; tömeg: 141 g 

Nyele lapos, téglalap átmetszetű, rövid szakasz után törött; a fejhez, annak pereménél kapcsolódik, de 

illesztésnek nincs nyoma. Lehet, hogy egy darabból készűlt. Feje kerek, aránylag sekély, anyaga 

viszonylag vastag. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

KN 12 
Tác, Fövenypuszta 

68.1907.30 (MNM) 

H: 22,3 cm; SZ: 13,35 cm, nyél 1,65 cm; V: nyél 0,95 cm; tömeg: 503 g 

Nagyméretű példány. Nyele lapos, vastag; négyszögletes átmetszetű, törött. Feje vastag, lekerekített 

sarkú négyszög formához áll közel; a nyélhez képest bal oldalán kiöntőcsőrrel. 

A római település területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KN 13 
Tác, Fövenypuszta 
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75.168.1 (SZIKM) 

H: 26,5 cm; SZ: 9,5 cm 

Erősen korrodált, sérült példány. Nyele törött, kerek átmetszetű, felső részén csavart, a fej előtt lapos, 

kiszélesedő résszel. Feje kerek, lapos, erősen hiányos. 

A római település feltárása során került elő (215/840, 7. ány. 274-229). 

FITZ/LÁNYI/BÁNKI 1978, 194, 2. ábra 338. 

KN 14 
Tác, Fövenypuszta 

81.72.8 (SZIKM) 

SZ: 12,5 cm 

Erősen korrodált példány. Feje, kerek, viszonylag öblös, nincs kiöntőcsőre. Pereméhez lapos, 

négyszögletes átmetszetű nyél csonkja kapcsolódik. 

A római település feltárása során került elő (255/810, 6. réteg, 210-106). 

BÁNKI ET AL. 1985, 129, Taf. XII, 173. 

KN 15 
Szólád, Sportpálya 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 37,7 cm, nyél 26 cm; SZ: 11,7 cm, nyél 1,9 cm; V: kanál 0,4 cm, nyél 0,4-0,6 cm; M: kanál 3,8 cm; 

tömeg: 273 g 

Feje kerek, enyhén öblös, hiányos, nincs kiöntőcsőre. Nyele lapított, négyszögletes átmetszetű, a kanál 

pereméhez csatlakozik, viszonylag rövid; végénél lefelé S-alakban hajlított. Restaurálatlan. 

Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg egy több darabból álló depólelet részeként került elő. 

KN 16 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 40,5 cm; SZ: 9,4 cm, nyél 2,5 cm; V: nyél 0,3 cm; tömeg: 164 g 

Sérült, erősen deformált, példány. Nyele pántszerű, a fej pereméhez csatlakozik; itt enyhén kiszélesedő 

szakasszal tagolt, deformált, vége többszörösen hajlított akasztóban végződik. Feje szinte teljesen 

hiányzik. 

Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg depólelet részeként került elő. 

KN 17 
ismeretlen lelőhely 

55.275.447 (LDM) 

H: 49,2 cm; SZ: 16 cm, nyél 2,8 cm; V: nyél 0,4-0,5 cm; tömeg: 510 g 

Nyele lapított, a fej pereméhez kapcsolódik, ezen a részen szélesebb, tagolt. Külön darabból kovácsolták 

hozzá, S-alakban hajlított, kampószerűen kialakított fejben végződik. Feje kerek, öblös, a nyéltől balra 

kiöntőcsőrrel látták el. 

KN 18 
ismeretlen lelőhely 

55.275.518 (LDM) 

H: 24 cm; SZ: 7,5 cm, köpű 1,8 cm; V: kf. 0,2 cm, nyak 0,6-0,75 cm; tömeg: 122 g 

Köpűs nyelű példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, megvastagodva a kanál egészéhez kapcsolódik. 

A köpűt egyetlen lemezből kúposan kalapálva rögzítették a nyélhez. Fala hiányos, sérült. Feje kerek, 

sekély, pereme sérült, hiányos. 

KN 19 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22007 (MC) 

H: 55 cm 

Feje kerek, enyhén öblös, nincs kiöntőcsőre. Nyele lapított, négyszögletes átmetszetű, a kanál 

pereméhez csatlakozik; végénél lefelé S-alakban hajlított. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 
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KAT. CARNUNTUM 1992, 484, Nr. 346; HUMER 2009, 122skk, Kat. 380. 

KN 20 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18275 (MC) 

H: 37,5 cm 

Feje kerek, öblös, sérült, nincs kiöntőcsőre. Nyele lapított, négyszögletes átmetszetű, a kanál pereméhez 

csatlakozik; végénél sérült, felfelé kampósan hajlított. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 484, Nr. 347; HUMER 2009, 123sk, Kat. 381. 

KN 21 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (magángyűjtemény) 

H: 33 cm; SZ: kanál 8,2 cm 

Feje kerek, enyhén öblös, sérült, nincs kiöntőcsőre. Nyele négyszögletes átmetszetű, a kanál pereméhez 

csatlakozik középső szakaszán csavart; kétágú villában végződik, amelyek kampós lezárásúak. 

A római lelőhely körzetéből, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

HUMER 2009, 123sk, Kat. 382. 
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KP 1-144: Kapák (96-106. tábla) 

KP 1 

Kesztölc, Tatárszállás 

79.12.11 (BAM) 

H: 28,4 cm; SZ: 25,6 cm, köpű 4,8 cm, fok 4,5 cm; V: fok 2 cm, nyf. 0,7-0,9 cm; M: fok 6,2 cm; 

nyéllyuk: 3,1×3,95 cm; tömeg: 1512 g 

Foka vastag, négyszögletes. Nyéllyuka ovális, belső oldalán enyhén nyújtott. Válla hosszú és egyenes; 

pengéje széles, trapéz alakú. Éle több helyen sérült, jobb alsó sarka kopottabb, sekély ormóval. 

Római kori villagazdaság feltárása során került elő (III. szelvény, DNy-i sarokban). 

HENNING 1987, 130, Kat. 244, Taf. 49/2. 

KP 2 
Tokod, Várberek 

70.570.168 (BAM) 

H: 27,3 cm, köpű 5,3 cm; SZ: 23,8 cm, köpű 5,3 cm; V: fok 1,5 cm, nyf. 0,9-1,2 cm; nyéllyuk: 3×3,9 

cm; tömeg: 1231 g 

Foka vastag, négyszögletes, nyéllyuka ovális, fala igen vastag, erős. A nyél és a penge tompaszöget zár 

be egymással. Válla enyhén csapott, pengéje trapéz alakú, alján a sarkok félkörívesen kopottak; a jobb 

oldalon erősebben. A pengét rövid ormó erősíti. 

A késő római tábor feltárása során került elő (DK-i torony; terrazzo felett). 

MÜLLER 1982, 207, Kat. 930; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 2, Nr. 6. 

KP 3 
Tokod, Várberek 

70.634.9 és 70.635.7 (BAM)101 

H: 23,7 cm; SZ: 17,2 cm, köpű 4,7 cm; V: fok 1,7 cm, nyf. 0,8-0,9 cm; nyéllyuk: 2,9×3,2 cm 

H: 11,1 cm; SZ: 9,4 cm 

Foka vastag, négyszögletes, nyéllyuka ovális, fala igen vastag, erős. A nyél és a penge tompaszöget zár 

be egymással. Válla enyhén csapott; pengéje trapéz alakú, erősen sérült, hiányos. A pengét rövid ormó 

erősíti. 

A késő római tábor feltárása során került elő (FF ároknál, a kövezés magassága). 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 2. kép d, Adattár: 41; MÜLLER 1982, 208, Kat. 932; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 2, 

Nr. 8. 

KP 4 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 24,1 cm; SZ: 20,1 cm, fok 3,4 cm; M: fok 3,1 cm; nyéllyuk: 2,6×3,45 cm; tömeg: 1732 g 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, fala erős, lefelé enyhén nyújtott, a pengével 72°-os szöget zár 

be. Vállai eltérő mértékben csapottak. Pengéje eredetileg trapéz alakú lehetett, de kopott, végig élezett, 

sérült, egy kisebb szalag letört belőle. 

A település határában, egy Kr. u. 4. századi telep helyén elrejtett depólelet közelében, a többi tárgytól 

kissé távolabb került elő. 

MÜLLER 2012, 168, 6. kép 1. 

KP 5 (ábra nélkül) 

Szentendre, Castrum 

2007.23.161 (FM) 

H: 29 cm, köpű 7,5 cm; SZ: 20 cm, köpű 5,4 cm; V: fok 2,5 cm, nyf. 1-1,1 cm; M: fok 3,9 cm; nyéllyuk: 

3,3×3,4 cm 

Foka vastag, négyszögletes. Nyéllyuka kerek, falát íves nyúlványokkal látták el. Válla egyenes, pengéje 

trapéz alakú, jobb oldala erősebben kopott. 

                                                           
101 A két leltári szám megtévesztő lehet, feltehetőleg ugyanannak a tárgynak két töredékéről van szó. 
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A római tábor feltárása során került elő. 

KP 6 
Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM)102 

H: 24,7 cm; SZ: 21,4 cm, köpű 4,7 cm; V: fok 1,85 cm, nyf. 0,8-1 cm; tömeg: 1496 g 

Foka vastag, nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Válla egyenes, pengéje, alig 

keskenyedik, trapéz alakú, ormó nélküli, talán nádolt, pereme sérült, hiányos. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép jobb felső; MÜLLER 1982, 115, Kat. 418; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 1, Nr. 3. 

KP 7 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.75. (BM) 

H: 26,6 cm; SZ: 21,4 cm, fok 3,2 cm; M: fok 2,2 cm 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Válla egyenes, pengéje alig 

keskenyedik, trapéz alakú, sarkain lekerekített. Enyhén sérült, belső oldalán ormóval. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép jobb alsó; MÜLLER 1982, 115, Kat. 417; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 1, Nr. 2. 

KP 8 
Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 26,8 cm; SZ: 23,3 cm 

Enyhén korrodált kapa. Foka vastag, nyéllyuka kerek, falát talán íves nyúlványokkal látták el. Válla 

enyhén csapott, pengéje trapéz alakú, ormó nélküli. A vállak nem teljesen szemben futnak be a köpűbe. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a publikáció alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép bal alsó; MÜLLER 1982, 115, Kat. 419; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 1, Nr. 4. 

KP 9 
Komló, Mecsekfalui út 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: penge 21,5 cm 

Foka vaskos, négyszögletes; nyéllyuka ovális, falát alacsony, íves nyúlványokkal látták el. Válla 

egyenes; pengéje enyhén keskenyedő, trapéz alakú lehetett, hiányos. Közepén alacsony ormóval. 

A római villagazdaság feltárása során, az egyik épületen kívül, az omladékréteg alatt került elő. 

KATONA GYŐR 1994, 75, Kat. 30, 5. kép. 

KP 10 
Pécs, Cella Septichora 

7149.1 (JPM) 

H: 23 cm; SZ: 20 cm, fok 2,7 cm; M: fok 2,7 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális. Válla egyenes, pengéje trapéz alakú, sarkain lekerekített. 

Belső oldalán háromszög alakú ormóval. A használattól erősen kopott, jobb oldala hiányos. 

A templom feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 163sk, Kat. 693; FÜLEP 1984, 211, Pl. XXV, 5; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 2, Nr. 5. 

KP 11 
Pécs, Cella Septichora 

7149.2 (JPM) 

H: 26,1 cm; SZ: 23,5 cm, fok 3 cm; M: fok 2,5 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális. Válla egyenes, a penge trapéz alakú, sarkain lekerekített. 

Belső oldalán háromszög alakú ormóval. A használattól erősen kopott, a kilyukadt pengét jól láthatóan 

nádolták, javították. 

                                                           
102 A Müller R. által leltári szám nélkül bemutatott példányok közül a méretek alapján lehetett azonosítani. 
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MÜLLER 1982, 163sk, Kat. 694; FÜLEP 1984, 211, Pl. XXV, 6; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 2, Nr. 5. 

KP 12 
Pécs, Cella Septichora 

7149.3 (JPM) 

H: 26 cm; SZ: 18,8 cm, fok 4 cm; M: 3,1 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális. Válla enyhén csapott, a penge trapéz alakú. Belső oldalán 

háromszög alakú ormóval. A használattól erősen kopott. 

MÜLLER 1982, 163sk, Kat. 695; FÜLEP 1984, 211, Pl. XXV, 4; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 2, Nr. 5. 

KP 13 
Pécs (?) 

2568 (JPM) 

H: 24,2 cm; SZ: 15,3 cm 

Foka vaskos, nyújtott, négyzetes; nyéllyuka ovális, íves nyúlványokkal látták el. Válla egyenes; pengéje 

trapéz alakú, enyhén sérült, lekerekített lehetett. 

A Juhász-gyűjtemény Pécsről, illetve annak környékéről származó leleteivel került a múzeumba.  

MÜLLER 1982, 362, Kat. 1603; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 3, Nr. 12. 

KP 14 
Csabrendek 

64.932.1 (BM) 

H: 23,3 cm; Sz: 24 cm, fok 2,5 cm; M: fok 2,6 cm 

Foka vaskos, négyzetes; nyéllyuka ovális. Válla enyhén csapott; pengéje hiányos, eredetileg trapéz alakú 

lehetett. Belső oldalán rövid, erős ormó figyelhető meg. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 326, Kat. 1423. 

KP 15 
Nemesvámos, Baláca 

84.8.12 (LDM) 

H: 23 cm, köpű 7,1 cm; SZ: 18,6 cm, fok 3,6 cm; V: fok 1,8 cm, nyf. 0,7-0,8 cm; M: 2,8 cm; nyéllyuk: 

2,8×3,9 cm, tömeg: 897 g 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Válla enyhén csapott, a 

penge trapéz alakú, sarkain lekerekített, jobb sarka sérült. Közepén viszonylag erős ormóval. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 1/d szelvény, felső kevert réteg). 

KP 16 
Szólád, Sportpálya 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 20,3 cm, köpű 6,9 cm; SZ: 21,2 cm, fok 3,7 cm, köpű 4,7 cm; V: fok 2,8 cm, nyf. 0,7-0,8 cm; M: 

köpű 3,7 cm; nyéllyuk: 3,1×3,9 cm; tömeg: 1185 g 

Foka vaskos négyzetes, nyéllyuka ovális, fala vastag, enyhén kiemelkedő, íves nyúlványokkal látták el. 

Válla viszonylag széles, enyhén csapott. Pengéje trapéz alakú, sarkain lekerekített, kopott sérült. 

Közepén erős ormóval. 

Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg egy több darabból álló depólelet részeként került elő. 

KP 17 
ismeretlen lelőhely 

77.115.1 (BM) 

H: 20,1 cm, köpű 6,2 cm; SZ: 16,6 cm, fok 4,1 cm; V: nyf. 0,7-0,8 cm, fok 1,7 cm; Nyéllyuk: 2,7×3,6 

cm; tömeg: 1041 g 

Foka vastag, pereme enyhén kitüremkedett; nyéllyuka ovális, belül íves nyúlványokkal látták el. Válla 

enyhén csapott, pengéje trapéz alakú, lekerekített, sérült. A köpű és a penge láthatóan két darabból 

készült. 

MÜLLER 1982, 398, Kat. 1827; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 7, Nr. 27. 
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KP 18 
Ságvár 

78.3.251 (MNM)103 

H: 20,4 cm, köpű 5,3 cm; SZ: 21,4 cm, köpű 4,05 cm; V: nyf. 0,9 cm; nyéllyuk: 2,4×3,65 cm; tömeg: 

888 g 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális. Válla enyhén csapott; pengéje trapéz alakú, lekerekített, 

kissé aszimmetrikusra kopott. Közepén erősen kiemelkedő ormóval. 

A Müller R. által leltári szám nélkül közölt tárggyal lehet azonos, a nagyon hasonló méretek alapján. A 

belső erőd feltárása során került elő (1976/CVI árok, kevert réteg). 

MÜLLER 1982, 172, Kat. 743; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 6, Nr. 23. 

KP 19 
Ságvár 

leltári szám nélküli (MNM)104 

H: 24,4 cm; SZ: 22,8 cm, fok 4,2 cm; M: fok 3,6 cm 

Foka vaskos, négyszögletes, nyéllyuka ovális. Válla enyhén csapott, a penge enyhén keskenyedik, 

lekerekített, bal oldala kopottabb. Eredetileg trapéz alakú lehetett. A penge belső felén erős ormóval. 

A belső erőd feltárása során került elő (1976/LXXXV árok, kevert réteg). 

MÜLLER 1982, 172, Kat. 742; DÁLNOKi 2004, 6. tábla 6, Nr. 23. 

KP 20 
Ságvár 

78.3.52 (MNM)105 

H: 28,5 cm, köpű 8,7 cm; SZ: 23,8 cm; V: fok 3,5 cm, nyf. 0,9 cm; M: 3,4 cm; nyéllyuk: 3,5×3,9 cm; 

tömeg: 1567 g 

Foka vastag, négyzetes, erősen nyújtott. Nyéllyuka csaknem kerek, falát íves, enyhén kiemelkedő 

nyúlványokkal látták el. Válla csapott, a penge trapéz alakú, enyhén ívelt. Kissé aszimmetrikusan kopott. 

KP 21 
Tokod, Castrum 

74.39.26 (BAM) 

H: 26,1 cm; SZ: 19,2 cm, köpű 4,9 cm, fok 3,8 cm; V: fok 2,3 cm, nyf. 0,6-1,1 cm; nyéllyuk: 3,2×4,1 

cm; tömeg: 1519 g 

Foka vastag, négyszögletes. Nyéllyuka ovális, a fok felé kisebb kiugrással. Belső oldalán ívesen 

kiemelkedő nyélnyúlványokkal. A penge erősen keskenyedő, trapéz alakú; válla rövid csapott. Éle több 

helyen sérült, alul lekerekített, rajta ormóval. 

A késő római tábor feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 208, Kat. 931; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 2, Nr. 7. 

KP 22 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.1 (TVM) 

H: 24 cm, köpű 6,2 cm; SZ: 17,3 cm, köpű 4,1 cm; V: fok 1,8 cm, nyf. 0,75-0,8 cm; nyéllyuk 3,1×3,6 

cm; tömeg: 1265 g 

Foka vastag, négyzetes, nyéllyuka enyhén ovális. A köpű a pengével tompaszöget zár be. Válla enyhén 

csapott, sarkai lekerekítettek. Pengéje trapéz alakú, alul egyenes. Oldalainál és alsó részeinél vastag, 

nem élezett. Talán félkész termék lehet. 

Római kőépületek közelében fémkeresővel talált, feltehetőleg szétszántott depólelet részeként került 

elő. 

                                                           
103 Müller R. még leltári szám nélkül mutatta be, de a méretek alapján egyértelműen azonosítható volt. 
Feltehetőleg még a tényleges leltározás előtt látta a tárgyat, ezért nem szerepel nála ez az adat. 
104 Müller R. leltári szám nélkül közli. Az MNM agyagában nem találtam hasonló példányt, amivel esetleg 
azonosítani lehetne. 
105 Ezt a példányt a restaurálásról visszakerült tárgyak között találtam, leltári szám nem volt rajta. Feltehetőleg a 
78.3.52-es kapával azonos, amely amúgy épp nem volt a helyén. 
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LÁSZLÓ 2011, 152, 1. tábla 1. 

KP 23 
Balatonalmádi, Bauxitkutató 

65.41.17 (LDM) 

H: 28,5 (28,4) cm, köpű 5,2 cm; Sz: 14,7 cm; V: nyf. 0,4-0,45 cm, fok 1,75 cm; Nyéllyuk: 2,9×3,9 cm; 

tömeg: 756 g 

Foka vastag, négyzetes, nyéllyuka ovális, részben a pengébe süllyesztett, fala viszonylag vékony. Válla 

csapott; pengéje nyújtott, keskenyedő, trapéz alakú. 

Kora császárkori falusias település területén elrejtett depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 1982, 232, Kat. 1035; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 3, Nr. 9. 

KP 24 
ismeretlen lelőhely 

1892 

H: 28,8 cm (MGB) 

Foka vastag, négyzetes, nyéllyuka enyhén ovális. Válla enyhén csapott, pengéje, aránylag keskeny, igen 

hosszú, trapéz alakú. 

MÜLLER 1982, 398, Kat. 1826; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 4, Nr. 14. 

KP 25 
ismeretlen lelőhely 

57.181.C (MNM) 

H: 19,5 cm 

Foka vaskos, négyzetes, nyéllyuka ovális. Pengéje hiányos, válla enyhén csapott, pengéje trapéz alakú 

lehetett. Belső oldalán rövid ormó kezdeménye figyelhető meg. 

MÜLLER 1982, 398, Kat. 1825; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 4, Nr. 13. 

KP 26 
Regöly (?), Majsai bozót106 

51.1895.43 (MNM) 

H: 17,5 cm; SZ: 13,2 cm 

Foka vaskos, négyszögletes. Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Pengéje sérült, 

hiányos, eredetileg egyenes vállú, szélesebb, szögletes lehetett. A penge belső oldalán erős ormóval. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 353, Kat. 1555; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 3, Nr. 10. 

KP 27 
Keszthely, Fenékpuszta 

59.8.2 (BM) 

H: 17,6 cm; SZ: 20,7 cm; tömeg: 606 g 

Feltehetőleg kapához tartozó pengetöredék. A köpű teljesen hiányzik. Válla egyenes, a penge alig 

keskenyedik, trapéz alakú, sarkain lekerekített; enyhén hiányos. 

A belső erőd feltárása során, a 14. számú épület padlófűtésének csatornájából került elő (A/1974/002). 

MÜLLER 1982, 116, Kat. 426; SÁGI 1989, 273; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 5, Nr. 19; RUPNIK 2013, 444, 

2040/2, Taf. 2,1. 

KP 28 
Keszthely Fenékpuszta (BM) 

75.49.12 

SZ: 14,5 cm 

Korrodált, trapéz alakú pengetöredék. 

A belső erőd feltárása során került elő. Pontos kontextusa bizonytalan. 

                                                           
106 A lelőhely azonosítása kérdéses, a leltárkönyvben a tényleges település neve nem szerepel. A Majsai bozót 
nevű területet Regöly közelében találtam, talán itt kerülhetett elő ez a példány. 
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KP 29 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 24,2 cm; SZ: 20,7 cm, fok 3,9 cm; V: penge 2,2 cm; M: fok 3,4 cm; nyéllyuk: 2,5×3,7 cm; tömeg: 

1707 g 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, fala erős, lefelé enyhén nyújtott, a pengével 70°-os szöget zár 

be. Vállai eltérő mértékben csapottak. Pengéje enyhén keskenyedő, félköríves, végig élezett, kissé sérült. 

A település határában, egy Kr. u. 4. századi telep helyén elrejtett depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 2012, 168, 5. kép 1. 

KP 30 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 21,6 cm; SZ: 22,6 cm, fok 4,5 cm; M: fok 3,6 cm 

Foka vastag, négyszögletes, nyéllyuka ovális; a köpű alig emelkedik a váll vonala fölé. Válla csapott; 

pengéje erősen keskenyedő, lekerekített, belső oldalán erős ormóval. 

A római település feltárása során került elő (195/840. 5. ásónyom). 

MÜLLER 1982, 197, Kat. 848; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 6, Nr. 24. 

KP 31 
Eisenstadt, Gölbesacker (?)107 

4698 (LMB) 

H: 22,9 cm; SZ: 21 (20,8) cm 

Köpűje hiányzik. Válla enyhén csapott, pengéje háromszög alakú, lekerekített; külső oldalán nádolt, 

belső oldalán rövid, enyhe ormóval látták el. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

KUBITSCHEK 1926, 117, 80. kép; B. THOMAS 1964, 148, 79. kép; MÜLLER 1982, 70, Kat. 200; 

POHANKA 1986, 347, Kat. 53, Taf. 13. 

KP 32 
ismeretlen lelőhely 

77.116.1 (BM) 

H: 22,4 cm; SZ: 20,8 cm 

Erősen hiányos példány. Köpűjének csak a tompaszögben megtört csonkja maradt meg. Válla alig 

csapott; pengéje széles, eredetileg félköríves lehetett, belső oldalán enyhe ormó kezdeménnyel. 

MÜLLER 1982, 397, Kat. 1820; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 8, Nr. 33. 

KP 33 
Keszthely Fenékpuszta 

56.66.321 (BM) 

H: 24,6 cm; SZ: 21,2 cm, fok 3,6 cm; M: fok 3,2 cm 

Foka vastag, négyszögletes, nyéllyuka enyhén ovális. A köpű és a penge külön darabból készült. Válla 

csaknem egyenes; pengéje keskenyedő, lekerekített, hiányos. Belső oldalán ormó, a külsőn nádolás 

nyomai láthatóak. 

A belső erőd feltárása során került elő. Pontos kontextusa bizonytalan. Elveszett, csak a publikációk 

alapján határozható meg. 

MÜLLER 1982, 116, Kat. 425; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 5, Nr. 18. 

KP 34 
Müllendorf 

4699 (LMB) 

H: 24,2 cm; SZ: 18 cm; M: köpű 3,9 cm 

Foka vastag, négyzetes, nyéllyuka ovális. Válla enyhén csapott; pengéje hiányos, eredetileg félköríves 

lehetett. Rajta rövid ormó található. 

                                                           
107 B. Thomas E. a villa leletei között említi, de az eredete teljesen bizonytalan, ezért lényegében szórványnak 

kell tekinteni. 
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Feltehetőleg a Wolf S. által 1902-1904 között feltárt római kori telep leletei közzé tartozik. 

POHANKA 1986, 347, Nr. 54, Taf. 13; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 8, Nr. 31. 

KP 35 
Őcsény, Soványtelek 

95.16.16 (PVM) 

H: 23 cm, köpű 6 cm; SZ: 21 cm, köpű 6,4 cm; nyéllyuk: 2,6×3,6 cm 

Erősen korrodált példány. Foka sérült, vastag, talán négyszögletes lehetett. Nyéllyuka ovális. Válla 

enyhén csapott, a penge enyhén keskenyedő, lekerekített, közepén erősebb ormóval. 

A késő római őrtorony feltárása során, a 2. számú szemétgödör betöltéséből került elő. 

V. PÉTERFI 1999, 173, IX. tábla 1. 

KP 36 
Örvényes, Hosszú-rétek 

59.7.55 (LDM) 

H: 23,1 (23,5) cm; SZ: 15,8 (16,7) cm, fok 5,1 cm; V: fok 2,45 cm, nyf. 0,8-1,2 cm; M: fok 3,3 (3,5) 

cm; tömeg: 1076 g 

Foka vastag, négyzetes; az ovális nyéllyukat tágítással alakították ki. Falát íves nyúlványokkal látták el. 

Válla csaknem egyenes. A penge bal oldala kopottabb, enyhén keskenyedő, lekerekített; középen a 

legvastagabb, külső oldalán többrétegű, vsz. javított. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (sötétszürke réteg a humusz alatt, -65 cm). 

MÜLLER 1982, 162, Kat. 685; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 6, Nr. 22. 

KP 37 
Keszthely, Fenékpuszta 

60.3.40 (BM) 

H: 21 cm; SZ: 16,5 cm, fok 2,8 cm; M: fok 2,6 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális. Válla enyhén csapott, sérült; pengéje alig keskenyedik, 

lekerekített. Éle sérült. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a publikáció alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép, bal felső; MÜLLER 1982, 114, Kat. 415; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 1, Nr. 1. 

KP 38 
Keszthely Fenékpuszta 

58.20.106 (BM) 

H: 22,5 cm; SZ: 16 cm, fok 3,5 cm; M: fok 2,3 cm 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális. Válla csapott, a penge alig keskenyedik, lekerekített, kopott. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép, középen az ásó alatt; MÜLLER 1982, 114, Kat. 416; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 

5, Nr. 17. 

KP 39 
Keszthely Fenékpuszta 

72.231.39 (BM) 

H: 24 cm; SZ: 22,5 cm 

Foka vaskos, négyzetes, nyéllyuka ovális, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Vállai 

egyenesek; pengéje lekerekített, hiányos. Belső oldalán erősen kiemelkedő ormóval. 

A belső erőd feltárása során került elő (E/1972/005). A kutatás időpontjában nem volt meg a 

gyűjteményben, feltehetőleg elveszett. 

SÁGI 1989, 273, Abb. 19,5; RUPNIK 2013, 464, 2817/1, Taf. 18,2. 

KP 40 
Bad Deutsch-Altenburg 

18162 (MC) 

H: 26,9 (26) cm; SZ: 23 cm; M: köpű 3,4 cm 

Nyéllyuka lekerekített négyszög alakú, foka vastag, négyzetes. Válla enyhén csapott; pengéje erősen 

keskenyedő, lekerekített. Éle enyhén sérült. 
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A canabae területéről, pontosabban nem meghatározható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 347, Nr. 55, Taf. 13; KAT. CARNUNTUM 1992, 228, Nr. 22. 

KP 41 (ábra nélkül) 

Tokorcs 

92.3.7 (SM) 

H: 23 cm; SZ: váll 20 cm 

Foka aránylag vékony, négyzetes; nyéllyuka lekerekített téglalap alakú. Válla egyenes, sérült; pengéje 

lekerekített, kissé aszimmetrikusra kopott. 

A kincslelet közeléből, felszíni leletgyűjtés során került elő. 

BÍRÓ/MEDGYES/TORBÁGYI 1998; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 7, Nr. 29.108 

KP 42 
Regöly (?), Majsai bozót 

51.1895.42 (MNM) 

H: 21 cm; SZ: 11,6 cm 

Foka vaskos, négyszögletes. Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Válla csapott; pengéje 

sérült, hiányos, nyújtott, félköríves lehetett. A penge belső oldalán erős ormóval. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 353, Kat. 1554; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 7, Nr. 26. 

KP 43 
ismeretlen lelőhely 

77.114.1 (BM) 

H: 24,1 cm, köpű 9,25 cm; SZ: 17,2 cm, V: nyf. 0,6-0,7 cm, fok 3,3 cm; M: 5,5 cm; nyéllyuk: 3,1×4,3; 

tömeg: 1041 g 

Foka vastag, nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Válla egyenes, sarkai sérültek; pengéje 

félköríves, sérült, hiányos. A köpű és a penge két külön darabból készült. 

MÜLLER 1982, 398, Kat. 1828; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 7, Nr. 28. 

KP 44 
Lábatlan 

D. 61.30.2 (BAM) 

H: 26,8 cm; SZ: 16,5 cm, fok 2,4 cm; M: fok 2 cm 

Foka igen vastag, négyzetes. Nyéllyuka ovális, falát talán íves nyúlványokkal látták el. Válla erősen 

csapott; pengéje sérült, enyhén keskenyedő, lekerekített, éle sérült. 

A Duna medrének kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, 333, Kat. 1446; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 7, Nr. 25. 

KP 45 
Alsóhetény (MNM) 

90.1.41 

H: 18,7 cm, köpű 6,15 cm; SZ: penge 17,1 cm, köpű 4,6 cm; V: nyf. 0,7 cm; nyéllyuk: 3,25×4,6 cm; 

tömeg: 948 g 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el; foka vastag, négyzetes. Válla csapott, pengéje 

félköríves, jobbkezes használatnak megfelelően kopott. Jól láthatóan külön darabból készült, rajta rövid, 

enyhe ormóval. 

A belső erőd feltárása során került elő (XXXV. árok, felszíni lelet). 

KP 46 
Keszthely, Fenékpuszta 

72.181.80 (BM)109 

                                                           
108 Dálnoki O. a leltári számot pontatlanul átírva közölte. 
109 Müller R. 72.165.14-es leltári számon közölte, de a méretek alapján biztosan erről a kapáról van szó. Az általa 
megadott leltári számon a leltárkönyvben kerámia szerepel, ezért feltehetőleg elírás történt. 
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H: 17,4 cm, köpű 6,8 cm; SZ: 16,1 cm, köpű 4,3 cm; V: fok 1,4 cm, nyf. 0,4-0,7 cm; nyéllyuk: 3,2×4 

cm; tömeg: 931 g 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, lefelé enyhén nyújtott. Válla enyhén csapott, egyik oldalán 

hiányos. Pengéje kisméretű, erősen kopott, félköríves. Feltehetőleg nádolt, javított. 

A belső erőd feltárása során, az egyik gabonás verem betöltéséből került elő (B/1971/033). 

MÜLLER 1978, 26, Abb. 10, 22; MÜLLER 1982, 116, Kat. 427; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 5, Nr. 20; RUPNIK 

2013, 447, 2074/31, Taf. 26, 7. 

KP 47 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.144.13 (JPM) 

H: 25,5 cm, köpű 5,5 cm; SZ: 22 cm, köpű 3,8 cm; V: 0,2-0,6 cm 

Köpűje széles, hozzá enyhén ívelt, lekerekített penge csatlakozik. Pontosan nem meghatározható, mert 

kép nem, csak a publikáció leírása áll rendelkezésre. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (5. helyiség, 0-50 cm, déli oldal, közel a W27-es falhoz). 

SZ. BURGER 1985-86, 111, Cat. VI, Nr. 359. 

KP 48 
Balatonalmádi, Bauxitkutató 

65.41.18 (LDM) 

H: 24,8 (24,6) cm; köpű 7 cm; SZ: 15,5 (15,4) cm; V: nyf. 0,4-0,45 cm, fok 2,25 cm; Nyéllyuk: 3×4 cm; 

tömeg: 1156 g 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, falát enyhén kiemelkedő, íves nyúlványokkal látták el. Válla 

csapott, a penge külön darabból készült, emellett nádolt is. Enyhén hegyesedő, lekerekített forma. Éle 

sérült. 

Kora császárkori falusias település területén elrejtett depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 1982, 232, Kat. 1036; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 8, Nr. 32. 

KP 49 
ismeretlen lelőhely 

77.117.1 (BM) 

H: 23,8 cm, köpű 9,9 cm; SZ: 17,8 cm, fok 3,3 cm; V: nyf. 0,5-0,6 cm; nyéllyuk: 2,55×3,7 cm; tömeg 

964 g 

Foka vastag, téglalap alakú, rövid fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, íves nyúlványok látták el, a 

pengéhez lapított, négyzetes átmetszetű nyakban, tompaszögben megtörve csatlakozik. Válla csapott, 

pengéje háromszögletes, jobb oldala kopottabb, enyhe ormóval. Éle sérült. 

MÜLLER 1982, 397, Kat. 1821. 

KP 50 
Keszthely, Városi temető 

62.28.11 (MNM) 

H: 22 cm; SZ: 11,4 cm, fok 3,5 cm; V: nyf. 0,6 cm, fok 1,5 cm; M: köpű 4,3 cm; nyéllyuk 2,8×3,8 cm; 

tömeg: 679 g 

Foka vastag, négyszögletes, rövid fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el; 

a pengéhez hosszabb, tompaszögben megtört nyakkal csatlakozik. Válla csapott, pengéje rövid, 

lekerekített, közepén ormóval. 

Lipp V. ásatása során az egyik sírból kerülhetett elő. Bizonytalan eredetű és keltezésű példány. 

LIPP 1884, 17. és 25. kép; HAMPEL 1905, I. 103 és 170. kép, III. 146. tábla 6; MÜLLER 1982, 127, Kat. 

482. 

KP 51 
Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.1204 (FM) 

H: 24 cm; Sz: 14,5 cm 

Erősen korrodált, sérült példány. Nyéllyuka ovális, fala viszonylag vastag; enyhén íves nyúlványokkal 

látták el. Válla enyhén csapott, pengéje sérült, hiányos, talán keskenyedő, lekerekített forma lehetett. 

Római kori falusias telep feltárása során került elő. 
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RUPNIK 2012, 553, 2. kép 7. 

KP 52 
ismeretlen lelőhely 

55.1.36 (MNM)110 

H: 20,3 cm; SZ: 12,1 cm, köpű 4,55 cm; Nyéllyuk: 3,3×3,7 cm; tömeg: 469 g 

Foka vastag, négyzetes, nyéllyuka kerek, enyhén kiszélesedik. Válla enyhén csapott, pengéje sérült, 

talán lekerekített háromszög alakú lehetett. A köpű és a penge enyhe szöget zárnak be egymással. 

KP 53 
ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (MM)111 

H: 20,7 cm; SZ: 11,5 cm, köpű 4,5 cm; V: nyf. 1 cm, fok 1,6 cm; nyéllyuk: 2,8×3,4 cm 

Foka vastag, négyzetes, fala lefelé ívesen nyújtott. Nyéllyuka enyhén tojásdad. Válla csapott; pengéje 

hiányos, eredeti formája bizonytalan. A kiállításhoz felnyelezték, ezért korlátozottan dokumentálható. 

KP 54 
Rusovce, Bergl 

leltári szám nélküli 

H: 13 cm; SZ: 15,5 cm; D: nyéllyuk 3 cm 

Erősen korrodált, hiányos példány. Foka vaskos, négyszögletes, nyéllyuka ovális, fala vastag. Válla 

csaknem egyenes, esetleg enyhén csapott lehetett; pengéje erősen hiányos, formája bizonytalan. 

A római tábor feltárása során került elő. 

KRASKOVSKÁ 1988, 134, Obr. 2, 2. 

KP 55 
Leányfalu, Őrtorony 

53.1.213 (FM) 

H: 17,2 cm; SZ: 7,4 cm, köpű 4,2 cm; V: penge 0,65 cm 

Vaskapa csekély töredéke. A köpűnek csak rövid, vékony csonkja maradt meg. Pengéje erősen hiányos, 

formája bizonytalan, közepén ormószerűen megvastagodik. 

A késő római őrtorony feltárása során került elő, de a pontos kontextusa nem meghatározható. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 155, 2. kép f, Adattár: 22; MÜLLER 1982, 133, Kat. 505; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 

19, Nr. 94. 

KP 56 
Leányfalu, Őrtorony 

53.1.223 (FM) 

H: 19,6 cm; SZ: 11,5 cm; nyéllyuk: 3×3,9 cm 

A köpűt tágítással alakították ki, alig emelkedik a penge fölé, így a nyéllyuk fele a váll vonala alá esik. 

Pengéje töredékes, formája pontosan nem állapítható meg. 

A késő római őrtorony feltárása során került elő, de a pontos kontextusa nem meghatározható. A kutatás 

időpontjában nem volt meg a gyűjteményben, feltehetőleg elveszett. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 2. kép e, Adattár 23; MÜLLER 1982, 133, Kat. 506; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 19, 

Nr. 95. 

KP 57 
ismeretlen lelőhely 

55.1.36 (MNM) 

H: 22,1 cm; SZ: 18,2 cm, nyak 1,2-2,25 cm; V: nyak 1,4-1,6 cm; tömeg: 917 g 

                                                           
110 A tárgyon szereplő leltári szám egy másik kapán is szerepel, amelyet Müller R. is közölt (MÜLLER 1982, 392, Kat. 
1759). Ez a példány viszont nem azonosítható az általa bemutatottak egyikével sem. Elméletileg szerepelhet 
ugyanazon a számon két szerszám, ugyanakkor az is lehet, hogy pontatlanul került felfestésre a szám. 
111 A Mezőgazdasági Múzeumban nincs biztos adat a tárgy eredetéről. Az állandó kiállítás tárgyai közül néhány a 
Nemzeti Múzeumból került át, továbbá a BTM nyilvántartása szerint onnan is kerültek át tárgyak. Pontos eredete 
jelenleg nem állapítható meg. 
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Válla lekerekített, ívelt élű pengéje töredékes, belső oldalának középvonalában erős ormó található. A 

pengéhez hosszú, négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik, amely kétszeresen ívelten hajlított, törött, 

eredetileg köpűs végződésű lehetett. 

MÜLLER 1982, 392, Kat. 1759; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 4, Nr. 16. 

KP 58 (ábra nélkül) 

Nagyberki, Szalacska 

64.973.1 (RRM) 

H: 10,5 cm; SZ: 7 cm, fok 2,8 cm; M: fok 2,3 cm 

Töredékes darab. Az ovális köpű mögött vaskos fok van. Jellegzetes római kori megoldás. A csapott 

váll erősen elvékonyodik. A pengét külön darabból készíthették. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

DARNAY 1906, 423, 20. kép; HUNYADY 1944, 126; MÜLLER 1982, 150, Kat. 624.112 

KP 59 
Balatonboglár, Berekre-dűlő 

IV/14 (RRM) 

H: 13,8 cm; SZ: penge 3,35 cm, köpű 3,55 cm; V: kf. 0,7 cm; tömeg: 169 g 

Erősen korrodált, kisméretű, eredetileg nyitott köpűs példány. Köpűje ovális, fala vastag; pengéje 

lapátszerű, kihegyesedő, viszonylag vastag. 

Bennszülött falusias település egyik gödrének betöltéséből került elő. 

KP 60 
Budapest, Keled utca 

2012.7.3 (BTM) 

H: 21,8 cm; SZ: 14,3 cm, köpű 4,95 cm, fok 4,5 cm; V: fok 3,3 cm, nyf. 1-1,35 cm; M: 3,9 cm; nyéllyuk: 

2,6×3,3 cm; tömeg: 1385 g 

Foka vastag, négyszögletes, pereme a használattól enyhén kitüremkedett. Nyéllyuka ovális, lekerekített, 

a szerszám középtengelyéhez képest kissé balra eltolt; falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. 

Pengéje lefelé ívelt, kiszélesedő, a nyaknál megtört. Éle enyhén íves. 

Aquincum polgárvárosától nyugatra fekvő épületben elrejtett depólelet részeként került elő. 

RUPNIK 2013c, 34, 2. kép 3. 

KP 61 
Budapest, Keled utca 

2012.7.4 (BTM) 

H: 22,5 cm; SZ: 15,4 cm, köpű 4,7 cm, fok 3,8 cm; V: fok 3 cm, nyf. 1-1,35 cm; M: 3,35 cm; nyéllyuk: 

2,45×3,4 cm; tömeg: 1432 g 

Foka vastag, négyszögletes. Nyéllyuka ovális, a szerszám középtengelyéhez képest a nyéllyuk és a fok 

kissé balra eltolt. Falát alacsony, íves nyúlványokkal látták el. Pengéje lefelé enyhén ívelt, letört; kissé 

domború metszetű. Erősen kiszélesedik, éle egyenes. 

RUPNIK 2013c, 34skk, 2. kép 2. 

KP 62 
Budapest 

53559 (BTM) 

H: 25 cm; Sz: 15,1 cm 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális Pengéje egyenletesen szélesedik ki, éle a kopás miatt enyhén 

ívelt, sérült. 

Aquincum területéről, pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. Elveszett, csak a publikációk 

alapján meghatározható. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 3. kép b, 11. kép, Adattár: 29; MÜLLER 1982, 44, Kat. 69; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 

13, Nr. 55. 

                                                           
112 Hunyady I. említette meg az eszközt, de képet nem közölt, az általa hivatkozott helyen Darnay K. egy kalapács 
ábráját hozta. Ezért pontosan nem lehet tudni, hogy milyen kapáról van szó. 
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KP 63 
Keszthely Fenékpuszta 

58.21.65 (BM) 

H: 20,7 cm, köpű 7 cm; SZ: 12,7 cm, fok 3,9 cm; V: fok 2,3 cm, nyf. 0,5-0,7 cm; tömeg: 856 g 

Köpűje vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, enyhén íves nyúlványokkal látták el. A pengéhez vékony 

nyakkal kapcsolódik, amely külön darabból készült. Pengéje erősen kiszélesedik, éle íves, nádolt. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

MÜLLER 1982, 115, Kat. 421; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 14, Nr. 57. 

KP 64 
Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 25,8 cm; SZ: 15,5 cm 

Köpűje vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális. A pengéhez vékony nyakkal kapcsolódik. Pengéje erősen 

kiszélesedik, éle enyhén íves. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a publikációk alapján meghatározható. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép középtől balra az ásó alatt; MÜLLER 1982, 115, Kat. 420; DÁLNOKI 2004, 

6. tábla 1, Nr. 4. 

KP 65 
Eszteregnye, Ojtó-dűlő 

0710.32.32 (GM) 

H: 23 cm; SZ: 14,9 cm, fok 3,55 cm; V: fok 2,1 cm, nyf. 0,7-0,85 cm; M: 3,8 cm; nyéllyuk: 2,6×3,8 cm; 

tömeg: 1044 g 

Foka vastag, négyzetes, nyéllyuka ovális, falai vastagok. A nyakrész aszimmetrikus, itt talán javították. 

Pengéje erősen, egyenletesen kiszélesedik, enyhén lefelé ívelt, deformált, a külső oldalán élezték. Éle 

ívelt, kissé sérült. 

Késő római falusias település feltárása során került elő. 

BASTICZ 2008, 177, 3. kép 2. 

KP 66 
ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (NMSR) 

H: 22,4 cm 

Foka vaskos, négyzetes; nyéllyuka ovális. Pengéje egyenletesen, ívesen, erősen szélesedik ki. Éle 

félköríves, pengéje nádolt. 

MÜLLER 1982, 396, Kat. 1806; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 18, Nr. 86. 

KP 67 
Zalaszentmihály 

68.25.1 (BM) 

H: 26,1 cm; SZ: 12,8 cm, fok 4,1 cm; M: fok 3,2 cm 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális. Pengéje külön darabból készült, nádolt; a köpűhöz rövid 

nyakkal csatlakozik, egyenletesen kiszélesedik. Éle sérült, enyhén ívelt. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 387, Kat. 1707; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 17, Nr. 84. 

KP 68 (ábra nélkül) 

Zalaszentmihály 

68.25.2 (BM) 

H: 26,4 cm; SZ: fok 2,9 cm; M: fok 2,2 cm 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális. Pengéje külön darabból készült, nádolt; a köpűhöz rövid 

nyakkal csatlakozik, egyenletesen kiszélesedik. Éle sérült, enyhén ívelt. 

MÜLLER 1982, 387, Kat. 1708; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 18, Nr. 85. 

KP 69 
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Somogyszob, Kácsmóna 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 20,7 cm; SZ: penge 10,4 cm, nyél 4,25 cm, fok 3,8 cm; V: fok 2,4 cm, kf. 0,6-0,7 cm; M: nyél 4,2 

cm; tömeg: 914 g 

Restaurálatlan példány. Foka vastag, négyzetes, nyéllyuka talán ovális lehet. Pengéje egyenletesen, kis 

mértékben lefelé ívelt, kiszélesedő; sarkain kopott, hiányos; a nyéllel kb. 70°-os szöget zár be. Éle sérült, 

egyenes lehetett. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

KP 70 
ismeretlen lelőhely 

263 (MGB) 

H: 28,7 cm; SZ: 10,9 cm 

Foka vaskos, négyszögletes; nyéllyuka kerek, falát alacsony, íves nyúlványokkal látták el. Pengéje 

egyenletesen szélesedik ki, lefelé alig ívelt. Éle sérült, egyenes lehetett. 

MÜLLER 1982, 396, Kat. 1805; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 17, Nr. 82. 

KP 71 
Dunaújváros 

2688 (SZIKM) 

H: 20,5 cm; SZ: 9,5 cm 

Foka vaskos, négyzetes, nyéllyuka csaknem kerek. Pengéje rövid nyak után egyenletesen kiszélesedik, 

sérült, hiányos. 

A római lelőhely területéről került elő, de a pontosabb lelőhely nem meghatározható. 

MÜLLER 1982, 341, Kat. 1494; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 16, Nr. 80. 

KP 72 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3005 (SM) 

H: 15,8 cm; SZ: 4,75 cm, köpű 3,15 cm, fok 2,8 cm; V: fok 1,05 cm, nyf. 0,65-0,8 cm; nyéllyuk: 

1,75×3,3 cm113 

Foka négyzetes, vastag; nyéllyuka ovális, fala vastag, íves nyúlványokkal látták el. Pengéje enyhén 

kiszélesedő és lefelé ívelt. Sarkai ívesen lekoptak, éle talán egyenes lehetett. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

KP 73 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 15,7 cm; SZ: penge 5,4 cm, fok 5,1 cm 

Foka vastag, négyzetes, a használattól berepedt. Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. 

Pengéje lefelé megtört, egyenletesen kiszélesedő, törött, erősen hiányos. 

Felszíni leletgyűjtés során, nagyobb területen elszórtan számos egyéb vastárggyal együtt került elő. 

LANG et al. 2010, 70, Taf. 11, Abb. 39. 

KP 74 
Wartmannstetten, I 

Leltári szám nélküli 

H: 19,5 cm; SZ: 7,5 cm 

Foka vastag, négyzetes. Nyéllyuka ovális, falát kopott, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. 

Pengéje lefelé megtört, egyenletesen kiszélesedő. Éle sérült, nem azonosítható.  

LANG et al. 2010, 70, Taf. 11, Abb. 38. 

KP 75 
Wartmannstetten, I 

Leltári szám nélküli 

                                                           
113 Korlátozottan volt dokumentálható, mert az állandó kiállítás vitrinjéből nem lehetett kiemelni. 
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H: 22,4 cm; SZ: 5,9 cm 

Foka vastag, négyzetes. Nyéllyuka ovális, falát lefelé, ívesen kiemelkedő nyúlványokkal látták el. 

Pengéje egyenletesen, közepesen lefelé ívelt, kiszélesedő. Éle sérült, enyhén íves lehetett. 

LANG et al. 2010, 70, Taf. 11, Abb. 37. 

KP 76 
Budapest 

54457 (BTM) 

H: 20,6 cm; SZ: penge 3,55 cm, fok 5 cm; V: nyf. 0,5-0,7 cm; M: fok 3,2 cm; nyéllyuk 3,5×3,9 cm; 

tömeg 1136 g 

Javított, másodlagosan átalakított szerszám. Foka vastag, négyzetes, ovális nyéllyuka körül alacsony, 

íves nyúlványokkal. Eredeti pengéje letörött, utólag egy keskeny, enyhén lefelé ívelt, igen vastag pengét 

kovácsoltak hozzá. Éle egyenes, csorbult. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

 

KP 77 
Dorog, Hosszú-rétek 

2005.18.40 (BAM) 

H: 20,1 cm; SZ: penge 5,25 cm, nyél 4 cm, fok 3,7 cm; V: fok 1,7 cm, kf. 0,6-0,75 cm; M: nyél 3,6 cm; 

nyly.: 2,9×3,6 cm; tömeg: 687 g 

Foka rövid, vastag, négyszögletes munkafelületben végződik. Nyéllyuka tojás alakú, falát alacsony, íves 

nyélnyúlványokkal látták el. Pengéje vastag, enyhén lefelé megtört, az él előtt kiszélesedik; a nyéllel 

kb. 75°-os szöget zár be. Éle félköríves, kissé kopott. 

Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Pontos előkerülési körülményei bizonytalanok. 

KP 78 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.47 (BM) 

H: 21,5 cm; SZ: penge 7,6 cm, nyél 4,4 cm, fok 3,6 cm; V: fok 2,6 cm, kf. 0,8-0,9 cm; M: nyél 4,6 cm; 

nyly.: 2,7×3,55 cm; tömeg: 958 g 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális, alul íves nyúlványokkal látták el. Pengéje a végén erősen 

kiszélesedik, lefelé enyhén ívelt, hiányos; a nyéllel kb. 75°-os szöget zár be. Éle sérült, enyhén ívelt 

lehetett. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép, balra középen; MÜLLER 1982, 115, Kat. 422; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 14, 

Nr. 58. 

KP 79 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.38.13 (BM) 

H: 19,2 cm; SZ: penge 7,5 cm, nyél 3,7 cm, fok, 3,5 cm; V: fok 1 cm, kf. 0,85-1 cm; M: nyél 4 cm; 

nyly.: 1,9×3,8 cm; tömeg: 707 g 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka lekerekített téglalap alakú, szabálytalanul helyezkedik el; falát 

alul alig kiemelkedő, íves nyúlványokkal látták el. Pengéje enyhén ívelt, végénél erősen kiszélesedik, a 

nyéllel kb. 72°-os szöget zár be; éle íves, sérült. 

A belső erőd feltárása során, az egyik gabonás verem betöltéséből került elő (E/1959/029). 

RUPNIK 2014, 200, Ktnr. 25, Taf. 4, 1. 

KP 80 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.46.13 (BM) 

H: 21,9 cm; SZ: penge 8,15 cm, nyél 4,1 cm, fok 3,7 cm; V: fok 1,65 cm, kf. 0,5-0,6 cm; M: nyél 4,1 

cm; nyly.: 3×4,05 cm; tömeg: 831 g 

Foka vastag, négyzetes; nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Pengéje egyenletesen 

szélesedik ki, enyhén lefelé ívelt, nádolt lehetett; a nyéllel kb. 68°-os szöget zár be. Éle erősen sérült, 

enyhén íves. 
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A belső erőd feltárása során, 18. épületen belül, égett, törmelékes rétegből került elő (G/1973/011). 

RUPNIK 2014, 200, Ktnr. 27, Taf. 4, 4. 

KP 81 
Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 22,3 cm, él 8,5 cm; SZ: 7,4 cm, fok 3,5 cm; M: fok 3,6 cm 

Foka vastag négyzetes, rövid fokszárnyakkal. Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. 

Pengéje csak kismértékben szélesedik ki, lefelé alig ívelt. Éle sérült, enyhén íves. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép középen jobbra, a köpűs kasza alatt; MÜLLER 1982, 115-6, Kat. 423; 

DÁLNOKI 2004, 6. tábla 14, Nr. 59. 

KP 82 
Dunameder 

58.7.1.1 (IM) 

H: 20,1 cm; SZ: 9 cm, köpű 4,6 cm, fok 2,8 cm; V: fok 1,65 cm; M: fok 2,55 cm, köpű 5,55 cm; nyéllyuk: 

3,6×3,7 cm; tömeg: 846 g 

Foka vastag, pereme kitüremkedett, négyszögletes ütőfelületben végződik. Nyéllyuka csaknem kerek, 

falát ívesen kiemelkedő nyúlványokkal látták el. Pengéje vastag, erősen kiszélesedik, feltehetőleg utólag 

javították, nádolták. Éle sérült, íves lehetett. 

A Duna medrének kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, Kat. 1481; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 16, Nr. 79. 

KP 83 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM)114 

H: 14,9 cm; SZ: 6 cm 

Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális, fala lefelé enyhén nyújtott. Pengéje egyenletesen 

kiszélesedő, sérült, erősen hiányos. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép jobb alsó sarok felett; MÜLLER 1982, 116, Kat. 424; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 

15, Nr. 61. 

KP 84 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.126.1 (JPM) 

H: 20,7 cm; SZ: 7,5 cm, fok 4,5 cm; V: 0,3-3 cm; D: nyéllyuk 4,3 cm 

Nyéllyuka ovális, pengéje lekerekített. Nehezen meghatározható, csak a publikáció rövid leírása jelent 

támpontot. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (XIII blokk, udvar É-i része, 0-50 cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 122, Cat. VI, Nr. 360. 

KP 85 (ábra nélkül) 

Vinkovci 

2035 (NMC) 

H: 14,1 cm; SZ: 5,1 cm, fok 2,3 cm; M: fok 1,9 cm 

Foka vaskos, négyszögletes. Pengéje egyenletesen szélesedik az él felé, erősen lefelé ívelt, a belső 

oldalán alul nádolt. 

A római városból, vagy annak környékéről került elő. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

MÜLLER 1982, 383, Kat. 1694; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 17, Nr. 83. 

KP 86 (ábra nélkül) 

                                                           
114 Dálnoki O. a 6335-ös leltári számú példánnyal azonosította. 
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Tác, Fövenypuszta 

60.358.3 (SZIKM) 

H: 13,7 cm; SZ: 6,4 cm 

A hagyományostól eltérő formájú példány. Köpűje nem végződik vaskos fokban, a nagyméretű nyéllyuk 

hosszúkás, lekerekített. Pengéje alig kiszélesedő, rövid, enyhén lefelé ívelt. 

A római település feltárása során került elő. 

DÁLNOKI 2004, 6. tábla 14, Nr. 60. 

KP 87 
Gy.firátót, Pogánytelek 

55.241.10 (LDM) 

H: 19,2 cm; SZ: 5,4 cm, köpű 4,55 cm; V: nyf. 0,35-0,4 cm; M: 5,15 cm; Nyéllyuk 2,8×3,6 cm; tömeg: 

438 g 

Fokát a nyéllyuk falának megnyújtásával és fülszerű összekovácsolásával alakították ki. Nyéllyuke D 

alakú, lefelé nyújtott. Pengéje enyhén lefelé ívelt, kiszélesedő. Éle sérült, sarkai kopottak, eredetileg 

egyenes lehetett. A pengén nádolás nyomai figyelhetőek meg. 

A római villagazdaság, Rhé Gy. által végzett feltárása során, a II. épületéből került elő. 

RHÉ 1906, 13. kép; B. THOMAS 1964, XIV. tábla; MÜLLER 1982, 86, Kat. 263; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 

13, Nr. 56. 

KP 88 
Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM)115 

H: 19,6 cm; SZ: penge 4,1 cm, köpű 4,4 cm; V: fok 1,1 cm, nyf. 0,5-0,6 cm; tömeg: 527 g 

Fokát a nyéllyuk falának megnyújtásával és fülszerű összekovácsolásával alakították ki. Nyéllyuka 

kerek, kiszélesedő. Pengéje lefelé enyhén ívelt, kismértékben kiszélesedő, felülről aszimmetrikusra 

élezett, íves élű. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

RUPNIK 2014, 201, Ktnr. 29, Taf. 4, 6. 

KP 89 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.28 (BM) 

H: 19,4 cm; SZ: penge 4,9 cm, nyél 3,7 cm, fok 0,6 cm; V: fok 2,4 cm, kf. 0,3 cm; M: nyél 3,6 cm; 

nyly.: 2,9×3,5 cm 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és fülszerű összekovácsolásával alakították ki. Nyéllyuk ovális, két 

végén kiugrással. Pengéje lefelé ívelt, egyenletesen, enyhén szélesedik ki, nádolt; a nyéllel kb. 75°-os 

szöget zár be. Éle sérült, félköríves. 

KP 90 
Nagyberki, Szalacska 

51.6.3 (RRM) 

H: 21,6 cm; SZ: 5,6 cm, köpű 5,9 cm; V: fok 0,85 cm, nyf. 0,3-0,4 cm; M: 5 cm; nyéllyuk: 3,7×5,35 

cm; tömeg: 529 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és fülszerű összekovácsolásával alakították ki. Nyéllyuk kissé lapított, 

ovális, a penge felé kisebb kiugrással; fala sérült, lefelé nyújtott. Pengéje sérült, deformált enyhén felfelé 

hajlik, nádolt. Éle ívelt, töredezett, csorbult. A köpű körül a megmunkálás nyomai jól láthatóak. 

A Sági K. által az 1931-ben talált kincslelet közelében végzett kutatása során került elő. 

MÜLLER 1982, 149, Kat. 623; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 15, Nr. 62. 

KP 91 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.2 (WMM) 

H: 28 (29) cm; SZ: 8,55 cm, köpű 4,6 cm; V: nyak 0,5 cm; M: 6,3 cm; nyéllyuk: 3,4×3,9 cm; tömeg: 

728 g 

                                                           
115 Egyetlen másik leltári szám nélküli példánnyal sem azonosítható. 



321 
 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és fülszerű összekovácsolásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, a fok 

felé enyhén kiugrik, fala felfelé és lefelé egyaránt nyújtott. Pengéje enyhén lefelé ívelt, kiszélesedő. Éle 

sérült, töredezett. 

A depólelet közelében végzett felszíni leletgyűjtés során került elő. 

GAÁL 1982, 76, 2. kép 3. 

KP 92 
Lábatlan 

53.331.1 (BAM) 

H: 17,8 cm; SZ: 6 cm 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, kiszélesedő. 

Pengéje enyhén lefelé ívelt, éle hiányos, lekerekített lehetett. 

A Duna medrének kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, 334, Kat. 1455; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 16, Nr. 78. 

KP 93 
Nyergesújfalu 

70.679.7 (BAM) 

H: 22,7 cm; SZ: 6,5 cm 

Nyéllyuka kerek, kiszélesedő, fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. 

Pengéje egyenletesen, ívelten szélesedik ki, enyhén lefelé hajlik. Éle sérült, íves lehetett. 

A Duna medrének kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, 332, Kat. 1444; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 16, Nr. 77. 

KP 94 
Rábapordány 

2005.2.19 (XJM) 

H: 20,2 cm; SZ: 5,35 cm; köpű 4 cm, fok 0,7 cm; V: nyf. 0,45 cm; M: fok 3,4 cm; nyéllyuk: 3,2×4,3 

cm; tömeg: 392 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, a penge felé 

kisebb kiugrással. Pengéje enyhén lefelé ívelt, egyenletesen kiszélesedik. Éle sérült, talán egyenes 

lehetett, alulról élezhették. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 6. tábla 1. 

KP 95 
Rohrbach 

H: 18,6 cm; SZ: 5,7 cm; M: 4,4 cm 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, a penge felé 

kisebb kiugrással; fala lefelé enyhén nyújtott. Pengéje egyenletesen, ívelten szélesedik, lefelé alig hajlik, 

éle enyhén íves. 

Római villagazdaság feltárása során került elő, de pontos kontextusa nem meghatározható. 

POHANKA 1986, 349, Nr. 68, Taf. 16; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 17, Nr. 81. 

KP 96 
Eisenstadt 

4176 (LMB) 

H: 17,3 cm; SZ: 5,7 cm; M: 3,3 cm 

Nyéllyuka kerek, fokát a nyélfal megnyújtásával és fülszerű összekovácsolásával alakították ki. Pengéje 

egyenletesen, ívelten szélesedik, lefelé alig hajlik, éle enyhén íves. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 349, Nr. 67, Taf. 16. 

KP 97 
Dunaföldvár Alsórév 

92.69.1 (WMM) 
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H: 24,4 (26,4) cm; SZ: 7,9 cm; V: fok 2,3 cm, nyf. 0,3-0,5 cm; M: köpű 6,2-6,3 cm; nyéllyuk 3,6×3,7 

cm; tömeg: 671 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki, pereme kissé kitüremkedett. 

Nyéllyuka kerek, fala lefelé enyhén nyújtott. Éle enyhén ívelt, töredezett. A köpű körül a megmunkálás 

nyomai láthatóak. A nyélben oxidált famaradványok maradtak meg. 

A Duna medrének kotrása során talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1996, 192, III. tábla 3. 

KP 98 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.2 (WMM) 

H: 25,4 (27) cm; SZ: 7 cm, fok 0,7 cm; V: fok 2,5-2,9 cm, nyf. 0,4-0,65 cm; M: köpű 5,7 (5,4) cm; 

nyéllyuk: 3,6×3,85 cm; tömeg: 778 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, lefelé 

keskenyedik (?),fala lefelé enyhén nyújtott. Pengéje lefelé egyenletesen ívelt, enyhén kiszélesedik. Éle 

enyhén ívelt. A köpű körül a megmunkálás nyomai láthatóak. 

GAÁL 1996, 193, VI. tábla 3. 

KP 99 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.3 (WMM) 

H: 22,9 (24,5) cm; SZ: 6,45 cm, fok 0,7 cm; V: fok 2,2 cm, nyf. 0,4-0,6 cm; M: köpű 5,9 (5,6) cm; 

nyéllyuk: 3,6×3,8 cm; tömeg: 797 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki, pereme kissé kitüremkedett. 

Nyéllyuka kerek, lefelé keskenyedik (?), fala lefelé enyhén nyújtott. Pengéje lefelé egyenletesen ívelt, 

enyhén kiszélesedik. Éle sérült, enyhén ívelt. 

GAÁL 1996, 193, V. tábla 3. 

KP 100 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.4 (WMM) 

H: 28,2 (29,5) cm; SZ: 6,5 cm, fok 0,6-0,9 cm; V: fok 2-2,2 cm, nyf. 0,4-0,6 cm; M: köpű 5,85 (5,7) 

cm; nyéllyuk: 3,3×3,5 cm; tömeg 717 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, kónikus, pereme 

gallérosan kifelé hajlik. Pengéje lefelé egyenletesen ívelt, enyhén kiszélesedik. Éle egyenes A nyakánál 

a kovácsolás, talán fogó nyomai figyelhetőek meg. 

GAÁL 1996, 193, V. tábla 1. 

KP 101 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.5 (WMM)116 

H: 28,5 (27) cm; SZ: 8,1 cm, fok 0,5 cm; V: fok 1,6 cm, nyf. 0,1-0,55 cm; M: köpű 5 (7,5) cm; D 

nyéllyuk: 3,8 cm; tömeg: 753 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, kónikus, pereme 

gallérosan kifelé hajlik. Pengéje lefelé egyenletesen ívelt, enyhén kiszélesedik. Éle sérült, íves lehetett. 

A nyakánál a kovácsolás, talán fogó nyomai figyelhetőek meg. 

GAÁL 1996, 193, VI. tábla 2. 

KP 102 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.6 (WMM) 

H: 25,7 (29) cm; SZ: 6,95 cm, fok 0,6-0,95 cm; V: fok 1,9-2,3 cm, nyf. 0,4-0,55 cm; M: köpű 7,7 (5) 

cm; nyéllyuk: 4×4,2 cm; tömeg 976 g 

                                                           
116 Az eredeti publikációban a 92.69.5 és 6 fel van cserélve, legalábbis a jelenleg a tárgyakon olvasható szám épp 
ellentétes a cikkben megadotthoz képest. 
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Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, kónikus, pereme 

gallérosan kifelé hajlik; fala sérült. Pengéje lefelé ívelt, enyhén kiszélesedik. Éle sérült, íves lehetett. A 

nyakánál a kovácsolás, talán fogó nyomai figyelhetőek meg. 

GAÁL 1996, 192, IV. tábla 1. 

KP 103 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.7 (WMM) 

H: 29,1 (29,2) cm; SZ: 7,4 cm, fok 0,6-0,9 cm; V: fok 2,6-2,7 cm, nyf. 0,4-0,8 cm; M: köpű 5,9 (5,7) 

cm; nyéllyuk: 4,1×4,5 cm; tömeg 797 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, kónikus, lefelé 

keskenyedik (?); fala kissé sérült. Pengéje egyenletesen ívelt, deformált, enyhén kiszélesedik. Éle 

hiányos. 

GAÁL 1996, 192, IV. tábla 2. 

KP 104 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.8 (WMM) 

H: 25,4 (27) cm; SZ: 6,6 cm, fok 0,5-0,75 cm; V: fok 1,6-2 cm, nyf. 0,25-0,5 cm; M: köpű 5,75 (5,9) 

cm; nyéllyuk: 3,6×4 cm; tömeg 656 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, kónikus, lefelé 

keskenyedik (?), fala sérült. Pengéje lefelé egyenletesen ívelt, enyhén kiszélesedik. Éle ívelt, hiányos. 

GAÁL 1996, 193, V. tábla 2. 

KP 105 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.9 (WMM) 

H: 27,9 (28,5) cm; SZ: 7,4 cm, fok 0,6-1 cm; V: fok 2,9 cm, nyf. 0,4-0,7 cm; M: köpű 5,2 cm; nyéllyuk: 

3,5×3,7 cm; tömeg 918 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuka kerek, kónikus, lefelé 

keskenyedik (?). Pengéje lefelé megtört, de egyenes, enyhén kiszélesedik. Éle enyhén ívelt, sérült. 

GAÁL 1996, 193, IV. tábla 3. 

KP 106 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.10 (WMM) 

H: 29,6 (32,6) cm; SZ: 6,95 cm, fok 1,15 cm; V: fok 2,3 cm, nyf. 0,4-0,65 cm; M: köpű 6,2 cm; nyéllyuk: 

3,5×3,6 cm; tömeg: 1415 g 

Fokát a nyélfal megnyújtásával és összekalapálásával alakították ki. Nyéllyuk kerek, kónikus, pereme 

gallérosan kifelé hajlik. Pengéje lefelé egyenletesen ívelt, enyhén kiszélesedik. Éle enyhén ívelt, sérült. 

GAÁL 1996, 193, VI. tábla 1. 

KP 107 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.24 (WMM)117 

H: 21,9 (22,2) cm; SZ: 6,8 cm; V: nyf. 0,4 cm; nyéllyuk 3,65×? 

A köpű egy része és a fok hiányzik. Nyéllyuka kerek, erősen sérült, hiányos. Pengéje lefelé egyenletesen 

ívelt, enyhén kiszélesedik. Éle enyhén ívelt. 

GAÁL 1996, 193, VII. tábla 1. 

KP 108 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (BM)118 

                                                           
117 A 23-as kaszával azonos a leltári szám, a publikációban és a leltárkönyvben ellentmond egymásnak. 
118 Ezt a példányt nem tudtam a múzeum gyűjteményében azonosítani. Ezért csak a publikáció adataira 
hagyatkozhatom, ami alapján szintén ehhez a típushoz tartozhatott. 
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H: 21,7 cm 

A fokát a köpű falának megnyújtásával és fülszerű összekalapálásával alakították ki. 

MÜLLER 1982, 397, Kat. 1807. 

KP 109 
Zimony 

2417 (NMSR) 

H: 31 cm, nyél 11 cm, penge 27,1 cm; SZ: 10,8 cm 

Keskeny, vaskos, külső oldalán ormóval ellátott, ívelt oldalú penge, amelyhez derékszögben egy 

négyszögletes átmetszetű nyéllap kapcsolódik. Vége törött, makkban végződhetett. 

A Duna mederének kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, 339, Kat. 1484. 

KP 110 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 23,8 cm; SZ: 7,4 cm 

Pengéje enyhén ívelt, ovális, kihegyesedő, amelyhez széles, vaskos, négyszögletes átmetszetű nyéllap 

kapcsolódik, végén derékszögben felfelé hajlított kihegyesedő tüskével. A penge és a nyél hegyesszöget 

zárnak be egymással (kb. 50°). 

Felszíni leletgyűjtés során, nagyobb területen elszórtan számos egyéb vastárggyal együtt került elő. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 10, Abb. 35. 

KP 111 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 23,2 cm; SZ: 5,6 cm 

Pengéje hiányos, enyhén ívelt, ovális, kihegyesedő, amelyhez széles, vaskos, négyszögletes átmetszetű 

nyéllap kapcsolódik. A penge és a nyél hegyesszöget zárnak be egymással (kb. 50°). 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 10, Abb. 36. 

KP 112 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 29,7 cm 

Pengéje igen keskeny, vastag, egyenletesen kihegyesedő, amelyhez derékszögben hajlított, vastag 

nyéllap kapcsolódik, vége oldalra kalapált. 

Egy 8×20 méteres területen szétszóródva került elő. Feltehetőleg egy szétszántott depó része lehetett. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 22, Abb. 104. 

KP 113 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 35 cm; tömeg: 1650 g 

Pengéje igen keskeny, vastag, egyenletesen kihegyesedő, amelyhez derékszögben hajlított, vastag 

nyéllap kapcsolódik, vége oldalra kalapált. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 22, Abb. 105. 

KP 114 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 38 cm; tömeg: 1750 g 

Pengéje igen keskeny, vastag, egyenletesen kihegyesedő, amelyhez derékszögben hajlított, vastag 

nyéllap kapcsolódik, vége oldalra kalapált. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 23, Abb. 106. 

KP 115 
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Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 39,5 cm; tömeg: 2550 g 

Pengéje igen keskeny, vastag, egyenletesen kihegyesedő, amelyhez derékszögben hajlított, vastag 

nyéllap kapcsolódik, vége oldalra kalapált. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 23, Abb. 107. 

KP 116 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 41,5 cm; tömeg: 2000 g 

Pengéje igen keskeny, vastag, egyenletesen kihegyesedő, amelyhez derékszögben hajlított, vastag 

nyéllap kapcsolódik, vége oldalra kalapált. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 23, Abb. 108. 

KP 117 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 58,5 cm; tömeg: 2350 g 

Pengéje igen keskeny, vastag, egyenletesen kihegyesedő, amelyhez derékszögben hajlított, vastag 

nyéllap kapcsolódik, vége oldalra kalapált. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 23, Abb. 109. 

KP 118 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 64 cm; tömeg: 2750 g 

Pengéje igen keskeny, vastag, egyenletesen kihegyesedő, amelyhez derékszögben hajlított, vastag 

nyéllap kapcsolódik, vége oldalra kalapált. 

LANG et al. 2010, 87, Taf. 23, Abb. 110. 

KP 119 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 62,5 cm; tömeg: 2650 g 

Pengéje igen keskeny, vastag, egyenletesen kihegyesedő, amelyhez derékszögben hajlított, vastag 

nyéllap kapcsolódik, vége oldalra kalapált. 

LANG et al. 2010, 87, Taf. 24, Abb. 111. 

KP 120 (ábra nélkül) 

Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 60,5 cm; tömeg: 2550 g 

Pengéje igen keskeny, vastag, egyenletesen kihegyesedő, amelyhez derékszögben hajlított, vastag 

nyéllap kapcsolódik, vége oldalra kalapált. 

LANG et al. 2010, 87, Taf. 24, Abb. 112. 

KP 121 (ábra nélkül) 

Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 67,8 cm; SZ: 22 cm; tömeg: 2900 g 

Pengéje ovális, vastag, egyenletesen kihegyesedő, amelyhez derékszögben hajlított, vastag nyéllap 

kapcsolódik, vége oldalra kalapált. 

LANG et al. 2010, 87, Taf. 24, Abb. 113. 

KP 122 (ábra nélkül) 

Wien, Herrengasse 4-8 
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2138 

H: 25 cm; SZ: 8,7 cm; M: 5,1 cm 

Nyéllyuka kerek, csőszerűen megnyújtott, foka lekerekített. Pengéje hosszabb nyakon keresztül 

csatlakozik, kiszélesedik, lefelé ívelt, keskenyebb, öblös forma. Hiányos. 

A canabae területéről került elő, de pontos kontextusa nem meghatározható. 

KATALOG WIEN 1977, Nr. M 184, Abb. 25; POHANKA 1986, 350, Nr. 69, Taf. 16. 

KP 123 (ábra nélkül) 

Ács, Vaspuszta 

leltári szám nélküli (KDM) 

H: 23,1 cm; SZ: 4,2 cm 

Nyéllyuka ovális, alacsony háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán enyhén lefelé 

hajlított, kiszélesedő, sérült, eredetileg íves élű penge; a másikon enyhén kettéágazó, négyszögletes 

átmetszetű villa található. Ennek egyik ága törött. 

A római tábor feltárása során került elő (25. árok, sárga agyag, -59 cm). 

GABLER 1989, 202, Fig. 87, 77. 

KP 124 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

2770 (MGB) 

H: 14,8 cm 

Nyéllyuka kerek, falát háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán keskeny, egyenes élű, 

lefelé erősen ívelt pengével; másik oldalán, erősen kiszélesedő, kétágú, négyszögletes átmetszetű 

villával. 

MÜLLER 1982, 398, Kat. 1829; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 10, Nr. 41. 

KP 125 (ábra nélkül) 

Budapest, Szőlő utca 

42683 (BTM)119 

H: 25 cm; SZ: 7 cm 

Az átlagosnál nagyobb példány. Nyéllyuka egyik oldalán kétágú, négyszögletes átmetszetű villa 

található; a másikon váll nélküli, ívelt oldalú, kihegyesedő kapapenge. 

A legiotábor területéről került elő, de pontos kontextusa nem meghatározható. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 3. kép f, Adattár: 28; MÜLLER 1982, 42, Kat. 60; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 10, Nr. 

42. 

KP 126 (ábra nélkül) 

Budapest 

53799 (BTM) 

H: 15,6 cm 

Kisméretű, villás kerti kapa. Elveszett, csak a publikációk alapján meghatározható. 

Aquincum területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 155, Adattár: 31; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 11, Nr. 44. 

KP 127 
Dunaújváros 

68.129.1 (IM) 

H: 25,6 (26,4) cm; SZ: penge 2,75 (2,8) cm, fok 3,1 cm, köpű 3,55 cm; V: nyf. 0,2 cm; M: köpű 3,1 cm; 

nyéllyuk: 2,7 (2,8)×3,4 (3,7) cm; tömeg: 189 g 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyélnyúlványokkal látták el. Egyik oldalán enyhén kiszélesedő, egyenes élű, 

lefelé ívelt pengével; másik oldalán enyhén deformált, kétágú, négyszögletes átmetszetű villával. 

A római tábor melletti település feltárása során, egy földbe mélyített épületből került elő. 

MÜLLER 1982, 63, Kat. 172; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 9, Nr. 36. 

                                                           
119 A leltárkönyv szerint a Mezőgazdasági Múzeumban van, de ott sem volt megtalálható. Feltehetőleg 
elveszett. 
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KP 128 
ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (SCM)120 

H: 21,8 cm; SZ: 4,35 cm, penge 4,7 cm, köpű 2,25 cm; V: 1 cm; nyéllyuk: 1,4×2,8 cm 

Nyéllyuka hosszúkás lekerekített, falát íves nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán enyhén lefelé ívelt, 

kiszélesedő, sérült élő pengével; másik oldalán kétágú, négyzetes átmetszetű villával. 

KP 129 
Nemesvámos, Baláca 

55.275.520 (LDM)121 

H: 17,3 cm; SZ: 4,4 (6,9) cm, penge 3,35 cm, köpű 2,6 cm; V: 0,3-0,8 cm, nyf. 0,3 cm; M: 2 cm; 

nyéllyuk: 2,1×2,5 cm; tömeg 114 g 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el, fala sérült. Egyik oldalán enyhén lefelé ívelt, 

kiszélesedő, viszonylag vékony, sérült élű pengével. Másik oldalán kétágú, négyszögletes átmetszetű 

villa, amelynek egyik ága hiányzik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. A 31. helyiség fűtőcsatornájában elrejtett depólelet 

részét képezi. 

RHÉ 1912, 12. kép 5; KECSKÉS/PETŐ 1974 141, 3. kép e; MRT 2 152, 25. jegyzet, 19. tábla 3; MÜLLER 

1982, 156, Kat. 655; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 9, Nr. 37. 

KP 130 
Nagyvenyim, Baromfitelep 

leltári szám nélküli (IM) 

H: 16,1 cm; SZ: 3,55 cm, fok 4,55 cm, köpű 2,8 cm; V: nyf. 0,2-0,55 cm; M: köpű 1,5 cm; nyéllyuk 

2,2×2,8 cm; tömeg: 162 g 

Nyéllyuka ovális, falát felül íves nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán kissé deformált, vastag, enyhén 

kiszélesedő, sérült élű pengével. Másik oldalán négyszögletes átmetszetű, kétágú, kiszélesedő villával. 

A TSZ területén végzett földmunkák során talált depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 1979, 246, Fig. 1, 5; MÜLLER 1982, 281, Kat. 1244; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 10, Nr. 39. 

KP 131 
Nagybodolya 

40948 (WNM) 

méret nélkül 

Nyéllyuka ovális, falát alacsony, háromszög alakú nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán alig 

kiszélesedő, egyenes élű pengével. Másik oldalán négyszögletes átmetszetű, kétágú, kiszélesedő 

villával. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 355, Kat. 1567; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 10, Nr. 40. 

KP 132 
Ptuj, Petoviona 

2436 

H: 22 cm; SZ: 3,2-5,7 cm; V: 1,4 cm 

Nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán enyhén kiszélesedő, sarkain kopott, 

enyhén íves élű pengével; másik oldalán kiszélesedő, kétágú, négyszögletes átmetszetű villával. 

A római város feltárása során került elő. 

MIKL-CURK 1976, 37, Nr. 2436, Taf. XXXII, 12; GOJKOVIČ/ŽIŽEK 2008, 98, Nr. 51. 

KP 133 
Bad Deutsch-Altenburg 

18159 (MC) 

                                                           
120 A múzeum állandó kiállításában elhelyezve, nem kibontható, ezért csak korlátozottan dokumentálható. 
121 Ismeretlen lelőhelyűként leltározták újra, de az MRT készítése kapcsán visszaazonosították. Az 55.275.520-as 
számon a leltárkönyv szerint egy fejsze található 
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H: 30 (18,9) cm; SZ: 17,6 cm; M: 2,4 cm122 

Nyéllyuka kerek, foka egy keskeny, vaskos, lapított csákánytagban folytatódik. Pengéje enyhén csapott 

vállú, félköríves, sérült; rajta rövid erős ormóval. 

A legiotáborból, a valetudinarium területéről került elő. 

GROLLER 1906, 75, Abb. 35/1; MÜLLER 1982, 165, Kat. 703; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 11, Nr. 47; 

POHANKA 1986, 345, Kat. 46, Taf. 11; KAT. CARNUNTUM 1992, 228, Nr. 25. 

KP 134 
Sisak 

3069 (NMC) 

H: 27,9 cm; SZ: pengék 3,5 és 13,3 (16) cm 

Nyéllyuka ovális, falát téglalap alakú nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán keskeny, enyhén lefelé 

hajló csákányszerű penge, a másikon széles, egyenes vállú, félköríves penge található. Utóbbi erős 

ormóval. 

A Kulpa mederének kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, 370, Kat. 1636; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 11, Nr. 48. 

KP 135 
Leányfalu, Őrtorony 

33664 (BTM) 

H: 26,8 cm; SZ: pengék 1,5 és 13,1 cm, köpű 2,6 cm; V: nyf. 0,25 cm; nyéllyuk: 2,3×3,4 cm; tömeg: 

332 g 

Nyéllyuka ovális, hiányos falát íves nyúlványokkal látták el. Egyik oldalán négyszögletes nyakkal tagolt 

enyhén csapott vállú, töredékes kapapenge, másikon egy baltaszerű penge kezdeménye található. 

A késő római őrtorony feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 133, Kat. 508; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 11, Nr. 46. 

KP 136 
Leányfalu, Őrtorony 

53.1.221 (FM) 

H: 32,3 cm; SZ: pengék 2,5 és 10,8 cm, köpű 3,45 cm; V: nyf. 0,35-0,4 cm; M: köpű 2,6 cm; nyéllyuk: 

2,7×3,4 cm; tömeg: 620 g 

Nyéllyuka ovális, fala sérült, enyhén nyújtott, egyik oldalán enyhén csapott vállú, lefelé ívelt, sérült, 

hiányos kapapengével. Másik oldalán, rövid nyakkal tagolt, szintén lefelé ívelt baltaszerű penge 

kezdeményével. 

MÜLLER 1982, 133, Kat. 507; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 11, Nr. 45. 

KP 137 (ábra nélkül) 

Budapest 

53798 (BTM) 

H: 26,2 cm 

A leányfalui őrtoronyban talált kapákkal azonos forma. Elveszett, csak a publikációk alapján 

meghatározható. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, Adattár: 30; MÜLLER 1982, 45, Kat. 73; DÁLNOKI 2004, 6. tábla 11, Nr. 44. 

KP 138 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20961 

H: 18,1 cm; SZ: 14,4 cm 

Nyéllyuka ovális, amelynek egyik oldalán háromszögletű kapatag, a másikon, rövid, vaskos csákánytag 

található. Kérdéses példány. 

                                                           
122 Az eredeti közlés nyomán több publikációban is szerepel ez a tárgy, sokszor a megegyező leltári szám ellenére 
is téves adatokkal. Müller R. és az ő nyomán Dálnoki O. az eredeti 1906-os publikációt vette alapul. Ezzel szemben 
R. Pohanka maga is láthatta a tárgyat, feltehetőleg az ő adatai állnak a legközelebb a valósághoz. Mégis az 1992-
es kiállítási katalógusban – kép nélkül – teljesen más méretekkel szerepel egy kapa ugyanezen leltári szám alatt. 
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KAT. CARNUNTUM 1992, 228, Nr. 24. 

KP 139 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli  

H: 23,4 cm; SZ: 14,6 cm 

Nyéllyuka ovális, amelynek egyik oldalán lekerekített, enyhén lefelé ívelt kapapenge, a másikon, rövid, 

vaskos csákánytag található. Kérdéses példány. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 228, Nr. 23. 

KP 140 (ábra nélkül) 

Sremska Mitrovica 

254 

H: 15,6 cm; SZ: 16,1 cm; V: 1,5-1,7 cm 

Foka vastag négyszögletes, nyéllyuka ovális, fala aránytalanul vastag. Válla enyhén csapott, pengéje 

trapéz alakú, nagyon vastag. Feltehetőleg félkész darab, a penge nem lett teljesen kidolgozva. 

Sirmium polgárvárosából került elő. 

EADIE 1971, 70, Pl. I, 3-4 

KP 141 (ábra nélkül) 

Sremska Mitrovica 

104 

H: penge 8,2 cm, köpű 12 cm; SZ: váll 19 cm, köpű 6,5 cm; V: 1,6 cm 

Foka vastag négyszögletes, nyéllyuka ovális, fala aránytalanul vastag. Válla enyhén csapott, pengéje 

trapéz alakú, nagyon vastag. Feltehetőleg félkész darab, a penge nem lett teljesen kidolgozva. 

Sirmium polgárvárosából, Kr.u. 4. századi palota területéről került elő. 

EADIE 1971, 70, Pl. I, 5-6 

KP 142 (ábra nélkül) 

Sremska Mitrovica 

78 

H: 27 cm; SZ: váll 25,5 cm, köpű 5,3 cm; V: penge 0,2-0,4 cm; M: köpű 2,5-5 cm 

Foka vastag, négyszögletes, nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el, a pengével tompaszöget 

zár be. Válla egyenes, pengéje enyhén sérült, trapéz alakú, közepén hosszan követhető ormó fut végig. 

Sirmium polgárvárosából került elő. 

EADIE 1971, 70, Pl. II, 9-10. 

KP 143 (ábra nélkül) 

Sremska Mitrovica 

79 

H: 21 cm; SZ: váll 21,3 cm, köpű 4,8 cm; V: penge 0,2-0,3 cm; M: köpű 2,8-3,2 cm 

Foka vastag, négyszögletes, nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el, a pengével tompaszöget 

zár be. Válla enyhén csapott, pengéje erősen sérült, trapéz alakú, közepén hosszan követhető ormó fut 

végig. 

EADIE 1971, 70, Pl. II, 11-12. 

KP 144 (ábra nélkül) 

Sremska Mitrovica 

leltári szám nélküli 

méretek nélkül 

Foka vastag, négyszögletes, nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el, a pengével tompaszöget 

zár be. Válla enyhén csapott, pengéje erősen sérült, trapéz alakú, közepén hosszan követhető ormó fut 

végig. 

EADIE 1971, 70, Pl. II, 13-14.123 

                                                           
123 A publikációban hibásan vannak megadva az adatok. 
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KR 1-21: Körzők (107-109. tábla) 

KR 1 

Komárom, Szőny 

K 1852 (KDM) 

H: 9,7 cm; SZ: 1,2 cm; V: 0,3-0,8 cm; tömeg: 19 g 

Kisméretű, sérült példány. Szárai négyszögletes átmetszetűek, mindkettő vége törött. Egyik szár felső 

része üreges, ahova a másik szár illeszkedik. Rögzítésükre mindkét végén félgömb fejű szegecs szolgál. 

A Kállay-gyűjtemény részeként jutott a múzeum birtokába. Pontos kontextusa bizonytalan. 

KR 2 
ismeretlen lelőhely 

55.1.29 (MNM)124 

H: 11,9 cm; SZ: 1-1,45 cm; tömeg: 38 g 

Kisméretű, sérült példány. Szárai egyenesek, négyszögletes átmetszetűek; az egyik törött; a rögzítő rész 

alatt mindkettőn halványan bevésett díszítés látható. Rögzítésükre mindkét végén félgömb fejű szegecs 

szolgál. 

KR 3 
ismeretlen lelőhely 

56.40.14 (MNM) 

H: 20,9 cm; SZ: 1,9 cm; V: 0,55-2,05 cm; tömeg: 136 g 

Szárai négyszögletes átmetszetűek, az egyik törött. Egyik szár felső része üreges, ahova a másik szár 

illeszkedik, alatta halványan bevésett vonaldísz is látható. Rögzítésükre mindkét végén félgömb fejű 

szegecs szolgál. 

KR 4 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

55.211.16 és 42 (LDM) 

H: 28 cm; SZ: 3,5 cm; V: 0,6-1,2 cm; tömeg: 152 g 

Korrodált sérült, egyenes szárú példány. Szárai téglalap átmetszetűek, végükön köríves, kiszélesedő 

fejjel. Rögzítésükre egy rövid, laposra kalapált fejű szegecs szolgál. Egyik szára hiányzik, illetve 

55.211.42-es számon külön került leltározásra. 

Római falusias telep bolygatása során került elő. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 39, 2. ábra 23-24, 7. ábra 1a-1b. 

KR 5 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 21,5 cm; SZ: 3,2 cm; tömeg: 180 g 

Szárai négyszögletes átmetszetűek, egyenesek, egyenletesen kihegyesedőek, kerek fejben végződnek. 

Rögzítésükre kerek, enyhén domború fejű csapszeg szolgál. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. Egy 1×0,75 méteres gödörbe 

elhelyezett kocsialkatrészek és szerszámok. A gödör egy kultúrrétegbe lett beleásva. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 43/131. 

KR 6 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 13,8 cm; SZ: 2,1 cm; tömeg: 117 g 

Szárai négyszögletes átmetszetűek, egyenesek, töröttek; egyenletesen kiszélesedő, lekerekített fejben 

végződnek. Rögzítésükre kerek, enyhén domború fejű csapszeg szolgál. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 43/132. 

                                                           
124 Ezen a leltári számon két körző szerepelt. A másik példány a múzeum állandó kiállításában volt elhelyezve. 
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KR 7 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 7,2-7,7 cm; SZ: 1,2 cm; tömeg: 222 g 

Szárai négyszögletes átmetszetűek, egyenesek, egyenletesen kihegyesedőek, kerek fejben végződnek. 

Rögzítésükre kerek, enyhén domború fejű csapszeg szolgál. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 43/133. 

KR 8 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.1 (WMM) 

H: 28,5 (30,4) cm; SZ: 3,1 cm; V: 0,5-0,7 cm; tömeg: 275 g 

Sérült, deformált, nagyméretű, eredetileg egyenes szárú példány. Szárai négyszögletes átmetszetűek, 

kerek fejben végződnek; mindkettő oldalra hajlik. Rögzítésére kerek, egyik végén hiányos szegecs 

szolgál. Ezen az oldalán egy alátét is volt. 

A depólelet közelében végzett felszíni leletgyűjtés során került elő. 

GAÁL 1982, 76, 2. kép 2. 

KR 9 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 40 cm; SZ: 24,2 cm; tömeg: 364 g 

Szárai négyszögletes átmetszetűek, félkörívesek, egyenletesen kihegyesedőek, kerek fejben végződnek. 

Rögzítésükre kerek, enyhén domború fejű csapszeg szolgál. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 42/130, Abb. 29. 

KR 10 
Csopak 

43.1897 (MNM)125 

H: 25,8 cm; SZ: 5,6 cm 

Négyszögletes átmetszetű, egyenes szárai kerek, kiszélesedő fejben végződnek. A rögzítésre lapos, 

kerek fejű, kerek átmetszetű szárú csapszeg és az ebbe illesztett lemez szolgál. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

KR 11 
ismeretlen lelőhely 

55.1.29 (MNM)126 

méretek nélkül 

A szárakat rögzítő csapszeg feje lapos, szárán egyenes kivágatban lévő lemez rögzíti. Szárai 

négyszögletes átmetszetűek, az egyik törött, míg a másik enyhén meg van hajolva. Egyszerű, karika 

alakú fejben végződnek. 

KR 12 
Százhalombatta 

77.23.4 (MNM) 

H: 25,4 cm; SZ: 2,8 cm; V: 0,7 cm; tömeg: 217 g 

Szárai négyszögletes átmetszetűek, az egyik törött, míg a másik enyhén meg van hajolva; kerek fejben 

végződnek Rögzítésükre kerek, lapos fejű szegecs szolgál, amelynek szárán hosszanti kivágattal, rajta 

egy alátéttel; a lemez hiányzik. 

Beszolgáltatás révén került a múzeumba. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

KR 13 
Nemesvámos, Baláca 

55.275.524 (LDM) 

                                                           
125 A múzeum állandó kiállításában volt elhelyezve, emiatt csak korlátozottan lehetett dokumentálni. 
126 u.a. 
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H: 33,6 cm; SZ: 2,4 cm; V: 0,6 cm; M: 6,15 cm; tömeg: 237 g 

Korrodált, egyenes szárú példány. Szárai téglalap átmetszetűek, kerek fejben végződnek. Rögzítésükre 

kerek, domború fejű szegecs szolgál, amelynek szárán hosszanti kivágat és ebbe illesztett lemez 

található. 

A római villagazdaság feltárása során, a 31. helyiség alatti fűtőcsatornából került elő. Elveszett, csak a 

publikációk alapján határozható meg. 

RHÉ 1912, 12. kép 5; B. THOMAS 1964, LXXXV. tábla; 

KR 14 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 34 cm 

Szárai egyenesek, lekerekített négyszög átmetszetűek, kerek fejben végződnek, sérültek. Rögzítésükre 

kerek, domború fejű szegecs szolgál, amelynek szárán hosszanti kivágat és ebbe illesztett lemez 

található. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 8, Abb. 24. 

KR 15 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 23,6 cm 

Szárai egyenesek, lekerekített négyszög átmetszetűek, kerek átlyukasztott fejben végződnek, sérültek. 

Rögzítésükre kerek, domború fejű szegecs szolgál, amelynek szárán hosszanti kivágat található, a lemez 

hiányzik. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 8, Abb. 25. 

KR 16 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 25,8 cm 

Szárai egyenesek, előbb négyszögletes, hegyüknél kerek átmetszetűek, kerek fejben végződnek, 

sérültek. Rögzítésükre kerek, domború fejű szegecs szolgál, amelynek szárán hosszanti kivágat és ebbe 

illesztett lemez található. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 8, Abb. 26. 

KR 17 
Nemesvámos, Baláca 

81.63.544 (LDM) 

H: 22 cm; SZ: 3,4 cm; V: 0,7 cm; tömeg: 207 g 

Korrodált, egyenes szárú példány. Szárai téglalap átmetszetűek, kerek fejben végződnek. Rögzítésükre 

kerek, domború fejű szegecs szolgál, amelynek szárán hosszanti kivágat és ebbe illesztett lemez 

található. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (6/a szelvény DNy-i sarok kevert visszatöltéséből). 

KR 18 
Nemesvámos, Baláca 

83.3.1052 (LDM) 

H: 22,8 cm; SZ: 2,85 cm; V: 0,65 cm; tömeg: 206 g 

Korrodált, egyenes szárú példány. Szárai téglalap átmetszetűek, kerek fejben végződnek. Rögzítésükre 

kerek, lapos fejű szegecs szolgál, amelynek szárán hosszanti kivágat és ebbe illesztett lemez található. 

A szár és a rögzítő lemez között kerek alátéttel, a csapszeg hegye V profilú bevágással kis gömbben 

végződik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (24. szelvény, -60 cm törmelékből). 

KR 19 
Nemesvámos, Baláca 
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2000.83.14 (LDM) 

H: 19,5 cm; SZ: 2 cm; V: 0,8 cm; M: 5,8 cm; tömeg: 179 g 

Erősen korrodált, egyenes szárú példány. Szárai téglalap átmetszetűek, kerek fejben végződnek. 

Rögzítésükre kerek, félgömb fejű szegecs szolgál, amelynek szárán hosszanti kivágat és ebbe illesztett 

lemez található. A lemezen, annak mindkét oldalán egy-egy kerek lyuk található. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (154/c szelvény, Dki sarkában, kő és téglaomladék alatt, 

-56 cm). 

PALÁGYI 2000, 24, 12. ábra 8, 15. ábra 8. 

KR 20 
Petronell, Auxiliarkastell 

2856 (MC) 

H: 17,1 cm 

Szárai négyszögletes átmetszetűek, egyenletesen szélesednek a fej irányában. Rögzítésükre félgömb 

fejű csapszeg és annak szárán lévő kivágatba illesztett elkeskenyedő lemez szolgál. 

A római katonai tábor feltárása során került elő (Q 44, -130 cm). 

STIGLITZ 1987, 210, Taf. 10, 5.  

KR 21 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22668/1 (MC) 

H: 35 cm 

Szárai négyszögletes átmetszetűek, egyenesek. Rögzítésükre félgömb fejű csapszeg és annak szárán 

lévő kivágatba illesztett elkeskenyedő lemez szolgál 

A római lelőhely feltárása során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

HUMER 2009, 92, Kat. 231. 
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KS 1-104: Kaszák (110-116. tábla) 

KS 1 

Komló, Mecsekfalui út 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 35,8 cm; SZ: penge 3,7 cm; V: penge 0,3 cm 

Makkos nyélfelerősítésű, rövid példány. Nyele lapos, rajta a kerek pántból hajlított szorító karika is 

megmaradt. Pengéje egyenletesen kiszélesedve, visszatörés nélkül csatlakozik hozzá. Egy szakaszon 

egyenes, hegyénél ismét ívelt, hiányos. 

Római villagazdaság feltárása során, az épületen kívüli téglatörmelékes rétegből került elő. 

KATONA GYŐR 1994, 75, Kat. 31, VII. tábla 5. 

KS 2 
Nagyberki, Szalacska 

51.6.2 (RRM) 

H: 44,7 cm, nyél 9,3 cm; SZ: penge 4,7 cm, nyél 2,4-3,3 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 0,3-0,4 cm; tömeg: 

364 g. A kaszaörv: D: 3,7×4,7 cm; SZ: 1,3 cm; V: 0,25 cm 

Makkos felerősítésű, rövid példány. Nyele rövid, után a penge kiszélesedik és előre törik, a lekerekített 

hegy felé egyenletesen ívelt. A kaszaörv D-alakú, egyszerű vékony pántból hajlított, felül homorú 

átmetszetű. 

A település területéről, Nagy M. szőlőjéből pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 150, Kat. 628. 

KS 3 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.20.48 (BM) 

H: 32 cm; SZ: penge 4 cm; V: penge 0,25 cm 

Valószínűleg rövid kasza töredéke. Nyele viszonylag széles, vége derékszögben felfelé hajlított; nyak 

és visszatörés nélkül folytatódik a széles, erősen sérült pengében. 

A késő római erőd belsejéből, egy gabonásverem betöltéséből került elő (A/1974/028). 

SÁGI 1989, Abb. 9; RUPNIK 2013, 465, 2892/1, Taf. 20, 1. 

KS 4 
Bad Deutsch-Altenburg 

20241 (MC) 

H: 33 cm; SZ: penge 2,9 cm 

Makkos nyélfelerősítésű, viszonylag rövid példány. Nyele rövid, nyak és visszatörés nélkül folytatódik 

a pengében. Pengéje enyhén kiszélesedve, majd egyenletesen keskenyedve ívelődik a hegye felé. Törött, 

szimmetrikus átmetszetű. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 359, Kat. 115, Taf. 31. 

KS 5 
Bad Deutsch-Altenburg 

18246 (MC) 

H: 56,9 cm; SZ: penge 3,2 cm 

Makkos nyélfelerősítésű, viszonylag rövid példány. Nyele rövid, nyak és visszatörés nélkül folytatódik 

a pengében. Pengéje enyhén kiszélesedve, majd egyenletesen keskenyedve ívelődik a hegye felé, 

szimmetrikus átmetszetű. 

A legiotábor területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

GROLLER 1904, 78, Abb. 34/4; ZEITLINGER 1944, Taf. 8, 8; POHANKA 1986, 359, Kat. 116, Taf. 31. 

KS 6 
Bad Deutsch-Altenburg 

20240 (MC) 

H: 41,5 cm; SZ: penge 2,9 cm 
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Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, visszatörés nélkül folytatódik a négyszögletes átmetszetű 

élezetlen, ívelt nyakban. Pengéje hosszan, egyenletesen ívelt, szimmetrikus átmetszetű, törött. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 360, Kat. 124, Taf. 33. 

KS 7 
Bruckneudorf 

leltári szám nélküli (LMB) 

H: 84,1 (84) cm, él 78,3 cm; SZ: penge 3,9 (3,7)cm127 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele visszatörés nélkül folytatódik a szűkűlő, rövid nyakban. 

Pengéje kiszélesedve, erős görbülettel indul. A pengető tompaszöget zár be a nyél irányával, majd ismét 

kissé ívelt és 50 cm hosszan egyenes, amely 70°-os szöget zár be. Hegye előtt ismét ívelt. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

SARIA 1951, 63; MÜLLER 1982, 163, Kat. 692; POHANKA 1986, 360, Kat. 123, Taf. 32. 

KS 8 
Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 108 cm; SZ: penge 3,6 cm 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, rajta széles pántból hajlított nyélkarikával. Visszatörés 

nélkül folytatódik a négyszögletes átmetszetű élezetlen, ívelt nyakban. Pengéje hosszan egyenletesen 

ívelt, erősen sérült, szimmetrikus átmetszetű. 

A legiotábor területéről került elő. A retentura nyugati részén, a pékségből. 

GROLLER 1902, 100, Abb. VIII/14; POHANKA 1986, 360, Kat. 125, Taf. 33. 

KS 9 
Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 94,9 (97,5) cm; SZ: penge 3,1 cm 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, visszatörés nélkül folytatódik a négyszögletes 

átmetszetű, élezetlen, ívelt nyakban. Pengéje hosszan egyenletesen ívelt, erősen sérült, szimmetrikus 

átmetszetű. Hegye hiányzik. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 361, Kat. 126, Taf. 33; Kat. CARNUNTUM 1992, 221, Nr. 45. 

KS 10 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.31 (BM) 

H: 43,7 cm; SZ: penge 3,3 cm; V: penge 1,1 cm 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyaka alig visszatört, rövid, majd egyenletesen ívelt. Pengéje előbb 

65°-os, majd 30°-os szöget zár be a nyéllemezzel, szimmetrikus átmetszetű, ormó nélküli, a nyéllel 

azonos síkban van, törött. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép jobb oldalt középen; MÜLLER 1982, 121, Kat. 451. 

KS 11 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.48 (BM) 

H: 20,4 cm, penge 16,5 cm; SZ: penge 3 cm; V: penge 0,9 cm 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele hosszú; nyaka először enyhén visszatört, majd félkörívben 

megy át a pengébe. A nyél és a pengető által bezárt szög kb. 68°. Pengéje szimmetrikus átmetszetű, ott 

törött el, ahol meredekebbé válik. 

KUZSINSZKY 1920, 82 kép bal oldalt középtájon; MÜLLER 1982, 121, Kat. 452. 

                                                           
127 Müller R. és R. Pohanka egyaránt bemutatott egy leltári szám nélküli kaszát Bruckneudorfból. Noha a közölt 
ábrák kissé eltérnek, a megadott méretek nagy hasonlósága alapján ugyanarról a példányról lehet szó. 
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KS 12 
ismeretlen lelőhely 

55.275.404 (LDM) 

H: 20,3 (21,8) cm: penge 3,2 cm, nyél 2,2 cm, nyak 2 cm; V: penge 0,95 cm, nyél 0,7 cm, nyak 1,1 cm; 

tömeg: 369 g 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele vaskos, négyszögletes átmetszetű; nyaka alig visszatört, rövid, 

erősen ívelt. Pengéje szimmetrikus átmetszetű, a nyéllel hegyesszöget zár be. Rövid szakasz után törött. 

A sérült pengét próbálták javítani, nagyobb vastagsága is erre utal. 

MÜLLER 1982, 409, Kat. 1983. 

KS 13 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.7 (BM) 

H: 85,6 cm, nyél 10,2 cm; SZ: penge 2,75-3 cm, nyél 2,3 cm, nyak 2,3 cm; V: penge 0,6-0,7 cm, nyél 

0,7 cm, nyak 1,2 cm; tömeg: 734 g 

Makkos felerősítésű példány. Nyele hossszú, visszatörés nélkül folytatódik a rövid erősen ívelt nyakban. 

Pengéje előbb ívelt, majd hosszabb szakaszon egyenes a hegyéig, szimmetrikus átmetszetű. Hegye és 

éle sérült. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

KS 14 
Nagyberki, Szalacska 

77.103.3 (BM) 

H: 91 cm; SZ: penge 2,9 cm, nyél 2,65 cm; V: penge 0,55-0,75 cm, nyél 1,1 cm; tömeg: 809 g 

Nyele hiányzik; nyaka vastag előbb, hátra, majd előre megtört. A penge rövid íves szakasz után egyenes, 

hegyénél megint enyhén ívelt. Hegye sérült. A penge háromszög átmetszetű, a nyéllel 20-22°-os szöget 

zár be. 

A lelőhelyen végzett kutatások során, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

DARNAY 1912, I. tábla 4; MÜLLER 1982, 151, Kat. 633. 

KS 15 
Grosswarasdorf 

leltári szám nélküli (LMB) 

H: 116 cm; SZ: penge 3,4 cm 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, visszatörés nélkül folytatódik a négyszögletes átmetszetű 

élezetlen, erősen ívelt nyakban. Pengéje előbb ívelt, majd hosszabb szakaszon egyenes; hegyénél újra 

ívelt. A foknál vastagabb, a nyéllel tompaszöget zár be. 

Római kori villagazdaság feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 361, Kat. 127, Taf. 33. 

KS 16 
Grosswarasdorf128 

Polatschek 58 (LMB) 

H: 101,3 cm; SZ: penge 3,4 cm 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyaka enyhén visszatört, röviden ívelt. Pengéje alig 25°-ot zár be a 

nyéllel, végénél hosszan egyenes, szimmetrikus átmetszetű. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 342, Kat. 1499; HENNING 1987, 126, Kat. 191. 

KS 17 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 89,8 (100) cm; SZ: penge 3 cm, nyél 2,5 cm; V: nyél 0,7 cm, nyak 1 cm; tömeg: 940 g 

                                                           
128 A lelőhely azonossága miatt felmerülhet, hogy a különböző irodalmak alapján felvett két hasonló típusú kasza 
valójában azonos. Ennek jelentősen eltérő méretük ellentmond, de ténylegesen csak az adott gyűjteményben 
történő kutatás dönthetné el a kérdést. 
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Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele vastag, egyenletes szélességű. Nyaka enyhén visszatört, ívelt. 

Pengéje szimmetrikus átmetszetű, előbb 76°, majd törés után 44°-os szöget zár be a nyéllel, hegye előtt 

egyenletesen ívelt. Törött. 

Egy 4. századi falusias telep területén talált depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 2012, 168, 3. kép 2. 

KS 18 
Örvényes, Hosszúrétek 

59.7.2.1 (LDM) 

H: 23,1 (22) cm, nyél 10 cm; SZ: penge 3 cm, nyél 2,3 (2,4) cm; V: penge 1,1 cm, nyél 0,6-0,8 cm, nyak 

1 cm; tömeg: 360 g 

Makkos nyélfelerősítésű sarló töredéke. Nyaka alig visszatört, rövid, enyhén ívelt. Pengéje vastag, 

szimmetrikus átmetszetű, rövid szakasz után törött. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. A 2. sz. helyiségből, terrazzo padló felett. 

MÜLLER 1982, 162, Kat. 686. 

KS 19 (ábra nélkül) 

Örvényes, Hosszúrétek 

59.7.2.2 (LDM) 

méretek nélkül 

A leltárkönyvi méretek alapján egészen kicsiny töredék, ami elkallódott. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. A 2. sz. helyiségből, terrazzo padló felett. 

MÜLLER 1982, 162, Kat. 687. 

KS 20 
Nagyberki, Szalacska 

70.21.1 (BM) 

H: 19,5 cm; SZ: penge 3,5 cm, nyak 2,5 cm; V: penge 0,7 cm, nyél  cm, nyak 1 cm; tömeg: 522 g 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele hosszú, enyhén visszatörve, ívelten megy át a pengébe, amely 

60°-os szöget zár be a nyéllel. Pengéje aszimmetrikus átmetszetű, törött. 

A lelőhelyen végzett kutatások során, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

DARNAY 1906, 433, 18. kép; MÜLLER 1982, 150, Kat. 629. 

KS 21 
Nemesvámos, Baláca 

63.124.1 (LDM) 

H: 38,5 (38,4) cm, nyél 10,2 cm; SZ: penge 2,4-2,9 (3) cm, nyél: 2,1-2,2 cm, nyak 1,9 cm; V: penge 

0,8-1 cm, nyél 0,8 cm, nyak 1,55 cm; tömeg: 620 g 

Enyhén korrodált, makkos nyélfelerősítésű példány töredéke. Nyele vastag, enyhén ívelt, hosszan 

élezetlen. Pengéje vastag, szimmetrikus metszetű, erősen kopott, egyenletesen ívelten indul, törött. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 157, Kat. 661. 

KS 22 
ismeretlen lelőhely 

67.45.1 (MKM) 

H: 57,7 cm, nyél 12,8 cm; SZ: penge 3,5 cm, nyél 2,5 cm, nyak 1,75 cm; V: penge 0,65 cm, nyél 0,7 

cm, nyak 1,15 cm; tömeg: 740 g 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele viszonylag hosszú, nyaka enyhén visszatört, négyszögletes 

átmetszetű, alig ívelt. Pengéje már az ívelt szakaszon indul, szimmetrikus átmetszetű, enyhén, 

egyenletesen ívelt; a nyéllel hegyesszöget zár be. A nyakon javítás nyomai láthatóak. 

KS 23 
Budapest, Gázgyár 

50108 (BTM) 

H: 27,7 cm, nyél 9,1 cm; SZ: penge 3,5 cm, nyél 2,6 cm, nyak 2,5 cm; V: penge 0,55-0,75 cm, nyél 0,6 

cm, nyak 0,75 cm; tömeg: 423 g 
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Makkos felerősítésű kasza töredéke. Nyéllapja vastag, négyszögletes átmetszetű, enyhén visszatört 

élezetlen, félköríves nyakban folytatódik. Pengéje vastag, szimmetrikus átmetszetű, törött. 

A polgárváros keleti fazekastelepének feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 43, Kat. 65. 

KS 24 
ismeretlen lelőhely 

64.1121.1 (MM) 

méretek nélkül129 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele vaskos, viszonylag rövid, a nyak alig van visszatörve. A penge 

kezdete a nyéllel tompaszöget zár be; rövid egyenes szakasz után erősen ívelten folytatódik, talán utólag 

javított, végén törött. 

KS 25 
Tokod, Várberek 

74.39.25 (BAM) 

H: 26,8 cm, nyél 12,3 cm; SZ: penge 3,2 cm, nyél 2,4 cm; V: penge 0,8 cm, nyél 0,65 cm; D: nyélkarika 

3,85-4 cm; tömeg: 502 g 

Nyele vastag, vége derékszögben felfelé hajlított; rajta viszonylag széles pántból hajlított nyélkaraika 

maradt meg. Nyaka enyhén visszatört, rövidebb szakaszon élezetlen. Pengéje vastag, erősebben ívelt, 

törött; éle hiányos. 

A késő római castrum feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 208, Kat. 934; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 6, Nr. 21. 

KS 26 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.28 (WMM) 

H: 33 cm, nyél 11,2 cm; SZ: penge 3,2 (3) cm; V: penge 1,35 cm; tömeg: 744 g 

Makkos nyélfelerősítésű kasza töredéke. Nyele lapos, vastag, négyszögletes átmetszetű, nyaka 

visszatört, hosszan élezetlen. Pengéje erősen korrodált, sérült, háromszög átmetszetű. 

GAÁL 1996, 193, VIII. tábla 1. 

KS 27 
Vranje 

10583 (JG) 

H: 67,2 cm; SZ: penge 3,4 cm 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, hozzá szintén rövid, alig visszatört nyak csatlakozik. 

Pengéje előbb ívelt, majd a nyéllel 60°-os szöget bezárva, hosszan egyenes, hegyénél ismét enyhén ívelt; 

vastag, szimmetrikus, a nyél síkjához képet 30°-os szögben áll. 

Római kori erődítmény helyén végzett feltárások során került elő. 

MÜLLER 1982, 221, Kat. 992. 

KS 28 
Nagyberki, Szalacska 

64.945.1 (BM) 

H: 92,5 cm, nyél 8,3 cm; SZ: penge 3,6 cm, nyél 2,6 cm, nyak 2,9 cm; V: penge 0,75 cm, nyél 0,5 cm, 

nyak 0,95 cm; tömeg: 933 g 

Makkos nyélfelerősítésű, nagyméretű példány. Nyaka vastag, előbb hátra, majd előre ívelt, trapéz 

átmetszetű. Pengéje ívelt, majd hosszú szakaszon egyenes, végén rövid szakaszon megint ívelt, 

háromszög átmetszetű. Hegye sérült. A nyéllap és a penge csaknem párhuzamos. 

A lelőhelyen végzett kutatások során, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KS 29 (ábra nélkül) 

Nagyberki, Szalacska 

                                                           
129 Az állandó kiállítás vitrinéből nem lehetett kibontani, ezért a méreteket nem lehetett felvenni. A megadott 
leltári szám alapján sem sikerült az eredeti származási helyét azonosítani. 
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77.103.2 (BM) 

H: 88,8 cm; SZ: penge 3 cm 

Nyele enyhén hátratört nyakban folytatódik, majd előre ívelten csatlakozik a penge, amely a végén 

egyenes. A hegye előtt újra ívelt. A nyéllel 20-22°-os szöget zár be. A penge és a nyéllemez egy síkban 

van. A fa nyél íves lehetett. 

A lelőhelyen végzett kutatások során, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

DARNAY 1912, I. tábla 3; MÜLLER 1982, 151, Kat. 632.130 

KS 30 (ábra nélkül) 

Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (BM) 

Lásd KS 29-nél. 

H: 90 cm; SZ: penge 3 cm 

DARNAY 1912, I. tábla 1; MÜLLER 1982, 151, Kat. 630. 

KS 31 (ábra nélkül) 

Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 85 cm; SZ: penge 3 cm 

Lásd KS 29-nél. 

DARNAY 1912, I. tábla 2; MÜLLER 1982, 151, Kat. 631. 

KS 32 
Somogyszob131 

2354 (RRM) 

H: 92,8 cm, nyél 11,3 cm; SZ: penge 3-3,9 cm, nyél 2,8 cm, nyak 2,85 cm; V: penge 0,8 cm, nyél 0,7 

cm, nyak 1 cm; tömeg: 1324 g 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyele vastag, téglalap átmetszetű, nyaka enyhén visszatört, szűk ívet 

ír le, hosszan élezetlen. Pengéje hosszan egyenes, végén enyhén ívelt, kissé deformált; a nyéllel 

hegyesszöget zár be. Foka vastag, háromszög átmetszetű aszimmetrikus állású. 

Ponosan nem meghatározható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 409, Kat. 1982; HENNING 1987, 147, Kat. 489. 

KS 33 
Unec pri Rakek (ábra nélkül) 

3562 (NMSL) 

H: 99 cm; SZ: penge 2,5 cm 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Nyaka visszatört, félkörívben előre ívelődik. Pengéje szimmetrikus 

átmetszetű, a nyél irányával hegyesszöget szár be; hegye előtt íveltebb. 

A település közelében talált depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 1982, 308, Kat. 1349. 

KS 34 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

4937 (SM)132 

H: 84,5 cm 

Makkos nyelű, hosszú kasza. 

MÜLLER 1982, 409, Kat. 1981. 

KS 35 
ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (BM) 

                                                           
130 Darnay K. eredetileg 4 példányt mutatott be, amelyek közül Müller Róbert csak kettőt tudott azonosítani. Ezek 
egyike ez a példány, de a kutatásom időpontjában ez sem volt fellelhető a múzeum raktárában. 
131 Müller Róbert ismeretlen lelőhellyel közli. 
132 Elveszett és Müller R. sem közölt róla ábrát, illetve részletesebb leírást. 
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H: 86 cm 

Makkos nyélfelerősítésű példány. Hegye hiányzik. 

MÜLLER 1982, 409, Kat. 1984. 

KS 36 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 64,7 (80) cm, nyél 10 cm; SZ: penge 5,1 cm, nyél 1,8 cm; V: penge 1 cm, nyél 0,4 cm; tömeg: 606 g 

Nyéllemeze egyenletesen szélesedik a penge felé, vége derékszögben felfelé görbített. Pengéje 

visszatörés nélkül egyenletesen ívelten indul, majd egyenes (53°); fokát kiemelkedő ormó erősíti. A 

nyéltől nem messze domború fejű szegeccsel. Hegye hiányzik. 

Egy 4. századi falusias telep területén talált depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 2012, 168, 3. kép 3. 

KS 37 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.60 és 58.21.55 (BM) 

H: 65 cm, köpű 11,8 cm; SZ: penge 3,6 cm, köpű 3,8 cm, nyak 2,9 cm; V: penge 0,7 cm, kf. 0,4 cm, 

nyak 1-1,2 cm; tömeg: 1128 g 

Korrodált, két darabra tört nyitott köpűs példány. Köpűje a penge felé egyenletesen keskenyedik, rajta 

kerek szöglyukkal; nyaka 100°-os szögben visszatört, trapéz átmetszetű. Pengéje előbb ívelt, majd a 

nyél tengelyére merőlegesen egyenes, végén újra ívelt, háromszög átmetszetű, sérült. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép a köpű a kép bal szélének közepén, a penge a jobb felső részén, az ép makkos 

kasza alatt; MÜLLER 1982, Kat. 453. 

KS 38 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.57 (BM) 

H: 33,2 cm, köpű 12,5 cm; SZ: penge 3,7 cm, köpű 4 cm; V: penge 0,7 cm 

Erősen korrodált nyitott köpüs példény töredéke. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik, 

fala sérült, rajta négyszögletes szöglyuk maradványa látható. Nyaka a köpühöz képest 110°-os szögben 

visszatört, élezett; eredetileg félkör ívben görbülhetett. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

MÜLLER 1982, 121, Kat. 454. 

KS 39 
Nagyvenyim, Baromfitelep 

leltári szám nélküli (IM) 

H: 11,2 és 14,8 cm, köpű 13,05 cm; SZ: penge 2,6 cm, nyél 3,2 cm; V: penge 0,6 cm, nyél 0,3-0,4 cm 

Nyitott köpűs példány töredékei. Köpűje sérült, a penge felé egyenletesen keskenyedik; rajta 

szabálytalan szegecslyukkal. Nyaka erősen visszatört, téglalap átmetszetű, ívesen,kizélesedve megy át 

a pengébe. Pengéje viszonylag keskeny, törött, pengéjének néhány darabja maradt meg. 

A TSz területén végzett földmunkák során talált depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 1979, 246, Fig. 2, 3; MÜLLER 1982, 282, Kat. 1245. 

KS 40 
Komló, Mecsekfalui út 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 32,5 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, fala sérült és hiányos. Nyaka vékony, derékszögben visszatört, 

egyenletesen ívelt, négyszögletes átmetszetű. Pengéjének csak rövid csonkja maradt meg. 

Római villagazdaság feltárása során, az épületen kívüli téglatörmelékes rétegből került elő. 

KATONA GYŐR 1994, 75, Kat. 34, 8. kép.133 

                                                           
133 Az eredeti publikációban sarlóként szerepel. 
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KS 41 
Tokod, Várberek 

70.638.26 (BAM) 

H: 17,2 cm; SZ: köpű 3,3 cm, nyak 2,1-2,3 cm; V: kf. 0,3 cm, nyak 0,8 cm 

Nyitott köpűs példány töredéke. Köpűje kerek, fala hiányos, a penge felé tölcséresen elkeskenyedik; 

hozzá a nyak rövid csonkja csatlakozik. 

A késő római castrum feltárása során, de szórványként került elő. 

KS 42 
Igal, Kerületi-dűlő 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 64,1 cm, köpű 13,5 cm; SZ: penge 3,55 cm, köpű 2,3-3,5 cm, nyak 2,3-2,7 cm; V: penge 0,6 cm, kf. 

0,2-0,5 cm; tömeg: 912 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje a penge felé egyenletesen keskenyedik, rajta trapéz alakú szöglyukkal. 

Visszatört, vastag nyaka élezetlen, négyszögletes átmetszetű. Pengéje szimmetrikus, kissé felfele áll, 

enyhén ívelt, a fok lefelé csapottan, hegyesedik ki. A nyél és a nyak jól láthatóan külön darabból lett 

egybekovácsolva. 

Beszolgáltatás útján került a múzeumba. A területen főként középkori, de igen közel római kori falusias 

telepre utaló felszíni leletek ismertek. 

KS 43 
Igal, Kerületi-dűlő 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 65,4 cm, köpű 13,4 cm; SZ: penge 3,1-3,3 cm, köpű 2,2-3,8 cm, nyak 3,2 cm; V: penge 0,6 cm, kf. 

0,15-0,3 cm, nyak 0,4-0,85 cm; tömeg: 792 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje a penge felé egyenletesen keskenyedik, rajta kerek szöglyukkal. 

Visszatört, vastag nyaka élezetlen, trapéz átmetszetű. Pengéje szimmetrikus, kissé felfele áll, enyhén 

ívelt, a fok lefelé csapottan, hegyesedik ki. A nyél és a nyak jól láthatóan külön darabból lett 

egybekovácsolva. 

KS 44 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.4 (TVM) 

H: 30,8 cm, köpű 16,1 cm; SZ: köpű 3,75-4,1 cm, nyak 2,1 cm; V: kf. 0,3-0,45 cm, nyak 1,2 cm; tömeg: 

594 g 

Erősen korrodált, nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, sérült, a penge felé tölcséresen keskenyedik, 

nyaka erősen visszatört, négyszögletes átmetszetű, aránylag hosszú, a végén íveltebb. Pengéje 

szimmetrikus átmetszetű, rövid szakasza maradt meg, ami a pengével tompaszöget zár be. 

Római kori kőépületek közelében a fémkeresővel talált, majd beszolgáltatott lelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 2. tábla 2. 

KS 45 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.5 (TVM) 

H: 27,5 cm, köpű 13,8 cm; SZ: köpű 3,7×4,55 cm, nyak 1,95 cm; V: kf. 0,3-0,45 cm, nyak 0,95 cm; 

tömeg: 469 g 

Erősen korrodált, nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, sérült, a penge felé tölcséresen keskenyedik, 

nyaka erősen visszatört, négyszögletes átmetszetű, aránylag hosszú, a végén íveltebb. A penge 

kezdeténél törött. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 2. tábla 3. 

KS 46 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.6 (TVM) 

H: 26,4 cm, köpű 14,4 cm; SZ: köpű 5,1×4,3 cm, nyak 1,55 cm; V: kf. 0,3-0,45 cm, nyak 0,9 cm; tömeg: 

376 g 
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Erősen korrodált, nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, sérült, a penge felé tölcséresen keskenyedik, 

nyaka erősen visszatört, négyszögletes átmetszetű, aránylag hosszú, a végén íveltebb. A penge 

kezdeténél törött. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 2. tábla 4. 

KS 47 
ismeretlen lelőhely 

77.131.1 (FM) 

H: 20 cm, köpű 13,7 cm; SZ: penge 3,4 cm, köpű 4,9 cm; V: penge 1 cm, kf. 0,5-0,6 cm; tömeg: 437 g 

Nyitott köpűs példány töredéke. Köpűje a penge felé egyenletesen keskenyedik, fala sérült. Nyaka 

közepesen visszatört, négyszögletes átmetszetű, törött. 

KS 48 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.55 (LDM) 

H: 52,9 (55,3) cm, köpű 12,9 (12,8) cm; SZ: penge 3,2-3,3 cm, köpű 2,9 cm; V: penge 0,3-0,8 cm, kf. 

0,3 cm, nyak 0,9 cm; tömeg: 600 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, fala sérült; a fő vágóéllel tompaszöget zár be (104°). Nyaka 

visszatört, vastag, trapéz átmetszetű. Pengéje lényegében egyenes, hegyénél kissé ívelt, lefelé görbült. 

A nyakat és a pengét láthatóan két külön darabból kovácsolták össze. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 36, 3. ábra 14, 6. ábra 1. 

KS 49 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.56 (LDM) 

H: 43,7 (49,1) cm, nyél 14,4 (15) cm; SZ: penge 2,8 (2,9) cm, köpű 4 (4,1) cm, nyak 2,3 cm; V: penge 

0,3-0,95 cm, kf. 0,3 cm, nyak 1,1 cm; tömeg: 638 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kissé ovális, kúp alakú, fala sérült, eredetileg szegeccsel rögzített; a fő 

vágóélre csaknem merőleges. Nyaka vastag, visszatört, trapéz átmetszetű. Pengéje egy félköríves 

szakasz után csaknem a hegyéig egyenes. Hegye hiányzik. A nyak alsó részén kalapácsnyomok 

figyelhetőek meg. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 35, 3. ábra 13, 5. ábra 21. 

KS 50 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.57 (LDM) 

H: 51,9 (48,8) cm, köpű 10,2 (11,3) cm; SZ: penge 3,7 (3,8) cm, köpű 3,7 (3,8) cm; V: penge 0,35-0,65 

(0,7) cm, kf. 0,3 cm, nyak 0,7 cm; tömeg: 549 g 

Nyitott köpűs példány. Köpű erősen sérült; a fő vágóéllel tompaszöget zár be (96°). Nyaka erősen 

visszatört, vastag, trapéz átmetszetű, rövid. Pengéje a nyak után élesen kiszélesedik, hegyéig enyhén 

ívelt. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 37, 3. ábra 15, 6. ábra 2. 

KS 51 
Gy.firátót, Pogánytelek 

2000.82.6 (LDM) 

H: 25,1 cm, köpű 12,4 cm; SZ: penge 2,3-3,8 cm, köpű 5-5,1 cm, nyak 1,95 cm; V: penge 0,7 cm, kf. 

0,2-0,3 cm, nyak 1,1 cm; tömeg: 501 g 

Erősen korrodált, nyitott köpűs kasza. Köpűje sérült, a penge felé egyenletesen keskenyedik, rajta kerek 

szöglyukkal. Nyaka erősen visszatört, ívesen kiszélesedő, csak rövid szakaszon élezetlen. Pengéje törött, 

indítása a nyéllel tompaszöget zár be. 

A római villagazdaság területén talált depólelet részeként, beszolgáltatás útján került a múzeumba. 

PALÁGYI 2000, 22, 7. ábra 6. 

KS 52 
Vinkovci 

2009 (NMC) 
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H: köpű 11,9 cm; M: 22,4 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje nyitott, enyhén keskenyedő, falán kerek szöglyukkal. Nyaka 

tompaszögben visszatört, félköríves, törött. 

A római kori város területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 384, Kat. 1697. 

KS 53 (ábra nélkül) 

Vinkovci 

2025 (NMC) 

H: köpű 11,7 cm; M: 27,7 cm 

Nyitott köpűs példány. Nyaka tompaszögben visszatört, félköríves, törött. 

A római kori város területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 384, Kat. 1698. 

KS 54 
Tác, Fövenypuszta 

61.367.5 (SZIKM) 

H: 12,3 cm; SZ: penge 3 cm, köpű 3,3 cm; V: penge 0,6 cm; M: 32,3 cm 

Nyitott köpűs példány töredéke. Nyaka visszatört félkörívben görbül, négyszögletes átmetszetű; a nyélre 

merőleges szakaszon szélesedik pengévé. Pengéje szimmetrikus, vastag, rövid szakasz után törött. 

A római település feltárása során került elő. A forum keleti része, Dolichenus szentély területéről. 

MÜLLER 1982, 202, Kat. 900. 

KS 55 
Tác, Fövenypuszta 

73.6.1 (SZIKM) 

H: 25,6 cm, köpű 11,6 cm; SZ: penge 3 cm; M: 32 cm 

Nyitott köpűs példány töredéke. Köpűje a penge egyenletesen keskenyedik, fala sérült. Nyaka visszatört, 

félkörívben görbül, trapéz átmetszetű; már az ívelt részen pengévé szélesedik, élezett. Pengéje a nyél 

irányára merőleges, hosszabb egyenes szakasza maradt meg. 

A római település feltárása során került elő (135/795. 4. ásónyom) 

FITZ/LÁNYI/BÁNKI 1975, 300, III. tábla 2; MÜLLER 1982, 202, Kat. 901. 

KS 56 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

67.455.8 (SZIKM) 

H: 21,2 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűjének csak a töve maradt meg. Nyaka visszatört, trapéz átmetszetű, íves 

részén törött. 

A római település feltárása során került elő (230/800. 2. ásónyom). 

MÜLLER 1982, 202-3, Kat. 902. 

KS 57 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: köpű 11,8 cm; SZ: penge 3,6 cm, köpű 4,5 cm; M: 33,3 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje sérült, hiányos. Nyaka négyszögletes átmetszetű, derékszögben 

visszatört, ívesen megy át a pengébe. Pengéje a nyélre merőlegesen indul, törött. 

A római település feltárása során került elő (235/805. 3. ásónyom). Több ekehúzó lánccal együtt került 

elő. 

MÜLLER 1982, 203, Kat. 903. 

KS 58 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 19,3 cm 
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Nyitott köpűs példány. Köpűjének csak a töve maradt meg. Nyaka visszatört, négyszögletes átmetszetű, 

íves részén törött. 

A római település feltárása során került elő (235/805. 3. ásónyom). Több ekehúzó lánccal együtt került 

elő. 

MÜLLER 1982, 203, Kat. 904. 

KS 59 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 14,1 cm; SZ: penge 2,4 cm; V: penge 0,5 cm 

Kasza, hegye előtt enyhén ívelődő, szimmetrikus átmetszetű, vastag pengéjének töredéke. 

A római település feltárása során került elő (O/ , 3. ásónyom). 

MÜLLER 1982, 203, Kat. 905. 

KS 60 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 24,2 cm; SZ: penge 2,8 cm; V: penge 0,5 cm 

Kasza, hegye előtt enyhén ívelődő, szimmetrikus átmetszetű, vastag pengéjének töredéke. 

A római település feltárása során került elő (205/825. 3. ásónyom). 

MÜLLER 1982, 203, Kat. 906. 

KS 61 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 12,6 cm; SZ: köpű 4,1 cm 

Nyitott köpűs példány töredéke. Köpűje kerek, fala sérült. Nyaka derékszögben visszatört, 

négyszögletes átmetszetű, félköríves, törött. 

A római település feltárása során került elő. Az. ún. I. villa, XV. helyiségéből. 

B. THOMAS 1955, 131, XXXV. tábla 2; B. THOMAS 1964, CCXIV. tábla; MÜLLER 1982, 202, Kat. 897. 

KS 62 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

méretek nélkül 

Nyitott köpűs példány töredéke. Köpűje kerek, fala sérült. Nyaka derékszögben visszatört, 

négyszögletes átmetszetű, félköríves, törött. A nyélre merőleges penge rövid csonkjával. 

B. THOMAS 1955, 131, XXXV. tábla 3; B. THOMAS 1964, CCXIV. tábla; MÜLLER 1982, 202, Kat. 898. 

KS 63 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

méretek nélkül 

Nyitott köpűs példány töredéke. Köpűje kerek, fala sérült. Nyaka derékszögben visszatört, 

négyszögletes átmetszetű, félköríves, törött. A nyélre merőleges penge rövid csonkjával. 

B. THOMAS 1955, 131, XXXV. tábla 5; MÜLLER 1982, 202, Kat. 899. 

KS 64 
ismeretlen lelőhely 

77.36.1 (LDM) 

H: 68,8 cm, köpű 12,6 cm; SZ: penge 3 cm, köpű 3,8 cm, nyak 2,4 cm; V: penge 0,6 cm, kf. 0,35 cm, 

nyak 1 cm; tömeg: 818 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje a penge felé egyenletesen keskenyedik, rajta kerek szöglyukkal. Nyaka 

szinte derékszögben visszatört, félköríves. Pengéje egyenes, szimmetrikus metszetű, viszonylag vékony, 

a végén kissé lefelé ívelt, a nyéllel hegyesszöget zár be. A nyak és a penge találkozásánál törés illetve 

ennek javítása figyelhető meg. 



359 
 

KS 65 
Lábatlan 

D.61.30.5 (BAM) 

H: 32,5 cm; SZ: penge 2,6 cm, nyak 1,9 cm; V: nyak 0,7 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűjének fala erősen sérült, hiányos. Nyaka tompaszögben visszatört, 

négyszögletes átmetszetű, ívelten megy át a pengébe, amelynek csak a töve maradt meg. 

A Duna mederének kotrása során került elő. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 333, Kat. 1448. 

KS 66 
Padrag, Bányaművek 

55.267.3 (LDM) 

H: 43,7 (44,1) cm, köpű 13 cm; SZ: penge 2,9-3 cm, köpű 3,85 cm, nyak 2,4 cm; V: penge 0,6-0,7 cm, 

kf. 0,25 cm, nyak 0,85 cm; tömeg: 715 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje ovális, kissé lapított, fala sérült, ellentétes irányban,lefelé nyitott, a penge 

felé egyenletesen elkeskenyedik. A fő vágóél derékszöget zár be a nyéllel. Nyaka erősen visszatört; az 

egyenes pengét az ív közepétől külön darabból kovácsolták hozzá. 

Építési munkálatok során bolygatott római villagazdasághoz köthető depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 1982, 292, Kat. 1280. 

KS 67 
Szentgál, Hárshegy-puszta 

1955.217.1 (LDM) 

H: 58,2 (68,8) cm, köpű 14,3 cm; SZ: penge 3,4 cm, köpű 4 cm, nyak 2,05 cm; V: penge 0,65 cm, kf. 

0,25 cm, nyak 0,9 cm; tömeg: 818 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje sérült, rajta alul kerek szöglyukkal. A fő vágóéllel eredetieg derékszöget 

zárhatott be. Nyaka erősen visszatört, vastag, négyzetes átmetszetű, élezetlen. Pengéje  

MRT 2, 102, 22/XXX; MÜLLER 1982, 377, Kat. 1667. 

KS 68 
ismeretlen lelőhely 

83.4.2 (WMM) 

H: 38,5 cm, köpű 16,9 cm; SZ: penge 3,6 cm, köpű 3,7 cm; V: penge 0,3-0,6 cm, kf. 0,3 cm, nyak 1,1-

1,25 cm; tömeg: 727 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje sérült, a penge felé egyenletesen keskenyedik, rajta kerek szöglyukkal. 

Nyaka tompaszögben visszatört, egyenletesen ívelt. Pengéje sérült, hiányos, vége deformált. A nyak és 

a penge külön darabból készült, esetleg javított. 

MÜLLER 1982, 408, Kat. 1980.134 

KS 69 
Bruckneudorf 

leltári szám nélküli (LMB) 

H: 54,7 cm; SZ: penge 3,1-3,3 cm; M: 33,9 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje rövid, a penge felé egyenletesen keskenyedik; nyaka derékszögben 

visszatört, négyszögletes átmetszetű. Pengéje félkörívben folytatódik, majd alig ívelten tart a hegye felé. 

Felső része 80°-os szöget zár be a nyéllel, azzal egy síkban van. Hegye sérült. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 163, Kat. 691. 

KS 70 
Drnovo 

574 

H: 33 cm 

                                                           
134 Müller R. a vonatkozott helyen leltári szám nélkül közöl egy szekszárdi darabot. Az általam bemutatott példány 
talán ezzel azonos, de a közölt méretek eltérőek. 
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Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik, fala hiányos. Nyaka 

derékszögben visszatört, ívelt, négyszögletes átmetszetű. Pengéje szimmetrikus átmetszetű, hosszabb 

szakaszon egyenes, törött; a nyéllel tompaszöget zár be. 

A római város területén, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

PETRU/PETRU 1978, 66, Nr. 574, Taf. XX, 16. 

KS 71 
Zimony 

2429 (NMSR) 

H: 55,7 cm; SZ: penge 3 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, egyenletes szélességű, falán szöglyukkal. Nyaka derékszögben 

visszatört, négyszögletes átmetszetű, félköríves. Pengéje hosszú szakaszon egyenes, a köpűvel 

tompaszöget zár be, végén íves, szimmetrikus átmetszetű. 

A Duna mederének kotrása során került elő. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 339-340, Kat. 1489. 

KS 72 
Zimony 

2428 (NMSR) 

H: 52,9 cm; SZ: penge 3,2 cm; M: 29,2 cm 

Bizonytalan korú, köpűs példány. Köpűje csak vékonyan nyitott. Nyakának és pengéjének görbülete 

erős, a penge végig ívelt. 

MÜLLER 1982, 339-340, Kat. 1488. 

KS 73 
ismeretlen lelőhely 

2/85/8 (MM)135 

H: 47,4 cm, köpű 15,7 cm; SZ: penge 4,3 cm, köpű 4,4 cm, nyak 2,1 cm; V: penge 0,5-0,7 cm, nyak 0,8 

cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje a penge felé egyenletesen keskenyedik, rajta kerek szöglyukkal. Nyaka 

egyenletesen ívelt, négyszögletes átmetszetű. Pengéje széles, nagyon enyhén ívelt, szimmetrikus 

átmetszetű, feltehetőleg a sérülései miatt lerövidítették. 

KS 74 
Somogyszob 

4233 (RRM) 

H: 52,2 cm; SZ: penge 3,1 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje a penge felé keskenyedik, fala sérült. Nyaka derékszögben hátratört, 

félköríves. Pengéje előbb ívelt, majd a nyélre merőlegesen egyenes,  szimmetrikus átmetszetű, hegye 

sérült. 

A település területéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. Elveszett, csak a 

publikáció alapján határozható meg. 

MÜLLER 1982, 372, Kat. 1647. 

KS 75 
Bad Deutsch-Altenburg 

20251 (MC) 

H: 52,5 cm; SZ: köpű 4,5 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik. Nyaka 

visszatört,félköríves, trapéz átmetszetű. Pengéje a nyélre merőleges, szimmetrikus átmetszetű, rövid 

szakasz után törött. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 362, Kat. 131, Taf. 34; KAT. CARNUNTUM 1992, 221-2, Nr. 47. 

                                                           
135 A kiállításhoz felnyelezték, emiatt korlátozottan dokumentálható. Leltári szám nincs rajta, ezért eredetét nem 
lehet megállapítani. 
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KS 76 (ábra nélkül) 

Őcsény, Szigeth-puszta 

R.1.936.1 (WMM) 

H: 66,7 cm, köpű 14 cm; SZ: penge 3,5-5,8 cm, köpű 2,5-4,8 cm; M: 28,8 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje a penge felé egyenletesen keskenyedik; nyak nélkül folytatódik a 

pengében. Pengéje visszatört, majd ívesen kiszélesedik, a nyélre merőlegesen, alig ívelten folytatódik; 

szimmetrikus átmetszetű, egy síkban van a köpűvel, hegyénél erősebben ívelt. 

Ismert római kori lelőhelyről került elő. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

TAKÁCS 1969, 59, 11. kép; MÜLLER 1982, 288f, Kat. 1269. 

KS 77 (ábra nélkül) 

Vukovar 

leltári szám nélküli (NMC) 

H: köpű 15 cm; SZ: penge 3,2-4,1 cm; M: 32,4 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűjéhez közvetlenül a penge csatlakozik visszatörve, félkörívben hajlítva. 

Már ezen a részen élezett. 

A táborból vagy a vicus területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 385, Kat. 1701. 

KS 78 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

57.184.C (MNM) 

H: 82 cm 

Nyitott köpűs példány. Pengéje torzult. 

MÜLLER 1982, 408, Kat. 1976. 

KS 79 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

57.185.C (MNM) 

H: 48 cm 

Nyitott köpűs, hiányos pengéjű példány. 

MÜLLER 1982, 408, Kat. 1977. 

KS 80 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

57.189.C (MNM) 

H: 35,5 cm 

Nyitott köpűs, hiányos pengéjű példány. 

MÜLLER 1982, 408, Kat. 1978. 

KS 81 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.22 (BM) 

H: 29,8 cm; SZ: penge 2,2 cm; V: penge 0,5 cm 

Valószínűleg kasza pengéjének, a hegye előtti, vastag töredéke. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

MÜLLER 1982, 122, Kat. 455. 

KS 82 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.24 (BM) 

H: 29,1 cm; SZ: penge 2,3 cm; V: penge 0,5 cm 

Valószínűleg kasza pengéjének, a hegye előtti, vastag, alig ívelt töredéke. 

MÜLLER 1982, 122, Kat. 456. 

KS 83 
Keszthely, Fenékpuszta 
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58.21.57 (BM) 

H: 14,1 (15,5) cm; SZ: penge 3,4 cm; V: penge 0,8 (0,7) cm 

Kasza vaskos, végénél rövid szakaszon erősen ívelt pengéjének töredéke. 

MÜLLER 1982, 122, Kat. 457. 

KS 84 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta 

96.23.68 (TGYM) 

H: 24,1 (24,8) cm; SZ: penge 2,5 cm; V: penge 0,45-0,5 cm; tömeg: 75 g 

Kasza íves, szimmetrikus átmetszetű pengéjének töredéke. Hegye ép. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. 

KS 85 
Szentendre, Castrum 

2007.23.105 (FM) 

H: 21,3 cm; SZ: penge 3,5 cm; V: penge 0,9 cm 

Kasza vastag, szimmetikus átmetszetű, végén enyhén ívelt, kihegyesedő pengéjének töredéke. 

A római tábor feltárása során került elő. 

KS 86 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.3 (TVM) 

H: 18,6 cm; SZ: penge 2,15 cm; V: penge 0,4-0,5 cm; tömeg: 26 g 

Talán kasza, korrodált, erősen sérült pengéjének íves töredéke. Metszete is bizonytalan. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 2. tábla 1. 

KS 87 
Porva 

55.334.2 (LDM) 

H: 55,8 cm; SZ: penge 3,5 cm, nyak 1,6 cm; V: penge 0,3-0,7 cm, nyak 1,1 cm 

Erősen korrodált, töredékes példány. Nyele hiányzik, nyaka félköríves, négyszögletes átmetszetű. 

Pengéje ívelt, szimmetrikus átmetszetű. 

A település területéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 364, Kat. 1609. 

KS 88 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3021 (SCM) 

H: 34,6 cm; SZ: penge 2,55 cm; V: penge 0,45 cm; tömeg: 142 g 

Erősen korrodált, szimmetrikus átmetszetű, hosszú és egyenes pengetöredék. Valószínűleg kaszához 

tartozott. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. (10. épület, 1.árok É-i fele, vörösre égett rétegből) 

KS 89 
ismeretlen lelőhely 

55.275.355 (LDM) 

H: 33,9 cm; SZ: penge 2,55 cm; V: penge 0,3 cm 

Kasza erősen korrodált és sérült, enyhén ívelt pengjének töredéke. 

KS 90 
Szekszárd, Mocfa-csárda 

59.1486.1 (WMM) 

H: 50,7 (50,5) cm; SZ: penge 3,2 (3,1) cm; V: penge 0,8 (0,4-0,7) cm 

Nagyméretű kasza, egyik végén egyhén ívelt, háromszög átmetszetű pengéjének sérült élű töredéke. 

Egyik végénél nádolás, javítás nyomaival. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 376, Kat. 1662. 
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KS 91 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.12 (WMM) 

H: 28,5 (31,1) cm; SZ: penge 2,2-2,8 cm; V: penge 0,5-1 cm, nyak 0,5-1,1 cm 

Kasza pengéjének és nyakának töredéke. Nyaka élezetlen, trapéz átmetszetű. Éle sérült. 

Római falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1982, 78, 4. kép 5. 

KS 92 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.1.10 (MNM NÖK) 

H: 11,8 cm; SZ: penge 2,8 cm, nyak 1,9 cm; V: penge 0,4 cm, nyak 0,85 cm; tömeg: 82 g 

Kasza pengéjének és négyszögletes átmetszetű nyakának csekély töredéke. 

Római kori falusias telep feltárása során, egy gödör betöltéséből került elő. 

KS 93 
Ságvár 

78.3.261 (MNM) 

H: 32,9 cm; SZ: penge 2,5 cm; V: penge 0,4 cm 

Erősen korrodált kasza pengéjének töredéke. Viszonylag keskeny, enyhén, egyenletesen ívelt. 

A belső erődben végzett feltárások során került elő (1976/CVI. árok). 

MÜLLER 1982, 172, Kat. 744.136 

KS 94 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.41 (LDM) 

H: 35,2 cm; SZ: penge 3,2 cm; V: penge 0,5-0,55 cm; tömeg: 183 g 

Jó megtartású kasza pengéjének töredéke. Vastag, háromszög átmetszetű, a hegynél enyhén ívesen 

megtört. Felületén vésővel beütögetett vonalak figyelhetőek meg. 

Egy római falusias település helyén végzett földmunkák során került elő. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 38, 2. ábra 22, 6. ábra 3. 

KS 95 
Magyartelek 

2704 (JPM) 

H: 51,2 cm; SZ: penge 3,3 cm 

Kasza, viszonylag keskeny, szimmetrikus átmetszetű pengéjének töredéke. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 352, Kat. 1552. 

KS 96 (ábra nélkül) 

Magyartelek 

2647 (JPM) 

H: 36 cm; SZ: penge 3,2 cm 

Kasza ívelt nyakának, és a viszonylag keskeny, szimmetrikus átmetszetű pengéjének a töredéke. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 352, Kat. 1551. 

KS 97 (ábra nélkül) 

Dunaújváros 

81.46.8 (IM) 

H: 12,8 cm; SZ: penge 3 cm; V: penge 1 cm 

Kasza korrodált pengéjének íves töredéke. Kérdéses darab. 

A katonai vicus feltárása során került elő (72/1, 1-2 között). 

                                                           
136 A méretek alapján azonos lehet a Müller R. által leltári szám nélkül közölt példánnyal. 
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KS 98 (ábra nélkül) 

Dunaújváros 

leltári szám nélküli (IM) 

H: 28,1 (34,2) cm; SZ: penge 3,1 cm; V: penge 0,5-0,6 cm 

Kasza erősen korrodált, íves, kissé aszimmetrikus átmetszetű pengéjének töredéke. 

A katonai vicus feltárása során került elő. 

KS 99 (ábra nélkül) 

Tekenye 

64.943.1 (BM) 

H: 41,5 cm; SZ: penge 2,4 cm 

Kasza szimmetrikus átmetszetű, hosszú, egyenes pengéjének töredéke. Hegyénél kissé ívelt. 

A település területéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 380, Kat. 1677. 

KS 100 (ábra nélkül) 

Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.23 (WMM)137 

H: 33,8 cm; SZ: penge 2,3 cm 

Kasza szimmetrikus átmetszetű pengéjének töredéke. A találók utólag nyéltüskés késsé próbálták 

alakítani. 

A Duna medrének kotrása során kerültek elő, és vásárlás útján jutottak a múzeum gyűjteményébe.138 

GAÁL 1996, 194, XII. tábla 2. 

KS 101 (ábra nélkül) 

Ravazd 

leltári szám nélküli 

méret nélkül 

Hosszan nyújtott, alig ívelődő, vastag pengetöredék; feltehetőleg kaszához tartozott. 

RÉCSEY 1899, 31, V. kép 4; B. THOMAS 1964, 150. kép; MÜLLER 1982, 169, Kat. 729. 

KS 102 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

57.188.C (MNM) 

H: 79 cm 

Kasza hegyénél és tövénél ívelt pengéjének és a szintén hosszan ívelt nyakának töredéke. 

MÜLLER 1982, 408, Kat. 1974. 

KS 103 (ábra nélkül) 

Páty, Malom-dűlő 

85.17.50 (FM) 

H: 13,8 cm; SZ: 4,1 cm; V: 1 cm 

Erősen korrodált, viszonylag széles, vaskos pengéjű példány pengéjének töredékei. 

A római falusias település feltárása során került elő (16. szelvény, ÉNy-i sarok ,-130 cm). 

KS 104 (ábra nélkül) 

Páty, Malom-dűlő 

85.17.54 (FM) 

H: 15 cm; SZ: 3,7 cm; V: 0,5 cm 

Erősen korrodált, viszonylag széles, vaskos pengéjű példány pengéjének töredékei. 

A római falusias település feltárása során került elő (12. szelvény, épület belseje -100-150 cm). 

                                                           
137 A publikációban egy kaszapenge és egy kapa egyaránt a 24-es számon szerepel. A kapára biztosan ez a szám 
került, ugyanakkor a leltárkönyv kaszát említ rajta. A kettő keveredik, és a kasza ugyanakkor nem is volt meg a 
raktárban. 
138 Az előkerülés körülményei a lelőhelyről előkerült további sarlók esetében ugyanezek. 
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KV 1-44: Vésők (117-119. tábla) 

KV 1 

Budapest 

70412 (BTM) 

H: 26,5 cm; SZ: 2,85 cm; V: szár 1,5-1,8 cm; tömeg: 376 g 

Nagyméretű példány. Szára kissé deformált, felül kerek átmetszet, majd négyzetesbe megy át. Felső 

pereme a használattól kitüremkedett. Négyszögletes átmetszetű alsó része aszimmetrikus állású, 

pontszerű hegyben végződik. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KV 2 

Budapest 

41552 (BTM) 

H: 27,2 cm; SZ: penge 1,5 cm, szár 3 cm; V: 1,5-1,6 cm; tömeg: 359 g 

Nagyméretű példány. Szára egyenes, négyszögletes átmetszetű, felül a használattól, felső pereme a 

használattól kitüremkedett. Pengéje aszimmetrikus állású, enyhén kiszélesedik. Éle sérült, egyenes 

lehetett. 

KV 3 
Budapest, Mocsáros-dűlő 

91.1.1487 (BTM) 

H: 21,2 cm; SZ: penge 1,45 cm, szár 1,75 cm; V: 0,8-1,8 cm; tömeg: 286 g 

Erősen korrodált, nagyméretű példány. Szára kissé deformált, felül kerek átmetszetű, majd négyzetesbe 

megy át. Felső pereme a használattól kitüremkedett. Pengéje kissé deformált, aszimmetrikus állású 

lehetett, sérült. Éle bizonytalan. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (XIII. kutatóárok É-i végén lévő, K-i rábontás törmelékes, 

téglás rétegéből, -54 cm). 

KV 4 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 28,8 cm; SZ: penge 2,8 cm 

Szára tömör, vastag, élei csapottak, ezért nyolcszög átmetszetű, pereme a használat miatt kitüremkedett. 

Pengéje lapos, nagyon enyhén kiszélesedik, aszimmetrikus állású lehet (?), sérült. Éle egyenes. 

Egy 8×20 méteres területen szétszóródott tárgyak között került elő. Feltehetőleg egy szétszántott depó 

része lehetett. 

LANG et al. 2010, 87, Taf. 26, Abb. 120. 

KV 5 
Dunaújváros 

81.10.13 (IM) 

H: 29,8 cm; SZ: penge 1,8 cm, szár 2,4 cm; V: 0,9-2,25 cm; tömeg: 296 g 

Nagyméretű példány. Szára felül kerek, majd négyszögletes átmetszetű, feje a használattól 

kitüremkedett. Pengéje szimmetrikusan elhelyezett, sérült; eredetileg egyenes élű lehetett, az él előtt 

enyhén kiszélesedik. 

A katonai vicus feltárása során került elő (1971/5). 

KV 6 
Nagyberki, Szalacska 

65.571.1 (RRM) 

H: 23 cm; SZ: penge 1,95 cm, szár 1,85 cm; V: szár 1,3 cm; tömeg: 220 g 

Jó megtartású, nagyméretű példány. Feje a használattól kitüremkedett, szára egyenes, nyolcszög 

átmetszetű, pengéje rövid, szimmetrikus állású, enyhén kiszélesedik. Éle sérült, egyenes lehetett. 

A lelőhely területéről került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 
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KV 7 
Eszteregnye, Ojtó-dűlő 

0710.17.5 (GM) 

H: 16,7 cm; SZ: penge 2,2 cm, szár 1,5 cm; V: szár 1,5 cm; tömeg: 160 g 

Erősen korrodált példány. Feje az ütésektől sérült, fogója/szára nyolcszög átmetszetű; szára kissé meg 

van csavarodva. Pengéje enyhén kiszélesedik, szimmetrikus elrendezésű, éle sérült, eredetileg talán 

félköríves lehetett. 

Római falusias település feltárása során, az egyik gödör betöltéséből került elő. 

BASTICZ 2008, 177, 3. kép 3. 

KV 8 
ismeretlen lelőhely 

55.275.529 (LDM) 

H: 25,7 cm; SZ: penge 2,05 cm, szár1,6-1,95 cm; V: szár 1,3-1,6 cm; tömeg: 345 g 

Nagyméretű, vaskos példány. Feje a használattól kitüremkedett, viszonylag hosszú, nyolcszögletes 

átmetszetű szára, enyhén kiszélesedő, aszimmetrikus állású pengében végződik. Éle sérült. 

KV 9 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 19,9 cm; tömeg: 84 g 

Szára felül egyenesen levágott, tömör, kerek átmetszetű, amelyhez keskeny, aszimmetrikus állású, lapos 

penge csatlakozik. Pengéje sérült, hiányos, éle egyenes lehetett. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. Egy 1×0,75 méteres gödörbe 

elhelyezett kocsialkatrészek és szerszámok. A gödör egy kultúrrétegbe lett beleásva. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 43/129. 

KV 10 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 16,2 cm; SZ: penge 1,5 cm; tömeg: 70 g 

Négyszögletes átmetszetű, vékony szára aszimmetrikus, enyhén kiszélesedő pengében végződik. Éle 

egyenes, sérült. Felső pereme az ütésektől kitüremkedett. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 57/40. 

KV 11 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 15,7 cm; SZ: penge 1 cm; tömeg: 79 g 

Négyszögletes átmetszetű, vékony szára aszimmetrikus, alig kiszélesedő pengében végződik. Éle 

egyenes, sérült, tompa. Felső pereme az ütésektől kitüremkedett. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 57/41. 

KV 12 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 15,2 cm; SZ: penge 2,4 cm; tömeg: 124 g 

Négyszögletes átmetszetű, vékony szára aszimmetrikus, egyenletesen kiszélesedő pengében végződik. 

Éle egyenes, sérült, tompa. Felső pereme az ütésektől kitüremkedett. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 57/42. 

KV 13 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 13,3 cm; SZ: penge 1,7 cm; tömeg: 148 g 
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Négyszögletes átmetszetű, vékony teste aszimmetrikus, alig kiszélesedő pengében végződik. Éle 

egyenes, sérült, tompa. Felső pereme az ütésektől kitüremkedett. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 57/43. 

KV 14 
Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 10,85 cm 

Erősen korrodált, négyszögletes átmetszetű szára enyhén kiszélesedő, egyenes élű pengében végződik. 

Felső része a használat miatt kitüremkedett. 

A katonai amphithaeatrum feltárása során került elő. 

BOULASIKIS et al. 2012, 121, Taf. LXIV, FE 96. 

KV 15 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18182 (MC) 

H: 16,8 cm; SZ: penge 3 cm 

Szára felül kerek, majd négyszögletes átmetszetű, feje lapított; pereme a használattól kitüremkedett. 

Pengéje egyenletesen kiszélesedik, éle sérült, egyenes lehetett. 

A legiotábor feltárása során került elő. 

GROLLER 1907, 42, Abb. 21; KAT. CARNUNTUM 1992, 218, Nr. 32; HUMER 2009, 110, Kat. 335. 

KV 16 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20128 (MC) 

H: 17,8 cm; SZ: penge 1,8 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, feje kissé lapított; pereme a használattól kitüremkedett. Pengéje 

keskeny, csak enyhén szélesedik ki. Éle egyenes. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 218, Nr. 33; HUMER 2009, 110, Kat. 336. 

KV 17 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 11,3 cm; SZ: penge 3,5 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, feje kissé lapított; pengéje egyenletesen kiszélesedik. Éle egyenes. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 218, Nr. 31; HUMER 2009, 109, Kat. 334. 

KV 18 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22614/397 (MC) 

H: 13,8 cm; SZ: penge 1,6 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, feje kissé lapított; pereme a használattól kitüremkedett. Pengéje 

keskeny, csak enyhén szélesedik ki. Éle egyenes. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

HUMER 2009, 110, Kat. 337. 

KV 19 
Hrtkovci, Gomolava 

338 (Gomolavai Múzeum) 

H: 15,5 cm 

Szára vastag, négyszögletes átmetszetű, élei enyhén lekerekítettek, feje a használat miatt sérült, pereme 

kitüremkedett. Pengéje szimmetrikus állású, enyhén kiszélesedő; éle sérült, egyenes lehetett. 

A Kr. u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 286, T. 32/165. 
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KV 20 
Hrtkovci, Gomolava 

429/77 

H: 10,8 cm 

Szára vastag, négyszögletes átmetszetű, élei enyhén lekerekítettek, feje a használat miatt sérült, pereme 

kitüremkedett. Pengéje szimmetrikus állású, enyhén kiszélesedő; éle sérült, egyenes lehetett. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 109, Nr. 298, T. 33/172. 

KV 21 
Komló, Mecsekjánosi 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 17,5 cm; SZ: penge 1,3 cm 

Szára tömör, kerek átmetszetű, fejénél kerek, kiszélesedő felületben végződik. Lefelé négyszögletes 

átmetszetű, lapos, alig kiszélesedő pengébe megy át. Éle sérült, egyenes lehetett. 

Római villagazdaság feltárása során került elő. 

SZ. BURGER 1968, VII. tábla 5. 

KV 22 
Budapest, Bécsi út 134 

92.1.79 (BTM) 

H: 17 cm; SZ: penge 0,8 cm, szár 1,05 cm; V: 0,3-1 cm; tömeg: 52 g 

Erősen korrodált példány. Szára felül sérült, négyszögletes átmetszetű, a penge előtt összeszűkűl. 

Pengéje sérült, aszimmetrikus állású, pontosan nem azonosítható, lapos és egyenes élű lehetett. 

A római temető feltárása során került elő: téglasír, felnőtt férfi (32. sír). 

TOPÁL 2003, 52, Pl. 63, 32/5. 

KV 23 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.184.2 (MNM NÖK) 

H: 15,2 cm; SZ: penge 1,2 cm, szár 1,3 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 73 g 

Enyhén korrodált, jó állapotú példány. Szára nyolcszög átmetszetű, feje a használat miatt enyhén 

kitüremkedett. Pengéje lapos, szimmetrikus állású, éle felé enyhén kiszélesedik; éle egyenes, sérült. 

Római falusias település feltárása során, az egyik gödör betöltéséből került elő. 

KV 24 
Szombathely, Iseum 

leltári szám nélküli (IS) 

H: 17,6 cm; SZ: penge 1,275 cm, szár 1-1,2 cm; V: 0,9-1 cm; tömeg: 66 g 

Erősen sérült példány. Szára törött, hosszú, négyszögletes átmetszetű, kissé aszimmetrikusan 

elhelyezett, enyhén kiszélesedő pengében végződik. Éle erősen töredezett, talán egyenes lehetett. 

Az Iseum egyik kútjának betöltéséből került elő. 

KV 25 
Nemesvámos, Baláca 

55.250.315 (LDM) 

H: 17,9 cm; SZ: penge 1,1 cm, szár 1,2-1,5 cm; V: 0,7 cm; tömeg: 90 g 

Erősen korrodált példány. Szára lapított négyszögletes átmetszetű, feje a használattól kitüremkedett. 

Enyhén kiszélesedő, kopott, eredetileg egyenes élű, aszimmetrikus állású pengében végződik. 

A római villagazdaság, Rhé Gy. által végzett feltárása során került elő. 

KV 26 
Pécs, Széchenyi tér 

1664 (JPM) 

H: 16 cm; SZ: penge 1,2 cm 

Szára felül hiányos, négyszögletes átmetszetű, egyenes szárán kiugró tagolás figyelhető meg. Pengéje 

nem szélesedik ki, éle egyenes. 

Római temető feltárása során került elő: csontvázas férfi sír (212. sír), a jobb combcsont mellett. 
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FÜLEP 1977, 40, Pl. 30, 4a; FÜLEP 1984, 213. 

KV 27 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.97 (BM) 

H: 12,5 cm; SZ: penge 2 cm, szár 1,4 cm; V: 1,3-1,4 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, törött; a tengelyéhez képest enyhén előre hajlik és kissé meg van 

csavarodva. Pengéje hosszú, lapos, egyenletesen szélesedik ki. Éle sérült, egyenes, szélesebb a pengénél. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KV 28 
ismeretlen lelőhely 

55.1.24 (MNM) 

H: 16,5 cm; SZ: penge 1,9 cm; V: 0,2-1,3 cm; tömeg: 89 g 

Szára egyenes, sérült; négyszögletes átmetszetű, felül enyhén kiszélesedik, pereme a használattól 

enyhén kitüremkedett. Pengéje kissé kiszélesedik; éle egyenes. 

KV 29 (ábra nélkül) 

Höflein, Aubüheln 

leltári szám nélküli 

H: 16,5 cm 

Négyszögletes átmetszetű szára egyenletesen keskenyedve megy át a pengébe, amelynek sarkai 

kopottak, eredetileg egyenes lehetett. Feje a használat miatt kitüremkedett. 

KASTLER 1998, 181, Taf. 17, FE 13. 

KV 30 
Somogyvár, Resterica 

94.129.12 (RRM) 

H: 16,7 cm; SZ: penge 1,15 cm, szár 2,4 cm; V: szár 1,5 cm; tömeg: 229 g 

Sérült, korrodált példány. Négyszögletes átmetszetű, téglatest alakú fogója egyenletesen keskenyedő 

szárral. Lapított, aszimmetrikus tengelyű pengével, hegyénél sérült, íves lehetett. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (III. szelvény 27 m, Mé: 40 cm). 

KV 31 
Budapest 

41540 (BTM) 

H: 17,8 cm; SZ: penge 1,95 cm, szár 3,5 cm; V: szár 1,1-1,8 cm; tömeg: 340 g 

Jó megtartású, nehéz példány. Szára felül egyenesen levágott, négyszögletes átmetszetű, lefelé 

egyenletesen keskenyedik. Négyszögletes átmetszetű, keskeny részben folytatódik. Pengéje legyező 

alakban szélesedik ki, hiányos. Éle félköríves lehetett. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KV 32 
Budapest 

53542 (BTM) 

H: 15,1 cm; SZ: penge 3,15 cm, szár 4,1 cm; V: szár 3,6 cm; tömeg: 720 g 

Nagyméretű, nehéz példány. Szára felül egyenesen levágott, négyszögletes átmetszetű, lefelé 

egyenletesen keskenyedik. Pengéje szimmetrikus állású, lapított, enyhén kiszélesedik, törött. 

KV 33 
Epöl 

97.2.13 (BAM) 

H: 17,2 cm; SZ: penge 0,8 cm, szár 3,6 cm; V: 0,3-2,6 cm; tömeg: 321 g 

Erős, nehéz példány. Szára felül egyenesen levágott, négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. Négyszögletes átmetszetű, keskeny részben folytatódik. Pengéje legyező alakban 

szélesedik ki, hiányos. Éle félköríves lehetett. 

Egy római kori falusias település helyén talált depólelet részeként került elő. 
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SZABÓ 2004, 73, III. tábla 13, V. tábla 3. 

KV 34 
Ságvár 

11695, 125 (RRM) 

H: 16,9 cm; SZ: penge 2,05 cm, nyél 2,95 cm; V: nyél 2,05 cm, szár 0,8-1,4 cm; tömeg: 328 g 

Erős, nehéz példány. Szára felül egyenesen levágott, négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. Négyszögletes átmetszetű, keskeny részben folytatódik. Pengéje aszimmetrikus állású, 

legyező alakban szélesedik ki, hiányos. Éle félköríves lehetett. 

A belső erődhöz tartozó temető feltárása során került elő (192. sír). 

KV 35 
Somogyvár, Resterica 

94.128.1 (RRM) 

H: 16,1 cm; SZ: penge 1,95 cm, szár 3,1 cm; V: szár 0,75-1,6 cm; tömeg: 243 g 

Erős, nehéz példány. Szára felül egyenesen levágott, négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. Négyszögletes átmetszetű, keskeny részben folytatódik. Pengéje aszimmetrikus állású, 

legyező alakban szélesedik ki, hiányos. Éle félköríves lehetett. A szár határán, nyomokban fenyőlevél 

mintával történő díszítés figyelhető meg. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (4. kutatóárok 0,5 m, Mé: 10 cm). 

KV 36 
Pécs, Geisler-Székesfehérvári utca sarok 

795.15 (JPM) 

H: 16,5 cm 

Szára felül egyenesen levágott, négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen keskenyedik. 

Négyszögletes átmetszetű, keskeny részben folytatódik. Pengéje aszimmetrikus állású, legyező alakban 

szélesedik ki, hiányos. Éle félköríves lehetett. 

Ajándékozás révén került a múzeum birtokába. Római sírhoz tartozhatott. 

FÜLEP 1977, 31, Pl. 16, 5; FÜLEP 1984, 213. 

KV 37 
Tác, Fövenypuszta 

81.83.12 (SZIKM) 

H: 19,5 cm 

Szára felül egyenesen levágott, négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen keskenyedik. 

Négyszögletes átmetszetű, keskeny részben folytatódik. Pengéje aszimmetrikus állású, legyező alakban 

szélesedik ki, hiányos. Éle félköríves lehetett. 

A római település feltárása során került elő (260/805, 6. réteg, 199-94). 

BÁNKI et al. 1985, 131, Abb. 27, 183. 

KV 38 
Tác, Fövenypuszta 

81.86.8 (SZIKM) 

H: 16,8 cm 

Szára felül egyenesen levágott, négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen keskenyedik. 

Négyszögletes átmetszetű, keskeny részben folytatódik. Pengéje aszimmetrikus állású, legyező alakban 

szélesedik ki, hiányos. Éle félköríves lehetett. 

A római település feltárása során került elő (260/810. 6. réteg, 255-90). 

BÁNKI et al. 1985, 131, Abb. 27, 184. 

KV 39 
Tác, Fövenypuszta 

81.83.12 (SZIKM) 

H: 13,5 cm 

Szára tömör, négyszögletes átmetszetű, egyenletes szélességű, amelyhez ívesen kiszélesedő, rövid, 

egyenes élű penge csatlakozik. 



378 
 

A római település feltárása során került elő (260/805, 6. réteg, 199-94). 

BÁNKI et al. 1985, 131, Abb. 27, 183. 

KV 40 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.9 (BM) 

H: 9,8 cm; SZ: penge 2 cm 

Kisméretű példány. Szára négyszögletes átmetszetű, fejének pereme a használattól kitüremkedett. 

Pengéje lekerekített vállal szélesedik ki; éle egyenes, fogazott. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KV 41 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18174 (MC) 

H: 22 cm; SZ: penge 8 cm 

Fogója négyszögletes átmetszetű, felfelé enyhén kiszélesedik, feje trapéz alakú. Pengéje alul erősen 

kiszélesedik. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

GROLLER 1903, 107, Taf. 49, 10; KAT. CARNUNTUM 1992, 218, Nr. 30; HUMER 2009, 109, Kat. 333. 

KV 42 
Tác, Fövenypuszta 

77.66.1 (SZIKM) 

H: 33 cm 

Vaskos, nagyméretű példány. Hosszú, négyszögletes átmetszetű szára az egyik végén enyhén 

kiszélesedő, egyenes élű pengében végződik. Másik vége gúla alakban kihegyesedik, a hegy alatt nem 

sokkal, a pengével párhuzamos irányban át van lyukasztva. 

A római település feltárása során került elő (155/825, 2* réteg, 372-340). 

FITZ/BÁNKI 1980, 179, Abb. 12, 169. 

KV 43 (ábra nélkül) 

Ptuj, Petoviona 

2431 

H: 12,3 cm 

Vastag, négyszögletes átmetszetű szára egyenesen levágott felső felületben végződik. Enyhén 

keskenyedő nyakkal megy át a kiszélesedő, egyenes élű pengébe. 

A római város feltárása során került elő. 

GOJKOVIČ/ŽIŽEK 2008, 98, Nr. 56a. 

KV 44 (ábra nélkül) 

Ptuj, Petoviona 

2435 

H: 12,6 cm 

Vastag, négyszögletes átmetszetű szára egyenesen levágott felső felületben végződik. Egyenletesen 

keskenyedve, pontszerű hegyben végződik. 

GOJKOVIČ/ŽIŽEK 2008, 98, Nr. 56b. 
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LY 1-43: Lyukasztók (120-121. tábla) 

LY 1 

Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.91.55 (TGYM) 

H: 14,3 cm; SZ: penge 1,05 cm, szár 1,2 cm; V: 0,7-1,1 cm; tömeg: 43 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, felül enyhén kiszélesedik. Alul félcső átmetszetű, hosszú, kihegyesedő 

pengében végződik. 

Római falusias település feltárása során került elő (36. objektum). 

LY 2 

Dunaújváros 

84.24.151 (IM) 

H: 9,8 cm; SZ: 0,4-1,25 cm; tömeg: 25 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, fejénél az ütésektől pereme kitüremkedett. Pengéje tölcséres, 

kiszélesedő, hegye sérült, korrodált. 

A katonai vicus feltárása során került elő (73/6, 1. ároktól K-re, K-i rábontás, 1. ásónyom). 

LY 3 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.5 (BM) 

H: 11,1 cm; SZ: penge 1,1 cm; V: 0,8-1,1 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, vége lapos. Pengéje sérült, enyhén kiszélesedik, rövid félcső alakú, 

hegyénél teljesen zárt. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

LY 4 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.95 (BM) 

H: 10,7 cm; SZ: penge 1,7 cm; V: 0,7-1 cm 

Szára rövid, négyszögletes átmetszetű, végén talán törött. Pengéje enyhén sérült; félcső átmetszetű, 

lefelé enyhén keskenyedik. 

LY 5 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.96 (BM) 

H: 9,2 cm; SZ: penge 1,7 cm; V: 0,8 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, vége törött. Pengéje sérült, félcső átmetszetű, a szár előtti részen erősen 

kiszélesedik. Hegye sérült. 

LY 6 
Vörs, Battyáni disznólegelő 

93.39.10 (RRM) 

H: 9 cm; SZ: penge 1,18 cm; V: 0,45-0,6 cm; tömeg: 10 g 

Erősen korrodált példány. Szára négyszögletes átmetszetű, fejénél sérült. Pengéje hiányos, félcső 

átmetszetű, kihegyesedő lehetett. 

Római falusias település feltárása során került elő (XIII. szelvény, 212. obj. 0-20 cm). 

LY 7 
Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.745 (FM) 

H: 9,5 cm; V: 0,4 cm 

Erősen korrodált példány. Szára négyszögletes átmetszetű, fejénél sérült. Pengéje hiányos, félcső 

átmetszetű, kihegyesedő lehetett. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 560, 8. kép. 
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LY 8 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 12,3 cm; tömeg: 33 g 

Szára rövid, négyszögletes átmetszetű, végén talán törött. Pengéje enyhén sérült; félcső átmetszetű, 

lefelé enyhén keskenyedik. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 26, Taf. 56/33. 

LY 9 
Rábapordány 

2005.2.29 (XJM) 

H: 10,3 cm; V: 1,55-1,6 cm; tömeg: 74 g 

Jó megtartású példány. Felül kerek, majd négyszögletes átmetszetű, kettős kónikus. Egyenletesen 

kihegyesedő, pontszerű hegye csorbult. 

Beszolgáltatás útján a múzeumba birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 7. tábla 1. 

LY 10 
ismeretlen lelőhely 

55.275.56 (LDM) 

H: 16,2 cm; V: 2,15-2,25 cm; tömeg: 184 g 

Jó megtartású, vaskos példány. Feje lapos, pereme enyhén kitüremkedett. Szára nyolcszög átmetszetű, 

majd kerekbe megy át, kettős kónikus; pontszerű, kissé deformált hegyben végződik. 

LY 11 
Budapest 

32548 (BTM) 

H: 8,9 cm; SZ: 1,8 cm; V: 1,65 cm; tömeg: 82 g 

Kisméretű példány. Szára négyszögletes átmetszetű, kettős kónikus; hegye sérült, pontszerű lehetett. 

Felül a használattól enyhén gallérosodott. 

A római település területéről, de ismeretlen kontextusból származik. 

LY 12 
Budapest 

32549 (BTM) 

H: 8,7 cm; SZ: 1,55 cm; V: 1,45 cm; tömeg: 67 g 

Kisméretű példány. Szára négyszögletes átmetszetű, kettős kónikus; hegye sérült, pontszerű lehetett. 

LY 13 
Budapest 

32550 (BTM) 

H: 10,05 cm; SZ: 1,65 cm; V: 1,5 cm; tömeg: 80 g 

Kisméretű példány. Szára négyszögletes átmetszetű, kettős kónikus; hegye sérült, pontszerű lehetett. 

LY 14 
Budapest 

32551 (BTM) 

H: 9,4 cm; SZ: 1,65 cm; V: 1,3 cm; tömeg: 65 g 

Kisméretű példány. Szára négyszögletes átmetszetű, kettős kónikus; hegye sérült, pontszerű lehetett. 

LY 15 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20007 (MC) 

H: 8,1 cm 

Rövid, négyszögletes átmetszetű; közepénél vastag, kettő kónikus, egyenletesen kihegyesedő. 

A római település területéről, de ismeretlen kontextusból származik. 
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HUMER 2009, 103sk, Kat. 291. 

LY 16 
Keszthely, Dobogó 

55.30.8 (BM) 

H: 10,1 cm; V: 1,2 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, kettős kónikus; hegye sérült, pontszerű lehetett. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi téglasír (3. sír), pontos helyzete bizonytalan. 

SÁGI 1981, 11, Abb. 3, 7. 

LY 17 
Tác, Fövenypuszta 

81.86.8 (SZIKM) 

H: 8,3 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, kettős kónikus, erősen korrodált. Egyenletesen keskenyedő hegyben 

végződik. 

A római település feltárása során került elő (260/810. 6. réteg, 255-90). 

BÁNKI ET AL. 1985, 131, Abb. 27, 185. (balról a harmadik) 

LY 18 
Tác, Fövenypuszta 

81.86.8 (SZIKM) 

H: 6,6 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Feje sérült, 

hiányos. 

BÁNKI ET AL. 1985, 131, Abb. 27, 185. (balról az első) 

LY 19 
Tác, Fövenypuszta 

81.86.8 (SZIKM) 

H: 6,8 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Feje sérült, 

hiányos. 

BÁNKI ET AL. 1985, 131, Abb. 27, 185. (balról a második) 

LY 20 
Tác, Fövenypuszta 

81.86.8 (SZIKM) 

H: 9,3 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Feje sérült, 

hiányos. 

BÁNKI ET AL. 1985, 131, Abb. 27, 185. (balról a negyedik) 

LY 21 
Tác, Fövenypuszta 

81.86.8 (SZIKM) 

H: 10,3 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Feje sérült, 

hiányos. 

BÁNKI ET AL. 1985, 131, Abb. 27, 185. (balról az ötödik) 

LY 22 
Tác, Fövenypuszta 

81.86.8 (SZIKM) 

H: 10,8 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

BÁNKI ET AL. 1985, 131, Abb. 27, 185. (balról a hatodik) 
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LY 23 
Tác, Fövenypuszta 

81.86.8 (SZIKM) 

H: 10,8 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

BÁNKI ET AL. 1985, 131, Abb. 27, 185. (balról a hetedik) 

LY 24 
Rábapordány 

2005.2.30 (XJM) 

H: 10,5 cm; V: 1,5-1,55 cm; tömeg: 79 g 

Szára lekerekített, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 7. tábla 2. 

LY 25 
Budapest, Bécsi út 134 

92.1.81 (BTM) 

H: 9,65 cm; V: 1,1-1,2 cm, tömeg: 34 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Hegye kissé 

oldalra hajlik. 

Római temető feltárása során került elő: tegulasír, másodlagosan eltemetett felnőtt férfi (32. sír), a bal 

bokánál. 

TOPÁL 2003, 52, Pl. 62, 32/7. 

LY 26 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.11 (BM) 

H: 8,5 cm; V: 1,5 cm; tömeg: 31 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Hegye 

sérült. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

LY 27 
Nemesvámos, Baláca 

63.121.8 (LDM)139 

H: 8,9 cm; V: 0,9-1,1 cm; tömeg: 27 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

LY 28 
Dunaújváros 

80.16.90 (IM) 

H: 6 cm; V: 0,4-1,1 cm, tömeg: 25 g 

Kisméretű példány. Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben 

végződik. 

A katonai vicus feltárása során került elő (70/II, 70/1 É, D alatt 3. ásónyom). 

LY 29 
Keszthely, Dobogó 

62.32.1 (BM) 

H: 8,3 cm; V: 0,4-1,4 cm 

Kisméretű példány. Szára kerek átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi aknasír (44. sír), jobb bokánál. 

SÁGI 1981, 21, Abb. 6, 19. 

                                                           
139 Ezen a leltári számon összesen 30 darab vastárgy található, ezek közül csak ez bizonyult szerszámnak. 
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LY 30 
Keszthely, Dobogó 

62.39.8 (BM) 

H: 7,1 cm; V: 0,5-1,3 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi aknasír (52. sír), bőrzacskóban a jobb bokánál. 

SÁGI 1981, 25sk, Abb. 11, 5c. 

LY 31 
Keszthely, Dobogó 

65.102.4 (BM) 

H: 4,7 cm; V: 0,85 cm; tömeg: 10 g 

Kisméretú példány. Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben 

végződik. Hegye sérült. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi aknasír (112. sír), bal láb mellett. 

SÁGI 1981, 77, Abb. 59, 6.140 

LY 32 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

06.2.27.04 (TGYM) 

H: 7,8 cm; V: 1,2-1,3 cm; tömeg: 30 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Hegye 

sérült. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas férfi sír (60. sír), a térdeken lévő tál alatt. 

EKE/HORVÁTH 2010, 174, 17. kép 19. 

LY 33 
Ságvár 

81.8.30 (MNM) 

H: 8,3 cm; V: 0,35-1,4 cm 

Szára kerek átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik, sérült. 

A belső erőd feltárása során került elő (CXLIV/3. számú árok, D-i vége felszíni kevert réteg). 

LY 34 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 8,1 cm; V: 1 cm; tömeg: 35 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

Római falusias település feltárása során került elő (B-275. objektum). 

LY 35 
Nemesvámos, Baláca 

84.8.29 (LDM) 

H: 5,85 cm; V: 1,05 cm; tömeg: 11 g 

Szára lekerekített négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

Hegye sérült. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 4/a szelvény, Ny-i tanufalából). 

LY 36 
Somogyszil 

68.4.2 (RRM) 

H: 8,9 cm; V: 1,2 cm; tömeg: 28 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Hegye 

törött. 

                                                           
140 Sági K. a sírból származó további vastárgyakat is szerszámként határozott meg, de azok mára egyértelműen 

nem azonosíthatóak. 
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A késő római temető feltárása során került elő: férfi sír (72. sír), bal lábszár mellett, a külső oldalon. 

SZ. BURGER 1979, 40, Taf. 14, 2. 

LY 37 
Somogyszil 

68.45.8 (RRM) 

H: 7,1 cm; V: 1,4-1,6 cm; tömeg: 30 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Hegye 

enyhén oldalra hajlik. 

A késő római temető feltárása során került elő: gyermek (122. sír), a jobb medence fölött. 

SZ. BURGER 1979, 52, Taf. 21, 4. 

LY 38 
Somogyszil 

68.112.2 (RRM) 

H: 9,4 cm; V: 1,3 cm; tömeg: 33 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Két darabra 

törött. 

A késő római temető feltárása során került elő: szórvány az 1. sír közeléből. 

SZ. BURGER 1979, 61, Taf. 26, 3. 

LY 39 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

66.70.2 (RRM) 

H: 12,5 cm; V: 0,9 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi sír (15. sír), jobb lábszár külső oldalán. 

SZ. BURGER 1979, 24, Taf. 3, 2. 

LY 40 
Szentlászló, Szentegyed-puszta 

leltári szám nélküli (JPM) 

méret nélkül 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Két darabra 

törött. 

A késő római temető feltárása során került elő: bizonytalan nemű, idős személy sírja, ismeretlen helyről 

a sírban. 

DOMBAY 1957, 230, XXVIII. tábla 4. 

LY 41 
Budaörs, Lagermax 

2004.2.432.1 (FM) 

H: 7 cm; V: 1-1,1 cm 

Egyszerű, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő lyukasztó. Erősen korrodált. 

A római temető feltárása során került elő: 31-40 éves férfi, padkás földsír (432. sír), bal lábszár alatt 

LY 42 
Zengővárkony, II. temető 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 11 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi, bal lábfej külső oldalán. 

DOMBAY 1957, 206, XIV-XV. tábla 24. 

LY 43 (ábra nélkül) 

Esztergom, Bánom 

95.191.4 (BAM) 
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H: 8,8 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen elkeskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

Késő római temető feltárása során került elő: kőkamra sír, gyermek (242. sír), bal sípcsont közelében. 

H. KELEMEN 2008, 56, 56. tábla 242/1. 
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MK 1-93: Irtó–, ágvágó– és metszőkések (122-128. tábla) 

MK 1 
Baden bei Wien 

leltári szám nélküli (Rolletmuseum, Stadt Baden) 

H: 20,8 cm; SZ: penge 3,8 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, aránylag hosszú, a pengéhez az él közelében 

csatlakozik. Pengéje kopott, félköríves, sérült. 

A fürdő 19. század végi építési munkálatai során került elő. Pontos kontextusa bizonytalan. 

KATALOG WIEN 1977, 273, Nr. M 191; POHANKA 1986, 367, Kat. 155, Taf. 39. 

MK 2 
Bad Deutsch-Altenburg 

19969 (MC) 

H: 19,5 cm; SZ: penge 4,1 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, vége visszagörbített; rajta a pántból 

hajlított nyélkarika is megmaradt. Pengéje rövid, ívelt, középső részén kiszélesedik, kopott. 

A római település és tábor területéről került elő. Pontos kontextusa bizonytalan. 

POHANKA 1986, 368, Kat. 157, Taf. 39. 

MK 3 
Lorettom, Parzelle 328 

18246 (LMB) 

H: 22,4 cm; SZ: penge 2,8 

Nyéltüskés példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen ívelt; rajta az agancsból 

készült nyél megmaradt. Pengéje rövid, ívelt, középső részén kiszélesedik, enyhén kétsarkos forma. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 368, Kat. 160, Taf. 39. 

MK 4 
Klosterneuburg, Hermannstrasse 17 

2084/265 (Stadtmuseum Klosterneuburg) 

H: 14,3 cm; SZ: penge 4,4 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele rövid, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen szélesedve megy át a pengébe. 

Pengéje erősen kiszélesedik, felül ívelten hegyesedik, kétsarkos formát ad ki. Éle sérült. 

A katonai tábor vagy a vicus területéről kerülhetett elő. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 370, Kat. 168, Taf. 39. 

MK 5 (ábra nélkül) 

Mór 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 22,5 cm, nyél 8,5 cm; SZ: penge 1,5-2 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű. Pengéje keskeny, alig visszatört, 

egyenletesen ívelt. Hegye hiányzik. 

Késő római temetőrészlet feltárása során, a 7. sír mellékleteként került elő: bolygatott, női sír nyugati 

végéből. 

BÁNKI 1966, 171, 1. kép 7; LÁNYI 1972, 199, 56. kép 41; MÜLLER 1982, 138, Kat. 531. 

MK 6 
Budaörs, Lagermax 

2003.15.12 (FM) 

H: 16,5 cm, nyél 6,3 cm; SZ: 2 cm; V: 0,1-0,4 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge felé kissé szélesedik; a pengéhez, annak 

fokánál kapcsolódik. Pengéje enyhén ívelt, viszonylag rövid; keskeny, enyhén kétsarkos forma. Hegye 

törött. 
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A római vicus feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 555, 2. kép 2. 

MK 7 
Esztergom, Bánom 

95.267.2 (BAM)141 

H: 20,6 cm; SZ: penge 3,1 cm, nyél 0,3-1 cm; V: penge 0,15-0,3 cm, nyél 0,3-0,45 cm; tömeg: 32 g 

Nyéltüskés példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, a pengéhez a fokánál kapcsolódik. 

Pengéje alul széles, egyenletesen keskenyedik, felső harmada enyhén előre ívelt. Hegye sérült. 

A római kori temető feltárása során, a 148. sír feletti földből került elő. 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 9, Nr. 35. 

MK 8 
Dunaújváros 

83.1.18 (IM) 

H: 18,9 cm, nyél 7,2 cm; SZ: penge 2,6 cm; V: penge 0,3 cm; tömeg: 28 g 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez csatlakozik. Pengéje aránylag 

vékony, egyenes, egyenletes szélességű; a felső harmadában tompaszögben előre ívelt. Hegye sérült. 

A tábor körüli vicus feltárása során került elő (73/1, fekete réteg, az 1 fölött, -70 cm mélységben). 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 4, Nr. 13. 

MK 9 
Budapest, Gázgyár 

50118 (BTM) 

H: 20,2 cm, nyél 9,4 cm; SZ: penge 2,7 cm; V: penge 0,35 cm, nyél 0,3 cm; tömeg: 47 g 

Nyéltüskés, egysarkos példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, hosszú, egyenletes átmenettel, a penge 

közepéhez csatlakozik. Pengéje vékony, egyenletes szélességű, felső harmadában csaknem 

derékszögben ívelt. Hiányos. 

Feltehetőleg a polgárváros keleti fazekas telepének feltárása során, pontosabban nem meghatározható 

kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 65. lábjegyzet; KECSKÉS/PETŐ 1974, Adattár: 5; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 1, Nr. 2.142 

MK 10 
Keszthely Fenékpuszta 

75.87.4 (BM) 

H: 14,5 cm, nyél 6 cm; SZ: penge 1,7 cm; V: penge 0,4 cm; tömeg: 25 g 

Sérült, nyéltüskés példány. Nyele viszonylag hosszú, négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez 

csatlakozik. Pengéje keskeny, egyenletesen, enyhén előre ívelt, törött. Éle sérült. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

MK 11 
Fertőrákos, Golgota 

66.2.599 (SCM) 

H: 10,8 cm; SZ: penge 2,9 cm; V: penge 0,45 cm, tömeg: 44 g 

Erősen korrodált, nyéltüskés példány töredéke. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez 

csatlakozik, csak a csonkja maradt meg. Pengéje sérült, foka tompaszögben megtört. 

Római kori villagazdaság feltárása során került elő. J szelvény keleti meghosszabbításában, az északi 

rész omladékból. 

MK 12 

                                                           
141 Dálnoki O. más leltári számot ad meg (95.272.103). Fotó alapján azonosítható, és jelenleg az itt közölt leltári 
szám szerepel rajta. 
142 A jelenleg ezen a leltári számon felelhető tárgy a megadott méretek alapján nem lehet azonos a Kecskés P. és 
Pető M. által közölt példánnyal. Müller R. erre a munkára hivatkozott, és épp a méretek alapján nem értett egyet 
a szőlőmetsző késként történő meghatározással. Minden bizonnyal egy másik tárgyról lehet szó, mert ezen a 
leltári számon Dálnoki O. szintén ezt a tárgyat találta. 
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Dunaújváros 

79.44.1 (IM) 

H: 8 cm, nyél 2,35 cm; SZ: penge 1,2 cm; V: penge 0,2 cm; tömeg: 6 g 

Nyéltüskés, kisméretű példány. Nyele rövid, négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik. 

Pengéje vékony, keskeny; egyenletesen ívelt és kihegyesedő. 

A tábor körüli vicus feltárása során került elő (2/13-17, 3. szelvény, 3. ásónyom). 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla c 2, Nr. 98. 

MK 13 
Szentendre 

77.159.13 (FM) 

H: 12,4 cm, nyél 5,7 cm; SZ: penge 2,05 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 0,4-0,55 cm; tömeg: 32 g 

Kisméretű, sérült, nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik. A 

penge szimmetrikus átmetszetű, félköríves, sérült és hiányos. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet talán Szentendre területéről. 

MK 14 
Budapest 

53526 (BTM) 

H: 17,2 cm, nyél 7,3 cm; SZ: penge 1,8 cm, nyél 1,7 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,35 cm; tömeg 44 g 

Nyéllapos példány. A nyéllapon egy kerek lyuk található. Pengéje keskeny, sérült, alig visszatört, előre 

egyenletesen ívelt. Szimmetrikus háromszög átmetszetű. Bizonytalan, egyedi forma. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet Aquincum területéről. 

MÜLLER 1982, 65. jegyzet; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 2, Nr. 6.143 

MK 15 
Sisak 

2252 (NMC) 

H: 10,5 cm; SZ: penge 2,6 cm 

Kisméretű, szegecselt nyelű példány. Pengéje rövid, derékszögben előre ívelt. 

A Kulpa medrének kotrása során került elő. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 371, Kat. 1641; DÁLNOKI 2004, 7. tábla c 2, Nr. 6. 

MK 16 
Sisak 

2799 (NMC) 

H: 9,8 cm; SZ: penge 1,7 cm 

Kisméretű, szegecselt nyelű példány. Pengéje rövid, derékszögben előre ívelt. 

MÜLLER 1982, 371, Kat. 1642; DÁLNOKI 2004, 7. tábla c 2, Nr. 7. 

 

MK 17 
Dunaújváros 

78.2.6 (IM) 

H: 18,2 cm; SZ: penge 2,35 cm, nyél 1,7 cm; V: penge 0,55 cm, nyél 0,5 cm 

Nyéllapos példány több töredéke. Nyele négyszögletes átmetszetű, egyenletesen megy át a pengébe, 

amelynek egy szakasza hiányzik. Felső részén erősen előre ívelt. Hegye hiányzik. 

A tábor körüli vicus feltárása során került elő. 

MK 18 
Sisak 

2252 (NMC) 

H: 17,4 cm, SZ: penge 2,1 cm 

Nyele csavart, keskeny, a penge fokához csatlakozik, vége kampószerűen visszahajlított. Pengéje 

keskeny, felső harmadában erősen ívelt. 

                                                           
143 Müller R. nem találta meg a BTM-ben, csak a publikációra utalt, amely alapján kétes szerszámnak tartotta. 
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A Kulpa medrének kotrása során került elő. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 371, Kat. 1640; DÁLNOKI 2004, 7. tábla c 2, Nr. 5. 

MK 19 
Budaörs, Lagermax 

2003.15.11.1 (FM) 

H: 14,5 cm; SZ: 1,3-2,2 cm; V: 0,3-0,5 cm 

Nyéllapos példány. Nyele keskeny, vége kör alakú fülben vissza van hajlítva; a penge felé egyenletesen 

szélesedik. Pengéje erősen ívelt, rövid; foka viszonylag vastag. Hegye hiányzik. 

A római vicus feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 555, 2. kép 1. 

MK 20 (ábra nélkül) 

Drnovo 

567 

H: 13,8 cm 

Egyenletesen ívelt, viszonylag széles, egyik végén kihegyesedő, másik irányban keskenyedő, törött 

pengetöredék. 

A római város területéről került elő. 

PETRU/PETRU 1978, 66, Nr. 567, Taf. XX, 6. 

MK 21 (ábra nélkül) 

Budakalász, Dolina 

57.44.288 (FM) 

H: 6 cm, él 4,8 cm; SZ: penge 1,85 cm; V: penge 0,2 cm 

Erősen korrodált szőlőszedő kés pengéjének, szimmetrikus átmetszetű, derékszögben ívelt töredéke. 

Római kori villagazdaság feltárása során került elő. A III. épület területéről. 

MÜLLER 1982, 40, Kat. 55; DÁLNOKI 2004, 7. tábla c 1, Nr. 3. 

MK 22 
Budakeszi, Fő utca 169. 

78.10.1 (MNM)144 

H: 22,6 (25,9) cm, nyél 6,1 (5,9) cm; SZ: penge 3,6-4,8 cm, nyél 0,7-1,8 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 

0,6 cm; tömeg: 171 g 

Nyéltüskés, enyhén sérült példány. Nyele viszonylag rövid, lapított, négyszögletes átmetszetű, a penge 

közepéhez csatlakozik. Pengéje előbb egyenes, felső részén derékszögben ívelt, végén egyenesen 

levágott. Fokát enyhe bemélyedés, árok kíséri. 

Családi ház telkén, meszesgödör ásása során, több római lelettel együtt került elő. 

MÜLLER 1982, 41, Kat. 56; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 1, Nr. 1. 

MK 23 (ábra nélkül) 

Budapest, Bécsi út 

56.185.4 (BTM) 

H: 23 cm 

Nyéltüskés példány. Nyelének vége kampószerűen visszahajlított; pengéje derékszögben ívelt. 

A canabae területéről került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. Elveszett, csak a publikációk alapján 

határozható meg. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, Adattár: 8; MÜLLER 1982, 65. lábjegyzet 

MK 24 
Bad Deutsch-Altenburg 

20253 (MC) 

H: 19,2 cm; SZ: penge 2,5 (1,6) cm 

                                                           
144 Müller R. leltári szám nélkül közölte, de a hasonló méretek, az ábra és a lelőhely alapján azonosítható a 
tárgy. 
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Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, egyenletesen keskenyedik a pengéig; abban egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró, belsejében a nyelet rögzítő szegecs nyomával. Pengéje vastag, 

szimmetrikus átmetszetű, egyenes, felső részén derékszögben előre hajlik. Hegye sérült. 

A római település területéről került elő, de pontosabb kontextusa nem ismert. 

POHANKA 1986, 364, Kat. 141, Taf. 36; KAT. CARNUNTUM 1992, 221, Nr. 42. 

MK 25 
Bad Deutsch-Altenburg 

20255 (MC) 

H: 17,4 cm; SZ: penge 2,7 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, egyenletesen keskenyedik a pengéig; falán kerek szöglyuk 

nyomával. Pengéje vastag, szimmetrikus átmetszetű, enyhén visszatörve, egyenletesen ívelt, törött. 

Hegye hiányzik. 

A római település területéről került elő, de pontosabb kontextusa nem ismert. 

POHANKA 1986, 364, Kat. 142, Taf. 36. 

MK 26 
Bad Deutsch-Altenburg 

20284 (MC) 

H: 18,5 cm; SZ: penge 2,8 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, egyenletesen keskenyedik a pengéig; abban egyenesen 

folytatódik, fala sérült, hiányos. Pengéje vastag, szimmetrikus átmetszetű, egyenes, felső részén 

derékszögben előre hajlik, törött. Hegye hiányzik. 

POHANKA 1986, 365, Kat. 143, Taf. 36. 

MK 27 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.56 (BM) 

H: 32,3 cm, köpű 10,3 cm; SZ: penge 4,3 cm, köpű 3,9 cm; V: penge 0,7 cm, kf. 0,3 cm; tömeg: 293 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje sérült, rajta szabálytalan szöglyuk látható, közvetlenül a pengében 

folytatódik. Pengéje vastag, enyhén kiszélesedő, felső harmadában előre ívelt, kihegyesedő. Éle és 

hegye sérült. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép a jobb alsó sarok közelében; MÜLLER 1982, 123, Kat. 460; DÁLNOKI 2004, 

7. tábla a 4, Nr. 14. 

MK 28 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.34 (BM)145 

H: 30,7 cm, él 18,2 cm, köpű 9,5 cm; SZ: penge 2,9 cm; köpű 3,3-3,5 cm; V: penge 0,9 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje sérült, közvetlenül a pengében folytatódik. Pengéje vastag, 

elkeskenyedő, felső harmadában előre ívelt, gombban végződik. 

KUZSINSZKY 1920, 81. kép alul a baloldali; MÜLLER 1982, 122sk, Kat. 458; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 

3, Nr. 12. 

MK 29 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.35. (BM)146 

H: 13,9 cm; SZ: penge 3,2 cm; V: penge 0,8 cm 

Az eredeti tárgy méretei: H: 26,1 cm, köpű 9,5 cm; SZ: köpű 3,6 cm, penge 4,5 cm; V: penge 0,7 cm 

Vaskos, széles, enyhén ívelt penge töredéke. A publikációk alapján egy nyitott köpűs, egyenes élű 

késhez tartozhatott, amelynek felső, előre ívelt része hiányzik. 

                                                           
145 Ez a példány nem volt meg a Balatoni Múzeum raktárában, csak a publikációk alapján határozhattam meg. 
146 Jelenleg ezen a leltári számon egy pengetöredék található, amelyről nem lehet biztosan megállapítani, hogy a 
Müller R. által bemutatott példányhoz tartozik-e. 
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KUZSINSZKY 1920, 82. kép középtájon kissé jobbra; MÜLLER 1982, 123, Kat. 459; DÁLNOKI 2004, 7. 

tábla a 4, Nr. 13. 

MK 30 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.5 (BM) 

H: 38,2 cm, köpű 10,8 cm; SZ: penge 3,6 cm, köpű 3,65 cm; V: penge 0,4-0,9 cm, kf. 0,3 cm; tömeg: 

335 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, sérült, rajta szöglyuk látható; a penge felé egyenletesen 

keskenyedik. Pengéje sérült, foka vastag, előbb egyenes, majd a végénél erősen ívelt, elkeskenyedő. 

Hegye sérült, rajta rövid élezetlen szakasz figyelhető meg. 

KUZSINSZKY 1920, 81. kép jobb alsó; MÜLLER 1982, 123, Kat. 461; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 4, Nr. 

15. 

MK 31 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM)147 

H: 35,4 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, egyenletesen keskenyedik a pengéig; abban egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró. Pengéje egyenes, felső részén derékszögben előre hajlik. 

KUZSINSZKY 1920, 81. kép bal oldalon felül; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 5, Nr. 17. 

MK 32 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM)148 

H: 31,2 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, egyenletesen keskenyedik a pengéig; abban egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró. Pengéje egyenes, felső részén derékszögben előre hajlik. 

KUZSINSZKY 1920, 81. kép jobb oldalon felül; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 4, Nr. 16. 

MK 33 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.47.11 (BM) 

H: 37,1 cm, köpű 11,3 cm; SZ: penge 3,2 cm, köpű 1,7-3,7 cm; V: penge 0,5-0,9 cm, kf. 0,2-0,3 cm; 

tömeg: 292 g 

Nyitott köpűs, erősen korrodált példány. Köpűje sérült, hiányos, tölcsérszerűen szűkül a penge felé. 

Pengéje szintén sérült, foka vastag, felső harmadában előre ívelt, aszimmetrikus metszetű, hegye 

hiányzik. 

A belső erőd feltárása során, a 18. épület padlófűtésének fűtőcsatornájából került elő (G/1973/002). 

SÁGI 1989, 288; RUPNIK 2013, 468, 3162/7, Taf. 22,5. 

MK 34 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 38 cm, köpű 13,9 cm; SZ: penge 3,75 cm, köpű 2,2-3,4 cm; V: penge 0,7 cm, kf. 0,3-0,4 cm; tömeg: 

366 g 

Nyitott köpűs, restaurálatlan példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik, belsejében 

famaradványokkal. A penge a köpűnél az él irányában enyhén kiszélesedik, szimmetrikus, felső részén 

enyhén előre ívelt, sérült. 

Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg egyben kiásott depólelet része lehetett. Bizonytalan 

kontextusból került elő. 

MK 35 

                                                           
147 Csak a publikációkból ismert, nem azonosítható a múzeum gyűjteményében talált hasonló példányok 
egyikével sem. 
148 Lásd előző jegyzet. 
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Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 32,5 cm, köpű 10,2 cm; SZ: penge 4,2 cm, köpű 2,15-3,5 cm; V: penge 0,7 cm, kf. 0,25 cm; tömeg: 

340 g 

Nyitott köpűs, restaurálatlan példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik, belsejében 

famaradványokkal, fala erősen töredékes. A penge a köpűnél az él irányában enyhén kiszélesedik, 

szimmetrikus, felső részén erősen előre ívelt, sérült. 

MK 36 (ábra nélkül) 

Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 25,2 cm, köpű 14,7 cm; SZ: penge 3,7 cm, köpű 3,3 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik. A penge a köpűnél az él 

irányában enyhén kiszélesedik, szimmetrikus, felső részén enyhén előre ívelt, sérült. 

Darnay K. gyűjtése a lelőhelyről. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 151, Kat. 634; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 7, Nr. 26. 

MK 37 
Leányfalu 

55.1.192 (FM) 

H: 32,2 cm, él 19,1 cm; SZ: penge 4,7 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje sérült, a penge felé egyenletesen keskenyedik, abban egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró, hiányos. Felső részén erősen előre görbül, gombban végződik. 

A késő római őrtorony feltárása során került elő. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, Adattár: 42, 4. kép b; MÜLLER 1982, 133, Kat. 509; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 2, 

Nr. 6. 

MK 38 
Velem, Szent Vid 

54.515.118 (SAM) 

H: 36,9 cm, nyél 10,5 cm; SZ: penge 3,3 cm; V: penge 0,8 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje sérült hiányos, a penge felé egyenesen folytatódik; éle enyhén előre ugró, 

sérült; felső részén egyenletesen előre ívelt, gombban végződik. 

A lelőhelyen végzett régészeti kutatások során került elő, de pontos kontextusa nem ismert. Elveszett, 

csak a publikációk alapján határozható meg. 

MÜLLER 1982, 216, Kat. 970; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 2, Nr. 5. 

MK 39 
Bad Deutsch-Altenburg 

18240 (MC) 

H: 27,6 cm, köpű 8,8 cm; SZ: penge 3,9 cm 

Zárt köpűs példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik, abban egyenesen folytatódik; 

éle enyhén előre ugró, benne kisebb szög töredékével. Pengéje vastag, szimmetrikus metszetű, egyenes, 

felső harmadában derékszögben ívelt. 

Carnuntum területéről került elő, de a pontosabb kontextus nem ismert. 

POHANKA 1986, 363, Kat. 135, Taf. 35. 

MK 40 
Bad Deutsch-Altenburg 

18239 (MC) 

H: 37,2 cm; SZ: penge 4,1-4,5 cm, köpű 3,8 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik; abban egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró, benne kisebb szög töredékével. Pengéje vastag, szimmetrikus 

átmetszetű, egyenes, felső részén derékszögben előre ívelt, gombban végződik. 

A legiotábor területéről került elő, de a pontos kontextusa bizonytalan. 

GROLLER 1906, 74, Abb. 34/3; MÜLLER 1982, 166, Kat. 710; POHANKA 1986, 364, Kat. 138, Taf. 35; 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 1, Nr. 4. 
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MK 41 
Bad Deutsch-Altenburg 

18241 (MC) 

H: 27,4 cm; SZ: penge 3,1 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik; abban egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró, benne kisebb szög töredékével. Pengéje vastag, szimmetrikus 

átmetszetű, egyenes, felső részén derékszögben előre ívelt, gombban végződik. 

A legiotábor területéről, a retentura nyugati részén található 14. épület feltárása során került elő. 

GROLLER 1902, 105, Taf. IX, Fig. 3; POHANKA 1986, 364, Kat. 139, Taf. 35; KAT. CARNUNTUM 1992, 

220, Nr. 41. 

MK 42 
Petronell, Auxiliarkastell 

5301 (MC) 

H: 31,2 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, egyenletes szélességű; a penge fokához csatlakozik. Pengéje 

vastag, szimmetrikus átmetszetű, egyenes, felső harmadában tompaszögben előre ívelt. Hegye gombban 

végződik. 

A segédcsapat tábor feltárása során került elő (Q 356, -50 cm). 

STIGLITZ 1987, 210, Taf. 10, 6. 

MK 43 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 29,8 cm; SZ: penge 4,5 cm; tömeg: 425 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje erősen töredékes, a pengében egyenesen folytatódik; éle enyhén előre 

ugró; belsejében a fa nyél maradványai figyelhetőek meg. Pengéje egyenes, felső harmadában 

tompaszögben ívelt. Hegye gombban végződik. 

A település határában, egy császárkori telep helyén elrejtett depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 43/136, Abb. 30. 

MK 44 
Mannersdorf Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 24,2 cm; SZ: köpű 4,1 cm; tömeg: 676 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, a pengében egyenesen folytatódik; éle enyhén előre ugró; benne 

egy szög maradványával. Pengéje vastag, szimmetrikus átmetszetű, törött. Éle sérült. 

A település határában, egy császárkori telep helyén elrejtett depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 64/68. 

MK 45 
Wartmannstetten I 

leltári szám nélküli 

H: 34,8 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, fala hiányos; egyenletesen keskenyedik a pengéig; abban 

egyenesen folytatódik; éle enyhén előre ugró. Pengéje alul széles, egyenes, egyenletesen keskenyedik, 

felső részén derékszögben ívelt, kihegyesedő. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 60, Taf. 7, Abb. 21. 

MK 46 
Balatonalmádi, Bauxitkutató 

65.41.16 (LDM) 

H: 30,9 (30,2) cm, köpű 10,1 (9,5) cm; SZ: penge 4,1 cm, köpű 3,6 cm; V: penge 0,75-1 cm, kf. 0,1 cm; 

tömeg: 347 g 
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Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik, abban egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró, hiányos; falán szabálytalan szöglyuk látható. Felső részén erősen 

előre görbül, éle sérült. Hegye megvastagodó, élezetlen. 

Kora császárkori falusias település területén elrejtett depólelet részeként került elő. 

NÉMETH 1968, 253; TAKÁCS 1973, 265; MÜLLER 1982, 233, Kat. 1037. 

MK 47 
Visegrád 

50.58 (MKM) 

H: 32,5 cm, köpű 10,2 cm, él 18,8 cm; SZ: penge 3,2 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik, abban egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró, benne kisebb szög töredékével. Pengéje vaskos, egyenletesen 

keskenyedik, felső harmadában derékszögben előre ívelt, kihegyesedő. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. Elveszett, csak a publikációk alapján 

határozható meg. 

MÜLLER 1982, 220, Kat. 986. 

MK 48 (ábra nélkül) 

Budapest 

53326 (BTM) 

méret nélküli 

Köpűje nyitott, a penge felé egyenletesen szűkül. Pengéje elkeskenyedő, felső harmadában a nyélre 

merőlegesen ívelt, hegyben végződik. 

Aquincum területéről került elő, de pontos kontextusa ismeretlen. 

TAKÁCS 1973, 265, 21. kép; MÜLLER 1982, 44, Kat. 71; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 7, Nr. 2. 

MK 49 (ábra nélkül) 

Zalaszántó 

D 6959 (RRM) 

H: 36,2 cm, él 22,5 cm; SZ: penge 3,5 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, hiányos. Pengéje vaskos, felső részén előre ívelt, gombban 

végződik. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

SÁGI/FÜZES 1967, 93, 6. kép; MÜLLER 1982, 386sk, Kat. 1706. 

MK 50 
ismeretlen lelőhely 

83.4.3 (WMM) 

H: 34,8 (35) cm, köpű 9,5 cm; SZ: penge 3,6 cm, köpű 3,4 cm; V: penge 0,4-1,05 cm, kf. 0,2-0,55 cm; 

tömeg: 351 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, sérült, rajta kerek szöglyukkal; a penge felé egyenesen folytatódik; 

éle enyhén előre ugró. A penge egyenes, felső harmadában előre ívelt, foka mentén keskeny barázda fut 

végig. Hegye sérült, élezetlen, megvastagodó. 

MÜLLER 1982, 410, Kat. 1993.149 

MK 51 
ismeretlen lelőhely 

59.472.1 (WMM) 

H: 35,4 (34,8) cm, köpű 10,1 cm; SZ: penge 2,9-3,8 cm, köpű 2,1-3,6 cm; V: penge 0,4-1,1 cm, kf. 0,15-

0,2 cm; tömeg: 361 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, sérült, rajta kerek szöglyukkal; a penge felé egyenesen folytatódik; 

éle enyhén előre ugró. A penge vastag, közepénél törött, javított. Felső harmadában ívelt, hegyénél 

élezetlen, megvastagodó. Éle sérült. 

MÜLLER 1982, 409, Kat. 1989. 

                                                           
149 Müller R. talán ezt a példányt közli a jelzett helyen. A méretek ugyan némileg eltérőek. 
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MK 52 
ismeretlen lelőhely 

55.275.442 (LDM) 

H: 24,1 (25,6) cm; SZ: penge 3,2 cm, köpű 2,2-2,35 cm; V: penge 0,45 cm, kf. 0,2 cm; tömeg: 143 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik, abban egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró, hiányos. Felső részén erősen előre görbül, hegye kopott. 

MÜLLER 1982, 409, Kat. 1991; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 3, Nr. 9. 

MK 53 
ismeretlen lelőhely 

55.275.444 (LDM) 

H: 22,3 (23,2) cm, köpű 6,9 cm; SZ: penge 3,5 cm, köpű 2,3 cm; V: penge 0,4 cm, kf. 0,2 cm; tömeg: 

121 g 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, a penge felé egyenletesen keskenyedik, abban egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró, hiányos; falán szögletes szöglyuk látható. Felső részén erősen előre 

görbül, hegye hiányzik. 

MÜLLER 1982, 409, Kat. 1992; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 3, Nr. 11. 

MK 54 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

2703 (JPM) 

H: 25,8 cm 

Nyitott köpűs példány.150 

MÜLLER 1982, 409, Kat. 1990. 

MK 55 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 31,4 cm, köpű 11,5 cm; SZ: penge 3,3 cm, köpű 3,3-4,1 cm; V: penge 0,6 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, sérült, egyenletesen keskenyedik, a penge felé egyenesen 

folytatódik; éle enyhén előre ugró. Pengéje egyenes, felső előregörbülő része hiányzik. Éle sérült. 

A római település területén végzett feltárások során került elő. 140/780. 2. ásónyom. 

MÜLLER 1982, 204, Kat. 910; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 6, Nr. 22. 

MK 56 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 18 cm; SZ: penge 2,7 cm 

Egyenletesen keskenyedő, előregörbülő hegyben végződő vaskos pengetöredék. 

A római település területén végzett feltárások során került elő. 190/850. 5. ásónyom. 

MÜLLER 1982, 204, Kat. 911; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 6, Nr. 23. 

MK 57 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 22 cm; SZ: penge 3,1 cm; V: penge 0,8 cm 

Erősen korrodált, egyenletesen keskenyedő, előregörbülő hegyben végződő vaskos pengetöredék. 

A római település területén végzett feltárások során került elő. 235/805. 3. ásónyom. Ekehúzó láncokkal 

és kasza töredékkel együtt került elő. 

MÜLLER 1982, 204, Kat. 912; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 6, Nr. 24. 

MK 58 
Tokod, Várberek 

74.39.1 (BAM) 

H: 22,4 cm, köpű 8,8 cm; SZ: penge 3 cm; V: penge 0,6 cm 

                                                           
150 Személyesen nem láttam, ezért csak a publikáció adataira tudtam hagyatkozni. 
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Nyitott köpűs példány. Köpűje hiányos, eredetileg is nyitott volt, a penge felé egyenesen folytatódik; 

éle enyhén előre ugró. Pengéje vaskos, egyenletesen előre ívelt, felső része hiányzik. Éle sérült. 

A késő római tábor feltárása során került elő. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

MÜLLER 1982, 208, Kat. 935; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 5, Nr. 20. 

MK 59 
Tokod, Várberek 

74.39.25 (BAM)151 

H: 10,4 cm, él 10 cm; SZ: penge 2,6 cm; V: penge 0,6 cm 

Nyele és a penge egy része hiányzik. Pengéje egyenes, felső harmadában előre ívelt, élezetlen, 

megvastagodó gombban végződik. 

A késő római tábor feltárása során került elő. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

MÜLLER 1982, 209, Kat. 936. 

MK 60 (ábra nélkül) 

Tokod, Várberek 

74.39.17 (BAM) 

H: 7,5 cm; SZ: köpű 2,5 cm 

Zárt, egyenletesen keskenyedő köpű. Pengéje teljesen hiányzik. Lehetséges, hogy hasonló típusú késhez 

tartozott. Bizonytalan tárgy. 

A késő római tábor feltárása során került elő. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

MÜLLER 1982, 209, Kat. 937. 

MK 61 
Nemesvámos, Baláca 

63.121.9.2 (LDM)152 

H: 12,4 cm; SZ: penge 3,15 cm; V: penge 0,6-0,7 cm 

Görbe kés erősen korrodált pengéjének töredéke. A hegynél megvastagodó, élezetlen gombban 

végződik. 

A Rhé Gy. által végzett feltárások során, a római villagazdaság területén került elő. 

MK 62 (ábra nélkül) 

Nemesvámos, Baláca 

leltári szám nélküli (LDM) 

Elveszett pengetöredék, csak a publikáció alapján határozható meg, méretei hiányoznak. Szélesebb, 

ívelt, hegyben végződő példány. 

MÜLLER 1982, 167, Kat. 662. 

MK 63 
Petronell, Spaziergarten 

21029 (MC) 

H: 16,1 cm; SZ: 3 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje kerek, egyenletesen keskenyedik a pengéig; falán kerek szöglyuk 

nyomával. A penge teljesen hiányzik. 

Carnuntum környékéről került elő, de a pontosabb kontextus nem ismert. 

POHANKA 1986, 366, Kat. 150, Taf. 37. 

MK 64 
Bad Deutsch-Altenburg 

20256 (MC) 

H: 20 cm; SZ: penge 5,8 cm 

                                                           
151 Müller Róbert közléséből ismerem, de a múzeumban nem találtam a tárgyat. Ezen a számon egy általa is 
bemutatott kasza szintén szerepel. Kérdéses, hogy több tárgy van ezen a számon, vagy a megadott szám hibás, 
vagy magán a tárgyon került elírásra. 
152 Több tárgy volt azonos leltári számon, ezek egyike ez a pengetöredék. 
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Erősen töredékes példány. Nyele hiányzik. Pengéje viszonylag széles, vaskos, derékszögben ívelt. 

Hegye hiányzik. 

Carnuntum környékéről került elő, de a pontosabb kontextus nem ismert. 

POHANKA 1986, 366, Kat. 151, Taf. 37. 

MK 65 
Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM)153 

H: 35,4 cm, nyél 12 cm; SZ: 2,8-3,9 cm, nyél 0,6-1,5 cm; V: nyél 0,65 cm; tömeg: 241 g 

Nagyméretű, nyéltüskés példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, a penge fokához 

kapcsolódik. Pengéje vastag, szimmetrikus, háromszög átmetszetű, felső harmadában enyhén szélesedő, 

derékszögben ívelt. Hegye kopott. 

A késő római tábor területén végzett ásatás során kerülte elő, D/III. helyiség, K-Ny-i metszetfal vörös, 

paticsos omladékból. 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 3, Nr. 10. 

MK 66 (ábra nélkül) 

Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

H: 24 cm, nyél 11,7 cm; SZ: penge 2,9-4 cm; V: penge 0,5-0,7 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, a penge fokához kapcsolódik, végén 

hurokkal. Pengéje vastag, szimmetrikus, háromszög átmetszetű, felső harmadában enyhén szélesedő, 

előre ívelt. Hegye sérült. 

A késő római erőd területén végzett feltárások során került elő. A déli oldal egyik helyiségéből (D/3). 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 3, Nr. 9.154 

MK 67 
Simanovci 

23/1903.3 (MNM) 

H: 34,3 cm, nyél 11,9 cm; SZ: penge 3,1-4,6 cm, nyél 0,6-1,9 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, a penge fokához kapcsolódik, vége 

oldalra kalapált. Pengéje vastag, szimmetrikus, háromszög átmetszetű, felső harmadában enyhén 

szélesedő, derékszögben ívelt. Hegye sérült. 

Vásárlás útján került a múzeumba a település környékéről, pontos kontextusát nem lehet meghatározni. 

MÜLLER 1982, 368, Kat. 1628; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 5, Nr. 19. 

MK 68 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 36,4 cm, penge 27 cm; SZ: penge 3,6 cm 

Átlagosnál hosszabb, nyéltüskés példány. Pengéje felül előre ívelt. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép a középtől balra; VAJKAI 1940, 3. kép 4; MÜLLER 1982, 120, Kat. 449; 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 5, Nr. 18. 

MK 69 
Keszthely, Keszthelyi-hegy 

75.1351.1 (BM)155 

                                                           
153 Dálnoki O. munkájában közölt késsel az ábra alapján azonosítható. Ugyanakkor ennél a tételnél a szerző 
teljesen más méreteket ad meg. Emellett egy további kést is bemutatott, amit én a kutatás során már nem 
találtam meg. 
154 Dálnoki O. több példányt is közöl munkájában, ugyanakkor kutatásom során én ezt már nem találtam. Ezért 
az általa közölt adatokra kell hagyatkoznom. 
155 A régi leltári száma D. 3005. 
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H: 43,8 cm, nyél 17,9 cm; SZ: penge 6,2 cm, nyél 0,45-1,5 cm; V: penge 0,75 cm, nyél 0,4-0,5 cm; 

tömeg: 291 g 

Nyéltüskéje hosszú, négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez csatlakozik. A penge egyenletesen 

kiszélesedő, előbb enyhén, végénél erősen, kampószerűen ívelt. Hegye hiányzik. Foka vastag, de az él 

felé erőteljesen elvékonyodik. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. 

SÁGI/FÜZES 1967, 92, 5. kép; MÜLLER 1982, 410, Kat. 2002. 

MK 70 
Csabrendek 

75.1352.1 (BM)156 

H: 47,7 cm, nyél 18,2 cm; SZ: penge 5,2 cm, nyél 1,65 cm; V: penge 0,8 cm; tömeg: 595 g 

Nyéltüskéje hosszú, négyszögletes átmetszetű, a pengéhez középen csatlakozik. Pengéje enyhén 

kiszélesedő előbb enyhén, végénél erősen, kampószerűen ívelt. 

Darnay K. gyűjtése a település környékéről. Szórványlelet. 

SÁGI/FÜZES 1967, 5. kép jobbról; MÜLLER 1982, 328, Kat. 1430. 

MK 71 
Veszprém, Kiskúti csárda 

55.228.1 (LDM) 

H: 47,4 (47,3) cm, nyél 21,2 cm; SZ: penge 5,1-6,15 cm, nyél 0,4-2,8 cm; V: penge 0,75 cm, nyél 0,75-

0,2 cm; tömeg: 518 g 

Nyéltüskés, nagyméretű példány. Nyele aránylag hosszú, lapított, négyszögletes átmetszetű, kissé a fok 

felé eltolva kapcsolódik a pengéhez. Pengéje kissé ívelten, egyenletesen szélesedik ki, a végén 

derékszögben ívelt. Hegye kopott. 

A Laczkó-forrás közelében elhelyezkedő római lelőhelyről, beszolgáltatás útján került a múzeumba. 

MRT 2, 250, 51/67 lh., 18. tábla 15; MÜLLER 1982, 309, Kat. 1351. 

MK 72 
ismeretlen lelőhely 

2/85/1 (MM) 

H: 42 cm, penge 27,8 cm; SZ: penge 3,2-5,1 cm; V: penge 0,8 cm157 

Nagyméretű, nyéltüskés példány. A nyéltüske nem meghatározható. Pengéje egyenes, felfelé 

egyenletesen szélesedik, a fok felé ívesen lekerekített élű. 

MK 73 
ismeretlen lelőhely 

2/85/12 (MM) 

H: 36 cm, penge 22,5 cm; SZ: penge 3,3-6,3 cm; V: penge 0,8-0,9 cm 

Nagyméretű, nyéltüskés példány. A nyéltüske nem meghatározható. Pengéje enyhén ívelt, felfelé 

egyenletesen szélesedik, felül lekerekítet, enyhén kopott. Kissé deformált, vastag pengéjű. 

MK 74 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

6852 (SAM) 

H: 50 cm 

Vaskos, görbült végű irtókés. Római vagy középkori. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. Elveszett, csak a publikációk alapján 

határozható meg. 

MÜLLER 1982, 410, Kat. 2001. 

MK 75 (ábra nélkül) 

                                                           
156 A régi leltári száma D. 6844. 
157 A méreteket csak részlegesen lehetett megadni, mert az állandó kiállításban elhelyezett tárgyat felnyelezték, 
amit nem lehetett eltávolítani. A tárgy eredete is teljesen bizonytalan, nincs dokumentáció, arról, hogy honnan 
került a múzeum gyűjteményébe. 
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ismeretlen lelőhely 

57.225.C (MNM) 

H: 47,4 cm 

Vaskos, görbült végű irtókés. Nyéltüskéje törött. 

MÜLLER 1982, 410, Kat. 2000. 

 

MK 76 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

7645 (JPM) 

H: 42,5 cm 

Vaskos, görbült végű irtókés. Nyéltüskéje a penge közepéhez csatlakozik; a penge foka mentén kisebb 

bemélyedés fut végig. 

MÜLLER 1982, 410, Kat. 2003. 

MK 77 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

7851 (JPM) 

H: 29,2 cm 

Vaskos, görbült végű irtókés. Nyéltüskéje, aránylag rövid, a penge közepéhez csatlakozik; a penge foka 

mentén kisebb bemélyedés fut végig. 

MÜLLER 1982, 410, Kat. 2004. 

MK 78 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

10.1951.30 (MNM) 

H: 48,2 cm 

Vaskos, görbült végű irtókés. Nyéltüskéje a penge közepéhez csatlakozik; a penge foka mentén erős 

bemélyedés fut végig. 

MÜLLER 1982, 410, Kat. 2005. 

MK 79 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

55.223.C (MNM) 

H: 42,2 cm 

Vaskos, görbült végű irtókés. Nyéltüskéje a penge közepéhez csatlakozik; a penge foka mentén vékony 

bemélyedés fut végig. 

MÜLLER 1982, 410, Kat. 2006. 

MK 80 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

55.239.C (MNM) 

H: 29,3 cm 

Vaskos, görbült végű irtókés. Nyéltüskéje a penge közepéhez csatlakozik. 

MÜLLER 1982, 410, Kat. 2007. 

MK 81 
Nemesvámos, Baláca 

81.6.210 (LDM) 

H: 26,6 cm, nyél 10,9 cm; SZ: penge 4,7 cm; V: penge 0,6-0,7 cm, nyél 0,4-0,7 cm; tömeg: 187 g 

Nyéltüskés, nagyméretű, sérült, deformált ágvágó kés. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge 

közepéhez csatlakozik. A penge vastag, szimmetrikus, felső része rézsútosan levágott, ütések 

nyomaival. Másodlagosan kisebb késsé alakították. 

A római villagazdaság területén, az I. épület körül, a szántásból került elő. 

MK 82 
Nemesvámos, Baláca 



405 
 

81.6.211 (LDM) 

H: 26,4 cm; SZ: penge 4,3 cm; V: penge 0,7 cm; tömeg: 304 g 

Nagyméretű példány pengetöredéke. Szimmetrikus átmetszetű, hegyénél ívelt, lekerekített. Talán 

másodlagosan is használták, a fok peremén ütésektől kitüremkedett. 

MK 83 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.106.42 (BM) 

H: 41,3 cm; SZ: penge 2,6 cm, nyél 1,4-2,1 cm; V: penge 0,5-0,6 cm, nyél 0,7 cm; tömeg: 260 g 

Nyele vastag, négyszögletes átmetszetű, függesztő fülben végződik, felületén kovácsolás nyoma látható. 

Pengéje egyenes, felső harmadában ívelt, szimmetrikus átmetszetű, hegyénél, a fok folytatásában, kifelé 

ívelt, négyszög átmetszetű élezetlen nyúlvánnyal. 

A belső erőd feltárása során, egy nagyobb gödör betöltéséből került elő (E/1970/095). 

RUPNIK 2013, 450, 2232/15, Taf. 7, 4. 

MK 84 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.45.1 (BM) 

H: 48,8 cm; SZ: penge 2,5-2,9 cm, nyél 1,8-2,7 cm; V: penge 0,6-0,8 cm, nyél 0,7-1 cm; tömeg: 468 g 

Nyele vastag, trapéz átmetszetű, függesztő fülben végződik. Pengéje széles, egyenes, aszimmetrikus 

átmetszetű, felső harmadában ívelt, egyenes végződésű. Felfelé, négyszögletes átmetszetű nyúlvány 

csonkjával. 

A 18. épület feltárása során, a fűtőcsatornában elhelyezett depó részeként került elő (G/1973/002). 

SÁGI 1989, 287; RUPNIK 2013, 469, 3162/13, Taf. 23, 1. 

MK 85 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BAM) 

H: 43 cm, él 22,5 cm, nyúlvány 8,5 cm 

Nyele vastag, négyszögletes átmetszetű, függesztő fülben végződik. Pengéje egyenes, felső harmadában 

ívelt, szimmetrikus átmetszetű, hegyénél, a fok folytatásában, kifelé ívelt, négyszög átmetszetű élezetlen 

nyúlvánnyal. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 85. kép középtől jobbra; MÜLLER 1982, 123, Kat. 462. 

MK 86 
Szólád, Sportpálya 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: min. 49,9 cm, nyél 12,5 cm, nyúlvány 8,7 cm; SZ: penge 2,4 cm, nyél 1,6-1,9 cm; V: penge 0,7 cm, 

nyél 0,7 cm; tömeg: 249 g 

Két nem illeszkedő, de feltehetőleg összetartozó töredék. Nyele vastag, négyszögletes átmetszetű, 

függesztő fülben végződik. Pengéje egyenes, felső harmadában ívelt, szimmetrikus átmetszetű, 

hegyénél, a fok folytatásában, kifelé ívelt, négyszög átmetszetű élezetlen nyúlvánnyal. 

Fémkeresős által beszolgáltatott depólelet részeként került elő, nem restaurált. 

MK 87 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

68.32.1 (RRM) 

H: 26 cm, nyél 11 cm; SZ: penge 2,4 cm; V: 0,2-0,6 cm 

Nyele vastag, négyszögletes átmetszetű, függesztő fülben végződik. Pengéje egyenes, sérült és törött. 

Kérdéses példány. 

A késő római temető feltárása során került elő. A 106. számú női sírból, de a sírleírás hiányzik. 

SZ. BURGER 1979, 50, Taf. 19, 1, Taf. 39, 1. 

MK 88 
Hajmáskér, Seghegy 
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55.227.12 (LDM) 

H: 36,3 cm, nyél 12,4 (12,2) cm, nyúlvány 4,6 (7); SZ: penge 3,15 cm, nyél 1,8-2,35 cm; V: penge 0,6 

(0,9-0,5) cm, nyél 0,9 cm; tömeg: 304 g 

Nyele vastag, négyszögletes átmetszetű, függesztő fülben végződik. Pengéje egyenes, felső harmadában 

ívelt, szimmetrikus átmetszetű, hegyénél, a fok folytatásában, kifelé ívelt, négyszög átmetszetű élezetlen 

nyúlvánnyal. 

Római villagazdaságot érintő építési munkák során került elő, de pontos kontextusa ismeretlen. 

MRT 2, 18. tábla 4; MÜLLER 1982, 88sk, Kat. 274; HENNING 1987, 127, Kat. 200; DÁLNOKI 2004, 6. 

tábla 8, Nr. 30. 

MK 89 (ábra nélkül) 

Nemesvámos, Baláca 

leltári szám nélküli (LDM) 

H: 36,8 cm, nyél 12,4 cm, nyúlvány 4,5 cm; SZ: penge 3,1 cm 

Nyele vastag, négyszögletes átmetszetű, függesztő fülben végződik. Pengéje egyenes, felső harmadában 

ívelt, szimmetrikus átmetszetű, hegyénél, a fok folytatásában, kifelé ívelt, négyszög átmetszetű élezetlen 

nyúlvánnyal. 

A római villagazdaság feltárása során, a 31. helyiség alatti fűtőcsatornából került elő. Elveszett, csak a 

publikációk alapján határozható meg. 

RHÉ 1912, 77, 12. kép 10; MÜLLER 1982, 156-7, Kat. 658. 

MK 90 
Wartmannstetten I 

leltári szám nélküli 

H: 47,2 cm 

Nyele lapított, négyszögletes átmetszetű, függesztő fülben végződik. Pengéje egyenes, felső 

harmadában ívelt, hegyénél, a fok folytatásában, kifelé ívelt, kerek átmetszetű élezetlen nyúlvánnyal. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 60, Taf. 6, Abb. 17. 

MK 91 
Zimony 

2421 (NMSR) 

H: 34,8 cm, él 24 cm; SZ: penge 2,7 cm 

Nyele vastag, négyszögletes átmetszetű, függesztő fülben végződik. Pengéje egyenes, felső harmadában 

ívelt, hegyénél, a fok folytatásában, kifelé ívelt, négyszög átmetszetű élezetlen nyúlvánnyal. 

A Duna meder kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, 340, Kat. 1491. 

MK 92 
Regöly (?) Majsai bozót 

51.1895.54 (MNM) 

H: 36,1 cm; SZ: penge 3,6 cm 

Nyele vastag, négyszögletes átmetszetű, feltehetőleg hurokban végződött, de az hiányzik. Pengéje 

egyenes, felső harmadában ívelt, hegyénél, a fok folytatásában, kifelé ívelt, négyszög átmetszetű 

élezetlen nyúlvány csonkjával. 

Vásárlás útján került a múzeumba. Pontos kontextusa bizonytalan. 

MÜLLER 1982, 353, Kat. 1557; DÁLNOKI 2004, 7. tábla a 2, Nr. 8. 

MK 93 
ismeretlen lelőhely 

2762 (MGB) 

H: 41,6 cm 

Nyele vastag, négyszögletes átmetszetű, négyzetes, átlyukasztott függesztő fülben végződik. Pengéje 

egyenes, felső harmadában ívelt, hegyénél, a fok folytatásában, egyenes, négyszög átmetszetű élezetlen 

nyúlvánnyal. 

MÜLLER 1982, 410, Kat. 1996. 
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OL 1-98: Ollók (129-134. tábla) 

OL 1 

Keszthely, Újmajor 

58.740.19 (BM) 

H: 21,3 cm; SZ: 4-4,1 cm, penge 2,2-2,5 cm 

Jó állapotú példány. Pengéi aránylag keskenyek, háromszög alakúak; a nyél a pengék fokához, az él felé 

ívelt átmenettel kapcsolódik. Nyele négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, omega 

alakban hajlított. 

Pontos lelő körüményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

OL 2 
Esztergom, Bánom 

95.265.2 (BAM) 

H: 17,3 cm; SZ: 4,2 cm, penge 2,3-2,5 cm, nyél 3,1 cm; V: penge 0,15-0,3 cm, nyél 0,3-0,5 cm; tömeg: 

68 g 

Pengéi háromszög alakúak, élei egyenesek, fokuk egyenletesen ívelt a hegy felé. Nyele a pengék 

fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, omega alakban hajlított. 

Késő római temető feltárása során, 83-85. sírtól északra került elő. 

OL 3 
Bad Deutsch-Altenburg 

18242 (MC) 

H: 23,9 cm 

Pengéi háromszög alakúak, élei sérültek. Nyele a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes 

átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, omega alakban hajlított. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 384, Nr. 240, Taf. 52. 

OL 4 
Bad Deutsch-Altenburg 

20277 (MC) 

H: 19 cm 

Pengéi háromszög alakúak, élei sérültek. Nyele a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes 

átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, omega alakban hajlított. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 384, Nr. 241, Taf. 52; KAT. CARNUNTUM 1992, 407, Nr. 35; HUMER 2006, 225, Nr. 

785, Abb. 305. 

OL 5 
Bad Deutsch-Altenburg 

20278 (MC) 

H: 26,8 cm 

Olló egyik ágának töredéke. Pengéje sérült, háromszög alakú; a négyszögletes átmetszetű fogó a fokhoz 

kapcsolódik, ívelt részén törött, eredetleg omega alakú lehetett. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 387, Nr. 253, Taf. 53. 

OL 6 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20276 (MC) 

H: 21,8 cm 

Pengéje jól tagolt, fogója a penge fokához csatlakozik, omega alakú. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 216, Nr. 21. 
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OL 7 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18269 (MC) 

H: 18,2 cm 

Pengéje keskeny, fogója a penge fokához csatlakozik, omega alakú. 

A római lelőhely területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 216sk, Nr. 22. 

OL 8 
Oggau 

73 (LMB) 

H: 15,4 cm 

Pengéi háromszög alakúak, élei egyenesek, fokuk egyenletesen ívelt a hegy felé. Nyele a pengék 

fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, omega alakban hajlított. 

Pontos lelő körüményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 385, Nr. 243, Taf. 52. 

OL 9 
Drnovo 

575 

H: 16,6 cm 

Erősen korrodált példány, mindkét pengéje törött, hiányos, eredetileg háromszögletesek lehettek. Nyele 

a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, omega alakban 

hajlított. 

A római város területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

PETRU/PETRU 1978, 66, Nr. 575, Taf. XX, 11. 

OL 10 
Drnovo 

577 

H: 18,8 cm 

Erősen korrodált, több darabra törött példány, mindkét pengéje  hiányos, eredetileg háromszögletesek 

lehettek. Nyele a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, 

omega alakban hajlított. 

A római város területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

PETRU/PETRU 1978, 66, Nr. 577, Taf. XX, 13. 

OL 11 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.91.42 (TGYM) 

H: 12,7 cm; SZ: 1,9 cm, penge 2,35 cm, nyél 2,1 cm; V: penge 0,2 cm, nyél 0,3-0,4 cm; tömeg: 18 g 

Korrodált példány, egyig ágának töredékei (2db). Pengéje háromszög alakú lehetett, foka enyhén ívelt. 

Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik; egyhén kiszélesedő, omega alakban 

hajlított lehetett, törött. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

OL 12 
Győr, Belváros 

1953.126.3 (XJM) 

H: 16,7 cm; SZ: 3,75 cm, penge 2,3 cm, nyél 1,8 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,4 cm; tömeg: 26 g 

Korrodált példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú lehetett, foka enyhén ívelt. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik; egyhén kiszélesedő, omega alakban hajlított. 

A római tábor körüli település feltárása során került elő. 

OL 13 
Nemesvámos, Baláca 

84.8.22 (LDM) 
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H: 20,6 cm; SZ: penge 3 cm, nyél 3,25 cm; V: penge 0,2-0,45 cm, nyél 0,2-0,5 cm; tömeg: 69 g 

Közepes méretű példány egyik ágának korrodált töredéke. Pengéje hároszög alakú, hegyénél sérült, 

kissé domború átmetszetű. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, deformált; 

egyhén kiszélesedő, omega alakban hajlított. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 2/b szelvény, Ny-i fele -80-90 cm). 

OL 14 
Nemesvámos, Baláca 

81.65.8 (LDM) 

H: 4,5 cm; SZ: 3,2 cm 

Kisméretű olló, omega alakú, kiszélesedő fejének töredéke, amelyhez az egyik négyszögletes átmetszetű 

szár rövid töredéke csatlakozik. 

A római villagazdaság közelében, az I. épület és az országút közötti szántásból került elő. 

OL 15 
ismeretlen lelőhely 

61.13.202 (MNM) 

H: 23,4 cm; SZ: penge 1,7 cm, nyél 3,25 cm; tömeg: 52 g 

Enyhén sérült, vékony, hosszú példány. Pengéi aránylag keskenyek, háromszög alakúak; a nyél a pengék 

fokához, az él felé ívelt átmenettel kapcsolódik. Nyele négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, 

kiszélesedő, omega alakban hajlított. 

OL 16 
Dunaújváros, Papsziget 

77.8.14 (IM) 

H: penge 19,3 cm, nyél 19,5 cm; SZ: penge 4,7 cm, nyél 7,5 cm; V: penge 0,3 cm 

Nagyméretű példány össze nem illő töredékei. Pengéje hiányos, éle egyenes, foka a hegy felé ívelt, 

borda szerűen visszahajlított. Nyele külön töredék, négyszögletes átmetszetű, a vége felé lapított, 

kiszélesedik, omega alakban hajlított. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. 

OL 17 
ismeretlen lelőhely 

55.275.74 (LDM) 

H: 24,2 cm; SZ: penge 2 cm, nyél 2,2 cm; V: penge 0,35 cm, nyél 0,2-0,45 cm; tömeg: 42 g 

Korrodált, karcsú példány egyik ágának töredéke. Pengéje hároszög alakú, hegyénél sérült, kissé 

domború átmetszetű. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik; egyhén kiszélesedő, 

omega alakban hajlított. 

OL 18 
Nemesvámos, Baláca 

55.275.452 (LDM) 

H: 59,8 cm; SZ: penge 5,1 cm, nyél 3,1 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,8 cm 

Extrém nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje törött, széles, viszonylag vékony. Nyele 

hosszú, négyzetes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik. Kiszélesedő, törött, omega alakú fejben 

végződik. 

A villagazdaság feltárása során került elő. 

RHÉ 1912, 76, 12. kép 4; B. THOMAS 1964, 107, Taf. LXXXV; MRT 2, 18. tábla 12. 

OL 19 
Seregélyes 

33.1900.35 (MNM) 

H: 27,5 cm; SZ: 6 cm, penge 3,2 cm, nyél 2,75-5 cm; tömeg: 218 g 

Jó megtartású példány. Pengéi háromszög alakúak, éle és foka mindkettőnek a hegy felé enyhén ívelt. 

Nyele a pengék fokához kapcsolódik, kerek átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, U-alakban 

hajlított. 

Pontos lelő körüményei bizonytalanok. Szórványlelet. 
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OL 20 
Dunaújváros 

82.3.83 (IM) 

H: 19,6 cm; SZ: 7,4 cm, penge 2,2-2,45 cm, nyél 0,4 cm; V: penge 0,3-0,6 cm, nyél 0,3 cm; tömeg: 65 

g 

Korrodált példány. Pengéi háromszög alakúak, éle és foka mindkettőnek a hegy felé enyhén ívelt. Nyele 

a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, U-alakban 

hajlított. 

Késő római temetőrészlet feltárása során, a 2117. sír mellékleteként került elő. 

OL 21 
Dunaújváros 

82.3.83 (IM)158 

H: min. 18 cm, penge 11,1 cm; SZ: penge 2,4-2,7 cm 

Korrodált példány töredékei. Pengéi háromszög alakúak, éle és foka mindkettőnek a hegy felé enyhén 

ívelt. Nyele a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, U-

alakban hajlított. 

OL 22 
Budapest, Bécsi út 269. 

87.2.45 (BTM) 

H: 14,4 cm; SZ: 3,8 cm, penge 2,1 cm, nyél 1,9 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,3 cm; tömeg: 31 g 

Erősen korrodált példány. Pengéi háromszög alakúak, éle egyenes, foka mindkettőnek a hegy felé 

enyhén ívelt. Nyele a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, 

kiszélesedő, U-alakban hajlított. 

A katonaváros nyugati temetőjének feltárása során, a 7. sír mellékleteként került elő. 

OL 23 
Halimba 

55.18.5 (MNM) 

H: 17,1 cm; SZ: penge 2,25 cm, nyél 2-2,1 cm; tömeg: 53 g 

Jó megtartású, karcsú példány. Pengéi háromszög alakúak, éle és foka mindkettőnek a hegy felé enyhén 

ívelt. Nyele a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, U-

alakban hajlított. 

Pontos lelő körüményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

OL 24 
Gödrekeresztúr 

66.6.3 (MNM) 

H: 21,1 cm; SZ: 5,3 cm, nyél 3,2 cm; V: penge 0,1-0,3 cm, nyél 0,3 cm; tömeg: 70 g 

Jó megtartású példány. Pengéi háromszög alakúak, éle egyenes, foka mindkettőnek a hegy felé enyhén 

ívelt. Nyele a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, U-

alakban hajlított. 

Kr. u. 4. századi temető feltárása során, az 5. sír mellékleteként került elő. 

OL 25 
Visegrád, Gizellamajor 

2004.28.9 (MKM) 

H: 17,7 cm; SZ: 4 cm, penge 1,9-2,1 cm, nyél 3,7 cm; tömeg: 40 g 

Kisméretű példány. Pengéi háromszög alakúak, éle egyenes, foka mindkettőnek a hegy felé enyhén ívelt. 

Nyele a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, U-

alakban hajlított. 

Késő római tábor feltárása során került elő. 

OL 26 

                                                           
158 Az előzővel azonos számon szerepelt, feltehetőleg együtt kerültek elő. 
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Ménfőcsanak, Szeles 

zacsi: 63 (XJM) 

H: 19 cm; SZ: 3,7 cm, penge 2 cm, nyél 1,9 cm; V: penge 0,2 cm, nyél 0,15-0,4 cm; tömeg: 33 g 

Pengéi háromszög alakúak. Nyele a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé 

lapított, kiszélesedő, U-alakban hajlított. A hajlított részen egy párhuzamos pánttal javították. 

Római falusias település feltárása során került elő (1. felület 30-40 m között, a Ny-i része -30tól). 

OL 27 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.203 (XJM) 

H: 13,2 cm; SZ: 2,6 cm, penge 1,15 cm, nyél 1,5 cm; V: penge 0,15-0,2 cm, nyél 0,2 cm; tömeg: 12 g 

Viszonylag jó megtartású, kisméretű példány. Pengéi háromszögletesek, háromszög átmetszetűek. 

Nyele a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, U-

alakban hajlított. 

Római falusias település feltárása során került elő (18/350 obj., F 887). 

OL 28 
Baden bei Wien 

leltári szám nélküli (Rolletmuseum der Stadt Baden) 

H: 22 cm 

Pengéi háromszög alakúak, viszonylag szélesek, erősen sérültek. Nyele ívelt átmenettel, a pengék 

fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, U-alakban hajlított. 

A modern fürdő építése során végzett munkák során került elő. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 386, Nr. 248, Taf. 53. 

OL 29 
Drnovo 

576 

H: 17,6 cm 

Erősen korrodált példány, mindkét pengéje törött, hiányos, eredetileg háromszögletesek lehettek. Nyele 

a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, U-alakban 

hajlított. 

A római város területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból került elő. 

PETRU/PETRU 1978, 66, Nr. 576, Taf. XX, 12. 

OL 30 (ábra nélkül) 

Majs, Merse-dűlő 

65.15.7 (JPM) 

H: 17,5 cm 

Korrodált példány, pengéi háromszög alakúak. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengék fokaihoz 

kapcsolódik, felső részén kiszélesedik, U-alakban hajlított. 

Római temető feltárása során került elő: csontvázas, férfi földsír (24. sír), alul a lábfejek előtt. 

SZ. BURGER 1972, 68skk, 27. kép 24/7. 

OL 31 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli 

H: 17,5 cm; SZ: 3 cm 

Korrodált, karcsú példány, pengéi háromszög alakúak. Nyele négyszögletes átmetszetű, lapított, a 

pengék fokaihoz kapcsolódik, felső részén kiszélesedik, U-alakban hajlított. 

A római tábor feltárása során került elő. 

SZABÓ 2010, 60, Kat. 84. 

OL 32 
Nemesvámos, Baláca 

81.63.193 (LDM) 

H: 11,3 cm; SZ: penge 1 cm, nyél 0,85 cm; V: penge 0,3 cm; tömeg: 19 g 
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Pengéi háromszög alakúak. Nyele ívelt átmenettel, a pengék fokához kapcsolódik, négyszögletes 

átmetszetű, vége felé lapított, kiszélesedő, U-alakban hajlított. A korrózió a nyélre tekert zsinór (?) 

lenyomatát őrizte meg. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (5/a szelvény, 30. helyiség keleti felén kívül a téglás 

szint felett kevert földből). 

OL 33 
Komló, Mecsekfalui út 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 17,2 cm; SZ: 2,8 cm 

Pengéi aránylag hosszúak, keskenyek, háromszög alakúak, az egyik törött. Nyele egészen rövid, 

négyszögletes átmetszetű, a penge fokához kapcsolódik; U-alakban hajlított. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (épületen kívüli, kevert omladékos réteg). 

KATONA GYŐR 1994, 74, Kat. 22, VI. tábla 3. 

OL 34 
Komárom, Szőny 

152/1885.77 (MNM) 

H: 5,1 cm; SZ: penge 2,2 cm, nyél 1,1 cm; tömeg: 9 g 

Kisméretű példány töredéke. Mindkét pengéje törött, rajtuk famaradványok láthatóak. Nyele a penge 

fokához kapcsolódik, rövid, négyszögletes átmetszetű, U-alakban hajlított. 

Vásárlás útján jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet. 

OL 35 
Csoma, Nyúlházi-dűlő 

93.3.7 (RRM) 

H: 5-6,5 cm; SZ: 1,7 cm 

Kisméretű, korrodált olló U-alakú fogójának töredékei. A penge felé egyenletesen keskenyedik; lapos 

pántból hajlított. 

Késő római sír mellékleteként került elő. Feldúlt sír, helye bizonytalan. 

NÉMETH 1996, 40, 5. kép 11-12. 

OL 36 
Somogyszil 

68.40.2 (RRM) 

H: 16,6 cm; SZ: penge 2,1 cm, nyél 2,8 cm; V: penge 0,25 cm, nyél 0,2 cm; tömeg: 32 g 

Korrodált példány egyik ágának töredéke. Pengéje rövid, egyenes élű, ívelt hátú. Nyele a penge fokához 

csatlakozik, négyszögletes átmetszetű, a fejénél kiszélesedik, U-alakban hajlított, törött. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi sír (Ad.), a bal comb mellett, a külső oldalon. 

SZ. BURGER 1979, 52, Taf. 20, 2, Taf. 39, 2. 

OL 37 
Somogyszil 

68.47.4 (RRM) 

H: 12,2 (18,5) cm; SZ: penge 2,3 cm; V: penge 0,4 cm 

Erősen korrodált, kisméretű példány egyik ágának töredékei. Pengéje keskeny, háromszög alakú 

lehetett. Nyele a penge fokához csatlakozik, négyszögletes átmetszetű, törött. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi sír (Mat.), jobb lábszár fölött, illetve a lábak között. 

SZ. BURGER 1979, 53, Taf. 21, 7. 

OL 38 
Nemesvámos, Baláca 

81.63.38 (LDM) 

H: 14,3 cm; SZ: penge 2,1 cm, nyél 1,3 cm; V: penge 0,25 cm, nyél 0,15 cm 

Korrodált, erősen deformál példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, foka enyhén ívelt, 

éle egyenes. Nyele négyszögletes átmetszetű, a fokhoz kapcsolódik, egyenletesen kiszélesedik, U-alakú 

lehetett. 
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A római villagazdaság feltárása során került elő (5/b szelvény K-i fele, -70 cm-ig). 

OL 39 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta 

81.103.1 (TGYM) 

H: 16 cm; SZ: penge 2 cm, nyél 1,55 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,2-0,4 cm; tömeg: 22 g 

Jó megtartású, közepes méretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, hegye sérült. 

Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, egyenletesen szélesedik, U-alakú lehetett. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (6. szelvény, D-i vége). 

OL 40 
Csákberény, Pusztaorond 

86.1906.98 (MNM) 

H: 11,3 cm; SZ: penge 1,25-2,45 cm 

Erősen korrodált példány egyik ágának töredéke. Pengéje törött, eredetileg viszonylag rövid lehetett. 

Nyele U-alakú lehetett, lapos, négyszögletes átmetszetű; végefelé egyenletesen kiszélesedik, törött. 

Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet. 

OL 41 
Dunaújváros 

81.28.6 (IM) 

H: 15,7 cm; SZ: penge 4,7 cm 

Pengéje törött, eredetileg viszonylag rövid lehetett. Nyele U-alakú lehetett, lapos, négyszögletes 

átmetszetű; végefelé egyenletesen kiszélesedik, törött. 

A római tábor feltárása során került elő (II, 71/38). 

OL 42 
Szentkirályszabadja, Romkút 

1955.240.1025 (LDM) 

H: 5,6 cm; SZ: 1,65 cm 

Közepes méretű példány, U-alakban hajlított, kiszélesedő fogójának csekély töredéke. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület 3. helyiség É-i külső sarkánál). 

OL 43 
Győr, Frigyes-laktanya 

2010.151.5 (XJM) 

H: 20,7 cm; SZ: penge 2,8 cm, nyél 1,85 cm; V: penge 0,6 cm, nyél 0,45 cm 

Erősen korrodált példány töredéke. Pengéje háromszög alakú, háromszög átmetszetű. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, lapított, egyenletesen kiszélesedő. U-alakban 

hajlított, törött. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. 

OL 44 
Tokod, Várberek 

74.39.28 (BAM) 

H: 25,8 cm; SZ: penge 3,7 cm, nyél 2 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,55 cm 

Nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje viszonylag hosszú, sérült; az éle csaknem egyenes, 

a fok erősebben ívelt a hegye felé. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, lapított, 

egyenletesen kiszélesedő. U-alakban hajlított, törött. 

A késő római tábor feltárása során került elő. 

OL 45 
Dunaújváros 

193.1910.39 (MNM) 

H: 22,9 cm; SZ: 5,6 cm, penge 3,6 cm; V: penge 0,2 cm 

Pengéje törött, viszonylag széles; a nyélhez közel szabálytalan lyuk található rajta. Nyele négyszögletes 

átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, lapított, egyenletesen kiszélesedő. U-alakban hajlított, törött. 
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Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet. 

OL 46 
Szekszárd, Palánk 

65.362.30 (WMM) 

H: 24,9 cm; SZ: penge 2,5 cm, nyél 1,7 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,3 cm; tömeg: 41 g 

Közepes méretű példány deformált töredéke. Pengéje rövid, háromszög alakú. Nyele négyszögletes 

átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, lapított, egyenletesen kiszélesedő. U-alakban hajlított, törött. 

A Sió hídjától nyugatra, felszíni leletként került elő. 

OL 47 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.5 (WMM) 

H: 24,7 (25,5) cm; SZ: penge 2,8 cm, nyél 3,95 cm; V: penge 0,25 cm, nyél 0,25-0,7 cm; tömeg: 64 g 

Közepes méretű példány deformált töredéke. Pengéje rövid, háromszög alakú, foka ívelt. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, lapított, egyenletesen kiszélesedő. U-alakban 

hajlított, törött. 

A római depólelet közelében, felszíni gyűjtés során került elő. 

GAÁL 1982, 76, 3. kép 2; HENNING 1987, 122, Kat. 135. 

OL 48 
Pécs, Rudas László utca 

3442 (JPM) 

H: 35,5 cm; SZ: 5 cm 

Erősen korrodált, töredékes példány. Pengéje viszonylag rövid, hároszögletű alakú, foka enyhén ívelt, 

éle egyenes. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, felfelé egyenletesen 

kiszélesedik, U-alakban hajlított. 

A római város temetőjének feltárása során került elő: férfi sír, a bal combcsontnál; éremmel keltezett. 

FÜLEP 1977, 48, Pl. 36, 4; FÜLEP 1984, 213, Pl. XXXIV, 4. 

OL 49 
Eisenstadt 

4183 (LMB) 

H: 25,6 cm 

Közepes méretű példány deformált töredéke. Pengéje rövid, háromszög alakú, foka ívelt. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, lapított, egyenletesen kiszélesedő. U-alakban 

hajlított, törött. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 386, Nr. 247, Taf. 53. 

OL 50 
Keszthely, Fenékpuszta 

79.288.5 (BM) 

H: 30,7 cm; SZ: penge 3,95 cm, nyél 4,8 cm; V: penge 0,25 cm, nyél 0,4 cm 

Nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, enyhén domború átmetszetű. 

Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához kapcsolódik, egyenletesen kiszélesedik, U-alakban 

hajlított. 

Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet. 

OL 51 
ismeretlen lelőhely 

55.275.510 (LDM) 

H: 27,6 cm; SZ: penge 3,1 cm, nyél 3,3 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,4 cm 

Nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, enyhén domború átmetszetű 

Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához kapcsolódik, egyenletesen kiszélesedik, U-alakban 

hajlított. 
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OL 52 
ismeretlen lelőhely 

55.275.510 (LDM) 

H: 24,7 cm; SZ: penge 3,2 cm, nyél 3,9 cm; V: penge 0,35 cm, nyél 0,5 cm 

Nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, enyhén domború átmetszetű 

Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához kapcsolódik, egyenletesen kiszélesedik, U-alakban 

hajlított. 

OL 53 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.21 (LDM) 

H: 30,8 cm; SZ: penge 4,6 cm 

Nagyméretű olló négyszögletes átmetszetű nyelének és a penge egy rövidebb, sérült szakaszának 

töredéke. 

Római falusias telep bolygatása során került elő. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 42, 2. ábra 27. 

OL 54 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.31 (LDM) 

H: 32 cm; SZ: nyél 1,8 cm; V: nyél 0,2 cm; tömeg: 105 g 

Nagyméretű példány, hosszú, négyszögletes átmetszetű nyelének töredéke. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 42, 2. ábra 28, 6. ábra 4. 

OL 55 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.11 (BM) 

H: 37 cm; SZ: penge 3,8 cm 

Nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje aránylag rövid, kopott, lekerekített. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, vége felé kiszélesedő, törött. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

OL 56 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.2 (BM) 

H: 23,2 cm; SZ: penge 3,4 cm 

Pengéje háromszög alakú, enyhén domború átmetszetű. Nyele vékony, négyszögletes átmetszetű; a 

penge fokához csatlakozik, törött. 

OL 57 
Kaposvár, Köh. 40037 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 25,6 cm; SZ: penge 3,9 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 0,8-0,9 cm; tömeg: 91 g 

Korrodált, nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, enyhén domború 

átmetszetű. Nyele vékony, négyszögletes átmetszetű; a penge fokához csatlakozik, törött. 

Római falusias település feltárása során, egy tárológödör betöltéséből került elő (26. obj.). 

OL 58 
Rábapordány 

2005.2.37 (XJM) 

H: 26,3 cm; SZ: 5,5 cm; tömeg: 66 g 

Korrodált, nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, enyhén domború 

átmetszetű. Nyele vékony, négyszögletes átmetszetű; a penge fokához csatlakozik, törött. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 7. tábla 8. 

OL 59 
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Rábapordány 

2005.2.38 (XJM) 

H: 30,3 cm; SZ: penge 5,65 és 1,9 cm; V: penge 0,2-0,3 cm, nyél 1,25 cm; tömeg: 103 g 

Korrodált, nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje törött, háromszög alakú lehetett. Nyele 

vékony, négyszögletes átmetszetű; a penge fokához csatlakozik, törött. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 53, 7. tábla 9. 

OL 60 
ismeretlen lelőhely 

K 1878 (KDM) 

H: 14,2 cm; SZ: penge 4,25 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 0,4-0,6 cm; tömeg: 35 g 

Nagyméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje széles, formája bizonytalan, foka egyenes, éle ívelt 

lehetett. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, egyenes, törött. 

A Kállay-gyűjtemény részeként jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet. 

LÁSZLÓ 2011b, 138, 3. kép 2. 

OL 61 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 7,7-13,6 cm; SZ: penge 3,25 cm, nyél 2,25 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,7 cm 

Erősen korrodált példány töredékei. Pengéi háromszög alakúak, domború átmetszetű. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a penge fokához kapcsolódik, a fej fejé egyenletesen szélesedik, törött. 

Az 1984-ben talált depólelet részeként került elő. 

OL 62 
Dunabogdány 

83.15.2 (MNM) 

H: 24,9 cm; SZ: penge 3,3 cm, nyél 0,9-3,1 cm; V: penge 0,6 cm, nyél 0,45 cm 

Erősen korrodált példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú,foka ívelt, enyhén domború 

átmetszetű. Nyele vékony, négyszögletes átmetszetű; a penge fokához csatlakozik, törött. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

OL 63 
Steinbrunn 

18890 (LMB) 

H: 12,6 cm 

Két, háromszög alakú pengetöredék. Nyelének csak a fokhoz csatlakozó, négyszögletes átmetszetű 

csonkjai maradtak meg. 

Római lelőhely feltárása során került elő. 

POHANKA 1986, 386, Nr. 249, Taf. 53. 

OL 64 (ábra nélkül) 

Budapest, Bécsi út 134 

92.1.69 (BTM) 

H: 21,3 cm; SZ: penge 2,85 cm 

Erősen korrodált példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, foka ívelt, éle egyenes. 

Négyszögletes átmetszetű, a penge fokához kapcsolódik, kiszélesedő. 

Római temető feltárása során került elő: hamvasztásos sír mellékleteként került elő. 

TOPÁL 2003, 51, Pl. 61, 30/18. 

OL 65 
Nemesvámos, Baláca 

84.1.1959 (LDM) 

H: 16,4 cm; SZ: penge 2,4 cm, nyél 1,6 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,4 cm 

Erősen korrodált példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, foka ívelt, éle egyenes. 

Négyszögletes átmetszetű, a penge fokához kapcsolódik, kiszélesedő. 
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A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 73/a szelvény, felső kevert réteg). 

OL 66 
Nemesvámos, Baláca 

2009.1.733 (LDM) 

H: 9,3 cm; SZ: penge 2,15 cm, nyél 0,65 cm; V: penge 0,2-0,3 cm, nyél 0,3 cm 

Erősen korrodált, kisméretű példány töredéke. Pengéje háromszög alakú, hegye lekerekített, vagy 

ilyenre kopott. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (23. helyiség előtt K-Ny-i átvágás). 

OL 67 
Tokod, Várberek 

74.39.29 (BAM) 

H: 14,5 cm; SZ: penge 2,3 cm, nyél 0,55 cm; V: penge 0,25 cm, nyél 0,3 cm 

Kisméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje rövid, sérült; a fok és az él egyhén ívelt. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, törött. 

A késő római tábor feltárása során került elő. 

OL 68 
Bajna, Héregi út mellett 

82.15.1 (BAM) 

H: 15,4 cm; SZ: penge 2,4 cm, nyél 1 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,4 cm 

Kisméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje rövid, sérült; a fok és az él egyhén ívelt. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, törött. 

Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet. 

HENNING 1987, 115, Nr. 19.159 

OL 69 
Budapest 

50112 (BTM) 

H: 17,5 cm; SZ: penge 3,1 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,65 cm; tömeg: 39 g 

Korrodált példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, hegye hiányzik, négyszögletes 

átmetszetű nyele a penge fokához csatlakozik, törött. 

A lelőhely területéről került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

OL 70 
Dunaújváros 

81.75.89 (IM) 

H: 15,6 cm; SZ: penge 2 cm, nyél 1,7 cm; V: penge 0,15-0,2 cm, nyél 0,2-0,35 cm 

Kisméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje rövid, háromszög alakú, kissé domború átmetszetű. 

Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengéhez a foknál kapcsolódik, kiszélesedik. 

A katonai vicus feltárása során került elő (72/27). 

OL 71 
Balatonlelle, Rádpuszta-Temetőalja-dűlő 

13.9/565.6 (RRM) 

H: 11,9 cm; SZ: penge 2,8 cm; V: penge 0,25 cm, nyél 0,55 cm 

Korrodált, restaurálatlan példány töredéke. Pengéje rövid, éle egyenes, foka ívelt. Nyele négyszögletes 

átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, törött. 

Római falusias település feltárása során, az egyik földbe mélyített épület betöltéséből került elő (565. 

obj.). 

OL 72 
Balatonlelle, Rádpuszta-Romtemplom mellett 

13.10/106.1 (RRM) 

                                                           
159 Bódisrét néven említette és a közeli éremlelet alapján keltezte. 
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H: 17,3 cm; SZ: penge 2 cm, nyél 3,05 cm; V: penge 0,35 cm, nyél 0,3 cm 

Korrodált, restaurálatlan példány töredéke. Pengéje rövid, éle egyenes, foka ívelt, a négyszögletes 

átmetszetű. Nyele a penge fokához csatlakozik, feje felé egyenletesen kiszélesedik, törött. 

Római falusias település feltárása során került elő (106. obj.). 

OL 73 
Keszthely, Úsztató 

70.249.2 (BM) 

H: 16,9-18 cm; SZ: penge 3,2-3,3 cm 

Talán ugyanannak a példánynak a pengetöredéke. Mindkettő deformált, háromszög alakú, szimmetrikus 

átmetszetű. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengék fokához csatlakozik, lapított, törött. 

Késő római temető feltárása során került elő: 11. sír. 

OL 74 
Neszmély, Kalin-hegy 

97.4.1050 (KDM) 

H: 8,2 cm; SZ: 1,9 cm; V: penge 0,3 cm 

Kisméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje rövid, éle egyenes, foka kissé ívelt. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, csonkja a penge fokához kapcsolódik. Törött. 

Római őrtorony feltárása során került elő (5. blokk, -45 cm). 

OL 75 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.82.13 (BM) 

H: 11 cm 

Erősen korrodált, kisméretű példány csekély töredéke. Pengéje töredékes, fokához a nyél négyszögletes 

átmetszetű csonkja csatlakozik. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

OL 76 
Szentendre, Castrum 

2007.23.131 (FM) 

H: 14,3 cm; SZ: penge 2,25 cm, nyél 0,65 cm; V: penge 0,35 cm, nyél 0,4 cm 

Pengéje háromszög alakú, foka ívelt, éle egyenes. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához 

csatlakozik, törött. 

A római tábor feltárása során került elő. 

OL 77 
Budaörs, Lagermax 

2004.2.161.2 (FM) 

H: 10,3 cm; SZ: penge 1,9 cm, nyél 1,55 cm; V: penge 0,2 cm, nyél 0,3 cm 

Korrodált, kisméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje törött, háromszög alakú lehetett, kissé 

domború átmetszetű. Nyele a penge fokához csatlakozik, négyszögletes átmetszetű, felső vége felé 

kiszélesedik. 

Római kori szórthamvas temetkezés feltárása során, a sírföldből került elő. 

OL 78 
Budaörs, Lagermax 

2004.2.161.2 (FM) 

H: 10,45 cm; SZ: penge 1,95 cm, nyél 0,6 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,37 cm 

Korrodált, kisméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje törött, háromszög alakú lehetett, kissé 

domború átmetszetű. Nyele a penge fokához csatlakozik, négyszögletes átmetszetű, felső vége felé 

kiszélesedik. 

Római kori szórthamvas temetkezés feltárása során, a sírföldből került elő. A fenti ollóval nem tartozik 

össze, már eredetileg is külön kerülhettek a sírba. 

OL 79 
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Ács, Vaspuszta 

leltári szám nélküli 

H: 12,3 cm; SZ: penge 2,9 cm 

Korrodált példány töredéke. Pengéje háromszög alakú, törött. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge 

fokához csatlakozik. 

A római tábor feltárása során került elő (3. árok, szürke réteg, 130 cm). 

GABLER 1989, 203, Fig. 85, 82. 

OL 80 
Ács, Vaspuszta 

leltári szám nélküli 

H: 11,7 cm; SZ: penge 1,5 cm 

Erősen korrodált példány töredéke. Pengéje háromszög alakú, törött. Nyele négyszögletes átmetszetű, a 

penge fokához csatlakozik. 

A római tábor feltárása során került elő (2b árok, omladék, 130 cm). 

GABLER 1989, 203, Fig. 88, 83. 

OL 81 
Steinbrunn 

18917 (LMB) 

H: 16,6 cm 

Pengéje háromszög alakú, foka ívelt, éle egyenes. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához 

csatlakozik, törött. 

Római lelőhely feltárása során került elő. 

POHANKA 1986, 386, Nr. 250, Taf. 53. 

OL 82 
Lackendorf 

leltári szám nélküli (LMB) 

H: 14,8 cm 

Korrodált példány töredéke. Pengéje háromszög alakú, erősen hiányos. Nyele négyszögletes átmetszetű, 

a penge fokához csatlakozik, törött. 

Csatornázási munkák során került elő. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 386, Nr. 251, Taf. 53. 

OL 83 
Bad Deutsch-Altenburg 

20279 (MC) 

H: 18,1 cm 

Korrodált példány töredéke. Pengéje háromszög alakú, foka ívelt, éle egyenes, törött. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, törött. 

Carnuntum területéről, de pontosan nem meghatározható kontextusból származik. 

POHANKA 1986, 386, Nr. 252, Taf. 53. 

OL 84 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.124.4 (MNM NÖK) 

H: 5,3 cm; SZ: penge 1,2 cm; V: penge 0,35 cm, nyél 0,4 cm 

Korrodált, kisméretű példány egyik pengéjének, és a fokhoz csatlakozó nyél rövid szakaszának 

töredéke. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. 

OL 85 
Tarján 

2008.2.1 (TVM) 

H: 15,3 cm; SZ: penge 2,2 cm 
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Korrodált példány töredéke. Pengéje háromszög alakú, éle egyenes, foka ívelt. Nyele a fokhoz 

csatlakozik, négyszögletes átmetszetű, enyhén kiszélesedik. 

Egy római villagazdaság területén végzett detektoros gyűjtés során került elő. 

LÁSZLÓ 2009, 9, 3. tábla 3. 

OL 86 
Környe 

2008.3.1 (TVM) 

H: 14 cm; SZ: penge 2,5 cm 

Korrodált példány töredéke. Pengéje háromszög alakú, éle egyenes, foka ívelt. Nyele a fokhoz 

csatlakozik, négyszögletes átmetszetű. 

Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet. 

LÁSZLÓ 2009, 10, 3. tábla 2. 

OL 87 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 18,4 cm 

Korrodált példány töredéke, másodlagosan talán késként használhatták. Pengéje háromszög alakú, 

hiányos, szimmetrikus átmetszetű. Nyele a penge fokához csatlakozik, kerek átmetszetű, vége 

deformált. 

Felszíni leletgyűjtés során, nagyobb területen elszórtan számos egyéb vastárggyal együtt került elő. 

LANG et al. 2010, 60, Taf. 6, Abb. 18. 

OL 88 
ismeretlen lelőhely 

55.275.336 (LDM) 

H: 14,2 cm; SZ: penge 1,5 cm, nyél 1,8 cm; V: nyél 0,35 cm 

Kisméretű példány egyik ágának töredéke. A nyél és a penge nagyrésze hiányzik. Nyele a penge fokához 

kapcsolódik, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kiszélesedik, lapított. 

OL 89 
Keszthely, Fenékpuszta 

72.228.44 (BM) 

H: 31,4 cm; SZ: penge 5,5 cm, nyél 1,5-2,2 cm; V: penge 0,4 cm, nyél 0,7 cm; tömeg: 191 g 

Nagyméretű, korrodált példány töredéke. Pengéje széles, éle egyenes; foka a végén egyenletesen lefelé 

ívelt. Fogója félcső átmetszetű, az íves behajlítás a penge foka mentén is folytatódik. Felül enyhén 

kiszélesedik, törött. 

A belső erőd feltárása során, a 16. épület alapozásából került elő (E/1972/004). 

SÁGI 1989, Abb. 17,4; RUPNIK 2013, 463, 2768/1, Taf. 18,1 

OL 90 
Dunaújváros 

81.28.8 (IM) 

H: 17,6 (16) cm; SZ: penge 4,95 cm; V: penge 0,6 cm 

Nagyméretű, erősen korrodált példány két pengéjének töredéke. Élük egyenes, a fokkal párhuzamos, 

hegyük előtt szögletesen megtört. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge fokához csatlakozik, törött. 

A katonai vicus feltárása során került elő (II, 71/38). 

OL 91 (ábra nélkül) 

Paks, Gyapa 

30727.576.099 (MNM NÖK) 

H: 12,6 cm; SZ: penge 2 cm, nyél 0,95 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,2-0,3 cm; tömeg: 14 g 

Kisméretű példány egyik ágának töredéke. Pengéje háromszög alakú, foka L alakban profillált. Nyele 

keresztben lapított, a penge fokához kapcsolódik, törött, deformált. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. 
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OL 92 (ábra nélkül) 

Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 14,9 cm; SZ: 3,1 cm 

Erősen korrodált példány pengetöredéke, mellette számos rozsdás töredék, amelyhez szövet 

korrodálódott hozzá. Pengéje hegyesedő, háromszög alakú, kissé domború metszetű, a fokhoz 

kapcsolódó nyél csonkjával. 

Az 1984-ben talált depólelet részeként került elő. 

OL 93 (ábra nélkül) 

Bátaszék, Kövesd 

91.58.2 (WMM) 

méret nélkül 

Erősen korrodált példány csekély töredékei. Nem értékelhető. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi földsír, jobb felkar külső oldalán. 

V. PÉTERFI 1993, 65, XII. tábla 92/1. 

OL 94 (ábra nélkül) 

Dunaújváros 

67.2.293.10 (IM) 

H: 9 cm; SZ: penge 2,4 cm, nyél 1,55 cm; V: penge 0,4-0,5 cm, nyél 0,3 cm 

Erősen korrodált példány töredékei. Alig értelmezhető. Pengéje háromszög alakú, kissé domború 

átmetszetű. Nyele kiszélesedik, a pengéhez a foknál csatlakozik. 

A római temető feltárása során, a 748. sírból került elő. 

OL 95 (ábra nélkül)160 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.129.3 (JPM) 

H: 31,1 cm; SZ: 3 cm, penge 2,2 cm 

Római villagazdaság feltárása során került elő (udvar É-i része, XII blokk, Ny-i oldal, a köves 

járószinten). 

SZ. BURGER 1985-86, 120, Cat. VI, Nr. 361. 

OL 96 (ábra nélkül) 

Hrtkovci, Gomolava 

489 (Gomolavai Múzeum) 

H: 15,5 cm 

A Kr. u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 280. 

OL 97 (ábra nélkül) 

Hrtkovci, Gomolava 

3392 (Gomolavai Múzeum) 

H: 23,8 cm; SZ: 2,8 cm 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 281. 

 

OL 98 (ábra nélkül) 

Gy.firátót, Pogánytelek 

55.241.8 (LDM) 

H: 11 cm; SZ: 3,4 cm; V: 0,25-0,6 cm 

Korrodált példány kiszélesedő, lapított, négyszögletes átmetszetű, U-alakú fogójának csekély töredéke. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

                                                           
160 A következő példányokat csak az adott publikációk leírásai alapján ismerem, ábra egyik esetben sem állt 
rendelkezésre. Feltehetőleg mindegyik az U-alakú típusba tartozhat. 
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OS 1-8: Ösztökék (135. tábla) 

OS 1 

Leányfalu, Őrtorony 

53.1.194 (FM) 

H: 14,2 cm; SZ: penge 3,2 cm, köpű 1,9 cm; V: kf. 0,15 cm, penge 0,25 cm; tömeg: 37 g 

Töredékes példány. Köpűje nyitott, fala hiányos. A rövid négyszögletes átmetszetű nyakhoz csatlakozó 

penge legyező alakban kiszélesedik, erősen hiányos. 

A késő római őrtorony feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 132, Kat. 504. 

OS 2 

Nemesvámos, Baláca 

84.10.26 (LDM) 

H: 10,7 cm; SZ: penge 5,55 cm, köpű 2,1 cm; V: kf. 0,2 cm, penge 0,3 cm; tömeg: 61 g 

Korrodált, egyszerű, lemezből hajlított, nyitott köpűs példány. A köpű fala sérült, pengéje trapéz alakú, 

éle enyhén íves. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 9/b és 8/b szelvény, fekete, téglaszemcsés 

földből). 

OS 3 

Nemesvámos, Baláca 

2000.83.3 (LDM) 

H: 12 cm; SZ: penge 3,8 cm, köpű 2,85 cm; V: kf. 0,4-0,6 cm, penge 0,2 cm; tömeg: 121 g 

Erősen korrodált, köpűs példány. Köpűje négyszögletes, zárt, fala vastag. Szára szinte nincs, mert rögtön 

a vékonyodó, és kiszélesedő pengében folytatódik, amely öblös, lapát szerű. Éle sérült. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (154/c szelvény, DK-i sarkában, kő és téglaomladék 

alatt, -56 cm). 

PALÁGYI 2000, 23, 12. ábra 3, 14. ábra 13. 

OS 4 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli 

H: 15,2 cm; SZ: penge 8,7 cm 

Erősen korrodált példány. Köpűje kerek, talán zárt lehetett. Pengéje ívesen kiszélesedő, hiányos, levél 

alakú lehetett. 

A római tábor feltárása során került elő. 

SZABÓ 2010, 41, Kat. 25. 

OS 5 
Esztergom 

56.706.1 (BAM) 

H: 15,8 cm; SZ: penge 9,1 cm, köpű 3,5 cm 

Köpűje nyitott, kerek, amelyhez háromszög alakú penge csatlakozik. 

A Duna medrének kotrása során került elő. 

MÜLLER 1982, 334, Kat. 1452. 

OS 6 (ábra nélkül) 

Káptalanfa 

leltári szám nélküli 

méret nélküli 

Maga a tárgy elveszett, csak Darnay K. említése alapján ismerjük. 

DARNAY 1904, 197; MÜLLER 1982, 346, Kat. 1521. 

OS 7 
Tác, Fövenypuszta 
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75.119.1 (SZIKM) 

H: 22,7 cm; SZ: penge 9 cm 

Zárt, lekerekített téglalap alakú köpűje egyenletesen keskenyedik, a penge előtt rövid tömör nyakban 

folytatódik. Pengéje trapéz alakú, sarkai kopottak, sérültek. Éle egyenes. 

A római település feltárása során került elő (165/815, 1. ány. 404-368). 

FITZ/LÁNYI/BÁNKI 1978, 194, 2. ábra 341. 

OS 8 
Budaörs, Lagermax 

2003.15.16 (FM) 

H: 11 cm; SZ: 1,4-3,7 cm; V: 0,4-2,2 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje sérült, fala vékony. Pengéje hiányos, szabálytalan forma. 

A római falusias település feltárása során került elő (L/48. objektum). 

RUPNIK 2012, 555, 2. kép 4, 3. kép jobb felül. 
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PL 1-76: Poncolók és lyukasztók (136-138. tábla) 

PL 1 

Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

H: 16,5 cm; SZ: fej 1,7-1,8 cm; V: penge 0,2 cm, szár 1-1,1 cm; tömeg: 64 g 

Feje lekerekített, négyzet alapú gúla alakú; hozzá kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű szár 

kapcsolódik. Pengéje aszimmetrikusan állású; éle egyenes lehetett. 

A késő római tábor feltárása során került elő (É/I helyiség, D-i előtere, a kapu járószint, köves felület). 

PL 2 

Nemesvámos, Baláca 

55.250.311 (LDM) 

H: 13,5 cm; SZ: fej 1,45 cm, penge 0,21 cm; V: szár 1 cm; tömeg: 36 g 

Feje lekerekített, gomba alakú; hozzá kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. 

Pengéje aszimmetrikusan állású; éle sérült, egyenes lehetett. 

A római villagazdaság Rhé Gy. által végzett feltárása során került elő. 

PL 3 

Szentendre, Castrum 

2007.13.103 (FM) 

H: 14,6 (14,9) cm; SZ: fej 1,65 cm, penge 0,4 cm; V: szár 1,3 cm 

Feje lekerekített, gomba alakú; hozzá kettős kónikus, előbb négyszögletes, majd kerek átmetszetű szár 

kapcsolódik. Pengéje aszimmetrikusan állású, enyhén oldalra hajlik; éle egyenes. 

A római tábor feltárása során került elő. 

PL 4 
Pécs, Lapis vadászház 

7113 (JPM) 

H: 11,8 cm; SZ: fej 1,45 cm; V: szár 1,55 cm 

Feje lekerekített, gomba alakú; hozzá kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. 

Pengéje aszimmetrikusan állású, enyhén oldalra hajlik; éle egyenes lehetett. 

FÜLEP 1984, 211, Pl. VI, 5. 

PL 5 
Budaörs, Lagermax 

2004.2.381.2 (FM) 

H: 11,5 cm; SZ: fej 1,5 cm, penge 0,33 cm; V: szár 0,8-0,9 cm; tömeg: 22 g 

Feje félgömb alakú; hozzá kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. Pengéje kissé 

enyhén oldalra hajlik; éle egyenes lehetett. 

A római temető feltárása során került elő: 23 év fölötti férfi, rabolt kőpakolásos sír (381. sír), K-i 

végében a többi szerszámmal együtt. 

PL 6 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 17,3 cm; SZ: 3,4 cm 

Feje lekerekített, gúla alakú; hozzá kettős kónikus, nyolcszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. Vége 

kerek, kihegyesedő, enyhén oldalra hajlik. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 216, Nr. 18; HUMER 2009, 103, Kat. 290. 

PL 7 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18212 (MC) 

H: 14,2 cm 
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Feje lekerekített, félgömb alakú; hozzá kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. Vége 

kerek, kihegyesedő, enyhén oldalra hajlik. A száron körbefutó vályat figyelhető meg. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 216, Nr. 19; HUMER 2009, 104, Kat. 293. 

PL 8 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20777 (MC) 

H: 13,5 cm 

Feje lekerekített, gúla alakú; hozzá kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. Vége 

kihegyesedő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 216, Nr. 20; HUMER 2009, 104, Kat. 294. 

PL 9 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18196 (MC) 

H: 14 cm 

Feje hiányzik, eredetileg gúla alakú lehetett; hozzá kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű szár 

kapcsolódik. Vége kihegyesedő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 216, Nr. 16. 

PL 10 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20046 (MC) 

H: 12 cm 

Feje hiányzik, eredetileg gúla alakú lehetett; hozzá kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű szár 

kapcsolódik. Vége kihegyesedő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 216, Nr. 17. 

PL 11 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.48 (WMM) 

H: 7,8 cm; V: 0,6-1,5 cm; tömeg: 35 g 

Kisméretű példány. Feje lekerekített, gúla alakú; hozzá kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű szár 

kapcsolódik. Vége kihegyesedő. 

Római falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1982, 84, 9. kép 1. 

PL 12 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.49 (WMM) 

H: 10,9 cm; V: 0,4-1,5 cm; tömeg: 42 g 

Feje lekerekített, gúla alakú; hozzá enyhén kettős kónikus, négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. 

Vége kihegyesedő, sérült. 

GAÁL 1982, 84, 9. kép 2. 

PL 13 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.50 (WMM) 

H: 12,2 cm; V: 0,25-1,85 cm; tömeg: 50 g 

Feje lekerekített, gúla alakú; hozzá négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. Vége kihegyesedő, 

sérült. 

GAÁL 1982, 84, 9. kép 3. 

PL 14 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.51 (WMM) 

H: 10,2 cm; V: 0,3-1,9 cm; tömeg: 40 g 



440 
 

Feje lekerekített, gúla alakú; hozzá négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. Vége kihegyesedő, 

sérült. 

GAÁL 1982, 84, 9. kép 4. 

PL 15 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.52 (WMM) 

H: 12,2 cm; V: 0,2-1,2 cm; tömeg: 42 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, kettős kónikus. Mindkét végén kihegyesedik. 

GAÁL 1982, 84, 9. kép 5. 

PL 16 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.53 (WMM) 

H: 12,7 cm; V: 0,35-1,4 cm; tömeg: 50 g 

Feje lekerekített, hosszúkás, gúla alakú; hozzá négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. Vége 

kihegyesedő, deformált. 

GAÁL 1982, 84, 9. kép 6. 

PL 17 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.54 (WMM) 

H: 11,1 cm; V: 0,2-1,5 cm; tömeg: 34 g 

Feje lekerekített, hosszúkás, tagolt; hozzá négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. Vége 

kihegyesedő. 

GAÁL 1982, 84, 9. kép 7. 

PL 18 
Keszthely, Fenékpuszta 

73.23.33 (BM) 

H: 9,4 cm; SZ: 1,1-1,7 cm, penge 0,3 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 39 g 

Erősen korrodált, restaurálatlan példány. Feje lekerekített, gúla alakú; hozzá kettős kónikus, 

négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik, amelynek minden oldalán függőleges, viszonylag mély 

bevágás található. Vége kihegyesedő. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

PL 19 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.91.53 (TGYM) 

H: 16,5 cm; SZ: fej 1,5-1,6 cm; V: szár 1-1,1 cm; tömeg: 81 g 

Korrodált, nagyméretű példány. Feje félgömb alakú, sérült, szára kerek átmetszetű, hegye felé inkább 

négyszögletesbe megy át, törött. Hegye felé kissé aszimmetrikus állásúnak tűnik. 

Római falusias település feltárása során került elő (36. objektum). 

PL 20 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.91.54 (TGYM) 

H: 17 cm; SZ: fej 1,4 cm, penge 0,5 cm; V: szár 0,7-0,8 cm; tömeg: 55 g 

Korrodált, nagyméretű példány. Feje sérült, négyzetes, gúla alakú lehetett. Szára hosszú, egyenes, 

négyszögletes átmetszetű, végénél talán penge szerűen kiszélesedik, de törött. 

PL 21 
Budaörs, Lagermax 

2004.2.448.2 (FM) 

H: 10 cm; SZ: fej 1,7 cm; V: szár 1,2-1,3 cm; tömeg: 51 g 

Korrodált példány. Feje csonkagúla alakú, enyhén sérült. Szára négyszögletes átmetszetű, kettős 

kónikus kialakítású, hegye előtt törött. 
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Római temető feltárása során került elő: 30-60 év közötti férfi, csontvázas földsír (448. sír), a bal lábszár 

mellett. 

PL 22 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.2986 (SCM) 

H: 13,5 cm; SZ: fej 2,3 cm; V: szár 1-1,4 cm; tömeg: 80 g 

Erősen korrodált, hiányos példány. Feje sérült gömb alakú, szára négyszögletes átmetszetű, amelyen 

trapéz alakú kiszélesedés figyelhető meg. Alsó részén erősen sérült, törött. Kérdéses darab. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (főépület, 1. számú, terrazzós helyiség). 

PL 23 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

62.1.3 (BM) 

H: 12 cm 

Erősen korrodált, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő, gömbszerű fejben végződik. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi aknasír (8. sír), jobb térdnél. 

SÁGI 1981, 11, Abb. 3, 5. 

PL 24 
Szentkirályszabadja, Romkút 

1955.240.763 (LDM) 

H: 12,4 cm; SZ: penge 0,25 cm; V: szár 1-1,1 cm; tömeg: 45 g 

Jó megtartású példány. Feje felül lapos, nyolcszög átmetszetű, a fej után a hegy irányában egyenletesen 

keskenyedik. Pengéje aszimmetrikus állású, kissé deformált, enyhén kiszélesedik; éle félköríves. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (II. épület DK-i bejáratnál). 

PL 25 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 14 cm; SZ: penge 0,2 cm; V: 0,45-0,75 cm; tömeg: 26 g 

Jó megtartású példány. Feje nyolcszög átmetszetű, tetején sérült. Hozzá tagoltan négyszögletes 

átmetszetű szár csatlekozik, amely aszimmetrikus állású, lekerekített élű pengében végződik. 

Római falusias település feltárása során került elő (B-1356. objektum). 

PL 26 
Ságvár 

78.3.320 (MNM) 

H: 13,8 cm; SZ: penge 0,35 cm; V: 0,15-1,3 cm; tömeg: 44 g 

Feje lekerekített sarkú négyszög, sérüt, pereme enyhén kitüremkedett. Fogója négyszögletes átmetszetű, 

kettős kónikus, a penge felé elkeskenyedik, előtte kissé görbült. Hegye lapos, keskeny. Éle ferdére 

kopott, talán egyenes lehetett. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

PL 27 
Nemesvámos, Baláca 

82.1.38 (LDM) 

H: 12,2 cm; SZ: penge 0,3 cm; V: 0,9-1,05 cm; tömeg: 21 g 

Jó megtartású példány. Szára négyszögletes átmetszetű, kónikus, aránylag vékony. Pengéje lapos, 

aszimmetrikus állású, enyhén oldalra hajlik. Éle félköríves. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (8/a szelvény, felső 30-40 cm). 

PL 28 
Gy.firátót, Pogánytelek 

55.241.25 (LDM) 

H: 11,9 cm; SZ: penge 0,27 cm; V: 1,65-1,8 cm; tömeg: 91 g 
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Jó megtartású példány. Feje négyszögletes átmetszetű, vastag, majd vékonyabb szárban folytatódik; 

pengéje láthatóan jobb minőségű, lapított, enyhén sérült. Éle félköríves. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

PL 29 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3067 (SCM) 

H: 12,4 cm; SZ: penge 0,35 cm; V: 1,35-1,45 cm; tömeg: 55 g 

Feje vastag, nyolcszög átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő szárban folytatódik. Pengéje 

aszimmetrikus állású, lapított. Éle sérült, eredetileg egyenes lehetett. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. (szórvány a 2. kovácsműhely mellől). 

PL 30 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

82.4.3 (TGYM) 

H: 11 (11,8) cm; SZ: penge 0,26 cm; V: 1,3-1,5 cm; tömeg: 44 g 

Feje hatszög átmetszetű, felül egyenesen levágott. Kekenyedő száránál négyszögletesbe megy át, oldalra 

hajlik. Pengéje enyhén kiszélesedő, aszimmetrikus állású; éle egyenes. 

Római falusias település feltárása során került elő (80. objektum). 

PL 31 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 10,5 cm; V: 1,35 cm; tömeg: 27 g 

Korrodált, sérült példány. Feje rövid, kerek átmetszetű, tetején sérült, törött; hozzá aszimmetrikusan, 

vékony, négyszögletes átmetszetű, deformált, hegyénél oldalra hajlított szár kapcsolódik. 

Római falusias település feltárása során került elő (3. felület, 14/L objektum). 

PL 32 
Keszthely, Fenékpuszta 

79.3.17 (BM) 

H: 9,1 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 17 g 

Kisméretű, enyhén deformált példány. Szára négyszögletes átmetszetű, amely kisebb váll után hosszú 

pontszerű hegyben végződik. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

PL 33 
Keszthely, Fenékpuszta 

60.3.42 (BM) 

H: 9,1 cm; SZ: penge 0,15 cm; V: 0,9 cm 

Jó állapotú példány. Szára egyenletesen szélesedik ki, előbb kerek majd négyszögletes átmetszetű, élei 

lekerekítettek; hegye lapított, enyhén sérült. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

PL 34 
Ságvár 

80.1.120 (MNM) 

H: 15,6 cm; V: 0,35-1,25 cm; tömeg: 49 g 

Enyhén korrodált példány. Szára hosszú, kettős kónikus alakú, feje enyhén sérült, pereme kitüremkedett. 

Másik vége pontszerű hegyben végződik; enyhén oldalra hajlik. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

PL 35 
Nemesvámos, Baláca 

84.10.41 (LDM) 

H: 14 cm; V: 1,3 cm; tömeg: 61 g 
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Jó megtartású, négyszögletes átmetszetű véső/poncoló. Fogója kopott, kónikus, a munkafelület enyhén 

sérült. A felső részt javították, külön kovácsoltak hozzá egy részt. Hegye sérült, kissé deformált. 

A római villagazdaság feltárása során (I. épület, 11/a szelvény K-i árok, K-i metszetfala feletti téglás 

törmelékből). 

PL 36 
Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

H: 10,3 cm; SZ: penge 0,3 cm; V: 1,05-1,1 cm; tömeg: 25 g 

Feje négyzetes, kettős kónikus, hosszú szárban folytatódik. Négyszögletes átmetszetű, élei csapottak. 

Lapos, keskeny pengében végződik. 

A késő római tábor feltárása során került elő (É/II. helyiség D-i előtere, paticsos omladék). 

PL 37 
Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

H: 13 cm; V: 0,25-1,35 cm; tömeg: 47 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen keskenyedik; pontszerű hegyben végződik. 

A késő római tábor feltárása során került elő (É/I. helyiség, alsó habarcs-agyagszint feletti égett 

omladék). 

PL 38 
Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.221 (FM) 

H: 10 cm; V: 1-1,1 cm 

Feje lapos, enyhén sérült. Szára kettős kónikus kialakítású, négyszögletes átmetszetű. Pengéje egészen 

keskeny, enyhén oldalra hajlik, végén törött. 

Római falusias telep feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 559, 4. kép 6. 

PL 39 
Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.1417 (FM) 

H: 12,5 cm; V: 0,2-2 cm 

Erősen korrodált példány. Feje törött, kerek átmetszetű, kettős kónikus; szára négyszögletes átmetszetű 

egyenletesen kihegyesedik. 

RUPNIK 2012, 559, 4. kép 8. 

PL 40 
Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.1839 (FM) 

H: 11,1 cm; V: 0,1-1 cm 

Erősen korrodált példány. Feje törött, kerek átmetszetű, kettős kónikus; szára négyszögletes átmetszetű 

egyenletesen kihegyesedik. 

RUPNIK 2012, 559, 4. kép 7. 

PL 41 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20006 (MC) 

H: 15,1 cm 

Viszonylag hosszú, kihegyesedő, egyik végén egyszerű, négyszögletes átmetszetű fogóban végződik. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 216, Nr. 15. 

PL 42 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22668/27 (MC) 
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H: 9,2 cm 

Feje törött, kerek átmetszetű, kettős kónikus; szára négyszögletes átmetszetű egyenletesen kihegyesedik. 

HUMER 2009, 104, Kat. 292. 

PL 43 
Keszthely, Fenékpuszta 

56.66.8 (BM) 

H: 12,5 cm; V: 1,3 cm 

Feje törött, kerek átmetszetű, kettős kónikus; szára négyszögletes átmetszetű egyenletesen kihegyesedik. 

A belső erőd feltárása során került elő (70 E/3). 

PL 44 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 14,4 cm; SZ: 0,25-1,3 cm; V: 0,3-1,1 cm; tömeg: 50 g 

Korrodált példány. Szára vaskos, négyszögletes átmetszetű, rajta kovácsolási nyomok figyelhetőek meg; 

egyenletesen kihegyesedik. 

Római falusias település feltárása során került elő (B-1628 objektum). 

PL 45 
Nemesvámos, Baláca 

95.6.976 (LDM) 

H: 14 cm; V: 1,6 cm; tömeg: 93 g 

Erősen korrodált példány. Szára kerek átmetszetű; hasonló pontszerű hegyben végződik, amely sérült. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (3. faltól a 30 m-es karóig, sárgásbarna rétegből). 

PL 46 
Keszthely, Csóré 

58.10.18 (BM) 

H: 11,6 cm; V: 1,3 cm 

Szára vékony, sérült, talán kerek átmetszetű; egyenletesen keskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

PL 47 
Keszthely, Csóré 

58.10.107 (BM) 

H: 12,2 cm; V: 1,3 cm 

Szára vékony, sérült, talán kerek átmetszetű; kettős kónikus, alul pontszerű hegyben végződik. 

PL 48 
Somogyszil 

68.13.15 (RRM) 

H: 11,9 cm; V: 0,35-1,2 cm; tömeg: 21 g 

Erősen korrodált példány. Szára hosszú, négyszögletes átmetszetű, felül kiszélesedő. Hegyénél és 

tetejénél egyaránt sérült, lehet lapított pengében és nem pontszerű hegyben végződik. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi sír (Ad.), jobb lábszáron keresztben (84. sír). 

SZ. BURGER 1979, 45, Taf. 16, 10. 

PL 49 
Somogyszil 

72.11.4 (RRM) 

H: 12,4 cm; V: 0,35-1,5 cm; tömeg: 40 g 

Erősen korrodált példány. Szára hosszú, négyszögletes átmetszetű, amely felül kiszélesedő. Hegyénél 

sérült. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi sír (Sen.), a jobb lábszár mellett, a külső oldalán (144. 

sír). 

SZ. BURGER 1979, 59, Taf. 24, 1. 
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PL 50 
Somogyszil 

68.38.7 (RRM) 

H: 12,6 cm; V: 0,8-1,3 cm; tömeg: 35 g 

Korrodált példány. Szára hosszú, négyszögletes átmetszetű, amely felül kiszélesedő. Hegyénél sérült. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi (Ad.), jobb lábszár mellett a külső oldalon (114. sír). 

SZ. BURGER 1979, 52, Taf. 20, 5. 

PL 51 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.130 (XJM) 

H: 14,7 cm; V: 1,35 cm; tömeg: 55 g 

Erősen korrodált példány. Szára lekerekített négyszög átmetszetű, egyszerű, egyenletesen kihegyesedik. 

A római falusias település feltárása során került elő (169. obj. D-i része közepe, 0-40 cm). 

PL 52 
Pomáz, Lugi-dűlő 

77.82.49 (FM) 

H: 13,25 cm; V: 0,85-1,8 cm; tömeg: 45 g 

Korrodált példány. Feje téglalap átmetszetű, pereme az ütések miatt sérült, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. Hegye sérült, törött. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (XXII. blokk). 

PL 53 
Pécs, Geisler-Székesfehérvári utca sarok 

795.10 (JPM) 

H: 12,2 cm; V: 1,3 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, egyenletesen keskenyedő, hegye előtt kissé kiszélesedik. Kérdéses 

darab. 

Római temető, egyik sírjából beszolgáltatott lelet (168. sír). 

FÜLEP 1977, 31, Pl. 16, 6; FÜLEP 1984, 213. 

PL 54 
Mórichida, Kisárpás 

66.1.5 (XJM) 

H: 13,8 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 35 g 

Erősen korrodált példány. Szára kerek vagy lekerekített négyszög átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. 

Római temetőrészlet feltárása során került elő (1. sír). 

PL 55 
Szalafő 

60.18.13 (SAM) 

H: 12,4 cm; V: 0,8-0,9 cm; tömeg: 28 g 

Szára négyszögletes átmetszetű; pontszerű, deformált hegyben végződik. Enyhén kiugró vállal, 

eredetileg nyolcszög átmetszetű fej csatlakozik hozzá, vége csapott, valószínűleg sérült, hiányos. 

Római halomsír feltárása során került elő. 

PL 56 
Keszthely, Dobogó 

62.15.6 (BM) 

H: 10,1 cm; V: 0,2-0,5 cm 

Korrodált, kisméretű példány. Felső részén kerek átmetszetű és törött; szára négyszögletes átmetszetű. 

Hegye pontszerű, felette enyhén kiszélesedik. Eredeti hossza kb. 16 cm volt. 

Késő római temető feltárása során került elő: férfi aknasír (24. sír). 

SÁGI 1981, 16, Abb. 5, 1. 
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PL 57 
Szob, Hidegrét 

95.9.19 (MNM) 

H: 9,2 cm; V: 0,25-0,95 cm; tömeg: 14 g 

Korrodált példány. Szára egyenletesen keskenyedik a hegye felé, előbb négyszögletes, majd kerek 

átmetszetű. 

Római balparti erőd feltárása során került elő (J/II. szelvény, 0-40 cm között; bolygatott felszíni réteg). 

PL 58 
Szob, Hidegrét 

95.9.20 (MNM) 

H: 10,15 cm; V: 0,2-0,8 cm; tömeg: 16 g 

Korrodált példány. Szára egyenletesen keskenyedik a hegye felé, előbb négyszögletes, majd kerek 

átmetszetű. 

PL 59 
Szob, Hidegrét 

95.9.21 (MNM) 

H: 10,5 cm; V: 0,2-0,7 cm; tömeg: 10 g 

Erősen korrodált példány. Feje sérült, szára négyszögletes átmetszetű, enyhén kettős kónikus, alul 

egyenletesen kihegyesedik. 

PL 60 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.12 (BM) 

H: 8,8 cm; V: 0,7 cm 

Kisméretű töredék. Feje hiányzik. Szára egyenletesen keskenyedik a hegye felé, előbb négyszögletes, 

majd kerek átmetszetű. Hegye sérült. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

PL 61 
Magyarszerdahely, Homoki-dűlő 

76.11.1 (TGYM) 

H: 11,2 cm; SZ: penge 0,225 cm; V: 0,25-0,35 cm; tömeg: 6 g 

Jó megtartású, nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a szár felé kiugró vállal tagolt. 

Egyenes szára négyszögletes, majd kerek átmetszetű, vége lapított, egyhén kiszélesedő, aszimmetrikus 

pengében végződik. Éle lekerekített. 

A római temető feltárása során került elő (61. sír). 

PL 62 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.91.52 (TGYM) 

H: 18,5 cm; SZ: penge 0,25 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 66 g 

Korrodált példány. Feje enyhén domború, pereme a használattól kitüremkedett. Szára hosszan kerek 

átmetszetű, alsó részén kisebb bemélyedés után négyszögletesbe megy át. Pengéje aszimmetrikus állású, 

keskeny. Éle lekerekített. 

Római falusias település feltárása során került elő (36. objektum). 

PL 63 
Budapest 

54455 (BTM) 

H: 12,4 cm; V: 1,2 cm; tömeg: 84 g 

Szára viszonylag hosszú, kerek átmetszetű, végén rövid szakaszon kihegyesedik. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

PL 64 
Somogyszob, Kácsmóna 
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leltári szám nélküli (RRM) 

H: 11,3 cm; V: 1,3-1,4 cm; tömeg: 81 g 

Szára viszonylag hosszú, vaskos, kerek átmetszetű, végén rövid szakaszon kihegyesedik, sérült. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

PL 65 
Nemesvámos, Baláca 

86.10.734 (LDM) 

H: 7,6 cm; V: 1 cm 

Korrodált, kisméretű, lekerekített négyzetes átmetszetű példány szárának töredéke. Feje sérült, pereme 

a használattól kitüremkedett. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 3/B szelvény, felső kevert réteg). 

PL 66 
Budapest 

32547 (BTM) 

H: 7,3 cm; V: 0,9-1,1 cm; tömeg: 33 g 

Kisméretű példány. Felül egyenesen levágott. Szára előbb kerek, majd négyszögletes átmetszetű; végén 

kihegyesedik. 

A római település területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

PL 67 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 20,3 cm 

Kicsit kiszélesedő feje, hosszú, kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő szárban folytatódik; végén 

kihegyesedik. 

Felszíni leletgyűjtés során, nagyobb területen elszórtan számos egyéb vastárggyal együtt került elő. 

LANG et al. 2010, 70, Taf. 13, Abb. 45. 

PL 68 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

76.38.19 (TGYM) 

H: 18,7 cm; V: 1,05 cm; tömeg: 112 g 

Szára vastag, nyolcszögletes átmetszetű, felül pereme a használattól kitüremkedett. Alul kissé deformált, 

törött. 

Római falusias település feltárása során került elő (74. objektum). 

PL 69 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

76.38.19 (TGYM) 

H: 15,4 cm; V: 0,9-1 cm; tömeg: 44 g 

Szára vastag, nyolcszögletes átmetszetű, felül pereme a használattól kitüremkedett. Alul kissé deformált, 

törött. 

PL 70 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

76.38.19 (TGYM) 

H: 9,4 cm; V: 0,9 cm; tömeg: 34 g 

Szára kerek átmetszetű, keskenyedő, tompa végződésű. Felül sérült, töredékes. 

PL 71 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

81.15.14 (TGYM) 

H: 12,5 cm; V: 1,2 cm; tömeg: 44 g 

Korrodált, restaurálatlan példány. Szára négyszögletes átmetszetű, hegye felé egyenletesen 

keskenyedik, törött. 
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Római falusias település feltárása során került elő 

PL 72 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

81.37.1 (TGYM) 

H: 19.9 cm; V: 1-1,1 cm; tömeg: 78 g 

Jó állapotú; szára négyszögletes átmetszetű, mintkét végén sérült, kihegyesedő. Kérdéses darab. 

Római falusias település feltárása során került elő (CXXX. szelvény, járószint). 

PL 73 
Keszthely, Fenékpuszta 

78.178.8 (BM) 

H: 13,6 cm; SZ: 1,7 cm; V: 1,5 cm; tömeg: 138 g 

Feje négyszögletes átmetszetű, a munkafelület enyhén téglalap alakú, pereme a használattól 

kitüremkedett. Úgy tűnik az eredetileg kerek átmetszetű szárra külön illesztették rá ezt a részt. Szára 

törött, hegye hiányzik. 

A belső erőd feltárása során, az 5. számú földbe mélyített épület betöltéséből került elő (B/1977/003). 

RUPNIK 2013, 458, 2491/7, Taf. 15, 6. 

PL 74 
Keszthely, Fenékpuszta 

72.181.82 (BM) 

H: 24,4 cm; V: 0,4-0,9 cm 

Erősen korrodált, sérült példány. Szára négyszögletes átmetszetű, egyenes, egyik végén kihegyesedik. 

A belső erőd feltárása során, az É-i kapu Ny-i tornyában lévő gödör betöltéséből került elő (B/1971/033). 

MÜLLER 1978, 26, Abb. 10, 18; RUPNIK 2013, 445, 2074/1, Taf. 3, 4. 

PL 75 
Keszthely, Fenékpuszta 

72.181.83 (BM) 

H: 16,7 cm; V: 0,7-1,6 cm; tömeg: 62 g 

Erősen korrodált, sérült példány. Szára előbb négyszögletes, majd kerek átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedik. Hegye hiányos. 

MÜLLER 1978, 26, Abb. 10, 19; RUPNIK 2013, 445, 2074/2, Taf. 3, 5. 

PL 76 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

72.181.81 (BM) 

H: 11 cm 

Szára kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedik, enyhén deformált. 

MÜLLER 1978, 26, Abb. 10, 20; RUPNIK 2013, 448, 2074/33. 

  



449 
 

  



450 
 

  



451 
 

  



452 
 

R 1-26: Reszelők (139-140. tábla) 

R 1 

Budapest, Gázgyár 

32481 (BTM) 

H: 36,4 cm; SZ: fej 3,4 cm; V: fej 1,3 cm, nyél 0,5-1 cm; tömeg: 581 g 

Nagyméretű, hosszú, nyéltüskés példány. Feje pengeszerű, vastag, háromszög átmetszetű, hegye 

hiányzik. Felületén a bordázottság csekély nyomai figyelhetőek meg. Nyele rövid, négyszögletes 

átmetszetű, a fej fokához csatlakozik. 

A polgárváros keleti fazekastelepének feltárása során került elő. 

R 2 
Budapest, Gázgyár 

32518 (BTM) 

H: 18,8 cm; SZ: fej 1,6 cm, nyél 0,8 cm; V: fej 0,8 cm, nyél 0,3 cm; tömeg: 57 g 

Nyéltüskés, enyhén ívelt példány. Feje pengeszerű, vastag, háromszög átmetszetű, felületén nyomokban 

talán a reszelő bordázata látszik. Hegye hiányzik. Nyele négyszögletes átmetszetű, lapított, a fej fokához 

csatlakozik. 

A polgárváros keleti fazekastelepének feltárása során került elő. 

R 3 
Dunaújváros 

79.11.1 (IM) 

H: 17,7 cm; SZ: fej 1,7 cm; V: 0,8-0,9 cm; tömeg: 78 g 

Nyéltüskés példány. Feje kopott, aránylag vastag, háromszög átmetszetű; bordák nem látszanak rajta. 

Nyele négyszögletes átmetszetű, rövid, a fej vastag részéhez csatlakozik, alul íves átmenettel. 

A katonia vicus feltárása során került elő (70/2 "B", kemencesor,padlószint felett). 

R 4 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 14,6 cm; SZ: fej 1,6 cm; tömeg: 66 g 

Nyéltüskéje négyszög átmetszetű, a fej fokához csatlakozik. Feje háromszög átmetszetű, foka enyhén 

ívelt, felületén a bordák nyomai jól megfigyelhetőek. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. Egy 1×0,75 méteres gödörbe 

elhelyezett kocsialkatrészek és szerszámok. A gödör egy kultúrrétegbe lett beleásva.161 

POLLAK 2006, 18, Taf. 30/86, Abb. 24. 

R 5 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 20,3 cm; SZ: 1,7 cm; tömeg: 95 g 

Nyéltüskéje sérült, négyszögletes átmetszetű, a pengeszerű fej fokához csatlakozik. Feje háromszög 

átmetszetű, késszerű, enyhén ívelt. Felületén az egyenes, keresztirányú bordázás jól kivehető. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 41/123. 

R 6 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 17,7 cm; SZ: 2,2 cm; tömeg: 100 g 

Nyéltüskéje sérült, négyszögletes átmetszetű, a pengeszerű fej fokához csatlakozik. Feje háromszög 

átmetszetű, késszerű, foka enyhén ívelt. Felületén az egyenes, keresztirányú bordázás halványan látható. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 41/124. 

                                                           
161 Az előkerülés körülményei a „Depot I” további példányai esetében ugyanezek. 
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R 7 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 16,2 cm; SZ: 2,2 cm; tömeg: 63 g 

Nyéltüskéje sérült, négyszögletes átmetszetű, a pengeszerű fej közepéhez csatlakozik. Feje háromszög 

átmetszetű, késszerű, enyhén ívelt. Felületén az egyenes, keresztirányú rovátkolás alig látható. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 41/125. 

R 8 
Petronell 

1677 (MC) 

H: 17,9 cm 

Nyéltüskés példány. A nyéltüske négyszögletes átmetszetű, rövid, a fej fokához csatlakozik. Feje vastag 

ívelt, szimmetrikus, háromszög átmetszetű; a felületén nem látszik bordázás nyoma. 

A római segétcsapat tábor feltárása során került elő (Q 14, -30 cm). 

STIGLITZ 1987, 210, Taf. 10, 4. 

R 9 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 20,2 cm; SZ: 1,2 cm 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű, a fej közepéhez csatlakozik. Feje háromszög átmetszetű, 

rajta rézsutos rovátkolás figyelhető meg, vége felé egyenletesen kihegyesedik. 

A római lelőhely feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 217, Nr. 24; HUMER 2009, 108, Kat. 322. 

R 10 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22666/69 (MC) 

H: 15,2 cm; SZ: 1,4 cm 

Nyéltüskéje rövid, a fej közepéhez csatlakozik, végén gombszerűen kiszélesedik. Feje előbb kerek, majd 

négyszögletes átmetszetű, rajta vízszintes rovátkolás figyelhető meg, vége felé egyenletesen 

kihegyesedik. 

A római lelőhely feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

HUMER 2009, 108, Kat. 323. 

R 11 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 37,8 cm; SZ: fej 2 cm; tömeg: 201 g 

Rövid, négyszögletes átmetszetű nyéltüskés példány. Hosszú, enyhén oldalra hajló, egyik oldalán 

domború profilú testtel, amely a végénél kihegyesedik. Az egyenes, keresztirányú bordázás csekély 

nyomai maradtak meg. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 41/120. 

R 12 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22074 (MC) 

H: 18,9 cm; SZ: 1,7 cm 

Nyéltüskéje rövid, töredékesen maradt meg, a fej közepéhez csatlakozik. Feje félkör átmetszetű, rajta 

vízszintes rovátkolás figyelhető meg, vége felé egyenletesen kihegyesedik. 

A római lelőhely feltárása során, de pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 217, Nr. 25; HUMER 2009, 108, Kat. 321. 

R 13 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 
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H: 13,5 cm; SZ: 1,2 cm; tömeg: 49 g 

Kisméretű példány, négyszögletes átmetszetű, rövid nyéltüskével és kerek átmetszetű, kihegyesedő 

testtel. A bordázás nyomai nem azonosíthatóak. Kérdéses példány. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 41/121. 

R 14 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 33,2 cm; SZ: 2,3 cm; tömeg: 269 g 

Négyszögletes átmetszetű nyéltüskés példány. Hosszú, egyik oldala felé vékonyodó, trapéz átmetszetű, 

hegyénél elkeskenyedő fejjel. A bordázás nyomai nem azonosíthatóak. Kérdéses példány. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 41/122. 

R 15 
Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

H: 19,7 cm, nyél 4,1 cm; SZ: fej 1 cm; V: 0,55 cm; tömeg: 39 g 

Nyéltüskés példány. Feje lapos, kopott, lekerekített téglalap átmetszetű, minden oldalán, nagyobb 

foltokban párhuzamos bordák figyelhetőek meg. A nyéltüske négyszögletes átmetszetű, rövid. 

A késő római tábor feltárása során, a Ny/I. helyiségből, belső padló feletti omladékból került elő. 

R 16 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

82.12.1 (TGYM) 

H: 14,4 cm; SZ: fej 0,5-1 cm; V: 0,5-0,65 cm; tömeg: 27 g 

Korrodált, restaurálatlan, nyéltüskés példány. Feje lapított, négyszögletes átmetszetű, vége deformált, 

bordák nem látszanak rajta. Nyele rövid, négyszögletes átmetszetű, a fej közepéhez csatlakozik. 

Római falusias település feltárása során került elő (87. objektum). 

R 17 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 41,2 cm; SZ: fej 2,2 cm; tömeg: 830 g 

Nyéltüskéje egészen rövid, négyszögletes átmetszetű. Feje hosszú, egyenes; lapított négyszögletes 

átmetszetű. Felületén egyenes, keresztirányú, párhuzamos bordázás nyomokban megfigyelhető. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 40/119. 

R 18 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 9,8 cm; SZ: 2,5 cm; tömeg: 52 g 

Nyéltüskéje hosszú, négyszögletes átmetszetű, enyhén sérült; a fej közepéhez csatlakozik. Feje trapéz 

alakú, elkeskenyedő, szintén négyszögletes átmetszetű, törött. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 42/126. 

R 19 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 26,2 cm; SZ: 1,4 cm; tömeg: 73 g 

Kérdéses tárgy. Talán lapos reszelő hosszú, keskeny, töredékes darabja. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 42/127. 

R 20 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 7 cm; tömeg: 17 g 
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Feltehetőleg reszelő négyszögletes átmetszetű nyéltüskéjének és a test rövid kezdetének töredéke. 

Kérdéses példány. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 42/128. 

R 21 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 22,5 cm; tömeg: 76 g 

Nyéltüskéje négyszögletes átmetszetű, rövid, S-alakban hajlítva csatlakozik a fejhez. Feje enyhén 

lapított, négyszögletes átmetszetű; viszonylag ritka, kereszt irányú bordázás látható rajta. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 27, Taf. 57/44. 

R 22 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 36,8 cm; SZ: 1,9 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 391 g 

Nyéltüskéje négyszögletes átmetszetű, a fej előtt enyhén összeszűkűl. Feje lapított, szintén 

négyszögletes átmetszetű, végénél elkeskenyedő; felületén halványan, kereszt irányú, párhuzamos 

bordázás figyelhető meg. 

POLLAK 2006, 27, Taf. 58/45. 

R 23 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 18,2 cm; SZ: 0,9 cm; tömeg: 41 g 

Nyéltüskéje négyszögletes átmetszetű, a fej előtt enyhén összeszűkűl. Feje lapított, szintén 

négyszögletes átmetszetű, végénél elkeskenyedő; felületén halványan, kereszt irányú, párhuzamos 

bordázás figyelhető meg. 

POLLAK 2006, 27, Taf. 58/46. 

R 24 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 12 cm; SZ: 1,4 cm; tömeg: 31 g 

Nyéltüskéje rövid, lapított, lekerekített átmetszetű. Feje előbb egyenletesen kiszélesedik, majd újra 

keskenyedik, lapított, négyszögletes átmetszetű. Hegye törött, bordázás nem látható rajta. Kérdéses 

példány. 

POLLAK 2006, 27, Taf. 58/47. 

R 25 
Hrtkovci, Gomolava 

720 (VRM) 

H: 12,8 cm 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű, amelyhez szintén négyszögletes átmetszetű fej 

csatlakozik. Törött, bordázás nem látszik rajta. Kérdéses példány. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 294, T. 33/170. 

R 26 (ábra nélkül) 

Hrtkovci, Gomolava 

138/77 

H: 8,3 cm 

Kép hiányában nehezen meghatározható példány. Négyszögletes átmetszetű feje és nyéltüskéje lehetett. 

Kérdéses példány. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 109, Nr. 306. 
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SH 1-2: Szöghúzók (136. tábla) 

SH 1 

Budapest, Szél utca 23. 

30268 (BTM) 

H: 16,3 cm; SZ: penge 3,55-3 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 112 g 

S-alakban hajlított, korrodált példány. Feje lapított, kiszélesedő, U-alakú bevágással. Szára 

négyszögletes átmetszetű, másik vége sérült, de szintén szöghúzó fejben végződhetett. 

A katonaváros egyik épületében talált ácseszközlelet részeként került elő. 

NAGY 1937, 164, 4. kép 37. 

SH 2 

Budapest, Szél utca 23. 

50134 (BTM) 

H: 19 cm; SZ: penge 2,6 cm; V: 1,3-1,4 cm; tömeg: 199 g 

S-alakban hajlított, korrodált példány. Feje lapított, kiszélesedő, a U-alakú bevágás egy kerek résszé 

kitágulva végződik. Szára négyszögletes átmetszetű, másik vége sérült, de szintén enyhén szélesedő, 

lapított. Talán szintén szöghúzó fejben végződhetett. 

NAGY 1937, 164, 4. kép 36. 
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SL 1-50: Szálleverők (142-144. tábla) 

SL 1 

Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.72 (BM) 

H: 25 cm, nyél 8,1 cm; SZ: 1,7-6,2 cm 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge hiányos végein nincs nyúlvány. Éle fogazott, de 

a fogak többsége hiányzik. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan.162 

SL 2 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.73 (BM) 

H: 25,5 cm, nyél 5,8 cm; SZ: 2,8-5,6 cm 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge fokának mindkét vége, sérült, enyhén 

kiszélesedik rajta félköríves bevágással. Éle fogazott, de a fogak többsége hiányzik. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be, vége fölfelé el van hajolva. 

SL 3 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.74 (BM) 

H: 23,6 cm, nyél 6,7 cm; SZ: 3-5,5 cm 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge fokának egyik végén visszahajló nyúlvánnyal. 

Éle fogazott, de a fogak többsége hiányzik. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget 

zár be. 

SL 4 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.14 (BM) 

H: 26,3 cm, nyél 7,6 cm; SZ: penge 7,7 cm 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge fokának egyik vége, sérült, másik végén 

visszahajlított hullámos nyúlvánnyal, benne karikával. Éle fogazott, hiányos. Nyele négyszögletes 

átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be. 

SL 5 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.60 (BM) 

H: 25,2 cm; SZ: 9 cm 

Pengéje a nyéltüske felé szélesedik, csaknem háromszög alakú. A penge fokának egyik vége sérült, 

másik végén visszahajlított hullámos nyúlvánnyal. Éle erősen sérült, fogak alig maradtak meg. Nyele 

hiányzik. 

SL 6 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.61 (BM) 

H: 20,7 cm, nyél 3,7 cm; SZ: 5,8 cm 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé enyhén szélesedik. A penge foka egyik oldalon enyhén kidudorodik. 

Éle sérült, fogak nem maradtak meg. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével hegyesszöget zár be, 

enyhén oldalra hajlik, törött. 

SL 7 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.62 (BM) 

                                                           
162 A Csák Á. által végzett ásatásokon összesen 16 darab került elő: KUZSINSZKY 1920, 65sk, 84-85. kép. Ezek közül 

Müller R. ötöt mutatott be részletesebben: MÜLLER 1982, 124, Kat. 464-468. 
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H: 21,9 cm; SZ: 7,4 cm 

Pengéje széles, a nyéltüske felé enyhén szélesedik. A penge fokának mindkét végén visszahajlított 

hullámos nyúlvánnyal, az egyik törött. Éle fogazott, de a fogak többsége hiányzik. Nyele négyszögletes 

átmetszetű, törött. 

SL 8 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.63 (BM) 

H: 21,5 cm, nyél 6,5 cm; SZ: 6,4 cm 

Pengéje keskeny, a nyéltüske előtt élesen törik meg. A penge fokának mindkét vége hiányos, tagolása 

nem állapítható meg.  Éle fogazott, de a fogak többsége hiányzik. Nyele négyszögletes átmetszetű, külön 

darabból lett a pengéhez kovácsolva, azzal derékszöget zár be. 

SL 9 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.64 (BM) 

H: 25 cm, nyél 5,6 cm; SZ: 5,3 cm 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé enyhén szélesedik. A penge fokának egyik végén nyúlvány rövid 

csonkjával. Éle fogazott, de a fogak többsége hiányzik. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével 

hegyesszöget zár be, enyhén oldallra hajlik. 

SL 10 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.66 (BM) 

H: 25,1 cm, nyél 5,6 cm; SZ: 10,1 cm 

Pengéje széles, a nyéltüske felé enyhén szélesedik. A fok mindkét végén visszahajlított hullámos 

nyúlvánnyal, egyik törött. Éle fogazott, egy helyen hiányos. Nyele négyszögletes átmetszetű, egyenes, 

a pengével tompaszöget zár be. 

SL 11 
Keszthely, Fenékpuszta 

60.3.33 (BM) 

H: 18,8 cm, nyél 4,1 cm; SZ: penge 2,1-4,7 cm; M: 7,1 cm 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge fokának egyik végén visszahajló nyúlvány 

nyoma. Éle fogazott, hiányos. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be, láthatóan 

külön darabból készült. 

MÜLLER 1982, 124, Kat. 465. 

SL 12 
Keszthely, Fenékpuszta 

60.3.34 (BM) 

H: 21,8 cm, nyél 7,2 cm; SZ: penge 3,2-4,3 cm; V: penge 0,3-0,4 cm; M: 7,2 cm 

Pengéje keskeny, a nyéltüskénél és a két végén szélesebb. A penge fokának végeiről hiányoznak a 

kampók. Élének fogazása nem maradt meg. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével derékszöget 

zár be. 

MÜLLER 1982, 124, Kat. 466. 

SL 13 
Keszthely, Fenékpuszta 

60.3.35 (BM) 

H: 22,8 cm, nyél 7,4 cm; SZ: penge 2,9-5,7 cm; V: penge 0,2-0,5 cm; M: 7,4 cm 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge fokának egyik végén visszahajló nyúlvánnyal, 

másik vége törött. Éle fogazott, de a fogak többsége hiányzik. Nyele négyszögletes átmetszetű, a 

pengével derékszöget zár be. 

MÜLLER 1982, 124, Kat. 467. 

SL 14 (ábra nélkül) 
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Keszthely, Dobogó 

65.101.24 (BM) 

H: 11,2 (16,6) cm; SZ: 2,5 (3,4) cm 

Nyéltüskés, kisméretű példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, rajta csont nyél maradványa volt 

megfigyelhető. Pengéje vastag, fogazása hiányos. A penge egyik végén visszahajló nyúlvánnyal, 

másikon annak kezdeményével. 

Késő római temető feltárása során került elő: felnőtt nő, fülkesír, a rajz alapján a bal láb mellett (111. 

sír). 

SÁGI 1981, 75, Abb. 57, 22; MÜLLER 1982, 105, Kat. 366. 

SL 15 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.18 (BM) 

H: 18,9 cm; SZ: penge 3,1 cm; V: penge 0,5 cm; M: 7,8 cm 

Erősen korrodált, sérült példány. Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. Éle fogazott, de a fogak 

többsége hiányzik. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be. 

SL 16 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.22 (BM) 

H: 22,7 cm; SZ: penge 3,2 cm; V: penge 0,6 cm; M: 6,3 cm; tömeg: 229 g 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge fokának egyik végén visszahajló nyúlvánnyal, 

másik vége törött. Éle fogazott, hiányos, viszonylag sűrű. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével 

derékszöget zár be. 

SL 17 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.23 (BM) 

H: 25,5 cm; SZ: penge 4,3 cm; V: penge 0,65 cm; M: 6,8 cm; tömeg: 255 g 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge fokának mindkét végén visszahajló nyúlvánnyal. 

Éle fogazott, hiányos, viszonylag sűrű. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével derékszöget zár be. 

SL 18 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.24 (BM) 

H: 25,3 cm; SZ: penge 3,45 cm; V: penge 0,35 cm; M: 8,4 cm; tömeg: 221 g 

Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge fokának egyik végén visszahajló nyúlvánnyal, 

másik vége törött. Éle fogazott, de a fogak többsége hiányzik. Nyele négyszögletes átmetszetű, a 

pengével tompaszöget zár be. 

SL 19 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.106.41 (BM) 

H: 23,5 cm; SZ: penge 2,3-3,9 cm; V: penge 0,25-0,6 cm, nyél 0,45 cm; M: 9,5 cm; tömeg: 248 g 

Enyhén korrodált, sérült, példány. Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge fokának végén 

nincsenek nyúlványok. Éle fogazott lehetett, de hiányoznak. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével 

tompaszöget zár be. 

A belső erőd feltárása során, egy nagyobb gödör betöltéséből került elő (E/1970/095). 

RUPNIK 2013, 449sk, 2232/14, Taf. 7, 3. 

SL 20 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.38.3 (BM) 

H: 23,8 cm, nyél 6,1 cm; SZ: penge 2,7-4,8 cm; V: penge 0,3-0,5 cm; M: 7,8 cm; tömeg: 178 g 

Korrodált sérült példány. Pengéje keskeny, a nyéltüske felé szélesedik. A penge fokának végein a 

nyúlványok töredékeivel. Éle fogazott, de a fogak többsége hiányzik. Nyele négyszögletes átmetszetű, 

a pengével derékszöget zár be. 
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A belső erőd feltárása során, egy gabonás verem betöltéséből került elő (E/1959/029). 

RUPNIK 2013, 455, 2470/3, Taf. 12, 8. 

SL 21 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.2 (TVM) 

H: 21,9 cm, nyél 5,1 cm; SZ: penge 2,8-4,8 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,3-0,6 cm; M: 8,2 cm; tömeg: 

113 g 

Pengéje a nyél felé szélesedik. A penge sérült, hiányos, a fogazás vagy nyúlványok nem maradtek meg. 

Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be. 

Római kőépületek közelében talált depólelet része lehetett, amelyek beszolgáltatás útján jutottak a 

múzeum bírtokába. 

LÁSZLÓ 2011, 152, 1. tábla 2. 

 

SL 22 
Somogyszil 

66.109.3 (RRM) 

H: 27,2 cm; SZ: penge 3,9-7,1 cm; V: penge 0,5 cm; M: 11,1 cm; tömeg: 371 g 

Erősen korrodált példány. Pengéje vastag, egyenletes ívben szélesedik a nyél felé, sarkain nem maradtak 

meg nyúlványok. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be. A penge fogazása 

lényegében elpusztult. 

Késő római temető feltárása során került elő: női sír (Ad.), a két lábszáron, a bokánál keresztben nyelével 

lefelé (67. sír). 

SZ. BURGER 1979, 37sk, Taf. 12, 3, Taf. 43. 

SL 23 (ábra nélkül) 

Leányfalu 

53.1.198 (FM) 

H: 24 cm; SZ: penge 4,6 cm 

Erősen korrodált példány. Pengéje egyenletes ívben szélesedik a nyél felé, sarkain nem maradtak meg 

nyúlványok. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be. A penge fogazása 

lényegében elpusztult. 

A késő római őrtorony feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 133sk, Kat. 510. 

SL 24 
Leányfalu 

53.1.204 (FM) 

H: 21,9 cm; SZ: penge 3,7-5,7 cm; V: penge 0,25-0,375 cm; tömeg: 91 g 

Erősen korrodált, hiányos példány. A nyéltüske, a penge végének nyúlványai és a fogak egyaránt 

hiányoznak. Csak a penge vékony, korrodált lemeze és a nyél csekély csonkja maradt meg. 

MÜLLER 1982, 133sk, Kat. 511. 

SL 25 
Leányfalu 

53.1.219 (FM) 

H: 24,5 cm, nyél 3,3 cm; SZ: penge 3,9 cm; V: penge 0,45 cm; M: 5,4 cm; tömeg: 77 g 

Erősen korrodált példány. A penge sérült, a nyél felé szélesedik, egyik sarkában a nyúlvány csonkjával. 

A fogazás teljesen hiányzik. Nyele rövid, négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be. 

MÜLLER 1982, 133sk, Kat. 512. 

SL 26 
Budakalász, Luppa csárda 

67.222.57 (FM) 

H: 10,9 cm; SZ: 4,7 cm 
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Erősen korrodált példány pengéjének két töredéke. A penge sarkában visszahajlított nyúlvánnyal és 

fogakkal. 

Római őrtorony feltárása során került elő (3/13). 

DINNYÉS et al. 1986, 33. tábla 10. 

SL 27 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.19 (LDM) 

H: 22,4 cm; SZ: penge 4,35 cm; V: penge 0,5 cm; M: 11,1 cm; tömeg: 237 g 

Pengéje vastag, egyenletes szélességű. A nyelet vagy javították, vagy eredetileg is külön kovácsolták a 

pengéhez; az illesztés nyoma jól megfigyelhető, a fogak nem maradtak meg. Nyele négyszögletes 

átmetszetű, S-alakban hajlított. 

Római falusias telep bolygatása során került elő. 

MÜLLER 1994, 183, Kat. 44, 2. ábra 29, 6. ábra 7. 

SL 28 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.20 (LDM) 

H: 27,7 cm, nyél 5,8 cm; SZ: penge 4,2 cm; V: penge 0,375 cm; M: 7,2 cm; tömeg: 172 g 

Pengéje vastag, egyenletes szélességű, a fogazás töredékesen maradt meg. A nyelet vagy javították, 

vagy eredetileg is külön kovácsolták a pengéhez; az illesztés nyoma jól megfigyelhető. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a pengével derékszöget zár be. 

MÜLLER 1994, 183, Kat. 43, 2. ábra 30, 6. ábra 6. 

SL 29 
Hajmáskér, Seghegy 

55.227.20 (LDM) 

H: 24 (26,6) cm, nyél 3,4 (6,3) cm; V: penge 0,4 cm, nyél 0,2-0,4 cm; M: 8,6 cm; tömeg: 279 g 

Pengéje vastag, a nyél felé egyenletesen szélesedik; sarkain visszahajlított nyúlványokkal, egyik sérült. 

Fogazása hiányos, az ép fogak viszonylag nagyok, háromszög alakúak. Nyele négyszögletes átmetszetű, 

törött, a pengével derékszöget zár be. 

Római villagazdaság bolygatása során szórványként került elő. 

MÜLLER 1982, 89, Kat. 276; HENNING 1987, 127, Kat. 200. 

SL 30 
Hajmáskér, Seghegy 

55.227.28 (LDM) 

H: 21,5 (21,4) cm, nyél 4,1 (3,8) cm; SZ: penge 3,3-6,4 cm; V: penge 0,55 cm, nyél 0,3-0,6 cm; M: 8,9 

cm; tömeg: 293 g 

Pengéje vastag, a nyél felé egyenletesen szélesedik; sarkain visszahajlított sérült nyúlványokkal. 

Fogazása sérült, az ép fogak háromszög alakúak. Nyele négyszögletes átmetszetű, törött, a pengével 

enyhe tompaszöget zár be. 

MÜLLER 1982, 89, Kat. 275. 

SL 31 
Veszprém, Ranolder utca 

55.228.2 (LDM) 

H: 26,7 (26,5) cm, nyél 5,9 cm; SZ: penge 2,8-4,8 cm; V: penge 0,65 cm, nyél 0,15-0,65 cm; M: 8,1 

cm; tömeg: 276 g 

Pengéje vastag, a nyél felé egyenletesen szélesedik; sarkain csak a nyúlványok csonkjaival. Fogazása 

sérült, az ép fogak viszonylag nagyok, háromszög alakúak. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével 

derékszöget zár be. 

A Ranolder utcában, a Posta épülete előtt, szórványként került elő. 

MÜLLER 1982, 381, Kat. 1683. 

SL 32 
ismeretlen lelőhely 
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55.275.428 (LDM) 

H: 24,6 cm; SZ: penge 2,9 cm; V: penge 0,4-0,55 cm; M: 5,9 cm; tömeg: 241 g 

Korrodált, sérült példány, nyéltüskéje hiányzik, eredetileg ívelten csatlakozott a pengéhez. A penge 

végei sérültek, a nyúlványok hiányoznak. Fogazás sérült, hiányos. 

Pontos kontextusa bizonytalan. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 412, Kat. 2029. 

SL 33 
ismeretlen lelőhely 

55.275.513 (LDM) 

H: 20,5 cm; SZ: penge 5,4 cm; V: penge 0,6 cm; M: 9,3 cm; tömeg: 366 g 

Pengéje vastag, egyenletesen széleseik a nyél felé, sarkain visszahajlított nyúlványokkal. Nyele 

négyszögletes átmetszetű, a pengével enyhe tompaszöget zár be; külön kovácsolták a pengéhez. 

Fogazása viszonylag sűrű és jó állapotú. 

Pontos kontextusa bizonytalan. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 412, Kat. 2028. 

SL 34 
Bátaszék, Kövesd 

83.4.5 (WMM) 

H: 22,4 cm, nyél 4,7 cm; SZ: 3,5-4,5 cm; M: 8 cm; tömeg: 230 g 

Erősen korrodált példány. Pengéje vastag, a fogak és a penge végain lévő nyúlványok hiányoznak. A 

nyél felé egyenletesen ívelt átmenettel kapcsolódik. Nyele deformált, a pengével tompaszöget zár be. 

A késő római temető feltárása során került elő: bolygatott női földsírból (56. sír). 

V. PÉTERFI 1993, 57, VI. tábla 56/3. 

SL 35 
ismeretlen lelőhely 

85.4.6 (WMM) 

H: 23,3 cm; SZ: 2,1-4,2 cm; M: 8,2 cm; tömeg: 186 g 

Erősen korrodált példány. Pengéje vastag, a fogak, a nyéltüske és a penge végein lévő nyúlványok 

egyaránt hiányoznak. A nyél felé egyenletesen ívelt átmenettel kapcsolódik. 

Pontos kontextusa bizonytalan. Szórványlelet. 

HENNING 1987, Kat. 523. 

SL 36 
Bátaszék, Kövesd 

91.66.7 (WMM) 

H: 19,8 cm; SZ: penge 3,5 cm; V: penge 0,1-0,5 cm; M: 7 (5,5) cm; tömeg: 114 g 

Erősen korrodált, sérült példány. Pengéje hiányos, a fogak és a fok végein található nyúlványok 

hiányoznak. Nyele rövid, a pengéhez egyenletesen ívelt szakasszal kapcsolódik, azzal derékszöget zár 

be. 

A késő római temető feltárása során került elő: bolygatott női földsír, jobb lábszár külső oldalán (102. 

sír). 

V. PÉTERFI 1993, 68, XIV. tábla 102/8, XXXIX. tábla 9. 

SL 37 
Dunaújváros 

68.129.2 (IM) 

H: 23 cm; SZ: penge 4 cm 

Nyele négyszögletes átmetszetű, törött. Pengéje egyenletes szélességű, fogazása hiányzik. 

A katonai vicus feltárása során, az egyik épületből került elő (V. árok, 1. ház). 

MÜLLER 1982, 64, Kat. 175. 

SL 38 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 
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H: 22,2 cm, nyél 2,7 cm; M: 5,6 cm 

Nyele négyszögletes átmetszetű, külön készült. Pengéje sérült, nyél felé ívesen kiszélesedik; végein a 

visszagörbített nyúlványok csonkjaival. Élének fogazása hiányzik. 

A római település feltárása során, az ún. I. villa körzetéből, pontosan nem azonosítható kontextusból 

került elő. 

B. THOMAS 1955, 130, XXXIII. tábla 1; B. THOMAS 1964, CCXIII. tábla; MÜLLER 1982, 205, Kat. 

917.163 

SL 39 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 24,4 cm, nyél 3,7 cm; M: 5 cm 

Nyele négyszögletes átmetszetű, külön készült, az első publikáció óta letörött. Pengéje sérült, a nyél felé 

ívesen kiszélesedik; végein a visszagörbített nyúlványok csonkjaival. Élének fogazása hiányzik. 

B. THOMAS 1955, 130, XXXIII. tábla 2; B. THOMAS 1964, CCXIII. tábla; MÜLLER 1982, 205, Kat. 918. 

SL 40 
Tác, Fövenypuszta 

72.25.1 (SZIKM) 

H: 23,6 (24,5) cm; M: 4,6 cm 

Nyele négyszögletes átmetszetű, külön készült, az első publikáció óta letörött. Pengéje sérült, a nyél felé 

ívesen kiszélesedik; végein a visszagörbített nyúlványok csonkjaival. Élének fogazása hiányzik. 

A római település feltárása során került elő (145/780. 3. ásónyom). 

FITZ/BÁNKI 1974, 209, 20. ábra 1; MÜLLER 1982, 205, Kat. 919. 

SL 41 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 23,3 cm; M: 6,2 cm 

Rossz megtartású, korrodált példány, a nyéltüskéje hiányzik. A penge szintén töredékes, egyik oldalán  

a visszagörbített nyúlvány csonkjával. Éle részben fogazott volt. 

A római település feltárása során került elő (185/815. 3. ásónyom). 

MÜLLER 1982, 205, Kat. 920. 

SL 42 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

7815 (JPM) 

H: 20,5 cm 

Pontos kontextusa bizonytalan. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 412, Kat. 2030. 

SL 43 
ismeretlen lelőhely 

7816 (JPM) 

H: 20 cm 

Pengéje viszonylag keskeny egyenletes szélességű; rajta sem a nyúlványoknak, sem a fogazásnak nincs 

nyoma. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be. 

Pontos kontextusa bizonytalan. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 412, Kat. 2031. 

SL 44 
Rusovce, Bergl 

leltári szám nélküli 

H: 27,5 cm; M: 7 cm 

                                                           
163 Müller R. egy női sírból előkerült példányt is említ a lelőhelyről, mint állatvakarót. Ez publikálatlan, de a 

szerszámtípust más szerzők is említik: LÁNYI 1972, 199, 7. tabella, 57. kép 42; PETŐ 1973c, 72. 
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Erősen korrodált példány. Nyéltüskéje lapított, négyszögletes átmetszetű, törött. Pengéje sérült, jól 

láthatóan fogazott, felső sarkairól hiányoznak a nyúlványok, a nyél felé egyenletesen szélesedik. 

A római tábor feltárása során került elő. 

KRASKOVSKÁ 1988, 133, Obr. 2, 1. 

SL 45 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta-Margittelep 

leltári szám nélküli 

méretek nélkül 

Csak a publikáció említéséből ismert. 

A késő római temető egyik női sírjából került elő (216. sír). 

PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 16, Kat. 28. 

SL 46 (ábra nélkül) 

Alsóhetény 

leltári szám nélküli 

méretek nélkül 

Csak a publikáció említéséből ismert. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 16, Kat. 34. 

SL 47 (ábra nélkül) 

Alsóhetény 

leltári szám nélküli 

méretek nélkül 

Csak a publikáció említéséből ismert. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 16, Kat. 35. 

SL 48 (ábra nélkül) 

Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

méretek nélkül 

Csak a publikáció említéséből ismert. A kutatás időpontjában nem volt megtalálható a múzeumban. 

A késő római tábor feltárása során került elő. 

GRÓF/GRÓH 1991, 89; GRÓF 1992, 130; PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 16, Kat. 34. 

SL 49 (ábra nélkül) 

Dunaújváros 

leltári szám nélküli (IM) 

méretek nélkül 

Csak a publikáció említéséből ismert. A kutatás időpontjában nem volt megtalálható a múzeumban. 

A katonai tábor feltárása során került elő. 

HENNING 1987, 123, Kat. 149; PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 15, Kat. 8. 

SL 50 (ábra nélkül) 

Leányfalu 

leltári szám nélküli (MKM) 

méretek nélkül 

Csak a publikáció említéséből ismert. A kutatás időpontjában nem volt megtalálható a múzeumban. 

A késő őrtorony feltárása során került elő. 

PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 15, Kat. 21. 
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SP 1-43: Kaparók, spatulák, stukkókanalak (145-147. tábla) 

SP 1 

Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

81.15.12 (TGYM) 

H: 5,65 cm; SZ: penge 2,28 cm, köpű 1,3-1,9 cm; V: kf. 0,15 cm; tömeg: 15 g 

Korrodált, nem restaurált példány. Nyitott, kissé lapított köpűjéhez kiszélesedő, trapéz alakú penge 

csatlakozik. Aszimmetrikus állású; éle egyenes. 

Római falusias település feltárása során került elő (62. objektum). 

SP 2 
Dunaújváros 

80.43.13 (IM) 

H: 10,8 cm; SZ: penge 2,3 cm; V: 0,2-0,4 cm; tömeg: 21 g 

Nyéltüskéje viszonylag hosszú, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenletesen kiszélesedő, egyenes élű 

penge csatlakozik. 

A katonai vicus feltárása során került elő (III/2. szelvény 5-6. ásónyom 71/28=31). 

SP 3 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.137.23 (BM) 

H: 8,7 cm; SZ: penge 2,25 cm; V: 0,4-0,75 cm 

Kisméretű, korrodált, példány töredéke. Nyéltüskéje négyszögletes átmetszetű, csak rövid csonkban 

maradt meg. Pengéje nyújtott, enyhén kiszélesedő; éle sérült, egyenes. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

SP 4 
Hrtkovci, Gomolava 

384/77 

H: 11,5 cm 

Nyéltüskéje viszonylag hosszú, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenletesen kiszélesedő, egyenes élű 

penge csatlakozik. 

A Kr. u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 292, T. 31/163. 

SP 5 
Keszthely, Fenékpuszta 

64.953.15 (BM) 

H: 11 cm; SZ: penge 3,7 cm; V: 0,1-0,6 cm 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenletesen kiszélesedő, egyenes élű penge 

csatlakozik. Egyik sarka hiányzik. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

SP 6 
ismeretlen lelőhely 

55.275.55 (LDM) 

H: 9,8 cm; SZ: penge 4,15 cm; V: 0,3 cm; tömeg: 30 g 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenletesen kiszélesedő, egyenes, sérült élű penge 

csatlakozik.  

SP 7 
Tác, Fövenypuszta 

90.60.1 (SZIKM) 

H: 11,5 cm; SZ: penge 4,3 cm 

Korrodált példány. Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenletesen kiszélesedő, 

egyenes, sérült élű penge csatlakozik. 
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A római település feltárása során került elő (240/755 szelvény) 

BÁNKI/LÁNYI/FEDÁK 1998, 265, Taf. II, 72. 

SP 8 
Budaörs, Lagermax 

2005.17.1.1240 (FM) 

H: 10,5 cm; SZ: penge 5,5 cm; V: 0,5 cm 

Korrodált példány. Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenletesen kiszélesedő, 

egyenes, sérült élű penge csatlakozik. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 560, 4. kép 12. 

SP 9 
Ságvár 

80.1.94 (MNM) 

H: 10,7 cm; SZ: penge 5,15 cm; V: 0,2-0,5 cm; tömeg: 46 g 

Enyhén korrodált példány. Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenletesen 

kiszélesedő, enyhén ívelt oldalú, egyenes, sérült élű penge csatlakozik. 

A belső erőd feltárása során, a horreum belsejéből került elő. 

SP 10 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta 

81.209.1 (TGYM) 

H: 9,9 cm; SZ: penge 4,35 cm; V: 0,25-0,4 cm; tömeg: 24 g 

Enyhén korrodált példány. Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenletesen 

kiszélesedő, egyenes élű, sarkain lekerekített penge csatlakozik. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (24. szelvény, É-i fele, szórvány). 

SP 11 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22666/25 (MC) 

H: 11,9 cm; SZ: 4,4 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, enyhén oldalra hajlik; hozzá háromszög alakú, 

kiszélesedő, egyenes élű penge csatlakozik. 

A római lelőhely területéről, de pontosabban nem ismert kontextusból származik. 

HUMER 2009, 104, Kat. 296. 

SP 12 
Környe 

2008.3.3 (TVM) 

H: 10,3 cm; SZ: penge 4,9 cm 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenletesen kiszélesedő, töredezett, eredetileg 

talán egyenes élű penge csatlakozik. 

Beszolgáltatás útján került a múzeumba. Szórványlelet. 

LÁSZLÓ 2009, 10, 3. tábla 4. 

SP 13 
Környe 

2008.3.4 (TVM) 

H: 13,7 cm; SZ: penge 5,7 cm 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá enyhe töréssel, kiszélesedő, töredezett, eredetileg 

talán egyenes élű penge csatlakozik. 

Beszolgáltatás útján került a múzeumba. Szórványlelet. 

LÁSZLÓ 2009, 10, 3. tábla 6. 

SP 14 
Balatonlelle, Kenderföld 
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leltári szám nélküli (RRM) 

H: 7,3 cm; SZ: penge 3,6 cm; V: 0,2-0,35 cm; tömeg: 15 g 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá enyhe töréssel, kiszélesedő, enyhén ívelt élű penge 

csatlakozik. 

Római falusias település feltárása során került elő (3. felület, 13/L objektum). 

SP 15 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 4 cm; SZ: 1,5 cm; V: 0,6 cm; tömeg: 6 g 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá enyhe töréssel, kiszélesedő penge rövid csonkja 

csatlakozik. 

SP 16 
Alsóhetény 

87.3.207 (MNM) 

H: 7,95 cm; SZ: penge 4,5 cm; V: 0,2-0,4 cm; tömeg: 23 g 

Enyhén korrodált példány. Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá enyhén csapott vállal, 

kiszélesedő, kissé aszimmetrikus állású, ívelt élű penge csatlakozik. 

A belső erőd feltárása során került elő (XLV. árok, felszíni kevert réteg). 

SP 17 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 7,9 cm; SZ: penge 2,9 cm; tömeg: 22 g 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenes vállal, kiszélesedő, kissé aszimmetrikus, 

hiányos penge csatlakozik. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 27, Taf. 58/53. 

SP 18 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.106.26 (BM) 

H: 12,7 cm; SZ: penge 6,5 cm; V: 0,4-0,75 cm; tömeg: 84 g 

Nyéltüskéje lapított, négyszögletes átmetszetű, amelyhez harang alakú; aszimmetrikus élezésű penge 

csatlakozik. Éle csaknem egyenes, enyhén sérült, a sarkainál ívesre kopott. 

A belső erőd feltárása során, az egyik gödör betöltéséből került elő (E/1970/095). 

RUPNIK 2013, 448sk, 2232/1, Taf. 6, 3. 

SP 19 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.38.14 (BM) 

H: 7,9 cm; SZ: penge 5,1 cm; V: 0,25-0,5 cm; tömeg: 48 g 

Nyéltüskéje törött, csak rövid négyszögletes átmetszetű csonkja maradt meg, amelyhez harang alakú; 

aszimmetrikus élezésű penge csatlakozik. Éle csaknem egyenes, enyhén sérült. 

Az erőd feltárása során egy gabonás verem betöltéséből került elő (E/1959/029). 

SP 20 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 15,1 cm; SZ: 7,64 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, rövid; hozzá harang alakú, kiszélesedő, egyenes 

élű penge csatlakozik. 

A római lelőhely területéről, de pontosabban nem ismert kontextusból származik. 

HUMER 2009, 104, Kat. 295. 

SP 21 
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Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

H: 6,6 cm; SZ: penge 2,9 cm; tömeg: 10 g 

Nyéltüskéje rövid, négyszögletes átmetszetű; hozzá egyenes vállal, kiszélesedő, ívelt élű penge 

csatlakozik. 

A késő római tábor feltárása során került elő (88/V. szelvény, Ny-i meghosszabbítás, Ny-i metszetfal 

sárgás-barna habarcsos réteg). 

SP 22 
Tác, Fövenypuszta 

81.86.8 (SZIKM) 

H: 16 cm 

Nyele keskeny, tömör, négyszögletes átmetszetű, a penge felé enyhén keskenyedik,. Pengéje trapéz 

alakú, kiszélesedő, egyenes élű. Erősen átégett példány. 

A római település feltárása során került elő (260/810. 6. réteg, 255-90). 

BÁNKI ET AL. 1985, 131, Abb. 27, 184. 

SP 23 
Somogyszob, Kácsmóna 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 22 cm; SZ: penge 4,3 cm; V: nyél 1,5 cm; tömeg: 379 g 

Vaskos, nagyméretű példány. Fejének pereme enyhén kifelé hajlik. Nyele lapított, négyszögletes 

átmetszetű. A penge felé egyenletesen kiszélesedik. Pengéje aszimmetrikus állású, éle egyenes, sérült. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

SP 24 
Hrtkovci, Gomolava 

120 (VRM) 

H: 18,5 cm; SZ: penge 3 cm 

Fejének pereme enyhén kifelé hajlik. Nyele vékony, lapított, négyszögletes átmetszetű. A penge felé 

egyenletesen kiszélesedik. Pengéje aszimmetrikus állású, éle egyenes, sérült. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 109, Nr. 304, T. 32/169. 

SP 25 
Tokod, Várberek 

70.618.32 (BAM) 

H: 18 cm; SZ: penge 3,55-4,8 cm, nyél 2,8 cm; V: nyél 0,9 cm, penge 0,2-0,45 cm; tömeg: 207 g 

Egyik végén vastagabb, kevéssé kiszélesedő; kopott de félköríves élű; másikon egy vékonyabb, jobban 

kiszélesedő, enyhén aszimmetrikus, sérült, eredetileg egyenes élű. Kettő között, lapos, négyszögletes 

átmetszetű fogóval. 

A késő római tábor feltárása során, a horreum omladékából került elő. 

SP 26 
Alsóhetény 

87.3.253 (MNM) 

H: 22,5 cm; SZ: penge 1,7-3,2 cm; V: 0,2-0,8 cm; tömeg: 104 g 

Középső részén lapított, négyszögletes átmetszetű nyél található, amelyen fa maradványok figyelhetőek 

meg. Mindkét végén enyhén kiszélesedő penge töredékével. 

A belső erőd feltárása során került elő (XLVIII. 2. árok 2. munkahely). 

SP 27 
Budapest 

41567 (BTM) 

H: 20,7 cm; SZ: penge 2,8-4,3 cm, nyél 2,1 cm; V: 1,75 cm; tömeg: 158 g 

Korrodált, sérült példány. A középső négyszögletes átmetszetű nyél mindkét oldalán kiszélesedő lapos, 

szimmetrikus állású penge található. 

A római lelőhelyről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 
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SP 28 
Budapest 

41524 (BTM) 

H: 12,35 cm; SZ: penge 1,85-2,75 cm; V: penge 0,25 cm, nyél 1,2-1,5 cm; tömeg: 64 g 

A középső, négyszögletes átmetszetű nyélhez, mindkét oldalán egy-egy lapos, kiszélesedő penge 

csatlakozik, amelyek egyaránt töröttek. 

SP 29 
Budapest, Vihar utca 

56.98.2 (BTM) 

H: 13,9 cm; SZ: penge 1,2-2,1 cm, nyél 1,65 cm; V: nyél 1,5 cm; tömeg: 86 g 

Erősen korrodált példány. Középen kiszélesedő, négyzögletes átmetszetű nyelének mindkét oldalán 

egy-egy kiszélesedő, szimmetrikusan elhelyezett penge töredéke található. 

Római temetőrészlet feltárása során került elő: (1. sír). 

SP 30 
Budapest, Vörösvári út 22 

57289 (BTM) 

H: 10,7 cm; SZ: penge 1,5-3,2 cm; V: 0,95 cm 

Erősen korrodált példány. Középen kiszélesedő, négyzögletes átmetszetű nyelének mindkét oldalán 

egy-egy kiszélesedő, szimmetrikusan elhelyezett pengével. Az egyik szinte teljesen hiányzik. 

A római lelőhelyről került elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

SP 31 
Hrtkovci, Gomolava 

454 (Gomolavai Múzeum) 

H: 14,8 cm 

Középen kiszélesedő, lapított négyzögletes átmetszetű nyelének mindkét oldalán egy-egy kiszélesedő, 

szimmetrikusan elhelyezett pengével. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 109, Nr. 305, T. 33/174. 

SP 32 (ábra nélkül) 

Tokod, Erzsébetakna 

73.52.5 (BAM) 

H: 10,2 cm; SZ: penge 0,7-1,4 cm, nyél 0,5-0,6 cm; V: penge 0,1 cm; tömeg: 13 g 

Közepső kerek átmetszetű nyeléhez két ellentett állású penge csatlakozik. Az egyik végén csak egy 

rövid csonkkal, másikon egy feltehetően levél alakú, ívelt, aszimmetrikus lapáttal. 

A római lelőhely feltárása során, az egyik gödör betöltéséből került elő. 

SP 33 
Nemesvámos, Baláca 

84.1.455 (LDM) 

H: 25,2 cm; SZ: nyél 1,55 cm; V: 0,75 cm, nyél 0,45 cm; tömeg: 74 g 

Kissé deformált, sérült példány. Szára csavart, kissé ívelt, lemez alakú vége hiányzik, másik feje vastag, 

enyhén kiszélesedő, lapos, kissé aszimmetrikus profilú, hegye törött. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (I. épület, 35. szelvény Ényi sarok, a sárga múrvás 

rétegig 65-105 cm). 

SP 34 
Hrtkovci, Gomolava 

leltári szám nélküli 

méretek nélkül 

Hosszú, négyszögletes átmetszetű, egy szakaszon csavart szára, egyik végén nyújtott, trapéz alakú 

pengében végződik. Másik vége erősen sérült, de eredetileg szintén kiszélesedő pengében végződhetett. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 110, Nr. 354, T. 38/198. 

SP 35 
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Keszthely, Fenékpuszta 

75.59.9 (BM) 

H: 27,5 (39,1) cm; SZ: penge 1,3-4,1 cm; V: 0,3-1,1 cm; tömeg: 220 g 

Nagyméretű, korrodált, kéttagú, erősen deformál. A közepén lévő, lapított, négyszögletes átmetszetű 

fogó, mindkét végén hosszúkás lapát alakú pengében végződik. Egyik keskenyebb hosszabb, a másik 

rövidebb, szélesebb, ellentétes irányban íveltek. 

A belső erőd feltárása során, az egyik gödör betöltéséből került elő (D/1973/007). 

RUPNIK 2013, 471, 3278/8, Taf. 24, 16. 

SP 36 
Hrtkovci, Gomolava 

leltári szám nélküli 

H: 8 cm; SZ: penge 0,6 cm 

Kisméretű, kerek (?) átmetszetű szára egyik végén törött, a másikon trapéz alakú lapkában végződik. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 109, Nr. 296, T. 32/168. 

SP 37 
Hrtkovci, Gomolava 

444/77 

H: 12,9 cm; SZ: penge 1,5 cm 

Feje lapított, négyszögletes átmetszetű vége sérült, hozzá lefelé kerek átmetszetű, kihegyesedő rész 

csatlakozik. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 291, T. 31/164. 

SP 38 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.26.6 (TGYM) 

H: 11,6 cm; SZ: 1,45  cm; V: 0,55-0,6 cm; tömeg: 22 g 

Felül lapított, négyszögletes átmetszetű, kiszélesedő nyéllel. Vége a használattól sérült. Ehhez 

négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő szár kapcsolódik. 

Római falusias település feltárása során került elő (27. objektum). 

SP 39 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.74.7 (BM) 

H: 6,1 cm; SZ: penge 4,8 cm; V: 0,2-0,35 cm; tömeg: 16 g 

Kisméretű, nyéltüskés szerszám. Nyele négyszögletes átmeszetű, rövid, hozzá félkörívesen kiszélesedő 

penge csatlakozik. Éle trapéz alakú fogakkal ellátott, sérült. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

SP 40 
Balatonszemes, Szemesi-berek 

18.3/550.14 (RRM) 

H: 13,1 cm, penge 2,1 cm; SZ: penge 2,3 cm; V: 0,35 cm, nyél 0,2-0,7 cm; tömeg: 41 g 

Jó megtartású, nyéltüskés szerszám. Hosszú, négyszögletes átmetszetű nyéltüskéjéhez, tompaszögben, 

kicsi négyzetes penge csatlakozik, éle csorbult vagy levágott. 

Római falusias település feltárása során került elő (550. objektum). 

SP 41 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

22695 (MC) 

H: 18,1 cm, nyél 4,5 cm; SZ: 2,5 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, L alakban hajlított; hozzá derékszögben, 

rövid, levél alakú sérült penge kapcsolódik. 

A római lelőhely területéről, de pontosabban nem ismert kontextusból származik. 

HUMER 2009, 111, Kat. 341. 
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SP 42 
Koroncó, Bábota 

54.48.15 (XJM) 

H: 14,9 cm; SZ: 4,5 cm; V: 0,45 cm; tömeg: 32 g 

Nyéltüskéje hosszú, négyszögletes átmetszetű, vége egyenletesen kiszélesedik és derékszögben lefelé 

hajlított pengében végződik. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

SP 43 
Budapest, Bécsi út 134 

92.1.80 (BTM) 

H: 22,5 cm; SZ: penge 4,6 cm; V: 0,3-1,05 cm; tömeg: 100 g 

Nyéltüskéje hosszú, négyszögletes átmetszetű, vége egyenletesen kiszélesedik és derékszögben lefelé 

hajlított pengében végződik. 

A római temető feltárása során került elő: téglasír, felnőtt férfi (32. sír). 

TOPÁL 2003, 52, Pl. 63, 32/6. 
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SR 1-192: Sarlók (148-158. tábla) 

SR 1 

ismeretlen lelőhely 

64.938.1 (BM) 

H: 26,2 cm, nyél 3,8 cm; SZ: penge 1,6-4 cm 

Nyele rövid, vége derékszögben felfelé hajlított, rajta lapos, kerek fejű szegecs látható, közvetlenül a 

pengében folytatódik. Pengéje alig visszatört, enyhén ívelten kiszélesedő, majd egyenletesen 

keskenyedő, törött. Éle sérült. 

A Darnay-gyűjtemény részeként került a múzeumba. Pontos lelő körülmények bizonytalanok.164 

MÜLLER 1982, 319, Kat. 1392. 

SR 2 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.98.56 (MNM NÖK) 

H: 22,9 cm, nyél 6,2 cm; SZ: penge 2,1 cm, nyél 1,85 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 0,4-0,65 cm; tömeg: 

66 g 

Korrodált, nyéllapos példány töredéke. Nyele törött, felületén faanyag lenyomatával. Pengéje 

kismértékben visszatört, egyenletesen ívelt, törött, kissé domború, háromszög átmetszetű. 

Római falusias település feltárása során, a telep egyik árkának betöltéséből került elő. 

SR 3 
Balatonlelle, Rádpuszta-Temetőalja-dűlő 

13.9/584.1 (RRM) 

H: 15,8 cm, nyél 5 cm; SZ: penge 2,1 cm, nyél 1,5 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 0,4 cm; M: nyél 2,3 cm 

Tüskés-szegecselt példány korrodált töredéke. Nyele ép, lapos, négyszögletes átmetszetű, vége 

derékszögben felfele hajlított, rajta négyzetes szöglyukkal. Pengéje keskeny, alig visszatört, 

egyenletesen ívelt, rövid szakasz után törött. 

Az M7-es autópálya megelőző feltárása során, egy római falusias településről került elő. (584. obj.) 

SR 4 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.11 (WMM) 

H: 27,6 (33,5) cm, nyél 3,9 cm; SZ: penge 2,9-3 cm; V: penge 0,4-0,5 cm; tömeg: 114 g 

Nyéllemezes, visszahajlított makkos példány töredéke. A penge alig van visszatörve, enyhén szélesedik 

csak ki, enyhén domború átmetszetű, törött. Éle sérült, kissé sarkosra kopott. 

A Duna medrének kotrása során kerültek elő, és vásárlás útján jutottak a múzeum gyűjteményébe. 

GAÁL 1996, 194, IX. tábla 2. 

SR 5 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.29 (WMM) 

H: 32 cm, nyél 6,1 cm; SZ: penge 2,85 (3) cm; V: penge 0,3 cm; tömeg: 91 g 

Nyele a végén visszahajlított, rajta négyszögletes szöglyukkal. Pengéje nincs visszatörve, enyhén 

szélesedik csak ki, szimmetrikus, háromszög átmetszetű, törött. Éle sérült. 

GAÁL 1996, 194, IX. tábla 1. 

SR 6 
Budapest, Albertfalva 

60.9.140 (BTM) 

H: 21,8 (33) cm, nyél 6,4 cm; SZ: penge 3 cm, nyél 2,2-1,6 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 0,55 cm; tömeg: 

137 g 

                                                           
164 Jelenleg ezen a leltári számon csak egy középkori sarló található. A vele együtt bekerült római példány 
elveszett, ezért csak Müller R. publikációja alapján tudom bemutatni. Ahogy már ő is rámutatott, az eredetileg 
megadott lelőhely, Bazsi biztosan nem igazolható, ezért ismeretlen lelőhelyű példányként kell kezelnünk. 
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Korrodált, sérült példány. Nyele rövid, vége derékszögben felfelé hajlított. Pengéje rögtön ívelt, majd 

hosszabb egyenes szakaszban folytatódik, törött; vastag, kissé aszimmetrikus átmetszetű. 

A római tábor és vicus feltárás során került elő (VII. mh. 10/K III. blokk É-i fele, küszöbkőtől délre 60 

cm,-40 cm). 

SR 7 
Ménfőcsanak, Szeles 

leltári szám nélkül (zacskó szám: 295) (XJM) 

H: 32,7 cm, penge 41,9 cm, nyél 5,1 cm; SZ: penge 4,75 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 0,5 cm; tömeg: 

175 g. Pengetöredék: H: 4,1 cm; SZ: 2,6 cm; V: 0,45 cm. Hegye: H: 10,5 cm, élezetlen rész 6,3 cm; SZ: 

2,3 cm; V: 0,25 cm 

Nyéllapos példány. Nyele rövid, vége derékszögben fölfelé hajlított. Pengéje enyhén visszatört, erősen 

ívelten kiszélesedik, enyhén domború átmetszetű, törött. Ezen kívül a penge egy kisebb töredéke és a 

hegy élezetlen, keresztben lapított szakasza maradt meg. 

A római korban is továbbélő falusias település feltárása során került elő (5-6. felület, 201. objektum). 

SR 8 
Sisak 

2393 (ZAM) 

H: 24,9 cm, nyél 6,5 cm; SZ: penge 3 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű. Pengéje tompaszögben visszatört, enyhén 

szélesedik, újabb törés után enyhe ívben hajlik előre. Végig élezett, domború átmetszetű. 

A Kulpa medrének kotrása során került elő. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 369-370, Kat. 1633. 

SR 9 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.18 (WMM) 

H: 25,6 cm, nyél 1,9 (2,3) cm; SZ: penge 1,6-2,65 cm; V: penge 0,2-0,4 cm; tömeg: 105 g 

Nyéltüskés, korrodált példány. Nyele törött, négyszögletes átmetszetű; pengéje erősen visszatört, ívesen 

kiszélesedik, kissé domború átmetszetű. Hegyénél törött, éle sérült, talán fogazott volt. 

GAÁL 1996, 193, VIII. tábla 3. 

SR 10 
Komló, Mecsekfalui út 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 45 cm; SZ: penge 2,8 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele aránylag hosszú, négyszögletes átmetszetű, keskeny. Nyaka csaknem 

derékszögben visszatört, rövid. Pengéje kiszélesedő, egyenletesen ívelt, hegye talán élezetlen, 

keresztben lapított. Éle hiányos. 

Római villagazdaság feltárása során, az egyik épületen kívüli, leomlott tegula törmelék alól került elő. 

KATONA GYŐR 1994, 75, Kat. 33, 7. kép. 

SR 11 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.20.49 (BM) 

H: 36 cm, nyél 7,4 cm; SZ: penge 2 cm; V: penge 0,3-0,55 cm, nyél 0,4 cm; tömeg: 82 g 

Sérült, nyéltüskés példány. Nyele lapított, négyszögletes átmetszetű; pengéje enyhén visszatörve 

egyenletesen ívelt, a hegyéig élezett, enyhén domború átmetszetű. Éle erősen hiányos. 

A belső erőd területén feltárt egyik gabonás veremből került elő (A/1974/028) 

SÁGI 1989, Abb. 9; RUPNIK 2013, 465, 2892/2, Taf. 20, 2. 

SR 12 
Bad Deutsch-Altenburg 

20230 (MC) 

H: 22,4 cm; SZ: penge 3 cm 
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Nyéltüskés példány. Nyele kerek átmetszetű, vége deformált. Pengéje enyhén visszatört, ívesen 

kiszélesedő hiányos töredék. 

Carnuntum területéről, pontosabban nem meghatározó kontextusból került elő. 

POHANKA 1986, 358, Kat. 111, Taf. 29. 

SR 13 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 63,8 cm 

Nyéltüskéje viszonylag hosszú, egyszerű, négyszögletes átmetszetű; a penge derékszögben visszatört, 

alig kiszélesedő, egyenletesen ívelt, aszimmetrikus átmetszetű. Hegye egy szakaszon élezetlen, lapított. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 221, Nr. 46, 212. oldali kép, középen felülről a második(?). 

SR 14 
Szombathely, Iseum 

21.011 (IS) 

H: 28,2 cm, nyél 4,5 cm; SZ: penge 3,8 cm, nyél 2,4 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,65-0,8 cm 

Nyele rövid, két párhuzamos lapból áll, az egyik vége derékszögben felfelé hajlított. Pengéje enyhén 

visszatört, ívesen kiszélesedik, szimmetrikus átmetszetű, törött. 

Az Iseum és a horreum melletti út feletti 4. század eleji kerámiával keltezett rétegből került elő. 

SR 15 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.53 (BM) 

H: 31 cm, penge 23 cm, nyél 7 cm; SZ: penge 4,1 cm, nyél 0,9-1,7 cm; V: penge 0,5 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele lapos, négyszögletes átmetszetű, a szegecs körül 

enyhén kiszélesedik. Pengéje enyhén visszatört, majd egyenletesen ívelten folytatódik; végig élezett. 

Felső része hiányzik. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép bal oldalt középen; MÜLLER 1982, 117, Kat. 428. 

SR 16 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.54 (BM) 

H: 29,7 cm, nyél 6,6 cm; SZ: penge 3,7 cm, nyél 1,7 cm; V: penge 0,2-0,4 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele lapos, négyszögletes átmetszetű, a négyszögletes 

szeglyuk körül háromszög alakban kiszélesedik. Pengéje visszatört, majd erős görbülettel folytatódik; 

végig élezett. Felső része hiányzik. 

MÜLLER 1982, 118, Kat. 433. 

SR 17 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.55 (BM) 

H: 44,2 cm, élezetlen rész 5,6 cm, penge 39,8 cm, nyél 5,3 cm; SZ: penge 2,4-2,8 cm, nyél 1,8 cm; V: 

penge 0,3-0,4 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele lapos, négyszögletes átmetszetű, a szegecs körül 

kiszélesedik; a szegecs törött. Pengéje enyhén visszatört, majd nagy ívben görbül előre; kevésbé 

szélesedik ki. Hegyénél élezetlen. Két darabra törött. 

MÜLLER 1982, 118, Kat. 434. 

SR 18 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.58 (BM) 

H: 16 cm, nyél 6,2 cm; SZ: penge 2,5 cm, nyél 1,9 cm; V: penge 0,3-0,4 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány töredéke. Nyele lapos, négyszögletes átmetszetű; a szegecs 

körül kiszélesedik, vége derékszögben fel van görbítve. A penge visszatört, végig élezett, csak rövid 

szakasza maradt meg. 
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MÜLLER 1982, 118, Kat. 435. 

SR 19 
Keszthely, Fenékpuszta 

64.949.16 (BM) 

H: 42,6 (43,3) cm, penge 51,6 cm, nyél 10,5 (10,7) cm; SZ: penge 3,4 (3,3) cm, nyél 2,05 cm; V: penge 

0,4-0,5 cm, nyél 0,6 cm; tömeg: 245 g; a nyél fa részének vastagsága kb. 1,7 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele viszonylag hosszú, rajta négyszögletes átmetszetű 

szegecs maradványával, ami körül a nyél kiszélesedik. Pengéje visszatört, ívesen kiszélesedik, hegyénél 

élezetlen szakasszal, kissé deformált, domború átmetszetű. Éle fogazott, erősen sérült. 

A belső erőd területén Barkóczi László által végzett feltárások során került elő. 

MÜLLER 1982, 118sk, Kat. 439. 

SR 20 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.38.27 (BM) 

H: 49,3 cm, penge 55,6 cm, élezetlen rész 3,8 cm, nyél 7 cm; SZ: penge 4,5 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 

0,5 cm; M: nyél 2,6 cm; tömeg: 252 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele viszonylag rövid, rajta T-alakú szegecs található. 

Pengéje visszatört, ívesen kiszélesedik, hegye felé egyenletesen keskenyedik, domború átmetszetű. 

Hegye élezetlen, keresztben lapított. Éle sérült, fogazásnak nincs nyoma. 

A belső erőd területén feltárt egyik gabonás veremből került elő (E/1959/029). 

RUPNIK 2013, 456, 2470/15, Taf. 13, 6. 

SR 21 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.3 (BM) 

H: 44,8 cm, penge 36,2; SZ: penge 5,3 cm, nyak 1,8 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele alul lekerekített, a szegecs körül ívesen kiszélesedik, 

rajta famaradványok láthatóak. Pengéje enyhén visszatört, végig élezett, ívesen szélesedik ki; majd a 

hegyig egyenletesen ívelt. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 81. kép bal alsó sarok; MÜLLER 1982, 117, Kat. 431. 

SR 22 
Keszthely, Fenékpuszta (?)165 

77.100.4 (BM) 

H: 50,5 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, egyenletesen szélesedik a penge felé, a tövénél 

kerek fejű szegeccsel. Pengéje enyhén visszatört, végig élezett, ívesen kiszélesedik, majd egyenletesen 

ívelt. Éle sérült. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1847. 

SR 23 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.6 (BM) 

H: 44,2 (45,2) cm, penge 51,2 cm, nyél 7 (7,7) cm; SZ: penge 3,3 cm, nyél 1,75 cm; V: penge 0,35 cm, 

nyél 0,7 cm; tömeg: 131 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, egyenletesen szélesedik a penge felé, tövénél 

négyzetes lapos fejű szegeccsel. Pengéje enyhén visszatört, egyenletesen ívelt, viszonylag keskeny, 

erősen sérült. Éle fogazott, erősen hiányos. 

                                                           
165 Müller R. az ismeretlen lelőhelyről származó darabok között mutatta be, ugyanakkor a leltárkönyvben 
Keszthely-Fenékpuszta szerepel lelőhelyként, ahogy a hasonló leltári számú tételek mindegyikénél. Ezért 
feltételesen a belső erődhöz tartozó sarlókhoz soroltam. 
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Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

KUZSINSZKY 1920, 81. kép bal felső sarok; MÜLLER 1982, 117f, Kat. 432. 

SR 24 
Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.29 (BM) 

H: 27,1 cm, nyél 6,1 cm; SZ: penge 3,5 cm, nyél 1,9 cm; V: penge 0,4-0,5 cm; M. nyél 3,4 cm; tömeg: 

167 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, végét a fa nyélre ráhajlították, tövében T-alakú 

szegeccsel. Enyhén visszatört nyaka rövid szakaszon élezetlen, négyszögletes átmetszetű. Pengéje 

ívesen kiszélesedik, törött, domború átmetszetű. 

SR 25 
Csabrendek166 

64.939.1 (BM) 

H: 27,7 cm, penge 22,7 cm, nyél 9 cm; SZ: penge 4,1 cm, nyél 1,9 cm; V: 0,1-0,6 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele viszonylag hosszú, egyenletesen szélesedik a penge 

felé; a nyél tövénél hosszú, négyszögletes átmetszetű szegeccsel. Nyaka élezett; pengéje ívelten 

kiszélesedik, kissé domború átmetszetű, törött. Éle sérült. 

A Darnay gyűjtemény részeként került a múzeumba. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

MÜLLER 1982, 327, Kat. 1425. 

SR 26 
Csabrendek 

64.940.1 (BM) 

H: 25,9 cm, penge 28,5 cm, nyél 4,2 cm; SZ: penge 3,6 cm, nyél 1,6 cm; V: 0,1-0,5 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, egyenletesen szélesedik a penge felé, vége 

fölfelé hajlított; a nyél tövénél hosszú, négyszögletes átmetszetű szegeccsel. Nyaka élezett; pengéje 

ívelten kiszélesedik, kissé domború átmetszetű, törött. Éle fogazott. 

A Darnay-gyűjtemény részeként került a múzeumba. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

MÜLLER 1982, 327, Kat. 1426. 

SR 27 
Csabrendek 

64.941.1 (BM) 

H: 51,2 cm, penge 63 cm, nyél 7,8 cm; SZ: penge 3,3 cm, nyél 1,8 cm; V: penge 0,3-0,55 cm; tömeg: 

246 g 

                                                           
166 Csabrendekről összesen négy példányt mutatott be Müller R. (MÜLLER 1982, 327, Kat. 1425-1428), amelyek 
mindegyikéhez közölt ábrát is, ugyanakkor ezekhez a sarlókhoz csak két leltári számot adott meg. Ezek: 64.939.1, 
66.8.1, de nem egyértelmű, hogy a négy példány melyikéhez tartoznak a leltári számok. Az ábrák és a méretek 
alapján a 64.939.1 megfelel a Kat. 1425-nek. Szintén a közölt ábra segített a Kat. 1426-os példány esetében, 
amely a 64.940.1-es tétellel azonos. A leltárkönyv adatai alapján a sorban következő, 64.941.1 és 64.942.1, 
valamint a már említett 66.8.1 egyaránt Csabrendekről, Darnay K. gyűjtéséből származik. Viszont ez összesen már 
öt példányt jelent. A 64.942.1-es szerepel Müller R. munkájában két helyen is, egyszer Keszthely-Fenékpuszta 
leletei között (Müller 1982, 118, Kat. 438), egyszer pedig ismeretlen lelőhellyel (MÜLLER 1982, 118, Kat. 1846). 
Mindkettőhöz tartozik ábra, de ezek egyértelműen eltérő tárgyat mutatnak. Ezen a leltári számon kutatásom 
időpontjakor találtam egy sarlót, amely az ábra alapján a Kat. 438-cal azonos, ezt a méretekben tapasztalható, 
viszonylag kicsi eltérés is alátámasztja. Nem tudom eldönteni ugyanakkor, hogy melyik lelőhelyről származhat, 
de a leltárkönyvet alapul véve a Csabrendekről származó példányok közzé soroltam (SR 27). A 64.941.1 egyáltalán 
nem szerepel Müller R. katalógusában, az általam ezen a számon talált sarló a forma és a méretek alapján a Kat. 
1428-as tételnek felelhet meg (SR 26). A 66.8.1-es sarlót nem találtam meg, feltehetőleg elveszett, feltételezem, 
hogy – kizárásos alapon – a Kat. 1427-ek felel meg (SR 28). A kavarodás eredendő oka a leltek háború alatti 
összekeveredése, illetve a tárgyak számozásának gyakorlati problémái lehetnek. Ezeknél a tételeknél a leltári 
számot ugyanis, nem magára a tárgyra festették fel, hanem egy cérnán felkötött kis bilétán szerepelt, amelyek 
gyakran leszakadhatnak, és könnyen elkeveredhetnek. 
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Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, egyenletesen szélesedik a penge felé; a nyél 

tövénél, négyszögletes átmetszetű szegeccsel. Nyaka élezett, tompaszögben visszatört. Pengéje ívesen 

kiszélesedik, domború átmetszetű. Hegye élezetlen, keresztben lapított. 

MÜLLER 1982, 327, Kat. 1428.167 

SR 28 
Csabrendek 

64.942.1 (BM)168 

H: 49,4 cm, penge 64,1 cm, nyél 8,2 cm; SZ: penge 3,4 cm, nyél 1,8 cm; V: penge 0,35 cm, nyél 0,55 

cm; tömeg: 247 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, egyenletesen szélesedik a penge felé; a nyél 

tövénél, négyszögletes átmetszetű szegeccsel. Pengéje közepesen visszatört, ívesen kiszélesedik, 

domború átmetszetű, végénél deformált, sérült. Hegye élezetlen, keresztben lapított. 

MÜLLER 1982, 118, Kat. 438. 

SR 29 (ábra nélkül) 

Csabrendek 

66.8.1 (BM)169 

H: 50,8 cm (?) 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, keskeny, enyhén szélesedik a penge felé; a nyél 

tövénél, négyszögletes átmetszetű szegeccsel. Nyaka enyhén visszatört; pengéje ívelten kiszélesedik, 

kissé domború átmetszetű, törött. 

A Darnay-gyűjtemény részeként került a múzeumba. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Elveszett. 

MÜLLER 1982, 327, Kat. 1427. 

SR 30 
Vonyarcvashegy, Mandulás utca 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 33,5 cm; SZ: penge 1,8-4,3 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele alul domború, egyenletesen szélesedik a penge felé, 

felső részén, a szegecs körül fa maradványokkal. Pengéje enyhén visszatört, ívesen kiszélesedik, törött. 

Vízvezeték építése során római kori épületet bolygattak meg. Elveszett, csak a publikációk alapján 

határozható meg. 

MÜLLER 1982, 221, Kat. 989; HENNING 1987, 152, Kat. 568. 

SR 31 
Vonyarcvashegy, Mandulás utca 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 24,3 cm; SZ: penge 1,5-4,2 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele alul domború, egyenletesen szélesedik a penge felé, 

felső részén, a szegecs körül fa maradványokkal. Pengéje enyhén visszatört, ívesen kiszélesedik, törött. 

MÜLLER 1982, 221, Kat. 990; HENNING 1987, 152, Kat. 568. 

SR 32 
Vonyarcvashegy, Mandulás utca 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 16,2 cm; SZ: penge 1,6-3,2 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele alul domború, egyenletesen szélesedik a penge felé, 

felső részén, a szegecs körül fa maradványokkal, vége deformált. Pengéje enyhén visszatört, ívesen 

kiszélesedik, törött. 

                                                           
167 Az azonosítására vonatkozó adatokat lásd az SR 24-re vonatkozó lábjegyzetben. 
168 Az azonosítására vonatkozó adatokat lásd az SR 24-re vonatkozó lábjegyzetben. 
169 Fentebb már utaltam a tárgy azonosításának problematikus voltára. A bizonytalanságot a leltárkönyvben 
szereplő méret (50,8 cm) is erősíti, amennyiben a Kat. 1427-es sarlót összevetjük a táblán szereplő többi 
példánnyal, akkor a törött darab 50,8 cm-es hosszúsága aránytalanul nagynak tűnik. 
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MÜLLER 1982, 221, Kat. 991; HENNING 1987, 152, Kat. 568. 

SR 33 
Igal, Kerületi-dűlő 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 41,4 cm, penge 41,4 cm, nyél 10,15 cm; SZ: penge 3,15-3,85 cm, nyél 2,5 (3,5) cm; V: penge 0,45 

cm, nyél 0,35-0,55 cm; M: nyél 2,8 cm; tömeg: 225 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, alja domború, a szegecs 

körül csúcsosan kiszélesedik. A szegecs T-alakú, ágai ívesen rá voltak hajlítva a nyél fájára. Nyaka 

élezett. A penge enyhén visszatört, foka vastag, törött. Éle sérült, fogazott lehetett. 

Beszolgáltatás útján került a múzeumba. A területen főként középkori, de igen közel római kori falusias 

telepre utaló felszíni leletek ismertek. 

SR 34 
Igal, Kerületi-dűlő 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 51,6 cm, penge 60,1 cm, nyél 11,1 cm; SZ: penge 3,5-4,25 cm, nyél 1,85 (2,9) cm; V: penge 0,35 

cm, nyél 0,3-0,6 cm; M: nyél 2,95 cm; tömeg: 313 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele lapított, alja domború, négyszög átmetszetű, alig 

szélesedik ki. A szegecs T-alakú, ágai ívesen lefelé hajlítottak, alattuk a nyelet erősítő lemez 

maradványai. Pengéje enyhén visszatört, ívesen kiszélesedő, domború átmetszetű; hegye keresztben 

lapított, élezetlen. Éle fogazott. 

SR 35 
Igal, Kerületi-dűlő 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 50 cm, penge 60,5 cm, nyél 10,3 cm; SZ: penge 2,45-3,45 cm, nyél 0,4-1,35 cm; V: penge 0,3 cm, 

nyél 0,35-0,4 cm; M: nyél 3,3 cm; tömeg: 200 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele vékony, alig szélesedik ki, rajta egy szegecs 

deformált töredéke látható. Pengéje visszatört, ívesen kiszélesedik, majd egyenletesen ívelt, végig 

élezett, szimmetrikus átmetszetű. Éle sérült, fogazott. 

SR 36 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 21,8 cm, nyél 12,4 cm; SZ: penge 2,9 cm, nyél 1,8 cm; V: penge 0,3-0,4 cm, nyél 0,35 cm; M: nyél 

2,8 cm; tömeg: 152 g; a különálló penge 17,8 cm 

Deformált sarló két össze nem illő darabja. Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele keskeny, 

alig szélesedik ki. A szegecs lapos, négyszögletes fejű, sérült. Pengéje visszatört, enyhén domború 

átmetszetű, kiszélesedő. 

Fémkeresős által beszolgáltatott, feltehetőleg depólelet részeként került elő. 

SR 37 (ábra nélkül) 

Nagyberki, Szalacska 

5/1941.5 (MNM) 

H: 16 cm; SZ: penge 4,8 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele a végén visszahajlított, rajta közepes szegecs 

található, amelynek feje körül a nyelet leszorító lemez is megmaradt. Pengéje sérült. 

A lelőhelyen végzett kutatások során, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

DARNAY 1906, 423, 46. kép; MÜLLER 1982, 150, Kat. 625. 

SR 38 
Nagyberki, Szalacska 

5/1941.5 (MNM) 

méretek nélkül 



487 
 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, rajta apró, sérült szegeccsel. Pengéje 

közepesen visszatört, ívesen kiszélesedik majd egyenletesen előre ívelt. Hegye felé egyenletesen 

keskenyedik, végén élezetlen. 

A lelőhelyen végzett kutatások során, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 150, Kat. 626. 

SR 39 
Dunaújváros 

75.1911.231 (MNM) 

H: 17,5 cm, él 11,4 cm, nyél 3,7 cm; SZ: penge 5,65 cm, nyél 1,9 cm; V: 0,2-0,6 cm; tömeg: 73 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, keskeny, vége makkszerűen felhajlított, a 

szegecs hiányzik. Pengéje ívelten kiszélesedik, törött. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 341, Kat. 1495. 

SR 40 
Somogyvár, Resterica 

94.123.3 (RRM) 

H: 29,7 cm, penge 45,3 cm, nyél 7 cm; SZ: penge 2-2,3 cm, nyél 2,1 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,4-0,7 

cm; M: nyél 3,15 cm; tömeg: 128 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele keskeny, a szegecs körül kiszélesedik, vége felfelé 

hajlított. A szegecs T-alakú, törött, feje a nyélre hajlított. Pengéje enyhén visszatört, viszonylag keskeny, 

egyenletes szélességű, félköríves, hegyénél hiányos, domború átmetszetű. Éle sérült. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (I. szelvény 5-10 méter között, 1. ásónyom). 

SR 41 
Somogyvár, Resterica 

94.123.8 (RRM) 

H: 10,2 cm; SZ: nyél 2,8 cm; V: nyél 0,2 cm; M: nyél 2,05 cm 

Tüskés szegecselt sarló nyelének korrodált töredéke. Lapos egyenletesen szélesedik a penge felé. A 

szegecs feje oldalra kalapált. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (I. szelvény 25-30 méter között, 2. ásónyom). 

SR 42 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

92.1.6 (SCM) 

H: 28,4 cm, nyél 10 cm; SZ: penge 2,7 cm, nyél 2,35 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,5 cm; M: nyél 2,7 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele hosszú, egyenletesen szélesedik a penge felé. A 

szegecs feje szabálytalan, lapos, viszonylag nagyméretű. Pengéje közepesen visszatört, egyenletesen 

ívelten, enyhén szélesedik ki; domború átmetszetű, törött. 

A római villagazdaság feltárása során, a kovácsműhelynél került elő. 

SR 43 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.13 (LDM) 

H: 15,9 cm, nyél 4,2 cm; SZ: penge 3,4 cm, nyél 1,7 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,3 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, törött, rajta négyszögletes szöglyukkal. Nyaka 

élezett, vastag; pengéje közepesen visszatört, sarkosan szélesedik ki, törött. A már korábban, 

szegecseléssel javított résznél tört el újra; fogazásnak nincs nyoma. 

Római falusias telep bolygatása során került elő. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 15, 3. ábra 12, 5. ábra 1. 

SR 44 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.14 (LDM) 

H: 22,3 cm, nyél 7,2 cm; SZ: penge 4,1 cm, nyél 1,75 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,6 cm; M: nyél 1,55 

cm 
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Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele keskeny, enyhén szélesedik a penge felé, rajta 

négyszögletes átmetszetű szög csonkja. Nyaka rövid szakaszon élezetlen, vastag; pengéje közepesen 

visszatört, sarkosan szélesedik ki, törött. Fogazásnak nincs nyoma. Jobbkezes. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 14, 3. ábra 11, 4. ábra 14. 

SR 45 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.18 (LDM) 

H: 30,9 cm, nyél 5,2 cm; SZ: penge 4 cm, nyél 1,75 cm; V: penge 0,4-0,5 cm, nyél 0,7 cm; M: nyél 2,7 

cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége felfelé hajlított, rajta négyszögletes 

átmetszetű szegecs csonkja. Nyaka élezett, pengéje enyhén visszatört, ívesen kiszélesedik törött. 

Pengéje többször eltörhetett, de átfedéssel újra összekovácsolták. Fogazásnak nincs nyoma. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 10, 3. ábra 7, 4. ábra 10. 

SR 46 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.22 (LDM) 

H: 15,1 cm, nyél 4,9 cm; SZ: penge 2,7 cm, nyél 2 cm; V: penge 0,25-0,4 cm, nyél 0,4 cm 

Tüskés szegecselt nyelű példány csekély töredéke. Nyele törött, rajta négyszögletes szöglyukkal. Nyaka 

élezett, pengéje enyhén visszatört, ívelten kiszélesedik, csak csonkban maradt meg. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 18, 2. ábra 5, 5. ábra 4. 

SR 47 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.34 (LDM) 

H: 11,1 cm; SZ: penge 2,7 cm, nyél 1 cm; V: penge 0,25-0,5 cm 

Tüskés szegecselt nyelű sarló csekély töredéke. Nyele rövid csonkban maradt meg. Nyaka élezett, penge 

enyhén visszatört, szintén törött. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 17, 2. ábra 4, 5. ábra 3. 

SR 48 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.40 (LDM)170 

H: 39,8 (59,6) cm, élezetlen rész 6,5 cm; SZ: penge 4,55 cm; V: penge 0,4 cm; tömeg: 226 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele, a szegecs körüli részt leszámítva hiányzik. Pengéje 

enyhén visszatört, ívesen kiszélesedik, hegyénél élezetlen, keresztben lapított, domború átmetszetű, 

középen bordaszerűen megvastagodik. Éle sérült, foltokban fogazott, jobbkezes. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 6, 3. ábra 3, 4. ábra 6. 

SR 49 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.44 (LDM) 

H: 12,9 cm, nyél 3,5 cm; SZ: penge 1,9 cm, nyél 1,1 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,35 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele keskeny, rövid, törött; rajta négyszögletes 

szöglyukkal. Nyaka vastag, rövid részen élezetlen, hozzá a kiszélesedő, domború átmetszetű penge rövid 

csonkja kapcsolódik. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 16, 2. ábra 3, 5. ábra 2. 

SR 50 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

                                                           
170 Müller Róbert a vonatkozó munkájában 55.211.54-es leltári számmal közölte, de utalt arra, hogy ezen a 
számon két tárgy szerepel. A másik darab a leltárkönyvben kaszapengeként leírt, valójában hasonló típusú 
példányhoz tartozó sarló penge. Az eredeti fotó és a méretek alapján mindkettő az 1951-ben begyűjtött 
szerszámok közzé tartozott. Mivel az 55.211.40-es sarló hiányzott Müller R. helyesen ezzel a példánnyal 
azonosította. 
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1955.211.45 (LDM) 

H: 32 (27,4) cm, nyél 4 cm; SZ: penge 3,8 cm, nyél 1,5 cm; V: penge 0,25-0,45 cm, nyél 0,35 cm; 

tömeg: 77 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége törött, rajta felülről átütött szöglyukkal. 

Pengéje közepesen visszatört, sarkosan, alig ívelten szélesedik ki, egyenletesen ívelt, törött. Éle sérült, 

fogazás nem látszik rajta. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 8, 3. ábra 5, 4. ábra 8. 

SR 51 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.47 (LDM) 

H: 39,8 (44,7) cm, nyél 8,4 (9,7) cm; SZ: penge 4 cm, nyél 1,7 cm; V: penge 0,4 cm; M: nyél 1,9 cm; 

tömeg: 181 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele karcsú, rajta derékszögben oldalra kalapált, 

négyszögletes átmetszetű szegeccsel. Nyaka elkeskenyedő, ívelten visszatört, végig élezett. Pengéje 

sarkosan kiszélesedő, domború átmetszetű, közepén bordaszerűen megvastagodik. Éle fogazott, 

jobbkezes. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 7, 3. ábra 4, 4. ábra 7. 

SR 52 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.48 (LDM) 

H: 30 (25,4) cm, nyél 8,2 cm; SZ: penge 3,55 cm, nyél 1,9 cm; V: penge 0,3-0,55 cm, nyél 0,55 cm; 

tömeg: 134 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele hosszú, a szegecs körül ívesen kiszélesedik, a 

négyszögletes átmetszetű szegecs csonkja maradt meg. Nyaka enyhén hátratört, végig élezett; a penge 

ívesen szélesedik ki, domború átmetszetű, jobbkezes. Talán másodlagosan késként használták. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 11, 3. ábra 8, 4. ábra 11. 

SR 53 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.49 (LDM) 

H: 34 (46,7) cm, nyél 6,5 cm, élezetlen rész 4,5 cm; SZ: penge 2,9 cm, nyél 2,25 cm; V: penge 0,3 cm, 

nyél 0,3 cm; M: nyél 2,8 cm; tömeg: 95 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele egyenletesen hegyesedik a penge felé, a szegecs 

deformált. Pengéje erősen visszatört, végig élezett, ívesen szélesedik ki. Fogazás nem látszik rajta, 

metszete alapján jobbkezes. Hegye sérült élezetlen, keresztben lapított lehetett. 

MÜLLER 1994, 180sk, Kat. 5, 3. ábra 2, 4. ábra 5. 

SR 54 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.50 (LDM) 

H: 40,3 (47,2) cm, nyél 6 (5,6) cm, élezetlen rész 8 cm; SZ: penge 3,15 (3,2) cm, nyél 1,1 cm; V: penge 

0,25-0,3 cm, nyél 0,5 cm; tömeg: 135 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele törött, négyszögletes átmetszetű, a szegecs hiányzik. 

Nyaka vastag, rövid szakaszon élezetlen, sarkosan szélesedik ki. Pengéje javított, egyenletesen ívelt, 

hegyénél élezetlen, keresztben lapított; domború átmetszetű, jobbkezes. Éle sérült. 

MÜLLER 1994, 180, Kat. 3, 3. ábra 1, 4. ábra 3. 

SR 55 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.51 (LDM) 

H: 33 cm, nyél 7 (7,2) cm; SZ: penge 3,6 cm, nyél 1,5 cm; V: penge 0,2-0,4 cm, nyél 0,5 cm; tömeg: 

134 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele keskeny, rajta a négyszögletes átmetszetű szegecs 

csonkja maradt meg. Nyaka élezett, közepesen visszatört; pengéje ívesen szélesedik ki, törött, domború 

átmetszetű, jobbkezes. Éle töredezett, fogazott. 
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MÜLLER 1994, 181, Kat. 9, 3. ábra 6, 4. ábra 9. 

SR 56 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.52 (LDM) 

H: 26,1 cm, nyél 4,4 cm; SZ: penge 5,1 cm, nyél 1,2 cm; V: penge 0,3-0,5 cm, nyél 0,4 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, keskeny, rajta négyszögletes átmetszetű 

szegecs csonkja. Nyaka vastag, rövid szakaszon élezetlen, közepesen visszatört, pengéje sarkosan 

szélesedik ki, törött. Foka helyenként peremszerűen kiemelkedik. Fogazásnak nincs nyoma. Jobbkezes. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 12, 3. ábra 9, 4. ábra 12. 

SR 57 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.53 (LDM) 

H: 22,7 (23,3) cm, nyél 6,5 cm; SZ: penge 4,2 cm, nyél 2,25 cm; V: penge 0,35-0,55 cm, nyél 0,4 cm; 

M: nyél 3,3 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, háromszögletes, rajta négyszögletes átmetszetű 

szegeccsel. Nyaka vastag, élezett, közepesen visszatört, pengéje sarkosan szélesedik ki, törött. 

Fogazásnak nincs nyoma. Jobbkezes. Felső felületen vésővel beütött vonalkázás látszik. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 13, 3. ábra 10, 4. ábra 13. 

SR 58 
Hajmáskér, Seghegy 

55.227.13 (LDM) 

H: 38,8 (38,4) cm, nyél 9,8 (9,7) cm; SZ: penge 4,7 cm, nyél 1,9 cm; V: penge 0,2 cm, nyél 0,45 cm; 

M: nyél 2,5 cm; tömeg: 185 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele vékony, a négyszögletes átmetszetű, ék alakú; a 

szegecs T alakú fejét mindkét oldalon rákalapálták a nyélre. Nyaka enyhén visszatört, élezett; pengéje 

ívesen szélesedik ki, deformált, törött. Éle fogazott lehetett. 

Római villagazdaság bolygatása során szórványként került elő. 

MÜLLER 1982, 87, Kat. 267; HENNING 1987, 127, Kat. 200. 

SR 59 
Hajmáskér, Seghegy 

55.227.15 (LDM) 

H: 29,6 (29,5) cm, nyél 5,2 (5) cm; SZ: penge 4,1 (4,2) cm, nyél 1,75 cm; V: penge 0,485 cm, nyél 0,6 

cm; M: nyél 3,3 (2,6) cm; tömeg: 173 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, a négyszögletes átmetszetű szegecs körül 

ívesen, enyhén kiszélesedik. Nyaka enyhén visszatört, egy szakaszon élezetlen; a fokánál farkasfog 

alakú bevágásokkal díszített. Pengéje ívesen szélesedik ki, törött. Éle szépen fogazott. 

MÜLLER 1982, 88, Kat. 268; HENNING 1987, 127, Kat. 200. 

SR 60 
Hajmáskér, Seghegy 

55.227.16 (LDM) 

H: 35,8 (35,9) cm, nyél 9 cm; SZ: penge 3,65 (3,7) cm, nyél 1,8 cm; V: penge 0,35 cm, nyél 0,45 cm; 

M: nyél 2,9 cm; tömeg: 167 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele vékony, a négyszögletes átmetszetű, ék alakú; a 

szegecs T alakú fejét mindkét oldalon rákalapálták a nyélre. Nyaka enyhén visszatört, élezett; a penge 

sarkosan szélesedik ki, a fok mentén a kezdeti részen erős bordával, törött. Éle fogazott. 

MÜLLER 1982, 88, Kat. 269; HENNING 1987, 127, Kat. 200. 

SR 61 
Hajmáskér, Seghegy 

55.227.17 (LDM) 

H: 28,9 (28,7) cm, nyél 4,1 (3,8) cm; SZ: penge 4,75 (4,9) cm, nyél 1,65 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,4 

cm; tömeg: 91 g 
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Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele vékony, a négyszögletes átmetszetű, ék alakú; rövid. 

A négyszögletes átmetszetű szegecs csonkja maradt meg. Nyaka enyhén visszatört, élezett; a penge 

ívesen szélesedik ki, hegye előtt törött. Az él fogazásának nincs nyoma. 

MÜLLER 1982, 88, Kat. 271; HENNING 1987, 127, Kat. 200. 

SR 62 
Hajmáskér, Seghegy 

55.227.29 (LDM) 

H: 36,4 (36,1) cm, nyél 6,2 cm; SZ: penge 3,6 cm, nyél 2,2 cm; V: 0,4 cm, nyél 0,6 cm; M: nyél 2,9 cm; 

tömeg: 183 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele vékony, négyszögletes átmetszetű, ék alakú; rövid. 

Nyaka enyhén visszatört, élezett; a penge ívesen szélesedik ki, hegye előtt törött. Az él fogazásának 

nincs nyoma. 

MÜLLER 1982, 88, Kat. 270; HENNING 1987, 127, Kat. 200. 

SR 63 
Hajmáskér, Seghegy 

55.227.32 (LDM) 

H: 43,1 cm, élezetlen rész 8,3 (8,5) cm, nyél 7,4 (7,3) cm; SZ: penge 3,6 (3,7) cm, nyél 2,15 cm; V: 

penge 0,525 cm, nyél 0,755 cm; M: nyél 2,2 cm; tömeg: 305 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele vékony, a négyszögletes átmetszetű, hegyes, 

háromszög alakú. A szegecs görbült. Nyaka enyhén visszatört, élezett; a penge sarkosan szélesedik ki. 

A foknál enyhe peremmel a kezdeti szakaszon. Hegyénél élezetlen, lapított. Nem fogazott. 

MÜLLER 1982, 87, Kat. 266; HENNING 1987, 127, Kat. 200. 

SR 64 
Visegrád, Gizellamajor 

leltári szám nélküli (MKM) 

H: 40,6 cm, élezetlen rész 6,2 cm, nyél 9,3 cm; SZ: penge 3,35 cm, nyél 2,6 cm; V: penge 0,3-0,4 cm; 

nyél 0,6 cm; M: nyél 3,15 cm; tömeg: 171 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele sérült, egyenletesen szélesedik a penge felé. A T-

alakú szegecs feje hiányos. Pengéje enyhén visszatört, előbb erősen megtörve, majd egyenletesen ívelt. 

Hegyénél sérült, keresztben lapított, élezetlen szakasszal. Domború átmetszetű, éle fogazott. 

A késő római tábor kutatása során került elő. 

SR 65 
Dombóvár Gunarasi-berek 

80.628.11 (WMM) 

H: 18,4 cm, nyél 3,8 cm; SZ: 4,5 cm; V: penge 0,3 cm; M: nyél 2,6 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű sarló nyelének és a penge rövid szakaszának töredéke. A szegecs a 

lyukban megmaradt, nyele rövid, vége derékszögben felfelé hajlított. Pengéje csak enyhén visszatört, 

erősen, ívelten szélesedik ki, törött és hiányos. 

Római falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1982, 78, 4. kép 4. 

SR 66 
Rábapordány 

2005.2.32 (XJM) 

H: 31,3 cm, penge 28 cm, nyél 8,4 cm; SZ: penge 2,8-3,95 cm, nyél 2,15 cm; V: penge 0,35-0,4 cm, 

nyél 0,45-0,6 cm; M: nyél 2,2 cm; tömeg: 141 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a szegecs körül ívesen 

kiszélesedik. A szegecs feje sérült, T-alakú lehetett. Pengéje visszatört, ívesen kiszélesedik, foka kissé 

megtört, majd egyenletesen ívelt, törött; domború átmetszetű. Éle sérült, talán fogazott. 

A település közelében, pontosabban nem meghatározható kontextusból származó depólelet részeként 

került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 52, 5. tábla 1. 
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SR 67 
Őcsény, Szigeth-puszta 

R.1.936.4 (WMM) 

H: 30,8 cm, nyél 4,1 cm; SZ: penge 3,3-5 (5,4) cm, nyél 1,4 cm; V: penge 0,2-0,75 cm, nyél 0,6 cm; 

tömeg: 145 g 

Tüskés, szegecselt nyélfelerősítésű példány töredéke. Nyele rövid, rajta négyszögletes szöglyuk, 

amelyben a behajlított, deformált szög is megmaradt. Pengéje enyhén visszatört, ívesen szélesedik ki, 

majd a hegy felé egyenletesen tart, törött. Éle sérült. 

Ismert római kori lelőhelyről kerültek elő, de pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

MÜLLER 1982, 291, Kat. 1273. 

SR 68 
Őcsény, Szigeth-puszta 

R.1.936.6 (WMM)171 

H: 36,1 cm, nyél 4,3 cm; SZ: penge 4,5 cm; V: penge 0,2-0,4 cm; tömeg: 148 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány töredéke. Nyele rövid, vége felfelé hajlított; a szegecs 

hiányzik, enyhén kiszélesedik a penge felé. Nyaka enyhén visszatört, végig élezett. Pengéje ívesen 

szélesedik ki, viszonylag széles, töredékes, kissé domború átmetszetű, deformált. Éle sérült. 

MÜLLER 1982, 291, Kat. 1274. 

SR 69 
Őcsény, Szigeth-puszta 

R.1.936.7 (WMM) 

H: 32,5 cm, nyél 4,2 cm; SZ: penge 4,7 cm; V: penge 0,2-0,4 cm; tömeg: 149 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány töredéke. Nyele rövid, vége felfelé hajlított; a szegecs 

hiányzik, enyhén kiszélesedik a penge felé. Nyaka enyhén visszatört, végig élezett. Pengéje ívesen 

szélesedik ki, viszonylag széles, töredékes, kissé domború átmetszetű, deformált. Éle sérült, fogazott. 

MÜLLER 1982, 291, Kat. 1275. 

SR 70 
Őcsény, Szigeth-puszta 

R.1.936.10 (WMM) 

H: 31,8 cm, nyél 4 cm; SZ: penge 3,3-4,1 cm, nyél 2,1 cm; V: penge 0,2-0,6 cm, nyél 0,45 cm; tömeg: 

110 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány töredéke. Nyele rövid, vége felfelé hajlított; a szegecs 

hiányzik, körülötte ívesen kiszélesedik. Nyaka enyhén visszatört, végig élezett. Pengéje ívesen 

szélesedik ki, viszonylag széles, töredékes, kissé domború átmetszetű. Éle sérült. 

MÜLLER 1982, 291, Kat. 1278. 

SR 71 
Őcsény, Szigeth-puszta 

R.1.936.9 (WMM) 

H: 41,2 cm, élezetlen rész 10 cm; SZ: penge 4,2 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, egyenletesen szélesedik a penge felé, vége 

fölfelé derékszögben hajlított; rajta négyszögletes szöglyukkal. Pengéje enyhén visszatört, ívesen, 

jelentősen szélesedik ki, innen egyenletesen ívelt. Hegye élezetlen, keresztben lapított. 

MÜLLER 1982, 291, Kat. 1277. 

SR 72 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 21,7 cm, nyél 7,5 cm; SZ: penge 5,1 cm 

                                                           
171 Ezt a tárgyat Müller R. csak fotóról ismerte, de mára előkerült, és a képek alapján azonosítható volt az általa 
közölt példánnyal. 



493 
 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, a szegecs körül 

kiszélesedik. Pengéje tompaszögben visszatört, ívesen kiszélesedik, nyaka egy szakaszon élezetlen. 

Fokánál sarkos kialakítású, törött. 

A római település feltárása során került elő (O/6. 3. ásónyom). 

MÜLLER 1982, 198, Kat. 850. 

SR 73 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 25,6 cm, nyél 6,6 cm; SZ: penge 3,7 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, a szegecs körül 

kiszélesedik. Pengéje tompaszögben visszatört, ívesen kiszélesedik, törött. 

A római település feltárása során került elő (190/840. 4. ásónyom). 

MÜLLER 1982, 198, Kat. 851. 

SR 74 
Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 22,8 cm, nyél 8,1 cm; SZ: penge 3,7 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, a szegecs körül 

kiszélesedik. Pengéje tompaszögben visszatört, ívesen kiszélesedik, törött. 

A római település feltárása során került elő (235/825. 4. ásónyom). 

MÜLLER 1982, 198, Kat. 852. 

SR 75 
Tác, Fövenypuszta 

77.145.1 (SZIKM) 

H: 25,2 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele hiányos, csak a szegecs négyszögletes lyuka és a 

körülötte lévő rész maradt meg. Pengéje közepesen visszatört, ívesen, enyhén kiszélesedik, 

szimmetrikus átmetszetű. Éle sérült, a penge felső szakasza hiányzik. 

A római település feltárása során került elő (220/845, 4. réteg, 332-305). 

FITZ/BÁNKI 1980, 181, Abb. 13, Taf. III, 175. 

SR 76 
Lovasberény 

38/1904.2 (MNM) 

H: 46,8 cm, él 36,8 cm; SZ: penge 3,2 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele deformált, a penge felé egyenletesen szélesedik, rajta 

lapos, sérült fejű szegeccsel. Pengéje tompaszögben visszatört, ívesen kiszélesedik. Majd hosszan, 

enyhén, hegyénél erősebben ívelt. Éle fogazott. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 351, Kat. 1546. 

SR 77 
Pécs 

2513 (JPM) 

H: 40,1 cm, él 34 cm; SZ: penge 5,3 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége derékszögben felfelé görbített, a penge 

felé kiszélesedő, rajta négyszögletes átmetszetű szegeccsel. Nyaka enyhén visszatört, végig élezett, 

ívesen kiszélesedik, majd egyenletesen ívelt a hegyig. Hegye hiányzik. 

Beszolgáltatás révén került a múzeumba. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 362, Kat. 1600. 

SR 78 (ábra nélkül) 

Pécs 

2513 (JPM) 
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H: 36,1 cm, penge 27,5 cm; SZ: penge 5,5 cm 

A nyéltüske rövid, vége felgörbített, a penge felé kiszélesedő, rajta négyszögletes átmetszetű szegeccsel. 

Az enyhén visszatört nyak végig élezett, ívesen kiszélesedik, majd egyenletesen ívelt a hegyig. Hegye 

hiányzik. 

Beszolgáltatás révén került a múzeumba. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 362, Kat. 1601. 

SR 79 
Pécs 

2513 (JPM) 

H: 38,4 cm, penge 32 cm; SZ: penge 5,2 cm 

Nyele rövid, vége derékszögben felfelé görbített, a penge felé kiszélesedő, rajta négyszögletes 

átmetszetű szegeccsel. Nyaka enyhén visszatört, végig élezett, ívesen kiszélesedik, majd egyenletesen 

ívelt a hegyig. Hegye hiányzik. 

Beszolgáltatás révén került a múzeumba. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 362, Kat. 1602. 

SR 80 
Baracs, Boldog-dűlő 

1.59366.323.23 (MNM NÖK) 

H: 16,3 cm, nyél 4,9 cm; SZ: penge 3,05 cm, nyél 1,8 cm; V: penge 0,5 cm; tömeg: 55 g 

Korrodált, tüskés szegecselt nyélfelerősítésű sarló nyelének és a penge rövid, íves szakaszának töredéke. 

Pengéje enyhén visszatört, enyhén kiszélesedik, sérült. 

Római falusias település feltárása során, a telep egyik gödrének betöltéséből került elő. 

SR 81 
Komló, Mecsekfalui út 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 27,3 cm; SZ: penge 3 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele egészen rövid, a szegecs is csak csonkban maradt 

meg. Pengéje nyak nélkül, alig visszatörten csatlakozik hozzá, ívesen kiszélesedik, egyenletesen ívelt, 

széles, hegyénél rövid szakaszon élezetlen, keresztben lapított. Éle hiányos. 

Római villagazdaság feltárása során, az egyik épületen kívüli, leomlott tegula törmelék alól került elő. 

KATONA GYŐR 1994, 75, Kat. 32, 6. kép, III. tábla 3. 

SR 82 (ábra nélkül) 

Páty, Malom-dűlő  

leltári szám nélküli (FM) 

méret nélkül 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele egyenletesen szélesedik a penge felé, rajta 

négyszögletes átmetszetű szegecs töredéke figyelhető meg. Pengéje enyhén visszatört, egyenletesen 

ívelten kiszélesedik, majd a hegye felé keskenyedik. Hegyénél talán élezetlen. 

Római falusias település feltárása során került elő (E/1 szelvény). 

OTTOMÁNYI 2007, 206, 152. kép 1. 

SR 83 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli172 

H: kb. 41 cm; SZ: penge 4,4 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, a szegecs körül ívesen kiszélesedik, maga a 

szegecs nem látszik. Pengéje tompaszögben visszatört, ívesen kiszélesedik, majd a hegy felé 

keskenyedik, de a hegye hiányzik. 

A római tábor feltárása során került elő. 

                                                           
172 Csak a publikációból ismerem, ezért a méretek és a leírás egyaránt hozzávetőleges. Visy Zs. kaszaként mutatta 
be, de egyértelmű, hogy egy sarlóról van szó. 
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VISY 2010a, 19, 23. kép felül. 

SR 84 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli173 

H: 27,5 cm; SZ: penge 5,5 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány (?). Nyele rövid, töredékes. Pengéje tompaszögben 

visszatört, ívesen kiszélesedik, majd a hegy felé keskenyedik, törött. 

A római tábor feltárása során került elő. 

SZABÓ 2011, 41, Kat. 23. 

SR 85 
Eisenstadt, Gölbesäcker 

181 vagy 4181 (LMB)174 

H: 23 (33,1) cm; SZ: penge 4 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű, erősen töredékes példány. Nyele rövid. Nyaka élezett, ívesen 

kiszélesedő, majd enyhe ívben előre hajló. A hegye előtt törött. 

Római villagazdaság feltárása során, a 26. helyiségből került elő. 

KUBITSCHEK 1926, 36, 4. tábla 4. kép 181; B. THOMAS 1964, 148, CIV. tábla 4; MÜLLER 1982, 69sk, 

Kat. 198; POHANKA 1986, 357, Kat. 109, Taf. 29. 

SR 86 (ábra nélkül) 

Eisenstadt, Gölbesäcker 

182 (LMB) 

H: 20 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid. Nyaka élezett, kiszélesedő, majd erős ívben 

előre hajló. A hegye előtt törött. 

Római villagazdaság feltárása során, a 26. helyiségből került elő. 

KUBITSCHEK 1926, 36, 4. tábla 4. kép 182; B. THOMAS 1964, 148, CIV. tábla 6; MÜLLER 1982, 70, Kat. 

199. 

SR 87 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg  

leltári szám nélküli (MC) 

H: 38,4 cm; SZ: penge 3,2 cm; H: 28,4 cm, penge 23,6 cm, nyél 4,8 cm; SZ: penge 2,4 cm175 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele négyszögletes átmetszetű. Pengéje visszatört, ívesen 

kiszélesedik, nagy ívben előregörbül. Felső része a nyél irányával tompaszöget zár be. 

A legiotábor kutatása során került elő. Elveszett, csak az eredeti publikáció alapján ismert. 

GROLLER 1903, 107sk, Abb. 49/8; MÜLLER 1982, 166, Kat. 706; POHANKA 1986, 357, Kat. 107. 

SR 88 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 50,4 cm; SZ: penge 4 cm; H: 35,4 cm, penge 29,8 cm, nyél 5,6 cm; SZ: penge 3,2 cm176 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele négyszögletes átmetszetű. Pengéje visszatört, ívesen 

kiszélesedik, nagy ívben előregörbül. Felső része a nyél irányára merőleges. 

GROLLER 1903, 107sk, Abb. 49/8; MÜLLER 1982, 166, Kat. 705; POHANKA 1986, 357, Kat. 108. 

SR 89 

                                                           
173 Csak a publikációból ismerem. A leírás alapján nyéltüskés példány, de a penge szélessége és a tárgy 
töredékessége alapján valószínűbb, hogy a tüskés-szegecselt nyelű típusba tartozik. A közzétett fénykép alapján 
ezt egyértelműen nem lehet eldönteni. 
174 R. Pohanka 4181-es leltári számmal és némileg eltérő adatokkal mutatja be, de az eredeti publikáció és a 
lelőhely adatai alapján ugyanarról a példányról lehet szó. 
175 A két újabb publikációban eltérő méretekkel szerepel. 
176 A két újabb publikációban eltérő méretekkel szerepel. 



496 
 

Petronell 

20525 (MC) 

H: 27,8 cm; SZ: penge 4,7 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége derékszögben felfelé hajlított, rajta a 

szegecs és a fa nyél vasalásának jelentős maradványai láthatóak. Pengéje enyhén visszatört, ívesen 

erősen kiszélesedik, majd egyenletesen ívelt, törött. 

Carnuntum polgárvárosának kutatása során, a 4. épület 1. helyiségéből került elő. 

GROLLER 1907, 41, Abb. 21; MÜLLER 1982, 165sk, Kat. 704; POHANKA 1986, 357, Nr. 106, Taf. 28. 

SR 90 
Wöllersdorf 

120 (SMWN) 

H: penge 57,9 cm; SZ: penge 5,3 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége derékszögben felfelé hajlított, rajta a 

szegecs és a fa nyél íves, lemez vasalásának jelentős maradványai láthatóak. Pengéje enyhén visszatört, 

előbb erősen, foknál sarkosan kiszélesedik, majd egyenletesen ívelt. Hegye megtört. 

A település közelében talált depólelet részeként került elő.177 

RLÖ XIX, 1949, 182; POHANKA 1986, 356, Nr. 103, Taf. 27. 

SR 91 
Wöllersdorf 

121 (SMWN) 

H: penge 58,3 cm; SZ: penge 5,4 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége derékszögben felfelé hajlított, rajta a 

szegecs és a fa nyél vasalásának jelentős maradványai láthatóak. Pengéje enyhén visszatört, előbb erősen 

kiszélesedik, majd egyenletesen ívelt a hegyéig. 

RLÖ XIX, 1949, 182; POHANKA 1986, 356, Nr. 104, Taf. 27. 

SR 92 
Wöllersdorf 

119 (SMWN) 

H: penge 63,4 cm; SZ: penge 3,8 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége derékszögben felfelé hajlított, rajta a 

szegecs és a fa nyél vasalásának jelentős maradványa látható. Pengéje enyhén visszatört, előbb erősen 

kiszélesedik, majd egyenletesen ívelt a hegyéig. 

RLÖ XIX, 1949, 182; POHANKA 1986, 357, Nr. 105, Taf. 28. 

SR 93 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: penge 75,4 cm; SZ: penge 2,8 cm; tömeg: 221 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, a penge felé egyenletesen szélesedik, rajta T-

alakú szegeccsel, amelynek feje sérült. Pengéje tompaszögben visszatört, egyenletesen ívelt, domború 

átmetszetű. Hegyénél élezetlen, keresztben lapított. Két darabra törött. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő.178 

POLLAK 2006, 28, Taf. 59/54, Abb. 36. 

SR 94 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: penge 73,7 cm; SZ: penge 4,4 cm; tömeg 243 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, a penge felé egyenletesen szélesedik, rajta 

sérült fejű szegeccsel. Nyaka tompaszögben visszatört, élezett; pengéje egyenletesen ívelt, domború 

átmetszetű. Hegyénél élezetlen, keresztben lapított. 

                                                           
177 Az előkerülés körülményei a következő két példány esetében ugyanezek. 
178 Az azonos lelőhelyről származó további sarlók esetében az előkerülés körülményei megegyeznek. 
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POLLAK 2006, 28, Taf. 60/55, Abb. 36. 

SR 95 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: penge 66 cm; SZ: penge 3,5 cm; tömeg: 190 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, a penge felé egyenletesen szélesedik, rajta 

sérült fejű szegeccsel. Nyaka tompaszögben visszatört, élezett; pengéje egyenletesen ívelt, domború 

átmetszetű. Hegyénél élezetlen, keresztben lapított. Éle töredezett. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 61/56. 

SR 96 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: penge 49,5 cm; SZ: penge 3,8 cm; tömeg: 171 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, a penge felé egyenletesen szélesedik, rajta 

szegeccsel, amelynek fejéhez a fa nyél vasalására szolgáló lemez töredéke kapcsolódik. Nyaka 

tompaszögben visszatört, élezett; pengéje egyenletesen ívelt, domború átmetszetű, törött. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 59/57, Abb. 36. 

SR 97 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 30,5 cm; SZ: penge 3,6 cm; tömeg: 107 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, a penge felé egyenletesen szélesedik, rajta T-

alakú szegeccsel, amelynek feje sérült. Pengéje enyhén visszatört, ívelten kiszélesedik, domború 

átmetszetű, törött. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 60/58. 

SR 98 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 37,8 cm; SZ: penge 4,2 cm; tömeg: 173 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége kampószerűen visszahajlított, a penge 

felé egyenletesen szélesedik, rajta T-alakú szegeccsel, amelynek feje sérült. Pengéje enyhén visszatört, 

ívelten kiszélesedik, domború átmetszetű, törött. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 61/59. 

SR 99 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 21,9 cm; SZ: penge 2,7 cm; tömeg: 72 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele a végén enyhén felfelé hajlik, a T-alakú szegecs körül 

szögletesen kiszélesedik, amelyet ívesen a fa nyélre kalapáltak. Pengéje enyhén visszatört, végig élezett, 

ívelten kiszélesedő, törött. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 62/61. 

SR 100 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 24,7 cm; SZ: penge 3,4 cm; tömeg: 92 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele viszonylag hosszú, a T-alakú szegecs körül 

szögletesen kiszélesedik, amelyet ívesen a fa nyélre kalapáltak. Pengéje enyhén visszatört, végig élezett, 

ívelten kiszélesedő, törött. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 62/62. 

SR 101 
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Vinkovci 

2033 (ZAM) 

H: 42,1 cm, él 27,1 cm, nyél 12,6 cm; SZ: penge 3,6 cm; M: nyél 2,3 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele hosszú, négyszögletes átmetszetű, a rajta lévő szög 

fejéhez tapadva a fa nyél vasalására szolgáló lemez maradt meg. Pengéje visszatört, előbb erősen görbül, 

majd enyhén ívelt, törött. Éle fogazott. Egy lemezzel javították a pengét. 

A római település helyén végzett kutatások során, pontosan nem meghatározható kontextusból került 

elő. 

MÜLLER 1982, 383sk, Kat. 1696. 

SR 102 
Vukovar 

leltári szám nélküli (ZAM) 

H: 43,3 cm, penge 38,7 cm; SZ: penge 3,6 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, négyszögletes átmetszetű, vége többszörösen 

visszahajlított; a rajta lévő szög fejéhez tapadva a fa nyél vasalására szolgáló lemezzel. Pengéje 

visszatört, egyenletesen ívelt, a nyaknál élezetlen, hegye élezetlen, keresztben lapított. 

A római lelőhely kutatása során került elő, de bizonytalan, hogy a táborból vagy a vicus területéről. 

MÜLLER 1982, 384, Kat. 1700. 

SR 103 
ismeretlen lelőhely 

64.17.4 (SCM)179 

H: 39,4 cm, nyél 4,8 cm; SZ: penge 5,45 cm, nyél 1,85 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 0,55 cm; M: nyél 

2,1 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége felfelé hajlított, a szegecs körül ívesen 

kiszélesedik. Pengéje visszatört, egyenletesen ívelt, erősen kiszélesedő, hegye előtt törött; domború 

átmetszetű. Éle fogazott. Nyakán bevágott rovátkolással. 

MÜLLER 1982, 399, Kat. 1845. 

SR 104 
ismeretlen lelőhely 

55.275.75 (LDM) 

H: 31 cm, nyél 9,1 cm; SZ: penge 2,6-2,85 cm, nyél 2 cm; V: penge 0,4 cm, nyél 0,45 cm; M: nyél 2,6 

cm; tömeg: 99 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele hosszú, a négyszögletes átmetszetű szegecs körül 

ívesen kiszélesedik. A szegecs négyszögletes átmetszetű, lapos feje deformált. Nyaka enyhén visszatört, 

élezett. Pengéje sarkosan, enyhén szélesedik ki, törött. Éle sérült, fogazásnak nincs nyoma. 

SR 105 
ismeretlen lelőhely 

55.275.430 (LDM) 

H: 47,6 (47,8) cm, élezetlen rész 7,6 cm, nyél 7,6 cm; SZ: penge 3 cm, nyél 1,65 cm; V: penge 0,3 cm, 

nyél 0,4 cm; M: nyél 2,9 cm; tömeg: 231 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele keskeny, kissé deformált, a szegecs körül ívesen 

kiszélesedik. A szegecs tölcséresen kiszélesedő, négyzetes fejjel. Nyaka egy szakaszon élezetlen. 

Pengéje egyenletesen ívelt, kissé domború átmetszetű, hegyénél élezetlen. Éle fogazott. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1848. 

SR 106 
ismeretlen lelőhely 

55.275.511 (LDM) 

H: 49,4 cm, élezetlen rész 5,9 cm, nyél 7,4 cm; SZ: penge 3,6 cm, nyél 2,35 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 

0,55 cm; tömeg: 274 g 

                                                           
179 Az állandó kiállításban elhelyezett tárgy az installáció miatt csak korlátozottan volt dokumentálható. 
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Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele enyhén kiszélesedik, a szegecs hiányzik. Pengéje 

enyhén visszatört, enyhén sarkosan szélesedik ki. Hegyénél rövid szakaszon élezetlen. Fogazásnak nem 

maradt nyoma. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1849. 

SR 107 
ismeretlen lelőhely 

55.275.512 (LDM) 

H: 34,6 cm, nyél 4,3 cm; SZ: penge 3,1 cm, nyél 2,1 cm; V: penge 0,4 cm, nyél 0,55 cm; tömeg: 166 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, a szeg körül ívesen kiszélesedik; a szegecs feje 

oldalra kalapált. Pengéje enyhén visszatört, nyaka élezett, ívesen szélesedik ki. Hegye hiányzik. Éle 

fogazott. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1850. 

SR 108 
ismeretlen lelőhely 

55.351.1 (LDM) 

H: 47 cm, nyél 9,2 cm; SZ: penge 3,4 cm, nyél 1,9-2,3 cm; V: penge 0,35-0,4 cm, nyél 0,5 cm; M: nyél 

2,65 cm; tömeg: 222 g 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele egyenletesen szélesedik a penge felé, a T alakú 

szegecs rá volt hajlítva a fa nyélre. Pengéje enyhén visszatört, ívesen szélesedik ki, hegyénél élezetlen, 

keresztben lapított. Éle sérült, fogak nem látszanak rajta. 

SR 109 
ismeretlen lelőhely 

57.83.55 (WMM) 

H: 25,4 cm, nyél 4 cm; SZ: penge 4 cm, nyél 1,4 cm; V: penge 0,3-0,75 cm, nyél 0,6 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány töredéke. Nyele rövid, rajta négyszögletes szöglyuk, vége 

derékszögben felfelé hajlított. Pengéje enyhén visszatört, ívesen szélesedik ki, majd a hegye felé 

egyenletesen tart, törött. Éle sérült. 

Vásárlás útján, a Zavaros-gyűjteményből került a múzeumba. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1853. 

SR 110 
ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (LDM) 

H: 46,8 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele a penge felé egyenletesen szélesedik, rajta T-alakú 

szegeccsel, amelynek végeit ráhajlították a nyélre. Pengéje enyhén visszatört, ívelten kiszélesedik, majd 

egyenletesen ívelten keskenyedik a hegyéig. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1851. 

SR 111 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (LDM) 

H: 30,9 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1852. 

SR 112 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (BM)180 

H: 49,5 cm 

                                                           
180 Müller R. 64.942.1-es leltári számot adja meg, de ez feltehetőleg téves. 
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Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele a penge felé egyenletesen szélesedik, rajta T-alakú 

szegeccsel, amelynek végeit ráhajlították a nyélre. Pengéje enyhén visszatört, ívelten, kissé sarkosan 

kiszélesedik, majd egyenletesen ívelten keskenyedik a hegyéig. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1846. 

SR 113 
ismeretlen lelőhely 

N.01.3.274 (WMM)181 

H: 36,5 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele a penge felé egyenletesen szélesedik, rajta T-alakú 

szegecs található, amelynek végeit ráhajlították a nyélre. Részben fa maradványai is megmaradtak. 

Pengéje enyhén visszatört, ívesen kiszélesedik, kissé sarkos, majd egyenletesen ívelt, törött. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1855. 

SR 114 
ismeretlen lelőhely 

57.193.C (MNM) 

H: 31,3 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége felfelé görbített, rajta szegecs 

maradványai láthatóak. Pengéje tompaszögben visszatört, előbb kissé sarkosan, ívesen kiszélesedik, 

majd egyenletesen ívelten keskenyedik, törött. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. Eredetileg tévesen 17-18. századiként leltározták 

be őket. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1857. 

SR 115 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

57.214.C (MNM) 

H: 38,6 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1858. 

SR 116 
ismeretlen lelőhely 

57.215.C (MNM) 

H: 35,7 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége felfelé görbített, rajta szegecs 

maradványai láthatóak. Pengéje tompaszögben visszatört, ívesen kiszélesedik, majd egyenletesen 

ívelten keskenyedik a hegyéig. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1859. 

SR 117 
ismeretlen lelőhely 

57.216.C (MNM) 

H: 35,8 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Nyele rövid, vége hiányzik, rajta szegecs és nyélvasalás 

lemezének maradványai láthatóak. Pengéje tompaszögben visszatört, ívesen kiszélesedik, majd 

egyenletesen ívelten keskenyedik a hegyéig. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1860. 

SR 118 
ismeretlen lelőhely 

55.220.1 (LDM)182 

                                                           
181 Tévesen a múzeum néprajzi gyűjteményébe került beleltározásra. 
182 Eredetileg a Balatonaligáról származó sarlók közzé sorolták, a leltári száma 55.211.46 volt. Müller R. 
részletesen foglalkozott a lelettel és bizonyította, hogy ez a példány – más tárgyakkal együtt – tévesen került 
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H: 47,8 cm, penge 59,2 cm, nyél 7,5 cm, élezetlen rész 7,2 cm; Sz: penge 3,6 (4,2) cm, nyél 1,95 cm; 

V: penge 0,5 cm, nyél 0,7 cm; M: nyél 2,9 cm; tömeg: 210 g 

Nyele vékony, a négyszögletes átmetszetű szegecs körül ívesen kiszélesedik. Nyaka enyhén visszatört, 

élezett; pengéje sarkosan szélesedik ki. Fokánál a kezdeti szakaszon erős peremmel. Hegye élezetlen, 

keresztben enyhén lapított. Éle fogazott, jobbkezes. 

Pontos kontextusa bizonytalan. Szórványlelet. 

MRT 2, 18. tábla 2; MÜLLER 1982, 32, Kat. 22; MÜLLER 1994, 180, Kat. 4, 4. ábra 4. 

SR 119 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

10.1951.29 (MNM) 

H: 29,8 cm 

Tüskés szegecselt nyélfelerősítésű példány. Pető Mária téves meghatározással közli. 

PETŐ 1973, 304sk, 4. kép; MÜLLER 1982, 400, Kat. 1856.183 

SR 120 (ábra nélkül) 

Dunaújváros 

68.122.3 (IM) 

H: 15,1 cm; SZ: 2,8 cm 

Sarlópenge felső szakaszának töredéke. 

A tábor körüli vicus feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 64, Kat. 173. 

SR 121 
Dunaújváros 

84.18.24 (IM) 

H: 20,3 cm, élezetlen rész 5,6 cm; SZ: penge 3,1 cm; V: 0,3 cm 

Korrodált sarló pengéjének, deformált töredéke. Fogazás nem látható rajta. Hegyénél élezetlen, 

keresztben lapított. 

A tábor körüli vicus feltárása során került elő (73/36 szelvény). 

SR 122 
Dunaújváros 

84.18.57 (IM) 

H: 17,9 (19) cm; SZ: penge 2,3 cm; V: penge 0,4 cm 

Korrodált sarló, íves pengetöredéke. Hegye restaurált. 

SR 123 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta 

81.88.1 (TGYM) 

H: 41,1 (45,8) cm; SZ: penge 5,4 cm; V: penge 0,35 cm; tömeg: 196 g 

Nagyméretű sarló pengéjének két, lényegében összeillő töredéke. Nyele hiányzik. Pengéje előbb 

kiszélesedik, foka enyhén megtört vonalú, majd egyenletesen keskenyedik. Hegye sérült, élezetlen 

lehetett. Domború átmetszetű, éle hiányos. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (23. objektum). 

SR 124 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.21 (BM) 

H: 21,3 cm; SZ: penge 2,6 cm; V: penge 0,2-0,3 cm 

Sarló enyhén ívelt pengéjének a töredéke. Éle erősen sérült. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 

                                                           
azonosításra. 1994-ben megjelent cikkében még az akkor aktuális állapotnak megfelelően az 55.211.46-os 
számot használta. Később került a sarlóra az általam is használt leltári szám. A 46-os számot pedig egy másik, 
valóban a szóban forgó lelőhelyről származó sarló pengetöredékének adták ki (SR 160). 
183 Pető M. téves meghatározással mutatta be. 
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MÜLLER 1982, 118, Kat. 436. 

SR 125 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.25 (BM) 

H: 17 cm, élezetlen rész 6 cm; SZ: penge 1,8 cm; V: penge 0,2 cm 

Fogazott élű sarló pengéjének töredéke. Hegye előtt élezetlen keresztben lapított. Éle sérült. 

MÜLLER 1982, 118, Kat. 437. 

SR 126 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.42 (BM) 

H: 22 cm; SZ: penge 1,2 cm; V: penge 0,1-0,2 cm 

Sarló enyhén ívelt, keskeny pengéjének a töredéke. Hegye deformált. 

MÜLLER 1982, 119, Kat. 441. 

SR 127 
Keszthely Fenékpuszta 

58.21.44 (BM) 

H: 42,1 cm; SZ: penge 3 cm 

Nagyméretű sarló, egyenletesen ívelt pengéjének töredéke. Eredeti hossza több, mint 50 cm. Éle 

fogazott, hegye élezetlen, keresztben lapított. A fogakat felülről vágták be, ami alapján jobbkezes 

lehetett. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép középen fent; MÜLLER 1982, 117, Kat. 430. 

SR 128 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

58.21.56 (BM) 

H: 14,6 cm; SZ: penge 2,3 cm; V: penge 0,2 cm 

Sarló enyhén ívelt pengéjének a töredéke. 

SR 129 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

72.9.7 (BM) 

H: 9,4 cm; SZ: penge 1,5 cm; V: penge 0,3 cm 

Sarló enyhén ívelt, hegyénél élezetlen pengéjének a töredéke. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

SR 130 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.20.50 (BM) 

H: 29,1 cm, penge 34,4 cm; SZ: penge 2,6 cm; V: penge 0,2-0,4 cm 

Sarló ívelt, szimmetrikus átmetszetű, sérült pengéjének a töredéke. 

A belső erőd területén feltárása során, az egyik gabonás veremből került elő (A/1974/028). 

SÁGI 1989, Abb. 9; RUPNIK 2013, 465, 2892/3, Taf. 20, 3. 

SR 131 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

86.79.64 (BM) 

H: 6,6 cm; SZ: penge 1,25 cm; V: penge 0,25-0,3 cm 

Sarló keskeny, fogazott, kissé deformált pengetöredéke. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

SR 132 
Keszthely, Fenékpuszta 

86.110.13 (BM) 

H: 19,8 (21,5) cm, élezetlen rész 3,2 cm; SZ: penge 3 cm; V: penge 0,2 cm 



503 
 

Sarló enyhén ívelt pengéjének korrodált töredéke. A hegyénél rövid, keresztben kissé lapított élezetlen 

szakasszal. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

SR 133 
Keszthely, Fenékpuszta 

2012.2.103.1 (BM) 

H: 15,8 cm; SZ: penge 1,4 cm; V: penge 0,25 cm 

Sarló ívelt, hegyénél élezetlen pengéjének töredéke. 

A belső erőd területén végzett 2009-es feltárások során került elő (H/2009/007). 

RUPNIK 2013b, 584, 2009/2/A, Taf. I, 11. 

SR 134 
Komárom/Szőny 

K 827/d (KDM) 

H: 9,8 cm; SZ: penge 2,8 cm; V: penge 1,2 cm 

Erősen korrodált, kérdéses pengetöredék. Talán sarló íves pengetöredéke és a hozzá kapcsolódó 

nyéltüske kezdeménye. Nyele és pengéje egyaránt háromszög átmetszetű. 

Fischer Rudolf szőnyi kertjéből, Nerva érmével keltezett sírból került elő. 

LÁSZLÓ 2011b, 138, 2. kép 5. 

SR 135 (ábra nélkül) 

Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 10,55 cm, élezetlen rész 6,5 cm; SZ: penge 1,5 cm; V: penge 0,35 cm 

Sarló sérült, hegyénél élezetlen, keresztben lapított pengéjének töredéke. 

Az M7-es autópálya megelőző feltárása során, egy római falusias településről került elő (2002/446, 477). 

SR 136 (ábra nélkül) 

Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 14,3 cm; SZ: penge 3,6 cm; V: penge 0,4 cm 

Sarló sérült, domború átmetszetű pengéjének töredéke. 

Az M7-es autópálya megelőző feltárása során, egy római falusias településről került elő. A 3. felület, 

gépi nyeséséből. 

SR 137 
Balatonboglár, Berekre-dűlő 

7.1/1699.1 (RRM) 

H: 16,1 (17,6) cm; SZ: penge 2,2 cm; V: penge 0,25 cm 

Erősen korrodált sarló, hegyénél rövid szakaszon élezetlen, íves pengéjének töredéke. 

Az M7-es autópálya megelőző feltárása során, egy római falusias településről került elő (1699. 

objektum, D-i fele). 

SR 138 
Fonyód, Vasúti-dűlő 

58.2/97.1 (RRM) 

H: 20,9 (22,6) cm, élezetlen rész 3,55 cm; SZ: penge 2,3 cm; V: penge 0,25 cm 

Korrodált sarló, élezetlen, keresztben lapított hegyű, íves pengéjének töredéke. Éle fogazott. 

Az M7-es autópálya megelőző feltárása során, egy római falusias településről került elő (97. objektum, 

ÉNy-i negyed). 

SR 139 
Döbrőköz 

8.1940.12 (MNM) 

H: 16,2 cm; SZ: penge 2,4 cm; V: 0,55 cm 

Sarló, hegyénél élezetlen, keresztben lapított, pengéjének töredéke. 
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Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 331, Kat. 1439. 

SR 140 (ábra nélkül) 

Ságvár 

74.2.64 (MNM) 

H: 17,5 cm; SZ: penge 0,5-2,9 cm; V: 0,15-0,5 cm; tömeg: 59 g 

Rossz állapotú sarló, háromszög átmetszetű, alig ívelt pengéjének töredéke. 

A belső erőd feltárása során került elő. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

SR 141 
Ságvár 

80.1.214 (MNM) 

H: 28,2 cm, penge 29,9 cm, élezetlen rész 2,5 cm; SZ: penge 2,6 cm; V: penge 0,3 cm 

Sarló enyhén korrodált, fogazott élű pengéjének töredéke. Hegye sérült, hiányos; rövid szakaszon 

élezetlen. 

A belső erőd feltárása során került elő. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

SR 142 
Alsóhetény 

90.1.4 (MNM) 

H: 18 cm, élezetlen rész 9,1 cm; SZ: penge 2,5 cm; V: 0,1-0,4 cm 

Fogazott élű vas sarló pengéjének töredéke. Foka igen vastag, mellette a penge árkolt. Hegye előtt 

hosszú szakaszon élezetlen, hegyénél keresztben lapított. 

A belső erőd feltárása során került elő. A 4. épület, D-i helyiségéből, a terrazzo padló feletti rétegből 

(XXIV. árok). 

SR 143 
Pomáz, Lugi-dűlő 

77.82.30 (FM) 

H: 10,85 cm; SZ: penge 2,5 cm; V: penge 0,3 cm 

Korrodált sarló enyhén ívelt pengéjének töredéke. Fogazott, domború átmetszetű. A fok mentén sekély 

vájat illetve a megmunkálás nyomai láthatóak. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. XVII. blokk. 

SR 144 
Szombathely, Zanat 

R2003.1.90 (SAM) 

H: 21,6 (22,2) cm, élezetlen rész 5 cm; SZ: penge 2,1 cm; V: penge 0,3-0,375 cm 

Jó megtartású sarló, hegyénél élezetlen, keresztben lapított pengéjének töredéke. Éle sérült, fogazott. 

Lehetséges, hogy tudatosan vágták rövidebbre és másodlagosan késként használták. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (KE 45, H13 d1, -55 cm). 

SR 145 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.9 (LDM) 

H: 22,5 (24,2) cm; SZ: penge 2,5 cm; V: penge 0,25 cm 

Korrodált sarló sérült, íves pengéjének töredéke. Éle fogazott, 0,8-1 mm hosszú, vésővel készített 

nyomaik helyenként látszanak. Jobbkezes. 

Római falusias telep bolygatása során került elő. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 24, 2. ábra 11, 5. ábra 10. 

SR 146 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.10 (LDM) 

H: 11,4 cm; SZ: penge 3,2 cm; V: 0,3 cm 
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Sarló pengéjének, korrodált, feltehetőleg javított, csekély töredéke, felületén vésőnyomok figyelhetőek 

meg. Fogazás nyoma nem látszik. Talán balkezes lehetett. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 34, 2. ábra 21, 5. ábra 20. 

SR 147 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.11 (LDM) 

H: 23,9 cm; SZ: penge 2 cm; V: penge 0,25 cm 

Sarló íves, hegyénél élezetlen, pengéjének töredéke. Átmetszete alapján jobbkezes. Fogazásnak nincs 

nyoma. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 27, 2. ábra 14, 5. ábra 13. 

SR 148 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.12 (LDM) 

H: 30,9 (34,5) cm; SZ: penge 4,6 cm; V: penge 0,2-0,4 cm; tömeg: 175 g 

Nagyméretű sarló íves, széles pengéjének töredéke. Közepén kiemelkedő borda fut végig, felületén talán 

a szerszám nyomaival. Éle töredezett, egy helyen fogazás nyomaival. Jobbkezes. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 25, 2. ábra 12, 5. ábra 11. 

SR 149 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.17 (LDM) 

H: 8,2 cm; SZ: penge 2,3 cm; V: penge 0,18 cm 

Sarló pengéjének, korrodált, csekély töredéke. Fogazásnak nincs nyoma. Jobbkezes lehetett. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 32, 2. ábra 19, 5. ábra 18. 

SR 150 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.24 (LDM) 

H: 32,7 (36,5) cm; SZ: penge 2,9-3 cm; V: penge 0,2-0,25 cm 

Korrodált sarló, sérült, íves pengéjének töredéke. Fogazásnak nincs nyoma. Keresztmetszet alapján 

jobbkezes. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 21, 2. ábra 8, 5. ábra 7. 

SR 151 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.25 (LDM) 

H: 15,2 cm; SZ: penge 3 cm; V: penge 0,2 cm 

Erősen korrodált sarló pengéjének, sérült, deformált töredéke. Fogazásnak nincs nyoma. 

Keresztmetszete alapján jobbkezes. Vésőnyomok látszanak a felületén, talán javítani akarták és ezért 

vágták be három helyen. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 33, 2. ábra 20, 5. ábra 19. 

SR 152 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.26 (LDM) 

H: 15,3 cm; SZ: penge 1,65 cm; V: penge 0,2 cm 

Erősen korrodált sarló, sérült, íves, deformált pengéjének töredéke. Fogazásnak nincs nyoma. 

Átmetszete alapján jobbkezes. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 30, 2. ábra 17, 5. ábra 16. 

SR 153 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.28 (LDM) 

H: 21,8 (22,4) cm; SZ: penge 3,35 cm; V: penge 0,3 cm 
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Korrodált sarló, sérült, íves pengéjének töredéke. Fogazásnak nincs nyoma. Átmetszete alapján 

jobbkezes. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 28, 2. ábra 15, 5. ábra 14. 

SR 154 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.33 (LDM) 

H: 16,6 cm, élezetlen rész 11,4 cm; SZ: penge 2 cm; V: penge 0,3 cm 

Sarló, hegyénél élezetlen, keresztben lapított pengéjének csekély töredéke. Fogazásnak nincs nyoma. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 31, 2. ábra 18, 5. ábra 17. 

SR 155 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.35 (LDM) 

H: 20,9 cm, élezetlen rész 5,5 cm; SZ: penge 1,9 cm; V: penge 0,35 cm 

Sarló, csekély, hegyénél élezetlen, szimmetrikus átmetszetű pengéjének töredéke. Fogazásnak nincs 

nyoma. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 29, 2. ábra 16, 5. ábra 15. 

SR 156 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.36 (LDM) 

H: 30,4 (33,9) cm, élezetlen rész 9,5 cm; SZ: penge 2,2 cm; V: penge 0,25-0,3 cm 

Sarló, íves, hegyénél élezetlen, átmetszete alapján jobbkezes pengéjének töredéke. Éle fogazott. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 22, 2. ábra 9, 5. ábra 8. 

SR 157 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.37 (LDM) 

H: 25,8 (26,9) cm; SZ: penge 3,15 cm; V: penge 0,25 cm 

Erősen korrodált sarló pengéjének, sérült, íves, domború átmetszetű, deformált töredéke. Éle fogazott. 

Jobbkezes. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 23, 2. ábra 10, 5. ábra 9. 

SR 158 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.38 (LDM) 

H: 25,4 (26,5) cm, élezetlen rész 9 cm; SZ: penge 2 cm; V: penge 0,3 cm 

Sarló, csekély, hegyénél élezetlen, keresztben lapított pengéjének töredéke. Fogazott. Felületén 

vésőnyomok figyelhetőek meg, anyag vagy kovácsolási hiba miatt hosszában repedt. 

MÜLLER 1994, 181f, Kat. 26, 2. ábra 13, 5. ábra 12. 

SR 159 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.39 (LDM) 

H: 31,5 (34,5) cm; SZ: penge 2,65 cm; V: penge 0,25-0,3 cm 

Erősen korrodált sarló, sérült, íves pengéjének töredéke. Fogazás részlete látható rajta, ami alapján 

jobbkezes. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 20, 2. ábra 7, 5. ábra 6. 

SR 160 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

1955.211.54 és 1955.211.46 (LDM)184 

                                                           
184 Müller R. ezt a pengetöredéket még 55.211.54-es számon ismertette. Az általa végzett kutatás időpontjában 
két tárgy volt ezen a számon. Mára viszont egyetlen egy sincs, legalábbis ott jártamkor nem került elő ilyen tárgy. 
Ennek oka, hogy a Müller R. által kimutatott hibákat javították, az egyik 54-esből 55.211.40-es, megközelítőleg 
ép sarló lett (SR 48) lett, amelyen az 1994-es publikáció idejében vagy egyáltalán nem volt tárgy, vagy már akkor 
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H: 40,5 (48,6), élezetlen rész 7,3 cm; SZ: penge 2,95 cm; V: penge 0,3 cm; tömeg: 109 g 

Nagyméretű sarló, erősen ívelődő, hegyénél élezetlen pengéjének töredéke. Sérült, fogazás nem látható 

rajta. Metszete alapján jobbkezes lehetett. 

MÜLLER 1994, 181, Kat. 19, 2. ábra 6, 5. ábra 5. 

SR 161 
Hajmáskér, Seghegy 

55.227.18 (LDM) 

H: 25,7 (25,3) cm, élezetlen rész 9,1 (10,3) cm; SZ: penge 2,2 (2,8) cm; V: penge 0,4 cm 

Erősen korrodált sarló keresztben lapított, élezetlen hegyű, íves pengéjének deformált töredéke. Éle 

fogazott. 

MÜLLER 1982, 88, Kat. 272; HENNING 1987, 127, Kat. 200. 

SR 162 (ábra nélkül) 

Hajmáskér, Seghegy 

55.227.36 (LDM) 

H: 9,9 cm; SZ: penge 2,2-2,4 cm 

Sarlópenge középső részének töredéke. 

MÜLLER 1982, 88, Kat. 273. 

SR 163 
Gy.firátót, Pogánytelek 

55.241.26 (LDM) 

H: 16,4 cm, élezetlen rész 4,8 cm; SZ: penge 2,65 cm; V: penge 0,2 cm 

Erősen korrodált sarló, hegyénél élezetlen, keresztben lapított pengéjének csekély töredéke. 

A római villagazdaság kutatása során került elő. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

RHÉ 1906, 13. kép; MÜLLER 1982, 86, Kat. 262. 

SR 164 
Nemesvámos, Baláca 

55.251.299 (LDM) 

H: 8,2 cm; SZ: penge 1,9 cm; V: penge 0,3 cm 

Korrodált sarló, keskeny, íves pengéjének csekély töredéke. Fogazásnak nincs nyoma. 

A római villagazdaság kutatása során került elő (VII-VIII felület, 1. gödör). 

SR 165 
Nemesvámos, Baláca 

63.121.9.1 (LDM)185 

H: 17 cm; SZ: penge 2 cm; V: penge 0,3 cm 

Erősen sérült és korrodált sarló, hegye előtt élezetlen pengéjének töredéke. 

A római villagazdaság kutatása során került elő. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

SR 166 
Nemesvámos, Baláca 

2002.335.629 (LDM) 

H: 16,9 (17,9) cm; SZ: penge 4,4 cm; V: penge 0,25 cm 

Erősen korrodált sarló széles, ívelt, domború átmetszetű pengéjének töredéke. Fogazásnak nincs nyoma. 

A római villagazdaság kutatása során került elő (7/b szelvény, felső mész-és téglaszemcsés rétegből, -

40 cm-ig, a DNy-i saroknál). 

SR 167 

                                                           
is elveszett. Míg a szintén 54-es számon szereplő pengetöredéket 55.211.46-ra írták át, kiadva ezzel a fentebb 
bemutatott (SR 118), sokáig tévesen balatonaligai példányként kezelt, majd 55.220.1-ként azonosított sarló 
korábbi számát. Ezzel alaposan összekuszálódott a helyzet, a Müller R. 1982-es majd 1994-es munkáiban 
bemutatott sarlók mind megtalálhatóak ma is a múzeumban, csak már egyik sem az „eredeti” számán. Mindezzel 
egy további csavar járult a lelőhelyről származó vastárgyak kalandos utóéletéhez. 
185 Több tárgy is szerepelt ezen a leltári számon. 
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Őcsény, Szigeth-puszta 

R.1.936.8 (WMM)186 

H: 25 (26,1) cm, élezetlen rész 6,1 (8); SZ: penge 2,85 cm; V: penge 0,15-0,35 cm 

Sarló pengéjének korrodált, sérült töredéke. Hegye egy szakaszon élezetlen, keresztben lapított. 

MÜLLER 1982, 291, Kat. 1276. 

SR 168 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli187 

H: kb. 35,6 cm; SZ: penge 3,2-5 cm 

Nyele hiányzik, feltehetőleg tüskés szegecselt típus lehetett. Pengéje ívesen, fokánál sarkosan 

kiszélesedik, majd a hegy felé keskenyedik, de a hegye hiányzik. 

A római tábor feltárása során került elő. 

VISY 2010a, 19, 23. kép alul 

SR 169 
Dombóvár Gunarasi-berek 

80.628.10 (WMM) 

H: 18,3 cm; SZ: 2,2-3,8 cm; V: penge 0,55 cm 

Feltehetőleg sarló deformált, sérült pengéjének töredéke. Viszonylag vastag és széles, ívelt. 

Római falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1982, 78, 4. kép 3; HENNING 1987, 122, Kat. 135. 

SR 170 (ábra nélkül) 

Dombóvár Gunarasi-berek 

80.628.36 (WMM) 

H: 2,4 cm; M: nyél 2,5 cm 

Sarló tüskés szegecselt nyelének csekély töredéke. Sérült, deformált. A szög szára négyszögletes 

átmetszetű, feje lapos. 

Római falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1982, 81, 6. kép 9. 

SR 171 (ábra nélkül) 

Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.25 (WMM) 

H: 18,7 (19,6) cm, élezetlen rész 10,7 cm; SZ: penge 1,55 cm; V: penge 0,3-0,4 cm 

Sarló pengéjének korrodált, sérült töredéke. Hegye egy szakaszon élezetlen, keresztben lapított. Pengéje 

szimmetrikus, háromszög átmetszetű. Éle eredetileg fogazott volt. 

GAÁL 1996, 194, IX. tábla 3. 

SR 172 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.30 (WMM) 

H: 22,4 (24,5) cm; SZ: 1,8 (1,7) cm; V: penge 0,5 cm 

Sarló keskeny, eredetileg fogazott élű pengéjének töredéke. 

GAÁL 1996, 193, VIII. tábla 2. 

SR 173 
Kisárpás/Dombiföld, Malomdomb 

89.7.1 (XJM) 

H: 19,1 (20,5) cm; SZ: penge 1,7 cm; V: penge 0,7 cm 

                                                           
186 A tárgyon egy másik példánnyal egyetemben az R.1.936.4 leltári szám szerepel, de Müller R. publikációja 
alapján inkább ennek felelhet meg. 
187 Csak a publikációból ismerem, ezért a méretek és a leírás egyaránt hozzávetőleges. Visy Zs., tévesen kaszaként 
hivatkozott erre a példányra. 
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Korrodált sarló keskeny pengéjének a töredéke. Enyhén domború átmetszetű, hegyénél nem látszik 

élezetlen szakasz. 

Szőnyi Eszter ásatása kapcsán, felszíni leletként a templomtól nyugatra került elő. 

SR 174 (ábra nélkül) 

Tác, Fövenypuszta 

leltári szám nélküli (SZIKM) 

H: 18,4 cm; SZ: penge 1,5-2,8 cm 

Nagyméretű sarló pengének töredéke. 

A római település feltárása során, szórványként került elő (205/795. szórvány). 

MÜLLER 1982, 200, Kat. 880. 

SR 175 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.115 (XJM) 

H: 28,5 (29,9) cm; SZ: penge 1,65 cm; V: penge 0,3-0,35 cm; tömeg: 41 g 

Sarló erősen korrodált, keskeny, ívelt, szimmetrikus átmetszetű pengéjének töredéke. Hegye sérült, 

nincs nyoma élezetlen résznek. 

A római korban is továbbélő falusias település feltárása során került elő (17/109. obj., D-i bontás -30-

60 cm). 

SR 176 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.293 (XJM) 

H: 19,8 cm; SZ: penge 2,5 cm; V: penge 0,6 cm 

Sarló erősen korrodált, íves, szimmetrikus átmetszetű; hegyénél élezetlen, keresztben lapított 

pengéjének töredéke. 

A római korban is továbbélő falusias település feltárása során került elő (1. felület, 500. obj. Ény-i rész, 

az égett hamus réteg felett). 

SR 177 (ábra nélkül) 

Ménfőcsanak, Szeles 

leltári szám nélkül (zacskó szám: 51) (XJM) 

H: 9,1 cm; SZ: penge 1,3 cm; V: penge 0,3 cm 

Sarló kisméretű, szimmetrikus átmetszetű pengéjének töredéke. A hegye sérült, feltehetőleg élezetlen 

volt. 

A római korban is továbbélő falusias település feltárása során került elő (10. felület nyeséséből). 

SR 178 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 16,4 cm; SZ: penge 3,1 cm 

Sarló ívelt, egyenletesen keskenyedő, domború átmetszetű pengéjének töredéke. 

Kr. u. 4. századi falusias település területéről származó depólelet részeként került elő. 

MÜLLER 2012, 168, 3. kép 5. 

SR 179 
Vindornyafok 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 11,6 cm; SZ: penge 2,4 cm 

Sarló egyenletesen ívelt, hegyénél élezetlen és keresztben lapított, fogazott élű, enyhén domború 

átmetszetű pengéjének töredéke. 

MÜLLER 2012, 168sk, 3. kép 4. 

SR 180 
Budaörs, Lagermax 

2003.15.13.3 (FM) 
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H: 29,4 cm; SZ: penge 3,2 cm; V: penge 0,5 cm 

Sarló szimmetrikus, háromszög átmetszetű pengéjének töredéke. Éle sérült, eredetileg fogazott lehetett. 

Hegyénél rövid szakaszon keresztben lapított, élezetlen. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

RUPNIK 2012, 555, 2. kép 5, 3. kép középen. 

SR 181 (ábra nélkül) 

Hrtkovci, Gomolava 

3693 (GM) 

H: 15,7 cm; SZ: penge 2,7 cm 

Sarló ívelt pengéjének és nyelének töredéke. 

A Kr. u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 274. 

SR 182 (ábra nélkül) 

Hrtkovci, Gomolava 

3907 (GM) 

H: 29 cm; SZ: penge 4 cm 

Sarló íves pengéjének töredéke. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 275. 

SR 183 (ábra nélkül) 

Hrtkovci, Gomolava 

878/77 (GM) 

H: 14,3 cm; SZ: penge 1,2 cm 

Sarló ívelt pengéjének és nyelének töredéke. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 108, Nr. 276. 

SR 184 (ábra nélkül) 

Ács, Vaspuszta 

leltári szám nélküli 

H: 14 cm; SZ: penge 2,4 cm 

Korrodált, sérült, feltehetőleg sarlóhoz tartozó, íves pengetöredék. 

A tábor és a katonai vicus feltárása során került elő (38. árok, tároló gödör). 

GABLER 1989, 203, Fig. 85, 80. 

SR 185 
Eisenstadt 

4767 (LMB) 

H: 31,9 cm; SZ: penge 2,6 cm 

Sarló ívelt, a hegye felé keskenyedő pengéjének töredéke. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

POHANKA 1986, 358, Kat. 110, Taf. 29. 

SR 186 
Mannersdorf Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 36,8 cm; SZ: penge 4 cm; tömeg: 124 g 

Eredetileg sarlóhoz tartozó penge élezetlen, keresztben lapított hegyének töredéke. A törött végén, a 

penge széleit másodlagosan egymásra hajtották, ezzel rövid nyéltüskét alakítottak ki. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 62/60. 

SR 187 
Mannersdorf Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 19,2 cm; SZ: 2,3 cm; tömeg: 28 g 
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Sarló domború átmetszetű, hegyénél élezetlen pengéjének töredéke. Lehetséges, hogy valamelyik másik 

hiányos sarlóhoz tartozott. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 62/63. 

SR 188 
Mannersdorf Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 17,7 cm; SZ: 1,6 cm; tömeg: 33 g 

Sarló domború átmetszetű, hegyénél élezetlen, keresztben lapított pengéjének töredéke. 

POLLAK 2006, 28, Taf. 63/64. 

SR 189 
ismeretlen lelőhely 

79.155.1 (BM) 

H: 21,4 cm; SZ: penge 2,3 cm; V: penge 0,4 cm 

Sarló ívelt, hegyénél élezetlen, erősen korrodált töredéke. 

SR 190 
ismeretlen lelőhely 

59.474.1 (WMM) 

H: 30,5 (33,1) cm, élezetlen rész 5 cm; SZ: penge 3,3 cm; V: penge 0,2-0,3 cm 

Sarló korrodált, sérült pengéjének töredéke. Hegye egy szakaszon élezetlen, keresztben lapított. 

Beszolgáltatás útján került a múzeumba. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 400, Kat. 1854. 

SR 191 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

4184 (LMB) 

H: 18,5 és 19 cm 

Sarló pengéjének két töredéke. 

MÜLLER 1982, 399, Kat. 1844. 

SR 192 (ábra nélkül) 

Budapest, Vihar utca 

50109 (BTM) 

méretek nélkül 

Nagyméretű, sima élű ívsarló. 

PETŐ 1973b, 303-304; MÜLLER 1982, 43, Kat. 66.188 

  

                                                           
188 A tárgy maga elveszett, csak a publikációk említése alapján, erősen hiányos adatokkal ismert. 
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SZK 1-39: Szőlőmetsző kések (159-161. tábla) 

SZK 1 

Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.51 (BM) 

H: 26,8 cm, nyél 11,2 cm; SZ: penge 5,7 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, vége oldalra kalapált, a pengéhez az él közelében 

csatlakozik. Pengéje kopott, a tövénél kiszélesedik, majd hegye felé egyenletesen keskenyedik, felső 

harmadában derékszögben előre ívelt. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 81. kép jobb szélén középen; VAJKAI 1940, 3. kép 2; MÜLLER 1982, 119, Kat. 443; 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 4, Nr. 14. 

SZK 2 
Keszthely Fenékpuszta 

58.20.52 (BM) 

H: 24,5 cm, nyél 7,9 cm; SZ: penge 5,3 cm 

Nyéltüskés, erősen korrodált példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez csatlakozik. 

Pengéje a tövénél kiszélesedik, majd hegye felé egyenletesen keskenyedik, felső harmadában 

tompaszögben előre ívelt. Éle és hegye sérült. 

KUZSINSZKY 1920, 81. kép bal szélen középen; VAJKAI 1940, 3. kép 3; MÜLLER 1982, 120, Kat. 444; 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 4, Nr. 15. 

SZK 3 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.38.16 (BM) 

H: 24 cm, nyél 4,7 cm; SZ: penge 7 cm, nyél 1,1-1,9 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,6 cm; tömeg: 176 g 

Nyéltüskés, sérült példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, kissé lapított, törött; a penge közepéhez 

csatlakozik. Pengéje a nyélnél a legszélesebb, majd keskenyedik, a végén újra szélesedik; kissé 

megtörve, tompaszögben ívelt. Hegye hiányzik. 

A késő római belső erőd egyik gabonás verméből került elő (E/1959/029). 

SZK 4 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.57.16 (BM) 

H: 19,7 cm, nyél 7,3 cm; SZ: penge 4,8 cm; V: penge 0,3 cm; tömeg: 51 g 

Erősen korrodált, nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez csatlakozik, 

törött. Pengéje alul széles, sarkos, kissé aszimmetrikus, egyenletesen keskenyedik, felső harmadában 

enyhén előre ívelt. 

A késő római erőd feltárása során, feltehetőleg a 18. épületből került elő. 

SZK 5 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.82.10 (BM) 

H: 11,8 és 8,4 cm; SZ: penge 6,6 cm 

Erősen korrodált, nyéltüskés példány töredékei. Nyele négyszögletes átmetszetű a penge közepéhez 

csatlakozik, törött. Pengéje alul széles, sarkos, egyenletesen keskenyedik. Megmaradt még a 

tompaszögben előre ívelt felső rész egy szakasza. 

A késő római erőd feltárása során került elő. 

SZK 6 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 28,7 cm, nyél 12,1 cm; SZ: penge 5,2 cm 
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Vaskos nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez csatlakozik. Pengéje 

alul kiszélesedik, majd egyenletesen keskenyedik; felső harmadában derékszögben előre ívelt. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép középtől jobbra; VAJKAI 1940, 3. kép 1; MÜLLER 1982, 120, Kat. 445; 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 4, Nr. 16. 

SZK 7 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 23,9 cm, nyél 8,1 cm; SZ: penge 5,1 cm 

Nyéltüskés, erősen korrodált példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez csatlakozik. 

Pengéje a tövénél kiszélesedik, majd hegye felé egyenletesen keskenyedik, felső harmadában 

tompaszögben előre ívelt. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép középtől balra; VAJKAI 1940, 3. kép 4; MÜLLER 1982, 120, Kat. 446; 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 5, Nr. 17. 

SZK 8 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 15,5 cm; SZ: penge 3,5-4,5 cm 

Kés pengetöredéke. Viszonylag széles, felső részén derékszögben előre ívelt, az íves részen enyhén 

kiszélesedik. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép jobb szélén középen; VAJKAI 1940, 4. kép 9; MÜLLER 1982, 120, Kat. 447; 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 5, Nr. 18. 

SZK 9 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 14 cm; SZ: penge 3,6 cm 

Kés pengetöredéke. Viszonylag széles, felső részén tompaszögben előre ívelt, az íves részen enyhén 

kiszélesedik. 

KUZSINSZKY 1920, 82. kép bal felső sarok közelében; MÜLLER 1982, 120, Kat. 448; DÁLNOKI 2004, 7. 

tábla b 5, Nr. 19. 

SZK 10 
Ságvár 

63.29.1 (MNM) 

H: 24,3 cm, nyél 9,4 cm; SZ: penge 6,9 cm, nyél 0,5-1,3 cm; V: penge 0,3 cm; tömeg: 87 g 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez csatlakozik, törött. Pengéje a 

tövénél kiszélesedik, majd hegye felé egyenletesen keskenyedik, felső harmadában tompaszögben előre 

ívelt. Hegye törött. 

A belső erőd területén végzett feltárások során került elő. 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 9, Nr. 34. 

SZK 11 
Budapest, Gázgyár 

32519 (BTM) 

H: 19,8 (20) cm; SZ: penge 5,9 (6,3) cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,5 cm; tömeg: 55 g 

Nyéltüskés, egysarkos példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, csak rövid csonkja maradt meg. 

Pengéje a nyélnél kiszélesedik, majd egyenletesen elkeskenyedik, egyenes, felső harmadában előre ívelt. 

Törött, erősen hiányos. 

Feltehetőleg a polgárváros keleti fazekas telepének feltárása során, pontosabban nem meghatározható 

kontextusból került elő. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 1. kép c, Adattár: 2; MÜLLER 1982, 43, Kat. 64; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 1, Nr. 

1. 
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SZK 12 
Budapest, Mocsáros-dűlő 

91.1.1507 (BTM) 

H: 21,2 cm; SZ: penge 4,8 cm; V: penge 0,45 cm, nyél 0,4 cm; tömeg: 88 g 

Nyéltüskés erősen korrodált példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, csak rövid csonkja maradt meg. 

Pengéje szintén sérült, szimmetrikus átmetszetű, egyenes, majd felső harmadában enyhén előre ívelt. 

Római villagazdaság feltárása során került elő. 

SZK 13 
Budapest, Harsánylejtő 

2008.4.44 (BTM) 

H: 19,5 cm, nyél 6,9 cm; SZ: penge 6,4 cm, nyél 0,8-1,8 cm; V: penge 0,2-0,3 cm, nyél 0,4-0,6 cm; 

tömeg: 92 g 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge felé enyhén szélesedik. Tövében a lapos 

pántból hajlított nyélkarika is megmaradt. Pengéje visszatört, egyenletesen ívelt, kiszélesedő. Sérült, 

fokán a balta kezdeményével. Hegye kopott. 

Római kori falusias telep feltárása során került elő. 

SZK 14 
Dunaújváros 

1923.1 (IM) 

H: 29,8 cm, nyél 10,1 cm; SZ: penge 7,1 cm; V: penge 0,2-0,4 cm; tömeg: 74 g 

Nyéltüskés, erősen korrodált példány. Nyele deformált, négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez 

csatlakozik. Pengéje a tövénél kiszélesedik, majd hegye felé egyenletesen keskenyedik, felső 

harmadában tompaszögben előre ívelt. 

A római lelőhely területéről, pontosan nem meghatározható kontextusból került elő. Szórványlelet. 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 3, Nr. 12. 

SZK 15 
Tokod, Várberek 

70.570.143 (BAM) 

H: 15,4 cm; SZ: 6,5 cm; V: 0,3 cm 

Nyéltüskés, erősen sérült példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, rövid töredéke maradt meg. Pengéje 

hiányos, a nyél után kiszélesedik, felső harmadában enyhén ívelt lehetett. 

A késő római tábor feltárása során került elő. A délkeleti toronyban; a terrazzo padló feletti rétegből. 

MÜLLER 1982, 208, Kat. 933; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 6, Nr. 22.189 

SZK 16 
Csabrendek 

70.101.1 (BM) 

H: 19,6 cm; SZ: penge 7,4 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez csatlakozik, törött. Pengéje a 

tövénél kiszélesedik, majd hegye felé egyenletesen keskenyedik, felső harmadában tompaszögben előre 

ívelt. A penge középső részén másodlagos kalapálás nyomai látszanak. 

A település területéről vagy környékéről, pontosan nem meghatározható kontextusból származik. 

Elveszett, csak a publikációk alapján határozható meg. 

MÜLLER 1982, 327sk, Kat. 1429; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 7, Nr. 27. 

SZK 17 
Budapest, Vihar utca 36-38. 

33687 (BTM) 

H: 28,8 cm, nyél 9,5 cm; SZ: penge 6,4-7,2 cm 

Nagyméretű, nyéltüskés példány. Nyele hosszú négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez 

csatlakozik. Pengéje a tövénél kiszélesedik, majd enyhén keskenyedik, felső harmadában derékszögben 

ívelt, itt ismét kiszélesedik. Éle sérült. 

                                                           
189 A leltári szám Müller Róbertnél 70.570.149, vagy a tárgyon, vagy a publikációban elírás történhetett. 
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A canabae területéről került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. Elveszett, csak a publikációk alapján 

határozható meg. 

PETŐ 1973b, 303; KECSKÉS/PETŐ 1974, 1. kép a, 8. kép, Adattár: 4; MÜLLER 1982, 43, Kat. 62; 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 1, Nr. 3. 

SZK 18 
Dunaújváros 

78.17.32 (IM) 

H: 21,1 cm; SZ: penge 6,2 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,75 cm; tömeg: 230 g 

Nyéltüskés, sérült példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, csak rövid szakasza maradt meg, a penge 

közepéhez csatlakozik. Pengéje egyenletesen széles, egyenes, majd felső harmadában erősen, 

kampószerűen ívelt. 

A tábor körüli vicus feltárása során került elő. 

SZK 19 
Batina 

69.72.1 (BM)190 

H: 30,8 cm, nyél 12,5 cm; SZ: penge 5,6-6,9 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, vaskos, a penge közepéhez csatlakozik. Pengéje 

a gyakori élezés miatt kétsarkos, felső harmadában derékszögben előre ívelt, az íves részen enyhén 

kiszélesedik. 

A település területéről, talán a római katonai tábor területéről, de pontosan nem meghatározható 

kontextusból került elő. 

MÜLLER 1982, 318, Kat. 1390. 

SZK 20 
Őcsény, Szigeth-puszta 

R.1.936.3 (WMM) 

H: 30,2 (30,5) cm, nyél 11,3 (11,1) cm; SZ: penge 4,4-6,2 cm; V: penge 0,2-0,3 cm, nyél 0,2-0,45 cm; 

tömeg: 166 g 

Nagyméretű, enyhén sérült, nyéltüskés példány. Nyele hosszú négyszögletes átmetszetű, a penge 

közepéhez csatlakozik. Pengéje a tövénél kiszélesedik, majd enyhén keskenyedik, felső harmadában 

derékszögben ívelt, itt ismét kiszélesedik. Éle sérült. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 155, Adattár 20, MÜLLER 1982, 290, Kat. 1271; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 3, Nr. 

11. 

SZK 21 
Lábatlan 

D.61.30.4 (BAM) 

H: 31 cm, nyél 12 cm; SZ: penge 7,6 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú, a penge közepéhez 

csatlakozik. Pengéje a tövében kiszélesedik, felső részén egyenletesen, erősen ívelt. Éle sérült. 

A Duna mederének kotrása során került elő. Szórványlelet. Elveszett, csak a publikációk alapján 

határozható meg. 

MÜLLER 1982, 333, Kat. 1447; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 7, Nr. 28. 

SZK 22 
Simonyi 

47.1906.58 (MNM) 

H: 29,6 cm, nyél 12 cm; SZ: penge 7 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú, a penge közepéhez 

csatlakozik. Pengéje a tövében kiszélesedik, majd enyhén keskenyedik, felső részén egyenletesen, 

erősen ívelt. Éle sérült. 

                                                           
190 A régi leltári száma: D 11055. 
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Vétel útján került a múzeumba. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. Elveszett, csak 

a publikációk alapján határozható meg. 

MÜLLER 1982, 369, Kat. 1631; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 7, Nr. 25. 

SZK 23 
Nemesvámos, Baláca 

leltári szám nélküli (LDM) 

H: 29,8 cm, nyél 10,4 cm; SZ: penge 6,6 cm; D: nyk. 2,7 cm 

Nagyméretű, nyéltüskés példány. Nyele hosszú négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez 

csatlakozik, rajta a nyelet szorító karikával. Pengéje a tövénél kiszélesedik, majd enyhén keskenyedik, 

felső harmadában derékszögben ívelt, itt ismét kiszélesedik. 

A római villagazdaság feltárása során, a 31. helyiség alatti fűtőcsatornából került elő. Elveszett, csak a 

publikációk alapján határozható meg. 

RHÉ 1912, 12. kép 11; VAJKAI 1940, 37, 26. kép; VAJKAI 1940, 45, 2. kép 7; B. THOMAS 1964, LXXXV. 

tábla; MÜLLER 1982, 156, Kat. 657; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 6, Nr. 21. 

SZK 24 
Nagyvázsony, Zsófia-puszta 

leltári szám nélküli (LDM) 

H: 29 cm, nyél 9,9 cm; SZ: penge 5-7 cm 

Kettétört nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, vége oldalra kalapált, a pengéhez az él 

közelében csatlakozik. Pengéje kopott, a tövénél kiszélesedik, majd hegye felé egyenletesen 

keskenyedik, felső harmadában derékszögben előre ívelt. 

Egy késő római éremlelethez kapcsolódóan több más vastárggyal együtt került elő. Elveszett, csak a 

publikációk alapján határozható meg. 

MRT 2, 204, 47/1. lh. B. THOMAS 1964, 70sk, 38. kép; MÜLLER 1982, 280, Kat. 1240; DÁLNOKI 2004, 

7. tábla b 6, Nr. 23. 

SZK 25 (ábra nélkül) 

Harka (Magyarfalva) 

leltári szám nélküli 

H: 30 cm, nyél 14 cm; SZ: penge 4,5-7,5 cm 

Nagyméretű, nyéltüskés példány. Nyele hosszú négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez 

csatlakozik. Pengéje a tövénél kiszélesedik, majd enyhén keskenyedik, felső harmadában derékszögben 

ívelt, itt ismét kiszélesedik. Hegye törött. 

Római kori villagazdaság feltárása során, az egyik kőépületből került elő. 

STORNO 1942, 194, XXII. tábla 9d; B. THOMAS 1964, 174, CX. tábla 3; SÁGI/FÜZES 1967, 92; 

FÜZES/SÁGI 1968, 355; MÜLLER 1982, 135, Kat. 517; HENNING 1987, 133, Kat. 295, Taf. 36/24; 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 5, Nr. 20. 

SZK 26 
Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli 

H: 15 cm; SZ: penge 3,1 cm 

Rövid, nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge közepéhez csatlakozik. Pengéjének 

alsó sarkai csapottak, enyhén kiszélesedik, felső harmadában derékszögben előre ívelt, hiányos. 

Közepén négyzetes lyuk található. 

A legiotábor területén végzett feltárások során, egy római feltöltési rétegből került elő. 

GRÜNEWALD 1978, 127, Taf. 13/6; POHANKA 1986, 367, Kat. 152, Taf. 38. 

SZK 27 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 35,2 cm; SZ: penge 5,6 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele rövid, a fa nyelet egy szegecs segítségével rögzítették. Pengéje erősen 

megtört, ez a felső része enyhén ívelt, egy szakaszon mindkét oldalán élezett. lehet, hogy azonos már 

máshonnan ismert példánnyal (?) 
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A római település területéről került elő. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 220, Nr. 39, 212 oldali kép, alul jobbról a második (?). 

SZK 28 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18244 (MC) 

H: 24,7 cm; SZ: penge 9,3 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele hosszú, rajta viszonylag széles nyélkarika is megmaradt. Pengéje rövid, 

félhold alakban ívelt, kiszélesedő. Felületén poncolt díszítés figyelhető meg. (?) 

KAT. CARNUNTUM 1992, 220, Nr. 40, 212 oldali kép, alul jobbról a harmadik (?). 

SZK 29 
Eisenstadt (?) 

4145 (LMB) 

H: 24,1 cm; SZ: penge 6,9 cm 

Nyéltüskés, sérült, példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú, a penge közepéhez 

csatlakozik. Pengéje a tövében kiszélesedik, majd enyhén keskenyedik, felső részén egyenletesen, 

erősen ívelt lehetett, törött. 

Eisenstadtból vagy a környékéről kerülhetett elő. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. 

Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 404, Kat. 1921; POHANKA 1986, 367, Kat. 153, Taf. 38; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 8, 

Nr. 29. 

SZK 30 
ismeretlen lelőhely 

G. 54 (LDM) 

H: 30,9 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú, a penge közepéhez 

csatlakozik, gombban végződik. Pengéje a tövében aszimmetrikusan kiszélesedik, majd enyhén 

keskenyedik, felső részén derékszögben ívelt. Éle sérült. 

Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. Elveszett, csak a publikációk alapján 

határozható meg. 

MÜLLER 1982, 404, Kat. 1923; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 8, Nr. 31. 

SZK 31 
ismeretlen lelőhely 

54.66.1 (LDM) 

H: 30 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú, a penge közepéhez 

csatlakozik, kerek gombban végződik. Rajta a nyélszorító karika is megmaradt. Pengéje a tövében 

kiszélesedik, majd enyhén keskenyedik, felső részén derékszögben ívelt. Éle sérült. 

MÜLLER 1982, 404, Kat. 1922; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 8, Nr. 30. 

SZK 32 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélküli (LDM) 

H: 30,3 cm 

Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú, a penge közepéhez 

csatlakozik, gombban végződik. Pengéje a tövében aszimmetrikusan kiszélesedik, majd enyhén 

keskenyedik, felső részén derékszögben ívelt. Éle sérült. 

VAJKAI/WAGENHUBER 1938, 39, 29. kép 3; VAJKAI 1940, 46, 25. jegyzet; MÜLLER 1982, 404, Kat. 

1924; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 8, Nr. 32. 

SZK 33 (ábra nélkül) 

Železnik 

1263 (NMSR) 

H: 31,8 cm, nyél 12,2 cm; SZ: penge 5,9 cm 
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Nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú, a penge közepéhez 

csatlakozik. Pengéje a tövében kiszélesedik, majd enyhén keskenyedik, felső részén derékszögben ívelt. 

Sérült, hegye hiányzik. 

Pontosan nem azonosítható kontextusból származik. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 389, Kat. 1718. 

SZK 34 
Budapest 

66.7.354 (BTM) 

H: 23,7 cm, köpű 7,6 cm; SZ: penge 5,2 cm, köpű 2,15 cm; V: penge 0,45 cm, kf. 0,275 cm; tömeg: 222 

g 

Zárt köpűs példány. Köpűje kerek, viszonylag rövid, egyenletes átmenettel, annak tengelyében 

csatlakozik a pengéhez. Pengéje alul széles, majd enyhén keskenyedve újra kiszélesedik, felső harmada 

derékszögben ívelt. Éle sérült. 

A polgárváros területén végzett feltárások során került elő. AZ „E” utca északi csatornájából, a 

macellum délkeleti sarkánál. 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 2, Nr. 8. 

SZK 35 
ismeretlen lelőhely 

56.3.16 (MNM) 

H: 28,5 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje erősen sérült, a penge fokához csatlakozik. Pengéje egysarkos, vékony, 

könnyű, hosszan egyenes, felső részén derékszögben előre ívelt. Éle hiányos. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 135, 1. kép b, Adattár: 14; MÜLLER 1982, 404, Kat. 1925; DÁLNOKI 2004, 7. tábla 

b 9, Nr. 33. 

SZK 36 
Simanovci 

23.1903.4 (MNM) 

H: 22,5 cm, köpű 7,4 cm; SZ: penge 4-4,8 cm, köpű 2 cm 

Nyitott köpűs példány. Köpűje egyenletes szélességű, a penge közepéhez csatlakozik. Pengéje egyenes, 

a felső részén derékszögben előre ívelt. Fokán kisméretű, alig kiemelkedő, keskeny balta található. Éle 

sérült. 

Vétel útján került a múzeumba. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Szórványlelet. 

HAMPEL 1903, 443; MÜLLER 1982, 368, Kat. 1629; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 6, Nr. 24. 

SZK 37 
Szombathely, Zanat 

R2003.1.71 (SAM) 

H: 12,7 cm; SZ: penge 3,4 cm; V: penge 0,4 cm 

Korrodált szőlőmetsző kés derékszögben ívelt pengéjének töredéke. Hegye kopott, sérült. A nyél 

teljesen hiányzik. 

Egy római villagazdaság feltárása során került elő. A KE 104-103 közötti metszetfalból. 

DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 9, Nr. 36. 

SZK 38 (ábra nélkül) 

Budapest 

32485 (BTM) 

H: 23 cm; SZ: 4,5 cm 

Rossz megtartású, baltás példány töredéke. Kérdéses példány. 

Aquincum területéről került elő. Pontos lelő körülmények bizonytalanok. Elveszett, csak a publikációk 

alapján határozható meg. 
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KECSKÉS/PETŐ 1974, Adattár: 1; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 2, Nr. 7.191 

SZK 39 (ábra nélkül) 

Budapest 

53802 (BTM) 

H: 24,5 cm; SZ: 6,2 cm 

Rossz megtartású, baltás példány töredéke. Kérdéses példány. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, Adattár: 7; DÁLNOKI 2004, 7. tábla b 2, Nr. 5. 

  

                                                           
191 Mindkét példány baltás, római kori szőlőmetsző késként szerepel a Kecskés-Pető-féle adattárban. Mostanra 
azonban egyik tárgy sem elérhető a BTM-ben, így meghatározásukban csak rájuk hagyatkozhatunk, ugyanakkor 
képet ők sem közöltek. Így csak erős fenntartással sorolhatjuk ide ezeket, tekintettel arra, hogy a baltás típus alig 
van jelen Pannoniában. 
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T 1-42: Tűk (162. tábla) 

T 1 

Budapest 

56.20.206 (BTM) 

H: 15,3 cm; SZ: fok 0,45 cm; V: 0,4 cm; tömeg: 10 g 

Erősen korrodált példány. Szára kerek átmetszetű, enyhén oldalra hajlik. Foka lapított, hosszúkás, 

függőleges kivágással. 

Aquincum polgárvárosának feltárása során, az úgynevezett „Festőlakásból” került elő. 

T 2 
Dunaújváros 

80.43.12 (IM) 

H: 8,3 cm; V: 0,35-0,4 cm; tömeg: 6 g 

Szára kerek átmetszetű, deformált, törött. Foka lapított, hosszúkás, függőleges kivágással. 

A katonai vicus feltárása során került elő (III/2. szelvény 5-6. ány.71/28=31). 

T 3 
Dunaújváros 

80.49.17 (IM) 

H: 11,6 cm; V: 0,2-0,25 cm; tömeg: 3 g 

Jó állapotú példány. Lapított fokán téglalap alakú kivágat található. Szára kerek átmetszetű, hegyénél 

oldalra hajlított és háromszög átmetszetűbe megy át. 

A katonai vicus feltárása során került elő (71/8, ÉK-i helyiség, járószint alatt). 

T 4 
Magyarszerdahely, Homoki-dűlő 

76.5.1 (TGYM) 

H: 9 cm; V: 0,2 cm; tömeg: 1 g 

Jó megtartású példány. Szára enyhén oldalra hajlik, kerek átmetszetű. Enyhén kiszélesedű, lapított 

fokkal, hosszúkás, lekerekített kivágással. 

Római temető feltárása során került elő: hamvasztásos temetkezés (55. sír) mellékleteként. 

HORVÁTH 1979, 38, XXXVII. tábla 55/1; LI. tábla 8. 

T 5 
Budapest, Nagytétény 

130/1887.9 (MNM) 

H: 10,9 cm; SZ: fok 0,3 cm; V: 0,08-2 cm; tömeg: 1 g 

Erősen korrodált példány. Szára kerek átmetszetű, kissé deformált; foka lapított, szögletes, ovális 

kivágással. 

Vásárlás útján jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet. 

T 6 
Halimba 

55.18.35 (MNM) 

H: 4,2 és 4,5 cm; V: 0,07-0,27 cm; tömeg: 1 g 

Korrodált felületű példány töredékei. Szára kerek átmetszetű, foka enyhén kiszélesedik, rajta hosszúkás 

kivágással. 

Római kori temető feltárása során, hamvasztásos sír (10. sír) mellékleteként került elő. 

BÓNIS 1960, 97, Taf. XXII, 3, Abb. 26/3. 

T 7 
ismeretlen lelőhely 

55.275.70 (LDM) 

H: 11,15 cm; SZ: fok 1,1 cm; V: 0,3-0,6 cm; tömeg: 20 g 
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Korrodált, nagyméretű példány. Szára kerek átmetszetű, a fok előtt négyzetesbe megy át. Fokán kerek 

kivágással, amely körül erősen kiszélesedik és megvastagodik. 

T 8 
Komló, Mecsekfalui út 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 14,6 cm 

Lapított, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő tű. Fokán hosszúkás, lekerekített 

kivágással. 

A római villagazdaság feltárása során, az épületen kívüli, kevert omladékos rétegből került elő. 

KATONA GYŐR 1994, 74, Kat. 23, VI. tábla 8. 

T 9 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.161.19 (JPM) 

H: 9,2 cm; V: 0,3 cm 

Egyik irányban egyenletesen kihegyesedő példány. Foka lapított, rajta hosszúkás kivágással (0,9×0,3 

cm). 

A római villagazdaság feltárása során került elő (IV. blokk, S fél, középen, 0-50 cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 81, Cat. VI, Nr. 305. 

T 10 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

83.225.25 (JPM) 

H: 13 cm; V: 0,1 cm 

Vékony, lapított, fejű, kihegyesedő példány. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (Y/2 helyiség, XXIII blokk, középen, 0-40 cm). 

SZ. BURGER 1985-86, 156. 

T 11 
Magyarszerdahely, Homoki-dűlő 

75.72.2 (TGYM) 

H: 10,3 cm; V: 0,2 cm; tömeg: 2 g 

Jó megtartású példány. Szára egyenes, kerek átmetszetű. Enyhén kiszélesedű, lapított foka sérült, csak 

a hosszúkás kivágás töredéke maradt meg. 

Római temető feltárása során került elő: hamvasztásos temetkezés (50. sír) mellékleteként. 

HORVÁTH 1979, 36, XXXV. tábla 50/4; LI. tábla 7. 

T 12 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.112.7 (BM) 

H: 7 cm; SZ: fok 0,5 cm; V: 0,25-0,4 cm; tömeg: 3 g 

Rövid, kerek átmetszetű, enyhén görbült példány. Fokánál törött, a kivágás indításával. 

A belső erőd felárása során került elő. 

T 13 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.181.17 (BM) 

H: 11 cm; V: 0,3-0,4 cm; tömeg: 5 g 

Jó megtartású, kerek átmetszetű, deformált szárú példány töredéke. Foka hiányzik, kivágás nincs rajta. 

A belső erőd felárása során került elő. 

T 14 
Keszthely, Fenékpuszta 

73.10.6 (BM) 

H: 6,2 cm; V: 0,2 cm 

Korrodált, restaurálatlan példány töredéke. Szára vékony, kerek átmetszetű, enyhén deformált. 
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A belső erőd felárása során került elő. 

T 15 
Keszthely, Fenékpuszta 

2012.2.4.27 (BM) 

H: 7,6 cm; V: 0,45 cm 

Kerek átmetszetű példány, enyhén deformált töredéke. 

A belső erőd felárása során került elő (B/2009/012). 

RUPNIK 2013b, 583, 2009/1/A, Taf. I, 1. 

T 16 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

2012.2.56.3 (BM) 

H: 5,6 cm; V: 0,1-0,4 cm 

Négyszögletes átmetszetű példány töredéke. 

A belső erőd felárása során került elő. 

RUPNIK 2013b, 583, 2009/3b/G, Taf. II, 11. 

T 17 
Tokod, Várberek 

70.634.8 (BAM) 

H: 10,8 cm; V: 0,2-0,45 cm; tömeg: 4 g 

Korrodált sérült vastű. Szára kerek átmetszetű, hegye felé kissé görbült. Foka sérült, lyuknak nincs 

nyoma. 

A késő római tábor feltárása során került elő (BB ároknál, a fal szintjéről (?)) 

T 18 
Dunaújváros 

79.11.1/2 (IM) 

H: 15,4 cm; V: 0,25-0,5 cm; tömeg: 9 g 

Korrodált példány. Szára lekerekített négyszög átmetszetű, hiányos, hegye sérült. Szárát párhuzamos 

bevésések díszítik. 

A katonai vicus feltárása során került elő. 

T 19 
Dunaújváros 

194.1910.48 (MNM) 

H: 9,6 cm; V: 0,15-0,35 cm; tömeg: 5 g 

Vékony, kerek átmetszetű vastű töredéke. Foka hiányzik, egyhén oldalra hajlik. 

A római lelőhely területéről került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

T 20 
Szentkirályszabadja, Romkút 

1955.240.995 (LDM) 

H: 8,9 cm; V: 0,325 cm; tömeg: 3 g 

Jól kidolgozott, kerek átmetszetű, sima felületű példámy töredéke. Mind hegye, mind a foka hiányzik. 

A római villagazdaság feltárása során, a legalsó hosszúkás terem, fűtőcsatornájából került elő. 

T 21 
Gy.firátót, Pogánytelek 

55.241.42 (LDM) 

H: 8,3 cm; V: 0,35 cm; tömeg: 3 g 

Erősen korrodált, hegyénél kerek, feljebb négyszögletes átmetszetű tű töredéke. Foka hiányzik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

T 22 
Mórichida, Kisárpás 2 

66.1.54 (XJM) 
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H: 12,1 cm; V: 0,4 cm; tömeg: 6 g 

Erősen korrodált, vékony, kerek átmetszetű példány töredéke, egyik végén lapított kiszélesedő fok 

kezdeményével. 

Késő római temető 11. sírjának mellékleteként került elő. 

T 23 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.365 (XJM) 

H: 5,7 cm; V: 0,3 cm 

Tű szárának kerek átmetszetű, rövid, egyenes töredéke. 

A római falusias település feltárása során került elő (41. felület, 611. obj. D-i rész). 

T 24 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

65.61.10 (BM) 

H: 5,8 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű példány csekély töredéke. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas női sír mellékleteként (69. sír). 

SÁGI 1981, 38, Abb. 21, 6. 

T 25 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

62.45.17 (BM) 

H: 3,5 cm 

Vastű csekély korrodált töredéke. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas női fülkés sír (58. sír); jobb lábszárnál. 

SÁGI 1981, 32, Abb. 17, 9. 

T 26 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

62.39.14.2 (BM) 

H: 3,3 cm; V: 0,2 cm 

Tű hegyének, kerek átmetszetű csekély töredéke. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas férfi aknasír (52. sír), bőrzacskóban a jobb 

bokánál. 

SÁGI 1981, 25sk, Abb. 11, 5k. 

T 27 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

68.25.3 (RRM) 

H: ? cm; V: 0,2 cm 

Kerek átmetszetű tű szárának egyenes töredéke. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas női sír (97. sír), a bal boka külső oldalán. 

SZ. BURGER 1979, 48, Taf. 18, 1. 

T 28 
Somogyszil 

68.45.9 (RRM) 

H: 4,3 cm; V: 0,275 cm; tömeg: 1 g 

Korrodált példány kerek átmetszetű szárának csekély, görbült töredéke. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas gyermek (122. sír), a jobb medence fölött. 

SZ. BURGER 1979, 52, Taf. 21, 3. 

T 29 
Somogyszil 

72.8.11 (RRM) 

H: 0,8.1,7 cm; V: 0,17 cm 
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Korrodált, kerek átmetszetű példány csekély töredékei. Foka hiányzik. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas női sír (141. sír), jobb lábszár mellett, a külső 

oldalán. 

SZ. BURGER 1979, 58, Taf. 24, 9. 

T 30 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

06.2.5.03 (TGYM) 

H: 5,1 cm; V: 0,25-0,35 cm; tömeg: 2 g 

Korrodált, kerek átmetszetű vastű (?) hajlított szakaszának töredéke. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas gyermek sír (30. sír), a bal felkarnál. 

EKE/HORVÁTH 2009, 162, 7. kép 12. 

T 31 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

06.2.9.09 (TGYM) 

H: 3,3 cm; V: 0,2 cm; tömeg: 1 g 

Kisméretű, kerek átmetszetű vastű rövid egyenes töredéke. Hegye ép. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas férfi sír (35. sír), a jobb könyöknél lévő 

tarsolyban. 

EKE/HORVÁTH 2009, 163, 8. kép 23. 

T 32 (ábra nélkül) 

Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

06.2.22.08 (TGYM) 

H: 1,55 cm; V: 0,2 cm; tömeg: 1 g 

Kisméretű, kerek átmetszetű vastű rövid egyenes töredéke. Hegye ép. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas férfi sír (50. sír), a bal lábszár mellett. 

EKE/HORVÁTH 2009, 169sk, 14. kép 10. 

T 33 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.91.66 (TGYM) 

H: 6,1 (6,6) cm; V: 0,2 cm; tömeg: 1 g 

Kisméretű, kerek átmetszetű, deformált vastű töredéke. Feje hiányzik. 

Római falusias település feltárása során került elő (36. obj.). 

T 34 
Budapest, Bécsi út 166. 

83.1.36 (BTM) 

H: 1,8 cm; V: 0,4 cm 

Csekély töredék. Lekerekített négyszögletes átmetszetű. 

Római temető feltárása során került elő: hamvasztásos sír mellékleteként (18. sír). 

TOPÁL 1993, 15sk, Pl. 15, 18/14. 

T 35 
Budapest, Bécsi út 

86.7.332 (BTM) 

H: 3 cm; V: 0,35 cm 

Korrodált, kerek átmetszetű példány rövid töredéke. Kérdéses. 

Római temető feltárása során került elő: hamvasztásos sír mellékleteként (127. sír). 

TOPÁL 1993, 53sk, Pl. 75, 127/30. 

T 36 (ábra nélkül) 

Budapest, Bécsi út 134. 

91.1.26 (BTM) 

H: 5,7 cm 
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Szára kerek átmetszetű, egyenes, törött. Foka enyhén kiszélesedik, lekerekített, hosszúkás kivágással. 

Római temető feltárása során került elő: ún. Cassia szarkofágjából (26. sír), a térdeknél. 

TOPÁL 2003, 48, Pl. 56, 26/7. 

T 37 
Budaörs, Lagermax 

2004.2.206.5 (FM) 

H: 0,7-1,8 cm; V: 0,3 cm 

Erősen korrodált, vékony, kerek átmetszetű töredékek (4 db). 

Késő római temető feltárása során került elő: csontváza, 30-40 év közötti nő, bal láb mellett a fésű alatt. 

T 38 (ábra nélkül) 

Dunaújváros 

82.3.88 (IM) 

H: ? cm; V: 0,3 cm 

Erősen korrodált, kerek átmetszetű tű csekély töredékei. 

Késő római temetőrészlet feltárása során, a 2117. sír mellékleteként került elő. 

T 39 (ábra nélkül) 

Balatonberény, Béke utca 21. 

leltári szám nélküli 

H: 7,3 cm; V: 0,3 cm 

Erősen korrodált, kerek átmetszetű, több darabra törött. Foka hiányzik, rajta textilmaradvánnyal. 

Római sír feltárása során került elő: csontvázas, falazott téglasír mellékleteként, a jobb comb külső 

oldalán került elő. 

SÁGI 1973, 290, LXIX. tábla 9. 

T 40 (ábra nélkül) 

Esztergom, Bánom 

95.82.2 (BAM) 

H: 6 cm 

Erősen korrodált, kerek átmetszetű példány. Foka hiányzik. 

Késő római temető feltárása során került elő: csontvázas, női sír (86. sír), a jobb könyöknél. 

H. KELEMEN 2008, 29, 20. tábla, 86/2. 

T 41 (ábra nélkül) 

Komárom/Szőny, Vásártér 

994.-B13.259.67 (KGYM) 

H: 7,1 cm 

Erősen korrodált, kerek átmetszetű példány. Foka hiányzik. 

Római város feltárása során került elő. 

T 42 
tű (ábra nélkül) 

Paks, Gyapa 

30727.433.104 (MNM NÖK) 

H: 10,2 cm; V: 0,3 cm; tömeg: 3 g 

Deformált, kerek átmetszetű példány töredéke. Foka hiányzik. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. 
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UL 1-22: Üllők, üllőbetétek, szögfejezők (163-164. tábla) 

UL 1 

Kesztölc, Tatárszállás 

79.15.66 (BAM) 

SZ: 19,4 cm; V: 15,5 cm; M: 15,9 cm; tömeg: 12600 g 

Erősen sérült, hiányos példány. Téglatest alakú, alja egyenetlen, a domború munkafelület felé enyhén, 

tölcséresen kiszélesedik. Feltehetőleg megégett, belső szerkezete porózus. 

Római kori villagazdaság feltárása során került elő (VI. szelv., rózsaszín padlószint felett -60-65 cm). 

UL 2 
Eszteregnye, Ojtó-dűlő 

0710.32.33 (GM) 

SZ: 19 cm; V: 17 cm; M: 20 cm; tömeg: 35000 g 

Egyszerű, tömb alakú példány. Alja kissé egyenetlen, felfelé enyhén kiszélesedik, élei lekerekítettek, 

egyik oldala hiányos. Munkafelülete, sima, kissé domború; sérült sarkánál talán egy lyuk töredéke 

figyelhető meg. 

Késő római falusias telep feltárása során, egy kovácsműhelyhez tartozó gödör betöltéséből került elő. 

BASTICZ 2008, 177, 3. kép 4. 

UL 3 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

71.106.23 (BM) 

H: 28,1 cm; SZ: 25,2 cm; V: 20,2 cm; tömeg: 82000 g 

Egyszerű, tömb alakú, az átlagosnál nagyobb példány. Fekvő téglatest alakú, enyhén sérült. 

A belső erőd feltárása során, több vasbucával együtt az egyik gödör betöltéséből került elő (E/1970/095). 

GÖMÖRI 2000, 91sk, Abb. 44; Rupnik 2013, 450, 2232/16. 

UL 4 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 25,5-28,4 cm; SZ: 21,8-23 cm; M: 21,4 cm; tömeg: 62400 g 

Egyszerű, tömb alakú példány. Szabálytalan, felfelé enyhén kiszélesedő, sérült; két sarka is hiányos. 

Munkafelülete enyhén domború, rajta a használat nyomai jól megfigyelhetőek. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 18, Abb. 19. 

UL 5 
Wartmannstetten, II 

leltári szám nélküli 

H: 10,1 cm; SZ: 8,5 cm; M: 16,2 cm 

Kisebb méretű, tömbszerű példány. Viszonylag karcsú, lefelé keskenyedő, lekerekített élű. 

Munkafelülete négyzetes, kissé domború, a használatból fakadó sérülések nyomai figyelhetőek meg 

rajta. 

Egy 8×20 méteres területen szétszóródott tárgyak között került elő. Feltehetőleg egy szétszántott depó 

része lehetett. 

LANG et al. 2010, 83, Taf. 21, Abb. 99. (A táblán a szöveggel ellentétben Abb. 98 jelöléssel szerepel.) 

UL 6 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.42 (TVM) 

H: 32,5 cm; SZ: 4,5 cm; M: 26 cm 

Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé enyhén keskenyedik. Egyik oldalán kúp alakban kihegyesedő 

szarv, másikon négyszögletes átmetszetű, keskenyedő tag található. 

Római kőépületek közelében talált depólelet része lehetett, amelyek beszolgáltatás útján jutottak a 

múzeum birtokába. 
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LÁSZLÓ 2011, 154, 9. tábla 7. 

UL 7 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 36,5 cm; M: 33,5 cm; lyukméretek: 1,6 cm; tömeg: 11360 g 

Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé enyhén keskenyedik. Egyik oldalán kerek, másikon 

négyszögletes átmetszetű, némileg hosszabb, egyaránt kihegyesedő szarv található. Utóbbin kerek 

lyukkal látták el. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 20/63, Abb. 20. 

UL 8 
Epöl 

97.2.20 (BAM) 

H: 25,7 cm, mf. 13,9 cm; SZ: mf. 5,6 cm; V: mf. 1,3-1,7 cm, szár 0,9-2,1 cm; tömeg: 950 g 

Nagyméretű, száras, leszúrható példány. Szára egyenes, lekerekített négyszögletes átmetszetű. A 

munkafelülethez íves átmenettel csatlakozik. Munkafelülete csepp alakú, szélesebb végénél lekerekített. 

Felülete jó állapotú. 

Egy római kori falusias település helyén talált depólelet részeként került elő. 

SZABÓ 2004, 63, III. tábla 20, V. tábla 2. 

UL 9 
Tác, Fövenypuszta 

81.85.3 (SZIKM) 

SZ: 15 cm; M: 38,3 cm 

Nagyméretű, száras, leszúrható példány. Szára egyenes, lekerekített négyszögletes átmetszetű. A 

munkafelülethez szögletes támasztékkal csatlakozik. Munkafelülete csepp alakú, szélesebb végénél 

lekerekített. 

A római település feltárása során kerülte elő (260/810, 5. réteg, 294-255). Középkori kapával együtt 

került elő. 

BÁNKI ET AL. 1985, 129, Taf. XIV, 180 (bal oldali). 

UL 10 
Tác, Fövenypuszta 

81.85.3 (SZIKM) 

SZ: 13 cm; M: 34,5 cm 

Nagyméretű, száras, leszúrható példány. Szára egyenes, lekerekített négyszögletes átmetszetű. A 

munkafelülethez szögletes támasztékkal csatlakozik. Munkafelülete csepp alakú, szélesebb végénél 

lekerekített. 

BÁNKI ET AL. 1985, 129, Taf. XIV, 180 (jobb oldali). 

UL 11 (ábra nélkül) 

Kővágószőlős, Kiskút 

84.16.27 (JPM) 

H: 24 cm; SZ: 8 cm; V: 7 cm 

Kisebb méretű, hosszúkás, enyhén kiszélesedő, négyszögletes átmetszetű vastárgy. Csak leírás áll 

rendelkezésre, ami alapján kérdéses az üllőként történő meghatározás. A méretek alapján valószínű, 

hogy vas nyersanyag rúdról van szó. 

Római villagazdaság feltárása során, a W19 fal külső oldalán, 3 méterre, konzerválási munkák során 

került elő. 

SZ. BURGER 1985-86, 162, Cat. VI, Nr. 367. 

 

UL 12 
Epöl, Kőkúti és Palkóvölgyi-dűlő 

95.276.81 (BAM) 

H: 10,3 cm; SZ: fej 2 cm; V: fej 1,7 cm, szár 0,4-0,9 cm; tömeg: 109 g 
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Kisméretű, téglatest alakú üllőbetét. Feje kissé kónikus, élei lekerekítettek; hozzá egy négyszögletes 

átmetszetű kihegyesedő szár kapcsolódik. 

Beszolgáltatás útján juttot a múzeum birtokába. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. 

UL 13 
Somogyszob, Kácsmóna 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 11,6 cm; SZ: 4,6 cm; V: 3,85 cm; tömeg: 340 g 

Erősen korrodált, restaurálatlan példány. Csonkagúla alakú, lefelé keskenyedő fejhez egy 

aszimmetrikusan elhelyezett, négyszögletes átmetszetű, kihegyesedő szár csatlakozik. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

UL 14 
Somogyszob, Béri-dűlő 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 8 cm; SZ: 1,55 cm; V: 1,6 cm; tömeg: 41 g 

Csonkagúla alakú, lefelé keskenyedő fejhez egy aszimmetrikusan elhelyezett, négyszögletes átmetszetű, 

kihegyesedő szár csatlakozik, amely kissé deformált, oldalra hajlik. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

UL 15 
Somogyszob, Jancsidombtól 500 méterre 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 8 cm; SZ: 1,75 cm; V: 1,8 cm; tömeg: 53 g 

Erősen korrodált, restaurálatlan, kisméretű példány. Lapos tetejű, hasáb alakú fejéhez, négyzetes 

átmetszetű, rövid, kihegyesedő szár tartozik, deformált. 

Római falusias telep területén végzett felszíni gyűjtés során került elő. 

UL 16 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 7,3 cm; SZ: 1,9 cm; V: 1,9 cm; tömeg: 68 g 

Csonkagúla alakú, lefelé keskenyedő, csapott élű fejhez; négyszögletes átmetszetű, kihegyesedő szár 

csatlakozik. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 25, Taf. 52/19, Abb. 32. 

UL 17 
Bajna, Proletárok 

85.51.9 (BAM) 

H: 4,8 cm; SZ: 2,2 cm; V: 0,7-1,5 cm; tömeg: 55 g 

Kisméretű, téglatest alakú példány. Teste enyhén fordított gúla alakú, amelyhez egy négyszögletes 

átmetszetű hegyes szár rövid, hiányos szakasza kapcsolódik. A munkafelület pereme kitüremkedett. 

Beszolgáltatás útján került a múzeumba. Szórványlelet. 

UL 18 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli 

H: 10 cm; SZ: 14,5 cm 

Erősen korrodált példány. Kerek átmetszetű szára törött, felső része megvastagodik, élei lekerekítettek, 

egyik oldala szarvszerűen kihegyesedik. 

A római tábor feltárása során került elő. 

SZABÓ 2010, 40, Kat. 20. 

UL 19 
Dunaújváros, Papsziget 

76.26.27 (IM) 
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SZ: 3,1 cm; V: 2,75 cm; M: 8,6 cm; tömeg: 230 g 

Korrodált, sérült példány. Négyszögletes átmetszetű, aránylag nehéz, vastag; az egyik irányban 

kiszélesedik. Mindkét vége sérült, hiányos. Kérdéses darab. 

Római falusias település feltárása során került elő. 

UL 20 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.4 (WMM) 

H: 32,2 cm; SZ: 2,8-4,9 cm; M: 2,1-2,9 cm; tömeg: 1922 g 

Középen szélesebb, a két vége felé keskenyedő példány, amelyen 11 darab, négyszögletes, eltérő méretű 

lyuk található. Egyik oldala teljesen lapos, míg a másik lekerekített, a lyukak utóbbi felé keskenyednek. 

A két-két szélső lyukba a használat során a szögszár beletört. 

A depólelet közelében végzett felszíni leletgyűjtés során került elő. 

GAÁL 1982, 76, 2. kép 1. 

UL 21 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 16,2 cm; SZ: 3,5-4,4 cm; M: 1,4-1,9 cm; lyukméretek: 1×1-1,4×1,4 cm; tömeg: 772 g 

Töredékes példány. Egyik irányban keskenyedik, rajta 3 darab, négyszögletes, eltérő méretű lyuk 

található. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 20/64, Abb. 21 jobb oldalon. 

UL 22 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 13,6 cm; SZ: 1,7-2,7 cm; M: 1,1-1,8 cm; lyukméretek: 0,2-0,5 cm; tömeg: 283 g 

Közepén négyszögletes átmetszetű, amelynek két végén trapéz alakban kiszélesedik. Két végén eltérő 

méretű, négyszögletes lyukakkal. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 20/65, Abb. 21 bal oldalon. 
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VA 1-14: Kőműves kanalak (165-166. tábla) 

VA 1 

Budapest, Gázgyár 

30267 (BTM) 

H: 30,7 cm; SZ: penge 8,9 cm, nyél 2,2-2,3 cm; V: penge 0,3-0,4 cm, nyél 2,2 cm; tömeg: 505 g 

Nyele vaskos, négyszögletes átmetszetű, de élei lekoptak; végénél véső szerűen kiszélesedő résszel. 

Pengéje külön darabból készült, egy alacsony, kiszélesedő nyakkal kapcsolódik a nyélhez. Hiányos, 

hosszúkás, eredetileg ovális, kihegyesedő lehetett. 

A Gázgyár területén végzett feltárások során, de pontosan nem azonosított kontextusból származik. 

VA 2 
Budapest, Gázgyár 

50129 (BTM) 

H: 30,5 cm; SZ: penge 8,85 cm, nyél 1,9 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 1,6 cm; tömeg: 289 g 

Nyele vaskos, négyszögletes átmetszetű, de élei lekoptak; végénél véső szerűen kiszélesedő résszel. 

Pengéje külön darabból készült, egy alacsony, kiszélesedő nyakkal kapcsolódik a nyélhez. Hiányos, 

hosszúkás, eredetileg ovális, kihegyesedő lehetett. 

VA 3 
Budapest, Gázgyár 

50115 (BTM) 

H: 21,5 cm; SZ: penge 5,1 cm; V: penge 0,25 cm, nyél 0,6 cm; tömeg: 74 g 

Kisméretű, nyéltüskés, sérült példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a penge felé enyhén 

kiszélesedik. Pengéje hiányos, de eredetileg is elég keskeny és hosszúkás lehetett. 

VA 4 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.46.14 (BM) 

H: 16,2 cm; SZ: penge 5,9 cm; V: penge 0,3-0,4 cm, nyél 0,3-0,5 cm; M: 6,1 cm; tömeg: 73 g 

Erősen korrodált, sérült, nyéltüskés példány. Nyele rövid, négyszögletes átmetszetű, a pengével 

tompaszöget zár be. Pengéje sérült, ovális, kihegyesedő forma. 

A belső erőd feltárása során, a 18. épületen belüli égett, törmelékes rétegből került elő (G/1973/011). 

SÁGI 1989, 288; RUPNIK 2013, 470, 3171/11, Taf. 23, 11. 

VA 5 
ismeretlen lelőhely 

10/1951.193 (MNM) 

H: 26,6 cm, nyél 10,2 cm; SZ: penge 7,9 cm; tömeg: 150 g 

Erősen korrodált, sérült, nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget 

zár be; rajta a kerek szorító karika is megmaradt. Pengéje sérült, ovális, kihegyesedő forma. 

VA 6 
Komárom, Szőny 

61.5.1 (MNM)192 

H: 31,1 cm; SZ: penge 7,8 cm 

Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be; rajta gúla alakú vasalás maradványával. 

Pengéje sérült, ovális, kihegyesedő forma. 

A Petrovics-gyűjteményből beszolgáltatás útján jutott a múzeumba. Pontos előkerülési körülményei 

bizonytalanok. 

VA 7 
ismeretlen lelőhely 

55.275.528 (LDM) 

                                                           
192 A múzeum állandó kiállításában volt elhelyezve, ezért csak korlátozott mértékben lehetett dokumnetálni. 
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H: 27,6 cm, nyél 12,5 cm; SZ: penge 8,3 cm; V: penge 0,4 cm, nyél 0,7 cm; tömeg: 180 g 

Korrodált sérült, nyéltüskés példány. Nyele hosszú, vékony, négyszögletes átmetszetű, enyhe 

tompaszöget zár be a penge síkjával. Pengéje levél alakú, kissé hegyesedő, enyhén domború metszetű. 

VA 8 
Tác, Fövenypuszta 

77.153.4 (SZIKM) 

H: 29,5 cm; SZ: penge 6 cm 

Korrodált nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, hosszú, a végén felfelé visszagörbített. 

A hajlított nyakrésznél kiszélesedik, pengéje levél alakú, kihegyesedő. 

A római település feltárása során került elő (220/835, feltöltés, keleti oldal). 

FITZ/BÁNKI 1980, 181, Taf. III, 172. 

VA 9 
Tác, Fövenypuszta 

77.153.4 (SZIKM) 

H: 27,2 cm; SZ: penge 5,5 cm 

Korrodált nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, hosszú, a végén felfelé visszagörbített. 

A hajlított nyakrésznél kiszélesedik, pengéje levél alakú, kihegyesedő. 

FITZ/BÁNKI 1980, 181, Taf. III, 173. 

VA 10 
Tác, Fövenypuszta 

77.153.6 (SZIKM) 

H: 22,5 cm; SZ: penge 5 cm 

Korrodált nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, hosszú, vastag. A hajlított nyakrésznél 

kiszélesedik, pengéje levél alakú, kihegyesedő. 

FITZ/BÁNKI 1980, 181, Taf. III, 174. 

VA 11 
Drnovo 

581 

H: 18,2 cm 

Korrodált nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, alig megtört nyakkal megy át a pengébe. 

Pengéje kihegyesedő, levél alakú, enyhén öblös kialakítású. 

A római város feltárása során került elő. 

PETRU/PETRU 1978, 66, Nr. 581, Taf. XXI, 2. 

VA 12 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

18189 (MC) 

H: 23,2 cm; SZ: penge 3,4 cm 

Jó megtartású, nyéltüskés példány. Nyele lapított, négyszögletes átmetszetű, vastag, a pengével 

párhuzamos. Pengéje hosszúkás ellipszis alakú, alul megvastagodó. 

A legiotábor feltárása során került elő 

GROLLER 1904, 114sk, Fig. 61, 4; VORBECK 1982, Taf. 40; KAT. CARNUNTUM 1992, 218sk, Nr. 34; 

HUMER 2009, 110, Kat. 340. 

VA 13 (ábra nélkül) 

Petronell 

20929 (MC) 

H: 23,5 cm, penge 14,6 cm; SZ: penge 7,5 cm 

Jó megtartású, nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be. 

Pengéje ovális, kihegyesedő forma. 

A polgárváros feltárása során került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 219, Nr. 35; HUMER 2009, 110, Kat. 338. 
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VA 14 (ábra nélkül) 

Petronell 

20668/46 (MC) 

H: 23,9 cm, penge 12,6 cm; SZ: penge 7,4 cm 

Jó megtartású, nyéltüskés példány. Nyele négyszögletes átmetszetű, a pengével tompaszöget zár be; 

rajta a kerek szorító karika is megmaradt. Pengéje sérült, ovális, kihegyesedő forma. 

A római település feltárása során került elő, de pontos kontextusa bizonytalan. 

HUMER 2009, 110, Kat. 339. 
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VG 1-13: Egyéb kovácsszerszámok (167. tábla) 

VG 1 
Szalafő 

60.18.12 (SAM) 

H: 7,3 cm; SZ: penge 2 cm, fok 3,5 cm; V: kf. 0,7-0,8 cm, fok 0,8-1 cm; M: 2,4-2,7 cm; nyly.: 1,4×1,7 

cm; tömeg: 218 g 

Nyéllyuka lekerekített négyzet alakú, benne a vas nyél maradványa figyelhető meg. Foka rövid, 

nagyméretű, négyzetes, sorjás peremű munkafelületben végződik. Pengéje rövid, elkeskenyedő, kissé 

aszimmetrikus állású. Éle egyenes, egyik sarka törött. 

A halomsír feltárása során került elő. 

VG 2 
Keszthely, Fenékpuszta 

64.953.1 (BM) 

H: 14,7 cm; V: kf. 1,1 cm; M: 3,5 cm 

Foka négyszögletes, viszonylag vékony. Lekerekített sarkú négyszög alakú nyéllyukához, gúla alakú, 

nehéz fej kapcsolódik. A nyélfal igen vastag, a fokrész lekerekített. 

A belső erőd területéről, de pontosan nem azonosítható kontextusból származik. 

VG 3 (ábra nélkül) 

Dunakömlőd 

leltári szám nélküli 

H: 12 cm; SZ: 3,5-5,5 cm 

Nyéllyuka ovális, fala vastag, sérült. Foka rövid, négyszögletes munkafelületben végződik. Pengéje 

vaskos, éle a nyéllel párhuzamos állású. 

A római tábor feltárása során került elő. 

SZABÓ 2010, 40, Kat. 17. 

VG 4 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.2994 (SCM) 

H: 20,4 cm; SZ: penge 8,7 cm, nyél 6,6 cm, fok 3,8 cm; V: kf. 2 cm, fok 3,55 cm; M: 5,2 cm; nyly.: 

2,6×3,5 cm; tömeg: 3031 g 

Foka vastag, négyzetes, sérült. Nyéllyuka szabálytalan, lekerekített sarkú négyzetes, körülötte a test 

ívesen kiszélesedik. Pengéje lefelé kiszélesedő, szabálytalanul levágott, sérült. A nyéllel tompaszöget 

zár be. 

A római villagazdaság feltárása során, szórványként a nyesésből került elő. 

GÖMÖRI 2000, 132sk, 85. kép 8. 

VG 5 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.22 (TVM) 

H: 10,9 cm; SZ: 3,9-4,9 cm; V: 2,5-4,1 cm; tömeg: 987 g 

Korrodált felületű, rövid négyzetes vastömb. Mindkét végén egyenesen levágott, egyik irányban enyhén 

laposodó, kiszélesedő. 

Római kőépületek közelében fémkeresővel talált, feltehetőleg szétszántott depólelet részeként került 

elő. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 5. tábla 5. 

VG 6 
Petőháza, Lésalja-dűlő 

88.1.3148 (SCM) 

H: 10,7 cm; SZ: 2,2-3,3 cm; V: 2,1-2,5 cm; tömeg: 268 g 

Téglatest alakú, felül tölcséresen kiszélesedik. Oldalain hosszanti bemélyedések figyelhetőek meg. 

Rövid szakaszon összeszűkűlve, pontszerű hegyben végződik. 
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A római villagazdaság feltárása során, a 2. épületből került elő. 

VG 7 
Budapest 

40349 (BTM) 

H: 10 cm; SZ: 1,95 cm; V: 1,5 cm; tömeg: 94 g 

Felül négyszögletes átmetszetű, sérült, hozzá kerek átmetszetű, pontszerű hegyben végződő szár 

kapcsolódik. Hegye hiányzik. 

Aquincum területéről, de pontosabban nem meghatározható kontextusból került elő. 

VG 8 
Nemesvámos, Baláca 

82.1.24 (LDM) 

H: 16 cm; SZ: nyél 1,7 cm; V: szár 1,3-1,4 cm; tömeg: 156 g 

Szára felül kerek átmetszetű, erősen sorjás fejben végződik. Lejebb négyzetes átmetszetű, amelynek 

élein szabálytalan elrendezésű bevágások figyelhetőek meg. Gúla alakú csorbult hegyben végződik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (8/a szelvény, felső 30-40 cm). 

VG 9 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.19 (TVM) 

H: 16,3 cm; SZ: 1,1-3 cm; V: 1-2,75 cm; tömeg: 347 g 

Felső részén a használattól erősen kitüremkedett peremű. Szára egyenletesen keskenyedő, lekerekített 

téglalap vagy ovális átmetszetű. Erősen elkeskenyedő, hegyénél sérült. Eredetileg lapos felületben 

végződhetett. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 5. tábla 1. 

VG 10 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.20 (TVM) 

H: 29,5 cm; SZ: 1,85-3,75 cm; V: 1,3-2,95 cm; tömeg: 980 g 

Metszete lekerekített téglalap, vagy ovális. Felső részén a pereme kitüremkedett, ovális munkafelülettel. 

Másik végén enyhén szűkül, lapos, négyszögletes felületben végződik. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 5. tábla 3. 

VG 11 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.21 (TVM) 

H: 19,1 cm; SZ: 2,25-4,8 cm; V: 1,6-4 cm; tömeg: 829 g 

Felső részén a használattól erősen kitüremkedett peremű. Szára egyenletesen keskenyedő, lekerekített 

téglalap átmetszetű. Egyenesen levágott, téglalap alakú felületben végződik. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 5. tábla 2. 

VG 12 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 37,8 cm; SZ: 4,3 cm; V: 3,2 cm; tömeg: 2306 g 

Hosszú, rúd alakú, mindkét vége felé enyhén keskenyedő, csapott élű vastárgy. 

POLLAK 2006, 18, Taf. 29/85. 

VG 13 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.28 (TVM) 

H: 18,5 cm; SZ: penge 4,9 cm, fok 3,3 cm; M: 2,2 cm; tömeg: 618 g 

Lapos, négyszögletes átmetszetű vastárgy. Egyik végén egyhén kiszélesedő, egyenes pengében 

végződik. Másik vége enyhén lefelé csapott. Kérdéses darab. 

LÁSZLÓ 2011, 153, 7. tábla 5. 
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VI 1-9: Villák (168. tábla) 

VI 1 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

nincs (BM) 

méret nélkül 

Töredékes, a köpűje és az egyik ága hiányzik. Eredetileg három ágú volt. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Pontos lelő körülmények 

bizonytalanok. Elveszett, csak a Kuzsinszky B. által bemutatott fényképről ismert. 

KUZSINSZKY 1920, 83. kép jobb felső sarok; MÜLLER 1982, 119, Kat. 442. 

VI 2 
Keszthely, Fenékpuszta 

72.229.5 (BM) 

H: 19,4 cm; SZ: 6,3 cm, köpű 2,8 cm; V: kf. 0,3-0,4 cm; tömeg: 192 g 

Korrodált, köpűs, háromágú példány töredéke. Köpűje kerek, fala vastag, belül a nyelet rögzítő szegecs 

maradványával. A villa ágai négyszögletes átmetszetűek, az egyik szélső hiányzik, a másik enyhén a 

középső felé, befelé megtört. 

A belső erőd feltárása során, az egyik tárolóverem betöltéséből került elő (E/1972/040). 

RUPNIK 2013, 2854/1, Taf. 19, 7. 

VI 3 
Komárom/Szőny, Bélapuszta 

K 207 (KDM) 

H: 21 cm; SZ: 1,8 cm; V: 1,2 cm; tömeg: 47 g 

Korrodált példány egyik ágának a töredéke (?). Négyszögletes átmetszetű kihegyesedő, a hegyes vége 

előtt enyhén megvastagszik, másik végén oldalra hajlik. Kérdéses darab. 

A Kállay-gyűjtemény részeként jutott a múzeum birtokába; az ún. I. tábla területéről, római alapfalak 

bolygatása során került elő. 

LÁSZLÓ 2011, 137, 1. kép 4. 

VI 4 
ismeretlen lelőhely 

55.275.514 (LDM) 

H: 46 (44,4) cm; SZ: 17,3 (17,9) cm, köpű 4,35 cm; V: nyak 1,4 cm, kf. 0,18 cm; tömeg: 988 g 

Szárait külön kovácsolták, a saroglya tartja össze őket, az egyik hiányzik, a két szélső felül lekerekített, 

kiszélesedő gombban végződik. Köpűje rövid; a középső szár anyagából nyújtott, falának szélei átfedik 

egymást. Rajta ovális szöglyukkal. 

MÜLLER 1982, 404, Kat. 1920. 

VI 5 
Bad Deutsch-Altenburg 

18234 (MC) 

H: 21,4 cm; SZ: 6,9 cm 

Köpűje kerek, nyitott, fala sérült; belsejében a fa nyél rögzítésére szolgáló szegecs maradványaival. A 

köpű U alakban szétágazva, két kerek átmetszetű tagban folytatódik, amelyek hiányosak. 

A legiotábor feltárása során került elő. 

GROLLER 1901, 52, Taf. XI/3; POHANKA 1986, 372, Nr. 174, Taf. 42. 

VI 6 (ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 22,8 cm; SZ: 7,6 cm 

Köpűje kerek, nyitott, fala sérült. A köpű U-alakban szétágazva, két kerek átmetszetű tagban folytatódik, 

amelyek hiányosak. 

A legiotábor feltárása során került elő. 
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GROLLER 1904, 78, Abb. 34/2; POHANKA 1986, 372, Nr. 175. 

VI 7(ábra nélkül) 

Bad Deutsch-Altenburg 

20901 (MC) 

H: 22,7 cm; SZ: 6,9 cm 

Köpűje kerek, egyenletesen keskenyedik, négyszögletes átmetszetű nyaka kettéágazik, mindkettő 

derékszögben kétszer hajlított, töröttek, hiányosak. 

A legiotábor feltárása során került elő. 

KAT. CARNUNTUM 1992, 221, Nr. 44, 212. oldali kép, jobb oldalt középen (?). 

VI 8 
Bad Deutsch-Altenburg 

20902 (MC) 

H: 19,5 (19,79) cm; SZ: 10 cm 

Köpűje zárt, szabálytalan, egyenletesen keskenyedik. A köpű végénél két, kerek átmetszetű, törött szárra 

bomlik szét. 

A legiotábor feltárása során, a retentura pricipia felé eső oldalán került elő. 

POHANKA 1986, 372, Nr. 176, Taf. 42; KAT. CARNUNTUM 1992, 221, Nr. 43. 

VI 9 (ábra nélkül) 

Budapest 

30271 (BM) 

H: 15,8 cm 

Lemezből hajlított, kúpos, hegyben végződő vastárgy, amelynek szájához egy pánt csatlakozik. 

A római lelőhely területéről, de ismeretlen kontextusból származik. Elveszett, csak a publikációk alapján 

ismert. 

SCHAUSCHEK 1955, 315sk, 11. kép 4-5; MÜLLER 1982, 45, Kat. 73a. 
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VK 1-16: Vonókések (169-170. tábla) 

VK 1 

Keszthely, Fenékpuszta 

77.100.30 (BM) 

H: 28,7 (33,4) cm; SZ: penge 2,65 cm; V: penge 0,45-0,6 cm, nyél 1,3-1,4 cm; tömeg: 238 g 

Erősen korrodált, félköríves példány. Pengéje aszimmetrikus állású, háromszög átmetszetű, fokához 

mindkét oldalon kerek átmetszetű, tömör nyél csatlakozik. 

A Csák Á. által végzett feltárások során, bizonytalan kontextusból került elő a 20. század elején. 

VK 2 
Balatonlelle, Rádpuszta-Temetőalja-dűlő 

13.9/565.5 (RRM) 

H: 26,4 (27,3) cm; SZ: penge 2,7 cm, köpű 2,3-2,6 cm; V: penge 0,45-0,5 cm, kf. 0,2 cm; tömeg: 104 g 

Korrodált, enyhén íves, köpűs nyelű példány. Pengéje rövid, aszimmetrikus állású, enyhén ívelt hátú, 

mindkét végén, kerek, zárt köpűben folytatódik, az egyik köpű fala sérült. 

Római kori falusias település feltárása során, egy földbe mélyített épület betöltéséből került elő (565. 

objektum). 

VK 3 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.12 (RRM) 

H: 28,4 (30,4) cm, nyél 8,1-9,1 cm; SZ: penge 2,3-2,4 cm, nyél 1-1,3 cm; V: penge 0,5-0,575 cm, nyél 

0,1-0,5 cm; tömeg: 101 g 

Jó megtartású nyéltüskés példány. Pengéje enyhén íves, lapos, kissé aszimmetrikus elrendezésű. 

Közepéhez mindkét végén négyszögletes átmetszetű tüske csatlakozik, amelyek eltérő hosszúságúak. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott leletként került elő. Pontos lelő körüményei 

bizonytalanok. 

VK 4 
Gy.firátót, Pogánytelek 

55.241.13 (LDM) 

H: 28,4 cm, nyél 8,4-8,6 cm; SZ: penge 2,85 cm; V: penge 0,5-0,6 cm, nyél 0,45-0,6 cm; tömeg: 141 g 

Pengéje kissé szabálytalan, íves, aszimmetrikus átmetszetű, rajta kovácsolás nyomokkal. A 

négyszögletes átmetszetű nyéltüskék a penge fokához kapcsolódnak; azzal tompaszöget zárnak be. A 

penge anyagából tömörítették őket. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

VK 5 
ismeretlen lelőhely 

55.275.525 (LDM) 

H: 64,7 cm, nyél 7,9-8,8 cm; SZ: penge 4,4 cm; V: penge 1,15 cm, nyél 1,1 cm; tömeg: 894 g 

Nagyméretű, nyéltüskés enyhén ívelt példány. Pengéje háromszög alakú, aszimmetrikus átmetszetű; 

enyhén, egyenletesen ívelt. A két négyszögletes átmetszetű, rövid nyéltüske a penge fokához 

kapcsolódik, azzal tompaszöget zár be. 

VK 6 
ismeretlen lelőhely 

10.1951.207 (MNM)193 

H: 30,2 cm; SZ: penge 2,9 cm 

Nagyméretű, nyéltüskés példány. Pengéje vastag, egyenletesen ívelt, a négyszögletes átmetszetű 

nyéltüskék a penge fokához csatlakoznak, szintén íveltek. 

                                                           
193 Az MNM állandó kiállításában elhelyezve, ezért a kutatás időpontjában csak korlátozottan volt 
dokumentálható. 
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VK 7 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.55.2 (BM) 

H: 14,1 cm; SZ: penge 2,55 cm; V: penge 0,5 cm; tömeg: 125 g 

Korrodált, erősen deformált, U-alakú, nyéltüskés példány. Pengéje viszonylag vastag, ívelt, 

aszimmetrikusan élezett, sérült. Tüskéi négyszögletes átmetszetűek, enyhe ívvel a penge fokához 

csatlakoznak, azzal derékszöget zárnak be. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

VK 8 
ismeretlen lelőhely 

56.40.17 (MNM) 

H: 10,5 cm; SZ: 9,9 cm, penge 2,1 cm; tömeg: 53 g 

Kisméretű, enyhén korrodált felületű, nyéltüskés példány. Pengéje közepesen széles, félkörívben 

hajlított. Az egyik fogója hiányzik, a másik a penge fokához csatlakozik, azzal tompaszöget zár be. 

VK 9 
Alsóhetény 

90.1.5 (MNM) 

H: 12,3 cm; SZ: 8,2 cm, penge 2,7 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,25-0,4 cm; tömeg: 45 g 

Sérült, nyéltüskés példány. Pengéje törött, a szerszám másik oldala hiányzik; foka vastag, aszimmetrikus 

állású. Nyele négyszögletes átmetszetű, viszonylag hosszú; a penge fokához kapcsolódik. A penge 

síkjával hegyesszöget zár be. 

A belső erőd feltárása során került elő (4. épület, XXIV. Árok D-i helység, terrazzo felett). 

VK 10 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 11 cm 

Kisméretű, nyéltüskés példány. Pengéje félköríves, aszimmetrikus élezésű, viszonylag keskeny, 

félkörívben hajlított. A nyéltüskék a pengével tompaszöget zárnak be, négyszögletes átmetszetűek, az 

egyik csaknem teljesen hiányzik. 

Felszíni leletgyűjtés során került elő. 

LANG et al. 2010, 56, Taf. 2, Abb. 4. 

VK 11 
Dunaföldvár, Alsórév 

92.69.31 (WMM) 

H: penge 17,1 cm, nyél 12,6 (12) cm; SZ: 15 cm, penge 2,6 cm; V: penge 0,55-0,65 cm; tömeg: 232 g 

Enyhén korrodált íves pengéjű, nyéltüskés példány töredéke. Pengéje háromszög átmetszetű, kissé 

aszimmetrikus, félköríves forma. A nyéltüskék négyszögletes átmetszetűek, az egyik törött, a másikon 

csont nyélborítás maradt meg. 

A Duna medrének kotrása során került elő, vásárlás útján került a múzeum gyűjteményébe. 

GAÁL 1996, 194, IX. tábla 4. 

VK 12 
Nagyberki, Szalacska 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 8,7 cm, nyél 9,5-9,75 cm; SZ: 5,5 cm, penge 2,1 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,4-0,5 cm; tömeg: 50 g 

Erősen korrodált, kisméretű, U-alakú, nyéltüskés példány. Pengéje erősen hajlított, szűk, éle sérült, 

aszimmetrikusan élezett. A nyéltüskék négyszögletes átmetszetűek, a penge fokához csatlakoznak, azzal 

tompaszöget zárnak be. 

Az 1984-ben talált depólelet részeként került elő. 

 

VK 13 
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Keszthely, Fenékpuszta 

75.41.23 (BM) 

H: 12,1 cm; SZ: penge 2,1 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,2-0,65 cm 

Erősen deformált, hiányos, nyéltüskés vonókés töredéke. Nyele négyszögletes átmetszetű, lapított, a 

pengére merőleges, csak a penge egyik oldalán maradt meg. Pengéje deformált, törött, aszimmetrikusan 

élezett. 

A belső erőd feltárása során, a 17. épület fűtőcsatornájából került elő (J/1973/049). 

RUPNIK 2013, 467, 3041/12, Taf. 21, 8. 

VK 14 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

76.38.20 (TGYM) 

H: 18,7 cm, nyél 15,7 cm; SZ: penge 1,4 cm; V: penge 0,5 cm, nyél 0,7-0,8 cm; tömeg: 32 g 

Kérdéses példány. Feltehetőleg nyéltüskés vonókés töredéke. Nyele négyszögletes átmetszetű, enyhén 

hajlított, hosszú; a pengével tompaszöget zár be. Pengéje vastag, szimmetrikus átmetszetű, törött. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (74. objektum). 

VK 15 
Balatonvilágos, Balatonaliga 

55.211.29 

H: 4 cm; SZ: 4,8 cm; V: 0,4-0,5 cm; M: 6,7 cm; tömeg: 28 g 

Oválisra hajlított, csaknem végig élezett penge, amely egyetlen, négyszögletes átmetszetű nyéltüskében 

végződik. A nyél a penge fokával tompaszöget (120), míg az éllel kb. 28°-os szöget zár be. 

Római falusias telep bolygatása során került elő. 

MÜLLER 1994, 182, Kat. 40, 2. ábra 25, 7. ábra 2. 

VK 16 
Keszthely, Fenékpuszta 

72.181.85 (BM) 

H: 28,3 cm; SZ: 11,2 cm 

Erősen korrodált, félköríves példány. Pengéje viszonylag rövid, szimmetrikus állású, háromszög 

átmetszetű, fokához mindkét oldalon kerek átmetszetű, tömör nyél csatlakozik. 

A belső erőd feltárása során, az É-i kapu, Ny-i tornyában lévő gödör betöltéséből került elő 

(B/1971/033). 

MÜLLER 1978, 25, Abb. 10,23; RUPNIK 2013, 448, 2074/32. 
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VY 1-105: Egyéb szerszámok (171-176. tábla) 

VY 1 

Budaörs, Lagermax 

2004.2.381.2 (FM) 

H: 18 cm; SZ: penge 0,55 cm, fej 1,95 cm; V: szár 0,8-0,9 cm; tömeg: 50 g 

Jó megtartású példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, 

lefelé egyenletesen keskenyedik; enyhén kiszélesedő, egyenes élű pengében végződik. 

A késő római temető feltárása során került elő: 23 év fölötti férfi, kőpakolásos sír (381. sír), rabolt, K-i 

végében a több más szerszámmal egy helyen. 

VY 2 
Gy.firátót, Pogánytelek 

55.241.36 (LDM) 

H: 15,5 cm; SZ: penge 0,25 cm; V: 0,12-0,65 cm, tömeg: 29 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára vékony, négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik; kissé deformált, enyhén lapított pengében végződik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

VY 3 
ismeretlen lelőhely 

55.275.51 (LDM) 

H: 14,1 cm; SZ: penge 0,21 cm, fej 1,45 cm; V: 0,9 cm, tömeg: 30 g 

Jó megtartású, példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, 

lefelé egyenletesen keskenyedik; enyhén lapított, íves élű pengében végződik. 

VY 4 
Keszthely, Fenékpuszta 

64.949.24 (BM) 

H: 13,9 cm; SZ: 1,4 cm; V: 0,25-0,7 cm, tömeg: 22 g 

Jó megtartású, példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, 

lefelé egyenletesen keskenyedik. Hegye sérült, oldalra hajlik. 

A belső erőd feltárása során került elő. 

VY 5 
Nemesvámos, Baláca 

2002.3.47 (LDM) 

H: 13 cm; SZ: fej 2,25 cm; V: szár 0,5-1,05 cm, tömeg: 28 g 

Jó megtartású, példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul, az anyag végződése többszörösen 

visszatekert. Szára előbb négyszögletes, majd hegyénél kerek átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (II. épület, 3. sz. falomladéktól D-re -60 cmig). 

VY 6 
Nemesvámos, Baláca 

2005.9.349 (LDM) 

H: 13,5 cm; SZ: fej 1,5 cm; V: szár 0,8-0,9 cm, tömeg: 41 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. Hegye sérült, hiányos. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (11/b.szelvény, köves omladékos elbontásból). 

VY 7 
Gödrekeresztúr 

66.4.6 (MNM) 

H: 14,1 cm; SZ: fej 2,05 cm; V: szár 0,8 cm, tömeg: 27 g 
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Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

Római temető feltárása során került elő (4. sír). 

VY 8 
Vörs, Battyáni disznólegelő 

93.39.44 (RRM) 

H: 11,7 cm; SZ: fej 1,8 cm; V: szár 0,4-0,8 cm, tömeg: 13 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára lapított, négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Hegyénél kissé sérült. 

Római falusias település feltárása során került elő (XIII. szelvény 212. objektum aljából). 

VY 9 
Keszthely, Fenékpuszta 

78.178.5 (BM) 

H: 10,3 cm; SZ: fej 1,7 cm; V: szár 0,85 cm, tömeg: 21 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Hegye sérült. 

A belső erőd feltársa során, az 5. számú, földbe mélyített épület betöltéséből került elő (B/1977/003). 

RUPNIK 2013, 458, 2491/4, Taf. 15, 3. 

VY 10 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.55 (WMM) 

H: 11,7 cm; SZ: fej 1,65 cm; V: szár 0,225-0,7 cm, tömeg: 18 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára előbb lapított, négyszögletes, majd hegyénél kerek 

átmetszetű, lefelé egyenletesen keskenyedik, pontszerű hegyben végződik. Hegye sérült. 

Római falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1982, 84, 9. kép 8. 

VY 11 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.56 (WMM) 

H: 9,65 (9,8) cm; SZ: fej 2,1 cm; V: szár 0,2-0,6 cm, tömeg: 19 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik, pontszerű hegyben végződik. 

Római falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1982, 84, 9. kép 22. 

VY 12 
Dunaújváros 

2000.01.07 (IM) 

H: 13,1 cm; SZ: fej 1,3 cm; V: szár 0,7 cm, tömeg: 25 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. Hegye ép, kissé lapított. 

A katonai vicus területén feltárt fürdőből került elő (A szelvény 0-30 cm). 

VY 13 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.132 (XJM) 

H: 14,3 cm; SZ: 1,3-1,7 cm; V: 0,4-0,65 cm, tömeg: 39 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. Hegye deformált. 

Római falusias település feltárása során került elő (169. obj. D-i része közepe, 0-40 cm). 

VY 14 
Ménfőcsanak, Szeles 
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2007.238.365 (XJM) 

H: 13,4 cm; SZ: fej 1 cm; V: 1 cm, tömeg: 16 g 

Erősen korrodált, sérült példány. Feje ívesen visszahajlított, hiányos. Szára előbb négyszögletes, majd 

hegyénél kerek átmetszetű, lefelé egyenletesen keskenyedik. Hegye deformált. 

Római falusias település feltárása során került elő (41. felület, 611. obj. D-i rész). 

VY 15 
ismeretlen lelőhely 

55.275.69 (LDM) 

H: 11,9 cm; SZ: fej 1,4 cm; V: 0,8 cm, tömeg: 21 g 

Jó megtartású példány Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára lapított, négyszögletes 

átmetszetű, lefelé egyenletesen keskenyedik. Hegye deformált, törött pontszerű végződésű. 

VY 16 
Drnovo 

8371 

H: 13,3 cm 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára lapított, négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. 

A római város feltárása során került elő. 

PETRU/PETRU 1978, 84, Nr. 8371, Taf. LXII, 5. 

VY 17 
Zengővárkony, II. temető 

leltári szám nélküli (JPM) 

H: 8,5 cm 

Feje ívesen visszahajlított, részben nyitott. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: gyermek sír (16. sír), a jobb lábszár felső részének külső 

oldalán. 

DOMBAY 1957, 213, XVIII. tábla 4. 

VY 18 
Hrtkovci, Gomolava 

leltári szám nélküli 

méretek nélkül 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. 

A Kr. u. 1-2. században is továbbélő késő vaskori telep feltárása során került elő. 

RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 110, Nr. 354, T. 39/200. 

VY 19 
Budaörs, Lagermax 

2004.2.204.4 (FM) 

H: 13,3 cm; SZ: fej 1,7 cm; V: szár 1,15 cm, tömeg: 23 g 

Erősen korrodált példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, 

lefelé egyenletesen keskenyedik. Hegye sérült, két darabra törött. 

A késő római temető feltárása során került elő: 41-50 év körüli férfi, földsírja (204. sír), bal lábnál. 

VY 20 
Budaörs, Lagermax 

2004.2.381.2 (FM) 

H: 11,2 cm; SZ: 1,1-1,7 cm; V: 0,8-1 cm, tömeg: 19 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik; kihegyesedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: 23 év fölötti férfi, kőpakolásos sír (381. sír), rabolt, K-i 

végében a több más szerszámmal egy helyen. 
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VY 21 
Esztergom, Bánom 

95.61.22 (BAM) 

H: 10,8 cm; SZ: fej 1,5 cm; V: szár 0,4-0,6 cm, tömeg: 11 g 

Feje ívesen visszahajlított, hiányos. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen keskenyedik; 

kissé sérült, pontszerű hegyben végződik. 

A késő római temető feltárása során került elő: bolygatott, négy halott közül az egyik férfi sírból (57. 

sír), a bal medencén, bőrzacskóban lehetett. 

H. KELEMEN 2008, 24sk, Taf. 14, 57/2. 

VY 22 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

81.39.4 (TGYM) 

H: 9,5 cm; SZ: 1,65 cm; V: 0,65 cm, tömeg: 15 g 

Korrodált, nem példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, 

lefelé egyenletesen keskenyedik. 

Római falusias település feltárása során került elő (CXXXIV. szelvény, járószint). 

VY 23 
Keszthely, Dobogó 

65.74.17 (BM) 

H: 7,7 cm; SZ: 1 cm; V: 0,25-0,7 cm, tömeg: 8 g 

Korrodált, kisméretű példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes 

átmetszetű, lefelé egyenletesen keskenyedik. Hegy pontszerű, enyhén sérült. 

A késő római temető feltárása során került elő: téglasír, gyermektemetkezés, a jobb váll fölött, a 

pénzeszsacskó mellett. 

SÁGI 1981, 49, Abb. 33, 3. 

VY 24 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

62.36.1 (BM) 

H: 14,5 cm 

Feje ívesen visszahajlított. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen keskenyedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: 47-48. sír kettős gyermektemetkezés, az egyik csontváz 

térdei között. 

SÁGI 1981, 23, Abb. 7, 11. 

VY 25 (ábra nélkül) 

Keszthely, Dobogó 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 10,8 cm 

Feje ívesen visszahajlított. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen keskenyedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi téglasír (3. sír), pontos helyzete bizonytalan. 

SÁGI 1981, 11, Abb. 3, 8. 

VY 26 
Balatonlelle, Kenderföld 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 9,6 cm; SZ: 1 cm; V: 0,5 cm, tömeg: 7 g 

Feje ívesen visszahajlított, részben nyitott. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. Hegy sérült, enyhén oldalra hajlik. 

Római falusias település feltárása során került elő (B-1510. objektum). 

VY 27 
Somogyszil 

68.14.4 (RRM) 

H: 11,1 cm; SZ: fej 1,9 cm; V: szár 0,8 cm, tömeg: 31 g 
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Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. Hegye előtt törött. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi sír (86. sír), a jobb lábszár mellett, a külső oldalon. 

SZ. BURGER 1979, 45, Taf. 17, 2. 

VY 28 (ábra nélkül) 

Somogyszil 

68.36.8 (RRM) 

H: 10,3 cm; V: 0,8 cm 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletesen 

keskenyedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi (112. sír), jobb lábszár mellett a külső oldalon. 

SZ. BURGER 1979, 51, Taf. 20, 2, Taf. 39, 4. 

VY 29 
Somogyszil 

72.7.6 (RRM) 

H: 11 cm; SZ: fej 1,25 cm; V: szár 0,6-0,85 cm, tömeg: 10 g 

Erősen korrodált példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, 

lefelé egyenletesen keskenyedik. Hegyénél kissé oldalra hajlik. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi sír (140. sír), jobb lábszár felett. 

SZ. BURGER 1979, 57, Taf. 23, 4. 

VY 30 
Dunaújváros 

79.8.34 (IM) 

H: 19,6 cm; SZ: 0,3-1,1 cm; V: 0,2-0,25 cm, tömeg: 22 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára lapított, négyszögletes átmetszetű, lefelé egyenletes 

szélességű, majd lépcsősen összeszűkűl. Hegyénél kissé oldalra hajlik. 

A katonai vicus feltárása során került elő. 

VY 31 
Fertőrákos, Golgota 

66.2.578 (SCM) 

H: 19,2 cm; SZ: fej 2,35 cm; V: szár 0,9 cm, tömeg: 94 g 

Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára széles, lapított, négyszögletes átmetszetű, lefelé 

egyenletesen keskenyedik. 

Római villagazdaság feltárása során került elő (H szelvény É-i része, kis helyiség). 

VY 32 (ábra nélkül) 

Majs, Merse-dűlő 

63.6.3 (JPM) 

H: 7,5 cm 

Korrodált példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé 

egyenletesen keskenyedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: csontvázas, férfi földsír (6. sír). 

SZ. BURGER 1972, 65, 24. kép 6/3. 

VY 33 (ábra nélkül) 

Majs, Merse-dűlő 

65.17.4 (JPM) 

H: 8 cm; V: 0,7 cm 

Korrodált példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé 

egyenletesen keskenyedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: emberi csontok nélküli földsír (26. sír), egy részleges 

juh csontváz mellett. 

SZ. BURGER 1972, 71, 28. kép 26/3, 42. kép 9. 
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VY 34 (ábra nélkül) 

Majs, Merse-dűlő 

66.17.4 (JPM) 

H: 9,4 cm; SZ: 2,1 cm; V: 0,9 cm 

Korrodált példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé 

egyenletesen keskenyedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: Csontvázas, férfi földsír (47. sír). 

SZ. BURGER 1972, 75, 33. kép 47/4, 45. kép 9. 

VY 35 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

leltári szám nélküli (BM) 

H: 9 cm 

Korrodált példány. Feje ívesen visszahajlított, teljesen bezárul. Szára négyszögletes átmetszetű, lefelé 

egyenletesen keskenyedik. 

A késő római temető feltárása során került elő: Csontvázas, gyermek sír (1976/1/19. sír), nem melléklet, 

a sírföldből került elő. 

MÜLLER 2010, 91, Taf. 65,4. 

VY 36 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.38.49 (BM) 

H: 3,6 cm; SZ: 1,8-2,2 cm; V: 0,35 cm; tömeg: 35 g 

Korrodált, széles, vastag pántból hajlított karika. Oldalán szabályos közönként, szabálytalan alakú 

szöglyukakkal. 

A belső erőd feltárása során egy gabonás verem betöltéséből került elő (E/1959/029). 

RUPNIK 2013, 458, 2470/35, Taf. 14, 7. 

VY 37 
Keszthely, Fenékpuszta 

79.1.14 (BM) 

H: 4,2 cm; SZ: 1,3-2,3 cm; V: 0,3-0,6 cm; tömeg: 54 g 

Vastag, négyszögletes átmetszetű, lapos pántból, kissé sarkosan hajlított karika. 

A belső erőd feltárása során egy földbe mélyített épület betöltéséből került elő (E/1959/030). 

SÁGI 1989, 281; RUPNIK 2013, 443, 2001/5, Taf. 1, 6. 

VY 38 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.41.27 (BM) 

H: 3,9-4,2 cm; SZ:1,7-2,4 cm; V: 0,4-0,6 cm; tömeg: 62 g 

Széles, vastag pántból hajlított, kissé szabálytalan karika. 

Az erőd feltárása során a 17. épület fűtőcsatornájából került elő (J/1973/049). 

SÁGI 1989, 280; RUPNIK 2013, 467, 3041/15, Taf. 21, 10. 

VY 39 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.8 (RRM) 

H: 5 cm; SZ: 1,95 cm; V: 0,2-0,3 cm 

Kisebb pántból hajlított, négyszögletes átmetszetű karika. 

Beszolgáltatás útján jutott a múzeum birtokába. Szórványlelet a lelőhelyről. 

VY 40 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.9 (RRM) 

H: 4,2 cm; SZ: 1,05 cm; V: 0,2-0,25 cm 

Kisebb pántból hajlított, négyszögletes átmetszetű karika. 
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VY 41 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.10 (RRM) 

H: 3,1 cm; SZ: 0,9 cm; V: 0,3 cm 

Kisebb pántból hajlított, négyszögletes átmetszetű karika. 

VY 42 
Nagyberki, Szalacska 

50.14.11 (RRM) 

H: 2,4-2,7 cm; SZ: 1,5 cm; V: 0,25-0,35 cm 

Kisebb pántból hajlított, négyszögletes átmetszetű karika. 

VY 43 
Nemesvámos, Baláca 

2000.83.4 (LDM) 

H: 4-4,3 cm; SZ: 1,8-3,5 cm; V: 0,4-0,9 cm 

Erősen korrodált, igen vastag pántból hajlított karika. A pánt két vége átfedi egymást, itt az anyag 

vastagabb. 

A római villagazdság feltárása során került elő (154/c szelvény, DK-i sarkában, kő és téglaomladék alatt, 

-56 cm). 

PALÁGYI 2000, 23, 12. ábra 7, 14. ábra 14. 

VY 44 (ábra nélkül) 

Fehérvárcsurgó, Pörösök földje 

62.53.7 (SZIKM) 

H:  cm; SZ: 4,5-4,7 cm; V: 0,15- cm 

Szabálytalan formájú, egyik oldalán vastagabb, másikon az anyag nyújtása miatt vékonyabb karika. 

A római villagazdság feltárása során került elő. 

MÜLLER 1982, 74, Kat. 213. 

VY 45 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.225 (XJM) 

H: 4,35 cm; SZ: 3,9 cm; V: 0,35 cm; tömeg: 46 g 

Vastag pántból hajlított, alul szögletes, felül ívelt és kiszélesedő. Fala enyhén sérült. 

A római falusias település feltárása során került elő (46/430. objektum felső része). 

VY 46 (ábra nélkül) 

Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.261 (XJM) 

H: 4,2 cm; SZ: 4,1 cm; V: 0,4-0,5 cm; tömeg: 64 g 

Erősen korrodált, vastag pántból hajlított, alul szögletes, felül ívelt. Fala enyhén sérült. 

A római falusias település feltárása során került elő (52. felület, 484. objektum Ny-i rész 20-40 cm). 

VY 47 
Tác, Fövenypuszta 

81.85.3 (SZIKM) 

H: 17,4 cm 

Négyszögletes átmetszetű nyéltüskéje szimmetrikusan csatlakozik a lapos, vastag fejhez. Ennek sarkai 

lekerekítettek, egyik oldalán szabályos (szög, tű) szerű bemélyedés figyelhető meg. Talán öntőminta 

lehetett (?). 

A római település feltárása során, de egy középkori kapával együtt került elő (260/810, 5. réteg, 294-

255). 

BÁNKI et al. 1985, 129, Taf. XII, 179. 

VY 48 
Zalabaksa, Kerka híd 
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54.9.9 (GM) 

H: 32,2 cm; SZ: penge 5,5 cm; V: penge 1,75 cm, kf. 0,9-1 cm; nyly.: 3×4,2 cm; tömeg: 1026 g 

Jó megtartású, pengeköpűs példány. Köpűje lekerekített, nyéllyuka kerek. Pengéje vastag, háromszög 

átmetszetű, foka enyhén lefelé ívelt, kissé aszimmetrikus állású. Éle egyenes sérült. 

A híd építése során került elő, kontextusa bizonytalan. 

MÜLLER 1982, 386, Kat. 1704. 

VY 49 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélkül (BM) 

méret nélkül 

Jó megtartású, pengeköpűs példány. Köpűje lekerekített, nyéllyuka kerek. Pengéje vastag, háromszög 

átmetszetű, foka enyhén lefelé ívelt. Éle enyhén íves. 

MÜLLER 1982, 411, Kat. 2009. 

VY 50 (ábra nélkül) 

ismeretlen lelőhely 

leltári szám nélkül (BM) 

méret nélkül 

Jó megtartású, pengeköpűs példány. Köpűje lekerekített, nyéllyuka kerek. Pengéje vastag, háromszög 

átmetszetű, foka enyhén lefelé ívelt. Éle egyenes, sérült. 

MÜLLER 1982, 411, Kat. 2010. 

VY 51 
Pécs környéke 

7638 (JPM) 

H: 31,7 cm; SZ: fok 4,3 cm, penge 4,2-4,3 cm; V: fok 2,5 cm, penge 0,7-0,8 cm; nyéllyuk 2,7×4 cm 

Jó megtartású példány. Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális, falát íves nyúlványokkal látták el. 

Pengéje hosszú, szimmetrikus átmetszetű; foka egyenes, éle a hegye előtt ívelt, sérült. 

Pontos kontextusa bizonytalan. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 504sk, 23. kép 2. 

VY 52 
Komárom környéke 

152/1885.406 (MNM) 

H: 29,3 cm; SZ: penge 4,3-4,4 cm 

Jó megtartású példány. Foka vastag, négyszögletes; nyéllyuka ovális (?), falát íves nyúlványokkal látták 

el. Pengéje hosszú, szimmetrikus átmetszetű; foka egyenes, éle a hegye előtt ívelt, sérült. 

Pontos kontextusa bizonytalan. Szórványlelet. 

MÜLLER 1982, 504sk, 23. kép 3. 

VY 53 
Ptuj 

leltári szám nélküli 

H: 14,6 cm; SZ: 5 cm 

Háromágú villa vagy szigony. Nyéltüskéje négyszögletes átmetszetű, a fej irányában enyhén 

kiszélesedik. Eredetileg három, négyszögletes átmetszetű egyenes ágból állt, de az egyik szélső 

hiányzik. A középső hosszabb lehetett a szélsőknél. 

A római város feltárása során került elő. 

MIKL-CURK 1976, 37, Nr. 2452, Taf. XXXII, 2. 

VY 54 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

81.12.2 (TGYM) 

H: 14,2 cm, nyél 5,1; SZ: 1,3-5,7 cm; V: 0,5-1,25 cm; tömeg: 69 g 
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Jó megtartású, nyéltüskés, háromágú villa vagy szigony. Nyele négyszögletes átmetszetű, egy 

nyakrésszel tagolt, amely inkább nyolcszög átmetszetű. A három hegy négyszögetes átmetszetű, a szélső 

tagok enyhén összetartanak. 

Római falusias temető feltárása során került elő (59. objektum). 

VY 55 
Budapest, Óbudai rakpart 

75.10.7/a (BTM) 

H: 19,9 cm; SZ: 9,7 cm, köpű 5,3 cm; V: kf. 0,5 cm, nyak 1,2 cm; tömeg: 384 g 

Erősen korrodált, hiányos csáklya. Kerek, felfelé keskenyedő, talán nyitott köpűjéhez négyszögletes 

átmetszetű nyak csatlakozik. Ebből derékszögben oldalra egy rövid hegy áll ki, illetve tovább egyenesen 

- talán szintén hegyben folytatódik. A köpű falán kerek szöglyuk figyelhető meg. 

A római település feltárása során került elő (É-i, KNy-i árok D-i falsík mentén, 1-2 ásónyom). 

VY 56 
Budapest 

50135 (BTM) 

H: 29,4 cm; SZ: penge 7,9 cm; V: 0,9-1,3 cm; tömeg: 889 g 

Jó megtartású, nagyméretű vastárgy, talán szerszám vagy félkész termék. Széles, vastag, trapéz 

átmetszetű, de élezetlen pengével. A penge fokához lapos, vastag nyél kezdeménye csatlakozik, rajta 

háromszög alakú kiemelkedés figyelhető meg. 

A római város területéről, de ismeretlen kontextusból származik. 

VY 57 
Budapest 

70418 (BTM) 

H: 28,5 cm; SZ: penge 7,2 cm, nyél 4,1 cm; V: 2,6-3,2 cm; tömeg: 2408 g 

Jó megtartású, nagyméretű vastárgy, talán szerszám vagy félkész termék. Pengéje hegye hiányzik, éle 

nincs, trapéz átmetszetű; a fokhoz rövid, négyszögletes átmetszetű szár kapcsolódik. 

A római város területéről, de ismeretlen kontextusból származik. 

VY 58 
ismeretlen lelőhely 

62.330.1 (MNM) 

H: 11,2 cm; SZ: penge 18,1 cm, köpű 5,5 cm; V: penge 0,2-0,7 cm, kf. 0,3-0,5 cm; M: köpű 2,5 cm; 

tömeg: 553 g 

Köpűje téglalap alakú, két rövidebb oldalán egy-egy lefelé hajló szöggel. A köpűhöz rövid nyakkal egy 

keskeny, erősen kiszélesedő, szimmetrikus állású penge kapcsolódik; éle enyhén ívelt. 

VY 59 
ismeretlen lelőhely 

62.330.2 (MNM) 

H: 10,9 cm; SZ: penge 16,1 cm, köpű 5,5 cm; V: penge 0,2-0,5 cm, kf. 0,3 cm; M: köpű 2,5 cm; tömeg: 

413 g 

Köpűje téglalap alakú, két rövidebb oldalán egy-egy lefelé hajló szög van kifelé átütve. A köpűhöz rövid 

nyakkal egy keskeny, erősen kiszélesedő, szimmetrikus állású penge kapcsolódik; éle enyhén ívelt. 

VY 60 
Keszthely, Fenékpuszta 

67.8.219-229 (BM) 

H: 13,5-15,7 cm; V: 1,4 cm; tömeg: 132-159 g 

Kettős gúla alakú, nehéz vastárgyak (összesen 11 darab). Az egyik oldalon a gúla hegye és élei a 

használattól kopottak, lekerekítettek; a másik oldalon a gúla hegyes, élein szabálytalan elrendezésű 

bevágások találhatóak. 

A belső erőd feltárása során, a horreum második padlójának alapozásából került elő (E/1959/020). 

RUPNIK 2013, 454sk, 2276/66-76, Taf. 11, 4-14. 
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VY 61 
Keszthely, Fenékpuszta 

71.106.37 (BM) 

H: 16,2 cm; V: 2,15-2,35 cm; tömeg: 331 g 

Nehéz, kéttagú vastárgy. Egyik felén négyszög átmetszetű, kihegyesedő, törött. Másik fele kerek 

átmetszetű, szintén enyhén elkeskenyedik, egyenes végződéssel. 

A belső erőd feltárása során, egy nagyobb gödör betöltéséből került elő (E/1970/095). 

RUPNIK 2013, 449, 2232/11, Taf. 6, 10. 

VY 62 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.38.33 (BM) 

H: 14,8 cm; V: 1-1,4 cm; tömeg: 142 g 

Nehéz, kéttagú vastárgy. Egyik végén négyszögletes, másikon kerek átmetszetű, kettő között egyenletes 

átmenettel. Mindkét végén a használattól sérült, pereme kitüremkedett. 

A belső erőd feltárása során, egy gabonás verem betöltéséből került elő (E/1959/029). 

RUPNIK 2013, 457. 2470/21, Taf. 13,12. 

VY 63 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.46.15 (BM) 

H: 18,4 cm; V: 1,3-1,6 cm; tömeg: 240 g 

Nehéz, kéttagú vastárgy. Egyik végén hengeres, kerek átmetszetű, másikon négyszögletes átmetszetű, 

törött. A két rész között egyenletes átmenettel. 

A belső erőd feltárása során, 18. épületen belül, égett, törmelékes rétegből került elő (G/1973/011). 

RUPNIK 2013, 470, 3171/12, Taf. 23,12. 

VY 64 
Nemesvámos, Baláca 

81.63.1008 (LDM) 

H: 23 cm; SZ: 8,8 cm; V: szár 0,25-1 cm; tömeg: 135 g 

Korrodált, négyzögletes átmetszetű, kihegyesedő szárához, közel derékszögben, két, U-alakot formázó, 

kihegyesedő tag csatlakozik. Szára oldalra hajlik. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

VY 65 
Nemesvámos, Baláca 

82.1.574 (LDM) 

H: 20,6 cm; SZ: 6,1 cm; V: 0,3-0,75 cm; tömeg: 79 g 

Korrodált, négyzögletes átmetszetű, kihegyesedő szárához, hegyesszögben, két, U-alakot formázó, 

kihegyesedő tag csatlakozik. Feje kissé deformált. Szárának vége lefelé hajlított. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (33/34 szelvény tanufalából). 

VY 66 
Nemesvámos, Baláca 

82.1.575 (LDM) 

H: 21,6 cm; SZ: 6,8 cm; V: 0,25-1 cm; tömeg: 105 g 

Korrodált, négyzögletes átmetszetű, kihegyesedő szárához, hegyesszögben, két, U-alakot formázó, 

kihegyesedő tag csatlakozik. Feje kissé deformált. Szárának vége lefelé hajlított. 

A római villagazdaság feltárása során került elő (31-32-33-44-45 szelvények közötti tanufalból). 

VY 67 
Nemesvámos, Baláca 

84.22.95 (LDM) 

H: 71,5 cm; SZ: penge 28,3 cm, köpű 4,3-4,4 cm; V: kf. 0,4 cm, penge 0,2-0,4 cm: M: penge 10,1 cm; 

tömeg: 2567 g 
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Korrodált, nagyméretű lapát. Feje négyzetes, függőleges, magas oldalfalakkal, erősen töredékes. Felső 

pereméhez tompaszögben, lapított négyszögletes átmetszetű nyak csatlakozik, amely kerek, vastag falú 

köpűben végződik. 

A római villagazdaság feltárása során, a I. épület pincéjéből került elő. 

VY 68 
Pécs, Rudas László utca 

3443 (JPM) 

H: 29 cm, nyél 14,7 cm; SZ: penge 5,8 cm 

Bizonytalan szerszám. Nyele négyszögetes átmetszetű, enyhén kiszélesedő, rajta fölfelé álló, oldalra 

hajló nyúlvánnyal; a penge felé tagolt nyakrésszel. Pengéje sérült, viszonylag keskeny, lekerekített, 

oldalt pereme felfelé hajlított. 

A késő római temető feltárása során került elő: férfi sír (264. sír), a bal combcsontnál. 

FÜLEP 1977, 48, Pl. 36, 5; FÜLEP 1984, 213, Pl. XXXIV, 5. 

VY 69 
Keszthely, Fenékpuszta 

67.8.46 (BM) 

H: 13,7 cm; SZ: 7,8 cm, penge 1,1 cm, köpű 1,5 cm; V: penge 0,3-0,4 cm, kf. 0,1 cm; tömeg: 54 g 

Hajlított, köpűs vaseszköz. Köpűje deformált, kerek lehetett. Jól láthatóan a test két peremének 

megnyújtásával és hajlításával alakították ki. Feje lapos, viszonylag vastag, négyszögletes átmetszetű, 

félkörívben hajlított. Sérült, éle nincs. 

A belső erőd feltárása során, a horreum második padlójának alapozásából került elő (E/1959/020). 

RUPNIK 2013, 453, 2276/45, Taf. 10, 2. 

VY 70 
Budapest 

50116 (BTM) 

H: 15,8 cm; SZ: 6,3 cm; V: penge 0,5 cm, szár 0,5-0,9 cm; tömeg: 80 g 

Korrodált, kérdéses szerszám. Rövid, négyszögletes átmetszetű szárához kerek, kissé hajlított penge 

csatlakozik. A szár felső harmadában, hosszúkás szögletes lyuk figyelhető meg. 

A római város területéről, de ismeretlen kontextusból származik. 

VY 71 
Somogyszob, Kácsmóna 

leltári szám nélküli (RRM) 

H: 13,5 cm; SZ: penge 5,55 cm, nyél 2 cm; V: nyél 1 cm; tömeg: 141 g 

Erősen korrodált, restaurálatlan példány. Négyszögletes átmetszetű, kihegyesedő nyélhez, annak egyik 

oldalán kiszélesedő, balta szerű penge csatlakozik. Éle enyhén ívelt. 

Beszolgáltatás útján a múzeum birtokába jutott depólelet részeként került elő. 

VY 72 
Tokod, Erzsébetakna 

61.25.46 (BAM) 

H: 18,4 cm; V: 0,45-1,1 cm; tömeg: 75 g 

Nagyméretű lyukasztó vagy tű töredéke. Hosszú egyenes, négyszögletes átmetszetű, közepétől 

egyenletesen hegyesedik. Fokánál husszúkás kivágat van rajta. Pereme felül a használat során 

kitüremkedett. 

A késő római tábor feltárása során került elő (1. metszetárok, -160-184 cm). 

VY 73 
Keszthely, Fenékpuszta 

58.20.107 (BM) 

H: 79,5 cm; V: 1-1,2 cm 

Hosszú nehéz, alján kihegyesedő vastárgy. Szára felül kerek, majd négyszögletes átmetszetű, felül 

tagolt. Nyaka élesen beugrik és négyszögletes átmetszetű tüskében folytatódik. 

Csák Á. 20. század eleji ásatásai során az erőd területéről került elő. Kontextusa bizonytalan. 
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VY 74 
Tatabánya, Felső-Rét-föld 

2002.4.39 (TVM) 

H: 68 cm; SZ: 1,2 cm 

Hosszú, vékony, egyenes vasrúd. Négyszögletes átmetszetű, egyik vége kihegyesedő, másik végén lapos 

pengeszerű végződéssel. 

Római kőépületek közelében talált depólelet része lehetett, amelyek beszolgáltatás útján jutottak a 

múzeum bírtokába. 

LÁSZLÓ 2011, 154, 8. tábla 3. 

VY 75 
Rábapordány 

2005.2.47 (XJM) 

H: 22,3 cm; SZ: penge 2,65-3,05 cm, szár 2,1 cm; V: 1,85 cm; tömeg: 403 g 

Enyhén korrodált, mindkét végén sérült, hosszúkás vasszerszám. A vaskos, négyszögletes átmetszetű 

szár mindkét végén kiszélesedő, ellentétes, aszimmetrikus állású pengékben végződik. 

A település közelében, pontosabban nem meghatározható kontextusból származó depólelet részeként 

került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 53, 7. tábla 7. 

VY 76 
ismeretlen lelőhely 

C50/20 (IM) 

H: 23,7 cm; SZ: 2,85 cm; V: 2,95 cm; tömeg: 652 g 

Nagyméretű, nehéz vastárgy. Pontszerű hegyéhez négyszögletes átmetszetű, de enyhén sokszögűre 

csapott élű, kettős kónikus szár kapcsolódik. Felül szintén kihegyesedik. 

VY 77 
Nemesvámos, Baláca 

63.121.14.2 (LDM) 

H: 6,2 cm; SZ: penge 1,6 cm; V: penge 0,4 cm; tömeg: 16 g 

Nyéltüskés vaseszköz. Lapított, négyzetes, vastag, élezetlen pengéjéhez, négyzögletes átmetszetű, felső 

részén a penge irányával párhuzamos hosszanti átlyukaztás figyelhető meg. 

A római villagazdaság feltárása során került elő. 

VY 78 
Nemesvámos, Baláca 

63.121.14.3 (LDM) 

H: 6,2 cm; SZ: penge 1,95 cm; V: penge 0,45 cm; tömeg: 30 g 

Jó megtartású, ismeretlen vaseszköz. Lapított, négyzetes, vastag, élezetlen pengéjéhez, négyzögletes 

átmetszetű szár kapcsolódik. Mindkettő törött, felületén díszítés vagy a használat miatt rovátkolt minta 

nyoma figyelhető meg. 

VY 79 
Wartmannstetten, I 

leltári szám nélküli 

H: 4,4 cm; SZ: 8,7 cm 

Nyéltüskés szerszám. Nyele négyszögletes átmetszetű, derékszögben hajlított. Pengéje széles, félkör 

alakú, hiányos. Éle sérült. 

Felszíni leletgyűjtés során, nagyobb területen elszórtan számos egyéb vastárggyal együtt került elő. 

LANG et al. 2010, 66, Taf. 7, Abb. 22. 

VY 80 
Petronell, Palastruine 

leltári szám nélküli (MC) 

H: 8,2 cm; SZ: penge 16,8 cm 
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Köpűje zárt, kerek, viszonylag rövid, a penge felé egyenletesen keskenyedik. Pengéje félhold alakú, 

szimmetrikus, a köpű síkjában helyezkedik el. 

A polgárváros területén végzett feltárás során került elő. Elveszett, csak a publikációk alapján 

határozható meg. 

TRINKS 1957, 49, Taf. IV, Abb. 19; POHANKA 1986, 355, Nr. 100, Taf. 25. 

VY 81 
Budapest, Fő utca 

45/1913.1 (MNM) 

H: 11,3 cm, nyél 5,5 cm; SZ: penge 1,2 cm; V: 0,1-0,3 cm; tömeg: 14 g 

Kisméretű, nyéltüskés példány. Nyele aránylag hosszú, négyszögletes átmetszetű, a penge fokához 

csatlakozik. Pengéje keskeny, egyenletes szélességű, szimmetrikus átmetszetű; felső harmadában a fok 

irányában erősen ívelt, kihegyesedő. 

Pontos kontextusa bizonytalan. Szórványlelet. 

KECSKÉS/PETŐ 1974, 154; MÜLLER 1982, 18, 1. kép 2, 82. jegyzet194 

VY 82 
Gödrekeresztúr 

66.4.8 (MNM) 

H: 10,8 cm; SZ: penge 2,65 cm, nyél 0,7-1,05 cm; V: 0,1-0,55 cm; M: 7,8 cm; tömeg: 57 g 

Erősen korrodált. Egyszerű szimmetrikus átmetszetű, enyhén ívelt pengéjéhez, annak két végén 

függőleges, négyszögletes átmetszetű nyéllapok kapcsolódnak. Mind a nyéllapok mind a penge sérült. 

A római temető feltárása során került elő (4. sír). 

VY 83 
Külsővat 

70.19.5 (LDM) 

H: 18,8 cm; SZ: penge 2,4 cm, köpű 1,8 cm; V: penge 0,35 cm, kf. 0,25 cm; tömeg: 111 g 

Korrodált, köpűs kés. Köpűje zárt, kerek, hozzá négyszögletes átmetszetű nyak kapcsolódik. Pengéje 

rövid, ívelt és a külső oldalán élezett. 

Beszolgáltatás révén került a múzeumba. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

VY 84 
2005.2.52 (XJM) 

H: 14,8 cm; SZ: penge 0,9 cm; tömeg: 25 g 

Kisméretű vaskés. Nyele csavart, felső vége ívesen visszahajlított, benne kerek, négyszögletes 

átmetszetű karikával. Pengéje rövid, szimmetrikus átmetszetű, foka és éle egyaránt enyhén ívelt, sérült. 

A település közelében, pontosabban nem meghatározható kontextusból származó depólelet részeként 

került elő. 

LÁSZLÓ 2007, 53, 7. tábla 6. 

VY 85 
Balatonmagyaród, Hídvégpuszta 

81.98.1 (TGYM) 

H: 16,4 cm, nyél 7,3 cm; SZ: penge 2,025 cm, nyél 1,9 cm; V: penge 0,4 cm; tömeg: 51 g 

Jó megtartású, nyéllapos vaskés. Nyele vastag, vége lekerekített. Pengéje egyenes, egyenletesen 

keskenyedik. Hegyénél az él felé, négyszögletes átmetszetű, egyenes nyúlvánnyal látták el, ami 

merőleges a pengére. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (33. objektum). 

VY 86 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.91.41 (TGYM) 

H: 14,7 cm; SZ: penge 2,75 cm, nyél 0,7 cm; V: penge 0,3 cm, nyél 0,65 cm; tömeg: 46 g 

                                                           
194 Müller R. mutatott rá, hogy nem szőlőmetsző késről van szó, ahogy előbbi szerzők ezt tévesen feltételezték. 



576 
 

Jó állapotú kés vagy olló töredéke. A penge foka egyenes, éle lépcsőzetes, egyenesen levágva végződik. 

Fokához négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik, amelyen felülről, hosszanti kivágások figyelhetőek 

meg. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (36. objektum). 

VY 87 
Tokod, Erzsébetakna 

74.58.1 (BAM) 

H: 14 cm; SZ: penge 1,8 cm; V: 0,1-0,4 cm; tömeg: 7 g 

Erősen korrodált, sérült vaseszköz. Nyéltüskéjéhez levél alakú, egyhén kiszélesedő, végén kihegyesedő, 

vékony penge csatlakozik. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (10. árok). 

VY 88 
Dunaújváros 

80.46.12 (IM) 

H: 15,9 cm; SZ: penge 0,7 cm; V: 0,5-0,6 cm; tömeg: 25 g 

Mindkét végén lapított, kissé ívelt fejben végződő szerszám. Szára négyszögletes átmetszetű, mindkét 

végén hiányos, sérült. 

A katonai vicus feltárása során került elő (III/6. szelvény, 71/32). 

VY 89 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

81.39.3 (TGYM) 

H: 16,2 cm; SZ: penge 1,45 cm; V: penge 0,225 cm, nyél 0,7-0,8 cm; tömeg: 30 g 

Hosszú négyszögletes átmetszetű szárához, kiszélesedő, aszimmetrikus állású penge csatlakozik. A 

penge törött. Funkciója bizonytalan. 

Római kori falusias település feltárása során került elő. 

VY 90 
Mannersdorf, Depot I 

leltári szám nélküli 

H: 10,9 cm; SZ: penge 3,9 cm; V: penge 0,6 cm; tömeg: 106 g 

Lapos, egyenletesen kiszélesedő, sérült pengetöredék. 

Római falusias településen elrejtett depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 22, Taf. 44/139. 

VY 91 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 14,3 cm; tömeg: 38 g 

Szára egyenes, négyszögletes átmetszetű, egyik végén törött. Másik végén egyhén kiszélesedő, 

aszimmetrikus állású pengével. Éle sérült. 

Római kori falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

POLLAK 2006, 27, Taf. 58/49. 

VY 92 
Mannersdorf, Depot II 

leltári szám nélküli 

H: 9,5 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 62 g 

Rövid egyenes, mindkét végén kihegyesedő, közepén négyszögletes, végeinél kerek átmetszetű 

szerszám (?). 

POLLAK 2006, 27, Taf. 58/50. 

VY 93 
Nagyberki, Szalacska 

79.120.18 (BM) 
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H: 38,7 cm; SZ: penge 11,2 cm, köpű 2 cm; V: penge 0,2-0,4 cm, kf. 0,3 cm; tömeg: 518 g 

Korrodált, sérült köpűs szerszám. Köpűje rövid, keskeny; fala sérült, rajta szabálytalan szöglyukkal. 

Hozzá hosszú négyszögletes átmetszetű szár csatlakozik. A szár végén enyhén csapott vállú, sérült, 

eredetileg trapéz alakú penge/lapát található. 

Darnay K. gyűjtése a lelőhelyről. Szórványlelet. 

VY 94 
Ménfőcsanak, Szeles 

2007.238.210 (XJM) 

H: 16,8 cm; SZ: penge 6,4 cm, köpű 2,05 cm; V: penge 0,3-0,35 cm, kf. 0,2 cm; tömeg: 86 g 

Enyhén sérült, zárt köpűs szerszám. Köpűje kerek, felületén a záródás varrata látható. A nyél rögzítésére 

szolgáló szegecs kerek lyukával. Hozzá sérült, lapos, kiszélesedő penge csatlakozik. Egyenes élben 

végződhetett. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (52/404. objektum). 

VY 95 
ismeretlen lelőhely 

55.1.39 (MNM) 

H: 12,85 cm; SZ: penge 5,7 cm, köpű 2,5 cm; V: 0,3-0,65 cm; tömeg: 162 g 

Korrodált felületű, nyitott köpüs vasszerszám. Köpűje kisméretű, falának visszahajlításával anyaga 

megvastagított. A köpűhöz tagolás nélkül csatlakozik a penge, egyenletesen szélesedik, félcső 

átmetszetű. 

VY 96 
Dunaújváros 

81.83.6 (IM) 

H: 13,5 cm; SZ: penge 2,2 cm; V: 0,1-0,35 cm; tömeg: 17 g 

Kisméretű, trapéz alakú fejben végződő, vékony négyszögletes átmetszetű szárú szerszám töredéke. A 

nyél felső vége U-alakban visszahajlított, enyhén kiszélesedik. 

A katonai vicus feltárása során került elő (Ny-i temető területe, kemencétől É-ra, szórvány). 

VY 97 
ismeretlen lelőhely 

55.275.58 (LDM) 

H: 15,5 cm; SZ: penge 2,57 cm, nyél 1,7 cm; V: 0,3 cm, nyél 0,18 cm; tömeg: 45 g 

Korrodált, csavart nyelő, félkörívesn visszahajlított fejű fejben végződő szerszám. A nyélhez rövid, 

ívelt, levél alakú penge kapcsolódik. 

VY 98 
Dombóvár, Gunarasi-berek 

80.628.20 (WMM) 

H: 18,5 cm 

Feltehetőleg félkész vastárgy. Lapított, négyszögletes átmetszetű szárhoz kiszélesedő, aszimmetrikusan 

élezett penge csatlakozik. Éle egyenes lehetett, de erősen sérült. 

Római falusias település területén talált depólelet részeként került elő. 

GAÁL 1982, 78, 5. kép 7. 

VY 99 
Nagykanizsa, Inkey-kápolna 

80.91.79 (TGYM) 

H: 3,5 cm; SZ: penge 3,9 cm; V: 0,8 cm; tömeg: 39 g 

Korrodált, vaskos, enyhén kiszélesedő, feltehetőleg vésőhöz tartozó, aszimmetrikus élezésű 

pengetöredék. 

Római kori falusias település feltárása során került elő (36. objektum). 

VY 100 
Keszthely, Fenékpuszta 



578 
 

71.106.28 (BM) 

H: 8,1 cm; SZ: penge 1,8 cm; V: 1,1 cm; tömeg: 84 g 

Véső (?) pengetöredéke. Éle felé enyhén elkeskenyedik, felső részén négyszögletes átmetszetű szár 

csonkjával. Az egész penge enyhén ívelt; aszimmetrikus, egyenes élű. 

A belső erőd feltárása során, egy nagyobb gödör betöltéséből került elő (E/1970/095). 

RUPNIK 2013, 449, 2232/4, Taf. 6, 5. 

VY 101 
Keszthely, Fenékpuszta 

75.38.35 (BM) 

H: 8,1 cm; SZ: köpű 1 cm; V: kf. 0,2 cm, szár 0,6-0,9 cm; tömeg: 20 g 

Kisméretű, köpűs ár vagy véső töredéke. Köpűje kerek, hozzá négyszögletes átmetszetű, egyenes, törött 

szár kapcsolódik. Hegy hiányzik. 

A belső erőd feltárása során, egy gabonás verem betöltéséből került elő (E/1959/029). 

RUPNIK 2013, 457, 2470/22, Taf. 13, 13. 

VY 102 
Győr, Széchenyi tér 

2012.4.163 (XJM) 

H: 11,1 cm; SZ: penge 2,2 cm; V: 0,7-1,4 cm; tömeg: 91 g 

Erősen korrodált vastárgy, talán laposvéső pengéjének és lapított, négyszögletes átmetszetű szárának 

töredéke. Éle egyenes, talán aszimmetrikusan élezett lehetett, de a korrózió miatt nem lehet biztosan 

meghatározni. 

A római település feltárása során került elő (Fel 6, Ke 320 z: 2209). 

VY 103 (ábra nélkül) 

Keszthely, Fenékpuszta 

71.112.8 (BM) 

H: 6,5 cm; SZ: penge 0,9 cm; V: 0,2-0,6 cm; tömeg: 8 g 

Kisméretű, nyéltüskés véső (?) töredéke. Négyszögletes átmetszetű, felül kihegyesedő szárához, lapított, 

enyhén kiszélesedő, sérült penge csatlakozik. 

A belső erőd feltárása során került elő (Objektum 1/b). 

VY 104 
Külsővat 

70.19.4 (LDM) 

H: 40,3 cm; SZ: lemez 7,3 cm, penge 1,8 cm; V: penge 0,45 cm, szár 1,6 cm; tömeg: 368 g 

Nagyméretű, csavart szárú szerszám, amely egyik végén négyzetes, hiányos, szöglyukkal ellátott 

lemezben; a másikon véső szerű, aszimmetrikus profilú, szintén sérült pengében végződik. 

Beszolgáltatás révén került a múzeumba. Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

VY 105 
Budapest 

32416 (BTM) 

H: 65 cm; SZ: lapát 11 cm, nyél 3,1 cm 

Nagyméretű, csavart szárú szerszám, amely egyik végén levél alakú lapát ban; a másikon kiszélesedő 

nyélben és függesztőfülben végződik. 

Pontos lelő körülményei bizonytalanok. Szórványlelet. 

SCHAUSCHEK 1955, 306, 5. kép 2. 
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